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»أال ترون إلى الحق ال يعمل به وإلى الباطل ال يتناهى 

عنه؟ فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا..«. 

المصدر: )المناقب البن شهرآشوب 68:4(

a قال اإلمام الحسين

ٍة َوَلِكن  وا َما َتَرَك َعَل َظْهِرَها ِمن َدابَّ ُ النَّاَس بَِم َكَس��بُ َوَلْو ُيَؤاِخُذ اللَّ
َ َكاَن بِِعَباِدِه َبِصرًيا  ى َفإَِذا َجاء َأَجُلُهْم َفإِنَّ اللَّ َسمًّ ُرُهْم إَِل َأَجٍل مُّ ُيَؤخِّ

{فاطر/45}

��َك مَلَِن امْلُْرَس��ِلنَي  ِكي��ِم {يس/2} إِنَّ ي��س {ي��س/1} َواْلُق��ْرآِن اْلَ
ِحيِم  الرَّ اْلَعِزيِز  {يس/4} َتنِزي��َل  ِقيٍم  ْس��تَ مُّ اٍط  {يس/3} َعَل ِصَ
ا ُأن��ِذَر آَباُؤُهْم َفُه��ْم َغاِفُلوَن {يس/6}  {ي��س/5} لُِتن��ِذَر َقْوًما مَّ
َلَق��ْد َحقَّ اْلَقْوُل َع��َل َأْكَثِرِهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن {ي��س/7} إِنَّا َجَعْلَنا 
ْقَمُح��وَن {يس/8}  ِف َأْعَناِقِه��ْم َأْغ��َااًل َفِه��َي إَِل اأَلْذَق��اِن َفُهم مُّ
ا َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم اَل  ا َوِمْن َخْلِفِهْم َس��دًّ َوَجَعْلَنا ِمن َبنْيِ َأْيِدهيِْم َس��دًّ
ْم َأْم َلْ ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن  وَن {يس/9} َوَسَواء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُ ُيْبرِصُ
ُه  ْ ن بِاْلَغْيِب َفَبرشِّ مْحَ ْكَر َوَخِشَ الرَّ َبَع الذِّ َم ُتنِذُر َمِن اتَّ {يس/10} إِنَّ
ا َنْح��ُن ُنْحيِي امْلَْوَتى َوَنْكُتُب َما  بَِمْغِف��َرٍة َوَأْجٍر َكِريٍم {يس/11} إِنَّ

ٍء أْحَصْيَناُه ِف إَِماٍم ُمبنٍِي {يس/12}  ُموا َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ َشْ َقدَّ

سورة يس )36(
ِحيِم ِن الرَّ مْحَ ِ الرَّ بِْسِم اللهّ

) 45 ( ولو يؤاخذ الل الناس بم كسبوا من املعايص ما ترك عل ظهر األرض من دابة تدب 

عليها بشؤم معاصيهم ولكن يؤخرهم إل اجل مسمى فإذا جاء أجلهم فان الل كان بعباده 
بصريا سورة يس  ) 1 ( يس قد مىض نظائره وقيل معناه يا انسان بلغة طي .

وف املعاين عن الصادق عليه الس��ام واما يس فاس��م من أس��مء النبي صل الل عليه وآله 
ومعناه يا أهيا سامع الوحي  ) 2 ( والقرآن الكيم الواو للقسم ) 3 ( انك ملن املرسلني . ) 
4 ( عل صاط مستقيم ، وهو التوحيد واالستقامة ف األمور .  ) 5 ( تنزيل العزيز الرحيم 
قال القرآن  ) 6 ( لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، ف الكاف عن الصادق عليه السام 
ق��ال لتنذر القوم الذين أنت فيهم كم انذر آباؤهم فهم غافلون عن الل وعن رس��وله وعن 
ون بوالية عيل أمري املؤمنني واألئمة  وعيده . ) 7 ( لقد حق القول عل أكثرهم قال ممن ال يقرهّ
عليهم السام من بعده . ) 8 ( انا جعلنا ف أعناقهم اغاال فهي إل األذقان فهم مقمحون 
القمي قد رفعوا رؤوسهم . ) 9 ( وجعلنا من بني أيدهيم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم 
فه��م ال يبرصون القمي عن الباقر عليه الس��ام يقول فأعميناه��م فهم ال يبرصون اهلدى 
اخذ الل سمعهم وابصارهم وقلوهبم فأعمهم عن اهلدى .  ) 10 ( وسواء عليهم أأنذرتم 
أم ل تنذره��م ال يؤمن��ون بالل وال بوالية عيل عليه الس��ام  ) 11 ( إنم تنذر من اتبع الذكر 
ه  ف الكاف ف الديث السابق يعني أمري املؤمنني عليه السام وخش الرمحن بالغيب فبرشهّ
بمغفرة واجر كريم .  ) 12 ( انا نحن نحيي األموات بالبعث واجلهال باهلداية ونكتب ما 
موا من األعمل الصالة والطالة واثارهم كعلم علموه وخطوة مش��وا هبا إل املساجد  قدهّ
وكإشاعة باطل وتأسيس ظلم . ف املجمع ان بني سلمة كانوا ف ناحية من املدينة فشكوا إل 
 رسول الل صل الل عليه وآله بعد منازهلم من املسجد والصاة معه فنزلت اآلية وكل شء 

أحصيناه ف امام مبني قيل يعني اللوح املحفوظ.
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كلماٌت وا�ضحة

  عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي  
 حيدر عدنان

  حممد محزة- ليث النرصاوي
 عباس الصباغ

ال تقبُل اللف والدوران وهي اصل االزمة وقد ذكرتها المرجعية العليا في النجف االشرف صراحة ان االزمة 
تتمثل بقانون االنتخابات ومفوضية االنتخابات فلو تمت بالش������كل الصحيح فان الوجوه التي ينتخبها الشعب 
ستبدأ بتصحيح المسار ورفع تراكمات حكومات الست عشرة سنة الماضية  ، ال يمكن ان تكون كل المطالب 
في سلة واحدة فهي كثيرة وتحتاج ألكثر من سلة فلنبدأ بأصل المشكلة اال وهي قانون االنتخابات التي ال 
يضمن العدالة للناخب وللمرشح وعليه اذا كان االصل غير عادل فكيف تكون القوانين التي يشّرعها عادلة .

واالم������ر االخ������ر على العراقي ان يكون واعيا وله ُبعد نظر بل وكي  يس������تعين بمن يثق بهم في النظر الى ما 
يج������ري ف������ي العراق ويعلم من هو صديقه ومن هو عدوه وكذلك في االنتخابات ان يكون دقيقا باختياره وال 

يغتّر بالكالم بل ليتأكد بنفسه عن من ينتخبه اذا ما اراد ان يسير العراق نحو بر االمان .



وثائق  على  والعثور  أنفاق  ثالثة  تفجير  األم��ن��ي:   اإلع��الم  خلية 

الخانوكة  جبال  فى  اإلرهابى  »داع��ش«  لتنظيم  تابعة  ومطبوعات 

بقضاء الشرقاط. أخبار
ومتابعات

وزارة الهجرة و المهجرين تكشف عن إعادة  78 الجئا عراقيا من االراضي التركية الى مناطق سكناهم االصلية في محافظات 

البالد عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو

قال مدير مركز أمري املؤمنني )عليه السام( للرتمجة ف العتبة العلوية املقدسة، ان املركز 
سعى وبصورة مستمرة ال ترمجة كل ما خيص اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السام( 
من مؤلفات إل لغات خمتلفة كاالنكليزية، والفارسية، والرتكية، واألوردو، واألملانية، 

والفرنسية. 
واوضح رياض اخلزرجي: عمل املركز منذ سنوات عل  ترمجة  أكثر  من )70 عنوانًا( 
خال  »صدرت  مضيفًا،  العناوين«،  هذه  من  جمموعة  طباعة  عل   املوافقة  متت  حيث 
العديد من  العمل عل  لغات خمتلفة، كم جرى  عناوين( ف   7( املاضية  القصرية  الفرتة 
نسخة(   1000( طباعة  ومتت  والتشيع،  االسامي،  الدين  ف  التسامح  حول  العناوين 

لكل عنوان«. 

المشاركة  بين  الجمع  إلى  الطلبة  تدعو  المقدسة  الحسينية  العتبة 
بالتظاهرات السلمية ومقاعد الدراسة

مركز أمير المؤمنين »عليه السالم« للترجمة يصّدر الثقافة الشيعية إلى العالمية

دعت االمانة العامة للعتبة السينية املقدسة مجيع الطلبة ال رضورة االلتزام بالتظاهرات 
نفس  ف  الدراسة  بمقاعد  االلتزام  جانب  ال  املرشوعة  املطالب  حتقيق  حتى  السلمية 

الوقت.
وقال املتحدث الرسمي باسم العتبة السينية  املقدسة ورئيس قسم التعليم العايل السيد 
)افضل الشامي(: »ندعو طلبتنا االعزاء ال رضورة االلتزام بالتظاهر السلمي لتحقيق 

املطالب املرشوعة وكذلك االلتزام بمقاعد الدراسة«.
واضاف الشامي »بإمكان الطالب اجلمع بني املشاركة بالتظاهرات السلمية والدراسة«، 
مبينًا ان »معركة اإلصاح للقضاء عل الفساد حتتاج ال وقت كم ان بناء االوطان ال يتم 

اال من خال العلم«.
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إعالم الحشد الشعبي: الجهد الهندسي في اللواء ١٩ بالتعاون مع هندسة الحشد 

الشعبي باشر بإنشاء سدود وعبارات في مناطق غرب االنبار تحسبًا لقدوم موجة 

سيول من دول مجاورة.

السلطات العراقية تعلن إطالق سراح 2400 شخص تم احتجازهم خالل المظاهرات الشعبية في البالد، بحسب تصريح صحفي 

لمجلس القضاء األعلى.

حرصًا  املرصف  من  كارد  واملاسرت  كارد  الكي  بطاقات  حاميل  من  واملتقاعدين  الدولة  دوائر  موظفي  بعض  الرافدين،  مرصف  ه  وجهّ
والذين ل تصلهم رسائل نصية لغرض شموهلم بالسلف برضورة حتديث أرقام هواتفهم املسجلة لدى املرصف .

التي تعرضت  او  ارقام هواتفهم  باستبدال  الذين قاموا  املوظفني واملتقاعدين  بيان، إن »بعض  املكتب االعامي للمرصف ف  وذكر 
للتلف عليهم حتديث ارقام هواتفهم من خال االتصال برقم خدمة الزبائن 422 وذلك لضمن وصول رسائل املرصف الرتوجيية هلم 

وإباغهم بشموهلم بالسلف واالستفادة من اخلدمات املرصفية االخرى التي يمنحها املرصف هلم«.

العتبة الحسينية المقدسة تواصل تقديم الدعم للمتظاهرين السلميين

مصرف الرافدين يصدر توجيهًا للراغبين بشمولهم بالسلف

الشعبية  التظاهرات  مساندة  ف  مستمرًة  املقدسة،  السينية  العتبة  تزاُل  ما 
اللوجستي  دعمها  تقديم  عرب  وب��غ��داد،  ك��رب��اء،  حمافظة  ف  السلمية 

للمتظاهرين.
ف  املركزي  القرآين  املحفل  إقامة  الكريم  القرآن  دار  قسم  يواصل  حيث 
عن  التعبري  جانب  ال  الشهداء  أرواح  عل  كرباء  ف  التظاهرات  ساحة 

سلمية التظاهرات.
اء العتبتني املقدستني حضورًا  ويشهد املحفل الذي يشارك فيه نخبة من قرهّ
وتفاعًا واسعًا من قبل عوائل الشهداء ال جانب حضور واسع ملختلف 

النخب املشاركة بالتظاهرات.
من جانبه  قال محزة النقيب معاون رئيس قسم )مضيف اإلمام السني(: 
ان »العتبة السينية املقدسة متواصلة بدعم املتظاهرين السلميني ف ساحة 

التحرير والشوارع املجاورة هلا  وسط العاصمة بغداد ».
والتي  االسبوع،  خال  قافلة  من  أكثر  بارسال  يقوم  املضيف  ان  واضاف 
العصائر  ال  اضافة  اساسية  غذائية  وجبة   )15000( من  أكثر  تضم 

والفواكه، فضًا عن تقديم املستلزمات الطبية«.
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صالة الجمعة 

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 24/ربيع االول/١44١ه� الموافق 20١٩/١١/22م :

الصادق  اإلمام  وصية  من  آخر  مقطع  ال  اخُلطبة  هذه  ف  ض  نتعرهّ
)عليه السام( لعبد الل بن ُجنَدب، فقال )عليه السام( ف وصيته: 

)َوَقْد َعَجَز َمْن َلْ ُيِعدَّ لُِكلِّ َبَاٍء َصرْبًا َو لُِكلِّ نِْعَمٍة ُشْكرًا َو لُِكلِّ ُعْسٍ 
َم َيْقبُِض  ٍة  َفإِنَّ ٍة ِف َوَلٍد َأْو َماٍل َأْو َرِزيَّ ْ َنْفَسَك ِعْنَد ُكلِّ َبِليَّ ُيْسًا، َصربِّ

َك َوُشْكَرَك(. َعاِرَيَتُه َوَيْأُخُذ ِهَبَتُه لَِيْبُلَو ِفيِهَم َصرْبَ
ض االمام الصادق )عليه السام( ف هذا املقطع ال بيان كيفية  يتعرهّ
التعامل الصحيح االهلي مع االبتاءات واملحن واملشاكل واملصاعب 
ض هلا املؤمن ف حياته بحيث  واالزمات واهلموم والغموم التي يتعرهّ
يستطيع ان جيتاز هذه االبتاءات واملحن بنجاح وُيريض الل تعال، 
االمام  الُعس..  هذا  من  للخروج  كوسيلة  الُيس  يستعمل  وكيف 
التي  القابلية  تلك  هي  وما  االستعداد؟  هو  ما  يبني  السام(  )عليه 

نحتاج اليها لكي نتجاوز هذه االحوال بم ُيريض الل تعال.
حالني  من  ختلو  ال  هبا  نمرهّ  التي  الدنيا  ان  واالخ��وات  االخوة  اهيا 
الباء واملشاكل واملِحن  او متازمني: حال  متناوبني  نكون   ان  ا  امهّ
التي يمرهّ هبا  النِعم والراحة  وفقد األحبهّة واهلموم والغموم، وحال 

االنسان.
ما هي نظرتنا جتاه هذه االمور؟

الحظوا البد من مسألة مهمة ان اآليات القرآنية الكريمة بيهّنت ان 
هذه الياة الدنيا يازمها الباء، وقد متر حالة النعمة، كيف ننظر ال 

هذا االبتاء ونتعامل معُه وكيف ننظر ال هذه النعمة؟
الكريم  القرآن  بيهّنه  الذي  االسلوب  يقول  السام(  )عليه  االمام 
االبتاء واملحنة وتعسهّ  تتعامل مع حال  انك  الرشيفة  واالحاديث 

ح ما هو املقصود بالصرب. االمور بالصرب وسنوضهّ
ننظر  إهلية واقعية، ال  نحتاج ان تكون نظرتنا ال الياة نظرة قرآنية 
اليها بحسب ما نتمناه ونطمح اليه ونعيش ف عال اآلمال واالماين 
اجلوفاء الفارغة، كثري من الناس يتمنى ويرغب ان تكون الياة دائًم 
ف حال راحة ونعمة ورفاهية واستقرار ولكن جيد واقع الال غري 

ذلك، البد ان نتعامل مع الظروف التي نعيشها بواقعية.
انظروا ال اآلية القرآنية التي تبنيهّ نظرتنا ال الياة : )َأَحِسَب النَّاُس 
ِمْن  ِذيَن  الَّ ا  َفَتنَّ َوَلَقْد  ُيْفَتُنوَن)2(  ال  َوُهْم  ا  آَمنَّ َيُقوُلوا  َأْن  ُكوا  ُيرْتَ َأْن 

ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبنَِي )3(( – سورة  ُ الَّ َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَّ
ُكْم  َياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ العنكبوت، وف آية اخرى : )الَِّذي َخَلَق امْلَْوَت َواْلَ

َأْحَسُن َعَمًا َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر )2( – سورة امللك-.
ُخلقت  الدنيا  ان  الياة  اإلهلية جتاه  والفلسفة  الكريم  القرآن  فلسفة 
واالضطراب  املشاكل  تازمه  العمل  واالختبار،  واالبتاء  للعمل 
ان تكون نظرتنا  املحن واهلموم والغموم.. هكذا البد  والكثري من 
الناس  ال  بالنسبة  القانون  تعال اجرى هذا  الكونية.. الل  الُسنهّة  ال 
منذ بدء اخلليقة وال االن ويستمر ال يوم القيامة فابد ان تتعاملوا 
وما هو الغرض من ان الدنيا ف حال ابتاء او نعمة؟ لكي خيتربكم 
ويمتحنكم ويراكم كيف تتعاملون ما هي نظرتكم لابتاء وما هي 
معُه  تتعاملون  هل  االبتاء؟  مع  تتعاملون  كيف  للنعمة؟  نظرتكم 
النعمة  مع  تتعاملون  آخر،  منهج  بحسب  ام  االهلي  املنهج  بحسب 

والرفاهية والراحة بحسب املنهج اإلهلي أم ال؟
)َو َقْد َعَجَز َمْن َلْ ُيِعدَّ لُِكلِّ َبَاٍء َصرْبًا(.

ولكي  ننجح ونتجاوز أي ابتاء ف حياتنا البد ان ُنعد ونتهيأ بالصرب 
ملواجهة االبتاء، من ل هُييئ الصرب ليواجه االبتاء سيكون عاجزًا 
واملِحن  االبتاءات  هذه  احتمل  ان  هو  الصرب  حياته،  ف   ً وفاشا 
واتعامل معها بالطريقة اإلهلية وسيكون سلوكي وترصف وما يصدر 
اجلزع  حالة  من  العكس  عل  تعال  الل  يريده  بم  االبتاء  جتاه  منهّي 

واالضطراب وعدم االستقرار ف التعامل مع هذه االبتاءات.
كيف نصل ال هذه القدرة للتعامل مع االبتاءات واملحن بمختلف 

اشكاهلا؟
م ان الياة الدنيا مليئة باآلالم  اوالً  نظرتنا للحياة الُدنيا، البد ان ُنسلهّ
والساطني  ام  الكهّ وحتى  امللوك  حتى  اخواين  واملِحن،  واملشاكل 
االنبياء  البرش  افضل  البرش،  وكل  والقدرة  والصحة  املال  واهل 
ضون لابتاءات واملِحن فهذه طبيعة الياة الدنيا  من  ان ننظر  ُمعرهّ

هلذه الطبيعة للحياة الدنيا نظرة واقعية.
ال   : قال  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  النبي  عن  روي  حديث  ف 
تطلبوا املستحيل، فُسئل يا رسول الل ما هو املستحيل؟ قال: الراحة 

ف الدنيا.

كيفيُة النجاح في ابتالءات الحياة؟ 
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تعال  الل  ال  وتتوجهون  تصربون  هل  خيترب  ان  يريد  تعال  الل 
وتعتربون هذا االبتاء واالمتحان من الل تعال ليعرف قدر إيمنكم، 
الل تعال يعلم ولكن من اجل ان يظهر مقدار اإليمن، هل لديك اهيا 
بالل  ايمنك  مقدار  وما  ايمن؟  لديك  ليس  أم  تعال  بالل  إيمن  املبتل 
تعال؟ وما مقدار صربك؟ فحينم ُيعطى فان هذه املرتبة العالية ف 
تعال ظهر  الل  كل عل  منه وتوهّ انم هو الستحقاق لصرب ظهر  اجلنة 
منه، وفان ل يعطى هذه املرتبة ألنه جزع ول يصرب عل االبتاء وربم 
ى ال خروجه عن الطريق الصحيح ف االيمن لذلك اراد الل تعال  ادهّ

ان خيترب.
كيف نحصل اخواين عل هذا الصرب؟

َم ُيَوفَّ  اوالً  تأملوا كثريًا ف الفضل واملنزلة العظيمة لدى الل تعال )إِنَّ
ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب(. الصَّ

لذلك ورد ف بعض الروايات ان االنسان كلم زاد ايمنه هو ف كفة 
هذا  كثر  فكلم  ابتاؤه  يقل  ايمنه  يقل  ابتاؤه..  يزداد  ايمنه  يزداد 

االبتاء كشف ذلك عن مقدار ايمن االنسان هذا بالل تعال.
اضافة ال ذلك التأمل ف قصص االنبياء  وما مرهّ عليهم من ابتاءات، 
اقرأوا بتأمل بعض قصص االنبياء وما مرهّ هبم كم ُيذكر صرب أيوب، 
التي  االبتاءات  اقرأوا  هبا،  مرهّ  شديدة  ابتاءات  بأي  أيوب  اقرأوا 
أوذي  ما   : قال عنها  التي  وآله وسلم(  الل عليه  النبي )صل  مرهّ هبا 
السام  التي مرهّ هبا االئمة عليهم  نبي مثل ما اوذيت، واالبتاءات 
وواضح امامكم ما مرهّ به االمام السني )عليه السام( واهل بيته من 

ابتاءات شديدة.
ه  ومرفهّ م  متنعهّ هو  آخر  انسان  ال  تنظروا  ال  القضية  هبذه  اوصيكم 
ومرتاح اكثر منكم، دائًم انظروا ال من هو اشدهّ ابتاًء منكم، ال تنظر 

ال االعل انظر ال االدنى.
هذا االنسان الذي هو اشد منكم ابتاًء ربم انت فقري هناك من هو 
ر وعدم  تعكهّ هناك  اشدهّ مرضًا،  هناك  انت مريض  فقرًا،  منكم  اشد 
وابتاًء  وغًم  مهًا  اكثر  هو  من  هناك  واحزان  ومهوم  الياة  ف  صفو 
منك حينئذ ترىض هبذا  باًء  اشدهّ  البقية من هم  ال  انظر  ومشكلة، 

الواقع الذي انت عليه..
لك  يتولد  كي  ابتلوا  الذين  والصالني  تعال  الل  اولياء  ال  انظر 

الصرب..
ف النعمة.. ما هو االختبار ف النعمة اخواين؟

بمختلف  النعمة  الل  يعطيك  حينم   ً اوال  ف عدة جماالت،  االختبار 
اشكاهلا ان خيترب نظرتك ال هذه النعمة هل تعتقد اهنا من الل تعال 

قدراتم  بفضل  النعمة  هذه  ان  يرون  الناس  من  الكثري  منك؟  ام 
وذاتياتم وليست هي من الل تعال.

مواردها  تستخدمها ف  النعمة  ان هذه  يرى هل  لكي  اآلخر  الشء 
املقررة رشعًا ف طاعة الل تعال والقوق، تستخدمها ف نفع الناس 
الشكر والقناعة وغري  النفسانية اجليدة من  امللكات  ال  وتؤدي بك 
هذه من الصفات اجليدة أم تؤدي بك ال الغرور والغطرسة هّ والتعايل 

عل اآلخرين وتستعملها ف معصية الل تعال..
ايضًا ف حالة العس اخواين كثريًا ما تتعس االمور ويبقى التعسهّ فرتة 
طويلة حيتاج ال ان يتعامل االنسان معها هبدوء وتوازن عقيل ونفيس 

وحياول ان جيد اللول هلا ويسعى للهّ هذه االمور كيف اخواين؟
ة ستنتهي ويتجاوزها االنسان  دائًم نظرتكم ال ان هذه االمور املتعسهّ
ألن الل تعال وعد بأن مع الُعس ُيسين )َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِ ُيْسًا )5( إِنَّ 

َمَع اْلُعْسِ ُيْسًا )6(.
فهذه النظرة التفاؤلية وحماولة االنسان ان يستفيد من قدراته ويضع 

ة. اللول لتجاوز هذه االمور املتعسهّ
ثم يبني االمام )عليه السام( كيف ان االنسان يصربهّ نفسُه.

اكثر شء من االبتاءات التي يمرهّ هبا االنسان وتؤذيه وتزعجه هي 
فقد املال وفقد االحبهّة واالعزاء من االبوين او االوالد او غري ذلك، 
يقول نظرتك اجعلها هلؤالء االحبهّة  السام(  االمام )عليه  الحظوا 
وللمل وغري ذلك من هذه النِعم اهنا عارية اعارك الل وهبة من الل 
تعال منحها لك وشاء الل تعال بحكمته ومشيئته بعد فرتة ان يسرتدهّ 

هذه العارية ويسرتدهّ هذه اهلبة التي منحك اياها..
نعمة  عليهم  وأدام  خلقهم  ال��ذي  ومن  االوالد  منحنا  ال��ذي  من 
العارية  اعرتك هذه  انا  يقول  تعال،  الل  الوجود والصحة والعمر؟ 
ها  اسرتدهّ واهلبة  العارية  صاحب  انا  اآلن  اهلبة  هذه  منحتك  وان��ا 
بحكمتي ومشيئتي..، اخواين هذا االسرتداد ليس اعتباطيا  بل وفق 
الكمة واملشيئة اإلهلية التي هي ف مصلحة االنسان فلذلك االمام 
ٍة ِف َوَلٍد َأْو َماٍل َأْو  ْ َنْفَسَك ِعْنَد ُكلِّ َبِليَّ )عليه السام( يقول : )َصربِّ

َك َو ُشْكَرَك(. َم َيْقبُِض َعاِرَيَتُه َو َيْأُخُذ ِهَبَتُه لَِيْبُلَو ِفيِهَم َصرْبَ ٍة  َفإِنَّ َرِزيَّ
نسأل الل تعال ان يوفقنا  ف ان نكون من الصابرين الشاكرين والمد 

لل رب العاملني وصل الل عل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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بسم الل الرمحن الرحيم
ا األخوة واألخوات أهيهّ

نقرأ عليكم اواًل نص ما وردنا من مكتب سمحة السيد )دام ظله( 
ف النجف األرشف وهو:

االحتجاجات  من  موقفها  أوضحت  قد  الدينية  املرجعية  إنهّ   
خال  من  املاضية  اجُلمعة  ُخطبة  ف  باإلصاح  املطالبة  السلمية 
العنف  من  ها  وخلوهّ سلميهّتها  عل  التأكيد  نت  تضمهّ نقاط،  ة  عدهّ
ورضورة  العراقي،  ال��دم  ُحرمة  عل  والتشديد  والتخريب، 
ني، واملرجعية  ة للمحتجهّ استجابة القوى السياسية للمطالب امُلحقهّ
د عل رضورة االرساع ف إنجاز  د عل ما سبق منها وُتشدهّ إذ توكهّ
م ف تلك  قانون االنتخابات وقانون مفوضيهّتها بالوصف الذي تقدهّ

ان لتجاوز األزمة الكبرية التي يمر هبا البلد. م ُيمهدهّ اخُلطبة، ألهنهّ
وهذا ما وردنا من مكتب سمحة السيد – دام ظله- .

وُهنا ُنورد مقاطع من عهد االمام امري املؤمنني )عليه السام( ال 
ُه حكم مرص مع  مالك االشرت )رضوان الل تعال عليه( حني والهّ
بعض التوضيح هلا عسى ان تكون تذكرةً  وتبرصة  لكل من هم ف 

مواقع املسؤولية، قال )عليه السام( ف ذلك العهد:
هِبِْم . وال  ْطَف  ، واللُّ ْم  هَلُ َة  ، وامْلََحبَّ ِة  ِعيَّ لِلرَّ َة  مْحَ الرَّ َقْلَبَك  )وَأْشِعْر 

ا َأٌخ  ْم ِصْنَفاِن: إِمَّ ُ َفإهِنَّ َأْكَلُهْم؛  َتْغَتنُِم  َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا ، 
ْلِق( ا َنِظرٌي َلَك ِف اخْلَ يِن، وإِمَّ َلَك ِف الدِّ

االمام )عليه السام( يتحدث عن أسس ومقومات الكم العادل 
واالزدهار،  واالستمرار  الدوام  مات  مقوهّ حيمل  الذي  الناس  ف 
للحاكم  بالنسبة  هذا  عهده  ف  السام(  )عليه  االم��ام  ويبتدئ 
فيوصيه بأن ُيشعر الاكم قلبُه الرمحة والعطف بعموم الرعيهّة ألن 
هذا  جتعل  واملسؤول  الاكم  من  املطلوبة  والعطف  الرمحة  هذه 
الناس ومعاناتم ومطالبهم ومظلوميتهم،  الاكم يستشعر مهوم 
وحينم يستشعر هذه املطالب واملظلوميات واآلالم واملعاناة حينئذ 
ورفع  املشاكل  هذه  للهّ  بالسعي  معها  ويتعامل  معها  سيتفاعل 
الرمحة  هذه  فقد  اذا  ا  وامهّ للناس،  املطالب  وحتقيق  املظلوميات 
والعطف بأن كان خشنًا قايس القلب عل عكس الرمحة؛ فإن هذه 
املظلومية  استشعار  وبني  بينُه  وحاجزًا  حاجبًا  ل  ستشكهّ القسوة 
واآلالم واملعاناة التي متر هبا الرعية، وحينم يفقد هذا االستشعار 
حينئذ سوف ال يلتفت ويكون ف غفلة عن هذه اآلالم واملعاناة 
ها  حلهّ ف  يسعى  وال  معها  يتفاعل  ال  سوف  وحينئذ  واملطالب 
واالضطرابات  املشاكل  من  الكثري  ال  وتؤدي  سترتاكم  وحينئذ 
ولعلهّ االمام )عليه السام( الحظوا اخواين ملاذا هنا كثرت التعابري 

في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 

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

24/ ربيع االول/1441هـ الموافق 2019/11/22م، تحدث سماحته قائال:

الشيُخ الكربالئي يقرأ نص ما ورد

 من مكتب سماحة السيد دام ظله في النجف األشرف 
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من اإلمام )عليه السام( فيقول: الرمحة واملحبهّة واللطف.
عموم  بحسب  هي  انهّم  الرمحة:   : الثاثة  التعابري  هذه  ال  التفتوا 
اللطف ان املحبة وهذا االختاف هو بحسب اختاف  الرعيهّة، 
ألولئك  املحبة  ثم  الرعية   لعموم  الرمحة  والظروف،  االح��وال 
ون  ويضحهّ وخدمتهم  االخرين  نفع  ف  ويعملون  خيدمون  الذين 
من أجل اآلخرين، هذه خصوصية حتتاج ال املحبهّة، ثم بعد ذلك 
باللطف  معهم  التعامل  ال  الرعية  )اللطف( حيتاج  الثالثة  الالة 
الصحيح  الطريق  ويسلكوا  الصحيح  الطريق  ال  يتوجهوا  كي  
اإلم��ام،  تعبري  اختلف  لذلك  االخرين،  اذى  ف  يتسببوا  وال 
الرمحة وعندنا  ال  الرعية حتتاج  عندنا عموم  رمحة، حمبة، لطف، 
االخرين  خدمة  ف  ويعمل  ي  يضحهّ ممهّن  البعض  بخصوص  حمبة 
تتعامل  الُلطف  هلم،  املحبهّة  يقتيض  هذا  اجلهم  من  ي  ويضحهّ
ههم االنسان  ينة هؤالء الذين حيتاجون ان يوجهّ بلطف مع طبقة معهّ

ف الطريق الصحيح كي ال يتوجهوا ال إيذاء االخرين.
ثم يقول اإلمام )عليه السام( : )وال َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا 
َنِظرٌي  ا  يِن ، وإِمَّ َأٌخ َلَك ِف الدِّ ا  إِمَّ ْم ِصْنَفاِن :  ُ َفإهِنَّ َأْكَلُهْم؛  َتْغَتنُِم   ،

ْلِق( َلَك ِف اخْلَ
أي ال تكن كاليوان املفرتس الذي يفرتس طريدتُه ويغتنم أكلها، 
وُهنا الاكم الذي خياطبُه اإلمام )عليه السام( هذا العنوان العام 
يشمل أي مسؤول ف مواقع الكومة سواء أكانت املواقع العليا 
أم الُدنيا هنا ال جيوز هلذا الاكم واملسؤول ان يعدهّ الرعيهّة فرائس 
يغتنم فرصة االستحواذ عل مقدراتم وايضًا ال جيوز هلذا الاكم 
واملسؤول ان ينتهز فرصة وصوله ال الكم والسلطة واملسؤولية 
الرعيهّة وامكاناتم ويعدهّ  اموال هذه  من   ٍ بأكرب قدر  يستأثر  لكي 
الاكمية  هذه  ان  بل  له  مغانم  لُه  ُوفرت  التي  السلطة  قدرات 
والسلطة واملسؤولية انم هو تفويض من الشعب لُه، هذا التفويض 
انم ُيراد منُه ان يدير هذا الاكم واملسؤول شؤون رعيتِه بم حيقق 
مصالهم ف توفري االمن واالستقرار واالزدهار هكذا ينبغي ان 

يكون التعامل مع هؤالء الرعية..
الرعاية  فرق ف هذه  انُه ال  ال  السام(  )عليه  االمام  يشري  وهنا 

الرعية من ُيشاكل  املواطنني مجيعًا سواء أكان من هؤالء  لقوق 
من  فاملطلوب  معُه  خيتلف  أو  واملذهبي  الديني  انتمئه  ف  الاكم 
سواء  حدهّ  عل  املواطنني  جلميع  الكريمة  الياة  ر  يوفهّ ان  الاكم 
او قومية.. ولذلك االمام  او مذهب  أكانوا من أي دين  ، سواء 
ا  يِن ، وإِمَّ ا َأٌخ َلَك ِف الدِّ ْم ِصْنَفاِن : إِمَّ ُ )عليه السام( يقول: )َفإهِنَّ

ْلِق(. َنِظرٌي َلَك ِف اخْلَ
ثم يقول )عليه السام( ف مقطع آخر: )اجعل لذوي الاجات 
عاما  جملسا  هلم  وجتلس  شخصك،  فيه  هلم  غ  تفرهّ قسًم  منك 
فتتواضع فيه لل الذي خلقك، وُتقعد عنهم جندك وأعوانك من 
فإين  ُمتتعتع،  غري  متكلمهم  يكلمهم  حتى  ورُشطك،  أحراسك 
لن  موطن  غري  ف  يقول  وآله  عليه  الل  صل  الل  رسول  سمعت 

تقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غري متتعتع(.
عامة  بصورة  واملسؤول  الاكم  يويص  السام(  )عليه  اإلم��ام 
من  الاجات  اصحاب  خصوصًا  الناس  عموم  عل  بانفتاحه 
هذا  مطالب،  او  مظال  او  معاناة  او  مشاكل  هلم  ممهّن  املواطنني 
االنفتاح يتحقق من خال ان جيعل جملسًا خاصًا هلؤالء املواطنني 
ومظاملهم  آالمهم  س  ويتحسهّ مشاكلهم  م  ويتفههّ اليهم  يستمع 
وما يمرون به من ظروف فإن هلذا املجلس اخلاص الذي يفتحه 
الاكم واملسؤول ألصحاب الاجات اثرا  كبريا  ف نفوس الرعية 
فإن ُسيشعر الرعية بأن هذا الاكم واملسؤول رحيم هبم عطوف 
ها، بعكس  م مشاكلهم وآالمهم ومعاناتم ويسعى ف حلهّ هبم يتفههّ
ما لو كان منغلقًا صادًا نفسُه عن الرعية واالستمع ال اصحاب 
املطالب واملشاكل واهلموم واالالم واملعاناة فحينئذ ستشعر هذه 
الرعية وسيشعر هؤالء املواطنون ربم يشعرون بتكربهّ هذا الاكم 
ر اال بنفسه وحتقيق مصالح ُحكمه.. واستعائه عليهم وانُه ال يفكهّ

التي  العبارة  هبذه  يقول  السام(  )عليه  اإلم��ام  اليِه  ويضيف 
جندك  عنهم  وُتقعد  خلقك،  الذي  لل  فيه  )فتتواضع  ذكرناها: 

وأعوانك من أحراسك ورُشطك(.
لل  بتواضعك  املواطنني  ُتشعر  جملسًا  جتلس  بل  فقط  هذا  ليس 
يرغبون  الذي  املواطنني  االمن والرس عن هؤالء  افراد  وُتبعد 
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وا عمهّ ف نفوسهم من مطالب من  بلقائك لكي يستطيعوا ان يعربهّ
غري خوف وال وجل وال رهبة من احد وال خوف من بطش او 
مطالبهم  عن  وا  يعربهّ ان  يستطيعون  حينئذ  منهم..  بأحد  تنكيل 

وتستمع اليهم..
ثم ينقل االمام )عليه السام( كلمة خالدة للنبي )صل الل عليه 
س أمة ال  ة : يقول : )لن تقدهّ رها ف غري مرهّ وآله وسلم( وقد كرهّ

يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غري متتعتع(.
ه  يقول النبي )صل الل عليه وآله وسلم( ف هذا الديث : ال ُتنزهّ
ه من القوي الذي  ة اذا ل يكن باإلمكان للضعيف ان يأخذ حقهّ امهّ
ُه ومن  د او خياف او يوجل من ان يبني حقهّ غصبه من غري ان يرتدهّ
غري ان خياف من ان يتعرض ال اذًى يقلقه ويزعجه، حينئذ لو ل 

ه هذه االمة.. ة مثل هذا االمر فاهنا لن تنزهّ حيصل ف االمهّ
م املهم وايضًا  فإن االمام )عليه السام( حينم يؤكد عل هذا املقوهّ
ه ويبني ظامته ال يرتدد  ال يرتدد هذا املواطن الذي يطالب بحقهّ

ِه ومطلبه.. وال يعيى ف بيان حقهّ
فاملطلوب ان يسمح الاكم ملن لدهيم شكاوى ومظال من الرعية 
او  او خوف  تردد  يتكلموا بكل حريهّة ومن دون  بأن  واملواطنني 
رهبة من بطش قد ُيلحقهم وان يتكلموا بم ف نفوسهم ويفصحوا 

عمهّ ف ضمئرهم..
واإلرضار  والتخريب  العنف  من  اخلالية  السلمية  والتظاهرات 
بمصالح اآلخرين هي من األساليب امُلتعارفة ف عرصنا الارض، 
نشاهد الكثري من الشعوب والكثري من املظلومني الذين يريدون 
إسمع مظلوميتهم وشكاواهم ال الكام واملسؤولني يلجؤون ال 
اسلوب التظاهر السلمي الذي اصبح اسلوبًا متعارفًا ف عرصنا 
مظلومياتم  إسمع  االسلوب  هذا  خال  من  يريدون  الارض 
فابد  الاكم  ال  واحتياجاتم  وآالمهم  ومعاناتم  ومشاكلهم 
هنا ان ُيفسح هلم الاكم واملسؤول املجال لذلك ويستمع الاكم 
واملسؤول ال ما يطالبون به ويسعى ال االستجابة هلم وفق مبادئ 

الق والعدل.
اخواين واخوايت.. 

لو تأملنا صفحات التاريخ لوجدنا ان الكثري من ثورات الشعوب 
ها عل حكامها انم هو بسبب الظلم الذي استرشى فيهم ول  ومتردهّ
جيد هؤالء من وسيلة إلسمع اصواتم ومظلومياتم ومعاناتم 
هذا  ال  جلأوا  ملاذا  الوقت  نفس  ف  ولكن  ذلك،  خال  من  اال 

االسلوب؟ 
ألنه ف مثل هذه الاالت ال جيدون وسائل اخرى إليصال هذه 
ويضطرون  يلجؤون  جيدون،  ال  واآلالم..  واملعاناة  املظلومية 
ال هذا االسلوب ألهنم ال جيدون اساليب اخرى يوصلون من 
الكام  ال  وآالمهم  ومعاناتم  وشكاواهم  مظلوميتهم  خاهلا 

واملسؤولني.. لسببني ملاذا؟ 
الكام  من  القريبني  واملستشارين  وال��واش  بني  املقرهّ ألن  ا  إمهّ
خري  عل  جتري  االم��ور  بأن  واومهوهم  ام  الكهّ ه��ؤالء  للوا  ضهّ
عن  آذاهن��م  وا  صمهّ ام  الكهّ ألن  ��ا  وإمهّ واومه��وه��م،  لوهم  فضلهّ
االستمع ألصحاب املظال والاجات ول هيتموا هبم ول يسعوا ف 

حل مشاكلهم ورفع مظلومياتم وتلبية مطالبهم.
ر من تبعات هذا األمر ف املقطع االخري : )وإياك  ثم اإلمام حيذهّ
ها فإنه ليس شء أدعى لنقمة وال أعظم  والدماء وسفكها بغري ِحلهّ
لتبعة وال أحرى لزوال نعمة، وانقطاع مدة من سفك الدماء بغري 
من  تسافكوا  فيم  العباد  بني  بالكم  مبتدئ  سبحانه  والل  ها  حقهّ
الدماء يوم القيامة، فا ُتقويهّن ُسلطانَك بسفك دم حرام فإن ذلك 

ممهّا ُيضعفُه ويوهنُه بل ُيزيله وينقله(.
د ف مسألة حفظ الدماء وصوهنا من  هنا ناحظ االسام قد شدهّ

السفك بغري حق كالقصاص.
اشار اإلمام ال التداعيات اخلطرية والتبعات الفادحة التي ترتتهّب 
، اوالً  يتسبهّب ف النقمة، ثانيًا تداعيات  عل سفك الدماء بغري حقهّ
خطرية ال يمكن السيطرة عليها، زوال النعمة، بل ممكن ان يؤدي 
زواله  ال  يؤدي  قد  بل  ووهنه  الكم  ضعف  ال  الدماء  سفك 

وانتقال الكم ال آخرين..
نسأل الل تعال ان جُينهّب اجلميع اخللل والزلل ف القول والعمل 

انُه أرحم الرامحني.
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قول االمام الباقر )عليه السام(: )لو كان الناس كلهم لنا شيعة 
لكان ثاثة أرباعهم لنا شكاكًا والربع االخر أمحق(؟؟؟

لو كان الناس كلهم لنا شيعة بحيث ليس ثمة من هو غري شيعي 
بنسبة  محقى  أو  أرباعهم  ثاثة  بنسبة  شكاكًا  إما  يكونون  فإهنم 
الربع، والكام مسوق عل جهة فرض املحال، أي أهنم بالفعل 
لنا ولذلك فليسوا  ليسوا كذلك، بل ان بعضهم فقط هم شيعة 

هم من الشكاك وال من المقى.
فكام اإلمام يؤدي إل قضية سالبة جزئية وهي ليس كلهّ الناس 
شيعة لنا، أي أن بعضهم فقط شيعة، والبعض اآلخر املسكوت 

عنه إما شيعة أو ال.
وسندها ال يصح لألسباب التالية:

)1( سام بن سعيد اجلمحي

املقال: - اجلزء: )2( - رقم الصفحة: )43(:  تنقيح  املامقاين- 
فيه  أقف  ل  الرجال،  كتب  ف  مهمل  اجلمحي  سعيد  بن  سام 

بمدح وال قدح. )2( أسلم مول حممد بن النفية
ابن داود اليل- رجال إبن داود - رقم الصفحة: )232(: أسلم 

املكي مول حممد بن النفية )كش( مذموم.
اجلزء:   - الصادق  اإلم��ام  أصحاب  الشبسرتي-  السني  عبد 
القواس، وقيل  )1( - رقم الصفحة: )155(: ] املكي [ أسلم 

القواص، املكي، مول حممد بن النفية، حمدث إمامي ضعيف، 
أيضًا، وأفشى  الباقر )عليه السام(  صحب وروى، عن اإلمام 

رسًا لإلمام الباقر )عليه السام(.
وعليه فالرواية ال تصح، وال جيوز االحتجاج هبا.

االمر االخر بعد الغض عن سندها : إن كلمة )لو( حرف امتناع 
المتناع، وهو يدل عل امتناع شء المتناع غريه، ففي اخلرب امتنع 
اكًا والربع الباقي محقى، المتناع  أن يكون ثاثة أرباع الشيعة ُشكَّ

كون كل الناس هلم عليهم السام شيعة.
وهبذا ال يكون ف الديث أي إشكال عل الشيعة والمد لل، وال 

يدل الديث عل أي ذم ف البني.

وهلذا ال نرى من يقول بتعدد اآلهلة، وبفساد السموات واألرض، 
ُ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن  ٌة إاِلَّ اللَّ مستداًل بقوله تعال: ﴿ َلْو َكاَن ِفيِهَم آهِلَ
ِ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ َيِصُفوَن ﴾ 2، وذلك ألن )لو( حرف امتناع  اللَّ
المتناع، وهو يدل عل امتناع فساد السموات واألرض المتناع 

تعدد اآلهلة.
ثاثة  لكان  شيعة  كلهم  كانوا  لو  الناس  أن  ف  السبب  ولعل 
كانوا  لو  الناس  أن  هو  محقى،  الباقي  وربعهم  اكًا  ُشكَّ أرباعهم 
كلهم شيعة لكانوا يتلقون عقائدهم تقليدًا، وال جيدون ف الناس 
من خيالفهم ويدعوهنم إلثبات ما هم عليه، فيؤول أمرهم ف هناية 
األمر إل عروض الشك عليهم ف ما هم فيه من الق. بخاف ما 
دت املذاهب، فإن صاحب الق يتيقن بحقه إذا رأى أن  إذا تعدَّ

حجته تدحض حجج خصومه وخمالفيه.
فهؤالء  يميِّزون،  وال  يفقهون  ال  الذين  فهم  الباقي  الربع  وأما 

الذين ينعقون مع كل ناعق.
وهذا الربع موجود ف الناس ف مجيع األعصار، ولو كان الناس 
املذاهب  اختاف  مع  وأم��ا  مجلتهم،  من  لكانوا  شيعة  كلهم 
عًا ف الطوائف، وسيكون أكثره  فسيكون هذا الربع األمحق موزَّ
غريهم  وكثرة  الشيعة  لقلة  وفضله،  الل  بحمد  الشيعة  غري  ف 
آل  الشيخ عيل  الرسمي لسمحة  املوقع  اإلجابة ف  )ُنرشت هذه 

حمسن (.
والعباسيني  االمويني  ان  اطاقا  يستبعد  وال  ذلك  ال  اضف 
احاديث  الختاق  البيت  ال  شيعة  باسم  املحدثني  من  زرعوا 
لتشويه صورة الشيعة باسم االئمة عليهم السام والبعض منهم 
عنا  يصدر  ل  ما  فينا  يقولون  اهنم  عليهم  وقالوا  االئمة  لعنهم 
هذا  من  يستبعد  الديث ال  وهذا  فينا  يوجد  بم ال  يمدحونا  او 
القبيل وبخافه هنالك العرشات من االحاديث الصحيحة الل 
البيت عليهم السام يثنون عل اتباعهم وفق التزامات كثريا ما 

ينصحون الشيعة هبا

هل اإلمام الباقر )عليه السالم( يشّكك في شيعته؟
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قواعد  فقهية

املحذور  ف  نفسه  ألقى  إذا  املكلف  أن  هو  القاعدة  معنى  املعنى: 
ف  االمتثال  إمكان  عدم  بمعنى  االمتناع  يتحقق  املحرم(  )الفعل 
ال  االختيار(  بسوء  املحذور  ف  )األلقاء  ذلك  ولكن  الال،  ذاك 
يناف  ال  باالختيار  االمتناع  ألن  والعقاب،  التكليف  نفي  يوجب 

االختيار الذي يشرتط ف التكليف والعقاب.
املدرك: يمكن االستدالل عل اعتبار القاعدة بم ييل:

يكون مدركا  أن  الذي يصلح  الوحيد  الدليل  العقل:  1 - حكم 
أوضحناه  الذي  باملعنى  القاعدة  فإن  العقل،  حكم  هو  للقاعدة 
آنفا من األمور العقلية التي ال شبهة فيها عند العقاء، فإن تعجيز 
النفس عن االمتثال عمدا ال يوجب سقوط التكليف عند العقاء، 

بل يكون ذلك من التسبيب ف املخالفة.
2 - إرشاد اآلية: قال الل تعال: إن الل ال يظلم الناس شيئا ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون ، صحت هذه اآلية بأن الظلم عل الناس 
الرشع  من  املتحقق  فالظلم  تعال،  الباري  جانب  من  يكون  ال 
كان  وعليه  السيئ،  عملهم  بواسطة  يكون  إنم  الناس  إل  بالنسبة 
الظلم الواقع عل املسيئني مستندا إل أنفسهم، ال إل الباري تعال.
وبالنتيجة فالظلم بمعنى التعذيب والضغط واملشقة إذا كان بسوء 
منه، ومن  مانع  إليه كان عما سائغا ال  املكلف ومستندا  اختيار 
ضوء هذا البيان الشامل يستفاد صحة القاعدة: االمتناع باالختيار 

ال يناف االختيار.
داللة  كان  القطعي  العقيل  بالكم  ثابت  القاعدة  مدلول  أن  وبم 

اآلية عليها )القاعدة( إرشادية.
3 - التسال: قد حتقق التسال عند األصوليني عل مدلول القاعدة، 
فا خاف فيه عندهم واألمر متسال عليه عندهم. ومتسكوا هبذه 

اجتمع  مسألة  ف  االختيار(  يناف  ال  باالختيار  )االمتناع  القاعدة 
األمر والنهي كالدخول ف الدار املغصوبة بسوء االختيار، واألمر 

من املسلمت املرسلة عندهم.
وكيف كان فا كام وال خاف ف أصل املسألة وإنم الكام كله 

ف نطاق
القاعدة سعة وضيقا بأن االمتناع باالختيار ال يناف االختيار عقابا 

وخطابا أو عقابا فقط.
التحقيق: هو الثاين )عدم املنافاة عقابا فقط(، وذلك لعدم توجه 
اخلطاب الفعيل إل العاجز ولصحة العقاب عل الفعل )الترصف 

ف املغصوب( الذي ينتهي إل سوء االختيار.
قال املحقق صاحب الكفاية رمحه الل: والق أنه )اخلروج( منهي 
عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث االضطرار إليه وعصيان منه 

بسوء االختيار، وال يكاد يكون مأمور به .
سبب  أحدث  من  الل:  رمحه  اخلميني  األمام  قال  األول:  فرعان 
فهو  بذلك  علمه  مع  التيمم  وال  الغسل  يسع  ال  وقت  ف  اجلنابة 
كمتعمد البقاء عليها . فيتوجه إليه )املجنب( اخلطاب عل أساس 

أن االمتناع باالختيار ال يناف االختيار.
الثاين: قال املحقق النائيني رمحه الل: إن ما يكون داخا ف موضوع 
كربى تلك القاعدة ال بد أن يكون قد عرضه االمتناع بحيث يكون 
خارجا عن القدرة، وكان مستندا إل اختيار املكلف، كالج يوم 
عرفة ممن ترك املسري إليه باختياره، وكحفظ النفس ممن ألقى نفسه 
ليس  املغصوبة  الدار  من  اخلروج  أن  الواضح  ومن  شاهق.  من 
كذلك، فإنه عل ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله 

فيها ول يطرأ عليه ما يوجب امتناعه 

قاعدة االمتناع باالختيار ال ينافي االختيار
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استفتاءات شرعية

السؤال: متعارف لدينا عندما يرزق احد بمولود او عندما يقوم 
او  األم��وال  بعض  بإعطاء  واألصدقاء  األق��ارب  يقوم  بختانه، 

الاجيات ال الصبي او ال أبويه.
املعطاة  األموال  وحكم  للصبي  املعطاة  األموال  متليك  حكم  فم 

لألبوين؟
وهل جيوز ان يترصف األبوان هبذه األموال ف املؤونة أو صفها 

بدل النفقة؟

اجلواب: ختتلف اهلدايا ف ذلك، فمنها : ما حيمل شاهدًا عل كوهنا 
للمولود اجلديد كبعض املصوغات الذهبية املناسبة للمولود فهي 
فهي  ونحوها  كاملأكوالت  املولود  غري  منه  ينتفع  ما   : ومنها  له، 
أو  املولود  توضع حتت وسادة  التي  النقود  أن  والظاهر  لوالديه، 
القسم االول فتكون للمولود نفسه.  هذا  ثيابه تعدهّ من  تدسهّ ف 
و جيوز لاب أن يترصف ف أموال ولده اذا ل يشتمل ترصفه عل 
مفسدة للولد، واما االم فليس هلا ان تترصف ف ماله من دون اذن 
االب او اجلد لَاب فان أذن أحدمها هلا ول يشتمل عل مفسدة 
ا بم يعود لولدمها بالرضر فا جيوز، بل جيب عليهم  للولد جاز، أمهّ

حفظ امواله حتى يكرب .

السؤال: اهداين صديق مدالية مفاتيح ذهبية هل جيوز ان امحلها 
معي واضع مفاتيحي فيها؟

اجلواب: ال مانع منه.

اخلاصة  واألذك��ار  واألدعية  القرَان  إه��داء  جيوز  هل  السؤال: 
بالفظ أو الرزق أو العافية ال الكفار؟

واإلهانة،  اهلتك  معرض  ف  يكن  ل  إذا   ، منه  المانع  اجل��واب: 
وروعي فيه مقتضيات االحرتام والترشيف.

السؤال: هل جيب اخلمس ف اهلدية إذا دار عليها الول من دون 
إستخدام ؟

اجلواب: نعم جيب.

السؤال: اهلدايا املتبادلة بني الزوجني هل تعد من اهلبات املعوضة 
ام ال؟

املعوضة  اهلبات  اهلدايا ال يقتيض كوهنا من  تبادل  اجلواب: جمرد 
فان كون هبة الثاين عوضًا عن هبة االول حيتاج ال قصد الطرفني 
االول  ويقبلها  ثوابًا لألول عل هبته  الثاين كون هبته  يقصد  بان 
ال  اجلانبني  احد  من  القصد  ذاك  انتفاء  فمع  ايضًا  العنوان  هبذا 

يتحقق التعويض املانع من رجوع كل من الطرفني.

الهدية
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التابع  امل��رشوع  مدير  قيس(  )ليث  املهندس  الدكتور  وق��ال 
املراحل  ال  وصلت  االع��مل  »ان  االسرتاتيجية:  للمشاريع 
املتقدمة إلنجاز املرشوع، والعمل حاليا مستمر ف مجيع الفقرات 
امليكانيكية،  االعمل  والبورسلني،  املرمر  االرضيات  )الطلس، 
فقد  الكهربائية  املنظومة  أما   ،)%85( بحدود  فيها  االنجاز  وتم 
وصلت ال مراحل متقدمة(، مبينا »نحن ف طور جتهيز املنظومات 
املنجز  هذا  اكمل  أجل  من  وحموالت(  )مولدات  من  االساسية 

الطبي املميز الذي خيدم رشحية مهمة من الشعب العراقي«.
)التدريع(  الصينة  الغرف  ف  متواصلة  »االعمل  ان  ويضيف، 
ف مادة الرصاص التي يبلغ عددها )12( غرفة واغلبها اخلاص 
باالجهزة )الفورسكويب، واملاكراف، واالكسي والسيتيسكان(، 
مبينا »ان العمل جيري ف انشاء اجلدران الاملة ملادة الرصاص 
من النوع الكثيف اخلاص بجهاز املخترب الساخن وقد تم االنتهاء 

من أعمل املاجات اخلطية ونتظر وصول االجهزة الطبية«.

كشَف قسم المشاريع االستيراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة 
عن وصول مشروع مركز االمام الحسين )عليه السالم( لعالج االورام 

السرطانية الى نسبة انجاز )79%( والعمل مستمر من أجل اكمال هذا 
الصرح الطبي االكبر على مستوى العراق.

مركز اإلمام الحسين )عليه السالم( لعالج األورام السرطانية في كربالء

يصل الى )79%( من نسِب إنجازه 

 المهندس ليث قيس

االحرار: حسين نصر  / تصوير: صالح السباح 
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واكد مدير املرشوع ان املركز يعدُّ من املشاريع الرائدة ف عاج 
االمراض السطانية بحسب معايري )VIP( املعتمدة ف وزارة 
الصحة العراقية، مضيفا وتم استخدام احدث التقنيات الطبية 
عزل  من  املرشوع  ف  العاملية  الصحية  الرشوط  وفق  والبنائية 

حراري واشعاعي وهذا ما سيجعله االول ف العراق«.
من  ويتألف  دونم   )12( املرشوع  »مساحة  ان  قائا،  وتابع 
ثاث مبان رئيسة املبنى األول عل مساحة بنائية للطابق األول 
)5000م2( ويتكون من أقسام )العاج باإلشعاع املوضعي, 

والعاج بالكيموي, والتشخيص باألشعة والرنني, والعمليات, 
وغرف  العيادات  من  والعديد  وخمترب(  وصيدلية  والطوارئ, 
اإلداريني، اما املبنى الثاين مبنى الكادر الطبي املساحة البنائية 
)1500م2( واملتكونة من ثاثة طوابق متعددة األغراض فيم 

يكون املبنى الثالث مبنى سكن املرىض متكون من )4( طوابق 
بنائية )1500م2(، وحوايل )105( ارسة  ويقام عل مساحة 

راحة  ف  اخلاص  الطبي  واالثاث  وسائل  بكل  جمهزة  وهي   ،
املريض موضحا هناك مبان خرى خاصة باحتواء املنظومات 

امليكانيكية«.
)عليه  السني  االم��ام  مركز  ان  ال  امل��رشوع  مدير  واش��ار 
السام( لعاج االورام السطانية ُيعنى بكل انواع االمراض 

السطانية«.
عددا   انجزت  املقدسة  السينية  العتبة  ان  ال  االشارة  وجتدر 
العابدين  زين  اإلم��ام  مستشفى  منها  الصحية  املشاريع  من 
)عليه السام( ومستشفى سفري االمام السني )عليه السام( 
ومركز السيدة زينب )عليها السام( لطب العيون حيث تقدم 
مجيعها خدماتا شبة املجانية للمواطنني فضا عن مشاريع قيد 
االنجاز كمستشفى الشيخ الوائيل )رمحه الل( العامة ومستشفى 
خاتم االنبياء )صل الل عليه وآله( لألمراض القلبية واالوعية 

الدموية.

على غرار ما انجزته العتبة الحس���ينية المقدسة  من مش���اريع صحية منها مستشفى اإلمام زين 
العابدين )عليه الس���الم( ومستش���فى سفير االمام الحسين )عليه الس���الم( ومركز السيدة زينب 

)عليها السالم( لطب العيون  تواصل العمل النجاز مركز اإلمام الحسين )عليه السالم( 
لعالج األورام السرطانية في كربالء
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جامعتا الزهراء ووارث االنبياء 
تفتتحان أبواب التسجيل لديهما بالورود 

تحرص جامعتا الزهراء )عليها السالم( للبنات ووارث االنبياء )عليه السالم( 
التابعتان لالمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على وضع آليات 
ميّسرة لتسجيل الطلبة لديهما،  وكذلك وضع برنامج لتسديد 

أجور االقساط الدراسية التي  تخّفف من كاهل الطالب.
وتابعت مجلة )االحرار( برنامج التسجيل في الجامعتين، 

وكانت جامعة الزهراء قد منحت شرائح معينة تخفيضا 
ملحوظا للطلبة االوائل الثالثة، باإلضافة الى طلبة العوائل 

المتعففة وذوي الدخل المحدود وكذلك طلبة ذوي 
الشهداء والسجناء السياسيين، إضافة الى ان تسديد 

االقساط في الجامعتين صار بصورة ميّسرة مقّسما على 
ثالث دفعات اولى 20% وثانية 40% واخيرة الى %40.

تقرير: ضياء األسدي / تصوير: مرتضى ناصر 

c
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االقساط في جامعة الزهراء )عليها السالم( 
وبحسب توجيه العتبة الحسينية المقدسة ستكون

 مخّفضة عن باقي الجامعات«.     

وحتدث »االستاذ اسامة اخليكاين« مدير تسجيل جامعة وارث 
السنة  »هذه  قائا:  السنة  هلذه  التسجيل  طريقة  عن  االنبياء 
اختلفت طريقة التسجيل فيها عن السنوات السابقة لتغيري آلية 
ل  التسجيل من قبل الوزارة، فسابقًا كان الطالب يأيت الينا ليفعهّ
)الكود( رمز التسجيل، فيتم تسجيله بشكل رسمي لدينا، اما 
ارشادية  مراكز  سلسلة  افتتاح  اثر  اآللية  فاختلفت  السنة  هذه 
الكليات  عل  التقديم  يرومون  ممن  اجل��دد  بالطلبة  خاصة 
االرشاد  مركز  مراجعة  الطالب  من  تسرتعي  وهي  االهلية، 
فرتة  انتظار  ثم  ومن  له،  الشخيص  امللف  ل  ليفعهّ والتوجيه 
والكليات  اجلامعات  عل  الكرتونيًا  التقديم  له  ليتسنى  معينة 
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املطلوبة«.
ينتظر ف اي جامعة واي  الطالب  يبقى  املرحلة  وتابع »بعد هذه 
التقديم عل  له  يتيح  التقديم االلكرتوين  كلية سيتم قبوله، كون 
ذات  ال  الطالب  يرجع  القبول  وبعد  وكليات  جامعات  اربع 
بوصل  تزويده  ليتم  وكذلك  تقديمه  ليثبت  االرشادية  املراكز 

خمتوم يراجع من خاله اجلامعة التي قبلته«.
التسجيل ف اجلامعة بعد ذلك، ويمر  واضاف »يأيت دور مراكز 
التسجيل الورقي للطالب بمراحل جلب الوثيقة واملستمسكات 

الازمة للتقديم فضًا عن دفع القسط األول«.
ثابتة  السام(  )عليه  االنبياء  »أجور جامعة وارث  ان  ال  واشار 
الدراسية  االقساط  اجور  ان  السابق حيث  العام  ول ختتلف عن 
واهلندسة   )3.800.000( تبلغ  ال��ي��ايت،  الطب  هلندسة 
لكلية   )2.500.000( و   )2.500.000( فتبلغ  املدنية 

القانون  كلية  وف   )2.800.000( القسط  فيكون  التمريض 
املحاسبة  بقسميها  واالقتصاد  االدارة  وكلية   )1.500.000(

العلوم  كلية  ال  باإلضافة   )1.500.000( االع��مل  وادارة 
يبلغ  والتي  واصوله  والفقه  القرآن  علوم  بقسميها  االسامية 

قسطها للدراسة الصباحية واملسائية )1.250.000(«.
ف  الطابية  الشؤون  مدير  عبيد«  مهدي  »صاح  االستاذ  وأكد 
جامعة الزهراء )عليها السام(: »نحن ف قسم التسجيل اخلاص 
جلان  بتشكيل  قمنا  للبنات  السام(  )عليها  الزهراء  بجامعة 
والتسجيل  التقديم  عملية  لتسهيل  التسجيل،  فرتة  تدير  خاصة 

بالنسبة للطالبات«.
»كون  بقوله:  القبول،  عل  التنافس  موضوع  عن  عبيد  ون��وه 
املعدالت  تكون  املعدالت،  عل  املنافسة  طريق  عن  تم  التقديم 
االعل للمقبولني واملعدالت االقل لاحتياط الذين سيتم قبوهلم 
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تباعًا وعل شكل وجبات، كل وجبة )50( متقدما لاحتياط، كم 
سيتم ف االسبوع املقبل فتح نافذة جديدة للمتأخرين ف التقديم، 

وايضًا سيكون التقديم عن طريق مراكز االرشاد«.
السام(  الزهراء )عليها  ان »االقساط ف جامعة  ال  وأشار عبيد 
ة عن باقي  وبحسب توجيه العتبة السينية املقدسة ستكون خمفضهّ

اجلامعات«.     
كبرية  إشادة  أشادوا  الطلبة  أولياء  حتدث  ارتياحهم  عن  وتعبريا 
بجهود العتبة السينية املقدسة عل تقديم هذه اخلدمات اجلميلة 
واملتكاملة ألبنائهم الطلبة وكذلك ملراعاتا مسألة زيادة املستوى 
العلمي من خال فتح جامعتي وارث االنبياء والزهراء ف كرباء 

)عليهم السام« ، واستقباهلا للطلبة بالورود.
وأكدت الطالبة )زينب نزار رحيم( من حمافظة كرباء التي التقتها 
)االحرار( اثناء عملية التسجيل عل حسن معاملة الطلبة ومجال 

لعملية  إكميل  »بعد  واضافت:  للطلبة،  واالستقبال  الرتحيب 
ف  والتوجيه  االرش��اد  مركز  ف  التسجيل  كود  وتفعيل  التقديم 
جامعة  ال  توجهت  البيانات،  عل  واملصادقة  كرباء  جامعة 
اثناء  صعوبات  اي  االِق  ل  المد  ولل  السام(  )عليها  الزهراء 

تقديمي فيها«.
واجلدير بالذكر: »ان اول طالبة تم تسجيلها هلذا العام ف جامعة 
الزهراء )عليها السام( للبنات هي، ابنة احد شهداء باب الرجاء 
للعام  الرام  املحرم  شهر  من  العارش  ظهر  ف  املنية  وافته  الذي 
1441ه� ف ركضة طويريج، حيث تم قبوهلا ف اجلامعة جمانًا، كم 
الطلبة ف  قبول  آلية  لألحرار حتقيقا صحفيا موسعا عن  سيكون 

اجلامعتني«.
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التقارير

أقالم وأصوات وطنية تؤكد دور المثقف 
الكربالئي في إعالء الكلمة الحرة

أكد المثقف الكربالئي بقلمه وصوته وفنه، حقيقة جوهره، ونقاء روحه الوطنية، وهو 
من أجل إعالء الكلمة الحرة أكد من خالل أدوار متعددة مارسها ميدانيا، بأن للمثقف 
صولة مؤازرة للمرابطين في ميدان االعتصام السلمي وموازية للدعم اللوجستي، 

بصدق المشاعر وسالمة الفكر وقوة الكلمة. 

تصوير: وحدة المصورينتقرير: حسنين الزكروطي 
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وكانت عدسة جملة )االحرار( حريصًة عل توثيق ما يقدوه املثقف ليا وهنارا، وكانت بركة مسرية اجلوالت التي واكبتها )االحرار( 
ف الضور بني مجهور قراء كرباء، َمْن أقاموا املحافل القرآنية ف ساحة الرتبية تضامنا مع التظاهرات السلمية واملطالب املرشوعة، 
ا عل شهداء التظاهرات السلمية، وشارك ف املحافل القرآنية املقامة يوميا بعد صاة العشاءين عدد كبري من املثقفني واملتظاهرين  وترمحهّ

وعوائل الشهداء، كم اشاد الضور هبذه املبادرة التي تربز هوية املواطن الكربائي.

التقطت عدستنا، هذه العبارة: 
)اي شيء ما تحتاجه، يحتاجه غيرك( 

واذا به شعار يتخذه مجموعة من شباب كربالء في ساحة 
التظاهرات لمساعدة العوائل المتعففة في المحافظة، 
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ما  شء  )اي  العبارة:  هذه  عدستنا،  التقطت  الساحة  ذات  وف 
شباب  من  جمموعة  يتخذه  شعار  به  واذا  غريك(  حيتاجه  حتتاجه، 
كرباء ف ساحة التظاهرات ملساعدة العوائل املتعففة ف املحافظة، 
وهو مرشوع ثقاف إنساين واجتمعي هيدف ال زرع روح التعاون 
أبناء  بني  ومتحابب  مرتابط  جمتمع  وخلق  والتكافل  والتكاتف 

الشعب الواحد.
وتزاحم  االه��ازي��ج  ووس��ط  الرتبية  ساحة  ف  ان��ت  زل��ت  وال 
وإذا  الفساد  عل  والقضاء  بالرية  النداء  منصة  حول  الشعراء 
امجل  حسيني  شعر  من  قرائحهم  نظمت  بم  يصدحون  بالشعراء 

تزامنا مع والدته  امجع،  البرشية  االنسانية ف شخص سيد  صور 
امليمونة )صل الل عليه وآله( بعد ان استقر موكب أهايل كرباء 
املقدسة ف ساحة التظاهرات وأقام أماسيه السينية أنشَد جمموعة 
من الشعراء والرواديد بم جادوا من نظٍم عل مجوع املرابطني ف 

التظاهرات السلمية.
املجموعة  أولئك  الشباب  الفنانني  وم��ب��ادرة  الفن  باحة  وال 
الفسيفسائية من شباب كرباء وطلبتها املوهوبني بالفطرة الذين 
فوا مواهبهم ف طاء بعض ارصفة شوارع املحافظة و تزيني  وظهّ
جداريات نفق العباس )عليه السام( بعد تأهيل اجلدران اخلربة 
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وطائها وعمل لوحات تشكيلية دالة عل الرية واملساواة وحب 
الياة واملطالبة بالقوق املرشوعة للشعب، وكانت عناص هذه 
ف  )التكاتك(  وأصحاب  العراقي  اجلندي  ورموزها  اللوحات 

ساحات االعتصام السلمي ف املحافظات.
فيم كان ختام جولة عدسة )االحرار( مع )جتمع شباب نور اخلاتم 
الثقاف اخلدمي( املبادرين ف نقل مكتباتم ال ساحات االعتصام 
بغية االستفادة من الكتاب، وهم جمموعة من الشباب الكربائي 
بعرض  مبادرتم  ج��ادت  التظاهرات  ساحة  ف  املرابطني  من 
والسياسية،  والدينية  واالجتمعية  التنموية  الكتب  من  سلسلة 

روح  وزرع  الشباب  لدى  والثقاف  العلمي  الوعي  رفع  هبدف 
املجموعة  بينهم، وقد اختذت هذه  التكافل االجتمعي والتعاون 
املعوج«  يستقيم  »بالعلم  السام(:  )عليه  املؤمنني  أمري  قول  من 

منارا ملرشوعهم الثقاف.
فيم ادهشت فرقة مسحية املتظاهرين بعرض مسحي لفت انتباه 
ال  االمتثال  ورضورة  التظاهرات  سلمية  أمهية  ال  املتجمهرين 
التعاطي  وتأكيدات عل  االمان،  بر  ال  البلد  قيادة حكيمة خترج 

االجيايب مع االخرين وعدم االساءة ال املمتلكات العامة.
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كاتب وكتاب

اإلمام المهدي المصلح العالمي المنتظر

فوا  يعرهّ كي   جهدهم  يبذلون  اليوم  الظاملني(  )الكام  فبعض 
أنفسهم بأهنم ذلك املصلح، او يستطيعوا � بتصورهم � أن خيدعوا 
الناس ف عقيدتم الفطرية هذه، وألجل ذلك أرسلوا اجليوش إل 
ل، زاعمني أهنم يدافعون عن  الدول الضعيفة، وقتلوا األبرياء العزهّ

حقوق البرش.
ملسألة  السموية  الكتب  ف  أشري  هل  سؤاله:  املؤلف  يطرح  وهنا 
ات  خمتصهّ من  هي  العقيدة  هذه  أنهّ  أم  العاملي،  املصلح  ظهور 

املسلمني؟
مجيع  أن  بل  فقط،  باملسلمني  العقيدة  هذه  ختتص  ال  اجل��واب: 
ت بمنجي العال  األديان والكتب اإلهلية � حتى بعض النظم � برشهّ

ف آخر الزمان، والذي سيجعل الدنيا مليئة بالعدل واإلنصاف.
ْكِر َأنَّ  ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ كم ورد ف القرآن الكريم )َوَلَقْد َكَتْبَنا ِف الزَّ
وَن(، وقد اختلف املفسون للقرآن  اِلُ ْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ اأْلَ
الكتب  مجيع  عل  تطلق  »إهنا  قال:  من  فمنهم  )الذكر(  كلمة  ف 

السموية النازلة من قبل الل � عزهّ وجل � عل األنبياء«.
وقال آخرون: »بأنهّ املراد منها هو التوراة«.

ت بأن الصالني وأولياء  وعل كل حال، فإن الكتب السموية برشهّ

الل ف النهاية سيحكمون كل العال.
سؤال آخر يطرحه املؤلف: هل إن القضية املهدوية ورد ذكرها ف 

القرآن الكريم؟
أصل  هو  الكريم  القرآن  أن  يعلم  الكل  القيقة  ف  اجل��واب: 
لكل  األساس  بمنزلة  وهو  اإلسامية،  والقوانني  املعارف  لكل 
قد  األنظمة  ومسؤوليات  واألحكام  األهداف  أن  فكم  القوانني، 
اإلسامية،  القوانني  ف  كامل  بيان  وبدون  جمملة  بصورة  ذكرت 
وهو بمنزلة األساس لكل القوانني، فكم أن األهداف واالحكام 
ومسؤوليات األنظمة قد ذكرت بصورة جمملة وبدون بيان كامل 
عاتق  عل  ذلك  تفصيل  وبقى  دولة،  لكل  األساسية  القوانني  ف 
هذا  ف  ورد  حيث  الكريم،  القرآن  ف  فكذلك  املقنهّنة،  القوى 
اإلسامية  واألحكام  اإلهلية  املعارف  بعض  العظيم  الدستور 
بصورة جمملة وكلية، وبقي بياهنا ورشحها عل عاتق النبي )صل 
والج  والزكاة  الصاة  أحكام  وبني  رشح  كم  وآل��ه(،  عليه  الل 
وغري ذلك من األحكام، وقضيته )عليه السام( من هذا القبيل، 
ذكر ف  العظيم، حيث  القرآن  القضية مذكورة ف  فإن جذر هذه 
هلم،  األرض  بوارثة  والبشارة  الظلم،  عل  بالقضاء  آيات  عدة 

إّن من المسّلمات الفطرية السليمة، والتي ُأشير إليه في الكتب 
السماوية المقدسة، هو االعتقاد بظهور مصلح عالمي، والذي يصل في 

ظل حكومته جميُع البشرية إلى السعادة الواقعية، وإن جميع أتباع 
الكتب السماوية بانتظار رجل ُينهي جميع الظلم، ويجعل المحبة 

والسالم حاكَمين في جميع العالم، فكل المستضعفين في العالم 
بانتظار ظهور ذلك المصلح العالمي، وأن االعتقاد بذلك ال يختص بأهل 

األديان السماوية فحسب، بل اإلنسان بفطرته يطلب ظهور المصلح الذي 
يمتلك القدرة الغيبية اإللهية، والذي يستطيع أن يقيم حكومة عادلة.

تأليف الشيخ محمد جواد الطبسي
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صلُح الحسن )عليه السالم( 

وخيارات األمة الراهنة

وبانتصار املتقني والصالني واملستضعفني عل 
آخر  ف  العال  سيحكمون  وأهنم  املستكربين، 

الدهر.
وقد وردت عدة آيات ف القرآن الكريم، ووردة 
عن النبي واألئمة ف تفسري ذلك ورشحها بأن 
القرآن  هبا  برشهّ  التي  هي  املنتظر  املهدي  دولة 
الكريم ف آخر الزمان، وهي دولة املستضعفني 
بمعونة  اآلي��ات  هذه  مجعنا  وقد  والصالني، 
القرآن ف  املؤلفني من ثمنني سورة من  ة من  ثلهّ

)365( آية مباركة.

ث��ت ه��ذه اآلي���ات بشكل ع��ام عن  وق��د حت��دهّ
القضية املهدوية، ووردت أكثر من 500 رواية 
النبي واألئمة ف تفسري هذه اآليات، وأما  عن 

اآليات كم ييل:
ِذيَن  الَّ َعَل  نَُّمنَّ  َأن  )َوُنِريُد  تعال:  الل  قال   .1
ًة َوَنْجَعَلُهُم  ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ اْسُتْضِعُفوا ِف اأْلَ

اْلَواِرثنَِي(.
روى سلمن املحمدي قال: »قال يل رسول الل 
نبيَا وال  يبعث  ل  الل  إن  وآله(:  عليه  الل  )صل 
ذكر  ثمهّ  نقيبًا،  عرش  اثني  له  جعل  إال  رس��واًل 
السن  بن  حممد  ابنه  ثم  قوله:  إل  أسمءهم 

املهدي القائم بأمر الل«.
ِمن  ُبوِر  الزَّ ِف  َكَتْبَنا  )َوَلَقْد  تعال:  الل  وقال   .2
وَن(. اِلُ ْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ْكِر َأنَّ اأْلَ َبْعِد الذِّ

ورد ف تفسري هذه اآلية، عن حممد بن عبد الل 
قال:  أنه  السام(  )عليه  الباقر  السن، عن  بن 

»القائم وأصحابه«.
َدَعاُه  إَِذا  امْلُْضَطرَّ  جُيِيُب  ��ن  )َأمَّ تعال:  قال   .3
ٌه  ْرِض  َأإَِلٰ َعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَ وَء َوجَيْ َوَيْكِشُف السُّ

ُروَن(. ا َتَذكَّ ِ  َقِليًا مَّ َع اللَّ مَّ
الباقر )عليه السام( ضمن حديث طويل  بنيهّ 
)عليه  املهدي  خطبة  وذكر  اآلي��ة،  هذه  تفسري 
يقول  املكرمة  مكة  ف  ظهوره  عند  السام( 
فيه: )فيكون أول خلق يبايعه جربئيل، ويبايعه 

الثاثمئة والبضعة العرش رجًا...«.

من  اخلطرية  القبة  هذه  حتديات  تواجه  اإلسامية  واألمة  الراهنة؛  مرحلتنا  ف 
تارخيها نحتاج ال  أن نتوقف عند جتارب هؤالء القادة الربانيني لنستوحي منهم 
ف  ومرشوعنا  اإلصاح  ف  وبراجمنا  املواجهة  ف  خطتنا  ضبط  عل  يساعدنا  ما 

التغيري ومنهاجنا ف العاقة مع اآلخر.
وصلح اإلمام السن )عليه السام( بالذات يؤسس لقواعد البد لألمة عمومًا 

والعاملني خصوصا ف  االستفادة منها:
القاعدة األول: الواقعية السياسية؛ علمنا صلح السن أن اإلمام املعصوم رغم 
حتسمه  ل  وال��رصاع  بمعجزه  حيصل  ل  والتغيري  النرص  فإن  ووج��وده  حضوره 
املسرية،  حترك  التي  هي  الكون  ف  الل  وسنن  التاريخ(  )قوانني  وإنم  املائكة 
نعم إن الل ينرص من ينرصه ولكن مع عدم توفر رشائط النرص ومع عدم توفر 

مقومات الرب ال جمال للنرص وال إمكانية للحرب.
لقد علمنا السن )عليه السام( درسًا بليغًا ف الواقعية السياسية لن تنساه شيعته 

أبدًا.
ب� )الواقعية السياسية( ليميهّع  املبدئية؛ يعتذر الكثريون  الثانية: الصابة  القاعدة 

أهدافه أو يتحلل من التزاماته.
ف  ولكن  بواقعية  واخلصم  الظروف  مع  نتعاطى  كيف  يعلمنا  السن  وصلح 
كنف االلتزام العايل باملبادئ بل إن هذه املبادئ هي التي تدفعنا للصلح وهذا ما 
عناه الباقر )عليه السام( »والل للذي صنعه السن بن عيل )عليه السام( كان 
خريًا هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس« فهذا الصلح محى دين األمة ورسالتها 

وقيمها من االنقراض.
القاعدة الثالثة:

ال مانع من حلول مرحلية عندما تعوزنا اإلمكانات فلسنا دائًم ف مستوى حتقيق 
ع مرارة  أهدافنا البعيدة، فا مانع إذا هادن املرء مؤقتًا أو صالح وال بأس من جترهّ

التنازالت أحيانًا ف سبيل حفظ األهداف الكبرية.
دائمة  حرب  فا  )اإلسرتاتيجية(  هي  العليا  وأهدافه  اإلسام  الرابعة:  القاعدة 
وال هدنة أبدية الرب واجلهاد واهلدنة والسلم كلها خطط مؤقتة خلدمة اهلدف 

الكبري.
القاعدة اخلامسة: البد من تشخيص دقيق ملرض األمة وداء املجتمع وف ضوء 
السكون واهلدوء وباملقابل دراسة  أم  ذلك نحدد هل اجلهاد والثورة هي الل 

وحتليل أهداف األعداء أيضا.

كما رآه المؤلف )األسعد بن علي( في كتابه )صلح اإلمام الحسن 
من منظور آخر(.
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�����ع�����ُر م����ه����م����ا ق������د ح���ك���ى؟ م����������اذا ي������ق������وُل ال�����������ضِّ
دُم������������َك ال����������ذي ك�����ت�����َب ال���������ض����ح����ائ����َف ك���لَّ���ه���ا 
اأن�������������َت ال���������ض����ل����ي����ُل لأح��������م��������ٍد خ���������ِر ال���������ورى  
�����ه�����ا   ك����������لَّ امل������ن������اي������ا ق��������د ج���������رع���������َت، اأخ�����فُّ
والأىل ت��������رى  ال���������ض����ح����ِب  م���������وَت  ف�����ج�����رع�����َت 

ب������دْت      واإْن   ، دم������وَع������ه������نَّ ال�����ن�����������ض�����اِء،  ُث������ك������َل 
احل�������ض���ا         يف  ت�����ك�����ّت�����َم  واإْن   ، و�������ض������راَخ������ه������نَّ
والأك�������������������َر ال������������وّه������������اَج، ب��������ن �����ض����ي����وِف����ه����م  
، ظ�����ه�����َرك م������ْذ ���ض��ع��ى، والأ������ض�����ي�����َد ال�����ع�����ّب�����ا������سَ
ال�����ه�����دى: رّوى  ال����������ذي  ل����ل����ن����ح����ِر  �������ض������اأق������وُل 
ل��������ول دم������������������اوؤَُك اأ�������ض������رم������ْت ج�����م�����َر الإب��������ا
ح���������ض����ي����ِن����ن����ا ك����������رب����������اُء  ل������������ول  واهلِل، 
ومل�����������ا امل���������������������اآذُن ك����������������ّرْت م�����������ْذ ي������وِم������ه������ا!
ت�����ل�����ك ال�������وغ�������ى ل����ي���������ض����ْت ت��������ف��������ارُق ب���ال���ن���ا
ت����ب����ق����ى ال������َق������ن������ا وك��������اأّن��������ه��������ا ب�����������ض�����دوِرن�����ا
ت����ب����ق����ى دم������������اُء ال���������ض����ب����ِط جت��������ري ُم����ل����ِه����م����ًا
حت������م������ي ال���������ولي���������ة وال�����������������������ولَء، واإّن��������ه��������ا
ي���������ا ل�����ي�����ت�����ن�����ي ُك���������ّل���������ي اأي��������������������اٍد ت������رت������وي
�����ض����غ����ُل����ه����ا ��������ض�������ف�������اٌه،  ك�������ّل�������ي  اأّن���������ن���������ي  اأو 
وم�����ا ت���������ض����ع����ى،  ُخ�������ط�������ًى  ك������ّل������ي  اأّن��������ن��������ي  اأو 
ل����ه����ف����ي ع����ل����ى ن����ف���������ض����ي، ج������ف������وُت������َك �����ض����ّي����دي
�����������َك. ل����ي���������س م�������ن ق������ل������ٍب ب�����ِه ل������ك������ْن اأح�����������بُّ

وال����������ن����������ُر م��������������اذا ب���������ع���������َده �������ض������ي������ق������وُل؟!
ك��������لُّ احل��������������روِف ��������ض�������دًى، واأن��������������َت اأ�����ض����ي����ُل
واخل�����������������ُر، ك����������لُّ اخل���������������ِر، م������ن������َك ����ض���ل���ي���ُل
ت�������ل�������َك ال�������ت�������ي ك��������ان��������ْت واأن������������������َت ق�����ت�����ي�����ُل!
ع����ط���������سَ ال�����������ض�����غ�����اِر، ل������ه اجل�������ب�������اُل ت����ه����ي����ُل!
ل����ي���������ض����ْت دم���������وع���������ًا، ف������ال������ع������ي������وُن حم���������وُل!
ر��������ض�������وُل ه���������نَّ  ج���������دُّ ِخ������������������دٌر،  ُه�������������نَّ  اإْذ 
ن���������ْه���������ٌب، ع�������َل�������ْت�������ُه اأ���������ض��������ّن��������ٌة وخ��������ي��������وُل!
اأُف��������������وُل ع��������������راُه  اإْذ  ال������ع�������������ض������رِة  ق������م������َر 
ل���������������ولَك ف���������الإ����������ض���������اُم ف�����ي�����ن�����ا ق�����ت�����ي�����ُل !
ف������ي������ن������ا، ف�����������اإّن�����������ا: خ����������ان����������ٌع، وذل����������ي����������ُل !
ف�����َل�����م�����ا ا������ض�����ت�����م�����رَّ ب�����ث�����غ�����ِرن�����ا ال������رت������ي������ُل !
ه����������ذا اأق������������������وُل ك�����م�����ا ال���������������ض�������اَة اأق�������������وُل
! و�������ض������ه������ي������ُل  دٌم  ف�����ي�����ن�����ا  ل������ه������ا  ي�����ب�����ق�����ى 
! �����ض����ل����ي����ُل  ال���������زم���������اِن  اأُُذِن  يف  وي�������ظ�������لُّ 
! �������ض������ي������وُل  دم����������������اُه  ِم�����������ن  ي�������������وٍم  ك�����������لِّ  يف 
! َل�������ر��������ض�������وُل  واإّن���������ه���������ا  ال�������ر��������ض�������وِل،  اإرُث 
م������ن مل�����������سِ ق��������������ِرَك، ل����ي���������س ع�����ن�����َك رح����ي����ُل
ف����������وق ال�������������ض������ري������ِح ال������ل������ث������ُم وال����ت����ق����ب����ي����ُل
�����ض����ب����ي����ُل احل�������������ض������ن  اإّل  ب������ح������ي������اِت������ه������ا 
! ه������ط������وُل  احل�������ي�������اِة  يف  ن�������ح�������ِرَك  وع�������ط�������اُء 
مي����ي����ُل اإل���������ي���������َك  اإّل  ال�������������ض������ذى  ب�����ع�����������سُ 

مرتضى شرارة العاملي  عُر مهما قد حكى؟!         ماذا يقوُل الشِّ
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حيدر عاشوركربالُء تسيُر باتجاه الغرض العظيم

لكل  املريدة  الأعماق  من  وعدا  كرباء  اأعطينا  اأن  منذ  �ضيدي، 
واأمل  مع اجلزع  الولء  بق�ضم  ونهيب  نرّدد  نفتاأ  ل  ين�ضرها؛  مواٍل 
وعقيدتك  وفكرك  نهجك  وعلى  معك  ال�ضر  اأن  ولها:  مولي  لك 
والغر�س  الرغبات،  �ضتى  يف  ننطلق  كنا  العظيم.  الغر�س  نحو 
واأخرى  ال�ضمر يف مناذج حرى على الر�س تارة  العظيم يرافق 
يف ال�ضماء، خارجا  عنا مرة؛ وكامنا فينا مرات ل حت�ضى. وكان 
و�ضرا  داخلية  قوى  فينا  ويثر  خطاأنا،  يدفع  العظيم  الغر�س 
حّرت  التي  بكراماتك  ال�ضت�ضراف  على  قلوبنا  ويثّبت  كبرا، 
اأعداءك منذ اأن رفعوا را�ضك ال�ضريف على القنا، و�ضرنا مع القدر، 

ومع ذكرى فجيعتك؛ وذكرك الثائر فينا، حد الوجع .
�ضيدي، زاملنا الياأ�س ورافقنا الرجاء وذقنا مرارة اأعداء ا�ضمك، 
وابتعدنا  واأنواعا،  األوانا  الفجائع  وتذوقنا  ال�ضفوح،  على  وع�ضنا 
من  �ضريحك  وعانقنا  حفاة،  اإلهيا  وعدنا  مرغمن،  اأر�ضك  عن 
عالية  تخفق  رايتك  وارتفعت  والنحيب،  البكاء  وارتفع  جديد 
وت�ضرم  العظيم،  الغر�س  معلنة  العامل  كل  يف  بل  بكرباء  لي�س 

رغبة ع�ضقنا الأبدية .
اأعظم ما يف ع�ضقك يا �ضيدي، اإنهم حّولوا كل ظفر عظيم يتاح لهم 
فيهم  وَتَرى  الأر�س  و�ضعرتهم متاأ  مواكبهم  واأ�ضبحت  حتقيقه، 
الأنبياء وال�ضديقون، ومنهم العلماء الذين اخرجوا حبك املكبود 

يف �ضدور العا�ضقن  واأ�َضر اإليهم الكون بقوانينه .
وبداأنا ندرك بيقن الغر�س العظيم الذي من اجله قّدمت قرابن 
الدم، وجعلت ، من كل حمبيك مراثا  لهذه القرابن يقّدمونها بكل 
يرعبان  اللذان  ونهجك   ا�ضمك  نهجك.  على  ا�ضمك  على  افتخار 
الآن الكثرين من ورثة قتلتك. لذا اأ�ضبحت قرابن دمك  نقطة 
انطاق التي ت�ضوقها وت�ضر بها كل مواليك العا�ضقن اىل لقائك 

...
ومن اأجلك نّويل وجوهنا �ضطر �ضريحك املقد�س ..لأنك الغر�س 
لأي  مكانك  ول  ج��وارك  ن��رك  ول��ن  بقربك  و�ضنتجّلى  العظيم 
و�ضف مهما يكن �ضاخما. لأنك �ضيدي، عظيم وعظمتك من عظمة 
اآمادا واأف�ضح  اإليهم، وهم اأرحب  اهلل والر�ضول وعلي. فاأنت اقرب 

اأبعادا، والتجلي بكماله .
لكل  احلقيقة  وم�ضباح  العظيم.  الغر�س  اأن��ت  ..اليقن  اليقن 
منذ  �ضيدي  يا  ...واأن��ت  طريقه  له  ي�ضيء  فيه  اإ�ضبعه  ي�ضع  من 
املوؤمنون حتت  ..يجتمع  الناه�ضة  الواعية  القوة  ،ول تزال  كنت 
الزمان  مع  يتجدد  الذي  فكرك  عطاء  من  وينهلون  حرمك  رواق 
..فاختاروك امة يف مدينة اخ�ضّرت بدماء ال�ضهداء حتى اأينعت 

عاملا واحدا ي�ضر باجتاه الغر�س العظيم  
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يا صاحَب الطلع البهي الباسم 
ي�������ا �������ض������اح������َب ال�����ط�����ل�����ع ال�����ب�����ه�����ي ال����ب����ا�����ض����م 
اأن���������ت ال���������ض����ج����اع����ة ي������ا اأب���������ا ال����ف���������ض����ل ال������ذي
م�������ا اأع�������ظ�������م ال�����������ض�����ج�����ع�����ان ع�����ن�����د ل���ق���ائ���ه���م 
ع�����������ض�����ق ل�����ه�����م ن�����ح�����و ال���������������ردى و�����ض����ي����وف����ه����م  
اأه�����������ل ال���������ض����ج����اع����ة ب�������دره�������م ب�����ع�����د ال���ن���ب���ي  
وارث���������ا   ب����ال���������ض����ج����اع����ة  ����ل  ت����خ���������ضّ  ، اأ��������ض�������دٌ 
واأب���������������������وك راي������������������ات ال��������ر���������ض��������ول ب���ك���ف���ه  
ال������وغ������ى   ه������������ّز  ا�������ض������م������ه  ك���������رب���������اءٍ   يف 
ح���ام���ي���ا   وال���������ض����ه����ام����ة َ  ال���������ض����ج����اع����ة َ  م����ل����ك 
�������ض������َه������َر احل���������������ض�������اَم م������داف������ع������ا ع��������ن دي����ن����ه  
ع������ل������م احل�������������ض������ن وق�����������د ح�����م�����ل�����ت جم������اه������دا 
ي�����������وم ب���������ه اأه��������������ل ال��������ر���������ض��������ول و�����ض����ح����ب����ه  
ي��������������وم ي�������ج�������اه�������ر ب�������امل�������ب�������اه�������ج ف������رح������ة  
وب�����������������رزَت ك�����احل�����������ض�����ن ال�����ع�����ظ�����ي�����م ب����ك����رب����ا
واث�����ب�����ا   �����ض����ي����ف����ك  ح�������ن  ق������ول������ك  اأن���������������س  مل 
ظ���م���ا  ق��������د  ك�����ل�����ي�����ثٍ   ظ�������م�������اآن�������ا  ح����������ارب����������َت 
ع������ب������ا�������س ي���������ا ب������������اب احل�����������وائ�����������ج ه���������ّدين  
ق������م������ر ال������ع�������������ض������رة ق��������د راأي����������������ت مب���ج���ل�������س  
ال���������ض����ه����ا   ت�����ك�����ف�����ن�����ه  ج�����������ض�����مٍ   م���������ن  ك������ف������ن 
ب�����������اب احل����������وائ����������ج ع������ن������د ق�����������رك �����ض����ي����دي 
ب�����������اب احل����������وائ����������ج ق��������د اأت�������ي�������ت�������ك ن����اع����ي����ا  

ق�����م�����ر ال������ع�������������ض������رة، ي��������ا ب��������ن خ��������ر اأك������������ارم 
ع����م����ائ����م  ��������ض�������ّر  ال�������ط�������ف  ب�������ي�������وم  اأردى 
ب��������ع��������دّوه��������م ك�����ال�����������ض�����ق�����ر ف�����������وق ح����م����ائ����م 
وامل�������������������وت ع�������ن�������د ن�����ف�����و������ض�����ه�����م ك������ت������وائ������م 
وو��������ض�������ّي�������ه ال������ع������ّب������ا�������س ح�����������ض�����ُن ف�����واط�����م 
خ��������ر اخل���������������ض�������ال، وم�����������ا ل������ه������ا م��������ن خ������امت 
اب�����������ن امل�����������ك�����������ارم، اب�����������ن اأت���������ق���������ى ه����ا�����ض����م 
ف�����ت�����م�����ال�����ك ال�������ف�������ر��������ض�������ان ذع������������ر ب�����ه�����ائ�����ِم 
اأه��������������َل ال�������ر��������ض�������ول، ف�����ي�����ا ل�������ه م�������ن ع���ا����ض���م 
ف������������������اإذا ب���������ه ي������ت������ع������اىل ع������ن������د ج����م����اج����م 
ي�����������وم ال�������ط�������ف�������وف وي��������������وم ه������ت������ك حم���������ارم 
اأ�������ض������ح������وا �����ض����ب����اي����ا م�������ن ج�����ي�����و������س غ����وا�����ض����م 
ق�����������������وم، واأح������������م������������د وال��������ت��������ق��������ى مب����������اآمت 
ف�����ح�����م�����ي�����َت ي��������ا ع�������ّب�������ا��������سُ خ������������دَر ف�����واط�����م 
ع����������ن دي�������������ن رب�������������ي ح�������ام�������ي�������ا م����������ن ظ�������امل 
دراه�����������م  ه����������������واِة  ب������ه������ت������انٍ   ح�������������ض������ِد  م��������ن 
ح�������������زين وه����������ال����������ت اأع��������ي��������ن��������ي ك����غ����م����ائ����م 
ال����ب����ا�����ض����م  الأ��������ض�������ي�������ل  وه�����������ج  يف  ك�����ف�����ي�����ك 
اآدم  ه�����������������ادَي  ل�����ل�����خ�����ل�����د  ي������������زل  ومل  ُم 
ي�����ق�����������ض�����ي اجل������ل������ي������ل ح�������وائ�������ج�������ا مب������ك������ارم 
ف���������دع���������وت رب������������ي ف������ي������ك ح�����������ض�����ن خ���������وامت 

نوري الوائلي
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حيدر عاشور

أنا، عباٌس املياحي ال أخاف من أي شء من قول الق؛ وكشف القيقة، 
ايمنا  ومؤمن  أهاهبا.  وال  النتائج  ني  تمهّ وال  الروف،  عل  النقاط  ووضع 
عنقي  ف  أمانة  اصبحت  وطاعته  السيستاين.  اإلمام  يقوله  ما  لكل  مطلقا 
منذ ان عرفت التكليف، وبدأت افتش عن نفيس ف هذا النور الغامر الذي 
امتأل قلبي به. وأمي تغذيهّني هبذا الب االهلي، تقول يل دائم : الصاة هي 
العمر. ترسخت مقولتها ف عقيل  العمر، والصاة إن ضاعت ضاع معها 
روحي  ت  وتعلقهّ واإلمامة  الوالية  طني  ف  وجبلت  معي  وكربت  وقلبي 
أحتركها،  حركة  كل  ف  االعل  مثيل  وكان  السام(  السني)عليه  بإمامي 
حتى اصبحت الشهادة ف سبيل الل والسني عليه السام هي الدين الذي 
يرتضيه الل تعال، فكانت حلمي السعيد الذي يراودين كلم تبحرت ف أل 
وفاجعة عاشوراء الدامية. عذاب داخيل حيفر فهّ عشقا ال مثيل له وال أعرف 
ونار،  ماء  من  مزجيا  قلبي  ف  يتدفهّق  فالسني  عنه؟.  أعلن  أو  اداريه  كيف 
ونذرت نفيس ف حرضته وتربعت بشبايب وبقية عمري فداء لقبهّته الشاخمة 
ومنارته العالية.  فاسم إمامي السني عليه السام اسمعه بني نسيم ليل – 
ه ف هواء –حي الزهراء- بل ينادي ف زخات املطر التي  قضاء القرنة- اشمهّ
به يدخل قلبي ويدغدغ روحي  اديم ارض البرصة اجلميلة.. اشعر  تغسل 
ويمنحني القوة واإليمن والصرب، ويزيد من اصاري ف عشق الشهادة ف 
سبيل الل والدين. الشهادة أهي جمرد كلمة قد نسمعها ف مكان ما أو نقرؤها 

الى روح الشهيد) عباس انتيش غليون المياحي(

لكنها ف  نثرثر عنها ف حديث عابر،  كتاب، وربم  ف 
القلب تصبح شيئا اخر. تشم رشايني الروح، وتأكل 
خايا رأيس. نعم الشهادة صارت ألواهنا تغازل أيامي 
وتغمرين باألماين، وأنا أقول نفيس عرب كل صاة : لن 

متوت يا عباس اال بم تتمنى وحتلم، لك ان تطمئن. 
جتري  كيف  أعرف  وال  دائم،  شهيدا  نفيس  أختيل  أنا 
االحداث ؟ اخليال شء والقيقة شء اخر. كم كنت 
موالي  حرضة  وف  كرباء  مدينة  ف  أكون  ان  امتنى 
سبيل  ف  ُيقتل  من  اسمع  وأنا  السام(  السني)عليه 
بدأت  شهيدا..  يكون  واملقدسات  واالرض  العرض 
وذراع��اي  للحلم  حي��نهّ  والقلب  اجلمر  عل  اتقلهّب 
يا  – لبيك  الصوت  مع  تلوحان  مرفوعتان  مفتوحتان 

حسني- لبيك سيد عيل السيستاين- لبيك للشهادة.
ق ذلك، وشعرت بالفخر فعا  للنداء الكفائي   ل اصدهّ
اجلهاد القيقي ملقارعة عدو واضح للعقيدة واملذهب 
أراد لنا اخلذالن والقهر واالبادة طوال تأرخينا االمامي 
بلواء عيل  : االلتحاق  العقائدي.. فكنت بني خيارين 
السام(  العبهّاس)عليه  بفرقة  او  السام  عليه  االكرب 
فرقة  مع  توغلت  )ع��ب��اس(  اسمي  والن  القتالية، 
العباس عليه السام وعلمتني كيف خيتلط الرصاص 
الذي  العراقي  ال��رتاب  ر  نحرهّ وكيف  الشهيق  مع 
باقل اخلسائر، وشاركت  التكفريية  اغتصبته )داعش( 
ف معارك دامية وخرجت  منها منترصا مفتخرا برجال 
باسم  االنتصار  رائحة  أمج��ل  وم��ا  الشعبي.  الشد 
باسم  املتوسمة  الشهادة  رائحة  واملذهب..  العراق 

االئمة عليهم السام.
يكون  ما  اقرب  كان  املوت  ان  ايقنت  املعارك  اشد  ف 
بالشهادة  مملوءا  كنت  عيلهّ  الل  ويشهد  جسدي،  من 
جدا وانا متفرغا للدفاع عن العقيدة واملقدسات، ليس 
اكون  ان  من   اخريا  متكنت  بانني  ق  اصدهّ ان  بوسعي 
الشهادة  عل  أقبل  وأنا  لنفيس  قلت  حلمي..  قلب  ف 
: اعذريني يا أمي كنت تتمنني ان اكون عريسا وانت 
شهيدا  سآتيك  بيتك.  وكمر  عينيك  بنظر  تشبهينني 

مرضجا بدمائي وهي حنة عريس ف اجلنة..... 
مليك مقتدر وغطى  هدأت روح )عباس( ف حرضة 
قناص  من  غدر  رصاصة  ته  مزقهّ الذي  جسده  الرتاب 
ملحافظة  التابع  عفر  تلهّ قضاء  حترير  عمليهّة  اثناء  لئيم 
يوم  ف  نينوى(  يا  )قادمون  عمليهّات  ضمن  املوصل 
وجود  ال  هنا  السكون   .2016  /  11  /  25 اجلمعة 
القناص.  يقتلك  حتى  العدو  حتركات  تغفل  ان  ما  له 
القلب  ويسعدان  الل  بإرادة  يتحققان  والرؤيا  فاللم 
وحني  شهيدا،  متنهّى  كم  البرصة  ال  العاشق...وجاء 
شاهدت أمه جدثه الطاهر ينزل ال بيته الدائم فقالت: 
موجود...  عباس  يا  اصبحت  ال��رتاب  حتت  صدك 

وصدك بأرض املقابر صت مدفون..

االماني تتحقُق بإرادة اهلل 
وتسعُد القلب العاشق
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ف الدول التي ال يكون هلا سيادة واضحة وليس لدهيا استقال  
تكون  العراق،  ومنها  التغيري،  بعد  العربية  كالدول  تام  حقيقي 
وبحسب  فإنه  بآخر،  أو  بشكل  ال��دويل  النظام  هليمنة  خاضعة 
مصاله يتدخل لتأييد أو حظر أي نوع من أنواع النشاط السيايس 
يكون فيه إن ل تكن له رغبة فيه أو ل ينسق معه فيه، ويسارع النظام 
بالتأييد والرفض أو السكوت من أول يوم وقوعه إن ل يكن قبلها، 
وف هذه الالة سيعمل النظام الدويل عل إفشال ذلك العمل أو 
اشتد  إذا  الياد  موقف  يتخذ  ثم  البداية،  منذ  السيايس  النشاط 
لتحقيق  اجلمهري  أو  الشعب  نجاح  لتحويل  التدخل  ثم  عوده، 
وتقاسم  االتفاق  بعد  دولة  كل  بحسب  وذلك  اخلاصة  مصاله 

الكعكة، جلعلها ال خترج عل خطوط النظام الدويل وأوامره.
واالحتجاجات بوجه عام وفق النظام الدويل مرحلة ال يمكن أن 
تنجح، حتى يتم النجاح التام لركتها ف الداخل؛ وما جيب التأكيد 
أنه ال أصدقاء عل اإلطاق ف اخلارج..  عليه ف هذه اجلزئية.. 

اجلميع أعداء حتى وإن تغنوا هبا، وصفقوا من أجلها، وال يغرتن 
أحد ببعض الطيبيني ف اخلارج الذي ينفعلون بمحاوالت حتكيم 
َهمَّ  ال  وهؤالء  الدويل،  النظام  برجال  فالعربة  إرادتا،  الشعوب 

هلم إال قهر واستعباد الشعوب الضعيفة.
الدولية،  القاعدة  هب��ذه  مشمولة  اليوم  احتجاجاتنا  ف��إن  ل��ذا 
والتصفيق هلا من بعض الدول األجنبية أو األمم املتحدة ال يعني 
الدولية،  أن تسري األمور وفق اإلرادة  إذ البد  لنا،  املطلق  التأييد 
كم سارت من أول األمر، وال ننسى بريمر وال زملاي خليل زاد 
النتائج  هذه  إل  اليوم  أفىض  الذي   تارخينا  ف  السيئ  وتأثريهم 
حتصني  عن  املسؤول  هو  الشارع  ف  يقف  من  واليوم  املريرة. 
يغري  وإال  والدولية،  اخلارجية  التدخات  من  االحتجاجات 
األسلوب خريًا له من ضياع البلد، ومن كان عاجزًا عن حتصني 
حركته االحتجاجية من املندسني املحليني فهو أعجز أن حيصنها 

من دخول الاعبني الدوليني.  

التحصين
 ضد العوامل الخارجية

عبد اهلل الذهبي
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الصيغ  حقيقة  يؤكد  الذي  هو  القرآن  تقييم  ف  املعاص  الواقع 
العاملية ف مفاهيم القرآن، وعل ضوء هذا املنطلق الرحيب نقول 

مطمئنني :
إن القرآن وإن كان عريب النص إال أنه عاملي الداللية ، وهو وإن 
امللحظني  هذين  مع  وهو  العبارة.  عريب  أنه  إال  الرسالة  إنساين 
التكوينيني يبقى شاخمًا بلمح من عربيته املحضة الفصحى ، ألن 
عربيته اخلالصة يمكن فيها الكثري من معال إعجازه بل االعجاز 
الباغي فيه هو الوجه الناصع ملامح االعجاز متعددة الظواهر 
، وبإنضممه إل إعجازه الترشيعي والغيبي واالجتمعي والعلمي 
واالحصائي والصويت والكوين واالقناعي يرتشح نظام االعجاز 

الكيل ف القرآن.
وملا كان االعجاز هبذا املستوى التكاميل ف شتى املجاالت كان 

القرآن باملستوى العاملي ف بعده املوضوعي.
البحث  حم��اور  من  مستفيض  حمور  القرآن  ف  العاملي  والبعد 
العلمي املتجدد ، واخلوض ف مشتقاته الفعلية يستدعي التفرغ 
 ، شتاته  يلم  ضخم  بمؤلف  ينهض  متطور  أكاديمي  عمل  إل 

وجيمع متفرقاته ، ويستقرئ جزئياته.
ضمن  التوفيقية  ثمرها  تعطي  قد  للموضوع  األولية  واخلطوط 
ضمن  القرآن  عاملية  ظواهر  عل  بالرتكيز  يعنى  حمدد  أويل  إطار 
االشارة املوحية ، واالدراك الفاحص ف مجلة من املحاور اآلتية :
القرآن ، وذلك  : إن عاملية االسام تعني بالرضورة عاملية  أواًل 
قد خطط  املربجمة  العاملية  ، وهذه  االسام  القرآن هو رسالة  أن 
هلا القرآن نفسه بم ال يقبل الشك ف كل آياته التي تشري إل عاملية 
الرسول)صل الل عليه واله ( ف رسالته للبرشية مجعاء. قال تعاٰل:

ا النَّاُس إيِنِّ َرُسوُل اللِ إَِلْيُكْم مَجِيًعا ( األعراف / 158 ،  َ ) ُقْل َيا َأهيُّ

واآلية ف مقام األمر للنبي )صل الل عليه واله ( ف إشعار الناس 
كافة بالقول هلم أنه رسول الل إليهم ، ومعنى هذا عاملية رسالته ، 
وإستقطاهبا شعوب األرض وخمتلف األمم ، فمحمد هبذا رسول 

الل إل األبيض واألسود واألمحر واألصفر ،
مستغرقة   ، ألف��راده��م  شاملة  ورسالته  الناس  هم  وه��ؤالء   
 ، أمة  دون  أمة  ، وال  قوم  بقوم عن  اختصاص  دون  ألجناسهم 
لنَّاِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا  ًة لِّ يعضده قوله تعال : ) َوَما َأْرَسْلَناَك إاِلَّ َكافَّ
ًة  ( سبأ / 28. فإذا مجعنا له قوله تعال : ) َوَما َأْرَسْلَناَك إاِلَّ َرمْحَ
ْلَعامَلنَِي )107( ( األنبياء / 107 ، خلص لنا أنه رسول البرشية  لِّ
، وهذا االرسال حيمل ف طياته  للعاملني  إال رمحة  إرساله  ، وما 
مامح البشارة الرضية املرضية ، وصخة النذارة اهلادرة املدوية 
ا َأْرَسْلَناَك بِاَلقِّ َبِشرًيا َوَنِذيًرا (  ، ذلك ما يعلنه قوله تعاٰل : ) إِنَّ
َأْرَسْلَناَك  ا  إِنَّ بِيُّ  النَّ ا  َ َأهيُّ َيا   ( : البقرة / 119. ويؤكده قوله تعال 
تضاف  وهنا   .45  / األحزاب   )  )45( َوَنِذيًرا  ا  ً َوُمَبرشِّ َشاِهًدا 
الشهادة إل البشارة والنذارة لتتم حلقة الوصل العاملية ف التدرج 
البياين ليصل إل ذروته ف التبليغ بقوله تعال : ) َوَأْرَسْلَناَك لِلنَّاِس 
َرُسواًل َوَكَفٰى بِاللِ َشِهيًدا ( النساء / 79. وقد وضع الل تعال عل 

الناس ذاته القدسية شهيدًا عل هذا االرسال العاملي.
المصدر » بحث القي في الندوة المتخصصة تحت 
شعار » عالمية القرآن « التي أقامها قسم علوم 
القرآن في كلية التربية / جامعة الكوفة / النجف 

األشرف بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس 
الجامعة وذلك مساء يوم االثنين 6 رمضان المبارك 
1418 ه  = 5 / 1 / 1998./ من كتاب نظرات معاصرة د 

محمد حسين الصغير(

البعد العالمي

 في القرآن
الكريم
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أ املرحوم آية الل العظمى السيد كاظم اليزدي )رمحه الل(  لقد تبوهّ
) املتوف سنة 1337 ه� ( مقام املرجعية العليا للمسلمني الشيعة 
الزهد ليس وصفًا  العال ، و لكنه ل يغريهّ بساطة عيشه ، ألن  ف 
ظاهريًا ملثل هؤالء املراجع األتقياء ، انه صفة امتزجْت هبم روحًا 
العلوم  يدرس  طالبًا  كان  كم  بقي  مرجعًا  صار  فلم   ، سلوكًا  و 
الدينية ، ل يتغري من حيث الزهد ف شؤون الدنيا و عدم االلتذاذ 

لة . بلذاتا املحلهّ
ة دخل عليه احد كبار علمء قم املقدسة و كان ف غرفته  و ذات مرهّ

اخلاصة ، فرأى ال جانبه ِقْدرًا عتيقًا ، فسأله : ما هذا ؟
اجابه السيد : انه الِقْدر الذي كنُت أطبخ فيه أيام كنُت طالبًا ، و 
اآلن أضعه أمامي لكي أتذكر سالف أيامي ، و ال انس ما كنُت 

عليه !
و حينم اراد أن يويص ، اختار اوصياء أربعة لتنفيذ الوصية من 

بعده ، و هم العامة الشيخ امحد كاشف الغطاء ، و العامة الشيخ 
حممد حسن كاشف الغطاء ، و العامة مريزا حممود التربيزي ، و 
العامة الشيخ عيل املازندراين ، امرهم بتحويل ميزانية املرجعية 
ارة و نذر و غريها ال املرجع الذي  نة من مخس و زكاة و كفهّ املتكوهّ

يتصدى لشؤون املسلمني الشيعة من بعده .
و ف هذه اجللسة اقرتح عليه احد احفاده بقوله : ال تنس األيتام 

من اوالدك ، فحبهّذا لو تعني هلم شيئًا من املال .
تعال  الل  فان  متدينني  كانوا  ان  احفادي  ان   : السيد  عليه  فردهّ 
ليس  مال  اعطيهم من  متدينني فكيف  يكونوا  ل  ان  و   ، يرزقهم 

مايل ؟
أن  أبى  و   ، اآلخرة  نيهّة  عل  الدنيا  ُيعطي  الل  ان   « الديث  ف  و 

يعطي اآلخرة عل نية الدنيا « .

قدم السلطان حممد خدابنده العامة اليل اللقاء اخلطبة لاستمع  ال املوعظة البناءة حيث ابتداها بالمد لل والصاة عل 
النبي حممد وعل ال بيته الطيبني الطاهرين،  فقاطعة شخص سيد يدعى املوصيل صائحا يا شيخ و ما هو دليل عل جواز اهداء 
الصاة ال ارواح غري االنبياء ؟ فاجابه العامة اليل » الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لل وانا اليه راجعون اولئك عليهم 

صلوات من رهبم ورمحة واولئك هم املهتدون« 
 رد عليه السيد املوصيل واي مصيبة نزلت باهل البيت حتى متنحهم  الصلوات؟  قال العامة اليل براي ان من اكرب املصائب 
النازلة بال النبي هي ان يكون ف سلسلة اوالدهم وذرارهيم مسكني كأنت يفضل غريهم عليهم ويراهم ال يستحقون الصلوات 

االجابة الكيمة و الطريفة والسيعة

زاهٌد
 في ُكلِّ حال

االجابة الحكيمة و الطريفة والسريعة
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الحسين )عليه السالم( 
وروعة التصرف بما منحه اهلل عز وجل )3-1(

ماسات

شياطين اإلنس
ي���ت���َف���ك���ر ب�����دن�����ي�����اه  َع�������ب�������د�هلل  ل����ي����ت  �ضبحانه �أل  ب��ال��ع��ق��ل  م��ّي��زن��ا  م���ن  و���ض��ب��ح��ان 

ت��ع��ك��ر  حم���ّب���ي���ن���ه  ي�����زع�����ل  �إذ�  ر���ض��و�ن��ه؟م������ز�ج������ه  م��اي��ري��د  رب  مغ�ضب  ���ض��ار  �إذ� 

�ملُنكر يف  �لنا�ش  م��ا���َض��ّدت  �ضَهْر  ��ون��ه ف رْم�������ض���ان �إت��ي��ان��هحدع�ضر  وق���ام���و� ي��خ�����ضُّ

ي����ا د�ن����هي��ق��ول��ون وق���ت �ل�����ض��وم ل��ن �ل��ِع�����ض��ا و�ب��ك��ر ي����ا د�ن  �ل���ل���ي���ل  ن����ق����وم  َب����َع����ده����ا 

ِل���ِل���ذن���وب عط�ضانهك����اأن �جل������و�رح ِم���ن َب��ع��د ���ض��وم��ه��ا ت�ضكر  ن��ف�����ٍش  ظ��م��ا  وت������ْروي 

َل��ْع��م��ال م��ن �أي ع��م��ل يذكر ع����ن����و�ن����هجَت����ّرد ���ض��َه��ر  ي�����اغ�����ر  ِذك��������������ر�ه  يف  مّت  ول 

وف��ّك��ر َح����ّرر  م��ه��زل��ه  �أغ�����اين..  تبيانهم�ضل�ضل..  ��ع��ب  ���ضَ ِف��ِع��ل  �أو  �ضتيمه  من��ي��م��ه.. 

يت�ضكر �ل�����َض��ه��ر  يف  �ل��ن��ار  ب���اب  �ن  ول���ك���ن ن��ع��ي��م �خل���ل���د م����ن َدق ب��ي��ب��ان��ه ؟�ضحيح 

ِوتْهَكر تت�ضّفد  �خلبث  جنون  �ن  ول���ك���ن م����ع �لن�������ض���ان خم���ل���وق ���ض��ي��ط��ان��ه�ضحيح 

�ت��ذك��ر  �آدم  ْب����ن  َي  �هلل  ل���وج���ه  ندمانهن�����ض��ي��ح��ه  ن��ا���ش  ع��َن��ه  و�����ض���األ  م��غ��ف��ره  �ضهر 

ذك����ر رم�����ض��ان��ه ف��ي��ا ح���ي م���ن ���ض��ّل��ى ب��ه��ال��ع��ام خ��ل��ف �ب��ك��ر  ب���ا  وّدع  م���ن  وي��اخ�����ض��ر 

ماسات

راشد أحمد الرميثي

شياطين اإلنس
ي���ت���َف���ك���ر ب�����دن�����ي�����اه  َع�������ب�������د�هلل  ل����ي����ت  �ضبحانه �أل  ب��ال��ع��ق��ل  م��ّي��زن��ا  م���ن  و���ض��ب��ح��ان 

ت��ع��ك��ر  حم���ّب���ي���ن���ه  ي�����زع�����ل  �إذ�  ر���ض��و�ن��ه؟م������ز�ج������ه  م��اي��ري��د  رب  مغ�ضب  ���ض��ار  �إذ� 

�ملُنكر يف  �لنا�ش  م��ا���َض��ّدت  �ضَهْر  ��ون��ه ف رْم�������ض���ان �إت��ي��ان��هحدع�ضر  وق���ام���و� ي��خ�����ضُّ

ي����ا د�ن����هي��ق��ول��ون وق���ت �ل�����ض��وم ل��ن �ل��ِع�����ض��ا و�ب��ك��ر ي����ا د�ن  �ل���ل���ي���ل  ن����ق����وم  َب����َع����ده����ا 

ِل���ِل���ذن���وب عط�ضانهك����اأن �جل������و�رح ِم���ن َب��ع��د ���ض��وم��ه��ا ت�ضكر  ن��ف�����ٍش  ظ��م��ا  وت������ْروي 

َل��ْع��م��ال م��ن �أي ع��م��ل يذكر ع����ن����و�ن����هجَت����ّرد ���ض��َه��ر  ي�����اغ�����ر  ِذك��������������ر�ه  يف  مّت  ول 

وف��ّك��ر َح����ّرر  م��ه��زل��ه  �أغ�����اين..  تبيانهم�ضل�ضل..  ��ع��ب  ���ضَ ِف��ِع��ل  �أو  �ضتيمه  من��ي��م��ه.. 

يت�ضكر �ل�����َض��ه��ر  يف  �ل��ن��ار  ب���اب  �ن  ول���ك���ن ن��ع��ي��م �خل���ل���د م����ن َدق ب��ي��ب��ان��ه ؟�ضحيح 

ِوتْهَكر تت�ضّفد  �خلبث  جنون  �ن  ول���ك���ن م����ع �لن�������ض���ان خم���ل���وق ���ض��ي��ط��ان��ه�ضحيح 

�ت��ذك��ر  �آدم  ْب����ن  َي  �هلل  ل���وج���ه  ندمانهن�����ض��ي��ح��ه  ن��ا���ش  ع��َن��ه  و�����ض���األ  م��غ��ف��ره  �ضهر 

ذك����ر رم�����ض��ان��ه ف��ي��ا ح���ي م���ن ���ض��ّل��ى ب��ه��ال��ع��ام خ��ل��ف �ب��ك��ر  ب���ا  وّدع  م���ن  وي��اخ�����ض��ر 

ماسات

شياطين اإلنس
َ�������ب�������د�هلل ب�����دن�����ي�����اه ي���ت���فَ���ك���ر �أل ل����ي����ت ع و���ض��ب��ح��ان م���ن م��يّ��زن��ا ب��ال��ع��ق��ل �ضبحانه 

م������ز�ج������ه �إذ� ي�����زع�����ل حم���بّ���ي���ن���ه ت��ع��ك��ر  �إذ� ���ض��ار مغ�ضب رب م��اي��ري��د ر���ض��و�ن��ه؟

ّت �لنا�ش يف �ملنكر َ��د ْ م��ا���ض حدع�ضر �ضهَر ْ�������ض���ان �إت��ي��ان��ه ُّ��ون��ه ف رم وق���ام���و� ي��خ�����ض

ِ�����ض��ا و�ب��ك��ر ي��ق��ول��ون وق���ت �ل�����ض��وم ل��ن �ل��ع بَ����عَ����ده����ا ن����ق����وم �ل���ل���ي���ل ي����ا د�ن ي����ا د�ن����ه

ِ���ن بَ��ع��د ���ض��وم��ه��ا ت�ضكر  ك����اأن �جل������و�رح م ِ���لِ���ذن���وب عط�ضانه ٍ ل ْوي ظ��م��ا ن��ف�����ش وت������ر

ْ��م��ال م��ن �أي ع��م��ل يذكر ّد ���ض��هَ��ر لَ��ع جتَ����ر ِك��������������ر�ه ي�����اغ�����ر ع����ن����و�ن����ه ول متّ يف ذ

ّر وف��كّ��ر َ����ر م�ضل�ضل.. �أغ�����اين.. م��ه��زل��ه ح َ��ع��ب تبيانه ِ��ل ���ض ِ��ع من��ي��م��ه.. �ضتيمه �أو ف

َ��ه��ر يت�ضكر �ضحيح �ن ب���اب �ل��ن��ار يف �ل�����ض ول���ك���ن ن��ع��ي��م �خل���ل���د م����ن دَق ب��ي��ب��ان��ه ؟

ْكَر ِته �ضحيح �ن جنون �خلبث تت�ضفّد و ول���ك���ن م����ع �لن�������ض���ان خم���ل���وق ���ض��ي��ط��ان��ه

َ بْ����ن �آدم �ت��ذك��ر  ن�����ض��ي��ح��ه ل���وج���ه �هلل ي �ضهر م��غ��ف��ره و�����ض���األ ع��نَ��ه ن��ا���ش ندمانه

ف��ي��ا ح���ي م���ن ���ض��لّ��ى ب��ه��ال��ع��ام خ��ل��ف �ب��ك��ر  وي��اخ�����ض��ر م���ن ودّع ب���ا ذك����ر رم�����ض��ان��ه 

تنبيه مهم ان وجهات النظر قد تختلف في قراءة كالم وسيرة المعصومين 
عنه  نكتب  الذي  النص  لنفس  نظر  وجهة  هنالك  فلربما  السالم  عليهم 

عند غيرنا افضل منا وهذا وارد لذا للقارئ حرية االقتناع والتعقيب 

السام(  )عليه  لامام السني  الكام عن حديث  ابتدئ  كيف 
قاله بعد مصيبة املت به اال انه وقف وقفة متجلد وكانه غري ابه 
هلذه املصيبة اال ان ف داخله حزنا واملا ولكن ما اراد له ان يظهره 
فقال حديثه هذا والذي كتبت عنه كل كتب االخاق والوعظ 
السام  عليه  السني  االمام  حياة  من  اخللقية  اجلوانب  الظهار 

كي  نتعظ ونتعلم فقد اسهبوا واطنبوا .
الرواية من كتاب اخلوارزمي املعنون مقتل االمام السني عليه 
السام ج1ص147 يقول اخلوارزمي ) قال الشافعي مات ابن 
فقال  ذلك  ف  فعوتب  كآبة  عليه  ير  فلم  السام  عليه  للحسني 
)عليه السام(: إنا اهل بيت نسال الل فيعطينا فاذا اراد ما نكره 
فيم نحب رضينا ( وطاملا اهنا ف املقتل هذه الرواية فمن املؤكد 
هي نفس املشاعر االمام السني )علية السام( مع طفله الرضيع 

)عليه السام( الذي نحره اللعني حرملة.
من  الديث  عل  عقبت  الديث  ذك��رت  التي  الكتب  اغلب 
) علموا  مثا  منها  السام  لامام السني عليه  اخللقي  اجلانب 
عبده  حممد  للدكتور  السام(  )عليهم  البيت  ال  حب  اوالدكم 
) املوسوي  للسيد  ج1  السام(  )عليه  السني  باغة   � يمين 

وغريها الكثري من الكتب .
السام(  )عليه  السني  حديث  مضمون  ف  والتاين  التفكر  بعد 
هذه  من  نستخلصها  واسعة  وابعادا  افقا  له  ان  وجدت  فاين 

الدرجة  ماهية  منها  يتضح  والتي  والعميقة  البسيطة  الكلمت 
واملنزلة التي هم عليها اهل البيت )عليهم السام( عند الل عز 

وجل ، تاملوا .
البيت  � واهل  إنا اهل بيت   � ابتدأ حديثه )عليه السام( بعبارة 
طبقا لآليات القرآنية واالحاديث النبوية هم االئمة املعصومون 
كل  يعني  وه��ذا  طاعتهم  علينا  وج��ل  عز  الل  اوج��ب  الذين 
التي ترتتب عل الديث هي نفسها  االستنتاجات واملدلوالت 

ترتتب عل االئمة املعصومني )عليهم السام( . 
ف رواية اخرى لامام الصادق عليه السام هي عل نفس املنوال 
وقاهلا لنفس الدث حيث يقول )عليه السام( ) إنا قوم نسال 
الل ما نحب فيمن نحب فيعطينا فاذا انزل ما نكره ف من نحب 

رضينا � مستدرك الوسائل للطربيس ج2 ص458 (
وعبارة نسال الل عبارة عظيمة والل عز وجل هو العظيم واالعظم 
فاهنا تدل هذه العبارة عل ان كل ما اويت االئمة )عليهم السام( 
من علوم واستجابة دعاء هي بامر الل عز وجل وليس بامرهم 
وهذا رد عل املغالني واملدعني الوهية االمام عيل )عليه السام(.
البحث  تستحق  والتي   � فيعطينا   � لكلمة  الطويلة  الوقفة  هنا 
جمال  ان  ولطاملا  البحث  خال  من  تايت  اسئلة  عن  واالجابة 
ز عل  الكتابة هنا ضمن مقال اليمكن لنا التطويل ولكن ساركهّ

الزبدة مما ابغيه .

بقلم : سامي جواد كاظم
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أمي عرفت كيف 
تصنع أسرة سعيدة.؟ 

أزواج شّكاكون 
وزوجات تحت 

المراقبة

زوجات حتت املراقبة، وأزواج شكاكون 
ف  كبري  ان��ف��ج��ار  النهائية  واملحصلة 
تلك  األبناء.  شظاياه  تطال  قد  األرسة، 
هي املحصلة النهائية لتلك الظاهرة التي 
املجتمعات،  من  العديد  ف  تسي  باتت 
حتولت  والتي  اهلشيم،  ف  النار  رسي��ان 
اهلواتف  تتبع  من  األخرية،  الفرتة  خال 
كامريات  غرس  إل  اإللكرتوين،  والربيد 
ورشائح ذكية للمراقبة، األمر الذي بات 
ينذر بعواقب وخيمة عل استقرار األرس.

زر  ظ��ل  ل��و  ف���ورًا  ستنتحر  ك��ان��ت  أم��ي  إن 
بل  الساعة،  تتجاوز  لفرتة  ناقصًا  أيب  قميص 
أن  قبل  الشء  طلب  أيب  أن  لو  انتحرت  ربم 

تاحظه هي..
أيب ل يكن يعرف عدد جواربه أو شكلها لكن 
أمي كانت تعرف تاريخ كل جورب.. من أين 
تكن  ل  أمي  وغسلته.  رتقته  ومتى  اشرتيناه 
والفرنسية  الاتينية  تتحدث  تكن  ول  طبيبة 
سعيدة  أرسة  تصنع  كيف  ع��رف��ت  لكنها 

متمسكة ..
أيب ل يكن طاغية، لكنه ل يكن يطلب الطلب 
مرتني.. إن الرجل يعيش من أجل عمله، بينم 
املرأة تعيش من أجل بيتها، وآية حماولة لتبدل 

األوضاع كفيلة بخراب االرسة ..

السيدات  ف  بالرتكيز  فقوموا  الصعبة،  املواقف  سيدة  هي  املرأة  تزال  وال  كانت   
املوجودات ف صحياتكم، ستجدون أن هناك سيدة تعمل لتكمل ما حيتاجه املنزل 
وأبناؤها، وستجدون سيدة تساند زوجها بالكلمت القوية التي تدفعه للعمل من 
أجل نفسه ثم من أجلهم، سنجد الكثري من الاالت التي أظهرت معادن النساء 
أمسهّ  ف  كانوا  وإن  حتى  ذلك  يريدون  من  كل  يساندن  جتعلهن  قوة  لدهين  بأهنن 
الاجة لذلك. هناك سيدات وجدناها تعمل أعمل الرجال ول تشعر للحظة واحدة 
أن هذا يقلل من شأهنا، فتظل شعورها االموي، فهي مسؤولة عن أرسة ما عليها إال 

أن تعمل ف أي جمال عمل رشيف لتقدم كافة اإلحتياجات.
وبناء  األجيال،  بناء  عل  وقدرتا  شجاعتها  أظهرت  حياتا  طوال  فاملرأة  وهلذا 
املستقبل لكل من حوهلا، فليس النجاح ف الياة اخلاصة فقط، بل ف الياة العامة 

ف جمتمعنا وف دولتنا.

قامت االرسة  فإذا   ، تكوينه  االهم ف  املجتمع واجلزء  بناء  االرسة هي وحدة 
باالدخار وإشباع رغباتا واحتياجاتا وتأمني مستقبلها من املخاطر، سنحصل 
عل ارسة منتعشة اقتصاديًا وقادرة عل اخراج عناص متزنة فكريًا ُتسهم ف رقى 
املجتمع. فالفقر والاجة قد ُيشكان عدوًا للفكر واإلنتاج االبداعي البرشي 
تقدم  اجتمعية متثل عبئًا عل  قاعدة  بل وقد يشكل   ، املجتمع  قوة  يعزز  الذى 
هذا املجتمع حضاريًا وفكريًا وإبداعيا. وبالتال اذا تكاتفت ااُلرس عل االدخار 
النهاية عل  وإتباع نفس تلك املنهجية ف توفري السيولة املالية هلا سنحصل ف 

جمتمع ُمدخر ، منتعش اقتصاديًا.

المرأة 
سيدة المواقف الصعبة

اهمية االدخار لألسرة 
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كيف ندّرب أطفالنا 
على الّصالة؟

فنَّ المعاشرة
 مع األخوة والوالدين 

الذاُت اإلنسانية منظمة تنظيًم تصاعديًا وهي مؤلفة من عدة منازل جيري 
للمدرسة  وصواًل  واألب  باألم  بدًءا  والتجربة،  النمو  سياق  ف  اكتساهبا 
والتعلم واإلدراك والوعي والبيئة واملؤمترات الداخلية واخلارجية. ولكن 
تبقى العائلة ميدان تفاعات مستمرة وشديدة بني خمتلف أعضائها، وهي 
بنية  تقابلها  العائلة  بنية  فإنَّ  كذلك  املجتمع  عن  مصغرة  صورة  بدورها 

اجتمعية مماثلة.
باالنتقال إل العائلة فأول تدريب يتلقاه الطفل هو فن املعارشة مع األخوة 
والوالدين واألقربني واملعارف، فينمو ويكرب دون أن جيد نفسه وحيدًا ف 
أيِّ وقٍت من األوقات، وبالتايل يرشع ف حماكاة من يعيش معهم ورسعان 
ما يتعلم الطفل فنَّ مداراة الناس ومن حوله من األهل، وهذه معرفة بحدِّ 
ذاتا تؤدي إل اتساع مساحة التفاعل االجتمعي وتدعيم امليل نحو التآلف 
وله  األسس  هذه  يبني  الذي  املرصوص  الصفِّ  نحو  وبالتايل  والتكامل 

آثاره الفردية واالجتمعية عل كافة الصعد.
 ولكن املشكلة عندما تزيد نسبة اإلفراط ف حبِّ املعارشة لدرجة التكلف 
بعض  ف  والرصاحة  للوضوح  يتيح  ال  توتر  إل  يؤدي  ثم  ومن  السلبي 
العائيل  الرتابط  األحيان أن تأخذ مداها عند الرضورة. من هنا نقرأ حالة 
ويليها الرتابط االجتمعي ف بنيتنا االرسية. ولكن، هناك عنرص سلبي ف 
قراءتنا هلذه البنية عل مستوى نواة املجتمع، تكمن ف االستغناء عن روح 
البداية ف ذهن  املغامرة كم يقال العني ال تقاوم املخرز، هذا ما يزرع منذ 
األبناء، ويأخذون به معهم ف رحلتهم االجتمعية وهنا نجد أنَّ حاجات 

ورغبات اليوم جتري تلبيتها عل حساب حاجات الغد.

األطفال هم فلذات أكبادنا. لذا، ال بدهّ من تربيتهم 
وما  هلم،  الل  حيبهّه  ما  عل  وتدريبهم  وتوجيههم 
وتعليمهم  تدريبهم  ذلك،  أهمهّ  ومن  نفعهم.  فيه 
اة  الصهّ ��ون  حي��بهّ وجعلهم  بالصاة،  وترغيبهم 
وعيًا  منهّا  يتطلهّب  ذل��ك  ولكنهّ  عليها.  ويقبلون 
حيبهّب  الذي  املناسب  األسلوب  اختيار  ف  وحكمًة 
إشعارهم  دون  من  معانيها،  ب  ويقرهّ الصاة  هلم 
غط أو اإلجبار. قال الل تعال: {اْدُع  باإلكراه أو الضهّ
َسَنِة}. فرتهيب  إَِلٰ َسبِيِل َربَِّك بِاْلِْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة اْلَ
يقبل  ينفر وال  الصاة، جيعله  الصبي وإكراهه عل 
ناقًم  شخصًا  منه  وجيعل  إرادته،  بملء  العمل  عل 
دًا، فيم ترغيبه بالعمل وحثهّه عليه بطريقة ليهّنة،  ومتمرهّ
ف  واملستقبل.  الارض  ف  الطيبة  النتائج  إل  يؤدي 
املرحلة األول، يمكن حتفيظ الطفل سور : الفاحتة، 
صغرية  سجادة  وتوفري  واملعوذتني،  واإلخ��اص، 
عليها،  وتعويده  لتشجيعه  للصاة،  بالطفل  ة  خاصهّ
قدر  وتشجيعهم  بدايًة،  ركعتني  أو  ركعة  جمرد  ولو 
يفرض  وال  ف  ترصهّ ورحابة  صدر  بسعة  اإلمكان 
بم  الصاة،  عل  ُيقبل  جعله  بل  فرضًا،  شيئًا  عليه 
قويهّة راسخة  املستقبليه وجعلها  س لشخصيته  يؤسهّ

اة أشدهّ االرتباط. مرتبطة بالصهّ
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طبيبك أنا

المخدرات وتأثيرها ... الحلقة الثالثة

للمخدرات تأثيرات سلبية

 وتتسّبب بالخراب بين أفراد األسرة

تناول  عل  مدمنًا  الشخص  جتعل  التي  االسباب  مجلة  من  ان 
المل،  فرتة  ف  األم  السيم  الوالدين  أحد  إدمان  هي  املخدرات 
وكذلك املشاكل األرسية تبدأ تأثريها منذ املرحلة اجلنينية، وغريها 
شعبة  مدير  العبيدي  مسلم  بشار  الدكتور  بينها  التي  االمور  من 
طب اجلملة العصبية ف مدينة اإلمام السني »عليه السام« الطبية 

ف حديثه عن املخدرات وتأثريها السلبي.
أسباب اإلدمان عىل املخدرات

1� أسباب عضوية.
2� أسباب نفسية.

باألرسة  بدءا  اخلارجي،  املجتمع  )مؤثرات  اجتمعية  أسباب   �3
وانتهاء  بالنظام العاملي(.

ف  هدفه  وظيفته،  هبويته،  اإلنسان  )جهل  شخصية  اسباب   �4
الياة، ضعف العامل االيمين، الفراغ وقلة األعمل والواجبات(.

5� األمراض النفسية املختلفة )اخلوف، القلق، االكتئاب, الكرب 
النفيس، بعض أمراض الشخصية(.

السيم  الوالدين  أحد  )إدم��ان  باألرسة  تتعلق  التي  األسباب   �6
املرحلة  تأثريها منذ  تبدأ  األم ف فرتة المل، املشكات األرسية 
اجلنينية، االضطهاد الطفويل باختاف أنواعه وأشكاله وأعراضه، 
اإلفراط أو التفريط ف الرتبية بني القسوة الزائدة والتدليل املفسد، 
القدوة السيئة سبب مبارش إلدمان نسبة غري قليلة من املتعاطني، 
أو  الطاق  االنفصال  كحاالت  الكيمة  األرسية  الرقابة  غياب 

االنفصال النفيس(.
7� أصدقاء السوء )األسباب التي تتعلق باملجتمع خارج األرسة، 
ودوره  اإلعام  املدرسة،  رسالة  ف  املغيب  والتعليم  الرتبية  دور 

السلبي ف عرض املخدرات بصورة مثرية(.
مضاعفات املخدرات

واقتصادية  اجتمعية  وتأثريات  نفسية  مضاعفات  للمخدرات 
تشمل:

*املضاعفات النفسية: وتشمل )األعراض األنسحابية، العدوانية 
املراوغة  مؤثر،  ألي  الزائدة  والساسية  الشديد  التوتر  والعنف، 
القلق،  »الكآبة،  مثل  املصاحبة  النفسية  االضطرابات  الكذب،  و 
االنتحار، إيذاء النفس، الغرية املرضية، اعتال الوظيفة اجلنسية، 

اهللوسة و األوهام«، حاالت التسمم وفقدان الوعي والذاكرة(.
األرسة  )تفكك  وتتضمن  واالقتصادية:  االجتمعية  *التأثريات 
وزيادة املشاكل بني أفرادها والتي تنتهي بالدمار واخلراب، نقص 
واإلمه��ال،  الكسل  للمدمن،  واالجتمعية  األخاقية  القيم  ف 
التدهور ف اإلنتاجية للفرد، ظهور السلوكيات املنحرفة، التسبب 

بحوادث الطرق واجلرائم واملخالفات، معاناة اقتصادية ومالية(.
العالج الطبي للمخدرات

يكون العاج من خال طرائق عديدة امهها )رفع التسمم، العاج 
النفيس، التأهيل النفيس، املتابعة الدورية(.

تسعرية املخدرات بالدوالر
كغم   1 منهم  ينتج  أف��ي��ون  كغم    10 ك��ل  ع��ن  ال��ف��اح  يتلقى 
هريويني150 دوالرا، ويتلقى املعمل إلنتاج 1 كغم هريوئني من 
)5000 ال 10000( دوالر، ويتلقى املوزع للكحول ف آسيا من 

)8000 ال 15000( دوالر بشكل مستمر.
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المشاركات

للمرجعية الدينية العليا
حسين فرحان

بيت من الشعر ف مدح النبي وآله صلوات الل عليهم فيه ما يشري 
إل أن الباغة والفصاحة والرأي السديد صفات تعلو ف ذواتم 
املقدسة فا يعلو عليها شء نطقته األلسن  من باغة أو نضج ف 
العقول  وقالت رأيا سديدا إال أن يكون مأخوذا عنهم أو مسوقا 
منهم، ولذلك أمثلة وشواهد بان فيها املهتدي هبداهم أو املجاهر 

بنسبة ما اختطف لنفسه دون ورع .
املعروف أن منهج أهل البيت عليهم السام منهج رصني يعالج 
ال  ومقومات  مهمة  ركائز  إل  تستند  عالية  بحكمة  األمة  قضايا 
معصوم  قيادي  خط  األيام  بتقادم  ليتشكل  دوهنم،  أحد  يمتلكها 
الدينية  املرجعيات  توارثته  الكربى وقد  الغيبة  الزلل إل زمن  من 
فيم بعد وهي تبذل ما بوسعها للحفاظ عليه واالجتهاد والرص 
من  شأن  ف  تدخل  أو  رشعية  أحكام  من  منها  يصدر  ال  أن  عل 
الشؤون التي تم الناس إال ضمن هذه األطر ووفق ما متليه عليها 
مرجعية  تدخر  ول  اخلط،  هذا  أصالة  عل  الفاظ  ف  مسؤوليتها 
املجتمع  مهوم  حتمل  أن  ف  الوسع   ) ظله  دام   ( السيستاين  السيد 
العراقي الكريم وترشده إل مافيه خريه وصاحه وقد أشارت إل 
ا )ل ولن ُتداهن أحدًا أو جهًة  ذلك ف مواطن عدة نذكر منها : أهنهّ

األداء  تراقُب  وهي   ، العراقيهّ للشعب  ة  العامهّ املصالح  يمسهّ  فيم 
الكوميهّ وتشري ال مكامن اخللل فيه متى اقتضت الرضورُة ذلك، 
وسيبقى صوُتا مع أصوات املظلومني واملحرومني من أبناء هذا 
الشعب أينم كانوا با تفريٍق بني انتمءاتم وطوائفهم وأعراقهم(.

تكون  جلنة  لتشكيل  الكومة  دعوة  هو  به  طالبت  ما  آخر  وكان 
األخرية،   التظاهرات  ف  ماحدث  مابسات  ف  التحقيق   مهمتها 
بصدد  ولسنا  عملها  بذلك  اللجنة  واهنت  النتائج  عن  أعلن  وقد 
هلذه  أن  ال  االش��ارة  من  هيمنا  ما  بقدر  اآلن  العمل  هذا  تقييم 
وأخرى  به  يؤخذ  تارة  وإرش��ادا   وتوجيها  أبوية  رعاية  املرجعية 

تصم عنه اآلذان حني تتعرض مصالح حيتان الفساد للخطر  .
تشكيلها  إل  دعت  التي  األول  اللجنة  نرى  متى   : هنا  ونتساءل 
عام  منذ  تشكيلها  املفرتض  من  أن  ال  ونوهت  العليا  املرجعية 

2015 ؟ 
ومتى يتم األخذ بمطالب املرجعية ف 27 متوز 2018 ومتى تؤخذ 

بعني االعتبار ؟
ومتى تتم إعادة النظر بتلك التوجيهات و الوصايا واملطالب التي 

وردت ف خطب السنوات السابقة ؟

عنهم  وإال فهو منهم سارق من جاء بالقول البليغ فناقل 

المطالب العليا 
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الواحة

كتاب  هو  العربية  باللغة  مقتل  كتاب  أول   -
)مقتل السني )عليه السام( ألصبغ بن نباته 
بزورك  آقا  الشيخ  احصاء  حسب  املجاشعي 
عنوان  حتت  كتابا  سبعني  من  ألكثر  الطهراين 
)املقتل(، حتدثت مجيعها عن وقائع ثورة اإلمام 

السني )عليه السام(.
)روضة  كتاب  الفارسية  باللغة  مقتل  أول   -
الواعظ  حسني  ما  الدين  لكمل  الشهداء( 
الكاشفي املتوف سنة )910( من اهلجرة،  وقد 
وورد  ب��الل(،  )املرشد  بطلب   907 سنة  الهّفه 
لصادق  ص55،  اي��ران  در  )تعزية  ف  ذل��ك 

مهايوين(.
)حديقة  اسمه  الرتكية  باللغة  مقتل  أول   -
)حممد  ألهّفه  باغي(  )خوشبختار  اي  السعداء( 
سنة  املتوف  البغدادي(  الفضويل  سليمن  بن 
)973 ه�( واملدفون ف كرباء وذكرها صادق 

مهايوين ايضا ف )تعزية در ايران ص55(.

ينتفض أبناء كرباء املقدسة ضدَّ الظلم واالستبداد، كل ما حلُّ هبم اجلور، وكانت 
هذه املرة مدوية كسابقاتا؛ ولكن بإرادة متتثل إلرشادات ونصائح املرجعية الدينية 
العليا، حيث خرج اصحاب املحات التجارية ف شارع صاحب الزمان وسوق 
بالفساد  تندد  بتظاهرة  الكربائية(،  املعال  أبرز  )أحد   - السدرة  وشارع  السني 
املسترشي ف مفاصل الدولة ومطالبة بحقوق الفرد العراقي، ومؤيدة لتوجيهات 

املرجعية الدينية العليا.
سائرون(،  هنجه  عل  )ونحن  ابرزها:  كبرية،  شعارات  حتت  التظاهرة  وكانت 
مستلهمني من هذه العبارة االيثار واهلمة من قول اإلمام السني )عليه السام(: 
االصاح ف  لطلب  أنم خرجت  ظاملا،  وال  مفسدا  وال  بطرا  وال  ارشا  اخرج  »ل 
أمة جدي..«، ومتخذين من نصح وإرشادات املرجع االعل طريقا ف تظاهراتم 

السلمية، ويعلو منهم اهلتاف بذات االطوار السينية:
احنا ولد املرجعية نرفض الذل والعملة االجنبية

شعب واحد ما نريد االنشقاق هذه رايتنا ترف باسم العراق 
نبقى ايد بيد ويه املرجعية هذا صوت اهل المية   

صورة ارشيفية لمدينة كربالء في العقد السادس 

من القرن المنصرم

أشياؤنا الجميلة؟

من أروع مكاسب العمر، 
حينما تقف ذاكرتك بمحطات 

أناس أعزاء على قلبك، 
وتكتشف يومأ بعد يوم، أنهم 

»كنوز« تبقيهم في رصيد 
حياتك فتأنس بهم.

وتسأل اهلل صادقًا أن يسعدهم 
ويحفظهم، فالرصيد ليس 

فقط ماال تودعه لوقت الحاجة، 
وإنما قلوب طاهرة تدعو لك 

في ظهِر الغيب في حالك 
وترحالك.

األوائل
 

ايد ابيد ويه المرجعية
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فرساهنا  ك��ان  السلمية  التظاهرات  ف  مدوية  ص��والت 
ثقافية  فصائل  ف  الكلمة  ن��زال  خاضوا  الذين  املثقفون، 
متعددة بني صفوف الشباب املرابطني ف ساحات االعتصام 
عن  تنمهّ  ثقافية  مبادرات  ف  اللوجستي،  والدعم  السلمي 
وحناجر  بسواعد  االمل  صناعة  ال  وتشري  الوعي  تصاعد 
الواقع  ارض  عل  الثقافية  براجمها  تعددت  وطنية،  واقام 

وتركت اثرا واضحا ف ميدان الكلمة والفن.
يومية  جمالس  ف  الكيم  الذكر  آليات  مرتلني  قرآنيني  وبني 
وعي  عن  ناجتة  إنسانية  بمشاريع  انتفضوا  وشباب  مباركة، 
أدبية  أماٍس  وبني  املتعففة،  العوائل  خلدمَة  هيدف  اجتمعي 
صدحت بحناجر املؤمنني من املنشدين السينيني ف مناسبة 
املولد النبوي الرشيف، وكذلك مبادرة الفن التي اقدم عليها 
باملحبة  الشباب ف رسم جداريات مفعمة  الفنانني  مجع من 
والوئام التي يأملوهنا ف وطٍن خاٍل من االرهاب والفساد، 
االعتصام  ميدان  ال  وجاءوا  بالعلم  تسلحوا  شباب  وبني 
لدى  والثقاف  العلمي  الوعي  لرفع  نذروها  التي  بمكتباتم 

الشباب، وزرع روح التكافل االجتمعي والتعاون بينهم.
بقلمه  استطاع  اخلصوص  وجه  عل  الكربائي  واملثقف 
وصوته وفنه، ان يعطي انعكاسا عن حقيقة جوهره، ونقاء 
أكد من  الرة  الكلمة  إعاء  الوطنية، وهو من أجل  روحه 
مؤازرة  صولة  له  بأن  ميدانيا،  مارسها  متعددة  أدوار  خال 
للدعم  وموازية  السلمي  االعتصام  ميدان  ف  للمرابطني 

اللوجستي، بصدق املشاعر وسامة الفكر وقوة الكلمة.

للمثقف 
تظاهرة مدوية

بقلم: حسين النعمة
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