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رئي�س التحرير



املتنج�سه  املالب�س  تطهري  اثناء  املتطاير  الرذاذ  حكم  ما 
اخلــروج  موا�سع   )تطهري  اال�ستنجاء  اثــنــاء   املتطاير   ؟وكــذلــك 

والبول (؟
الرذاذ املتطاير من  ماء التطهري طاهر.

االأوتوماتيك  بالغ�سالة  املتنج�سه  املالب�س  غ�سل  ماحكم 
هل تطهر املالب�س ؟

نعم تطهر بذلك .
اخلالء  بيت  يف  املــوجــودة  احل�سرات  او  البعو�س  ماحكم 

)املرافق (عندما حتط على اجل�سم ؟
طاهر مامل حتمل معها اأجزاء النجا�سة.

البناء على طهارة مياه املجاري املوجودة يف  هل ميكن 
ال�سارع يف حال الم�ست  مالب�س  وهل ميكن ان ا�سلي بها؟

بنجا�ستها  تعلم  مل  اذا  املك�سوفة  ال�سطحية  املــجــاري  
فهي طاهرة

ــيــة املــغــا�ــســل )املـــرافـــق ( هـــل تــبــنــى على  مــاحــكــم ار�ــس
الطهارة ؟

حمكومة بالطهارة مامل تعلم  او تطمئن  بنجا�ستها.

الديني  املرجع  لفتاوى  طبقًا   االجابة 
علي  ال�سيد  العظمى  الله  اآي��ة  االعلى 

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 
العتبة  يف  ال��دي��ن��ي��ة  ال�����س���ؤون  ق�سم 

احل�سينية املقد�سة

جواب

جواب

جواب

جواب

جواب

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

اأولت ال�سريعة املقد�سة جانب النظافة 
اهتماماتها،  من  وافــراً  ق�سماً  والطهارة 
املادي  ومل تقت�سر يف ذلك على اجلانب 
الذي يبحث عن حتديد االأ�سياء النج�سة 
وكيفية التطهري منها وهي التي ت�سمى 
)الـــطـــهـــارة مـــن اخلـــبـــث( يف املــ�ــســطــلــح 
املعنوي  اجلــانــب  �سملت  واإمنـــا  الفقهي، 
لالإن�سان حيث تعرتيه حالة من ظلمات 
النف�س ال يكون معها موؤهاًل كمال التاأهل 

وا�سطلح  الكرمي،  معبوده  نحو  للتوجه 
فقهياً على هذه احلاالت بـ)احلدث( 

وينق�سم احلدث اإىل ق�سمني: )اأ�سغر، 
واأكـــــــر(، ولـــكـــل واحـــــد مــنــهــمــا اأ�ــســبــابــه 
وروافــــعــــه، وجــعــلــت الــ�ــســريــعــة املــطــهــرة 
)الـــو�ـــســـوء( هـــو الــــرافــــع الأثـــــر احلـــدث 
االأ�ــســغــر، و)الــغــ�ــســل( هــو الـــرافـــع الأثــر 
احلدث االأكر، وجعلت )التيمم( بدياًل 

عنهما يف بع�س احلاالت الطارئة.

واإمـــعـــانـــاً يف �ــســقــل اجلـــانـــب املــعــنــوي 
للمكلف  املقد�سة  ال�سريعة  حبّذت  للفرد 
االغت�سال  واالأزمـــنـــة  احلـــاالت  بع�س  يف 
)كغ�سل اجلمعة وغ�سل ليايل القدر من 
�سهر رم�سان( واإن مل ي�سدر عنه اأي من 
االأحداث، وتلك هي التي ت�سمى االأغ�سال 

امل�ستحبة..

الطهارة
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مفهوم اجلهاد يف �سبيل الله 
ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

الكفار  جاهد  النبي  اأيها  {يا   : تعاىل  قوله 
واملنافقني واغلظ عليهم وماأواهم جهنم وبئ�س 

امل�سري} )�سورة التحرمي اية 9(
مفهوم  خاللها  م��ن  يتبني  امل��ب��ارك��ة  الآي���ة 
اجلهاد حيث يتوجه المر من اهلل تعاىل لنبيه 
النا�س  من  ال�سناف  ه��ذه  يجاهد  ان  الكرمي 
حمدق  خطر  وكالهما  واملنافقني  الكافرين 
بامل�سلمني وح�سل  منهم  الذى الكبري ومن هنا 

نفهم اأن اجلهاد واجب عند ح�سول ال�سرط.
وعندما نقراأ الحاديث  ال�سريفة عن ر�سول 
اهلل والئمة الطهار جندها يف ابواب عدة  
وكذلك  وف�سلها  الفري�سة  ه��ذه  اأهمية  بينت 
بينت ف�سل املجاهد ومكانته عند اهلل  عز وجل 

وعدم جواز اأذيته  من قبل الخرين .
فيها  وما جاء  الب��واب  نبني هذه  يلي  وفيما 

من احاديث :
الباب االول :ف�شل اجلهاد

1- عن ر�سول اهلل  : من لقي بغري اأثر 
من جهاد لقي اهلل وفيه ثلمة .

هذا  احلديث يبني ان اجلهاد اذا وجب  فهو 
فعندما  ويجاهد  الدين فمن مل ميتثل  فرع من 

ميوت يلقى اهلل تعاىل وهو ناق�س دينه.
باب  اجلهاد  :ان    علي الم��ام  عن   -2
اأوليائة,  خلا�سة  اهلل  فتحه  اجلنة  اب��واب  من 
وهو لبا�س التقوى ,ودرع اهلل احل�سينة ,وجنته 

الوثيقة.
3- عن المام علي :اجلهاد عماد الدين 

ومنهاج ال�سعداء .
4- عن المام ال�سادق :اجلهاد اف�سل 

ال�سياء بعد الفرائ�س.

5- عن ر�سول  اهلل : ما من خطوة اأحب 
موؤمن  بها  ي�سد  خطوة  خطوتني:  من  اهلل  اإىل 
�سفا يف �سبيل اهلل, وخطوة يخطوها موؤمن اإىل 

ذي رحم قاطع ي�سلها. 
ي��ب��ني ان هذين  ال�����س��ري��ف  وه���ذا احل��دي��ث 
المرين اجلهاد يف �سبيله و�سلة الرحم القاطع 
لنهما �سعبان وثقيالن على النف�س  فمن خطى  
و�سلة  باجلهاد  تعاىل   اهلل   ن��داء  ولبى  اليهما 
من  والقرب  املحبة  موقع  يكون يف  فانه  الرحم 

اهلل تعاىل .
الباب الثاين :ف�شل املجاهد 

يقال  باب  للجنة   :  ر�سول اهلل قال   -1
ف��اإذا هو  اإليه  " مي�سون  " املجاهدون  باب  له: 
يف  واجلمع  ب�سيوفهم,  متقلدون  وه��م  مفتوح, 

املوقف واملالئكة ترحب بهم (.
ُتفتح  :املجاهدون   علي الم��ام  قال   -2

لهم اأبواب ال�سماء.
قوم  على  القتل  كتب  اهلل  اإن   :عنه   -3
واملوت على اآخرين, وكل اآتيه منيته كما كتب اهلل 

له, فطوبى للمجاهدين يف �سبيله, واملقتولني يف 
طاعته.

الباب الثالث :مكانة املجاهد 
ع��ن  الح�����ادي�����ث  م����ن  جم���م���وع���ة  وردت 
با  وتاأمر  املجاهد  اذي��ة  عن  تنهي  املع�سومني 
ال�سرف  يبلغ من  املجاهد  اأن  يتبني منها  عانته 
اهلل  عنه  ويدافع  اهلل  اه��ل  من  يكون  ان  والعز 

تعاىل ,ونذكر منها:
غازيا  اغتاب  من   :  اهلل ر�سول  1-عن 
اأو اآذاه اأو خلفه يف اأهله بخالفة �سوء ن�سب له 
يوم القيامة علم, فلي�ستفرغ حل�سابه ويرك�س يف 

النار .
2- عنه:من جهز غازيا ب�سلك اأو اإبرة 

غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تاأخر .
يف  املجاهدين  اأذى  ات��ق��وا   :عنه  -3
يغ�سب  كما  لهم  يغ�سب  اهلل  ف��اإن  اهلل,  �سبيل 

للر�سل, وي�ستجيب لهم كما ي�ستجيب لهم .
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حتدثنا يف احللقة ال�سابقة حول مرا�سيم 
عا�سوراء بني النقد  واملعقول  ونكمل يف هذا 

العدد عن ال�سعائر  وتهذيبها.
الأنــهــا  بطبيعتها  مــهــذبــة  الــ�ــســعــائــر  ان 
�ـــســـدرت بــتــ�ــســريــح عـــن االمــــــام املــعــ�ــســوم 
عليها  فيحث  ت�سجيع  فيها   فعله  وتقرير 
مثل :البكاء وهو فعل النبي على ذلك 
جده  هو   احل�سني على  بكى  من  واول 
اول من حث  واي�سا   امل�سطفى النبي 
املاأ�ساة هو  هــذه  واعــالن عن  ال�سعائر  على 
ار�ــس  مــن  تــربــة  اودع  عــنــدمــا   النبي
ام �سلمة  قـــارورة واودعــهــا عند  كــربــالء يف 
وقــــال لــهــا :مــتــى مــا راأيــتــيــهــا انــقــلــبــت دمــا 
عبيطا اعلمي  ان هذا هو يوم عا�سوراء  يوم 

مقتل ولدي احل�سني ...
ــــوا عـــلـــى تــو�ــســيــح الــبــيــوت   ــــّن وايـــ�ـــســـا َم
واجلدران بال�سواد، وهناك رواية  ان االمام 

ال�سادق   كان يفعل ذلك.
واي�سا ابداء احلزن والكاآبة على ما جاء 
يف تاريخ  اهل البيت  ، واي�سا هناك 
اعطى   الهادي االمــــام  ان  عــلــى  روايــــة 
كربالء  اىل  للذهاب  امــواال  اأ�سحابه  احــد 

لزيارة جده احل�سني والدعاء عنده.
البديهي  اذا هذه االمــور  واالفعال من 
وي�سري  منها   اخــذ  االن�سان  يكون  ان  جــداً 
ومرا�سيم  احــيــاء  يف  احلـــال  مقت�سيه  على 

هذا اليوم .

ركز  لو  وينتقدها   يذكرها   واغلب من 
عــلــى تــهــذيــب الــنــفــ�ــس قــبــل الــ�ــســعــائــر كــان 
وهــذه  ال�سعائر  ا�ــســل  ،الأن  وا�سلح  اف�سل 
الت�سرف  تغري  ولكن  ثابته  هي  الطقو�س 
فيها واخلروج عن املاألوف فيها هنا ا�سبح 
اال�سخا�س  بع�س   فجَّر  بل  وا�سحاً  النقد 

على هذه الطقو�س .
ينتق�س  من  هناك  ان  ذلك  يف  وال�سيعة 
يحرم  بــل  بــهــا  ي�ستهزئ  مــن  وهــنــاك  منها 
وامل�سوؤول  ال�ساأن  �ساحب  هو  وكانه  فعلها 

عنها.
نعم ميكن ان تركز  على  االمر املعقول  
واأداوؤهــــا  والطقو�س  ال�سعائر  هــذه  اداء  يف 
خــالــف هذين  ومــا  املعقول  املــ�ــســروع  �سمن 

االمرين فهو معر�س للنقد .
 يـــوم احل�سني فــيــوم عـــا�ـــســـوراء هـــو 
كما ذكره االمام الر�سا فال�سعائر فيه 
واداء هذه االجواء فيه هي ا�ستذكار  ملا حل 
وخيمة  ونتائج  عظمى  مــاأ�ــســاة  مــن  عليهم 
يف  االرادة  وقــوة  اال�ــســرار  ولكن  لنهايتهم 
مواجهة هوؤالء الطغاة والظلمة يف زمانهم 
،جعل ملن ي�سري على �سريتهم ويتبعهم  ان 
ويــوؤ�ــســل جتذيرها  املــنــاقــب  بــهــذه  يتحدث 
اىل  مــن جيل  بعدهم  يــاأتــي  مــن  نفو�س  يف 
�سارت  اخــرى  ان هناك طــوائــف  .كما  جيل 
على هذا املنهج  وهو الوا�سح لدى اجلميع  
فــالــنــاقــد لــهــا يــتــعــر�ــس اىل عــــدة اجــابــات 

ال�سعائر  هــذه  ق�سية  يف  ،وامـــا  فعله  يــرر 
ينتقد  من  هناك  جند  احلزينة  واملرا�سيم 
هناك  .فالواقع  ترير  اي  دون  ي�سقط  بل 
ميكن ان نو�سح لهم ان ارادوا اال�سغاء واال 
فقولهم  اما جهل او حقد  كونهم مل ينالوا 
ف�سل وكرامة من مزايا هذه االفعال واداء 

هذه ال�سعائر والطقو�س.
من  لــوجــدنــاهــا  ا�سلها  اىل  رجــعــنــا  وان 
بينا  ، وكما  التخلي عنها  ال�سنن وال ميكن 
ان البكاء واللطم وامل�سري واالطعام والنوح 
 والنحيب هذه كلها عمل بها االئمة
ال�سوء  باي �سيء من  ، فال ميكن م�سا�سها 
بع�س  فيها  يقال  ان  ،نعم ميكن  الطعن  او 
االفــــراط والــتــفــريــط  والــغــلــو يف ذلــك هنا 
يكون  ومــا  بالتهذيب  عنها  احلديث  ميكن 
،واال كان  افراط وتفريط  عقالئيا وبدون 
االمر فيه اثم وا�ستنكار على ما فعله واقره 
املع�سوم ،وكما يعلم كل واحد منا ان االنكار 
.فعلية  مع�سية  املع�سوم  على  واالعرتا�س 
على  اعرتا�سه  كــان  ويتمهل من  يتعظ  ان 
يتعلق  مــا  بــل على  عــا�ــســوراء  يــوم  مرا�سيم 
يتعلق يف  ومــا   بــن علي بــاأمــر احل�سني 
االمــام  لنا   الــذي و�سفه  واملفجوع  م�سابه 
اليوم يوم حزن افجع  بان هذا   الر�سا
فيه  بل اذل عزيزهم وا�سبل دموعهم واقدح 
جفونهم ،وكيف ال تكون  مثلهم  ما داموا 

هكذا. واحلمد هلل رب العاملني .

ال�سيخ حممود عبد الر�سا ال�سايف 

مرا�سيم
)بني النقد واملعقول(

احللقة الثانية
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ال�سيخ ر�سا الطويرجاوي

ال�ضوت ال�ضعيف

الب�سري لدى بع�س  ال�سوت  �سبب �سعف 
طبيعة  ه��و  ال���س��ا���س  ب��ال��درج��ة  ال�سخا�س  
احلنجرة  تلك  بها  اهلل  خلق  ال��ت��ي  اخللقة 
اخلام  املادة  ان  العلمي  وبالتحليل  واوجدها 
للمطاوعة  ���س��احل��ة  غ��ري  احل��ن��ج��رة  لتلك 
والتدريب والتح�سني ابدا , ل بل ان ال�سوت 
ال�سيف يف اغلب الحيان غري جميل وي�سبب 
يحقق  ل  وب��ذل��ك  ل��ه  امل�ستمع  م��ن  ال��ن��ف��ور 
الذي  املن�سود  الغر�س  ال�سوت  هذا  �ساحب 
كل  عن  يبتعد  ان  له  الف�سل  فمن   , يريده 
وال��ق��راءات  اخلطابة  تخ�س  التي  الع��م��ال 
و�سمعته  �سخ�سيته  على  حفاظا  احل�سينية 
يتقبل  وان  املقد�س  احل�سيني  املنرب  و�سمعة 
بعلم  املخت�سني  م��ن  والن�سيحة  احلقيقة 
وقته  ي�سيع  ول  احل�سيني  وامل��ن��رب  ال�سوت 

واوقات النا�س .
ال�شوت املتو�شط او املقبول

ال��ن��وع م��ن ال���س��وات فيه �سيء من  ه��ذا 
 , احل��ن��ج��رة  م��ن  ينطلق  عندما  اجلمالية 
املتلقي  او  امل�ستمع  عند  ا�ستح�سانا  ويالقي 
لتلك  اخل��ام  امل���ادة  ان  العلمي  ,وبالتحليل 
احل��ج��رة ج��ي��دة ولب���اأ����س ب��ه��ا وه���ي قابلة 
م�ستقبال  والتح�سن  وال��ت��دري��ب  للمطاوعة 
حلر�س  وتبعا  ومدته  التدريب  لطريقة  تبعا 

���س��اح��ب ه���ذا ال�����س��وت يف امل��ح��اف��ظ��ة على 
امل��وؤذي��ة  وال�����س��وائ��ل   الطعمة  م��ن  حنجرته 
كاملاء املثلج وامل�سروبات الغازية وغريها من 
العوامل ال�سارة على احلنجرة التي �سنتو�سع 

يف بيانها يف العداد القادمة ان �ساء اهلل .
ان  املقبول  ال�سوت  ه��ذا  �ساحب  وعلى 
وان  حنجرته  وطبيعة  �سوته  حجم  يعرف 
يعمل وفق تلك احلدود التي منحه اهلل اياها 
الطبقات  باأخذ  يجازف  ول  احلنجرة   لهذه 
ا�سحاب  يقلد  ان  يحاول  ان  او  جدا  العالية 
�سّلمني  اي  )اوكتافني(  فيها  التي  احلناجر 
�سوتية  طبقة   )16( لديهم  من  اي  �سوتيني 
الثمان  وف���ق  يعمل  وان  وجميلة  وا���س��ح��ة 
درجات )طبقات( التي هي تعداد ملا موجود 
ان  ال�سوت  او�سح علماء  فلقد   يف حجرته, 
لكل حنجرة ب�سرية طبقات �سوتية تتدرج من 
فاأغلب  احلاد  ال�سوت  اىل  الغليظ  ال�سوت 
او  خم�س  لديها  ال�سعيفة  احلنجرة  الحيان 
لديها  املتو�سطة  واما احلنجرة  �ست طبقات 
ال�سوت  ذات  احلنجرة  واأم��ا  طبقات  ثمان 
من  طبقاتها  عدد  فيكون  واجلميل  ال�ساحر 
ي�سل  وي��ك��اد  ف��وق  فما  طبقة  ع�سرة  اثنتي 
هو  كما  طبقة  ع�سرة  ل�ست  الطبقات  ع��دد 
جا�سم  ال�سيد  اخلطيب  �سوت  يف  امل��وج��ود 

الطويرجاوي او الرادود با�سم الكربالئي او 
الكثري من جمودي القراآن كال�سيخ م�سطفى 
ال��ب��ا���س��ط عبد  ال�����س��ي��خ ع��ب��د  او  ا���س��م��اع��ي��ل 

ال�سمد.
اذن ف�ساحب احلنجرة املتو�سطة عليه ان 
يختار  وان  �سحيحة  علمية  بطريقة  يوظفها 
احلنجرة  لتلك  املنا�سبة  احل�سينية   الطوار 

ليبدع فيها ول يحملها ما لطاقة لها  .      
ال�شوت ال�شاحر واجلميل

قد  حنجرة  ميتلك  ال�سوت  هذا  �ساحب 
وهبها اهلل له كعطية وهدية جاهزة ولحتتاج 
للقليل  حتتاج  وامنا  جدا  كثرية  متارين  اىل 
م��ن ال��ت��دري��ب وال���س��ت��دام��ة على ال��ق��راءات 
وال���ردات  ل��الأط��وار  النغمية  الط���ر  وح��ف��ظ 

الرثائية .
اخلطيب  �شوت  تتعب  التي  االم��ور 

وكيفيية جتنبها:
بها  يلم  ان  يجب  ال��ت��ي  الم���ور  اه��م  م��ن 
معرفة  ه��ي  خ�سو�سا  احل�سيني  اخلطيب 
حنجرته  ات��ع��اب  يف  ت�سبب  ال��ت��ي  الق�سايا 
ب�سورة  املحا�سرة  اكماله   ع��دم  وبالتايل 
العدد  يف  البقية  اهلل  ���س��اء  .وان  �سحيحة 

القادم

احل��ل��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

 ال�سادق الإم���ام  امل��وىل  علينا  يطل 
ليتحفنا  الإميانية  الرتبية  نافذة  خالل  من 
بنموذج من اأعظم مناذج الرتبية الروحية يف 
مدر�ستهم , ويعطينا واحدة من اأهم 
 , الب�سرية  احلياة  ال�سلوك يف  �سبط  و�سائل 
مع  التعامل  وطبيعة  كيفية  بيان  خ��الل  من 
�سواء  اليومية  حياتنا  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل 
يف  ال�����س��ارع  يف  اأم  العمل  يف  اأم  البيت  يف 
النف�س  , ويف اخللوة مع  النا�س  احل�سور مع 
والنهار يف  الليل  , يف  وال�سراء  ال�سراء  , يف 
كل مكان وزمان وعلى كل حال , حيث ت�سمن 
بالغة  ج��وه��ري��ة  ن��ق��اط  ث���الث   كالمه
العقيدة  �سعيدي  على  �سيما  والأهمية  الدقة 

والأخالق :
الرتقاء  : فهي  الأوىل  النقطة  اأم��ا         
جتاه  بامل�سوؤولية  ال�سعور  م�ستوى  اإىل  بالعبد 
احلق �سبحانه وتعاىل وجتاه تعاليمه املقد�سة 
, باأن يكون العبد هو الذي يراقب اهلل ولي�س 
يف  القدم  ومنذ  العادة  جرت  فقد   , العك�س 
ال�ستعانة  على  اأربابه  قبل  ومن  العمل  نظم 
وظيفة  ك��ل  يف  املختلفة  امل��راق��ب��ة  بو�سائل 
اأو الأجري , والغاية الق�سوى  يتولها العامل 
اأو  العامل  ينجز  اأن  هو  كله  ذل��ك  وراء  من 
م�سالة  وهذه  �سحيحة  ب�سورة  عمله  الأجري 

لها  وي�سهد  املجتمعات  �سائر  لدى  م�سهورة 
الوجدان 0

اإل اأن رقابة كهذه كثريًا ما تفقد الإن�سان 
بنف�سه  ثقته  وت��زع��زع  عمله  على  �سيطرته 
من  الأخ���رى  تلو  الفر�سة  يتحني  وجتعله   ,
 , غايتها  خمالفة  اأو   , منها  التخل�س  اأج��ل 
ل�سان  وعلى  الإ�سالمي  امل�سرع  جند  ولهذا 
املع�سوم ينقل امل�سوؤولية فيها اإىل العبد 
نف�سه باأن يكون هو الرقيب عليها واحل�سيب 
لتتعزز ثقته بنف�سه ويحر�س على ال�ساحلات 
على  احل��ف��اظ  روح  ل��دي��ه  وت��ق��وي  م��ن عمله 
والأر���س  ال�سماوات  ا�ستثقلتها  التي  الأمانة 
َعَلى  اْلأََم��اَن��َة  َنا  َعَر�سْ ��ا  اإِنَّ  }  : تعاىل  قال   ,
ْن  َب��نْيَ اأَ ���َب���اِل َف��اأَ ��َم��اَواِت َواْلأَْر������سِ َواجْلِ ال�����سَّ
ُه  اإِنَّ اْلإِْن�َساُن  َوَحَمَلَها  ِمْنَها  َواأَ�ْسَفْقَن  َيْحِمْلَنَها 

َكاَن َظُلوًما َجُهوًل} الأحزاب : 72  0 
تفعيل  كيفية  يف   : الثانية  النقطة        
حيث   , نف�سه  على  للعبد  الذاتية  الرقابة 
نحن  مراقبتنا  الإمام من خالل  يعلمنا 
هلل تعاىل , وحيث اأن تعاىل ل يرى فاإن املراد 
روؤيتنا  وتخيل  اإي��اه  مراقبتنا  من  �سك  وب��ال 
ر�ساه  م��واط��ن  تتبع  ه��و  اإمن��ا  �ساأنه  ج��ل  ل��ه 
غ�سبه  م��واط��ن  ومعرفة   , فيها  وال��ت��واج��د 
 :  لل�سادق قيل  فقد   , عنها  والبتعاد 

))ما املرّوة ؟ فقال: ل يراك اهلل حيث 
نهاك , ول يفقدك من حيث اأمرك(( بحار 

الأنوار : ج 75 ������ �س 241 0
بيان  يف  وتكمن   : الثالثة  النقطة         
الأخروي,  والعذاب  العقاب  واأ�سباب  فل�سفة 
يف  وتوغله  نف�سه   لرقابة  العبد  ت��رك  ف��اإن 
اهلل  على  متمردا  ي�سرّيه  القبيحة  الأف��ع��ال 
بني  حاله  ت��دور  حتى   , ال�سماء  وقيم  تعاىل 
اهلل  برقابة  يعتقد  ل  كافر  هو  فاإما  ؛  اثنتني 
�سغريه  منه  ي�سدر  مبا  واإحاطته  له  تعاىل 
باأن  يعتقد  اأنه  واإما   , وخطريه  هينه  وكبرية 
عني اهلل تتابعه واأنه تعاىل مطلع على ظاهره 
وباطنه ول تخفى عليه خافية يف الأر�س ول 
يف ال�سماء واأنه يعلم خائنة الأعني وما تخفي 
عزيز  اأخ��ذ  للعا�سني  اأخ��ذه  ,ان   , ال�سدور 
مقتدر , اإل اأن ذلك كله ل يردعه فهذا يعني 
باحلق  وا�ستهانته  وا�ستخفافه  مبالته  عدم 
 , حد  عن  تتناهى  ل  التي  وبقدرته  �سبحانه 
يعبده  ممن  جميعًا  يجعلنا  اأن  تعاىل  ن�ساأله 
كاأنه يراه واأن يرزقنا ح�سن العاقبة وميتعنا 
القول  يف  الزلل  من  به  ونعوذ  كما   , بر�ساه 

والعمل 0 

)) ق�ل اأبو عبد اهلل : ي� اإ�سح�ق خف اهلل ك�أنك تراه ، واإن كنت ال تراه 
ف�إنه يراك ، ف�إن كنت ترى اأنه ال يراك فقد كفرت ، واإن كنت تعلم اأنه يراك ثم 

برزت له ب�ملع�سية فقد جعلته من اأهون الن�ظرين عليك((

عن ا�سح�ق بن عم�ر ق�ل :

 الك�يف للكليني : ج 2 ، �ص 68 0 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل على 
اهلل  .�سلى  الطاهرين  واآلــه  حممد  �سيدنا 
عليك يــا مـــوالي  يــا اأبـــا عــبــداهلل يــا رحمة 
فوزا  فنفوز  معكم  كنا  ياليت  الوا�سعة  اهلل 

عظيما.
الــبــيــت ال�سيد  اأهــــل  لــ�ــســاعــر  الــقــ�ــســيــدة 

جعفر احللي رحمه اهلل تعاىل:
باأبي اأَفـــدى َقتــــــياًل ِبالُطفــوف

َنهبـــت اأَح�سائُه بي�س ال�ُسيــوف
َيوم نادى َوَعلى ال�َسيف ِانحــنى

هــــــا الَقــوم ان�سبوين َمن اأَنا اأَُيّ
فاأَجابوه ِباأَطــــــــــــــــــــراف الَقـــــــــنـــا

فوف َواإَِليــــِه زحفـــت ِتلَك ال�سُ
َبنَي َمن َيطلب يف ثـــــــــــــــــــار اأَبيه

َوَمن ا�ستتبــع يف ال�سرك َذويه
َفاأَحاَطت زمـــــــر االأَعـــــــــــداء فيه

َفهــــــَو َفـــــــرد َواأَعاديــِه اأُلـــــــــوف
كّر فيهم كر مــــــن مــــَلّ احَليــــاة

َوَيـرى َنيـــل االأَماين يف املَمات
اأَحدقت فيِه ِمن ال�ست اجِلهات

ِبالَقنـــا نــا�س َونا�س ِبال�ُسيوف
َفاأتاه ال�َسهـم ِمـــــــن كــــــف َلعــــني

ما َتعدى ُدون اأن �سك اجَلبني

َفنعى َم�سرعه الُروح االأَمــــــني
َوَلُه ال�َسم�س ِارَتَدت َثوب الُك�سوف

يا اإِمام الَع�سر طال اال�ســـــتتار
َوِمن الَقتـــــل َيعـــــــــــــــُدّ االنـــتـــظــــار

َكيَف َتر�سى ِبَدم ال�َسبط َجبار
َبنَي َقوم ُهــم َعلى ال�ُسرك عُكوف

مَل َيفدنا َلطمنا راحاً ِبراح
ال َوال ينفعنا ُطــول الِنيــــاح

فاح َفمتى َنلطم ِبالبي�س ال�سِ
اأَوجهاً َقد جدعت ِمنا االأُنوف

نــعــم اأيــهــا االحــبــة هـــذا �سهر حمـــرم قد 
اأطل  هالله علينا وبداأت اأيامه فينا  ونحن 
ال نقول قد بداأت  االحزان الأنها متى انتهت 
حتى تبداأ. بل نقول جتــددت ،وهــذا ر�سول 
احل�سني  ولـــدي  لقتل  اأن  يــقــول   اهلل
حرارة يف قلوب املوؤمنني ال ترد ابدا  نعم 
علينا  يطل  عا�سور  �سهر  هــذا  االحبة  ايها 
حامال معه اللوعة واملرارة  واحلزن والبكاء 
على �سبط الر�سول  واهل بيته  واأ�سحابه 
ويف نــفــ�ــس  الــــوقــــت  يــحــمــل مــعــه مــعــاين 
كثرية  ويعلمنا الدرو�س الكثرية  كدرو�س 
الــتــ�ــســحــيــات ،وااليــــثــــار ،والـــثـــبـــات ،وحـــب 

ال�سهادة ، وبغ�س الدنيا وغريها وهذه كلها 
جت�سدت يف واقعة الطف الدامية .

ــر عن  ــمِّ ــ�ــَس ومـــن واجــــب اخلــطــيــب ان ُي
�ــســاعــديــه ويــكــر�ــس نــفــ�ــســه  ويــ�ــســاعــف من 
جــهــده الأحـــيـــاء هــــذه الــ�ــســعــرية فــقــد قــال 
االمام ال�سادق  )اأحيوا اأمرنا رحم اهلل 

من اأحيا اأمرنا (
وكـــيـــف ال نـــحـــيـــي  امــــرهــــم  وقـــــد كـــان 
اأمرهم   االئمة �سلوات اهلل عليهم يحيون  
ال�سعراء   وي�ستقبلون  لعزائهم  ويجل�سون 
ويــبــكــون لــ�ــســعــرهــم ولــعــل املـــعـــزى يف هــذا 
امل�ساب الكبري هو بقية اهلل يف ار�سه االمام 
اأبيات   احلجة بن االمــام احل�سن وهذه 
على وزن احلدي لل�ساعر احل�سيني اخلالد 
الــفــتــالوي يف ديــوانــه  ال�سيخ عــبــد االمـــري 

)�سلوة الذاكرين (:

ينب اأحل�سن �سلت األهظم
كـــلة وحملتـــه وذلته

ميمون جـــــدك ما �ســـهل
ميك يجول ابحدته 

وال�سيف عنـــــــــدك والعلم
ما يوم تفتل طيــــــته 

�سذرات منربية

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

احل�سني ال�سهيد
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 جريــــــــل يهـــتف بال�ســـمه
عزكــــــم ظهـــر من غيبته 

تظهر �سم�سها من الغرب
واالر�س ت�سوي بطلعته 

ياتي الب�سري وية ال�ســـحه
عانـــــــي ويبـــــ�سر �ســــيعـــته

وي الظــــــهر قبـــــل الظـــهر 
للنجــــف جتبـــــل �سربتـــــه 

زرك وحمـــر دهــــم او�سكـــر
�سابــــج عنــــوف اأم�سيـبته 

مــــــن ت�سهـــــل متــــوج االر�س 
والغــري اأتهــــز هـز كبته 

توجـب علــــى ظهــــر النــــجف 
ينـــــزل ي�سلي ب�سهلـــــــــته

منـــــــــــــــها او�سيـــــــد الكــــــــــربلة
من العـدو ياخــــذ عتبته 

واهلل العــــــجب كــــــــل العـــجب 
عتـــب اونــــدب مــــا هزته

نا�سي الطفوف ابن احل�ســـن 
نا�سي ال�سهيد و�سحبته 

و�ساجــــي عطا�ســـه كــربله
كطعـوا ميينه  اوي�سرته

جا�سم  علي االكر غـــدو
�سبعة ع�سر من �سجرتة

والطفل من جف حرملة
�سهـــــــــم املنـيــــة اأبـركـبـتـه

هني بعــــــد حــــرك اخلـــيم
يــــو ي�ســـر زينـــــــــب عمته
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امل�سدر: م�سر اليوم - ال�سبت ,03 اآب / 
اأغ�سط�س2019 

ح�سمت املرجعية الدينية العليا يف النجف 
ال�سجة التي رافقت قيام فتاة لي�ست حمجبة 
بعزف الن�سيد الوطني العراقي اأمام الآلف 
بطولة غرب  افتتاح  اأثناء  ملعب كربالء,  يف 
اآ�سيا لكرة القدم, فعلى مدى يومني ان�سغلت 
و�سائل الإعالم ومواقع التوا�سل الجتماعي 
باجلدل حول مو�سوع ما �سمي قد�سية مدينة 
الإم��ام��ني  م��رق��دي  ت�سم  ك��ون��ه��ا  ك��رب��الء؛ 
احل�سني واأخيه العبا�س, الأمر الذي اأدى اإىل 
اإ�سدار بيانات اإدانة من قبل الكثري من كبار 
ال�سيا�سيني, مبن فيهم رئي�س الوزراء الأ�سبق 
يف  املحلية  احلكومة  وتبادلت  املالكي.  نوري 
مدينة كربالء التهامات مع وزارة الريا�سة 
انق�سم  بينما  القدم,  كرة  واحت��اد  وال�سباب 
على  للعزف  موؤيد  بني  العراقي  العام  الراأي 

اأر�س امللعب وبني معرت�س.
للتيارات  الغلبة  كانت  ال��ذي  الوقت  ويف 
املدنية, ووجدت التيارات التي متثل الإ�سالم 
انتظر  �سيقة,  زاوي��ة  يف  نف�سها  ال�سيا�سي 
املرجعية  عن  ي�سدر  اأن  ميكن  ما  اجلميع 

ما  حيال  النجف  يف  العليا  ال�سيعية  الدينية 
عام.  راأي  ق�سية  مبثابة  اأ�سبح  وك��اأن��ه  ب��دا 
ركز  ال��ع��راق��ي,  ال�ساأن  تناولها  �سياق  ففي 
علي  اهلل  اآي��ة  الأعلى  ال�سيعي  املرجع  ممثل 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  ال�سي�ستاين 
خالل خطبة �سالة اجلمعة اأم�س يف كربالء 
على م�سائل اأ�سا�سية مثل البطالة والقت�ساد 
وال���س��ت��ث��م��ار وع����دم امل���ق���درة ع��ل��ى ح�سر 
ما  مت��ام��ًا  وجتاهلت  ال��دول��ة,  بيد  ال�سالح 
ب�ساأن ما عدوه  الإ�سالميون من �سجة  اأثاره 
انتهاكًا لقد�سية املدينة التي يحت�سن ملعبها 

اأول بطولة عاملية يف كرة القدم.
وقدم الكربالئي جمموعة من التو�سيات 
للجهات الر�سمية, اآماًل الأخذ بها جزءًا من 
معاجلة الأو�ساع القت�سادية املرتدية, وانتقد 
»لأ�سباب  العراق  القطاع اخلا�س يف  تعطيل 
الإرادة  ت��واف��رت  ل��و  معاجلتها  ي�سعب  ل 
والت�سهيالت  الكافية  الت�سريعات  اجل���ادة 
الإدارية املنا�سبة لتن�سيط هذا القطاع الذي 
يالحظ للعيان اأن دوًل كثرية جماورة واأخرى 
نه�ست  قد  اأخ��رى  ومتقدمة  بع�سها  نامية 
من  البطالة  م�سكلة  وعاجلت  باقت�سادها 

جمال  يف  وا�سعة  خطوات  وتقدمت  خاللها, 
التنمية القت�سادية مبختلف القطاعات من 
هذا  دع��م  يف  ر�سيدة  �سيا�سة  تبنيها  خ��الل 
املالئمة  الأج���واء  وتوفري  وحمايته  القطاع 
والإن�����س��اين يف  الق��ت�����س��ادي  ل��ي��اأخ��ذ دوره 
العلمية  والعقول  العاملة  الأي��ادي  ا�ستيعاب 
القطع  تقيد هذا  بلدانهم مع �سرورة  لأبناء 
الإجازات  يف  واجلدية  والتعليمات  بالأنظمة 
واخت�سا�سه«.  موا�سعه  لبع�س  احلا�سلة 
اأه��م  »م���ن  اأن  ال��ك��رب��الئ��ي  ب���نّي  ح��ني  ويف 
م�����س��ت��ل��زم��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ه��و توفري 
يد  وق�سر  للم�ستثمرين  الآم��ن��ة  الأج����واء 
التي  القوانني  وتعديل  واملرت�سني  الفا�سدين 
تعرقل العمل ول ت�ساعد على حتقيق التقدم 
اأخرى«,  دول  يف  ن�ساهده  ما  اإىل  قيا�سا  فيه 
�سالح  هناك  يكون  »عندما  اأن��ه  اأك��د  ف��اإن��ه 
يهددوا  اأن  اأ�سحابه  باإمكان  الدولة  خ��ارج 
اأو  ال�سركات  اأ�سحاب  من  لهم  يروق  ل  من 
ل ي�ستجيبوا لبتزازهم, وعندما يكون حجم 
الف�ساد والر�سى يف موؤ�س�سات الدولة وفق ما 
تتحدث عنه الأرقام والإح�ساءات احلالية, 
املرتبطة  والتعليمات  القوانني  تكون  وعندما 

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

مرجعية النجف تتهم الطبقة ال�شيا�شية بالف�شل يف ح�شر ال�شالح بيد الدولة
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تنا�سب  ل  وبالية  قدمية  ال�ستثماري  بالعمل 
الراهن  الع�سر  يف  ال�ستثمار  م�ستلزمات 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ن��ه��و���س  دون  وحت����ول 
اأي تقدم يف هذا  اأحد  يتوقع  والزراعي, فال 

املجال«.
»من  اأن  الدينية,  املرجعية  ممثل  وراأى 
لتحديد  منا�سب  برنامج  و�سع  ال�����س��روري 
العلمية  والخت�سا�سات  التعليمية  احلقول 
الطلبة  وت��وج��ي��ه  ال��ب��ل��د  اإىل  ح��اج��ة  الأك����ر 
على  ت�سجعهم  مب��ح��ف��زات  اخ��ت��ي��اره��ا  اإىل 
ك��رة اخلريجني يف  م��ن  وم��ا يالحظ  ذل��ك 
وبالتايل  اإليها,  احلاجة  تقل  اخت�سا�سات 
ي��ك��ون ت��وظ��ي��ف ق�����س��م م��ن��ه��م يف م���واق���ع ل 
بد من عدم  باخت�سا�ساتهم خطاأ ل  عالقة 
اجلاد  الهتمام  من  بد  فال  فيه,  ال�ستمرار 
احلقول  يف  العليا  ال�سهادات  حملة  لتزايد 

ال��زراع��ة  بحقلي  ال��ع��الق��ة  ذات  التعليمية 
ال�سروري  اأن من  ونحوهما, كما  وال�سناعة 
الر�سينة  والأنظمة  ال�سوابط  جت��اوز  ع��دم 
التي كانت حتكم املوؤ�س�سة التعليمية العراقية 
امل�سالح  لأ���س��ح��اب  امل��ج��ال  ف�����س��ح  وع����دم 
مبكانتها  ل��الإ���س��رار  اخل��ا���س��ة  والأغ���را����س 
ولي�ست  املنطقة  ب��دول  مميزة  كانت  التي 
بالتدخل  ي�سمح  األ  املهم  ومن  اليوم,  كذلك 
يف مفا�سل وزارة التعليم العايل وفقًا لأهواء 
ورغبات البع�س, وبخا�سة يف اختيار املناهج 
النظم  وحتديد  والزمالت  البعثات  واإر�سال 

المتحانية, ونحوها«.
وحول انتقاد املرجعية بقاء ال�سالح خارج 
�سيطرة الدولة رغم نهاية املهلة التي حددها 
للف�سائل  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�س 
امل�سلحة لإلقاء �سالحها خالل مدة اأق�ساها 

والنائب  ال��ع��راق��ي  ال�سيا�سي  ي��ق��ول  �سهر, 
امل��ال:  ح��ي��در  ال��ع��راق,  ال��ربمل��ان  ال�سابق يف 
بال�سالح  اخلا�س  الديواين  لالأمر  بالن�سبة 
تلك  م��ن  الكثري  ف��اإن  امل�سلحة,  والف�سائل 
اأعلنت رف�سها لالمتثال له جهارًا  الف�سائل 
نهارًا, وبالتايل فاإن ال�سوؤال هو هل ي�ستطيع 
اإىل  به«, م�سريًا  املهدي تطبيق ما وعد  عبد 
ل�سنا  اأن��ن��ا  اأم���ام حقيقة, وه��ي  ال��ي��وم  »اأن��ن��ا 
وجهات  اأحزاب  واإمنا  اأحزاب,  داخلها  دولة 
هذه  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  ال��دول��ة,  ف��وق  م�سلحة 
اأمام  اأننا  الق�سية كانت كا�سفة متامًا, وهي 
واأو�سح  ال��دول��ة«.  ف��وق  نف�سها  تعترب  جهات 
ت�سمنها  التي  ال�سهر  مهلة  انتهاء  »بعد  اأن��ه 
الأمر الديواين واإعالن ف�سائل م�سلحة عدم 
اجلهات  ه��ذه  ب��اأن  وا�سحة  دلل��ة  التزامها 

اأ�سبحت فوق �سلطة القانون وفوق الدولة«.

امل�سدر: ديجيتال ميديا ان ار تي
�سهدت خطبة اجلمعة يف مدينة كربالء, 
عبداملهدي  الدينية  املرجعية  ممثل  ط��رح 
لإ�سالح  عامة  م��ب��ادئ  خم�سة  الكربالئي, 
ال��ع��م��ل ال��وظ��ي��ف��ي وك���م���ال���ه, م���وؤك���دا على 
احتياجات  لتحقيق  ب��ه��ا  التقيد  ���س��رورة 
والجتماعية  واملعي�سية  القت�سادية  املجتمع 

وال�سحية والتعليمية.
اليوم )16  الكربالئي خالل خطبة  وقال 
اآب 2019(, اإن "هناك مبادئ يجب اأن تطبق 
للموظفني  �سواء  الوظيفي,  العمل  ل�سالح 
من  غريهم  اأو  الدولة  وموؤ�س�سات  دوائ��ر  يف 
الأخ��رى  واحل��رف  واملهن  الأعمال  اأ�سحاب 
ووظيفة  خ��دم��ة  ب����اأداء  مكلف  ان�����س��ان  واأي 

للمجتمع".
���س��رورات  م��ن  "العمل  ان  اإىل  ول��ف��ت 

احلياة ومن مبادئ الكمال الإن�ساين وارتقاء 
والعزة  وال��رخ��اء  للتطور  واأ�سا�س  الإن�سان 

والكرامة وال�سعادة".
ل  امل��ب��ادئ  "هذه  اأن  الكربالئي,  وت��اب��ع 
ت��خ�����س امل��وؤم��ن��ني ف��ق��ط ب��ل غ��ري امل��وؤم��ن��ني 
الدول  من  "الكثري  اأن  اإىل  م�سريا  اأي�سا", 
التي ل توؤمن بدين تقدمت وارتقت من خالل 

اللتزام بهذه املبادئ".
تلك  الأعلى  الديني  املرجع  ممثل  وح��دد 
"حب  اأولها  اأ�سيا�سية,  نقاط  املبادئ بخم�س 
وغاية  عليا  قيمة  اعتباره  خ��الل  من  العمل 
�سامية ومبداأ من مبادئ الدين اأو مبداأ يتعلق 
بالوطن وال�سعب وقيمة اأخالقية عليا, وعدم 
فقط  مادي  منطق  من  الوظيفة  مع  التعامل 

يتعلق مبقدار ما تدره الوظيفة من اأموال".
من  العمل  يف  "الخال�س  ان  واأ���س��اف, 

�سواء  العمل  لنجاح  الأ�سا�سية  ال�سفات 
اإذا  ل��ل��وط��ن,  الخ��ال���س  اأو  هلل  الخ��ال���س 
وامكاناتنا  لطاقاتنا  الأمثل  ال�ستثمار  اأردنا 
وقدراتنا للو�سول اإىل اأف�سل النتائج", وحدد 
اللتزام ب� "اأخالقيات العمل" كمبدئ ثالث, 
خدماته  يقدم  اأن  يجب  "املوظف  اأن  مبينا 
ب�سكل اإن�ساين من خالل التحلي باأخالقيات 
امل��ه��ن��ة, م���ن اأط���ب���اء وم��ع��ل��م��ني وم��وظ��ف��ني 

وغريهم".
"اعتبار  اأهمية  على  الكربالئي,  و�سدد 
يوؤديها  خ��دم��ة  ك��ل  واع��ت��ب��ار  اأم��ان��ة,  العمل 
ال��وط��ن  م���ن  اأو  اهلل  م���ن  ت��ك��ل��ي��ف  امل���وظ���ف 
"التقييد  اأن  اإىل  اأ���س��ار  فيما  وال�سعب", 
اخلام�س,  املبداأ  هو  والواجبات",  باحلقوق 
حمذرا من "الرتكيز على احلقوق والتق�سري 

يف الواجبات".

ممثل ال�شي�شتاين يحدد مبادئ �شالح العمل الوظيفي
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ال�سيخ احمد ال�سيقل 

�ل�شهوة و�آثارها
ال�شهوة  املوؤمنني)عبد  امري  قال 

اذل من عبد الرق()1(
اثبات هذا احلكم ببيان امرين:

احدهما: ان املنقاد ل�سهوته ذليل اي مهني 
خا�سع.

ل�سهوته  وا�ستجابته  مهانته  ان  والــثــاين: 
ا�سد من مهانة عبد الرق وا�ستجابته ل�سيده .

اما الول فال ا�سكال فيه اذ لمعنى لنقياده 
وامتهانه يف  ال خ�سوعه  لها  وعبوديته  ل�سهوته 
لل�سيء  املنقاد  ب��ان  حاكمه  فال�سرورة  يدها, 

واخلا�سع له ممتهن يف يده.
و�سوحا  ويزيده  اي�سا  فوا�سح  الثاين  وام��ا 
ان خ�سوع عبد الرق ملوله وتذل�له  له  قد يكون 
والقهر  الغلبة  بح�سب  بل  �سهوة  وعدم  كره  عن 

واخلوف من الذى.
عبد  انه  يقال:  ان  ياأنف  كما  للعاقل  فنبغي 
ملوىل ان ياأنف بطريق اوىل من ان يقال: هو رق 

الهوى.
اتباع ال�شهوات يف االأحاديث

امل�ساألة  والروايات هذه  اْلحاديث  اأولت  لقد 
اهتماما كبريا حيث جند اأّن الكثري منها ت�سري 

اإىل عواقب اتباع ال�سهوة
ن�ستعر�س  يلي  وفيما  منها  النا�س  وحت��ذر 

بع�س هذه الروايات والحاديث ال�سريفة :
��َه��َواُت  :ال�����سَ  علي الإم����ام  1_ي��ق��ول 
�سُموم َقاتالت )2( .حيث تقتل وتدمر �سخ�سية 

الإن�سان واميانه ومروءته.
2-وج���اء يف حديث اآخ��ر ع��ن الإم���ام اأم��ري 
َم�سائُد  )ال�َسَهَواُت   : ق��ال  اأّن��ه    املوؤمنني
اأفراد  ال�سيطان  ي�سطاد  ال�َسْيطان()3(,حيث 
الب�سر بهذه الو�سيلة بكّل زمان ومكان ويف جميع 

�سنوات العمر.

عواقب اتباع ال�شهوات:
 :)َطاَعة ال�سهوة  1-عن اأمري املوؤمنني 

تف�سد الدين()4( .
والمي��ان  الدين  من  الإن�سان  يخرج  بحيث 

كليًا.
اإن  ��ْه��َوت��ه()5( يعني  ���سَ َع��ْب��ُد  2-)اجَل��اه��ل 
املطيع  الذليل  كالعبد  يكون  اجلاهل  الإن�سان 
ول  له  اختيار  فال  الرخي�سة  ونوازعه  ل�سهواته 

حرية يف مقابلها. 
اأّن   الإمام يقول  اآخ��ر  حديث  ويف   -3
ِرّ  ال�َسّ �َسَبُب  ال�سرور,  جميع  مفتاح  هي  ال�سهوة 
ر  ال�َسّ كلمة  اأّن  اإىل  ًا  ونظر  ْهَوِة()6(   ال�َسّ َغَلَبُة 
ب�سكل  وذك��رت  للجن�س  وال��الم  ب��الأل��ف  وردت 
مطلق فاأنها تدّل على العموم واأّن اتباع , ال�سهوة 

ميثل منبعا جلميع ال�سرور واأنواع ال�سقاء.
هذه   الإمام يبني  اآخ��ر  حديث  ويف   -4
اجلهة  يف  يقع  اجلّنة  طريق  اأن  وهي  احلقيقة 
ا�ْسَتاَق اىل  ال�سهوة فيقول: )َمن  املقابلة لتباع 

اجلنة �سال عن  ال�سهوات ()7(.
النتائج الوخيمة التباع ال�شهوات

ب��اأن  ات�سح  ال�سابقة  الب��ح��اث  خ��الل  وم��ن 
ال�سهوة لها مفهوم عام ووا�سع بحيث ي�سمل كّل 
رغبة وميل نف�ساين يتيح لالإن�سان الّلذة, وبهذا 
اأحيانا  انها  رغم  بال�سهوة اجلن�سية  تخت�س  ل 

وردت مبعنى ال�سهوة اجلن�سية 
باخل�سو�س.

وعلى اأي حال فاإّن )ال�سهوة ( باأي 
الإف��راط  ت�ستبطن  فاإنّها  كانت  يف معنًى 

الآث��ار  عليها  يرتتب  وبالتايل  ال�سهوة  ا�سباع 
هذا  على  املرتتبة  الوخيمة  والنتائج  املخربة 
م��ّرت  وق��د  ال��ّل��ذة,  طلب  يف  امل��ف��رط  ال�سلوك 

الإ����س���ارة اإىل ه���ذه ال��ع��واق��ب ال��وخ��ي��م��ة يف 

من  ولبّد  اآنفًا,  املذكورة  والأحاديث  الروايات 
الذعان اإىل اأّن م�سرية التاريخ مملوءة من هذه 
ا�سباع  يف  لالأفراط  الوخيمة  والعواقب  النتائج 
العواقب  هذه  اإىل  الإ���س��ارة  وميكننا  ال�سهوات 

ب�سكل خمت�سر يف ما يلي :
1- التلوث بالذنب

اإن طلب الّلذة وعبادة ال�سهوة ي�سوق الإن�سان 
الذنوب,  اأنواع  وارتكاب  الإثم  منزلقات  ِباأجتاه 
للذنب  ال�سا�س  امل�سدر  يعد  انه  احلقيقة  ويف 
ومع�سية اهلل تعاىل ْلن ال�سهوات اإذا تغلبت على 
الإن�سان فباإمكانها اأن تعمي وت�سم الإن�سان عن 
النبوي  للحديث  ويكون م�سداقًاً  املخاطر  روؤية 
وُي�����س��م()8(  ُيعمي  لل�َسيء  )ح��بُّ��ك  ال�سريف 
العقل  لدى  واحلقائق  املفاهيم  تنقلب  وبذلك 

في�سبح املعروف منكرًا واملنكر معروفا.
من  العابد  ق�سة  ا�ستعرا�س  من  باأ�س  ول 
اّلذي  »بر�سي�سا«  يدعى   والذي  اإ�سرائيل  بني 
يُعُد �ساهد احّيا على هذا املدعى رغم انها قد 
نقل  املعروفة حيث  الكتب  من  الكثري  وردت يف 
اإ�سرائيل  بني  من  رج��ال  اأّن  املف�ّسرين  بع�س 
يدعى »بر�سي�سا« قد عبد اهلل زمانا من الدهر 

ويعوذهم  يداويهم  باملجانني  يوؤتى  كان  حتى 
على  فيربوؤون 

ي��دي��ه, 
وان���ه اأُت���ي ِب���ام���راأة قد 

ُجّنت وكان لها اأخوة فاأتوه 
يزل  فلم  عنده,  فكانت  بها 

حتى  ل��ه  ي��زّي��ن  ال�سيطان  وقع ب��ه 

1441ه�حمرمالعدد | 39 | 14

اخالقنا



عليها فحملت, فلما ا�ستبان حملها قتلها ودفنها, 
فلما فعل ذهب ال�سيطان حتى لقى اأحد ُاخوتها 
فاأخربه ِباّلذي فعل الراهب وانه دفنها يف مكان 
كذا, ثم اأتى بقية اأخوتها, وهكذا انت�سر اخلرب 
فعل,  ِباّلذي  لهم  فاأقّر  فا�ستزلوه  اإليه  ف�ساروا 
فاأمر به ف�سلب, فلّما رفع على خ�سبة متثل له 
ال�سيطان فقال : اأنا اّلذي األقيت يف قلوب اأهلها, 
اأقول  فاأطعني فيما  اأوقعتك يف هذا,  اّلذي  واأنا 

ا اأنت فيه, اأخل�سك َمّ
قال : نعم.

قال : ا�سجد يل �سجدة واحدة.
فقال : كيف اأ�سجد لك واأنا على هذه احلالة, 
فقال : اكتفي منك بالإمياء فاأوماأ له بال�سجود 

فكفر باهلل وقتل.
َقاَل  اإِْذ  ْيَطاِن  ال�َسّ {َكَمَثِل  تعاىل:  قوله  فهو 
ا َكَفَر َقاَل اإِيِنّ َبِريٌء ِمْنَك اإِيِنّ  ِلالإْن�َساِن اْكُفْر َفَلَمّ

َ َرَبّ اْلَعامَلِنَي })9(  اأََخاُف اهلَلّ
بو�سو�سة  ابتلي  م��ن  م�سري  ه��و  هكذا  نعم 

ال�سيطان و�سار يف خّطه.
2 -ف�شاد العقل

ُيلقي  النف�سانية  والهواء  ال�سهوات  اتباع  اإن 
مينعه  قائما  حجابًا  وفكره  الإن�سان  عقل  على 
من التمييز بني احلّق والباطل, واأكر من ذلك 
ويجعل  باطل  اإىل  نظره  يف  احل��ّق  يقلب  حيث 

الباطل حّقًا, وقد قراأنا يف الروايات ال�سابقة.
العقل( تُف�سد   الهَوى  :)َط��اَع��ة   قوله
طالب  من  الكثري   ف��ان  ال�سبب   ول��ه��ذا    )10(

ال�سهوة واتباع الهوى بعدما  يرتكبون املمار�سات 
القبيحة وتهداأ يف ِبطنهم �سورة ال�سهوة وتخمد 
ال�سديد  الندم  حالة  يعي�سون  فاإّنهم  الهوى  نار 
من  يتعجبون  واأح��ي��ان��ا  منهم  ���س��در  م��ا  على 

اأنف�سهم على احلماقة اّلتي ارتكبوها.
اأم����ري  ق�����ول  ن����ق����راأ  ال�������س���دد  ه�����ذا  ويف 
ال�َسْهَوة  اْلَعنُي  ت  َر  َاْب�سَ )اذا   :املوؤمنني

َعمَى اْلَقْلُب َعْن الَعاقَبة()11(. 
3-حت����ق����ري ���ش��خ�����ش��ي��ة االإن�������ش���ان 

االجتماعية
اأن  �ساأنه  من  الّلذة  على  الإن�سان  طلب  اإن 

يهدم �سخ�سية الإن�سان ويحطم كيانه ومكانته 
الجتماعية وي�سوقه اإىل هاوية الذّلة وامل�سكنة, 
رغبته  حتقيق  يف  ي�سعى  الإن�سان  هذا  مثل  ْلن 
الجتماعية  الأُطر  اإىل حتطيم  �سهوته  وار�ساء 
والثقافية ال�سائدة يف املجتمع ويرتكب احلماقات 
اّلتي تف�سي اإىل اأن يكون مهانا وحقريًا يف اأنظار 
يعي�س  اّلذي  الإن�سان  اأّن  البديهي  ومن  النا�س, 
الذات واملروءة فاإنه ي�سعر بنف�سه على  احرتام 
وال�سهوات,  النوازع  ا�ستداد  عند  طرق  مفرتق 
وي��ذع��ن  ال�����س��ه��وة  ملتطلبات  ي��ر���س��خ  اأن  ف��اأم��ا 
لذاته  باحرتامه  يحتفظ  اأو  الهوى,  لتحديات 
الع�سري  وم��ن  النا�س,  بني  الجتماعي  وكيانه 

غالب اجلمع بني هذين الجتاهني.
ق���ال:)زَي���اَدة  اأّن���ه   مننَي امْلُوؤْ ام��ري  َع��ْن 

ال�َسْهَوة ُتزري باملروءة()12( 
4- اأ�شر النف�س

ال�سهوات  لأت��ب��اع  الوخيمة  النتائج  واأح���دى 
لنوازع  اأ���س��ريًا  يقع  الإن�سان  اأّن  هي  واله���واء 
ف��الإن�����س��ان  ال�����س��ه��وة,  ب��ق��ي��ود  وم��ق��ي��دًا  النف�س 
ال�سهوات  اغالل  حتت  ير�سخ  جنده  ال�سهواين 
القيود  هذه  وك�سر  عنها  البتعاد  اأّن  درجة  اإىل 
درجة  اإىل  ي�سل  قد  اأم���رًا  له  ِبالن�سبة  يت�سح 
امل��ح��ال اأح��ي��ان��ًا, وامل��ث��ال ال��وا���س��ح ع��ل��ى ه��ذه 
احلقيقة هو ما نراه من احلياة التعي�سة والذليلة 
فاإّنهم يف ظاهر  املواد املخدرة,  للمدمنني على 
العادة  اأ�سرى  الواقع  يف  ولكنهم  اأحرار,  احلال 
ال�سهوة  اأتباعهم لدواعي  النا�سئ من  والدمان 
قيود  حتت  وير�سخون  ال�سر  حالة  فيعي�سون 
حركة  اأي  م��ن  متنعهم  بحيث  امل��خ��درة  امل���واد 
وتطوقهم  وجمتمعهم  لنف�سهم  ونافعة  اإيجابية 
باأطواق حديدية متنعهم عن اأي انفالت وجناة 
من هذا ال�سجن املظلم, وخا�سة اإذا كان الهوى 
اجلن�سي  الع�سق  من  اأنواع  مبثابة  الإن�سان  لدى 
فحينئذ  الآخ���ر,  للجن�س  الرخي�سة  وال�سهوة 
احلّد  اإىل  ال�سهوة  عبودية  يف  الإن�سان  ي�سل 

الأق�سى.
ال�سدد  ه��ذا  يف   املوؤمنني ام��ري  ي��ق��ول 

)عبد ال�سهوة ا�سري ل ينفك ا�سره ()13( 

5- الف�شيحة والعار
نتائج  اأح���دى  ه��ي  الجتماعية  الف�سيحة 
مطاليبها  حتت  والر�سوخ  ال�سهوة  واف���رازات 
من  بنماذج  مفعم  الب�سرية  وتاريخ  الرخي�سة, 
ر�سيد  لها  واّل��ت��ي  املمتازة  ال�سخ�سيات  حياة 
حتديات  حتت  وقعوا  ولكنهم  واف��ر  اجتماعي 
ال�سهوة ومطاليب الهوى فاأف�سى بهم احلال اإىل 

الف�سيحة والعار.
من  ال��ك��ث��ري  ال�������س���دد  ه����ذا  يف  ورد  وق����د 
الن�سو�س الدينية واْلدبية يف تراثنا الإ�سالمي 
اتباع  بني  العالقة  هذه  تو�سح  واّلتي  وال�سعبي 
اّلتي  واملهانة  واملذلة  الف�سيحة  وب��ني  ال�سهوة 
ت�سيب هذا الإن�سان املنحرف كما نقراأ ذلك يف 
ق�سة يو�سف وزوجة عزيز م�سر وكيف اأّن زوجة 
العزيز قد اأّدى بها المر اإىل الف�سيحة واخلزي 
رغم مقامها ال�سامخ لدى املجتمع امل�سري وكما 

يقول ال�ساعر :
اَن الهَوان ُهَو الْهَوى ُقلَب ا�سُمه

َفاذا َهَوْيَت َفَقْد َلَقْيَت َهوانا)14(
الهوام�س

_____
1- غرر احلكم ح6965.

 2- عيون احلكم واملوا�سع :41
 3- م�ستدرك الو�سائل :343/11

 4- غرر احلكم : ح5985.
5- غرر احلكم 449

 6- �سرح غرر احلكم 5533
7- غرر احلكم ح8591

 8- بحار النوار:165/74
9-�سورة احل�سر اية 16

10- عيون احلكم واملواعظ 317
 11- غرر احلكم ح6978

 12- �سرح غرر احلكم 5507
 13- غرر احلكم ح6300

 14- ادب الدنيا والدين 19/1
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ال�سهيد من مواليد مي�سان عام 1950 م, 
ن�ساأ وترعرع يف هذه املحافظة وقد عرف عنه 
احل�سيني  املنرب  ع�ساق  من  اأن��ه  منذ طفولته 
وقد كان يقراأ منذ كان عمره ثمان �سنوات اىل 

اأن ا�ست�سهد.
ن�ساأ يف بيت ابيه ال�سيد حرز وكان معروفا 
جمال�سة  ويحب  ال�ساحلني  الأولياء  من  بانه 
بال�سيد  خا�سة  عالقات  له  وكانت  العلماء, 
وكان  اخلميني  وال�سيد  ال�سدر  باقر  حممد 
ال�سيد ال�سدر يزوره يف بيته عندما انتقل اىل 
املعروفة  العلوية  ووال��دت��ه  الأ���س��رف.  النجف 
بالطيب والكرم والأخ��الق, يف هذا اجلو ن�ساأ 
ال�سهيد بني هذين الأبوين, وبقي يف بيت ابيه 

حتى اأكمل الدرا�سة املتو�سطة.
ال��ن��ج��ف  ب���احل���وزة يف  ال��ت��ح��اق��ه 

االأ�شرف:
التحق  املتو�سطة  الدرا�سة  اكمل  بعدما   
وكان  الأ���س��رف  النجف  يف  الدينية  باحلوزة 
عمره )17( عاما وذلك عام 1967 م والب�سه 
العمامة ال�سيد حم�سن احلكيم. دخل احلوزة 
ون�ساأ فيها الن�ساأة املطلوبة برعاية عمه ال�سيد 
ما  كثريا  ك��ان  ال���ذي  ال�سوكي  الرحيم  عبد 
يحرتمه ومن الذين دخلوا معه اىل احلوزة من 

ابناء عمومته منهم

-ال�سيد جا�سم نعمة ال�سوكي-ال�سيد عبا�س 
ال�سوكي-ال�سيد حميد فلحي ال�سوكي-ال�سيد 

�سعد �سمخي وغريهم من اآل ال�سوكي
ح�سينية  يف  احل����وزة  دخ���ل  ح��ني  ا�ستقر 
ال��رح��ب��اوي ث��م م��در���س��ة كا�سف ال��غ��ط��اء ثم 
وعائلته يف  ا�ستقر هو  ,ثم  البغدادي  مدر�سة 

النجف الأ�سرف.
درا�شته:

 بداأ بدرا�سة املقدمات املعروفة يف الأو�ساط 
احلوزوية على يد جماعة من الف�سالء ومنهم:

-ال�سيد كاظم جنل حم�سن احلكيم -ال�سيد 
حممد ح�سني احلكيم-در�س ال�سرائع على يد 
ال�سدر-ال�سيخ  باقر  حممد  ال�سيد  ال�سهيد 
هادي القر�سي-ال�سيخ ح�سني املهناوي-ال�سيخ 
حممد مهدي الآ�سفي-ال�سيخ علي الكوراين-

ال�سيد ح�سني بحر العلوم-ال�سيد حممد باقر 
الدرا�سة  ف��ارق  وقد  اخلوئي  احلكيم-ال�سيد 

عام 1996 م.
اعتقاالته  وا�شت�شهاده:

اع��ت��ق��ل ع���دة م����رات وذل����ك ع���ام 1974 
 1991 اىل   1981 يف  -1975—1979-ثم 
وكان �سبب هذه العتقالت اأن ال�سيد ال�سوكي 
باقر  حممد  ال�سيد  ال�سهيد  خا�سة  من  ك��ان 
نظام  بها  قام  التي  الفرتة  تلك  ويف  ال�سدر 

البعث باعتقال وت�سفية علماء الدين وطالب 
يف  وو���س��ع  ال�سوكي  ال�سيد  اعتقل  احل���وزة. 
وكان  �سنوات  مل��دة )7(  الأر���س  �سجن حتت 
معه ال�سادة اآل احلكيم, وكان ال�سهيد يتحدث 
عن اعتقالته ويقول انه كان يتعر�س لل�سرب 
من قبل املجرم فا�سل الرباك. وعلى الرغم 
اعتقالت  من  ال�سهيد  له  تعر�س  ما  كل  من 
املجال�س  يفارق  مل  فاإنه  وتعذيب  وم�سايقات 
ب��الإع��دام ومل يرتك  ه��ددوه  وق��د  احل�سينية 
اأمن  اب���دا. يف ع��ام 1993 ج��اءه مدير  ذل��ك 
النجف وقال له اإين اكرهك لكن ان�سحك اأن 
تفارق النجف اأو تعود اىل ال�سجن مرة اأخرى, 
�سادق  حممد  ال�سيد  اىل  ال�سيد  ذه��ب  ث��م 
اىل  بالذهاب  فاأمره  بالأمر  فاأخربه  ال�سدر 
النجف,  تركه  �سبب  وكان هذا  للتبليغ  بغداد 
ويف بغداد ذهب اىل حي الكمالية وكان يهتم 
برتبية ال�سباب وقام برتميم ح�سينية احلكيم 
التي كان ي�سلي فيها ثم انتقل اىل الف�سيلية 
يف بغداد اي�سا وهي منطقة جماورة للكمالية 
يف ال�سهر ت�سرين الثاين- 2002 ا�ستدعي اىل 
اأمن منطقة امل�ستل يف بغداد اجلديدة و�سقي 
وبعد  �سراحه  واطلق  قهوة  فنجان  يف  ال�سم 
ثالثة ايام تدهورت حالته ال�سحية وا�ست�سهد 

على اثر ذلك.

فا�سل عليوي ح�سني

ال�شهيد ال�شيد عبد الهادي حرز فلحي ال�شوكي
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

يــــتــــوا�ــــســــل الــــــكــــــالم حـــــــول الـــهـــويـــة 
عليها،  املــحــافــظــة  و�ــســرورة  االإ�ــســالمــيــة 
الــ�ــســابــقــة  احلــلــقــة  انــتــهــيــنــا يف  اأن  فــبــعــد 
�سبحانه  الــتــوحــيــد هلل  عــن  احلــديــث  مــن 
مقومات  من  اأول  ومقوم  كركن  وتعاىل  
تــلــك الــهــويــة ، جـــاء الــــدور لــنــتــحــدث يف 
املـــقـــوم الـــثـــاين ، والــــــذي يــعــتــر عـــمـــاداً 
االنفكاك  يــاأبــى  مــالزمــاً  وقريناً  ل�سابقه 
َهــــــِذِه  {اإِنَّ   : تـــعـــاىل  قـــــال  فـــقـــد   ، عـــنـــه 
َفاْعُبُدوِن}  ُكْم  َربُّ َواأََنا  َواِحــَدًة  اأُمًَّة  اأُمَُّتُكْم 
َ{اإِنَّ   : �ــســاأنــه  وقـــال جــل   ،  92  : االأنــبــيــاء 
ـــُكـــْم  ــــــا َربُّ َن ــــــًة َواِحـــــــَدًة َواأَ ـــْم اأُمَّ ـــُك ـــُت َهـــــِذِه اأُمَّ

0 َفاتَُّقوِن})املوؤمنون:52( 
فُيالحظ يف االآيتني الكرميتني اأمران 

: مهمان 

اأحــدهــمــا : هــو ذلــك الــقــرن واملــالزمــة 
الكلمة،  وتوحيد  التوحيد  كلمة  بني  ما 
املــ�ــســتــنــد  كــونــهــمــا  اإىل  اإ�ــــســــارة  ذلــــك  ويف 
والـــعـــمـــاد الـــــذي اعــتــمــد عــلــيــه االإ�ـــســـالم 
يف قــيــامــه بــني االأديـــــان ، بــل هــمــا الــ�ــســر 
يف انــتــ�ــســاراتــه و�ــســمــوده كــحــ�ــســارة بني 

0 احل�سارات االأخرى 
واأمــــــا االآخــــــر : فــهــو تـــقـــدمي تــوحــيــد 
الـــكـــلـــمـــة يف االآيـــــتـــــني مــــعــــاً عـــلـــى كــلــمــة 
ــارة وا�سحة  اإ�ــس ذلــك  فـــاإن يف   ، الــتــوحــيــد 
يِن  ِللدِّ َوْجَهَك  {َفاأَِقْم   : تعاىل  قوله  اإىل 
ــا�ــَس  الــنَّ َفـــَطـــَر  ـــِتـــي  الَّ ـــْطـــَرَة اهللَِّ  ِف َحــِنــيــًفــا 
يــُن  الــدِّ َذِلــَك  اهللَِّ  ــْلــِق  خِلَ َتــْبــِديــَل  اَل  َعلَْيَها 
)ـ(  َيْعلَُموَن  اَل  النَّا�ِس  اأَْكــَرَ  َوَلــِكــنَّ  اْلَقيُِّم 
ــوُه َواأَِقــيــُمــوا الــ�ــسَّــاَلَة  ــُق ــِه َواتَّ ــْي َل ُمــِنــيــِبــنَي اإِ

الَِّذيَن  ِمَن  )ـ(  امْلُ�ْسِرِكنَي  ِمَن  َتُكوُنوا  َواَل 
ا  ِبَ ِحْزٍب  ُكلُّ  �ِسَيًعا  َوَكاُنوا  ِديَنُهْم  َفرَُّقوا 

0  )32 ـــــ  َفِرُحوَن} )الروم:30  َلَدْيِهْم 
بــني  تـــعـــاىل  قـــــرن اهلل  كـــيـــف  فـــانـــظـــر 
ال�سرك والفرقة يف الدين جاعاًل ال�سرك 
نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــلــتــفــرق والــطــائــفــيــة ، 
لــتــعــرف بــذلــك اأن قـــوام كــلــمــة الــتــوحــيــد 
قوام  اأن  كما   ، الكلمة  بتوحيد  يكون  اإمنا 
اأي�ساً  ولتعرف   ، الكلمة  بتمزيق  ال�سرك 
هذه  مــن  يخرج  اأن  امل�سلم  اأراد  متى  اأنــه 
اهلل  ويلقى  دينه  يف  �سالمة  على  الن�ساأة 
على  يــحــافــظ  اأن  عليه  فـــاإن  مــوحــداً  رّبـــه 
كل  عن  ويبتعد   ، والكلمة  ال�سف  وحــدة 
ما من �ساأنه زرع الفتنة وبث الفرقة بني 

0 الواحد  الدين  اأبناء 

الريح هوية يف مهب 
) الثالثة  ) احللقة 
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وبـــذلـــك يــتــجــلــى لـــنـــا الـــ�ـــســـر يف قــولــه 
اتَُّقوا اهللََّ  اآََمــُنــوا  الَّــِذيــَن  ــَهــا  اأَيُّ تعاىل: {َيــا 
وُتنَّ اإِالَّ َواأَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن}  َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل مَتُ
اآل )عمران102( ، فاإن ذلك و�سية بوحدة 
 ، اإذ ال حتــقــق لــالإ�ــســالم بــدونــهــا  الــ�ــســف 
ويتجلى   ، للتوحيد  حتــقــق  ال  اأن  بعنى 
على  االأنـــبـــيـــاء  داأب  يف  الــ�ــســر  اأيـــ�ـــســـاً  لــنــا 
على  بــاحلــر�ــس  الأبــنــائــهــم  الــو�ــســيــة  نف�س 
االإ�سالم  اإال على  الدنيا  عدم اخلروج من 
لهم  يتحقق  اإمنــا  ذلــك  واأن  العام  بعناه 
مــن خـــالل وحــدتــهــم وعـــدم تــ�ــســرذمــهــم ، 
اإبراهيم  اهلل  نبي  و�سية  ذلك  �سور  فمن 
اخلـــلـــيـــل  حــيــنــمــا اأو�ــــســــى بــنــيــه بــا 
 132 االآيــة  يف  عنه  الكرمي  القراآن  حكماه 
اإِْبَراِهيُم  ِبَها  : {َوَو�سَّى  البقرة  �سورة  من 
َلُكُم  َطَفى  ا�سْ اإِنَّ اهللََّ  َبِنيَّ  َيا  َوَيْعُقوُب  َبِنيِه 
 0 ُم�ْسِلُموَن}  َواأَْنُتْم  اإِالَّ  وُتنَّ  َفاَل مَتُ يَن  الدِّ
بــل لــو تــعــمــقــنــا يف نــظــرنــا لــوجــدنــا اأن 
مــطــلــب تــوحــيــد الــكــلــمــة مل يــكــن مــطــلــبــاً 
تــلــك  اأو  االأمـــــــة  بـــهـــذه  اأممــــيــــاً خمـــتـــ�ـــســـاً 
و�سرط  �سماوي  مبداأ  هو  واإمنا   ، فح�سب 
اإلــــهــــي يـــتـــوقـــف حتـــقـــق تـــوحـــيـــد الــــــذات 
له  كــانــت  لــذا   ، عليه  االأر�ـــس  يف  املقد�سة 
دائــــرة اأو�ــســع مــن دائــــرة االأممـــيـــة، وتــلــك 
الالزم  فاإن   ، جمعاء  االإن�سانية  دائرة  هي 
جميع  يف  والــ�ــســف  الكلمة  تــوحــيــد  تــوفــر 
ديـــانـــات الــ�ــســمــاء فــيــمــا بــيــنــهــا ، كــمــا دل 
ـــْل َيــا اأَْهـــَل  عــلــى ذلــك قــولــه تـــعـــاىل:    {ُق
َبــْيــَنــَنــا  �ـــَســـَواٍء  ــٍة  ــَم ــِل َك ىَل  اإِ َتــَعــاَلــْوا  اْلــِكــَتــاِب 
ِبــِه  ُنــ�ــْســِرَك  َواَل  اهللََّ  اإِالَّ  َنــْعــُبــَد  اأَالَّ  َوَبــْيــَنــُكــْم 
ِمْن  ْرَبــاًبــا  اأَ ا  َبْع�سً َنا  َبْع�سُ َيتَِّخَذ  َواَل  �َسْيًئا 
ِباأَنَّا  ا�ْسَهُدوا  َفُقوُلوا  َتَولَّْوا  َفــاإِْن  اهللَِّ  ُدوِن 

اإىل  فانظر  عــمــران:64(،  )اآل  ُم�ْسِلُموَن} 
قــولــه تــعــاىل: {كــلــمــة �ــســواء} وكــيــف اأن 
الكتاب  اأهــل  بــدعــوة  مطالب   النبي
وتوحيد  االأمتني  بني  ال�سواء  الكلمة  اإىل 
اأال   ، الكلمة  تلك  اإيجاد  اأجــل  من  ال�سف 
اإال  اإلــه  )ال  وكلمة  التوحيد  عقيدة  وهــي 
اهلل(، مع اأنه ال يوجد اأي جامع م�سرتك 

0 �سماويتني  كونهما  اإال  الديانتني  بني 
باب  امل�سلمون ومن  بنا نحن  لذا حري 
اأن ن�ستثمر تلك امل�سرتكات العديدة  اأوىل 
الـــتـــي جتــمــعــنــا ، فـــالـــرب تـــعـــاىل واحـــــد ، 
والقبلة   ،  والنبي  ، واحـــد  والــديــن 
واحــــــدة ، وكــــل هــــذه املـــ�ـــســـرتكـــات كــفــيــلــة 
�سيما  كلمتنا  توحيد  نحو  بالبعث  وكافية 
تع�سف  التي  املعا�سرة  التحديات  مثل  يف 
بـــاأمـــتـــنـــا وديـــنـــنـــا ، واأمــــــا مـــا عـــداهـــا مــن 
املــعــتــقــدات االأخـــرى لــلــطــوائــف واملــذاهــب 
ومعانيها  اأ�سكالها  بختلف  االإ�سالمية 
لــلــتــقــارب  فــر�ــســة  اإىل  الــتــو�ــســل  دام  فــمــا 
فاإنه  ــــ  بالوجدان  امل�ساهد  هو  كما  ـــ  فيها 
ووئام  ب�سالم  التعاي�س  للم�سلمني  ميكن 
فــيــمــا بــيــنــهــم مـــن خــــالل غــ�ــس الــطــرف 
اأحد ، فيفوتوا  اأحد على  عنها فما ح�ساب 

0 اأعدائهم  على  الفر�سة  بذلك 
معتقدات  عــلــى  والــتــجــاوز  الــتــعــدي  اإن 
كـــانـــت  واإن  ـــــــــــــــــ  االآخـــــريـــــن  ومـــقـــد�ـــســـات 
من  وانطالقاً  ـــــ  زائفة  وهمية  قد�سيتها 
الثالث للحركة يف الفيزياء  قانون نيوتن 
ت�ساويه  فعل  رّدة  فعل  )لكل  باأن  والقائل 
يف ال�سدة وتعاك�سه يف االجتاه( ، البد واأن 
ما  على  املماثل  والتجاوز  بالتعدي  يقابل 
هو مقد�س فعاًل وحقاً ، ولذلك نهانا اهلل 

االآخرين  مقد�سات  من  النيل  عن  تعاىل 
االأر�ـــــس  يف  لــلــ�ــســرك  رمـــــــوزاً  كـــانـــت  واإن 
الَِّذيَن  وا  َت�ُسبُّ {َواَل   : قائل  من  عّز  فقال 
َعــْدًوا  اهللََّ  وا  َفَي�ُسبُّ اهللَِّ  ُدوِن  ِمــْن  َيــْدُعــوَن 
ُثمَّ  َعَملَُهْم  اأُمٍَّة  ِلُكلِّ  َزيَّنَّا  َكَذِلَك  ِعْلٍم  ِبَغرْيِ 
َكاُنوا  ــا  ِبَ ُئُهْم  َفُيَنبِّ َمــْرِجــُعــُهــْم  ــِهــْم  َربِّ اإِىَل 
فــالــواجــب   ،  )108  : َيــْعــَمــُلــوَن})االأنــعــام 
الطوائف  عقيدة  يحرتم  اأن  امل�سلم  على 

0 االأخرى ملا يف ذلك من توحيد الكلمة 
ــتــاأريــخ وِبـــــلِء الــفــم  نــعــم نــقــولــهــا ولــل
االأمــة  �سف  وانتظام  الكلمة  توحيد  بــاأن 
راية  اإىل  يحتاج  زال  وما  كان  االإ�سالمية 
جتـــمـــع الــ�ــســمــل وخـــيـــمـــة تـــظـــل الـــفـــرقـــاء 
بــــاأن  ، وقــــيــــادة ربـــانـــيـــة مـــوؤهـــلـــة لـــذلـــك 
متم�سكة  للنبوة  حقيقياً  امــتــداداً  تــكــون 
�ــســائــرة   امل�سطفى احلــبــيــب  بــ�ــســرية 
و�سراطه  الوا�سح  نهجه  على  بامل�سلمني 
الـــقـــومي عـــاملـــة عـــارفـــة بـــطـــرق الــو�ــســول 
اإىل  اأبــنــاء االأمـــة  بــاأيــدي  اآخـــذة   ، اإىل اهلل 
حتــقــيــق �ـــســـعـــادة الــــداريــــن وبـــلـــوغ اأرقــــى 
مــراتــب الــكــمــال االإنــ�ــســاين ، وهـــذا مــا ال 
االأو�ــســيــاء  اأيـــدي  على  اإال  حتقيقه  ميكن 
يف  اهلل  وخــلــفــاء   للنبي الــ�ــســرعــيــني 
الر�سول  اآل   ، عباده  على  وحججه  خلقه 
وعرتته الطاهرة  ، ومن هنا جند 
التوحيد من  بــني  قــائــمــاً  وثــيــقــاً  ارتــبــاطــاً 
 االأطهار لالأئمة  والــواليــة   ، جهة 
من جهة اأخرى ، وهذا ما �سنتعرف عليه 
تــعــاىل  اهلل  �ــســاء  اإن  الــقــادمــة  احلــلــقــة  يف 
اهلل  رعـــايـــة  يف  ودمـــتـــم   .. فــانــتــظــرونــا   ،
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اية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

االدراك  م�ساحة  يف  فيكون  التعقل  امــا 
العقلي الوا�سح  ،واما التعبد فهو فيما وراء 
املدركات الوا�سحة ،من الق�سايا التي تقع 
عند  الوا�سحة   غري  الرمادية  امل�ساحة  يف 

العقل االن�ساين.
امل�ساحة  غــري  يف  التعقل  يف  تو�سع  فمن 
التي يكون من �ساأن  العقل اإدراكها وقع يف 
الوهم واال�ستباه ، ومن تو�سع يف التعبد اىل 
اإدراكها   م�ساحة التي  هي من �ساأن العقل  
اأخذ بكل  اأو اخلرافة ، ومن  وقع يف اخلطاأ 

يف مو�سعه واحله حمله فقد اأ�ساب.
ولــيــ�ــس يف االعـــتـــمـــاد عـــلـــى  الــتــعــبــد يف 
جماالته تنقي�س من �ساأن االدراك االن�ساين 
االن�سان على  ينبه  واقــعــي  تعامل   هــو  ،بــل 

جهات  الق�سور يف اأدواته االدراكية.
دينية  ن�سو�س  ت�سري  املــبــداأ  هـــذا  واىل 
عــديــدة ،منها مــا يف �ــســورة ال عــمــران من 
،يف  ومت�سابه  حمكم  اىل  االآيــــات   تق�سيم  
قوله تعاىل: {ُهَو الَِّذَي اأَنَزَل َعلَْيَك اْلِكَتاَب 
ــَكــَمــاٌت ُهــنَّ اأُمُّ اْلــِكــَتــاِب َواأَُخـــُر  ْ ـــاٌت حمُّ ِمــْنــُه اآَي
مَّــا الَّــِذيــَن يف ُقــُلــوِبــِهــْم َزْيـــٌغ  ُمــَتــ�ــَســاِبــَهــاٌت َفــاأَ
َفَيتَِّبُعوَن َما َت�َساَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء 
الَّ اهلّلُ َوالرَّا�ِسُخوَن  َتاأِْويِلِه َوَما َيْعلَُم َتاأِْويلَُه اإِ
َربَِّنا  ِعنِد  ْن  مِّ ُكلٌّ  ِبِه  اآَمنَّا  َيُقوُلوَن  اْلِعْلِم  يِف 
َوَما َيذَّكَُّر اإِالَّ اأُْوُلواْ االأْلَباِب})اآل عمران/7(
النا�سعة  االآيـــات   باملحكمات هي  واملــراد 
لــلــ�ــســبــهــة يف  حــقــانــيــتــهــا  الـــتـــي ال جمـــــال 
ا واملــــراد   ، بــوجــوه مــن اال�ــســتــبــعــاد االويل 

باملت�سابهات االآيات التي يوجد فيها جمال 
والقيامة   بالبعث  االنباء  ،مثل  لال�ستبعاد 
{َوَقـــاُلـــواْ  اأ�ــســا�ــس  على  ي�ستبعد   كــان  حيث 
َخْلًقا  مَلَْبُعوُثوَن  ــا  اأَاإِنَّ َوُرَفاًتا  ِعَظاًما  ُكنَّا  اأَِئــَذا 

َجِديًدا})االإ�سراء/49( 
واملراد بتاأويل هو املخر به الذي يتبني 
به االخبار كما {َهْل َينُظُروَن اإِالَّ َتاأِْويلَُه َيْوَم 
َياأِْتي َتاأِْويُلُه َيُقوُل الَِّذيَن َن�ُسوُه ِمن َقْبُل َقْد 
قِّ َفَهل لََّنا ِمن �ُسَفَعاء  َجاءْت ُر�ُسُل َربَِّنا ِباحْلَ
ُكنَّا  الَِّذي  َغرْيَ  َفَنْعَمَل  ُنَردُّ  اأَْو  َلَنا  َفَي�ْسَفُعواْ 
مَّا  َعْنُهم  َو�َسلَّ  اأَنُف�َسُهْم  َخ�ِسُرواْ  َقْد  َنْعَمُل 

وَن} )االأعراف/53(    َكاُنواْ َيْفرَتُ

اعتماد املعرفة الدينية  على دعامتني 
)التعقل والتعبد(
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ال�سيخ ح�سني عبد اخل�سر

لقد تناولت احل�سارة الن�سانية  النه�سة 
احل�����س��ي��ن��ي��ة مب��ظ��ه��ر ف���ك���ري ث�����ري  ميكن 
احلياة  ج��وان��ب  جميع   يف  منه  ال���س��ت��ف��ادة 
ت��ط��رح��ه  م��ن ف��ك��ر م��ت��ح��رر فلقد راأت  مب��ا 
ظالم  �سد  امل�سرق  اجلانب   باحل�سني
حق  �سرخة  راأت���ه  كذلك  الغابرة  الع�سور 
اأمل �سد النحطاط   ,وا�سعاع   الباطل  بوجه 
 , والتخلف  اجلهل  بوجه  وقاد  وفكر  والياأ�س 
لقد راأت المام احل�سني الطود ال�سامخ 
للبطولة الذي وقف �سد كل مظاهر النحياز  
من  �سالح  هو  ما  كل  ليعيد  ووق��ف  والنانية 
خالل نه�سته  ال�سالحية لي�سلح كل ما ف�سد 
من اأمور النا�س ابتداءًا من ال�سرة حتى يعم 
ال  )اخيه  بقوله   وال�سماء  الر���س  ال�سالح 
ترين  ان اهل الر�س ميوتون واهل ال�سماء ل 
يبقون(  وبعد 1400 �سنة من  جميء  ال�سالم 
, ا�ستفادت المم بح�سارتها   الن�سانية  من 
ا�سالح  واقعها الذي ارت�سم يف كربالء  وكاأن 
جديد  من  ا�سعاعها  ا�سدرت  النه�سة   هذه 

الذين  م��ن  العك�س  على  ال��ي��وم  ول��ي��دة  فهي 
ليقولوا  اجلزيرة  قلب  يف  وه��م  لها  ت�سدوا 
انهم  ,ال   حممد ور�سولنا  اهلل  رب��ن��ا 
خالل  من  ور�سوله  اهلل  على  احلرب  يعلنون 
واخراجه  بل   احل�سني لالأمام  الت�سدي 
لعنة  يزيد  الطاغية  بقول  والدين  امللة  من 
اخته  خاطب  وكما  خ��ارج��ي   ان��ه  علية  اهلل 
ابوك  الدين  من  خ��رج  )امن��ا   زينب
مبتعدين  ح��ق  على  ان��ه��م  (ظ��ان��ني  واخ���وك 
عن  امل�سرق  بعد   اهلل ر�سول  منهج  عن 
رحمة  م��ن   ) اآي�سني   ( بذلك  فهم  امل��غ��رب 
)ابلي�س   كما ع�سى   لأم��ره  ندين   ,معا  اهلل 
 , فطرد  ي�سجد  )ا�سجد(فلم  ق��ال  فلعن(, 
فلم  الر�سول  )اتبعوا  اهلل   لهم  قال  وه��وؤلء 
(فلم  فخذوه  الر�سول  (...)مااتاكم  يتبعوا 
اأحب  ح�سني  من  واأن��ا  مني  )ح�سني  ياأخذوا 

عنه  نهاكم  (,)وم���ا  ح�سينا  اح��ب  م��ن  اهلل 
رحمه  من  هم  ,فاين  ينتهوا  (فلم  فانتهوا 
يتاأمل   من  ,عك�س  بعيدون  انهم  ؟ل�سك  اهلل 
اليوم ليجد من احل�سني) م�سباح هدى 
فهنيئًا  جن��اة(  )�سفينة  راآه  حيث  لينجو   )
لل�سائرين  وهنيئًا  الع�سق   بهذا  للعا�سقني  

بدربه )خ�سرت �سفقة قوم وربح اآخرون (.
منهجه  خ��الل  من  ح�ساراتهم  فتناولته 
التي  ول�سعوبها  لها  امل  �سعلة   لتجده  وفكره 
جتد من مع�سالت  احلياة  ما يثقل الكواهل 
, فاأيدت نه�سته واعتربتها  تغريًا  لكل 
والتمرد   والطغيان  الظلم   ع�سور   معامل  
والدمار  لتفتح بوابة  العي�س بعز وكرامة مبا 
هو  ما  وك��ل  احلياة  طريق  يف  لها  اهلل  ر�سم 

خارج اطار احلرية والكرامة واملجد. 
فهو اأم���ر ب��اط��ل زائ���ل وم��وؤق��ت لب��د من 
جديدا  يوما  وت�سيء  ال�سم�س  لت�سرق  زوال��ه 
بن  احل�سني  المام  نه�سة  بربكة  لالإن�سانية 

.علي بن ابي طالب

االمام احل�شني واحل�شارة االن�شانية
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عذر ينقذ به نف�شه من القتل 
املــائــدة  عــلــى  جال�سا  كــ�ــســرى  كـــان  بينما 
ي�سعون  اخلـــدم  وبينما   ال�سيوف  وعــنــده 
فرائ�س  فــارتــقــدت   املــائــدة  على  ال�سحون 
ثياب  على  املـــرق  مــن  قليل  و�سقط  اخلـــادم 
ك�سرى فنظر اليه امللك �سزرا فما كان من 
اخلادم اال ورمى املرق كله على امللك .و�ساأله 
امللك ما الذي حملك على هذا الفعل ،فقال 
ايها امللك تيقنت انك قاتلي على ذلك االمر 
احلـــقـــري الـــــذي مل يـــوجـــب الــقــتــل فــتــكــون 
مذموما عند النا�س  فــاردت ان افعل مالو 

قتلتني به مل تذم .فعفى عنه وقربه .

ابي  بن  علي  املوؤمنني  امري  كالم  من 
 طالب

ان هلل يف كل يوم ثالثة ع�ساكر ،فمع�سكر 
ينزل من اال�سالب اىل االرحــام  ومع�سكر 
يــنــزل مــن االرحـــام اىل االر�ـــس ، ومع�سكر 

يرتجل من الدنيا اىل االخرة .
روي  ابـــو نـــوؤا�ـــس يف  املـــنـــام  بــعــد مــوتــه 
بــك فقال غفر اهلل  لــه :مــا فعل اهلل  فقيل 
يل وجتاوز عني وذلك لبيتني قلتهما قبل 

موتي وهما :
من انــا عنــــد اهلل حتىاذا

اذنبت ال يغفر يل ربي 
العفو يرجى من بني ادم 

فكيف ال ارجوه من ربي

  من اقوالهم :
يحب  اهلل  :ان   حممد الــنــبــي  قـــال   
غابوا  اإذا  الذين  االأتقياء  االأخفياء  االأبــرار 
ومل  يــدعــوا،  مل  ح�سروا  واإذا  يفتقدوا،  مل 

يعرفوا .
قال االمام علي :املرء خمبوء حتت 

طي ل�سانه.

ا�سرتاحة اخلطيب

�س�ؤال العدد /ما ا�سم املنطقة التي اخرب االمام احل�سني با�ست�سهاد م�سلم بن عقيل ؟

ج�اب ال�س�ؤال العدد ال�سابق
�سميت باالأ�سهر احلرام لزيادة حرمتها ولتحرمي القتال فيها.ا

 1-�سهر رجب 2_�سهرذو القعدة 3- �سهر ذو احلجة 4- �سهر حمرم  

وهناك هدية للفائز االول

�سوؤال العدد

تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية 
بوعد اق�ساه 20 حمرم 1441هـ
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مت  اب  �سهر  من  الثالثون  اجلمعة  يوم  يف 
ال�سالم  عليه  احل�سني  الم���ام  راي���ة  رف��ع 
برعاية  عرب�ساليم  منطقة  يف  لبنان  يف 
املقد�ستني  والعبا�سية  احل�سينية  العتبتان 
عبدال�ساحب  ال�سيخ  ب�سماحة  متمثلة 
الطائي رئي�س ق�سم اخلطابة احل�سينية يف 

العتبة احل�سينية املقد�سة. 

رفع الراية املقد�سة اعالن عن حلول �سهر 
احلزن وامل�ساب لل البيت عليهم ال�سالم 

�سهر حمرم احلرام. 
هذه  يف  القاها  كلمة  للطائي  وك��ان  ه��ذا 
العلماء  م��ن  ح�سور  و�سط  ك��ان  املنا�سبة 
واخل���ط���ب���اء وال�����س��خ�����س��ي��ات وج��م��ع من 

املوؤمنني. 

ا���س��ت��ذك��ر  بلطمية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
عليه  احل�سني  الم���ام  م�ساب  احل�����س��ور 

ال�سالم  وما جرى عليه يوم عا�سوراء. 

العتبتان احل�شينية والعبا�شية املقد�شتني ترفعان رايةاالمام احل�شني يف لبنان
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ـــــــــــــــاٌن يـــــــتـــــــعـــــــطـــــــْل  ولـــــــــــــــ�ـــــــــــــــس
ـــــــــــبـــــــــــْل ـــــــــــَق ُت هلل  تــــــــــــــــوبــــــــــــــــًة 

ُتـــــــــــــــوؤَجـــــــــــــــْل  ال  ــــــــــالة  لــــــــــ�ــــــــــسَ
هـــــــــــــــــــَذي دنــــــــــيــــــــــا تــــــــتــــــــحــــــــوَّْل 
ـــــــوف َتــــــــْرحــــــــْل  وقــــــــريــــــــبــــــــاً �ـــــــس
ــــــــــــْل  ــــــــــــوؤَجّ ي لـــــــــــن  ال  ـــــــًة  ـــــــغـــــــت ب
ا�ــــــــســــــــَع لــــــالأبــــــقــــــى واأفــــــ�ــــــســــــْل 
ــــــــــْل  خـــــــــري َمـــــــــــن فـــــيـــــهـــــا تــــــــــاأَمّ
ُغـــــــــــــــّري مــــــــن فـــــــيـــــــِك مـــــغـــــفَّـــــْل 
ـــــــمـــــــْل  اأظــــــــــهــــــــــرت وجـــــــــهـــــــــاً جَتّ
غــــــــــاويــــــــــاً مــــــــن كـــــــــــان يــــجــــهــــْل 
ـــــــــــــاَت بــــــــــــــــــــــــــاالأوزار  ُمــــــثــــــَقــــــْل  ب
فـــــامـــــتـــــطـــــت نـــــــــــــذاًل واأْنــــــــــــــــــذْل 
واأْرَذْل  اخلـــــــــلـــــــــِق  اأنـــــــــــــــــــذَل 
اأ�ـــــــســـــــمـــــــْل  اهلل  خـــــــلـــــــق  بــــــــــني 
قــــــــــــْد ولــــــــــــــدمت حـــــــــني مــــقــــتــــْل 
ــــــــــــل  ذلـــــــــــــــك الــــــــــــفــــــــــــوز املــــــــــــوؤمَّ
ـــــرحـــــل  ت ـــــــــــــت  ان اإذ  ـــــهـــــا  ـــــت قـــــل
ويــــــــــــــــزيــــــــــــــــد هــــــــــــــــو ُيـــــــقـــــــتـــــــل 
ــــــــــــــــدْر كــــل  ايـــــــــــــن خمــــــــــمــــــــــوٌر ي
هـــــــــــــو والـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــد مـــــــــْزبـــــــــل 
مـــــ�ـــــســـــرقـــــاً والـــــــ�ـــــــســـــــرُّ يـــــوؤفـــــل 
حتــــــتــــــهــــــا الــــــــــــدعــــــــــــوة تـــــقـــــَبـــــل 

قـــــلـــــٌب  يـــــ�ـــــســـــكـــــَت  اأن  قـــــــبـــــــَل 
عــــــــــجــــــــــلــــــــــوا قــــــــــبــــــــــل ممــــــــــــــاٍت 
ـــــــــــــــــــــــُواٍت  عــــــــجــــــــلــــــــوا قــــــــبــــــــل َف
ـــــــّيـــــــاً  اأَّيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــاّلهــــــــــي َمـــــــِل
يــــــــــا تــــــــــــــرى مــــــــــا بـــــــعـــــــد هـــــــذا 
اأجـــــــــــــــــــل لــــــــــــو جـــــــــــــــاء يــــــــوَمــــــــا 
ـــــعـــــى لــــــدنــــــَيــــــا  ـــــس ـــــ� ـــــمـــــا ت ـــــل مـــــث
ـــــيٌّ  اأَوجــــــــــــــــــــــــــَز الـــــــــدنـــــــــيـــــــــْا عـــــل
قــــــــــال فــــيــــهــــا :غــــــــــــري غـــــريي 
 اأ�ــــــســــــَمــــــرْت بــــطــــ�ــــســــاً وغـــــــــدراً
لـــــــعـــــــب  الــــــ�ــــــســــــيــــــطــــــاُن فـــيـــهـــا 
وراهــــــــــــــا  مــــــــــــــغــــــــــــــروراً  راَح 
ــــــــْت عـــــــــن لــــبــــيــــٍب قـــــــــد تــــــــخــــــــلَّ

كـــــــيـــــــزيـــــــٍد واآبـــــــــــــــــــن  ُمــــــْلــــــجــــــْم 
قـــــــتـــــــال مـــــــــــن كـــــــــــــــــان  خـــــــــــرياً 
فـــــــــــــــزمْت  اهلل  ويلَّ  يـــــــــــــــا 
تــــ�ــــســــلــــي  بــــــــــــــحــــــــــــــراٍب   اإذ 
بـــــــــربـــــــــي  واهلل  فــــــــــــــــــــــــــــزُت 
احلـــــــ�ـــــــســـــــني الــــــ�ــــــســــــبــــــط حـــــــيٌّ

اأيــــــــــــــــن قـــــــــ�ـــــــــســـــــــٌر   وجــــــــــــــــواٍر 
بــــــــل وابـــــــــــــن الــــــــقــــــــُر بـــــــعـــــــُد ؟
اأنــــــــــــظــــــــــــر احلـــــــــــــــــــقَّ مــــــــــنــــــــــاراً
قـــــــــبـــــــــة الــــــــ�ــــــــســــــــبــــــــط مـــــــــــــــــزاٌر

بقلم  اال�ستاذ ح�سن عرب

الهدى و الفرقان


