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دررٌ من الوصّية العظيمة
الحذرُ من مخاطر اللسان!

وحقق نبوءة االنتظار

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

ملف خاص بذكرى الفاجعة األليمة الستش��هاد 
اإلمام الكاظم )عليه السالم(

َلاُم(: المصدر:  كشف الغمة في معرفة األئمة: ج3/ 141 اإلماُم محمد الَجَواُد )َعَليِه السَّ

ِه: )َكثَرُة االس��ِتغفارِ،  »ثالٌث ُيبِلْغَن بالَعبِد رِضواَن اللَّ
َدَقِة(« وَخْفُض الجاِنِب، وَكثَرُة الصَّ

رضوان الله 

قرب التش��غيل التجريبي لمط��ار كربالء بمرحلته 
األولى 

  تاريخ موجز للمسلمين  في الصين

بمشاركة )150( مصّوراً عربّياً
العتبة الحسينية تختتم مسابقة 
السراج الدولية للصور الفتوغرافية



طّوقته  بعدما  لفقدِه  تئنُّ  وهل  رحيله،  بعد  األغالِل  حال  ما  ُترى 
سننَي طويلة مؤّديًة معه فروَض الطاعات وهو قانٌع هبا وبرفقتها.. 
حماريب  يف  يتهّجد  وهو  ونحيبه  لدعائه  صدًى  صوُتا  صار  حتى 

الصلوات؟
وما حاُل طامورة السجِن وقد اظلّمت بعد صعود نورِه إىل السامء؟

واجلنازُة التي احتضنتُه وحيدًا عىل جرس بغداَد ثالثة أيام..؟
يا موالَي وقد كنَت للضعيف عونًا  لنقْل.. ما حاُلنا بعد رحيلَك 

وللمظلوم نارصًا وللفقري سندًا ورغيف خبز هنيء؟!
أتذّكر يا موالي وبعد كل هذه السنني التي مّرت، أّن أيب ما مسَح 
بيده عىل بابك يومًا إال وُجْدت عليه بدفء عظيم ومألتا بفيِض 
عطائِك فكان يعود حمّماًل بأرزاق وِهبات.. وما لّفت أمي )َعَلقها( 
باب  )يا  خفيض  بصوت  ومتتمت  رضحيك  شّباك  يف  األخضضر 
احلوائج( إال وقضيت حوائجها يف احلال.. أتذّكر.. أتذّكر.. ماذا 

يمكن أن أتذّكَر من خريَك؟
التي  والويالت  اآلالم  كل  رغم  حياتك  أّن  جّيدًا  أعرف  لكني 
قاسيتها يف حمنتك العصيبة.. كانت دروسًا وِعربًا ومواقَف تتناقلها 

األجياْل:
أعظم  تعيش  وأنت  حتى  تعاىل  اهلل  ذكر  تنَس  ال  األول:  الدرس 
ِزيد  إيامنه  يف  ِزيد  كلام  امليزان،  كّفتي  مثل  »املؤمن  فضضضضضضض  البالءات 

يف بالئه«.
الدرس الثاين: الظلُم ال يدوم والباطل سيزهق ال حمالة، و«يعرف 

شّدة اجلور من ُحكم به عليه«.
كنَت  لو  حتى  الصالة..  ثم  الصالة  ثم  الصالُة  الثالث:  الدرس 
يف طامورة مظلمة فإّن »أفضل وسيلة للتقرب إىل اهلل بعد معرفته 
الذات  وحب  احلسد  وترك  للوالدين،  واإلحسان  الصالة،  هي 

والتفاخر والتعايل«.

تهّجدات كاظمية
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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املجلة  من  السابقني  العددين  يف  ورد  ما  ألمهية  استكمال 
عبد  الشيخ  سامحة  خطبة  يف  اخلطاب  هذا  تأشريات  من 
مجادي   23 بتاريخ  بركاته(  )دامضضت  الكربالئي  املهدي 
حول  وهضضي  2019/3/1م،  املوافق  اآلخضضرة1440هضضض 
إىل  التطرق  خضضالل  ومضضن  اخلضضطضضرية  املضضخضضدرات  ظضضاهضضرة 
لظهورها كأسباب  فيها  والتشخيص  والدوافع،  اخللفيات 
واقعية ونفسية، ووصوال إىل سبل املعاجلة، وحماولة وصف  
املمكن من احللول، للوقوف بوجه األسباب التي جعلت 
األمور تتطور يف هذه الظاهرة اخلطرية وتتحول إىل سلوك 
املجتمع،  عند  مرفوضة  ممارسة  وإىل  اإلنسان،  عند  مشني 
ومن ثم تطورها من جمرد سلوك وممارسة شاذة.. لتكون يف 

التشخيص بمسمى ظاهرة يف املجتمع العراقي.
وقد تم التطرق يف متن اخلطاب هذا إىل تفاصيل هذه الظاهرة 
اخلطرية ومالبسات الظروف املحيطة هبا، ووصف تأثرياتا 
عىل أفراد املجتمع.. سواء عىل مستوى اإلجتار هبا من قبل 
للامل،  الرسيع  الكسب  أجل  من  الضعيفة  النفوس  بعض 
املجتمع  أفراد  بعض  قبل  من  املخدرة  ملوادها  التعاطي  أو 
خاصة رشحية الشباب منهم.. وذلك يعّد نوعًا من اهلرب 
الشجاعة هلا  املواجهة  الراحة واخلالص بدل  الذايت بوهم 

من أجل اجياد احللول املناسبة هلا، وتربًا من مشاكل احلياة. 
اآلن ويف هذا العدد من املجلة سيتم التطرق إىل تشخيص 
املسؤول عن ظهور هذه الظاهرة جمتمعيا، قبل تفاقمها هبذا 
اجلانب احلكومي،  أو تاون من  الشكل اخلطري ويف غفلة 
أو هو جمرد  اجلرائم،  ملثل هذه  الرادع  القانون  ويف ضعف 
خلل يف التطبيق ملواد القانون هبذا اخلصوص بسبب الفساد 
حيث  اجلريمة،  هذه  مثل  تفاقم  من  للحد  واملايل  اإلداري 

قال سامحة الشيخ يف هناية تلك اخلطبة:  
املعاجلة؟  املسؤولة عن  اجلهات  ما هي  اخواين  لكم  أبني   «
ُكلنا معنيني اخواين بمعاجلة هذه الظاهرة وكل من موقعه 
عليه أن يؤدي الدور الذي ينبغي عليه أمام اهلل تعاىل وأمام 
هلذه  اخواين  األوىل  بالدرجة  األرسة  مسؤولية  املجتمع.. 
الظاهرة ولظواهر اخرى ايضًا يف املجتمع، مسؤولية األرسة 
رفقاء  عن  وإبعادهم  وتوعيتهم  وتوجيههم  أبنائهم  مراقبة 
اإلخوة  أهيا  األمهات..  وأيتها  اآلباء  اهيا  التفتوا  السوء.. 
يرافقون؟  من  وبناتكم..  أبنائكم  راقبوا  األخ��وات  أيتها 
املسؤوليات  من  هذه  يعارشون؟  ومن  يصاحبون؟  ومن 
واألجواء  السوء  رفقاء  عن  وإبعادهم  لألرسة  األساسية 
واحلرص  اخلطرية،  الظاهرة  هذه  فخ  يف  للوقوع  املساعدة 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
حول ظاهرة اإلتجار والتعاطي للمخدرات
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عىل تربية األوالد عىل االنشغال بالتعليم والنشاطات املفيدة 
الثقة واالحرتام ألوالدهم والتواصل معهم  وتوفري أجواء 

وبناء عالقة محيمة وصداقة مع األوالد.. 
ينبغي أن تكون األجواء الرتبوية يف داخل البيت مبنية عىل 
االحرتام وعىل التقدير هلؤالء األوالد وهلؤالء البنات، بناء 
عالقة األبّوة واألمومة احلقيقية وعالقة الصداقة مع هؤالء 
عن  وتسأل  بالنفس  الثقة  وتعطيهم  عليهم  تنفتح  بحيث 
بعيدًا  املشاكل  هلذه  احللول  هي  وما  يعانوه  وما  مشاكلهم 
عن أجواء التسّلط واألساليب التي تؤدي إىل بحث األوالد 
عن عالقات خارج األرسة ترّضهم وتأخذ هبم إىل اهلالك«.
إليه يف  التطرق  التالية من بعد األرسة كام تم  إن املسؤولية 
أواًل للحّد من تطور هذه الظاهرة اخلطرية، وتفشيها أكثر 
وأكثر يف كيان املجتمع كالوباء اخلطري، وقد تم التأشري عىل 
وهو  التالية،  الفقرة  يف  سريد  وكام  ثانيًا  يف  الثاين  املسؤول 
املعني بتحمل املسؤولية الكبرية والقيام  بالدور التوعوي؛  
إىل  املدرسة  من  الرتبوية  املؤسسات  عاتق  عىل  تقع  كوهنا 
اجلمعة  ملنرب  املرجعي  اخلطاب  تأشري  يف  جاء  كام  اجلامعة 
املبارك يف الفقرة ثانيًا، كل ذلك من أجل بناء واقع صحي 
مغاير، والتهيئة فيه لألسباب املناسبة جليل من الشباب يعي 

خماطر االنجراف مع هذه الظواهر اخلطرية.. سواء أكان يف 
ظاهرة املخدرات اجتارا وتعاطيًا، أو يف غريها من ظواهر 
سواعد  من شبابه  البلد  حيتاجه  ما  ألن  املجتمع،  يف  سلبية 

قوية تبني وعقول نرّية تفكر.
الرتبوية يف  املدرسة واجلامعة واملؤسسات  ثانيًا مسؤولية   «
القيم  برتسيخ  واالهتامم  الظاهرة  هذه  خماطر  عن  التحذير 
لألخالق  بأن  واملجتمع  الفرد  واشعار  الصاحلة  واملبادئ 
االكاديمية  للعلوم  كام  احلياة  يف  مهم  دور  احلسنة  واملبادئ 
نظر  لَِلفت  والثقافية  االعالمية  املؤسسات  وتوجيه  دورها 
الشباب واملجتمع خلطورة هذه الظاهرة واستخدام اساليب 

مؤثرة يف توعية املجتمع والشباب خاصة«.
التأشري يف هذا اخلطاب عىل  ثالثًا يأيت  الفقرة  وهنا يف هذه 
هذه  وتفيش  ظهور  يف  حساس  ومكمن  أساسية  ركيزة 
الظاهرة، أي إحدى أهم األسباب لربوز ظاهرة املخدرات 
البطالة  ومازالت  كانت  فقد  البطالة،  وهي  الشباب  بني 
الظاهرة  واستفحاهلا  أهم األسباب يف ظهور هذه  إحدى 
بني أوساط املجتمع خاصة فئة الشباب منهم، كام كان هلا 
بحياة  تعصف  التي  املشاكل  من  الكثري  يف  املبارش  التأثري 

وواقع البلد واملجتمع.

أبّين لكم إخواني ما هي الجهات المسؤولة عن المعالجة؟ ُكلنا 
معنيون بمعالجة ظاهرة المخدرات وكلٌ من موقعه عليه أن يؤدي 

الدور الذي ينبغي عليه أمام الله تعالى وأمام المجتمع

،،
،،
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وقد جاءت كثريًا املطالبات واملناشدات يف خطب اجلمعة 
من  اخلطاب  هذا  عرب  املناسبات  من  العديد  ويف  املباركة 
أجل اجياد احللول الواقعية ملسألة البطالة، سبياًل إىل حماولة 
عموما  املجتمع  عىل  اخلطرية  وتأثرياتا  ظواهرها  معاجلة 
وخصوصًا بني الشباب، كون ظاهرة التعاطي للمخدرات 

ما هي باحلقيقة سوى أحد أعراض البطالة. 
العمل  فرص  بتوفري  املعنية  الدولة  مؤسسات  اهتامم  ثالثًا: 
ألجيال الشباب الذين يزداد عدد العاطلني منهم سنة بعد 
القطاع  تفعيل  مقومات  وتوفري  املجال  بفتح  وذلك  سنة 
االموال  وتوظيف  العاطلني  من  املزيد  المتصاص  اخلاص 

بصورة صحيحة.
التأشري يف هذا اخلطاب، حول ظاهرة اإلجتار  أما يف هناية 
األول  املقام  ويف  حتديدًا  يركز  فإنه  للمخدرات  والتعاطي 
عىل رضورة الدعم واملساندة لألجهزة األمنية املختصة يف 

معاجلة هذه الظاهرة، وليس التدخل واعاقة عمل مثل هذه 
األجهزة يف هذا املجال.

ويف اآلخر وهو ما خيتم فيه اخلطاب املرجعي ملنرب اجلمعة 
ترشيع  برورة  فيه  املطالبة  تتم  حيث  وتأشرياته،  مطالبه 
قوانني قوية لتكون حاسمة ورادعة ملثل هؤالء األشخاص 
يف  اجلرائم  ظهور  من  للحدِّ  اخلطرية  املواد  هبذه  املتاجرين 

هذه الظاهرة، وكام قيل من أمن العقوبة أساء األدب.   
رابعًا: دعم االجهزة االمنية واملختصة )الصحية والتوعوية( 
ألداء دورها يف معاجلة هذه الظاهرة وعدم التدخل يف عملها 
املتاجرين  االفراد  وردع  بمعاجلة  اخلاص  القانون  وتطبيق 
هبذه املواد السامة والقاتلة وترشيع القوانني التي متكنها من 

قوة الردع واملحاسبة مما حيدُّ منها بصورة كاملة.

ينبغي أن تكون األجواء التربوية في داخل البيت مبنية على االحترام 
وعلى التقدير لهؤالء األوالد وأوالئي البنات، بناء على عالقة األبّوة 

،،واألمومة الحقيقية وعالقة الصداقة معهم..
،،
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شهر  أيام  مثل  املستحب  الصوم  أصوم  أن  يل  هل  السؤال: 
رجب والنصف من شعبان أو جيب أن أقيض أواًل ؟

اجلواب: ال جيوز التربع بالصوم ملن عليه قضاء شهر رمضان.

بدون   ، رمضان  شهر  ايام  بعض  يصم  مل  شخص  السؤال: 
عذر، فكيف يعوض االيام التي مضت؟

اجلواب: اذا كان يعلم بوجوب الصوم عليه فيجب القضاء 
و الكفارة و كذا اذا كان جاهالً  مقرصا ولكن مردداً  يف ذلك 
عىل االحوط و اذا كان عاملا ً بالوجوب جيب عليه اداء فدية 

التأخري ايضًا عن السنة االويل فقط.

االمتحانات  أيام  وخصوصًا  أدرس  كنت  عندما  السؤال: 
كان يوافق شهر رمضان فكنت أفطر عن عمد لدرايتي بعدم 

التمكن من الصيام فام هو احلكم املرتتب عىل ذلك ؟
جتب  فال  عليك  اإلفطار  بجواز  جازمًا  كانت  إذا  اجلواب: 

الكفارة وجيب عليك القضاء فقط .

ينوي  أن  ال��زوال  قبل  بلده  إىل  يرجع  ملن  حيق  هل  السؤال: 
صوم ذلك اليوم قضاًء ؟

اجلواب: نعم ان مل يرتكب مفطرًا بعد الفجر.

السؤال: رجل يصوم وهو ال يعلم أن اجلنابة العمدية تفسد 

الصوم، فهل جيب عليه القضاء؟
اجلواب: جيب عليه القضاء ، وال كفارة عليه، إذا كان واثقًا 

من عدم مفسديتها، أو مل يكن ملتفتًا إىل ذلك.

ان يصوم  السؤال: هل جيوز لشخص مطلوب قضاء صوم 
استئجارًا لشخص آخر وإذا كان جائزًا هل فيه كراهة ؟

اجلواب: جيوز وليس فيه كراهة .

السؤال: اذا أكلت سهوا و نسيانا يف قضاء شهر رمضان فهل 
ذلك مبطل للصوم.

اجلواب: ليس بمبطل.

السؤال: اذا استيقظ بعد طلوع الشمس واراد الصوم قضاءًا 
وكان قد رشب وال يعلم هل كان ذلك قبل طلوع الفجر او 

بعده فهل يصح منه الصوم ؟
اجلواب: نعم يصح .

صيام  يف  االفطار  تعمد  حالة  يف  الكفارة  جتب  هل  السؤال: 
القضاء وذلك قبل أذان املغرب بساعتني ؟

اجلواب: نعم جتب وكفارته اطعام عرشة مساكني تدفع لكل 
واحد عىل االقل ٧٥٠ غرامًا من طحني او ارز او متر ونحوها 

فان عجزت صمت ثالثة ايام.

3-2 ال���ص���وم  متابعة/ محمد حمزة الجبوريق��ض��اء 
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لقد بقيت جتربة إبراهيم وإسامعيل )عليهام السالم( والليايل 
العرش من ذي احلجة و عاشورائها وما أفرزته من تكريس 
الطاهرة  إبراهيم وذريته  التوحيد واإلمامة اإلهلية اهلادية يف 
اهلل حممد )صىل  التاريخ حتى شفعتها جتربة رسول  فردا يف 
اهلل عليه وآله( وولده احلسني )عليه السالم( ومن الطريف 
ان إبراهيم )عليه السالم( رأى يف الرؤيا انه يذبح ولده، وان 
رسول اهلل حممدا )صىل اهلل عليه وآله( رأى فتنة بني أمية يف 
الرؤيا والتي تستلزم ان ينهض ولده احلسني )عليه السالم( 
ملواجهتها وحينئذ ال بد من ان يقتل مظلوما ويفتح الطريق 
لإلمامة اهلادية التي جعلها اهلل ورسوله يف  األمام عيل  عليه 

السالم وأهل بيته.
وشاء اهلل تعاىل ان جيعل من قرب احلسني )عليه السالم( مثابة 
أيام  وكل  عاشورائها  و  العرش  الليايل  يف  يقصدونه  للناس 
السنة؛ كام جعل بيته احلرام الذي بناه إبراهيم )عليه السالم( 
النحر  الليايل العرش و عاشورائها وهو يوم  مثابا  للناس يف 

وكل أيام السنة.
أبيه  بيد  يذبح  مل  إسامعيل  ان  هو  األسضضاس  الفارق  نعم 
بينام  وولضضده،  للوالد  اختبارا  كانت  القضية  الن  الضضرؤوف؛ 
اجلوشن  ذي  بن  شمر  يد  عىل  السالم(  )عليه  احلسني  ذبح 
)لعنه اهلل تعاىل( وهو  رّش خلق اهلل؛ فكام قبل إسامعيل )عليه 
السالم( أن يذبح فداًء لبيت اهلل احلرام كذلك قبل احلسني 
)عليه السالم( أن يذبح ليحافظ عىل حرمة بيت اهلل احلرام  

ودين جده رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.
وقوله تعاىل ﴿َواْلَوْتِر﴾: تعني  الظالمة، واملوتور الذي ُقتل 
له قتيل ومل يأخذ بثأره ولن نجد ِوترا يف تاريخ اإلسالم؛ بل 
يف تاريخ البرشية له أمهية خاصة يف حفظ الدين كدم احلسني 
التاسع من ذريته )عليه  )عليه السالم( وقد أدخر اهلل تعاىل 
السالم( ليأخذ بثأره يف آخر الزمان من كل الظاملني الراضني 
بقتله، وبذلك يزول الظلم من عىل وجه األرض كليا ويرثها 

الصاحلون..

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا  )َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإيِنِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ُهْم َيْرُشُدوَن {البقرة/186}( عىل العبد أن حيسن الظن  يِل َوْلُيْؤِمُنوْا يِب َلَعلَّ
باهلل حتى يستجيب اهلل له دعائه فال يسأل اهلل تعاىل دعاء جتريب؛ بل دعاء 
أليه  يرفع  أن  يستحي  اهلل  دعائه حتام ألن  تعاىل سوف جييب  اهلل  بأن  واثق 
تعاىل  باهلل  الثقة  لديه  يكون  أن  املسلم  وعىل  خائبتني،   ويردمها  يداه  العبد 
وبإجابته للدعاء ويكون ذلك بأن يؤمن العبد باهلل تعاىل  وأنه قد وعد عباده 
الدعاء  إجابة  ر  تؤخَّ وقد  أسباب،  هلا  اإلجابة  هذه  ولكن  الدعاء،  بإجابة 
حلكمة بالغة، فإما أن تستجاب الدعوة يف الدنيا، أو أهنا تؤخر إىل اآلخرة، 

أو أن اهلل يرصف عن العبد فيها رًشا نازال عليه.  

آللئ قرآنية

الدعاء المستجاب..

إعداد: حسين النعمة

بحث أ. د. سعد عبد الحسين ناجي   ���  ح/3
اإلمام الحسين 

وسورة الفجر
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إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي -ح/13التجارة البحرية في القرآن الكريم

أ.د. محمد كاظم الفتالوي

التجارة بالمنظور القرآني 

حيتوي القرآن الكريم عىل مسلامت األمور, فام من يشء حيايت 
إال تناوله فقد يكون األمر بسيطا بأعيننا لكنه كم هو خطري 
بواقعه فاملرشع اإلهلي حياسبنا عندما ال نرد السالم بمثله يف 
األقل فكيف به احلال بالشؤون احلياتية واملجتمعية األخرى، 
املعارص,  القانون  فضضروع  كل  لوجد  فيه  القارئ  تأمل  فلو 
القانون  اىل  إضافة  واجلنائي  واملضضدين  التجاري  كالقانون 
البحري موضوع البحث، وبالنسبة هلذا القانون ال باس من 
السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  مناجاة  بام جاء يف  االستشهاد 
»يا من يف البحار عجائبه«، الذي يبني لنا أمهية البحر وثروته 

البحرية والصيد البحري. 
لوجود  نظرا  البحر  بتعريف  اكتفى  الكريم  القرآن  وهل 
املخاطر التي متت اإلشارة إليها اآلن؟، وبعبارة أخرى هل ان 
وجود هذه املخاطر هي التي ترشدنا اىل ان هذا املسطح املائي 
هو بحرا؟، يمكن اجلواب بالنفي الن مثل هذه األخطار قد 
توجد حتى يف األهنار، ففي بعضها  أيضا تكون املالحة فيها 
حمفوفة بمخاطر ال تقل عن خماطر البحر، ويف القاموس يقال 
ان النهر عجاج عندما يسمع ملائه عجيج، وكذلك يقال هنر 
بأهنا  القول  يمكن  وال  اجلري،  شديد  يكون  عندما  يعبوب 

مسالة وقائع تعود لقايض املوضوع خاصة ان القرآن الكريم 
وتعاىل:  سبحانه  بقوله  النهر  به  ليعني  البحر  لفظ  استعمل 
ِمْلٌح  َوَهضضَذا  ُفضضَراٌت  َعْذٌب  َهَذا  اْلَبْحَرْيِن  َمَرَج  الَِّذي  )َوُهضضَو 
ُجوًرا {الفرقان/53}(،  ْ ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْيَنُهاَم َبْرَزًخا َوِحْجًرا حمَّ
يستبعد  انه  يفهم  البحر ال  يذكر  أيضا عندما  القول  ويمكن 
يِف  ْلَناُكْم  َحَ امْلَاء  َطَغى  مَلَّا  ا  )إِنَّ تعاىل:  قوله  عند  فمثال  النهر 
املاء  ان  تعني  الكريمة ال  اآلية  فهذه  {احلاقة/11}(  اِرَيِة  اجْلَ
اآليات  كل  عىل  ينطبق  وهذا  فقط؛  البحر  ماء  هو  املقصود 
القرآين  األساس  هذا  وعىل  سابقا،  هبا  االستشهاد  تم  التي 
يقال ان العرب أطلقوا كلمة البحر عىل كل جممع مائي كبري 
ويمكن  والبحريات.  واألهنار  والبحار  كاملحيطات  وواسع 
ملحا  ماؤه  يكون  عندما  بحرا  البحر  يعترب  انه  االستنتاج 
املعنى  وهذا  فراتا؛  عذبا  ماؤه  كان  إذا  هنرا  والبحر  أجاجا 
ذكرته القواميس العربية أيضا، وهو معيار مادي  للتمييز بني 
البحر والنهر، ومن قدرته سبحانه وتعاىل ان البحر ال تتغري 
األهنار  مياه  انصباب  من  بالرغم  باملاء  يمتلئ  وال  ملوحته 
املاء  ذي  النهر  مع  البحر  خيتلط  وال  باستمرار،  فيه  العذبة 

العذب لوجود حاجز بينهام سامه القرآن الكريم بالربزخ.

ُيذكر  أن  دون  من  العقل  حركية  عىل  الدالة  األلفاظ  نلحُظ 
واحلجر،  واحلجى،  اللب،  منها:  والتي  )العقل(  لفظ  فيها 
املعرفية  قيمتها  هلا  مضضدلضضوالت  وهضضي  وغضضريهضضا،  والنهى.. 
والنفسية تتنوع يف اخلطاب القرآين لتبلغ ذروتا يف خلجات 
حركيتها  مبينني  تباعًا  نتناوهلا  سوف  والتي  املتلقي،  نفس 

العقلية وعىل النحو اآليت:
– مجع ُلب- يف القرآن الكريم يف  ووردت كلمة )األلباب( 
يِف  َكاَن  )َلَقْد  تعاىل:  قوله  يف  ما  منها  نتدبر  مرة،  عرش  ست 
املباركة  اآلية  هذه  وتعني  ْلَباِب(،  اأْلَ ويِل  ُ ألِّ ٌة  ِعرْبَ َقَصِصِهْم 
حتاكي  مواقف  من  تتضمنه  بام  القرآنية  القصص  هذه  إن 

جتارب  عىل  نافذة  هبذا  فهي  واحد  وقت  يف  والعقل  النفس 
املاضيني، ومرآة يستطيع من خالهلا اإلنسان أن يرى عوامل 
السعادة  وُسبل  واحلرمان،  اهلناء  وأسباب  واهلزيمة،  النرص 
قيمة  ماله  كل  يف  واخلالصة  والذلة،  الّعز  وطريق  والشقاء، 
له قيمة، وهي مرآة لكل جتارب  يف حياة اإلنسان وما ليس 
فيها  نشاهد  ومضضرآة  العظام،  والرجال  املاضية  املجتمعات 
خيتزله  ما  بمقدار  يطول  كيف  لإلنسان  القصري  العمر  ذلك 
من عمر كل البرش، ولكن ال تتحقق كل تلكم املعاين إال ملن 
العربة منها، والعربة تكمن يف: )فكرة وتذكر وعظة(،  أخذ 
أن  باستطاعتهم  فقط  البصائر  األلباب وذوي  ُأويل  ان  نعم؛ 

ودائٌع من وحي القرآن

ألفاظ العقل في القرآن الكريم )الُلب( – ح/2
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وذلك يتناسب مع خلود هذه امللحمة الرشيفة والفاجعة 
العظمى، وما قدره اهلل عز وجل هلا من أسباب الظهور 
واالنتشار، رغم املعوقات الكثرية، واجلهود املكثفة من 

قبل الظاملني، من أجل خنقها والقضاء عليها.
اإلهلية،  امللحمة  هذه  عظمة  يؤيد  بمجموعه  ذلك  فإن 
اهلل  إىل  الدعوة  لصالح  عليها  املرتتبة  الثمرات  وأمهية 
األديضضان،  خاتم   هو  الضضذي  العظيم  دينه  وحفظ  تعاىل، 
واخللود،  البقاء  ملقومات  واجدًا  يكون  أن  البد  والذي 
عىل  حجته  وتتم  دعوته،  لتسمع  واالنتشار،  والظهور 
َعن  َحيَّ  َمْن  َيى  َوحَيْ َنٍة  َبيِّ َعن  َهَلَك  َمْن  »لِيْهِلَك  الناس  

َنٍة«. َبيِّ
خصوصيات  بعض  تقييم  يف  الكالم  إطالة  ينبغي  وال 
العائلة  حل  ومثل  توقيتها،  مثل  الرشيفة،  النهضة 
التي  املناطق  من  غريه  دون  العراق  واختيار  الكريمة، 
عليهم(،  اهلل  )صلوات  البيت  ألهل  الوالء  فيها  يشيع 

وغري ذلك.
اهلل سبحانه  بعهد من  النهضة كانت  أن  أن ظهر  بعد  إذ 
ذات  وخصوصياتا  تفاصيلها  تكون  أن  فالبد  وتعاىل، 

األثر فيها بعهد منه عز وجل، ملصالح هو أعلم هبا، وربام 
بّينها النبي )صىل اهلل عليه واله( ووصلت لإلمام احلسني 

)عليه السالم( من طريقه. 
ناهيك عن عظمة اإلمام احلسني )عليه السالم( وروح 
التضحية التي حيملها، وقوة العزيمة والتصميم ، والناظر 
يف تفاصيل واقعة الطف يرى أن اإلمام احلسني )صلوات 
اهلل عليه( منذ امتنع من بيعة يزيد يف أواخر شهر رجب، 
صمم  املكرمة،  مّكة  إىل  املنورة  املدينة  من  ركبه  وحترك 
عىل امليض يف مرشوعه وحتقيق هدفه عاملًا أن ذلك ينتهي 
بيته وقتل الصفوة من أصحابه. مع ما  بقتله وقتل أهل 
يرتتب عىل ذلك من هنب رحله، وانتهاك حرمته، وسبي 

عياله والتشهري به وهبم.
والتخطيط  التصميم  عن  ذلضضك  من  يشء  يمنعه  ومل 
واإلرصار واالستمرار حتى النهاية التي حصلت بعد ما 

يقرب من ستة أشهر.
املصدر/ فاجعة الطف: ابعادها، ثمراهتا، توقيتها �� املؤلف : 

الطباطبائي احلكيم، السيد حممد سعيد    )٥1/1(

عن ُام الفضل بنت احلارث أهّنا دخلت عىل رسول اهلل صىل  اهلل  عليه  وآله فقالت: 
يا رسول اهلل إيّن رأيت البارحة ُحلاًم منكرًا. قال : »وما هو؟« قالت: »رأيت كأّن 
قطعة من جسدك ُقطعت وُوِضعت يف حجري. فقال رسول اهلل صىل  اهلل  عليه 
 وآله : »رأيت خريًا؛ تلد فاطمة إن شاء اهلل غالمًا فيكون يف حجرك«. فولدت 
عليه   اهلل صىل  اهلل   قال رسول  كام  حجري  فكان يف  عليه السالم  احلسني  فاطمة 
وآله. فدخلت يومًا إىل رسول اهلل صىل  اهلل  عليه  وآله فوضعته يف حجره ثّم حانت 
مّني التفاتة فإذا عينا رسول اهلل صىل  اهلل  عليه  وآله تريقان من الدموع فقلت : 
يا نبّي اهلل بأيب أنت وُأمي! ما لك تبكي؟ قال صىل  اهلل  عليه  وآله : »أتاين جربئيل 
»نعم   : فقال  : هذا؟!  فقلت  ابني هذا«.  ُأّمتي ستقتل  أن  فأخربين  عليه  السالم 

وأتاين برُتبٍة من ُتربته حراء«.
املصدر/  احلسني رحيانة النبي)صىل اهلل عليه واله( �� املؤلف: كامل معاش    )122/1(

خلود واقعة الطف يناسب أهميتها

الحسين          وعالم الرؤيا

يعّدها: رواد الكركوشي
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جاء يف كامل الزيارات عن عبد اخلالق بن عبد ربه عن ايب 
عبد اهلل الصادق عليه السالم يف قوله تعاىل: )مَلْ َنْجَعل َلُه ِمن 
َقبُل َسَمّيًا( احلسني ابن عيل عليه السالم مل يكن له من قبل 
سميا، وحييى بن زكريا، مل يكن له من قبل سميا، ويستفاد من 

هذه الرواية والروايات االخرى والشواهد التارخيية.
السالم  عليهام  واحلسني  احلسن  االمامني  تسمية  ان   : اوال 
كانت من قبل اهلل تعاىل وبوحي اهلي ابلغه النبي صىل اهلل عليه 

واله.
وثانيا : هذان االسامن كانا اسمي ولدي هارون خليفة موسى 

اىل  بالعربية  املرتمجان  ومها  وشبريًا،  شربًا  أي  السالم؛  عليه 
احلسن واحلسني.

وثالثا : ان اسم االمام احلسني عليه السالم كان يف التورات: 
شبريًا، ويف االنجيل: طاب.

ورابعا: انه مل يكن للحسن واحلسني اثر يف العهد اجلاهيل ، 
وال بني اوساط العرب اجلاهلييني.

املصدر/ االوائل يف االمام احلسني عليه السالم وكربالء �� بقلم فاضل 
عرفان )26/1(

أّول من سمي عند العرب بـ) الحسين( 
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ه��ل يتنافى حس��اب ي��وم القيامة 
مع عذاب القبر؟

فضيلة الشيخ محمد الصنقور

��ُك به الُمنكرون لع��ذاِب القبر  إش��كالٌ يتمسَّ
وه��و أنَّ دع��وى وج��ود الع��ذاب ف��ي القب��ر 
لبع��ض الكافرين والعصاة يتناف��ى مع ما دلَّ 
م��ن اآليات على أنَّ الحس��اب إنَّم��ا يكون في 
ي��وم الحس��اب، فإيق��اُع الع��ذاب ف��ي الب��رزخ 
م حس��اُبهم  على الكافرين يقتضي أْن يتقدَّ
على ي��وم القيامة، وهذا ُيناف��ي ما ثبَت من 

أنَّ الحساب إنَّما يكون في يوم القيامة.

واجلواب هو أنَّ يوم القيامة هو يوُم احلساب األكرب، ففيه 
حُياسب الناُس عىل أفعاهِلم اخلطرِي منها واحلقري قال تعاىل: 
َنْفٌس َشْيًئا  ُتْظَلُم  اْلِقَياَمِة َفاَل  اْلِقْسَط لَِيْوِم  امْلََواِزيَن  )َوَنَضُع 
َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْينَا هِبَا َوَكَفى بِنَا َحاِسبنَِي( 
ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  )َفَمْن  تعاىل:  وقال   ،)34-33 )الرعد: 
ا َيَرُه( )البقرة / 114(،  ٍة رَشًّ ا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ َخرْيً
لكنَّه ليس يف اآلياِت وال يف الروايات ما يدلُّ عىل انحصار 
اآليات-  من  الكثري  إنَّ  بل  باآلخرة  العمل  عىل  اجلزاء 
وكذلك الروايات- رصحيٌة أنَّ اإلنسان قد يلقى شيًئا من 
جزاء صنيعه احلََسِن أو الَسِء يف الدنيا أو عند املوت أو ما 

بعد املوت وقبل قيام الساعة.
يف  والعقوبة  العذاب  وقوع  عىل  دلَّت  التي  اآليات  فمن 
الدنيا جزاًء عىل سوء العمل قوُله تعاىل: )َوَمْن ُيْضِلِل اهللَُّ 
ْنَيا َوَلَعَذاُب اآْلَِخَرِة  َفاَم َلُه ِمْن َهاٍد * هَلُْم َعَذاٌب يِف احْلََياِة الدُّ

َأَشقُّ َوَما هَلُْم ِمَن اهللَِّ ِمْن َواٍق( )الزمر: 26-25(.
َأْن  اهللَِّ  َمَساِجَد  َمنََع  مِمَّْن  َأْظَلُم  )َوَمْن  تعاىل:  قوله  ومنها: 
َأْن  هَلُْم  َكاَن  َما  ُأوَلِئَك  َخَراهِبَا  يِف  َوَسَعى  اْسُمُه  فِيَها  ُيْذَكَر 
اآْلَِخَرِة  يِف  َوهَلُْم  ِخْزٌي  ْنَيا  الدُّ يِف  هَلُْم  َخاِئِفنَي  إاِلَّ  َيْدُخُلوَها 

َعَذاٌب َعظِيٌم( )املائدة: 41(.
ا، وهي رصحيٌة يف أنَّ اإلنسان  واآليات يف ذلك كثريٌة جدًّ
يوم  قبل  الدنيا  يف  السء  صنيعه  جزاء  من  شيًئا  يلقى  قد 
آياٌت  ثمة  اآليات  هذه  عرض  ويف  اآلخرة،  يف  احلساب 
تدلُّ عىل أنَّ اإلنسان قد جُيازى عىل ُحسن صنيعه يف الدنيا 

وله يف األخرى جزاُء الضعف.
نَا َآتِنَا يِف  فِمن تلك اآليات قوله تعاىل: )َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َربَّ
ْنَيا َحَسنًَة َويِف اآْلَِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر ُأوَلِئَك هَلُْم  الدُّ
)الطالق: 3-2(  َساِب(  احْلِ يُع  رَسِ َواهللَُّ  َكَسُبوا  مِمَّا  َنِصيٌب 
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فُيوفِّيهم  اآلخرة  يف  ا  وأمَّ الدنيا  يف  كسبوا  ممَّا  نصيٌب  هلم 
ُأجورهم.

اًرا  َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ ُكْم  َربَّ اْسَتْغِفُروا  )َفُقْلُت  تعاىل:  قوله  ومنها: 
اَمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننَِي َوجَيَْعْل  ُيْرِسِل السَّ

َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم َأهْنَاًرا( )األعراف: 96(.
ومن اآليات التي دلَّت عىل أنَّ اإلنسان قد يلقى جزاَء صنيعه 
ى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا  عند املوت قوُله تعاىل: )َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَ
ٌء َوَمْن َقاَل َسُأْنِزُل ِمْثَل َما  َأْو َقاَل ُأوِحَي إيَِلَّ َومَلْ ُيوَح إَِلْيِه يَشْ
َوامْلَاَلِئَكُة  امْلَْوِت  َغَمَراِت  يِف  الظَّاملُِوَن  إِِذ  َتَرى  َوَلْو  اهللَُّ  َأْنَزَل 
َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن باَِم  َباِسُطو َأْيِدهيِْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ
وَن(  ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َغرْيَ احْلَقِّ َوُكنُْتْم َعْن َآَياتِِه َتْسَتْكرِبُ

)األنفال: 50(.
الظاملني  هؤالء  مثل  أنَّ  يف  الداللة  واضحُة  اآليُة  فهذه 
يسوؤهم ما جيدونه يف غمراِت املوت من مالئكة العذاب، 
م  دوهنم بالنكال وعذاب اهلوان بل اآليُة ظاهرٌة يف أهنَّ يتوعَّ
ون العذاب حلظَة انتقاهلم من عامل الدنيا، وهو ما يقتيض  يتلقَّ
ون فيها عذاَب اهلَوان كام هو  أنَّ هلم نحَو حياٍة بعد املوت يتلقَّ

َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن(. مقتىض مفاد قوله تعاىل: )اْلَيْوَم جُتْ

كفرهم  جزاء  ون  يتلقَّ اآليتني  مفاد  بمقتىض  فالكافرون 
وجحودهم الرَب عىل الوجوه واألدبار عند النزع أو بعد 

انتقال أرواِحهم من عامل الدنيا.
وهبذه اآليات ومثلها يتبنيَّ أنَّ كون القيامة هي يوم احلساب 
عمله  جزاء  من  شيًئا  قبلها  يلقى  ال  اإلنسان  أنَّ  يعني  ال 
لعذاِب  اإلنكار  دعوى  تسقُط  وبذلك  الَسء،  أو  احلََسن 
ٌل إىل يوم القيامة،  القرب استناًدا إىل أنَّ احلساب واجلزاَء مؤجَّ
عىل  دلَّت  التي  اآليات  من  الكثرَي  ُيناقُض  امُلستند  هذا  فإنَّ 
الدنيا وعند  يلقى شيًئا من جزاء صنيعه يف  أنَّ اإلنسان قد 
املوت وكذلك بعد املوت وقبل يوم القيامة كام هو مقتىض 
ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا  َسَبنَّ الَّ مثل قوله تعاىل: )َواَل حَتْ
َآَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه  ُيْرَزُقوَن َفِرِحنَي باَِم  ِْم  َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ َبْل 
َخْوٌف  َأالَّ  َخْلِفِهْم  ِمْن  هِبِْم  َيْلَحُقوا  مَلْ  ِذيَن  بِالَّ وَن  َوَيْسَتْبرِشُ
وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ  َزُنوَن َيْسَتْبرِشُ َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ

اهللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر امْلُْؤِمننَِي( )آل عمران: 169- 171(.
ون شيًئا من جزاء  فإنَّ هذه اآلية رصحيٌة يف أنَّ الشهداء يتلقَّ
ُيْرَزُقوَن  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  )َأْحَياٌء  فهم:  القيامة  يوم  قبل  عمِلهم 

َفِرِحنَي باَِم َآَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه(.

مثل هؤالء الظالمين 
يسوؤهم ما يجدونه في 
غمراِت الموت من مالئكة 

دونهم  العذاب، يتوعَّ
بالنكال وعذاب الهوان 

بل اآليُة ظاهرٌة في أنَّهم 
ون العذاب لحظَة  يتلقَّ

انتقالهم من عالم الدنيا

،،

،،
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تمتاز وصية أمير المؤمنين لولده اإلمام الحسن المجتبى )عليهما السالم( بأّنها مفعمة 
بالحكم والدرر وهي منهاج حياة متكامل إن أحسن اإلنسان التأّملَ والتدبر فيها، وتواصالً 
لم��ا انتهى إليه ممث��ل المرجعية الدينية العليا س��ماحة الش��يخ عبد المه��دي الكربالئي 
في األسبوع الماضي والتي استذكر مستهل حديثه قوله )عليه السالم(:  )فاصلح مثواك 
وال تب��ْع آخرتك بدني��اك( حيث ان القانون والُس��نة االلهية حاكمة عل��ى الجميع وان الموت 
مصير كل حي ال محال وعلينا إصالح المقر حيث النعيم وحياة الخلود وما الدنيا إال ممر زائل 

ومتزلزل بشرط القلب المكلل باليقين.

الملتقى األسبوعي

درٌر من الوصّية العظيمة
الح��ذُر م��ن مخاط��ر اللس��ان!

إعداد/ عيسى الخفاجي
تصوير/ صالح السّباح
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حيث  العظيمة،  للوصية  اخلاصة  قراءته  سامحته  وواصل 
وصل إىل كالمه )عليه السالم(: )َوَدِع اْلَقْوَل فِياَم اَل َتْعِرُف 
ِخْفَت  إَِذا  َطِريٍق  َعْن  َوَأْمِسْك  ُتَكلَّْف  مَلْ  فِياَم  َطاَب  َواخْلِ
ُرُكوِب  ِمْن  َخرْيٌ  اَلِل  الضَّ ِة  َحرْيَ ِعنَْد  اْلَكفَّ  َفإِنَّ  َضاَلَلَتُه 

اأْلَْهَواِل(.
يتعرض  التي  املخاطر  وأعظم  أهم  إّن  قائاًل:  وأوضح 
ينتبه  وقد ال  اللسان  الدنيا هو خطر  اإلنسان يف حياته  هلا 
يَدلون  الكثريين حيث  عند  اليها وهي ظاهرة  يلتفت  وال 
و  االخرون  قبل  من  يعرض  بكل حديث وكالم  بدلوهم 
ُيبدي وجهة نظره يف مجيع االمور التي ُتعرض حتى وان مل 
يكن لديه ادنى اطالع او معرفة او او خربة ، لديه مفهوم 
وهو جمرد التظاهر لئال  ُيتهم باجلهل والبعض االخر لديه 

الفضول ان يشعر انه من الروري او املناسب ان يتحدث 
بكل حديث او ان يشاطر االخرون احاديثهم سواء اكانت 
حتى  او  اقتصادية  او  اجتامعية  بأمور  االحاديث  تلك 
احاديث عامة ، املهم هو ان يثبت عىل االقل وجوده وعلمه 
ومعرفته وخربته يف احلياة بأمور كانت صغرية او كبرية وان 
جيهلها  بأمور  فيتحدث  ويعلم  يعرف  انه  لآلخرين  يبني 
عن  يغفل  ولكنه  فيها  خربة  وال  فيها  اطالع  لديه  وليس 
ه  يف األحاديث التي ال  العواقب السيئة الوخيمة التي جترُّ
يعرفها وليس له علم لذا يّبني ويوّصينا امري املؤمنني االمام 
يتحدث يف  ان   املؤمن  لإلنسان  ينبغي  السالم(، ال  )عليه 
اما   ، هبا  ومعرفة  علم  لديه  التي  االمور  فقط  يشء،  كل 
االمور التي ال يعرفها ال يتحدث هبا فان هناك الكثري من 

الح��ذُر م��ن مخاط��ر اللس��ان!

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2023 م

15



العواقب السيئة التي ترتتب عىل ذلك!!
مقولة  وترسيخ  لتعميق  مثاًل  الكربالئي  ساق  وقد 

الويص )عليه السالم(:
يف  يتحدثون  اشخاصًا  او  شخصًا  احيانًا  نجد 
موضوع او قضية معينة ويريد ان يربهن عىل معرفته 
وقد ينجر احلديث احيانا اىل املناقشة وتبادل اآلراء 
وقد يتطور اىل اجلدال واملناكفة واىل نزاع هذا يريد 
ان ُيثبت انُه يعرف ويريد ويرّص ان ُيثبت انُه عىل حق 
واملقابل كذلك والنتيجة وقوع جدال ومناكفات بني 
املنازعة  املؤمنني وربام يؤدي ارصار كل طرف عىل 
او حقد يف القلوب، هذا يف حّده االدنى من النتائج 
الذي  الرأي  او  القول  هذا  ان  مستقباًل  يظهر  مل  اذا 
فيه  االخرين  يكن صحيحًا وقد وّرط  مل  قاله فالن 
باعتبار ان هلم حسن ظن به وظهر انه ليس بصحيح 
ذلك  وغري  بالكذب  يتهم  او  باجلهل  حينئذ  فُيتهم 
من النتائج التي تؤثر حتى عىل سمعة هذا االنسان 
اوقعهم  ألنه  والظاللة  اجلهل  يف  االخرين  وُيوقع 

عىل خالف الواقع . 
اىل  ودائمة  ماسة  بحاجة  نحن  سامحته،  وأردف 
بيان  يف  وتشددت  وردت  التي  االحاديث  تذكر 
اآلثار السلبية للكالم وما ينطقه اللسان ويف عرصنا 
احلارض هناك لسان آخر اشد خطرا من هذا الكالم 
الكالم  تبادل  وهو  أال  ونسمعه  به  نتحدث  الذي 
واالحاديث عرب وسائل التواصل االجتامعي وهذا 
بحد ذاته ليس بني اشخاصا ُمعينني فقط وانام تكلمه  
وتعرب عن رأيك  اىل االف االشخاص وعرب ضغطة 
احلقيقة  خالف  يف  وُتوقعهم  فُتظلهم  واحدة   زر 
ناهيك عن معرفة البعض لك وحينئذ ترتتب نتائج 
سيئة فضاًل عن العواقب السيئة يف اآلخرة،  لذا ورَد 

التشدد يف رضورة احلفاظ عىل ما يصدر من االنسان 
من كالم والفاظ.

ويكمل سامحة الشيخ قوله عىل لسان أمري املؤمنني 
َطاَب فِياَم مَلْ ُتَكلَّْف(، مبينًا: أي  )عليه السالم(: )َواخْلِ
املبادرة باجلواب من شخص من تلقاء نفسه بمعنى 
معني  غري  وهو  جييب  او  برأيه  يدلو  بأن  يبادر  انه 
من  او غريها  التشاور  او  املناقشة  امر  باملوضوع يف 
االمور  سواء اكانت حياتية او مهنية او ختصصية، 
االمور  يف  خصوصا  التكليف  عنك  مرفوع  انت 

العلمية او تلك التي حتمل طابع اخلطورة. 
الوصية:  من  آخر  مقطع  اىل  الكربالئي  انتقل  ثم 
اْلَكفَّ  َفإِنَّ  َضاَلَلَتُه  ِخْفَت  إَِذا  َطِريٍق  َعْن  )َوَأْمِسْك 
اَلِل َخرْيٌ ِمْن ُرُكوِب اأْلَْهَواِل(.. أي  ِة الضَّ ِعنَْد َحرْيَ
ان امور الدين التي متّر عىل االنسان يف حياته الدنيا 

ال ختلو من إحدى حاالت ثالث:
- إما أمر ديني واضح حقانيتُه ورشده، عىل االنسان 

ان يتبعُه. 
- أو أمر ديني واضح غّيُه وبطالنُه فعليه جتنبُه.

العقائدية والفقهية  الدينية  التباس بني األمور  - أو 
واالمور االخرى يف جماالت احلياة املختلفة.

فيه  يتوافر  فال  األمر  هذا  يف  اإلنسان  يشتبه  وهنا 
حّقًا  يكون  أن  حُيتمل  وبالتايل  واحلقانية،  الوضوح 
وحُيتمل أن يكون باطاًل، وهذه الضبابية جتربك عىل 
التوقف والرتّيث وعدم الترّسع، وجيب االنتباه اىل 
ويسأل  يفحص  ان  االنسان  وعىل  املؤثرة  العوامل 
وسالمة  منُه  الصادر  الرأي  صحة  اىل  يطمئن  من 
ما سيبينُه من رؤية فيوضح لُه ان هذا حٌق فيحصل 
باطٌل وغري  األمر  هذا  أن  أو  القلبي،  االطمئنان  لُه 

صحيح وجيب عليه اجتنابه.
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بسم اهلل الرحن الرحيم
وال حول وال قوة اال باهلل العيل العظيم

إن الزلزال الشديد الذي رضب أخريًا مناطق واسعة من األرايض الرتكية والسورية قد أسفر - كام 
تشري إليه املعلومات املتجددة - عن أعداد كبرية من الضحايا واملصابني وخسائر مادية هائلة يف 

املساكن والبنى التحتية، يف كارثة انسانية قّل نظريها يف العرص األخري .
واملرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف إذ تعرّب عن مواساتا وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم 
بالشفاء  واملصابني  وللجرحى  والسلوان  بالصرب  هلم  تعاىل  اهلل  وتدعو  الكبرية  املأساة  هذه  يف 
والعافية، فإهنا تأمل أن تتضافر جهود اجلهات املعنية وعامة أهل اخلري يف سبيل توفري االحتياجات 

الرورية للمتررين يف أرسع وقت.
نسأل اهلل العيل القدير أن يدفع البالء عن اجلميع وينعم عليهم باخلري والسالم إنه ويّل ذلك وهو 

أرحم الراحني.

التي  القافلة  طبيعة  عن  املقدسة،  احلسينية  العتبة  كشفت 
سريتا إىل سوريا إلغاثة العوائل املتررة من الزلزال التي 
املرجع  لنداء  استجابة  العراق  من  تنطلق  قافلة  أكرب  تعّد 

الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله(.
بالعتبة  اخلاصة  واإلغاثة  األزمة  خلية  مسؤول  وقال 
اللواء عيل احلمداين يف حديث للموقع الرسمي:  احلسينية 
وتوجيهات  العليا،  الدينية  املرجعية  بيان  مع  »بالتزامن  إنه 
الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  ممثلها، 
متوجهة  قافلة  أكرب  انطلقت  الكربالئي  املهدي  عبد 
من  طّن(   1000( معها  حتمل  السوري،  الشعب  إلغاثة 

املساعدات«.
املواكب  من  كبري  عدد  من  مكونة  »القافلة  أن  وأوضح 
من  عديدة  اقسام  بمشاركة  اللوجستي  والدعم  احلسينية 
 )60( وبحدود  سيارة،   )400( تضم  احلسينية،  العتبة 

احتياجات  لتلبية  الصغرية،  العجالت  اىل  اضافه  شاحنة، 
الشعب السوري«.

وأضاف أن »القافلة حتتوي عىل )10 آالف( بطانية، ومواد 
وغريها،  وخيم  واالطفال  للكبار  ومالبس  وغذائية،  طبية 

وكذلك )40 طنًّا( من التمور«.

بيان مكتب سماحة المرجع األعلى السيستاني

حول الزلزال الذي ضرب االراضي التركية والسورية

1٥- رجب - 1444ه� 
مكتب السيد السيستاين )دام ظّله( - النجف االرشف

إرسال أكبر قافلة إلغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا
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قرب التشغيل التجريبي 
لمطار كربالء بمرحلته األولى

الحسينية  العتبة  مشاريع  العبايجي: 
لخدمة المواطنين والزائرين

الحس��ينية  للعتب��ة  الع��ام  األمي��ن  أش��ار 
الهيئ��ة  رئي��س  اس��تقباله  خ��الل  المقدس��ة 
الوطني��ة لالس��تثمار الدكت��ور حي��در مكية الى 
ان المش��اريع الت��ي تنفذها العتبة الحس��ينية 
تحقي��ق  منه��ا  اله��دف  ليس��ت  المقدس��ة 
األرباح وإنها تصب في خدمة الزائر والمواطن 

العراقي.
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هي  »مشاريعنا  إن  العباجيي:  رشيد  حسن  األستاذ  وقال 
وليس  العراق  املحافظات  مجيع  يف  والزائر  املواطن  خلدمة 
يف كربالء فقط، وهي مشاريع هدفها خدمة املواطن والزائر 

وليس الربح«.
وأضاف »قريبا سيتم التشغيل التجريبي ملطار كربالء الدويل 
الذي نفذ بمواصفات عاملية، وبام سيسهم يف انسيابية حركة 

الزائرين«.
إىل ذلك، قال رئيس اهليئة الوطنية لالستثامر الدكتور حيدر 
تنفذها  التي  للمشاريع  وساندة  داعمة  »اهليئة  إن  مكية 
العتبة احلسينية املقدسة، وتعمل عىل تذليل مجيع املعوقات 

والصعوبات التي تواجه تلك املشاريع«.
قصة  أصبحت  احلسينية  العتبة  »مشاريع  أن  وأضاف 
نجاح ملسها اجلميع ملا تقدمه من خدمة للمواطن العراقي 

والزائرين«.
وأوضح »قمنا بزيارة ميدانية ملطار كربالء الدويل، واطلعنا 
عىل سري العمل الذي ترشف عليه اهليئة الوطنية لالستثامر، 
فشاهدنا نسب انجاز كبرية وجيدة للمرحلة األوىل، وتأيت 
هذه اجلهود من قبل اإلخوة املستشارين والعاملني يف أداء 

دورهم بالشكل الصحيح«.
بالتشغيل  املبارشة  جاهدين  ونسعى  قريبًا  »نأمل  وتابع 

التجريبي بعد أن يتم جتهيزه باملعدات والطائرات واألجهزة 
التوفيق والنجاح للعتبة احلسينية املقدسة  احلديثة، ونتمنى 
هذه  من  باملزيد  ونأمل  والنوعية  املهمة  املشاريع  هذه  عىل 

املشاريع املهمة«.
واقع  عىل  ميدانيا  لالستثامر  الوطنية  اهليئة  رئيس  أطلع  كام 
عدد من مشاريع العتبة احلسينية املقدسة من بينها مؤسسة 
املراكز  أهم  من  يعد  الذي  االورام  لعالج  الدولية  وارث 
السبطني  جامعة  إىل  إضافة  االوسط،  الرشق  يف  الطبية 

)عليهام السالم( الدولية للعلوم الطبية.

رئيس الهيئة الوطنية لالس��تثمار 
الدكتور حيدر مكية
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بجهود من العتبة الحسينية المقدسة
انطالق دورات الصادق األمين القرآنية 

غربّي نينوى ي
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حل�
ا

اء 
ط��
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ال��

األحرار/ خاص

الق��رآن دس��تور ومنه��ج ف��ي الحي��اة، وألّن��ه مص��در الفيض 
المعرفي، يكتمل به اإلنس��ان ويعرج به إلى مراقي الكمال، 
فبع��د أن أكدت آي��ات كريمة وحث��ت على قراءت��ه والتدبر فيه 
أكد الرسول األعظم وأهل بيته )عليه وعليهم أفضل الصالة 
والس��الم( عل��ى تعاه��د قراءت��ه والتدبر ف��ي آياته أيض��اً، فبه 
يضبط اإلنسان مواقفه وأفكاره، فهو ليس عبارة عن ألفاظ 
وعب��ارات، والس��عيد م��ن صرفت��ه همت��ه للق��رآن، والموفق 
ه��و من وفق��ه الله تعال��ى لقراءت��ه والتدبر في��ه، والمثقف 
الحقيقي هو يستدل به ويسير بهديه ويأخذ بنهجه، ففيه 
الكم��ال الحقيقي، والغنى وال غنى دون��ه وال فقر بعده كما 

ورد في كالم رسول الله )صلى الله عليه وآله(.
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وبعد أن اّتسع العمل يف املجال القرآين يف العتبة احلسينية 
املقدسة ليعمَّ مجيع الرشائح االجتامعية واملستويات العلمية 
هبذا  االهتامم  من  كبري  نصيب  الدينية  الشؤون  لقسم  كان 
وشعب  دينية  ومدارس  مراكز  من  حتته  يقع  ملا  اجلانب؛ 
تبليغية، كان من مهام مركز الصادق األمني )صىل اهلل عليه 
وآله( الثقايف يف غرب نينوى التابع هلذا القسم، فقد كان له 

حظ وافر من االهتامم يف املجال.
وباإلضافة إىل ما يقوم به املركز من أنشطة ثقافية واجتامعية 
تدعو إىل السلم املجتمعي بعد تعرضه للتصدع بسبب ما 
أقدم عليه جند الظالم من عصابات داعش من انتهاكات 
االهنيار  حافة  إىل  البلد  أوصلت  اجتامعية  وتفرقة  إنسانية 
اهلجمة  هلذه  التصدي  يف  العليا  املرجعية  فتوى  لوال 
تغطي  قرآنية  برامج  بتأسيس  املركز  قام  فقد  الصفراء، 

احلاجة ألبناء غرب نينوى.
اخلفاجي،  عيل  األستاذ  بإرشاف  الدورات  وانطلقت 
للنخب  اجلزرية  املنظومة  يف  ختصصية  دورة  منها  وكان 
القرآنية يف قضاء تلعفر املنضويني حتت مدرسة نور اهلداية 
رشح  الدورة  وتتضمن  القضاء،  يف  القراء  ورابطة  الدينية 
مسائل  من  والتجويد  بالتالوة  يتعلق  ما  وبيان  املنظومة 
للخطباء  خاصة  قرآنية  دورة  إقامة  إىل  باإلضافة  مهمة، 
وأئمة اجلامعة؛ ملا لعلم التالوة من أمهية كبرية لطلبة العلوم 
الدينية واخلطباء واألئمة، حيث تمَّ ذلك بالتنسيق مع رابطة 

اخلطباء يف القضاء، كام تم فتح دورة للكادر التدريس ملادة 
العلوم اإلسالمية بالتعاون مع مديرية تربية تلعفر؛ لزيادة 
املعلومات يف هذا اجلانب الذي من شأنه إظهار القدرات 

احلقيقية وما حتتاجه من تطوير.
يف  املركز  هذا  يف  القرآين  الربنامج  اخلفاجي  خلص  وقد 
نينوى  غرب  مناطق  »تتميز  قائاًل:  )األحرار(  لض  حديث 
أنَّ  كام  القرآين،  باملجال  واالهتامم  واخلطباء  القراء  بكثرة 
هبذه  االشرتاك  يف  واضحة  ورغبة  ة  ُملحَّ استجابة  هناك 

الربامج«.
مراحل  شكل  عىل  ستستمر  »الدورات  بأن  وأضاف 
تتعارض  وال  للمشاركني  تتهيأ  التي  الظروف  بحسب 
الدينية واالجتامعية، كام أن هناك اختبارات  مع وظائفهم 
ستجرى للطلبة يف اجلانبني النظري والتطبيقي ألجل إتقان 

املادة«.
أما مسؤول مركز الصادق األمني الشيخ خليل العلياوي 
يف  الطاقات  هذه  توظيف  يتمَّ  أن  املؤمل  »من  قال:  فقد 
الدورات القرآنية يف العطلة الصيفية، ويف الربنامج القرآين 
يف  جلنة  تشكيل  »سيتم  مضيفًا،  العام«،  هلذا  الرمضاين 
املركز الثقايف ُتعنى هبذا اجلانب؛ إلحياء الليايل الرمضانية 
وحمفل  مرتلة  قرآنية  ختمة  بإقامة  وذلك  تلعفر،  قضاء  يف 
قرآين باإلضافة إىل جمالس حسينية ومسابقات يشرتك فيها 

اجلميع«.
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بمشاركة )150( مصّورًا عربّيًا

اختتم��ت دار الق��ران الكري��م ف��ي العتبة الحس��ينية المقدس��ة، مس��ابقة 
الس��راج الدولية للصور الفتوغرافية بنس��ختها الثانية ف��ي المحور القرآني 
بمش��اركة )150( مص��ّوراً م��ن ثم��ان دول عربي��ة، حي��ث أقي��م حف��ل الخت��ام 
ف��ي المكتب��ة المركزي��ة ف��ي محافظة كرب��الء وش��هد توزي��ع الجوائز على 
المتس��ابقين المش��اركين، كذلك اقامة مع��رض صوري للصور المش��اركة، 

وايضا اقامة ورش فوتوغرافية لكبار المصورين في العراق.

العتبة الحس��ينية تختتم مس��ابقة الس��راج الدولية 

للصور الفتوغرافية

األحرار/ نمير شاكر- تصوير/ حسين العطار
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القرآن  دار  يف  اإلعالم  شعبة  مسؤول  قال  املسابقة  هذه  عن 
العام يف  الشمري ملجلة )األحرار(: اشرتك هذا  الكريم كرار 
مسابقة الرساج الدولية للصورة الفوتوغرافية بنسختها الثانية 
مجهورية  من  كل  وهي  عربية  دول  ثامنية  من  مصور   )150(
مرص واجلرائر واململكة العربية السعودية وكذلك من سوريا 

واالمارات وسلطنة عامن فضاًل عن العراق.
ونتج  الصور  هذه  افرزت  التحكيمية  اللجنة  ان  مؤكدًا: 
الدول  هذه  من  مصور  لض)31(   فوتوغرافيًا  )50(عماًل  عنها 
النتاجات  هذه  اخرى  مرة  اللجنة  فرزت  ذلك  بعد  املشاركة، 
اجلائزة  فكانت  والثالث  والثاين  االول  املركز  عىل  لتتنافس 
نصيب  من  الثانية  واجلائزة  مرص  مجهورية  نصيب  من  االول 
الثالثة كانت من نصيب  إما اجلائزة  السعودية  العربية  اململكة 

مجهورية اجلزائر.
مضيفا: ضمن فقرات املسابقة اقامة معرض صوري ملدة يومان 
تعرض فيه صور املشاركني يف املسابقة، وايضًا يف هذا املعرض 
ستقام ورش فوتوغرافية لكبار املصورين يف العراق ومن نقابة 
هناك  ستكون  وكذلك  ايضا،  الصحفيني  نقابة  ومن  الفنانني 

مقابالت مع املصورين املشاركني.

»كرار الشمري«

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2023 م

23



فيام أكد رئيس فريق شكر فويز للفوتوغراف والسينام وعضو 
قائاًل:  السيالوي  األستاذ رحيم  املسابقة  التحكيمية يف  اللجنة 
ومعرض  مسابقة  هكذا  ادارة  يف  سباقني  نكون  ان  نترّشف 
اللجنة  افرزت  الكريم،  القران  حمور  حيتوي  الذي  فوتوغرايف 
كافة  من  فوتوغرايف  مصّور  لض)31(  عمال   )50( التحكيمية 
الوطني العريب تقريبا، وهذه املسابقة لن تكون األخرية ستكون 

السنوات السابقة بشكل أوسع وأكرب.
لوال العتبة احلسينية لكانت كربالء فقري بالعمل الفوتوغرايف .

بالكنوز  املقدسة هي غنية  ان مدينة كربالء  السيالوي:  وتابع 
الفتوغرافية ولوال العتبة احلسينية املقدسة لكانت كربالء فقري 
بالعمل الفوتوغرايف نحن تقاربنا ان تكون شارقة العراق هي 
الفوتوغرايف، وحقيقة لو كانت هناك  بالعمل  املقدسة  كربالء 
ننسحب  ان  نحاول  املقدسة  كربالء  مشاركني  وفيها  مسابقة 
عن  ناتج  الترصيح  وهذا  هلم  بالفعل  حمسوبة  اجلوائز  الن 
خيلق  وناهض  واعي  الكربالئي  مصور  الن  اكيد  معطيات 
بشكل  الكومبزشن  للتكوينات  الفتوغرافية  واللقطة  التصوير 
راقي جدا ومهني، وهناك مصورين من كربالء دائام متواجدين 

يف املسابقات العاملية والدولية.

»رحيم السيالوي«   

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

24



العتبة  من  املشارك  حتدث  متصل  صعيد  وعىل 
هذه  قائال:  احلسيني  سامر  املقدسة  العباسية 
الدولية  رساج  مسابقة  يف  الثانية  مشاركتي 
املسابقات  من  االوىل  ليست  املسابقة  وهذه 
املسابقة جيد جدا  تنظيم  كان  فيها  التي شاركنا 
واألعامل املعروضة مجيلة وكان التحكيم مريض 
والثانية  االوىل  اجلائزة  الن  االطراف  للجميع 
املشاركة  اجلائزة وهدف  والثالثة كانت تستحق 
مع اخواننا املصورين يف العراق لرفع أسم البلد 

عاليًا يف كل املحافل الدولية واملحلية
»سامر الحسيني«
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باُب الحوائج
ملف خاص بذكرى الفاجعة األليمة الستشهاد اإلمام الكاظم )عليه السالم(

- شهيد السجون وراهب آل محمد
-  باُب الحوائج

     اإلمام الكاظم )عليه السالم( ترجمان الوحي
-  أنوار كاظمية تشّع في اآلفاق

-  الدور الرسالي لإلمام الكاظم )عليه السالم( 
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الس��جون  ش��ه��������يد 
bوراه��ب آل البي����ت 

بقلم: محمد الموسوي

اإلم��ام موس��ى ب��ن جعف��ر  )عليهما الس��الم( هو اإلم��ام الس��ابع من أئم��ة المس��لمين، ُوِلد في 
منطقة األبواء بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في الس��ابع من ش��هر صفر سنة 128 للهجرة، 
ب بالكاظم  وهو وارث أبيه اإلمام الصادق )عليه السالم( علماً وأدباً ومعرفًة وكماالً وفضالً، وقد ُلقِّ
لكثرة تجاوزه وحلمه عن اآلخرين، وُيعرف بباب قضاء الحوائج عند الله تعالى، وكان أعبد أهل زمانه 
وأعلمهم وأس��خاهم، وكان يكنى: أبا الحس��ن والعبد الصالح لكثرة عبادته وكان كريماً حليماً وإذا 

بلغه عن رجل أنه يؤذيه يبعث إليه بأموال وهذا أحد صفاته الحسنة المميزة كإمام للمسلمين.
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آلل  اإلسالمية  األمة  طموحات  توجهت  ذلك  واىل 
معهم  فتعاونوا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد  الرسول  بيت 
األطروحات  ضمن  قائمة  حكم  لسياسة  رموز  أهنم  عىل 
هذه  وتفاقمت  األمويون  سبقهم  كام  اآلخرى  السياسية 
العباسية من أستفحال األمر بعد  األزمة وخشيت السلطة 
فراحت  املستويات  كل  وعىل  الشعبية  بالعزلة  أحست  ما 
السياسة  وأنتهجت  املعاكس  السلبي  بالرد  األمر  تعالج 
العباسية بسياسة جديدة فرطت فيام بعد بشعاراتا القائمة 
عىل إسرتداد حقوق آل الرسول حممد )صلوات اهلل عليهم 
أمجعني( وآل عيل عليه السالم خصوصا املظلومة عىل مدى 
البيت  آل  هم  به  لألحق  األمر  وإعطاء  اآلن،  واىل  التأريخ 
بسياسة  العمل  عىل  العباسيون  فعكف  السالم(،  )عليهم 
قيادات  بزج  وذلك  األشخاص  وتغييب  والتعذيب  القتل 
تغييب  سياسة  اّتبع  من  أول  وكان  السجون  يف  البيت  آل 
موسى  باإلمام  زج  الذي  اللعني،  هارون  هو  األشخاص 
الكاظم )عليه السالم( يف السجون املظلمة قرابة أربعة عرش 
الروايات، وحاول عز اإلمام عن قواعده  عامًا عىل بعض 
توىل   ) السالم  )عليه  الكاظم  اإلمام  ألن  الكبرية؛  الشعبية 
اهلل  قبل  من  للمسلمني  كإمام  اإلسالمية  القيادة  مسؤولية 
تعاىل بعد استشهاد أبيه اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( 
سنة )148 هجرية( وعمره الرشيف آنذاك عرشون عاما، 
الكاظم اجلهادية  اإلمام موسى  ولقد كان خط سري حركة 
عىل أساس تقييم األوضاع والظروف االجتامعية وموقف 

األعداء منه.
وجيب إن نعرف إن كل واحد من أئمتنا املعصومني )عليهم 
السالم( كان مسؤوالً عن قيادة وإرشاد املجتمع اإلسالمي 
هم  األئمة  ألن  اإلسالم  ورشيعة  قوانني  وتطبيق  وحفظ 
العباسيني  مناظراته مع  حجج اهلل عىل اخللق، ومن خالل 
وله  حكومتهم،  عن  الرشعّية  إزالة  عىل  عمل  وغريهم 
فأجاهبم عىل  اليهود والنصارى  مناظرات علمّية مع علامء 
أسئلتهم. وتّم مجع ما يزيد عن 3000 حديثًا من أحاديث 
اإلمام  مسند  كتاب  يف  السالم(  )عليه  الكاظم  اإلمام 
الطائفتني  من  املؤرخني  بعض  منها  قساًم  وَروى  الكاظم، 
السالم(  )عليه  الكاظم  اإلمام  بادر  كام  والسنية،  الشيعية 
خمتلف  يف  أشخاصًا  فعنّي  العلمية،  مدرسته  توسيع  إىل 
املناطق َكُوَكالء عنه وذلك من أجل تسهيل تواصل الشيعة  

اختار اإلمام موسى الكاظم 

)عليه السالم( طريقة أبيه 

اإلمام جعفر الصادق )عليه 

السالم( باالستمرارية في 

نهج الثورة العلمية وحماية 

الجامعة الجعفرية الكبرى

،،

،،
وتعددها،  الفرق  بتشّعب  إمامته  فرتة  واقرتنت  بإمامهم، 
الفرقة االسامعيلية والفطحية  إمامته  بداية  حيث نشأت يف 
)عليه  شهادته  بعد  الواقفية  الفرقة  ظهرت  كام  والناووسية 

السالم(.
أبيه  طريقة  أختار  السالم(  )عليه  الكاظم  اإلمام  أن  إال 
يف  باالستمرارية  السالم(  الصادق)عليه  جعفر  اإلمام 
بعد  الكربى  اجلعفرية  اجلامعة  وحاية  العلمية  الثورة  هنج 
به،  املحيطة  واملالبسات  والظروف  األوضاع  درس  أن 
يف  الشخصيات  كبار  الرشيفتني  يديه  عىل  خترج  فقد  وهلذا 
يقطني  بن  عيل  ذلك:  عىل  مثال  والتفسري  والفضيلة  العلم 
وحممد بن أيب عمري وهشام بن سامل ويونس بن عبد الرحن 
تلميذ  عمري  أيب  بن  حممد  منهم  وُسِجن  الكثري،  وغريهم 
اإلمام موسى الكاظم)عليه السالم( وعذبوه أشد العذاب 
يف سبيل االعرتاف عىل أسامء أعوان اإلمام موسى الكاظم 

لكنه مل يعرتف. 
عىل  ُيرشف  السالم(  )عليه  الكاظم  موسى  اإلمام  وكان 
قواعده الشعبية واملوالية له والتنسيق معها يف اختاذ أي قرار 
اإلرهايب  العبايس  احلكم  إلسقاط  متهيدًا  الوضع  ظل  يف 
وأراد  املسلمة،  الشعوب  وبحق  البيت  آل  بحق  واملجرم 
العبايس سياسيًا ودعا إىل حرمة  إزالة وجود احلكم  بذلك 
التعاون معهم بأي لون كان، فقال للمسلمني: )وال تركنوا 
أيب  بن  لزياد  أيضًا  النار(، وقال  فتمّسكم  الذين ظلموا  إىل 
قطعة  فأتقّطع  شاهق  مكان  من  أسقط  ألن  زياد  يا  سلمة: 
قطعة أحبُّ إيل من أن أتوىل هلم عمال أو أوطأ بساط رجل 
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أراد اإلمام الكاظم إزالة وجود 

الحكم العباسي سياسياً، 

ودعوته إلى حرمة التعاون 

معهم بأي لون كان فقال 

للمسلمين: )وال تركنوا إلى الذين 

ظلموا فتمّسكم النار(

،،

،،
استثنى  السالم(  )عليه  أنه  إال  العباسيني،  به  يعني  منهم( 
منصب  يتوىل  أن  الكبار  أصحابه  أحد  يقطني  بن  عليًا 
الوزارة أيام هارون لعنه اهلل، وحني أراد عيل بن يقطني أن 
يستقيل قال اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم(  له : ) ال 
أن جيرب بك  اهلل  لنا وإلخوانك بك عزًا وعسى  فأن  تفعل 
كسريًا أو يكرس بك ثائرة املخالفني عن أوليائه( , وهذا كله 
كان املوقف الرسي الذي عمله اإلمام موسى الكاظم)عليه 

السالم( مع أصحابه من التقية .
أما املوقف العلني والرصيح يف إحتجاجه عىل احلاكم بأن 
اإلمام أو الويص هو أحق باخلالفة من غريه وأوىل هبا من 
مجيع املسلمني وهو حكم إهلي وقول رسول اهلل حممد )صىل 
وسامهم  واإلمامة  باخلالفة  البيت  آل  عىل  وآله(  عليه  اهلل 
وقد   , آنذاك  احلارضين  املسلمني  أمام  واحد  بعد   ً واحدا 
مع  السالم(   الكاظم)عليه  موسى  اإلمام  إحتجاج  جرى 
هارون الرشيد لعنه اهلل أثناء موسم احلج وهو يف مرقد النبي 
األرشاف  من  غفري  حشد  أمام  وآله(  عليه  اهلل  حممد)صىل 
وقادة اجليش وكبار موظفي الدولة العباسية فأقبل هارون 
املقدس لرسول اهلل)صىل اهلل  الرشيد بوجهه عىل الريح 
عليه وآله( وقال : ) السالم عليك يا أبن العم ( ومن جانبه 
بجواره  وهو  السالم(  الكاظم)عليه  موسى  اإلمام  قال 
:)السالم عليك يا أبه ( ! فقد هارون الرشيد صوابه حيث 
سبقه اإلمام اىل ذلك املجد والفخر والقربة , وأضطر هارون 
اإلمام  بإعتقال  فأمر  العجز  منطق  اىل  الدليل  أعياه  بعدما 
وبذلك   , السجن  يف  وزجه  السالم(  الكاظم)عليه  موسى 

بيت  بأنه ال حيرتم موسم احلج وال  الرشيد  كشف هارون 
اهلل احلرام وال مرقد رسول اهلل رغم إنه يعترب نفسه خليفة 
للمسلمني !. وسجن اإلمام موسى الكاظم يف بداية األمر 
أحد سجون  اىل  أرسل  ثم  للتمويه ومن  البرصة  يف سجن 
بغداد , وقد قامت عىل أثر إعتقال اإلمام الكاظم عدة ثورات 
علوية منها ثورة احلسني بن عيل بن احلسن صاحب واقعة 
الفخ الشهرية وغريها من الثورات بتأييد من اإلمام الكاظم 
)عليه السالم( ضد احلكم العبايس وضد هارون الالرشيد , 
وقد عانى اإلمام موسى الكاظم)عليه السالم( يف السجون 
املظلمة ألوان العذاب والتنكيل والتكبيل بالقيود والتضييق 
الشديد وأذى مرهق ورغم ذلك التعذيب ظل اإلمام عابدا 
ساجدا هلل سبحناه , وحتى حراس السجن عرفوا بأنه إمام 
ومظلوم وعابد هلل .  بعدها أرتكب هارون الرشيد لعنه اهلل 
بن  سندي  اليهودي  السجان  بيد  السم  بدس  كبريا  جرما 
الكاظم وبذلك  شاهك لعنه اهلل فقىض عىل اإلمام موسى 
صار شهيد السجون , ومىض اإلمام موسى الكاظم اىل ربه 
شهيدا سعيدا ) شهيد السجون ( يوم اجلمعة يوم 25 من 
رجب املحرم سنة 183 للهجرة ودفن يف مقابر قريش يف 
الرضا  أبنه اإلمام عيل بن موسى  بغداد ودفنه وصىل عليه 
النبي  البعض ألن  يدعي  السالم( وليس غريه كام  )عليهام 
نبي أو  البرشية ال يدفنه إال  واإلمام منذ خلق اهلل سبحانه 
إمام ومثال عىل ذلك حني قال اإلمام السجاد)عليه السالم( 
أمرا من اهلل سبحانه بدفن شهداء الطف ومنهم أبيه اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
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ِة جَي��������َرُع م�����ا َذْن�����������ُب ُق�����������رآِن ال������نُّ������ب������وَّ
����نْ����ديُّ َم������ْن َه������َو َض��ي��ف��ُه َه������ْل َي���ع���َل���ُم ال����سِّ
َوَق����رع����َت����ه����ا لِ�����ب�����ابِ�����ِه  َق�����ص�����دَت  إْن  م�����ا 
َم����ْس����ِج����ٍد ال  ع����اكِ����ف����ًا  بِ����س����ج����ٍن  َوَق��������ى 
َف����ه����و الَّ��������ذي َط�����َل�����َب ال�����ِع�����ب�����اَدَة َخ����ل����وًة
إم���اِم���ن���ا ُخ��������روَج  َوَرَدْت  َوَق�������د  ُب������رشى 
������ِة َم�������ْن َع���ال َس�����أل�����وا ع����ىل ِج�������ِر األئ������مَّ
وك������ذا ع����ىل ال���نَّ���ع���ِش ال����طَّ����ري����ِح َط��ب��ي��ب��ُه��ْم
ن����������اداُه ِم�������ْن َص���������وِب امَل�����دي�����نَ�����ِة ن���اع���ٌي
ُم�����ن�����اِصٌ لِ����ل����َغ����ري����ِب  م�����ا  َت����ْع����َج����ب����وا  ال 

ق�����اَل ال���طَّ���ب���ي���ُب َوَه�������ْل ُأع�����الِ�����ُج َم�����ْن ُه���ُم
�������ن�������اَزَة وال����َع����ج����ي����ُب ب����َأّن����ه َرَف������ع������وا اجلَّ
َدف����ن����وا اإلم��������اَم بِ��������أرِض ِدج�����َل�����َة َب���ع���َده���ا
َف���������إذا َت��������رى َرُج�����������اًل ُي����ط����ي����ُل ُب�����ك�����اءُه
ِب ص��������اَر ُم�����َق�����بِّ�����اًل َوخُم�����اطِ�����ب�����ًا ل������ل������رتُّ

ُع َي�����َت�����ل�����وَّ احَل�����ش�����ا  يف  امَل�����ن�����يَّ�����ِة  َك����������أَس 
�����َم�����ُع جُيْ ِة  ال�����نُّ�����ب�����وَّ ِع�����ْل�����ُم  ِس�����ْج�����نِ�����ِه  يف 
ُت�����ق�����َرُع احَل��������وائِ��������ِج  إىل  اإِلل�����������ِه  ب��������اُب 
جَي����������َزُع ال  ���������ِه  لِ���������َربِّ احل�������ي�������اِة  ط����������وَل 
َف�������������رَتاُه ِم��������ْن َل�����ي�����ٍل لِ�����َف�����ج�����ٍر َي�����رَك�����ُع
����ِر ف��������وٌج َب������ْع������َد ف��������وٍج َي����ْت����َب����ُع لِ����ل����جِّ
ُع ����ِر ِم�����نْ�����ُه َت�����َص�����دُّ ح����ّت����ى َب��������دا لِ����ل����جِّ
َي�����رِج�����ُع َق���������وٍم  أليِّ  اجّل������م������وَع  س��������أَل 
ه�������ذا ال����َك����ظ����ي����ُم َوَق������ل������ُب������ُه ُم���ت���ق���طِّ���ُع
ُع  ُي�������ودَّ امَل���������امِت  َويف  م������اَت  ����ج����ِن  ال����سِّ يف 
���ع���وا لِ���ل���ع���ل���ِم َق�����د )ُزّق�����������وا( َوِم������نْ������ُه َت���َرفَّ
َط���������وٌد ع�����ىل َم������ْت������ِن اخَل�������الئِ�������ِق ُي�����رَف�����ُع
ُي���ْف���ِج���ُع َخ����ْط����ٌب  َي���أت���ي���َك  وإِْذ  َرح����ل����وا 
ُع ِب ص��������اَر ُي���������ودِّ َوَع���������ىل َدف���������نِي ال�����������رتُّ
����َج����ُع؟ أت�������راُب َه�����ْل َأي���َق���ظ���َت َم�����ْن بِ�����َك هَيْ

شعر:  حسن محمد جواد الجزائري 

باُب الحوائج
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ترجماُن الوحي
اإلمام الكاظم )عليه السالم( 

بقلم: علي محمد طاهر الصّفار

من أهم ما واجهه اإلمام الكاظم )عليه السالم( في فترة إمامته هو محاوالت الخلفاء العباسيين 
لتحريف الدين، وزرع الشبهات حول القرآن، وإطالق األحكام الخاطئة والتأويالت الباطلة على اآليات 
الكريم��ة، ودعم الح��ركات والتي��ارات المنحرف��ة والمعادية للش��يعة، كما حاولوا تبرير سياس��تهم 

الفاسدة وأعمالهم المخزية بهذا التحريف كما فعل المهدي والهادي والرشيد العباسي.
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من هذه املهازل التي حاول العباسيون تربير مفاسدهم هبا، 
السالم( عن  اإلمام )عليه  العبايس سأل  املهدي  اخلليفة  أن 

حكم اخلمر، وهل هي حمّرمة يف القرآن أم ال؟
ولكن.. أصحيح أنه جيهل هذا األمر؟  أم أراد شيئًا آخر من 

خالل سؤال اإلمام؟
التاريخ  عرفه  من  وهو  فجأة،  وورعًا  تقيًا  أصبح  وهل 
يف  واالنغامس  واللهو  باملجون  والبعيد  والقريب  والناس 
حتى  والغناء  الرقص  ليايل  وإحياء  اخلمر  ومعاقرة  امللذات 
قبل أن يصل إىل اخلالفة، فقد كان هذا ديدنه عندما كان ولّيًا 

للعهد يف زمن أبيه املنصور.
توليه اخلالفة، يقول  بعد  ازداد جمونًا وخالعة وعربدة  وقد 
)ص365(:  الذهب  شذرات  يف  احلنبيل  العامد  ابن  عنه 
به  الناس  وظن  واللهو  املجون  يف  املهدي  استغرق  )ولقد 

الظنون واتموه بشتى التهم(.
وقد أنجب هذا اخلليفة اثنني من )عباقرة( الغناء يف التاريخ 
مها: ابنه إبراهيم وابنته ُعلّية اللذين )كانا ملحنني وشاعرين 
فراس  أبو  أشار  وقد  واإلبداع!  اإلتقان  غاية  يف  ومغنيني( 
بني  خياطب  وهو  )الشافية(  قصيدته  يف  ذلك  إىل  احلمداين 

العباس.
وهذا احلديث طويل وخمٍز وال نريد اخلوَض فيه فقد امتألت 

صحف التاريخ بلياليهام احلمراء. ولنرجع إىل موضوعنا.
لقد حاول املهدي من خالل سؤاله هذا أن يثري شبهة حول 
هذا األمر، وأن جيد من اإلمام قوالً يوافق قوله لكي ُيسكت 
احلمراء،  ولياليه  املاجنة  بسياسته  ضّجت  التي  األلسن 
يعرفون  وال  عنها،  النهي  يعرفون  إّنام  الناس  فإّن  له:  فقال 

التحريم؟!
هذا كالم من تسنّم أعىل منصب قيادي يف اإلسالم ولّقَب بض 

)أمري املؤمنني( وهو جيهل أن رشب اخلمر حرام!
وجتاهل  حرام  اخلمر  أن  يعلم  أنه  نقول  أن  أردنا  إذا  ولكن 

ذلك فستكون املصيبة أعظم كام يقال.
آثامه  تبعات  والدين  القرآن  أن حيّمل  يريد  احلالة  فهو هبذه 
املسلمني  إمام  من  قول  انتزاع  إىل  إضافة  وفجوره  وفسقه 
يوافق قوله لكي يتذرع به يف رشب اخلمر بعد أن ضّج الناس 

منه، وكثرت شكواهم من مفاسده وموبقاته.
كام  الدين  اإلمام يف  من  تساهاًل  لعله جيد  منه  كانت حماولة 
تني عىل سحت موائده  وجده عند وعاظ السالطني من املتقوِّ

لكنه  السالم(  )عيل  اإلمام  من  وينتقص  ذلك  يشهر  لكي 
صعق وهو يسمع جواب اإلمام )عليه السالم(:

ضض بل هي حمّرمة يف كتاب اهلل عّز وجل.
هاله هذا اجلواب الذي مل يتوّقعه فقد تعّود عىل األجوبة التي 
تالئم نفسيته املريضة من قبل فقهاء البالط املتزلفني الذين 
األحكام  حتريف  عن  يتورعوا  ومل  بدنياهم  آخرتم  باعوا 

والسنن من أجل إرضاء اخلليفة وتربير نزواته وشهواته.
الناس  ضض أحد من  ضض وهو اخلليفة  مل حيدث أن اعرتض عليه 
يفعله،  الذي  الفعل  كان  ومهام  الشخص،  ذلك  كان  مهام 
فكل أفعاله مباحة وسائغة ما دام هناك من جيّمل له أفعاله، 
فانترش الفساد يف قصوره، وكثرت موبقاته، وتفشت اخلالعة 
واملجون، وكثر الظلم من قبل حاشيته للناس، وهو منهمك 

بمعاقرة اخلمر واللهو باحلامم الذي كان شغفا به.
أحدًا  أن  إال  واآلثام  باملعايص  امتألت  قد  أن سريته  ورغم 
حاشيته  قبل  من  وانتقاده  عليه  االعرتاض  عىل  جيرؤ  مل 
وجلسائه، بل أصبحت هذه املعايص والكبائر من املباحات! 
بل من املستحبات التي يثاب عليها! كام يف حادثة غياث بن 
املتزلفني ووعاظ  أفراد حاشيته  أحد  التميمي وهو  إبراهيم 

السالطني 
هبا  ُعرف  التي  هوايته  يامرس  فوجده  يومًا  عليه  دخل  فقد 
وهي اللهو باحلامم فذكر حديث النبي )صىل اهلل عليه وآله(: 
)ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر( ولكنه أضاف عليها 
رابعة وهي )أو جناح( ومل يتوّرع عن حتريف حديث النبي 

األكرم فضحك املهدي وأكرمه!
كثري  يف  كام  الرابعة  هذه  حّرم  قد  األعظم  النبي  أن  ورغم 
احلاممات  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  قوله  منها  األحاديث  من 
املؤمنني  أمري  اإلمام  عن  ومنها  املنافقني،  حاشية  الطيارات 
رأى  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  "إن  قوله:  السالم(  )عليه 
أن  إال  شيطانًا"..  يتبع  شيطان  فقال:  طريًا،  يرسل  رجاًل 
أن  السلطة  فقهاء  فعىل  باحلامم  اللهو  هيوى  عندما  اخلليفة 

جييزوه له! بل حيبذوه!!
)عليه  الكاظم  اإلمام  مع  متامًا  اختلف  هنا  األمر  لكن 

السالم(.
ُذِهل املهدي هلذا اجلواب الواثق ولكنه متاسك وقال:

أبا  يا  وجل(  )عّز  اهلل  كتاب  يف  حمّرمة  هي  موضع  أي  يف  ضض 
احلسن؟
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اَم  )إِنَّ عّز وجل:  اهلل  قول  السالم(: يف  )عليه  اإلمام  فقال 
َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغَي  َم َريبِّ َحرَّ
َوَأْن  ُسْلَطانًا  بِِه  ْل  ُينَزِّ مَلْ  َما  بِاهللَِّ  ُكوا  ُترْشِ َوَأْن  احْلَقِّ  بَِغرْيِ 

َتُقوُلوا َعىَل اهللِ َما الَ َتْعَلُموَن(.
ثم بدأ )عليه السالم( يفرّس اآلية من مظاهنا ومن منبعها 
القرآن  هو  بل  بالقرآن  الناس  أعلم  )ع(  فهو  الصحيح 
الناطق فقال: فأّما قوله )َما َظَهَر ِمنَْها( يعني الزنا املعلن، 
ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش يف اجلاهلية.

يعني ما نكح اآلباء؛  َبَطَن(  )َوَما  وأّما قوله )عّز وجل(: 
ألّن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
إذا كان للرجل زوجة ومات عنها، تزّوجها ابنه األكرب من 

بعده إذا مل تكن أّمه، فحّرم اهلل )عّز وجل( ذلك.
يف  تعاىل  اهلل  قال  وقد  بعينها،  اخلمرة  فإهّنا  )اإِلْثَم(  وأّما 
إِْثٌم  فِيِهاَم  ُقْل  َوامْلَْيرِسِ  اخْلَْمِر  َعِن  )َيْسَأُلوَنَك  موضع آخر: 
فهو  اهلل  كتاب  يف  حرام  إنه  ذكر  الذي  اإلثم  فأّما  َكبرٌِي(، 

بشكل  وجل  عّز  قال  كام  كبري،  فإثمهام  وامليرس،  اخلمر 
رصيح وعليه فاخلمر حمرم يف القرآن.

ما  يدر  ومل  االستدالل  هذا  يستمع  وهو  املهدي  ُدِهش 
يقول فتدارك املوقف وقال لعيل بن يقطني وكان حارضًا:

ضض يا عيل بن يقطني هذه واهلل فتوى هاشمية.
النسب فيقحم  يتوّسع يف رقعة  وقد ساّمها هاشمية لكي 
بني العباس ونفسه فيها وعدم حرصها يف العلويني حسدًا 
هلم وبغضا، لكنه اصطدم أيضا بجواب ابن يقطني الذي 

نّوه بطريقة غري مبارشة إىل فضل أهل البيت فقال:
ضض احلمد هلل الذي مل خيرج هذا العلم منكم أهل البيت.

وأهل  الكاظم  اإلمام  أن  هذا  بقوله  يقطني  ابن  أراد  لقد 
فخر  مصدر  هم  عامة  بصورة  السالم(  )عليهم  البيت 
ورشف واعتزاز لكل من يتصل هبم من رحم أو صحبة، 
وقد فطن املهدي إىل مغزى جواب ابن يقطني لكنه كتم 

غضبه، وقال عىل مضض: صدقت.
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الشهيد  ابن  الشهيُد  إمامنا  له  تعّرض  الذي  الظلم  ورغَم 
)عليهم  البيت  أهل  حّق  وسالبي  عرصه  جبابرة  أيدي  عىل 
إمامًا  أبنائه  من  جعل  بأْن  تعاىل  اهلل  أكرمُه  فقد  السالم(، 
أبنائه  عدد  خالل  من  حّقًا  نجدُه  ما  وهذا  مكرمني،  وعلامَء 
وذراريه وبناته العلويات الطيبات، ومراقدهم املقّدسة التي 
تشعُّ بأنوارها القدسية يف العراق وإيران وسوريا وصوالً إىل 

أذربيجان ولربام أبعد من ذلك، حتى صار مشاعًا عندنا يف 
العراق أن نقرأ أوالد اإلمام الكاظم )عليه السالم(.

بالتفصيل  اخلّفاف  إسامعيل  والكاتب  الباحث  وُيدرج 
واملعلومات املوثقة من مصادرها، أسامء أبناء وبنات وذراري 
إمامنا العظيم، وسنقف هنا عند األبناء الذين أعقبوا وكانت 
هلم هذه الذرية العظيمة التي انترشت يف خمتلف بقاع األرض 

من العراق إلى إيران وأذربيجان وكلّ مكان
أنواٌر كاظمية تّشع في اآلفاق

األحرار/ أحمد الوّراق

بيَن بقعة وأخرى نس��يُح فيها لنرى عجائب خلق الله تعالى على البس��يطة، نجد ثّمة نور كاظمي 
يض��يُء ما حولُه، جعله الله تعالى مهوى أفئدة الناس وموطناً لقضاء حوائجهم، فكانت ش��جرُة 

اإلمام الكاظم )عليه السالم( تفيُء بأغصانها المورقاِت على العالمين.
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بسبب مالحقة أعداء الدين واإلنسانية هلم.
فقد اختلف املؤّرخون يف حتديد عدد أوالد اإلمام الكاظم 
أو )60(،  أو )37(  قال: )30(  السالم( فمنهم من  )عليه 
)عليه  الرضا  موسى  بن  عيّل  اإلمام  هم:  الذكور  واألوالد 
السالم( وأخوته الكرام )إسامعيل، جعفر، هارون، احلسن، 
اهلل،  عبد  حزة،  حمّمد،  أحد،  القاسم،  العّباس،  إبراهيم، 
إسحاق، عبيد اهلل، زيد، احلسن، الفضل، احلسني وسليامن(.

الرضا  )اإلمام  وهم:   )13( فعددهم  منهم  املعقبوَن  أما 
عبد  حمّمد،  إسامعيل،  العّباس،  إبراهيم،  )عليه  السالم(، 

اهلل، احلسن، عبيد اهلل، جعفر، إسحاق، حزة(.
بنتًا( وهّن:   19( لض  يصل  السالم(  )عليه  بناته  أن عدد  فيام 
)خدجية، وأّم فروة، أّم أبيها، علّية، فاطمة الكربى، فاطمة 
الصغرى، أّم وحّية، أّم سلمة، أّم جعفر، لبابة، أسامء، ُأمامة 

وميمونة(.
أوالً: إبراهيم ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

»ُولِد   :)132  – الطالبيني  أنساب  يف  )املجدي  يف  ورد 
وُيلّقب  )عليهم  السالم(،  جعفر  بن  موسى  بن  إبراهيم 
الرسايا،  أيب  أيام  باليمن،  ظهر  األصغر،  وهو  باملرتىض 
املقعد،  العباس  أبو  ومنهم  نجّية،  اسمها  نوبية  أمه  وكانت 

الريّس وآخرون  بابن  املعروف  ومنهم  )أبو سبحة(،  يلّقب 
نقيب  احلسن  أبو  الريّض  األجل  الرشيف  ومنهم  ببغداد، 
نقباء الطالبيني ببغداد، وكانت له هيبة وجاللة وورع وعّفة 

وتقشف ومراعاة لألهل«.
ثانيًا: أمحد ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

اإلمام  ابن  »أحد  نّصه:  ما  ض 59(  الرتاجم  )أحسن  ورَد يف 
موسى الكاظم )عليهام السالم(، القريش اهلاشمي العلوي 
من  السادات، وكان  )شاه جراغ(، وسّيد  بض  املشهور  املدين 
األجالء  )عليهم  السالم(  البيت  أهل  وحمّدثي  علامء  كبار 
ومن أصحاب الكرامات الباهرة، كاَن كرياًم، وِرعًا، جلياًل، 
شجاعًا، وأوثق أوالد الكاظم بعد ابنه اإلمام الرضا )عليهام 
له  ووهب  ويقدمه  حيّبه  الكاظم   اإلمام  وكان  السالم(، 
يف  وَأمة  عبد  ألف  اعتَق  أنه  الكثرية  فضائله  ومن  ضيعة، 
من  مجاعة  مع  خرج  بيده،  مصحف  ألف  وكتب  اهلل  سبيل 
بخراسان  طوس  قاصدين  املنورة  املدينة  من  هاشم  بني 
شرياز  إىل  وصل  فلام  )عليه  السالم(  الرضا  اإلمام  ملالقاة 
وكان حاكمها من قبل املأمون يومئذ، وقد علم بوفاة أخيه 
الرضا فأراد مواصلة السري إىل طوس فمنعه احلاكم بأمر من 
املأمون، مما أدى إىل وقوع معركة بني السيد أحد ومرافقيه 
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مرافقيه  واستشهاد  باستشهاده  انتهت  احلاكم،  وأصحاب 
مالذ  هبا  وقربه  بشرياز،  وُدفِن  هض(   203( سنة  بعد  وذلك 

الزوار، وطاّلب احلوائج يترّبكون به«.
ثالثًا/ إسحاق ابن اإلمام موسى الكاظم )عليهام السالم(

ورد يف )املجدي يف أنساب الطالبيني – 118(: »ُولِد إسحاق 
بن موسى الكاظم )عليهام  السالم( ُيدعى األمني، له عّدة من 
الولد بقيت منهم رقية بنت إسحاق ودفنت ببغداد ومن ولد 

إسحاق بالبرصة وبغداد ومكة وحلب وأرجان والرملة«.
رابعًا/ إسامعيل ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

جاء يف )بحار األنوار - 48: 436(: »إسامعيل بن موسى 
هو صاحب اجلعفريات فقربه بمرص وكان ساكنًا هلا وولد 
هناك، وله كتب يروهيا عن أبيه عن آبائه منها كتاب الطهارة 
وكتاب الصالة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب احلج 
وكتاب  احلدود  وكتاب  الطالق  وكتاب  اجلنائز  وكتاب 

الدعاء وكتاب السنن واآلداب وكتاب الرؤيا«.
خامسًا/ جعفر ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

ورد يف )املجدي ض 109(: »جعفر بن موسى الكاظم )عليهام 
السالم( ُيقال له اخلواري«، وقربه يف إيران.

سادسًا/ احلسن ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(
يف كتاب )من ال حيره الفقيه - 1: 61(: »روى احلسن بن 
موسى بن جعفر )عليهم  السالم( عن أّمه وُام أحد بن موسى 
بن جعفر )عليهم السالم( قالتا: »كنا مع أيب احلسن موسى 
بن جعفر )عليهام السالم( يف البادية ونحن نريد بغداد فقال 
لنا يوم اخلميس، اغتسال اليوم لغد يوم اجلمعة فإن املاء غدًا 

هبا قليل، قالتا: فاغتسلنا يوم اخلميس للجمعة«.
سابعًا/ احلسني ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

يف كتاب )الفخري – 21( جاء: »احلسني بن موسى الكاظم 
املعقود، وقد اختلفوا يف عقبه وانتهى عقبه عند من انتسبهم 
إىل عبد اهلل وأحد ابنَي حمّمد بن عبد اهلل بن عمر بن أحد بن 

احلسني املعقود وهلام عقب بالطبسني«.
ثامنًا/ احلمزة ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

يف )املجد ض 117(: »حزة بن موسى الكاظم )عليهام السالم( 
باب  يف  وقربه  درس  عيل/  ُهم:  ذكور  ثالثة  وولد  كوفيًا  كان 
اصطخر من شرياز/ وحزة بن حزة مات يف خراسان وله عقب 
يف بلخ، والقاسم بن حزة منه عقبه يدعى قاسم األعرايب وهو 
الُم ولد ووقع منهم يف دامغان وبست هراة ومنهم بضضطوس«.
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تاسعًا/ زيد ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(
الفضل  بن  أحد  »حّدثنا   :)336 ض  )اخلصال  يف  جاء 
حّدثنا  قال:  القرصي  أحد  بن  بكر  حّدثنا  قال:  األهوازي 
عن  جعفر،  بن  موسى  أيب  حّدثني  قال:  موسى  بن  زيد 
عيل  أبيه  عن  عيل  بن  حمّمد  أبيه  عن  حمّمد،  بن  جعفر  أبيه 
أيب  بن  عيل  أبيه  عن  عيل  بن  احلسني  أبيه  عن  احلسني  بن 
أبو بكر وعمر وعثامن  السالم( قال: خرج  طالب )عليهم 
وطلحة والزبري وسعد وعبد الرحن بن عوف وغري واحد 
بيت  يف  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  يطلبون  الصحابة  من 
أّم سلمة فوجدوين عىل الباب جالسًا، فسألوين عنه فقلت 
خيرج الساعة فلم يلبث أن خرج ورضب بيده عىل ظهري 
بعدي  الناس  ختاصم  فانك  طالب،  أيب  ابن  يا  كرّب  فقال: 
أنك  يشء  منها  قريش  يف  ليس  فتخصمهم،  خصال  بسّت 
وأوفاهم  وجّل(،  )عّز  اهلل  بأمر  وأقومهم  باهلل،  إيامنًا  أوهلم 
بعهد اهلل، وارأفهم بالرعية، وأعلمهم بالقضية، وأقسمهم 

بالسوية، وأفضلهم عند اهلل )عّز وجل(«.
عارشًا/ سليامن ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

يف )بحار األنوار – 48: 286( جاء: »سليامن بن موسى بن 

جعفر )عليهم السالم(، ومل يذكر يف كتب األنساب سوى 
ترمجته  من  يشء  عىل  نقف  ومل  العميدي  ومشجر  العمدة 

وذكر أنه موثقًا«.
أحد عرش/ العباس ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

بن  موسى  بن  العباس  »وولد  جاء:   )116 ض  )املجدي  يف 
جعفر )عليهم السالم( ولد عّدة بنني وبنات، وقع من ولده 
إىل )مرند( احلسني ابن حزة بن أحد بن احلسني بن القاسم 

بن العباس بن الكاظم )عليه السالم(«.
اثنا عرش/ عبد اهلل ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

بن  بن عيل  ض 102(: »حديث حمّمد  )االختصاص  ورد يف 
موسى الرضا )عليهم السالم( وعمه عبد اهلل بن موسى«.
ثالثة عرش/ عبيد اهلل ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

الكاظم  موسى  بن  اهلل  عبيد  »وولد   :)111 ض  )املجدي  يف 
وزينب  )أسامء  هّن:  بنات  ثالث  ولد  السالم(  )عليهم 
وفاطمة(، وثامنية رجال هم: )حمّمد اليامين وجعفر والقاسم 

وعيل وموسى واحلسن واحلسني وأحد(«.
أربعة عرش/ اإلمام عيل بن موسى الرضا )عليهام السالم(

موسى  اإلمام  ولد  »أفضل   :)303 ض  )اإلرشاد  يف  ورد 
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وأعلمهم  قدرًا  وأعظمهم  وأنبههم  السالم(  )عليه  الكاظم 
)عليهام  الرضا  موسى  بن  عيل  احلسن  أبو  فضاًل  وأمجعهم 
السالم(، وولد موسى وحممد اجلواد، أما موسى فلم يعقب 
وأما حممد وهو أبو جعفر الثاين )عليه السالم( إمام الشيعة 
الكاظم  جده  مع  ببغداد  وقربه  التقي  لقبه  عرشية  االثني 
أّم  بنته  املأمون  زّوجه  واحدة  قبة  حتت  السالم(  )عليهام 
أربع  العمر  من  وله  أبوه  ومات  املدينة  إىل  ونقلها  الفضل 
سنني فولد اإلمام التقي أبو جعفر حمّمد بن عيل بن موسى 
واحلسن  وموسى  وعليًا  حمّمدًا  السالم(  )عليهم  الكاظم 

وحكيمة وبرهية وُامامة وفاطمة«.
مخسة عرش/ الفضل ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

ورد يف )بحار األنوار ض 48: 286(: »الفضل بن موسى بن 
تذيب  يف  الرشف  شيخ  يذكره  مل  السالم(،  )عليهم  جعفر 
األنساب وال البخاري يف رّس السلسلة وذكره العميدي وابن 

عنبه، ومل يذكر له عقب وقيل: إنه ميناث )يلد اإلناث(«.
ستة عرش/ القاسم ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

يف )بحار األنوار – 48: 283(: »إن القاسم بن موسى بن 
جعفر )عليهم  السالم( كان حيّبه أبوه حبًا شديدًا وأدخله يف 
وصاياه وقد نّص السيد اجلليل النقيب الطاهر ريض الدين 

عىل  الزائر(  )مصباح  كتابه  يف  طاووس  بن  موسى  بن  عيل 
استحباب زيارته وقرنه بأيب الفضل العباس بن أمري املؤمنني 
وملن  هلم  وذكر  الطف  يف  املقتول  األكرب  احلسني  بن  وعيل 
جيري جمراهم، وقرب القاسم قريب من احللة - السيفّية عند 
اهلاشمية وهو مزار ُيترّبك به، يقصده الناس للزيارة وطلب 

الربكة«.
سبعة عرش/ حممد ابن اإلمام موسى الكاظم )عليهام السالم(
بن حمّمد  أبو حمّمد احلسن  – 303(: »أخربين  )اإلرشاد  يف 
بن حييى قال حدثني جدي قال حدثتني هاشمية موالة رقية 
وضوء  صاحب  موسى  بن  حمّمد  كان  قالت:  موسى،  بنت 
وصالة وكان ليله كله يتوضأ ويصيل فيسمع سكب املاء ثّم 
املاء  سكب  فيسمع  ويقوم  فريقد  ساعة  هيدأ  ثّم  لياًل  يصيل 
الصباح وما  يزال كذلك حتى  لياًل فال  ثّم يصيّل  والوضوء 
ْيِل َما  َن اللَّ رأيته قّط إاّل ذكرت قول اهلل تعاىل: )َكاُنوا َقِلياًل مِّ

هَيَْجُعوَن(«.
ثامنية عرش/ هارون ابن اإلمام الكاظم )عليهام السالم(

)عليهام  الكاظم  موسى  بن  »هارون   :)107 ض  )املجدي  يف 
فولد  وحده،  أحد  غري  منهم  يعقب  مل  ثامنية  ولَد   السالم(، 

ثالثة عرش«.
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د. حيدر كاظم الكالبي 

إن حي��اة اإلم��ام الكاظ��م )ع( ملفتة للنظ��ر، حيث كان قبله انفراج في الس��احة اإلس��المية 
فالصادق��ان أو الباق��ران، أخ��ذا دورهما في حياة األم��ة، وربوا أربعة آالف تلمي��ذ، فكان لهم 
مجدهم وإش��عاعهم في العط��اء، واما االمام الكاظ��م )ع( فقد تعرض لحي��اة مريرة وهو 
اكث��ر االئمة )ع( لبثا فى الس��جون ومع ذل��ك كان له امتداده فى صفوف ش��يعته الى درجة 
اضطر المأمون بعد استشهاد االمام )ع( أن يجعل ولده الرضا )ع( وليا للعهد، إن حياة األئمة 
حياة مترابطة، ودورهم دور سماوي، فهم كما عبر عنهم القرآن الكريم بالنور: }ُيرِيُدوَن َأن 

ُيْطِفُؤوْا ُنوَر الّلِه بِأَْفَواِهِهْم َوَيْأَبى الّلُه إاِلَّ َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن{.

الدور الرسالي لإلمام الكاظم 

ويف هذه االيام الرجبية نستذكر شهادة اإلمام موسى بن جعفر 
حياته  حمطات  من  نزرًا  ونستعرض  السالم(  )عليه  الكاظم 
كانت  بأهنا  جيد  السالم(  )عليه  حياته  يف  فاملتأمل  الرسالية، 
مليئة باملحن والبالءات التي أعاقته عن مواصلة دوره الرسايل 
املبارش يف األمة، حيث كانت تلك الفرتة معتمة نتيجة الظلم 
واإلرهاب التي فرضته السلطة العباسية عىل اإلمام وحركته 
اإلسالمية اجلهادية، مما جعل دوره احلركي يف توجيهه لشيعته 
خيضع لرقابة شديدة، وهذا الضغط السيايس أدى هبذه القواعد 
أن تستخدم يف طريقة عملها وارتباطها باإلمام املعصوم )عليه 

السالم( التقية يف كل األعامل واخلطوات.
سجنه ومعاصته للحكام: 

عنده  حمبوًبا  كان  الذي  وزيره  بسجن  العبايس  املهدي  أمر 
سجنه  وقد  للعلويني،  ميل  ذا  كان  إلنه  داود(  بن  )يعقوب 
بيت  نعلم شدة عدائه ألهل  امواله، ومن هنا  مؤبًدا وصادر 
النبي حيث امر باعتقال االمام الكاظم )عليه السالم( بسبب 

شيوع ذكره وانتشار علمه يف اآلفاق، مما جعله يتصور ان بقاء 
ملكه ال يتم اال باعتقاله، وبعد مدة أفرج عن اإلمام وطلب منه 
ان ال خيرج عليه او عىل احد من ولده، ثم استوىل عىل احلكم 
موسى اهلادي بعد وفاة ابيه املهدي سنة )169هض( وتويف سنة 
)170هض( وكان عمره )26( سنة وبالرغم من املدة القصرية 
الشيعة وامتازت  أثارا سيئة عىل  إنه ترك  فيها إال  التي حكم 
بحدث مهم يف التأريخ وهو )واقعة فخ( التي قال عنها اإلمام 
اجلواد )عليه السالم(: )مل يكن لنا بعد الطف مرصع اعظم من 

فخ(.
وبعدها استوىل هارون العبايس عىل احلكم بعد أن قطع عىل 
نفسه عهًدا بداية تسلمه للحكم بأنه سوف يستأصل الوجود 
)عليه  اإلمام  باعتقال  أمر  حيث  بسيدهم  فكيف  العلوي، 
حمل  تعرف  لئال  األمة  عىل  وتعمية  واخفاء  برسعة  السالم( 
بدأت  الناس  علم  أن  وبعد  السالم(،  )عليه  اإلمام  سجن 
قلب  يبقى  فلم  كثرًيا  فتأملت  املهم،  احلدث  هلذا  باالستنكار 
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عليها،  للثورة  حمفز  ذلك  بأن  السلطة  فخافت  وصدع،  إال 
فاخذ حسان الرسوي اإلمام اىل البرصة ودفعه إىل عيسى بن 
ايب جعفر فحبسه يف بيت من بيوت املحبس وقفله، وكان ال 
يفتحه إال يف حالتي: أحدمها يف خروجه للوضوء واالخرى 
إلدخال الطعام له )عليه السالم(، فلقد انقطع للعبادة فكان 
انك  )اللهم  يقول يف دعائه  الليل وكان  النهار ويقوم  يصوم 
فلك  فعلت  وقد  لعبادتك،  تفرغني  ان  اسالك  كنت  تعلم 

احلمد(.
باغتيال  القيام  فوًرا  منه  يطلب  عيسى  إىل  هارون  أوعز  ثم 
اإلمام لكنه ثقل عليه وطلب ان يعفيه من ذلك، واستجاب 
اطالق  يف  يساهم  ان  لطلبه  تنفيذه  عدم  من  وخاف  هارون 
رساح اإلمام )عليه السالم(، فأمر بحمله إىل بغداد وعندما 
وصل أمر باعتقاله عند الفضل فأخده وحبسه يف بيته، وبعد 
وانترشت  ذكره  شاع  وملا  اإلمام،  رساح  أطلق  طويلة  مدة 
ذلك  من  العبايس  احلاكم  ضاق  بغداد،  يف  ومآثره  فضائله 
أوعز  وملا  حييى،  بن  الفضل  بيت  يف  فاودعه  ثانية  واعتقله 
للفضل باغتيال اإلمام امتنع إلنه كان ممن يذهب اىل االمامة 
بالفضل  هارون  تنكيل  سبب  الذي  هو  وهذا  هبا،  ويدين 
واتامه الربامكة بالتشيع، ثم أمر احلاكم بنقل االمام اىل سجن 
السندي بن شاهك وأمر بالتضييق عليه فاستجاب هذا األثيم 
لذلك، فقابل اإلمام بكل قسوة، وأمر الطاغية أن يقيد اإلمام 
)عليه السالم( بثالثني رطال من احلديد ويقفل الباب يف وجهه 
وال يدعه خيرج إال للوضوء، ثم اوعز هارون اىل السندي بقتل 
اإلمام فاستجابت نفسه اخلبيثة لذلك، فعمد اىل رطب فوضع 
فيه ساًم فاتكا وقدمه لالمام فاكل من عرش رطبات، فقال له 
السندي )زد عىل ذلك( فرمقه االمام بطرفه وقال له: )حسبك 

قد بلغت ما حتتاج اليه(.
نشاطات اإلمام )عليه السالم( داخل السجن

العلامء  إضافة إىل عبادته وكثرة سجوده، اتصل جمموعة من 
والرواة باإلمام )عليه السالم( عن طريق خفي وانتهلوا من 
نمري علومه، منهم موسى بن ابراهيم املروزي، وقد سمح له 
السندي إلنه كان معلاًم لولده، وقد ألف موسى بن ابراهيم 
جمموعة  اإلمام  إىل  ترد  وكانت  اإلمام،  من  سمعه  مما  كتاًبا 
من االستفتاءات من األقاليم اإلسالمية، فكان االمام جييب 
عنها، وممن جاءه عيل بن سويد، فقد اتصل باالمام وسلم إليه 
الكتب فأجابه )عليه السالم(، وعني اإلمام مجاعة من تالمذته 

اإلسالمية،  البالد  بعض  يف  له  وكالء  فجعلهم  وأصحابه، 
وارجع إليهم شيعته ألخذ األحكام الرشعية منهم، كام وكلهم 
والبائسني  الفقراء  عىل  لرصفها  الرشعية،  احلقوق  قبض  يف 
من الشيعة وإنفاقها يف وجوه الرب واخلري، وقد نصب املفضل 
له يف رصفها عىل  واذن  احلقوق  قبض  له يف  وكياًل  بن عمر 
مستحقيها، ونصب اإلمام العظيم من بعده ولده اإلمام الرضا 
جده،  المة  ومرجًعا  لشيعته  علاًم  فجعله  السالم(  )عليهام 
فقد حدث احلسني بن املختار، قال: ملا كان االمام موسى يف 
السجن خرجت لنا ألواح من عنده مكتب فيها )عهدي إىل 

أكرب ولدي(.
التمهيد لدور اإلمام الرضا )عليه السالم(

إن اإلمام الكاظم )عليه السالم( بارك يف تفعيل اجلهود العلمية 
الرضا  اإلمام  حياة  يف  سيايس  زخم  إىل  لتتحول  للصادقني، 
أثاره  الذي  العلمي  املنهج  من  استفاد  فقد  السالم(،  )عليه 
الصادقان، إضافة اىل ما حتمله اإلمام الكاظم من ظالمة وهلذا 
برز إىل درجة أن األئمة الذين جاءوا بعده كانوا يسمون بأبناء 
الرضا )عليهم السالم(، فإن اإلمام موسى بن جعفر )عليهام 
بظالمته  الشيعة ألنه  األئمة وعىل  كبري عىل  له حق  السالم( 
السالم(،  الرضا )عليه  الربوز البنه  امليزة، وهذا  أعطى هذه 
كمام أنه رغم التعتيم اإلعالمي - كان له دور يف زمانه، وقد 
قال عنه هارون العبايس: هذا من رهبان بني هاشم، وعندما 
قيل له: بام أنك تعرتف أنه من رهبان بني هاشم، فلامذا هذا 
التعذيب، فقال: هيهات!.. ال بد من ذلك، فإن امللك عقيم!!.

حياة اإلمام )عليه السالم( عرب ودروس
حياة إمامنا الكاظم )عليه السالم( كلها عرب ودروس ينبغي أن 
نستفيد منها يف حياتنا العملية منها مواقف إنسانية وأخالقية 
ومنها مواقف جهادية وسياسية ومنها حمطات تربوية روحانية 
اإلمام  شخصية  يف  املمنهجة  الوافية  الشمولية  هذه  عبادية 
يعيها  أن  للحقيقة  طالب  مثقف  بكل  حري  السالم(  )عليه 
ويعرفها لكي يشخص ويميز من هو الظامل ومن هو املظلوم 
العقائدي  البناء  يكون  وحتى  الباطل  هو  وما  احلق  هو  وما 
واإليامين للفرد املسلم يف منتهى الصالبة والواقعية ال كام يدور 
يف أروقة الواقع اليوم من قلب احلقائق وجتاهل األولياء الذين 
نصت عىل واليتهم وبالتمسك هبم رسالة السامء وقد أمر اهلل 
ورسوله بمودتم ووالئهم والدفاع عن مذهبهم احلق الذي 

ال ريبة وال شبهة فيه.
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رسميًا  غاوزونغ(  )تانغ  اإلمرباطور  سامح  فمع 
زيان  مدينة  يف  بحرية  شعائرهم  ملامرسة  للمسلمني 
من  أكثر  منذ  موجودًا  اإلسالم  أصبح  م(،   651( عام 

)1300 عام(.
الطويلة  العالقة  هذه  نتيجة  هم  اهلوي(  )مسلمو 
لإلسالم يف الصني، وهم أقلّية عرقية رسمية يف البالد، 
من  الغربية  املنطقة  يف  رئيس  بشكل  اليوم  ويعيشون 
قانسو،  نينغشيا،  )شينجيانغ،  مقاطعات  ويف  الصني 

تشينغهاي، خنان، خبي، شاندونغ ويوننان(.
كلغة  الصينية(  )املاندرين  لغة  اهلوي  مسلمو  يتحّدث 
من  وأجدادهم  أسالفهم  إىل  بنسبهم  ويعودون  أوىل، 
إيران  من  اجلنود  وحتى  والعلامء  واحلرفيني  التجار 
وآسيا الذين سافروا إليها منذ )القرن السابع إىل القرن 

الثالث عرش امليالديني(.

ض   1368( من  للفرتة  )مينغ(  أرسة  حكم  خالل 
1644(، شهدت عودة احلكم األصيل إىل الصني بعد 
بداية عهد  املغويل - ويف  قرن من احلكم  يقرب من  ما 
خيشون  األوائل  حكامها  من  العديد  كان  مينغ،  أرسة 
أكثر من  أجانب  أهنم  زاعمني  الصني،  داخل  املسلمني 
الالزم، ولذا بدأ حكام مينغ سياسة االستيعاب، حيث 
تم تشجيع )وإجبار( العديد من )مسلمي اهلوي( عىل 

تبني اللغة والثقافة الصينية برسعة.
املسلمني  قطع  تم  حتى  القومية  من  الشكل  هذا  امتد 
داخل الصني عن االتصال بالعامل اإلسالمي اخلارجي 
يف آسيا الوسطى وإيران )بالد فارس( املجاورة، وهذا 
مسلمي  وأكاديميني  علامء  من  بالعديد  أدى  بدوره 
اهلوي الصينيني للتطلع نحو نرش كلمة وفهم اإلسالم، 
)هان(  كتاب  الفرتة  تلك  يف  مؤلفاتم  أشهر  من  وكان 

ترجمان
للمسلمين  موجز  تاريخ 

الصين في 
بقلم: جيسيكا آيا هارن

على الرغم من أّن الصين اليوم تهيمُن 
لألقليات  المروعة  معاملتها  عليها 
اإلقليم  ف��ي  )األوي���غ���ور(  المسلمة 
ال��ش��م��ال��ي ال��غ��رب��ي م���ن ت��رك��س��ت��ان 
لها  ال��واق��ع  ف��ي  أن��ه��ا  إال  ال��ش��رق��ي��ة؛ 
دين  مع  بعمق  ومترابط  طويل  تاريخ 

اإلسالم.
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الصينيني  للمسلمني  األعامل  من  جمموعة  يضّم  الذي 
أفضل،  بشكل  اإلسالم  فهم  كيفية  عىل  رائعة  ونظرة 
تأليف  يف  املسامهني  العلامء  أشهر  أحد  تيش(  )ليو  وكان 
الكتاب، والذي أصبح فيام بعد معروفًا كأحد أشهر  هذا 
)تيانفانغ  مؤلفاته  ومن  الصني،  يف  املسلمني  املفكرين 
 - ديانيل  تيانفانغ  م،   1704 اإلسالم  مبادئ   - شينيل 
 - شيلو  دجيشنغ  تيانفانغ  م،   1710 اإلسالم  أحكام 

السجل األصيل لسجل خاتم األنبياء 1724 م(.
وبينام يسيطُر احلزب القمعي احلاكم عىل الصني، ال يمكُن 
إنكار أّن العالقة الطويلة واملهّمة مع اإلسالم يف كثري من 
من  كواحدة  البالد  تنمية  يف  كبريًا  دورًا  لعبت  األحيان، 
يتم  ما  غالبًا  نعم  األرض،  وجه  عىل  العامل  دول  أقوى 
– إال  وعي  بغري  أو  بوعي  أكان  سواء   - اإلسالم  نسيان 

أنه كان مزدهرًا يف الصني لسنني طويلة.

يتحّدث مسلمو 
الهوي لغة )الماندرين 

الصينية( كلغة أولى، 
ويعودون بنسبهم إلى 

أسالفهم وأجدادهم 
من التجار والحرفيين 

والعلماء وحتى الجنود 
من إيران وآسيا

،،

،،
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لقد أظهرت جتربة األربع سنوات التي خاضها أمري املؤمنني 
يف الكوفة ان العقلية الكوفية حتتضن تناقضات فكرية حادة 
خلفيته  كانت  مهام  للتغيري  مرشوع  اي  إلجهاض  تكفي 
الكريم( ومهام كانت قيادته حكيمة  النظرية متينة )القرآن 

وخملصة ألمري املؤمنني )عليه السالم(
ومن الطبيعي جدا ان يّشكل استشهاد أمري املؤمنني )عليه 
واقع  عىل  خطرية  بصامت  يرتك  منعطفا  وغيابه  السالم( 
املجال  املفاجئ  الغياب  هضضذا  فسح  اذ  االسالمية  االمضضة 
مستغلني  اكرب  بحرية  يتحركوا  ان  واالهضضواء  الزيغ  لذوي 
حالة الصدمة التي أصابت مفاصل البالد االسالمية مع ما 
ختتزنه من انحطاط يف الوعي وقلة احلانة، فكانت الشام هي 
احلارضة االكثر حراكا عىل املستوى امليداين يف دفع االمور 
حتقيق  يف  واستغالهلا  والعصبيات  الغرائز  تصعيد  نحو 

املكاسب السياسية.
)عليه  احلسن  االمضضام  عرص  »بضضني  كتاب  مؤلف  ويقول 

التشابه  اوجه  يف  قراءة   – الكربى  الغيبة  وعرص  السالم( 
االوىل  للطبعة  مقدمته  الفحام يف  السيد عيل  واالختالف« 
لعام 2017 م والصادر عن مركز االمام احلسن للدراسات 
الكفيل  دار  يف  واملطبوع  االرشف  النجف  يف  التخصصية 

للطباعة والنرش والتوزيع التابع للعتبة العباسية املقدسة:
اللحظات  من  السالم(  )عليه  احلسن  االمام  أدرك  »لقد 
األوىل الستشهاد أبيه أمري املؤمنني )عليه السالم( خطورة 
املوقف وإهنا تستدعي حتركا رسيعا لسحب البساط من يدِّ 
األمويني ملنع توجيه رضبة قاضية للبقية الباقية من املؤمنني 
فقام بتنظيم الصفوف وتعبئة العساكر وسد الثغرات جريا 
احلكمة  من  متوازيني  خطني  سضضوك  يف  ابيه  سياسة  عىل 

والشجاعة«.
االرادات  ورصاع  الترشذم  حالة  »ان  املؤلف:  ويضيف 
االسالمية  العقلية  حكمت  التي  اجلاهلية  العصبية  وعقدة 
يكون  بحيث  بمكان  اخلطورة  من  اصبحت  قد  الفتية 

بين  اختزنت  التشيع  تاريخ  في  صعبة  حقبة  هجرية   )60  -40( عامي  بين  الممتدة  الزمنية  الفترة  مثلت 
رسول  وفاة  بعد  االسالمية  باألمة  عصفت  التي  الفتن  وإرهاصات  القريب  الماضي  تراكمات  كل  طياتها 
الله )صلى الله عليه وآله( وبينت مدى هشاشة الشخصية االسالمية في عالقتها مع أئمة أهل البيت 
)عليهم السالم( بحكم قلة الوعي وعدم االستيعاب الكامل للعقيدة القرآنية في التعامل مع مفهوم 

الوالية والطاعة لوالة االمر المنصوبين من قبل الله تعالى.

بين عصر االمام الحسن
 وعصر الغيبة الكبرى

قراءة في 
أوجه التشابه واالختالف

قراءة: عيسى الخفاجي
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ميثم التّمار

قيد التحقيق

يسضضعى مركضضز إحياء الضضرتاث الثقايف والدينضضي التابع 
لقسضضم الشضضؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية 
املقدسضضة اىل حتقيضضق كتاب ميثضضم التضضاّمر )رضوان اهلل 
عليه( والدته، كنيته، لقبه، أوالده، أخباره، شهادته، 
صلبه ودفنه.. من تأليف السيد عبد الرزاق املوسوي 

املقّرم )رحه اهلل(.
ومما يرد فيه من قول للمؤلف يف مقدمة كتابه:

»احلمضضد هلل رب العاملضضني وصضضىل اهلل عىل حممضضد وآله 
الطاهريضضن وبعضضد فهضضذا ما عثرنضضا عليه بعضضد البحث 
والتنقيب يف زوايا اجلوامع وخالل اآلثار من أحوال 
العبد الطاهر ميثم بن حييى التاّمر زلفى إليه سضضبحانه 
وقربضضى ألهل البيت )عليهم السضضالم( املتصل بحبل 

والئهم ومن اهلل تعاىل نستمد التوفيق..«.

احلسم العسكري رضبا من االنتحار وسلوكا نحو شطب 
اخلط اإليامين فكان القرار الشجاع واجلريء لألمام احلسن 
عليه السالم بمصاحلة معاوية برشط هي اقرب اىل رشوط 

الغالب املنترص«.
االمام  بعده  ومن  احلسن  االمضضام  عاشها  التي  الفرتة  ان 
احلسني )عليهام السالم( خالل حكم معاوية بن ايب سفيان 
يف العقدين الرابع واخلامس من القرن اهلجري تشرتك مع 
عرصنا الذي نعيشه )زمن الغيبة الكربى( ببعض الصفات 
الظروف  يف  والتشابه  املوضوع  لوحدة  نتيجة  املشرتكة 
احلاكمة وربام ختتلف الغيبة الكربى عن تلك احلقبة بنقاط 

أبرزها:

1. اختالف الفرتة الزمنية ففي حني استمرت تلك احلقبة 
هذا  يومنا  حتى  الكربى  الغيبة  امتدت  الزمن،  من  عقدين 
التغيري  حجم  ان  يكشف  وهذا   ، عام   )1100  ( من  اكثر 
من  متوقعا  كان  مما  واوسع  اكرب  الكربى  الغيبة  من  املنتظر 

تلك احلقبة .
2. ان اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه( سيخرج وليس يف 
عليهم  احلسنني  االمامني  بخالف  زمانه  لطاغية  بيعة  عنقه 
املفهوم  ان  اذ  زماهنام  لطاغية  البيعة  اعطيا  اللذين  السالم 
البيت ال تعني االعرتاف بالرشعية  العقائدي للبيعة ألهل 
وانام ختتص بااللتزام بعدم اخلروج والسكوت عن املطالبة 

باحلق الرشعي لإلمام.
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ُدَرٌر ل���ك���ْم  ش���ّع���ْت  ك����ْم  ال���غ���ي���ِظ  ك����اظِ����َم  ي���ا 
مُم����ت����ِح����ن����ًا هللِ  حم����ت����ِس����ب����ًا  ُس������ِج������ن������َت 
ب���ق���اف���َل���ٍة حت�����َف�����ْل  مل  اجُل���������بِّ  يف  ٌأل����ق����ي����َت 
ف�����ام ح������ِزْن������َت ول���ل���ش���ك���وى َم���س���اك���نُ���ه���ا
َوه����ن����ْت م�����ا  ب�������األغ�������الِل  اهللَ  ُت�����س�����ّب�����ُح 
ي���ِن م����ا ق�����ْد َض���ّي���ع���وا َف���َس���ام أع��������ْدَت ل���ل���دِّ
وح������نَي ُأْخ�����رج�����َت ك������اَن اجل�������ْرُ م��ن��ت��ظ��رًا
وَك���������اَد هْي������وي م�����َن ال������ُظ������اّلِم م����ا َف���َع���ل���وا
َس�����َه�����َدا م�����ا  ج���ْف���ن���ي���َك  إىل  س�������الٌم  م����نّ����ي 

ال��ُظ��ل��ُم ب����ِه  ض������اءْت  إْن  ال�������ُدرِّ  أروَع  م���ا 
م����ن روِح����������َك ال����طُّ����ْه����ِر آث��������اٌر هَل������ا ق��ي��ُم
وك�����ن�����َت أع�����ظ�����َم واآلي��������������اُت ت���ب���ت���ِس���ُم
نِ����َع����ُم وذا  حم�����راب�����ًا  س����ْج����نَ����َك  َت  ص����������رّيْ
م���ن���َك ال���َع���زي���م���ُة وال����س����ّج����اُن ي���ْض���ط���ِرُم
ال���ّش���َي���ُم ب������ِه  م����ات����ْت  ع�������املٍ  يف  اإلْس�����������الُم 
ال�����َق�����َدُم مت���ن���ُح  ال  م����ا  ال����ُي����ْب����َس  مت���ن���َح  أْن 
ي���ا وحَي���ه���ْم َت���رك���وا ال���ت���اب���وَت واْص���ُط���لِ���ُم���وا
وراح�����ت�����ي�����َك ع���ل���ي���ه���ا ت���س���ج���ُد ال����ِق����َم����ُم

شعر: نجالء عبد علي عمران

جنازٌة على جسِر بغداد
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ضريحك مرآة العيون.. 
تشعُّ بأنفاس اسمك 

حسين... يا 

تناقض  تتحمل  روحي  تعد  فلم  رضاك،  مسافات  عيّل  واقرص  بنورك  هني  وجِّ سيِّدي، 
بضيائه  ورضحيك  الفائرة.  بدمائي  وتتالعب  الكلامت،  تتحرك  وحده  زمن  يف  االشياء. 
ورضا  العقيدة،  ويقني  العشق،  بحالوة  الكتابة  عىل  وجيربين  قلبي  اىل  ينظر  كأنه  اهلادئة، 
النفس. كلها تأتيني وخترتق جوارحي يف عمق نورك، فتشعُّ أنفايس باسمك يف كل صالة 
فأخرُّ ساجدًا، وأجهر بالترع، فيخف وزين، وكأين ريشة حامة بيضاء تعلو حتت سامء 
ترصفايت،  بتناقض  وأعرتف  وشكواي.  خماويف  لك  وأبّث  جدثك  تاج  عىل  أحُط  قبتك، 
وارتكايب الذنوب، ومن غري تردد تلهبَّ عليها أنفاسك الطاهرة لتمسحها، ألنك الوجيه.. 

ال ترجع من سألك خائبا؟.
، ودعني أذوْب فيك.. اجعلني أكثر اقرتابًا يف مملكة قدسيتك، حيث  سيِّدي، تلّطْف عيلَّ
ُه يغمر القلب برحته، ويطوي انكساري،  تزهر الروح وتنساب النفس ينابيع اىل بارهيا، َعلَّ
شباك  عرْبَ  اتطلُع  رضحيك،  مع  عجيبة  بقرابة  مكّباًل  فأجدين،  احلياة.  لدغُة  مستني  كلام 
جدثك.. فأرى جنة فاتنة وأبعادا خالبة ترّس الروح وتطمئن النفس، والريتاج االخر 

والنور االحر يرجتف دماغي هلام. وعيناين يقف بؤبؤمها، ال قراَر هلام اال الدمع.  
من  السيل  هذا  اجتاحني  وقد  لك  ُأعطَي  مفتاحه  رؤياي،  كنز  خيتبئ  قلبي  يف  سيِّدي،   
أفرح  ال  جعلني  ما  أعرفها..  ال  وجوه  يف  متأللئا  الفؤاد  يف  الذعر  ثانية  ونزل  الذنوب، 
حلدوث اخلري، ولكن أفرح لعدم حدوث الرش، فتنخفض شعلة القلق، ألنني أشعر أنك 
ضيائك  خيوط  بني  وجودي  عن  حكٍم  أليام  مستكينًا  أحتدث  معك  مني..  قريبا  ُقبالتي 

الفريدة. لقد ُكتَب عىل حيايت الضيق رشط أن ال ُيمس قلبي االمل وأنت أعلم.  
ُد به بني عيون أعالمك، أحفر به بني صفحات عطاءاتك.  سيِّدي، هذا صويت البسيط، أتنهَّ
مؤمن أن جسدك يقطن قربًا، وانت تقطن حّيًا. يعلو بك زائريك.. يف كل االزمان. فال 

فكاك منك أهيا املدُد. 
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من  له  ملا  العظيمة  األشهر  من  االصب  رجب  شهر  يعترب 
عن  املروية  واملناجاة  واالدعية  العبادات  قاموس  يف  منزلة 

النبي الكريم وأهل بيته الكرام عليهم السالم .
ويف هذا الشهر الفضيل مناسبات عديدة وهلا قدر يف قلوب 
تلك  ابرز  ومن  السالم  عليهم  البيت  أهل  وموايل  املؤمنني 
املناسبات )شهادة االمام اهلادي عليه السالم( و)مولد أمري 
املؤمنني االمام عيل عليه السالم( و)وفاة السيدة زينب عليها 
شهادة  ذكرى  و  الرشيف(  النبوي  املبعث  و)يوم  السالم( 
االمام الكاظم موسى بن جعفر )عليه السالم( ، الذي ُعرف 
واملفكرين  والشعراء  االدباء  نرى  لذلك  احلوائج(  )باب  بض 
وضعوا بضاعتهم املزجاة عىل أعتابه الرشيفة يرجون القبول 

والرضا من امامهم التقي النقي  )عليه السالم( .
ومن تلك القصائد التي ُكتب هلا اخللود يف مثل هذه املناسبة 
السيد سعيد  الغريب منني( وشاعرها  األليمة قصيدة )هذا 
وشجاعته  ومواقفه  بصالبته  ُعرف  الذي  الرميثي،  الصايف 

وثبات قدمه يف املهجر منذ ثامنينات القرن املنرصم.
اذ نظم القوايف واألشعار أمام اجلامهري يف خمتلف املناسبات، 
النزال الشعري، وتعامل  القدح املعىل يف ساحات  وكان له 
دواوينه  عن  فضاًل  احلسيني  املنرب  منشدي  من  العديد  معه 

مني��ن  الغري��ب  ه��ذا 
قصة قصيدة

للشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي 

يرويها/ أحمد الكعبي

حضور  والعامة..  اخلاصة  املكتبات  يف  املنترشة  الشعرية 
الغربة   الناس مهوم  ليشارك  املهجر  له أمهية يف  الصايف كان 

والعوز، واالمل، واحلنني ألرض الوطن.
السالم(،  )عليها  زينب  السيدة  وعند  2000م،  عام  يف 
السالم(،  )عليه  الكاظم  االمام  شهادة  مناسبة  وبالتحديد 
اتصل احلاج املال باسم الكربالئي بالصايف الرميثي لغرض 
الكربالئية  احلسينية  يف  قرأتا  يف  ليشارك  قصيدة  كتابة 
والكربالئي  الصايف  التقى  دمشق..  يف  الزينبية  احلوزة  يف 
ليضعوا اللحن املناسب وحتديد الفكرة واختيار املوضوع؟ 

عام  قرأتا  قصيدة  )هناك  الكربالئي:  باسم  املال  فقال 
تسقى  األكرب  أهيا  )يا  األكرب  عيل  موالنا  حق  يف  1992م 
من الكوثر( للشاعر احلاج جابر الكاظمي، اذ كانت باللغة 
الفصحى، واالن أريد نفس الطريقة ولكن باللهجة الشعبية 

ض الشعر الدارج ض لنجرب كيف يكون تأثريها يف النفوس(.
يقول الصايف: ) كتبت عدة مستهالت واعرضها عىل احلاج 
املال باسم، وقع االختيار عىل ض هذا الغريب منني ض بدأت يف 

كتابة القصيدة خالف ما يكتبة الشعراء!(؟
مقام  يف  يبدأون  القصيدة  كتابة  يريدون  عندما  الشعراء  الن 
اىل  يتعرضون  األخري  البيت  ويف  االمام  وكرامة  وصفات 
الكاظم  االمام  بدأت يف مصيبة  أنا  انام  السالم،  شهادته عليه 
عىل  الرشيف  نعشه  وضعوا  عندما  مبارشة،  السالم(  )عليه 
هذه  االستخفاف  بذل  السجان  عليه  ونادى  الرصافة،  جرس 
كام  املظلوم  االمام  أصحاب  أمام  جعفر،  بن  موسى  جنازة 
خروج  ينتظرون  ورفاقه  سويد  بن  عليًا  أن  الرواية  ذكرت 

وي��ن راح��و  أهل��ه  وي��ن    
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االمام من السجن، ثم أستعرضت صفات االمام موسى بن 
جعفر )عليه السالم(، وسريته ومسريته، وكيف قارع الظلم 
واالستبداد من قبل حكم بني العباس عليهم اللعنة وسوء 

العذاب (.
دمشق  يف  الزينبية  العلمية  احلوزة  يف  القصيدة  قرأت 
العلم  رجال  بحضور  السالم(  )عليه  االمام  شهادة  ليلة 
البيت  أهل  وشيعة  واألدباء  والشعراء  احلوزة،  وفضالء 
)عليهم السالم(، كان هلا تأثري و وقع يف القلوب والنفوس 

لدى اجلامهري املحتشدة يف الغربة.
هتاف اجلامهري املشاركة يف العتبة الكاظمية بقراءة القصيدة من 
احلاج املال باسم الكربالئي عندما يرتقي املنرب هذه القصيدة 

يف كل ذكرى لألمام الكاظم )عليه السالم ( أينام يقرأ .
قرأت يف الكويت، سلطنة عامن، البحرين، لبنان، العراق 

يف حرم االمامني اجلوادين )عليهام السالم(  يف كل عام .
رددتا حناجر رواديد املنابر يف العامل منهم الرادود القدير 
احلاج أبو بشري النجفي يف قم املقدسة ، املال رائد الفتالوي 
هذه  ألمهية  اإلسالمية،  البالد  يف  وغريهم  أوربا،  يف 
القصيدة التي أصبحت أيقونة احلزن واالمل ملصاب االمام 

موسى بن جعفر )عليه السالم(.
 ) األول  اجلزء  اخلالدة  القصائد   ( كتاب  يف  طبعت  القصيدة 
للمال باسم الكربالئي ، طباعة دار املجتبى يف النجف االرشف.
البيت  نذكر  اجللل  واملصاب  األليمة  الذكرى  هذه  ويف 
أن  تعاىل  اهلل  من  راجيًا  الرائعة  القصيدة  هذه  من  األول 

: g يوفقنا ويسدد خطانا يف حمبة االمام موسى بن جعفر
هذا ال��غريب منني          وين أهله راح��و وين     

  وين أهله راحو وين 
مات بسج�����ن مظلوم      وبيا ذنب مسم����وم         

 وبيا ذنب مسموم 
عادت امليت يشيعة ملن أيسك�����������ن ونينه 
حترض أوالده وأخوته عن يساره وعن يمينه 
هذا اليوسده وجيبله وذاك اليغمض����له عينه 
أحنه ما شاهدنه ميت باحلديد مكي���������دينه 

من شدة التكيي����د             ينزف دمه من اجليد   
 ينزف دمه من اجليد 

باقي األثر للي����وم            وبيا ذنب مسموم         
وبيا ذنب مسموم 

عندما تذهب لزيارة االمامني اجلوادين )عليهام السالم(، 
وانت  الصوت،  مكربات  عرب  واهليئات  املواكب  جتد 
األليمة،  املناسبة  هذه  يف  اخلالدة  القصيدة  هلذه  تستمع 
)عليه  الكاظم  االمام  تشييع  يف  لتشارك  ذاهب  وكأنك 
السالم وانت ترى االلسن والقلوب واالنفاس حتوم حول 
كلامت هذه االبيات التي سطرها السيد سعيد الصايف الذي 
قال: )القصيدة كانت عليها بصامت التوفيق من قبل االمام 
الكاظم )عليه السالم(، ولوال األداء املميز الذي قدمه املال 
باسم الكربالئي مل تكن هبذا االنتشار والتأثري عند معارش 

.b املسلمني وشيعة أهل البيت
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الى روح الشهيد السعيد 
)لشيخ علي خالد محسن نمنوم الركابي(

وحقق نبوءة االنتظار
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كرفيف الحلم األبيض، ولد في -الناصرية- ونضج في النجف. كان 
يروح ويغدو منهمكاً يحمل على صدرِه أمل، فجمع كل حياته 
فحدد  نفسه؛  فرأى  النور..  بطقس  روحه  وضّجت  حوزة،  في 
المعرفة،  مدارس  الى  ونزَل  المعصية  خرقة  فنزع  وجهته.. 
فأصبح  الحكمة.  ثمار  وأستطعم  الكلمات،  ماء  من  وأرتوى 
ومطيْع،  مطاعاً  وتجلى  سميْع؛  مختاراً  الدينية  للمرجعية 
كتب  في  يفتُش  علوُمها،  قلبِه  وفي  تالِلها  عند  وأستقر 
والحسنين-  المرتضى  -علي  حب  في  أهناَك  متسائالً،  االئمة 
شيئاً لم يعرِفا.. وعلوم لم يعثر عليها أحد..؟. غِطس في عزائِه 
المنفرد، يبحث عن ثغرة ضوء تسمح له بالدخول الى عالمهم، 
اليهم!.  الوصول  في  الشهادة  من  أصدق  طريقا  وجد  فما 
فسّلم  التائهين..  طرق  أقصر  من  عليهم  ُيقِبل  بالشهادة 

بوحدانية االستشهاد.

بأصابع  ُنِقش  وكأنه  قلبه،  عىل  كوشم  ارتسام  وعهد  قناعة   
ان  املطلقة  القناعة  مشهد  ازاء  مسحورًا  نفسه  ألفى  املالئكة. 
اللقاء  من  بصوٍر  ملئت  ذاكرة  من  بقي  ما  مللم  شهيدا،  يكون 
صالته  سجادة  عىل  جيلس  وهو  يقينه  مللم  املنتظر،  الساموي 
وأذان الفجر قد أعلن وقت الصباح. مهس مع نفسه بارتياح 
روحي وكأنه يبرّص يف حقيقة، ويرى بعني ثالثة رّسية حتسسها 
امامه  رؤية  ان  الُغطاء  يكشف  ما  الغيبية  قوتا  ويف  رأسه،  يف 
بدمِه.. كربت  للموت مرجًا  السالم( مالزمًا  احلسني)عليه 

مهسته لتكون صوتًا: 
االمام  برؤية  أحظى  كي  اهلل  سبيل  يف  االستشهاد  حمىل  يا   -

احلسني )عليه السالم(.
طضضارئ،  ألي  يستعد  وبضضدأ  الشهادة،  رّس  يشغله  صضضار  اآلن 
فابعد عن حلم احلياة ومستقبلها هواجس شتى!. ويف داخلِه 
الشهادة  والشهادة..  اجلهاد  الضضصضضورة:  توحدت  وخارجه 
ينتظر  واصبح  اللقاء،  بيوم  تشبعت  الرتفة  وروحه  واجلهاد، 
موته بعينني ال يرف هلام جفن. فلم يعد خياف املوت وقد ُبرش 
بالشهادة عام قريب، فأصبحت، وأمست غاية أمنيته يف احلياة. 
وخاض بوجهه الصبوح زخم احلقيقة املشبعة بأمل ووجع ممن 
سحقهم االرهاب الداعيش يف املدن التي اغتصبت ارضها كام 

اغتصبت نساءها.. 
الدائب  البحث  سوى  حياته  تكن  مل  وااليام  الليايل  تلك  قبل 

في داخلِه وخارجه 
توحدت الصورة: الجهاد 

والشهادة.. الشهادة 
والجهاد، وروحه الترفة 

تشبعت بيوم اللقاء، 
واصبح ينتظر موته 

بعينين ال يرف لهما 
جفن

،،

،،
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اختارهم  الذين  االطهار  لالئمة  ومالئكته  اهلل  حب  رس  عن 
املعنى،  وفهم  االماين..  ادرك  وملا  البرش.  دون  من  وانتجاهبم 
روح  فيه  استيقظت  روحضضه  يف  االهلضضي  الشعاع  واستوعب 
الصادق  بالقول  عنها  والبحث  جديد،  من  وعِطرها  الشهادة 
بأنفاس  تلوث  ومن  امللحدين،  وحماربة  املفسدين  جماهبة  يف 

اخلالئق الباغني؛ موالني وما هم بموالني.
 كان يعد ذلك سببًا متصاًل بني االرض والسامء، متمثاًل برجال 
االرض  يف  ليكونوا  اهلل  علم  جيمعون  الذين  العلمية  احلوزة 
ِحيونتِه،  من  االنسان  ويعيدوا  امليتة،  النفوس  ليحيوا  معلمني 
ويذبوا  بالسوء،  االمارة  نفسه  من  وحيموه  نزواته  عن  ويثنوه 
جليد الزيف والتحريف الذي نال أئمة أهل بيت النبوة عليهم 

السالم. 
سار الشيخ »عيل الركايب« عىل هذا النهج كنجم يتألأل ما بني 
بوميضه  يريد  السامء،  من  ويتدىل  يومض  واحلضضوزة،  املجتمع 
أمنيته  اىل  والوصول  واوجعها  احلياة  ظلامت  اخرتاق  الدافق 
شعور  من  يملكه  ملا  عظيمة  مكانة  فكسب  بالشهادة.  الرّسية 
مل  اآلن  حتى  باألخالق.  مفعمة  ايامنية  وروحًا  البصرية  نافذ 
احلسني  اإلمام  بلقاء  به  برش  ما  حتقيق  سوى  له  تبقى  قد  يكن 
)عليه السالم( مرجًا بالدماء. كان زمن يميض وحركة احلياة 
املاء  يف  السكر  كحبات  تذوب  االخرية  دقائقها  نحو  تزحف 

مؤذنة بدنو النهاية.. 
لكن يقينه بالرؤيا كان حاساًم وموته شهيدًا البد منه بإذن اهلل.. 
العلمية  احلوزة  لب  من  الكفائي  للجهاد  النداء  صوت  فجاء 
حسني-.  يا  –لبيك  املؤمن  بحامس  نطق  معشوقه.  من  قريبًا 
صداه  وانكرس  صوته  انخفض  تأثره  ولفرط  بانفعال  نطقها 
وبكى شوقا للقاء... لكن صوت الّرجولة يف داخلِه يسترصخه 
سيدها.  لنداء  امللبية  احلوزوية  الشيوخ  أوائل  من  يكون  أن 
فالتحق فورًا بركب كتائب ااْلمام عيل )عليه السالم( القتالية، 

واقضيتها  االنبار  حترير  فشهد  املعارك..  أعنف  معها  خاض 
ومدهنا وقراها.. 

 وقد واضب عىل ان يكون قريب من اهلل بعد انتهاء كل معركة، 
الشهادة،  يرزق  ان  اهلل  ويدعو  الشكر  صالة  ويصيل  فيسجد 
يبتسم  جيعله  العدو  وسحق  االنتصار  كان  الوقت  وبنفس 
برسور الشيوخ ملا يراه من )داعش( من قذارة ووحشية وجبن 
االهايل  ونظرات  لعنات  تطاردهم  منهزمون  وهم  مطلق، 
والشيخ  املتخلفة..  اشياءهم  ويدوسون  الشعبي،  واحلشد 
شجاع،  حوزوي  رجل  بقوة  جرى  ما  كل  عىل  يقف  الركايب 
يشعر بأن نبوءته الصادقة تثري فيه سعادة من يمسك بالشهادة 
من غري أن تالمس قلبه رجفة شك. فقد كان يعرف قيمة نبوءته 
ومدى صدقها. اال ان دهشته كانت عظيمة عندما استفاق من 

نومه بعد منتصف الليل ليتصل بوالده:
- )أيب، أنت حتبني أدعو يل باالستشهاد(..ها أنا اآلن أقف عىل 
الرحيل اىل  فيوم  العلم،  أبواب االبدية أجرُت اجلهاد بعد حياة 

اهلل قد ازف.. أفرح ال فرحي وال حتزن لفراقي...
ليأيت من بني االصوات عرب  وحتدث مع أخوته كأنه يودعهم 
كي  ولدي  يا  ارجع  تقول:  وهي  احلنون  أمه  صوت  اهلاتف 
طلب  يف  عمرك  كل  أمضيت  لقد   .. اوالدك  وأرى  ازوجك 

العلم.
وبعث  صمت  ولكنه  ينهار،  ودعواتا  االم  كالم  يسمع  من 
قلبه  يكون  حني  هبا  عرف  رشيقة  وابتسامة  مجيل  بصوت  هلا 
املستعد  وولدها  االم  بني  املشاعر  هذه  فيض  ومن  مطمئنا.. 

للموت قال:
أطيع  اآلن  أنا  اجلنة حتت قدميك..  يا من  أمي وتاج رأيس   -
فتوى اجلهاد لسيدي عيل السيستاين وال يمكن ان ارجع عنها، 
فأنا االن ليس طالب علم فقط وانام طالب وجماهد من أجل 
افرحي  استشهد  اذا  أمي  املقدسة..  والعتبات  والوطن  الدين 

يقينه بالرؤيا كان حاسمًا وموته شهيدًا البد منه بإذن 

الله.. فجاء صوت النداء للجهاد الكفائي من لب الحوزة 

العلمية قريبًا من معشوقه

،،
،،
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ألنني سأتزوج من أمجل امرأة يف العامل 
وسيكون  املالئكة  يب  وستحف 

زفايف كعريس وشهيد يف السامء.  
بمغادرة  الشمس  اوحضضت  ان  وما 
من  االوامضضضر  جضضاءت  حتى  النهار 
حي  بتحرير  الشعبي  احلشد  قيادة 
حمافظة  قضضاطضضع  ضمن  الضضقضضادسضضيضضة 
صالح الدين مدينة )تكريت( وهو 
عبارة عن حي سكني أغلب بيوته 
معه  وكان  االوامر  نفذ  الطني،  من 
ومخسني  أربع  التحرير  املعركة  يف 
جماهدا، فطلب منهم أن يستشهدوا 
احلسني)عليه  اإلمضضام  استشهد  كام 
السالم( عطشانا، فصىل هبم صالة 
وأخضضذ  مجضضاعضضة،  والعشاء  املضضغضضرب 
رايضضة  معه  وكضضانضضت  عضضهضضدا،  منهم 

التي حصل عليها  العباس )عليه السالم(  اإلمام أيب الفضل 
املقدسة..  العباسية  العتبة  يف  العلم  دار  حوزة  دراسته  أثناء 
الصفر.  ساعة  بانتظار  وهم  للمعركة  التجهيزات  وبضضدأت 
فطال ليل صباح املعركة بعد تأهب وصالة وسحور من أجل 
وهبت  املواجهة،  عاصفة  وانطلقت  جديد..  رمضاين  يوم 
االنفجارات من كل حدب وصوب. وكان اليوم هو األربعاء 
املصادف 2 /7 /2014م املوافق 5 رمضان 1435هض. يف متام 
املكان  وكان  الالسلكي  جهاز  غلق  تم  ظهرا  الثانية  الساعة 
وسواتر  بيجي  قاطع  عىل  واملفخخات  بالرصاص  ملغومًا 
فقد   .. االرهايب  )داعش(  مّد  تقاوم  الشعبي  للحشد  الصد 
جيندل  فبدأ  الطينية،  البيوت  من  السود..  كالغربان  خرجوا 
بشجاعة قل نظريها املتوحشني من )داعش( ومن يساعدهم 
البعثي  االنحالل  اىل  بالعودة  أمل  املدينة ومن هلم  من خونة 
خيافون  منهم  الكثري  ان  املفاجئة  االوحضضد.  القائد  وسطوت 
»الشيخ  أمثال  من  أمامهم  الضضذي  لكن  فيهربون..  املضضوت 

الركايب« يعشقون املوت. 
الكاثرة  كثرتم  ولكن  العنيف،  والقتال  الصد  واستمر 
استطاعت ان حتارص الشيخ وجمموعته.. رفع راية ايب الفضل 
ال  ان  عىل  املجاهدين  امام  وعقدها  السالم(  العباس)عليه 

بإحدى  اال  يرجع 
احلضضسضضنضضيضضني، إمضضا 
أو  الضضضنضضضرص 

يقاتل،  وبقي  االنسحاب  قاعدة  حطم  بذلك  الشهادة.. 
تراجعوا من  كاألسد يصول يف االعداء صوالت مميتة حتى 
أمامه مرات عديدة لرسعته الفائقة وتركيزه العايل يف تصويب 
أمامه.. ويف حلظة صولة كبرية مع جمموعة من  املباح  اهلدف 
الطينية  البيوت  أمام  جدا  خطرة  منطقة  الجتياز  املجاهدين 
شهيدا  أسقطته  لئيمة   غضضادرة  برصاصة  قناص  منه  متكن 
املعركة-  نداء له- من خرجوا أحياء من  حمتسبا. وكان آخر 
هذه اآلية الكريمة )من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل 
عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال 
(، وتم غلق جهاز )الالسلكي(، بقي جثامنه الطاهر يف أرض 
الشهداء  اربع من  يوما ومع  يقرب من أحد عرش  ما  املعركة 
الذين كانوا معه. وعند حترير هذه املنطقة التي استشهد فيها 
وجدوا جثامنه الطاهر عىل حاله متاما وتفوح منه رائحة زكية، 
ال  عطرا  جثته  عطر  كانت  »واهلل  اجلثامن:  وجد  الذي  فقال 

يمكن معرفته، اال من هم يف اجلنة«.
القاتلة  الرصاصة  كان  املنام..  ُحلم  يف  ال  اليقِظة،  ُحلِم  يف 
يف  جسده  ليبقى  السامء  صوب  لتحلق  الطاهرة  روحه  تأخذ 
العراء يبحث يف حدائق املقابر رضيح ينتظر ميت حّي.. وحّي 

شهيد.. اهنا نبوءة االنتظار. 
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ج��ل��وس أله����ل ال��ب��ي��ت 
يرافقه  ال��ك��س��اء  ت��ح��ت 

بقلم: خديجة عبد الواحداجتماع في السماء

لقضضد رافق اجتامع أهل الكسضضاء يف األرض خطاب من العيل 
األعضضىل خيرب به مالئكته وسضضكان سضضامواته )يضضا مالئكتي ويا 
سضضكان سضضاموايت إين ما خلقت سضضامًء مبنية وال أرضًا مدحيَّة 
وال قمرًا منريًا وال شمسضضًا مضيئة وال فلضضكًا يدور وال بحرًا 
جيضضري وال ُفلكًا يرسي إال يف حمبة هؤالء اخلمسضضة الذين هم 
حتت الكسضضاء(، أي هضضذا الوجود وما حيضضوي ُخلق من أجل 
حمبضضة أهل البيت )عليهم السضضالم(، الذين هم حتت الكسضضاء 
اآلن الضضذي حييط هبم الكسضضاء من كل جانضضب وعازهلم عن 
مجيع مضضن حييط هبم من نسضضاء وأقرباء النبضضي )صىل اهلل عليه 
والضضه(، وهناك أحاديث تعطي معنى مقارب ومشضضابه كام يف 

احلديث القضضديس )لوالك يا أحد ملا خلقضضت األفالك ولوال 
عيل ملا خلقتك ولوال فاطمة ملا خلقتكام(.

ابتضضدأ حديضضث الكسضضاء بفاطمة )عليهضضا السضضالم( ويف بيتها 
)عليها السضضالم( والكسضضاء كان موجضضودا عندهضضا والدعوة 
لبعلهضضا وبنوها سضضالم اهلل عليهم أمجعني.. ومضضن هنا تنطلق 
احلقيقة الكونية حلديث الكساء، وهذه احلقيقة تكون مرتبطة 

بخصوصية آية التطهري املباركة.
حيث نستلهم من حديث الكساء الكثري من املضامني املهمة 
واخلطضضرية والعظيمة واملقدسضضة نتوقف عضضىل بعضها يف هذه 
العجالضضة ، أن عمليضضة اجتامعهم مل تكن عاديضضة بل يد الغيب 
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ال يمكن نزول هذه اآلية 
وحدوث هذا الحدث 

الجليل إال بوجود هؤالء 
الخمسة جميعاً وال يمكن 

ان ينقص عددهم أو 
يغيب عن هذا االجتماع 

أحدهم

،،

،،

كانضضت مسضضرّية هلضضا وتراقضضب كل جزئياتضضا ودقائقها 
ألهنا تتعلضضق بالكون واخللضضق مجيعضضًا، وعندما أكتمل 
اجتضضامع اخلمسضضة صلضضوات اهلل عليهضضم أمجعضضني حتت 
الكسضضاء عندها أخذ رسضضول اهلل )صىل اهلل عليه واله( 
طريف الكسضضاء ودعا بكلامته املقدسضضة مبارشة ، حيث 
ضضاَم ُيِريُد اهللَُّ  نزلضضت اآلية الكريمة، قضضال تعاىل:  {....إِنَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا  ْجضضَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ

)االحزاب:33(}.
 اي ال يمكضضن نزول هذه اآليضضة وحدوث هذا احلدث 
اجلليل إال بوجود هؤالء اخلمسضضة مجيعًا وال يمكن ان 
ينقضضص عددهم أو يغيب عن هضضذا االجتامع أحدهم، 
أي وجضضود اخللضضق والكون مضضن أجل وجضضود هؤالء 
اخلمسة صلوات اهلل عليهم أمجعني، وعملية دخوهلم 
حتت الكسضضاء اي عزهلم عن حميطهم اخلارجي بشكل 
ال يقبضضل الشضضك أن املعني بآية التطهضضري هم فقط أهل 

البيت )عليهم السضضالم( الذين هم حتت الكسضضاء فال 
يمكن ألي شخص ان يّدعي دخوله حتت عنوان أهل 
البيت )عليهم السالم( ألنه مل يكن حتت الكساء الذي 
أحتضن فقط أهل البيت )عليهم السضضالم(، وكأن اهلل 
سضضبحانه وتعاىل مل ينضضزل آية التطهضضري إال بعزل هؤالء 
اخلمسضضة )عليهم السضضالم( عضضن باقي النضضاس بطريقة 
ال تقبل الشضضك والريب، فضضإذا كان أهل البيت عليهم 
السضضالم جالسضضني بدون عضضزل عن املحيضضط اخلارجي 
ونزلضضت آيضضة التطهري عليهم فيمكن لنسضضاء الرسضضول 
)صضضىل اهلل عليه واله( أن يدعضضنيَّ أهنن من أهل البيت 
)عليهم السضضالم( ألن أحداهن كانت يف الغرفة معهم 
أو كانت تسضضري بجنبهضضم وهكذا ولكن شضضاءت قدرة 
اهلل سضضبحانه وتعضضاىل أن يكون العزل تضضام عن املحيط 
اخلارجضضي مضضن خالل الدخضضول حتت الكسضضاء وتنزل 

اآلية فقط عليهم )صلوات اهلل عليهم أمجعني(.
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يعة شر

الربــا في اللغة: نمو المال وزيادته، وفي المصطلح الفقهي والمعرفي أخذ زيادة على 
ين مطلقاً،  المال الُمقَتَرض في قبال الزمن يبقى المال عند المستقرض، أو في قبال الدَّ
أو زيــادة علــى الُمثّمن في بيــع المتماثلين فيما إذا كان العوضان مــن الكيل والموزون، 
وعليه فالربا يتحقق في موضعين، أن يستدين شخص من آخر ماالً لمدٍة ما وُيشترط بأن 
يزيد عليه لدى إرجاع المســتدين المال الى المدين، أو أن يشــتري شــخص من آخر ما ُيكال 

بكيل أو يوزن بوزن شيئاً يكون الثمن والمثمن )أي العوضين( من جنس واحد.

)2 الربا )1 - 
لمحّق��ق م��ة ا لعال م��ن فك��ر ا

س��ي با لكر ا ق  د صا محم��د  لش��يخ  ا  
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والرشعي  اللغوي  املعنيني  الكريم  القرآن  استخدم  وقد 
الصدقات  وُيريب  الربا  اهلل  »يمحق  تعاىل:  قوله  يف  معًا 
عز  وقال   ،]276 ]البقرة:  أثيم«  كّفار  كل  حيب  ال  واهلل 
الناس فال  أموال  ِربًا لريبوا يف  آتيتم من  قائل: »وما  من 
القرآن  39[، وقد ورد ذكره يف  ]الروم:  اهلل«  يربوا عند 
حًة بحرمته، من أمهها قوله تعاىل:  يف آيات متعددة مرصِّ
الذي  يقوم  كام  إال  يقومون  ال  الربا  يأكلون  »الذين 
البيع  إنام  قالوا  بأهنم  ذلك   ، امَلسِّ من  الشيطان  يتخطفه 
م الربا، فمن جاءه موعظة  مثل الربا وأحلَّ اهلل البيع وحرَّ

عاد  وَمن  اهلل،  اىل  وأجره  سلف  ما  فله  فانتهى  ربه  من 
]البقرة:  خالدون«  فيها  هم  النار  أصحاب  فأولئك 
تأكلوا  ال  آمنوا  الذين  أهيا  »يا  شأنه:  جل  وقال   ،]275
]آل  ُتفلحون«  لعلكم  اهلل  واتقوا  مضاعفة  أضعافا  الربا 
الربا  »وأخذهم  جالله(:  )جضّل  وقال   ،]130 عمران: 
]النساء:  بالباطل:  الناس  أموال  وأكلهم  عنه،  هُنوا  وقد 
احلُرمة  هذه  درجة  لتبنّي  الروايات  جاءت  وقد   ،]161
يقول  حيث  أشدها،  هنا  بل  الكبائر،  من  عدتا  حيث 
من  أشد  اهلل(  )عند  ِربا  »درهُم  )ع(:  الصادق  االمام 
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 ،]117/18 ]الوسائل:  حمرم«  بذات  كلها  زينة  سبعني 
وقد وردت هبذا املضمون روايات عّدة، وأباحت أخرى 
تبنيِّ وجه احلُرمة فيها وإرصار اهلل سبحانه وتعاىل يف النهي 
عنه يف آيات خمتلفة حيث سأل سامحَة عن االمام الصادق 
)ع(: »إين رأيت اهلل تعاىل قد ذكر الربا يف غري آية وكرره، 
قال )ع(: أَو تدري مِلَ ذاك؟ قلت ال، قال )ع(: لئال يمتنع 
 ،]118/18 ]الوسائل:  املعروف«  اصطناع  من  الناس 
باجتاه  يذهبان  الهنام  إال  بالزنا  الربا  الروايات  متثيل  وما 
واحد أال وهو املسألة االجتامعية، فإن بعض املحرمات قد 
تكون رضرها فردي فحرمتها تكون فردية، وقد ال تصل 
آثار  املحرمات  لبعض  ولكن  الكبرية،  الذنوب  درجة  اىل 
اجتامعية كبرية، فلذلك يشدد اهلل عىل تركها والنهي عنها 
سلبيني  أثرين  كالزنا  الكبرية  الذنوب  درجة  اىل  وتصل 
فردي واجتامعي، ومن املعلوم أن أثره الفردي هو املرض 
يف  اجتامعي  أثر  له  كان  شاع  ما  وإذا  والنفس،  العضوي 
يف  سواء  ونفس  األمراض،  بانتشار  العضوي  االجتاهني 

النسل أو يف اآلخرين، وقد بحثنا ذلك يف رشيعة الزنا.
بني  سواء  الشخصية  آثاره  اىل  باإلضافة  فهو  الربا  وأما 
املتعاملني، املتعامل بالربا يتأثر تأثرًا نفسيًا يميت يف نفسه 
من  خاٍو  إنسان  اىل  ويتحول  به  املأمور  التهذيب  ذلك 
عاملة  أداة  اىل  اآلخر  الطرف  وينقلب  والرحة  العطف 
كبرية  نسبة  بذلك  وخيرس  األحوال  من  كثري  يف  خارسة 
من جهوده كام ويصبح هو اآلخر قد ختىل عن األخالقية 
املجتمع،  به ويصبح علة عىل  يتخلف  أن  أرادها اهلل  التي 
يف  خيرس  قد  اآلخر  فهو  بالربا  معه  تعامل  الذي  وصاحبه 
ماله كام وعد اهلل وخيرس نفسه وجمتمعه )ويمحق اهلل الربا 
أبيه  عن  الصادق  االمام  يروي  حيث  الصدقات(  وُيريب 
من  أرى  »وقد  اآلية:  تفسري هذه  السالم يف  عليهام  الباقر 
ربا  درهم  من  أحمق  حمق  أي  فقال:  ماله،  يربو  الربا  يأكل 
يمحق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر« ]الوسائل: 
119/18[، ويف رواية أخرى يقول الصادق )ع( عندما 
الربا  كان  لو  »إنه  )ع(:  فقال  الربا؟  حتريم  علة  عن  ُسئل 

حالل لرتك الناس التجارات وما حيتاجون إليه، فحرم اهلل 
الربا لتنفر الناس من احلرام اىل احلالل واىل التجارات من 
القرض« ]الوسائل:  بينهم يف  فيبقى ذلك  البيع والرشاء، 
120/18[، ويف توجه آخر فاشد اهلل سبحانه وتعاىل منع 
الناس التعامل بالباطل أي احلصول دون كدٍّ وتعب سواء 
إزاء  يف  املال  حصول  يكون  أن  والبد  جسديًا  أو  فكريا 
مع  الركود  وعدم  االقتصاد  عجلة  لتحريك  وذلك  يشء 
فاالقتصاد  كاذبًا،  ال  حقيقيًا  االقتصاد  يكون  أن  مالحظة 
بمعنى  معينة  فئة  عند  وتكديسه  املال  جتميع  هو  الكاذب 
هذه  بتعميق  وذلك  املجتمع  يف  مالية  طبقاتية  حالة  خلق 
بينهم  ويزداد  فقره  يف  ومعمق  فقريًا  الفقري  ليبقى  احلالة 
كبرية  بينهام  الفجوة  فتبقى  ويزداد  الغني  ثراء  يف  بعمق 
مقابل  يكون  وأن  البد  بل  االسالم،  يرتضيه  ال  ما  وهذا 
أي وحدة مالية عمل واضح ومتام ظاهر عىل أرض الواقع 
مضاف اىل كون ذلك يكون ملن قام به فال يستغل األغنياء 
ثراء  ليزداد  الغني  لصالح  الفقري  فيعمل  ذلك  يف  الفقراء 
الغني  يعمل  أن  املطلوب  بل  فقرًا  ليزداد  الفقري  ويرتاجع 

عىل أن يأخذ بيد الفقري ليصبح بمصافه.

المتعامل بالربا يتأثر تأثراً 
نفسياً يميت في نفسه 

ذلك التهذيب المأمور 
به ويتحول الى إنسان 

خاٍو من العطف والرحمة 
وينقلب الطرف اآلخر الى 

أداة عاملة خاسرة

،،

،،
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»جيب احلذر ممضضن حياولون إلصاق التهضضم بالعلامء وممثليهم 
واملبالغضضة فيها، مضضن دون تثبضضت، أو مع تعمضضد التهريج بال 
حضضق، فإنا ال ننكضضر أن هناك بعضضض املفارقات والسضضلبيات 
نتيجة اخلطأ غري املتعمد، بل وحتى التسضضامح بوجه ال يعذر 
فيه الشضضخص، إال أن ذلك ال يعني سضضلب الثقضضة من الكل 
واإلعضضراض عنهضضم، فإن ذلك ظلضضم صضضارخ للحقيقية من 
جانضضب، وضياع الدين من جانب آخر، حيث ال بديل عقال 

وال رشعًا عن العلامء.
وأي بديل ُفضضرض أو يفرض يف جمتمعاتنضضا ومجيع جمتمعات 
األرض فهضضو دوهنم يف األمانة واإلخضضالص، وما ينتظر منه 
مضضن املفارقات والسضضلبيات أكثر بكثري ممضضا حصل اآلن عىل 
السضضاحة، قد يمكضضن لبعض الناس القيام هبضضا، كإجراء عقد 
الضضزواج، وصالة اجلامعة، والتصدي لإلجابة عىل األسضضئلة 
ضضذون الرجوع لعامل املنطقضضة أو املبّلغ  الفقهيضضة مثال، فهل حتبِّ

فيها أو ال«..

ورد يف هنج البالغة حتقيق الشضضيخ فارس احلّسضضون )ص 74( أن 
أمري املؤمنني عيل )عليه السضضالم( عند خروجه لقتال أهل البرصة 
كان قضضد مرَّ به عبضضد اهلل بن عبضضاس )رحه اهلل(: ودخضضل عىل َأمري 
املؤمنضضني )صلوات اهلل عليه( بذي قار ورآُه خيِصف نعله، فقال له 

)عليه السالم(: ما قيمة هذا النعل؟ فأجاب: ال قيمَة هلا!. 
فقال )عليه السالم(: »واهلل هَلَِي َأَحبُّ إيِلَّ من إِمرتكم، إاِّل َأن ُأقيم 

حّقًا، َأو َأدفع باطاًل«..

صورة وتعليق:
 1935 عام  في  الشريف  السرداب    محراب 
ــن خــشــب الــســاج  وقـــد ُصــنــع الــشــبــاك م

منقوش عليه:
بسم الله الرحمن الرحيم.. ُقْل اَل أَْسَأُلُكْم 
َوَمْن    اْلُقْرَبى  ِفي  َة  اْلَمَودَّ إاِلَّ  أَْجًرا  َعَلْيِه 
َه  َيْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا  إِنَّ اللَّ

َغُفورٌ َشُكورٌ .

القرآن  صاحب 

ومعنى..   حديث 

ية
بو

ة أ
سال

ر

 لضضن ينسضضى اهلُل جهضضادَك مضضع القضضرآِن..  لن ينسضضى اهلُل 
تكضضرارَك لآليِة..  حتى جضضفَّ حلقَك وُبضضحَّ صوُتَك.. 
 لن ينسضضى اهلُل ترعَك بضضأن يفتَح عليك..  لن ينسضضى 
اهلُل دمعاٍت ُسضضكبْت عىل آيٍة..  لن ينسضضى اهلُل اعتكافَك 
عضضىل مصحفَك..  حتى لو مل تتقضضن احلفظ فمصاحبتك 

للقرآِن جتعلَك من أهِل اهللِ وخاصته. 
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هويتك..

مضضن احلقائق العلمية املذهلة التي أشضضاَر إليها اإلمام السضضجاد )عليه السضضالم( 
 ، َب ِفيَنا آاَلِت اْلَبْسضضطِ ِ الَِّذي َركَّ ْمُد هلِلَّ يف دعضضاء التحميد هلل تعاىل قولضضه: »واحْلَ
 و َجَعَل َلَنا َأَدَواِت اْلَقْبِض«، والتي فرّسها البعض بمنح احلرية، وورد يف كتاب 
)رشح الصحيفة السضضجادية( للعالمة السضضيد حممد حسني احلسيني اجلاليل يف 
رشح قولضضه )عليه السضضالم(: »احلمد هلل الذي رّكب فينا آالت البسضضط وجعل 
لنضضا أدوات القبض«، بأن )اآلالت( مجضضع آلة، واألدوات: مجع أداة، واملراد هبا 
األجهزة واألعضاء التي جعلها اهلل يف أبداننا، واملراد بالقبض والبسضضط: سائر 

األفعال واحلركات التي يقوم هبا اإلنسان بواسطة اآلالت واألعصاب.
ومع ما بّينه السضضيد اجلضضاليل، فهنالك حقيقة علمية اكتشضضفت فيام بعْد كان قد 
ذكرها اإلمام السضضجاد )عليه السالم( وهي )آالت البسط وأدوات القبض(، 
وحديثًا هنالك علم يسضضمى علم التحريك )امليكانيكا( الذي يامزج بنَي جسم 

اإلنسان واآلالت امليكانيكية ويصف جسم اإلنسان باآللة امليكانيكية.
حّتى أن الكثري من اآلالت التي اكتشفها اإلنسان تعتمد كليًا عىل نفس جسم 
اإلنسضضان ومنها مثاًل الرافعات التي اسضضتلهمها اإلنسضضان )املخرتع( من حركة 
الذراع يف البسضضط والقبض والتي أشضضار إليها اإلمام السضضجاد )عليه السالم( 
بآالت البسضضط وأدوات القبض، وهي املتمثلة بالعضالت املوجودة يف الذراع 

. )ATP( فضاًل عن ما يسّمى حديثًا بالطاقة

ف��ي االن��ت��ظ��ار

علمية  حقائق 

نظ��رة اآلخرين ليس��ت الحقيقة التي تحتاجه��ا لمعرفة هويتك، 
لديك ما يش��فع ل��ك لتحدد قيمتك بنفس��ك، قصة ل��م يعرفها 
أح��د، تحدي��ات تخطيتها بج��دارة، ضغوطات لم تكس��رك، والكثير 

من األحداث التي تستحق التوقف والتمعن و االبتهاج..
أنت الهوية والمعنى لنفسك فال تسمح ألي نظرة أن تهّزك.

ملن أشكو لوعة غيابك، وكيف يل الصرب عىل 
فراقك؟ أنت املرتبع عىل عرش القلب، املتّوج 

باحلب، املفّدى بالروح، وبكّل عزيٍز غاٍل. 
والضضسضضامء  وأهضضَلضضهضضا  األرَض  عنك  أحضضضّدث 
منك  أثضضٍر  عن  أفتُش  اجتهُت  أّنضضى  وسكاهنا، 
روعضضة  ينرش  عطٍر  أو  طلعتك  هبضضاء  حيكي 

حضورك.  
بسياط  تلهبني  الوجود،  أسئلة  عيّل  تنهاُل 
الشك واليقني، فهل من جميٍب سواك، أ لسَت 

املوعود؟!
وتنثر  ضضضضوءًا،  احلضضضروف  تبذر  رأيضضتضضك  مضضرًة 
بني  املضضسضضافضضاُت  فتنحرس  ضضضوعضضًا،  الكلامت 
اخلوف  بأرغفة  الدمع  متضضزج  ومضضرة  يديك، 
فتنكرس املرايا حذر حلظتك. وإذ ختّط مسارك 
أبواب  عند  أخيلتي  حتّط  الغياب،  رمل  عىل 

العتاب.
بضضالضضوداع،  املضضلضضّوحضضة  البيض  املضضنضضاديضضل  تلك 
سواء،  والنوارس  هي  اللقاء..  بأمل  املوردة 
وشيٍك،  ظهور  رجضضاء  الشمس  وجه  تغطي 
اخلفّي.  الرَس  رهبة  ويا  احليّي،  النور  بسمة  يا 
لدفء  وتاقت  العيون،  لرؤيتك  اشتاقت  كم 
مهستك  للطف  وتلهفت  القلوب،  ملستك 

األسامع..!  
به  يضج  الذي  الصمت  هذا  يؤملني  ما  أكثر 
أراهن  الوقت..  لعاب  عليه  ويسيل  املكان 
أنك اآلن ترفع كفيك بالسؤال: متى الفرج؟!

اللقاِء أملُ 

عن تراث أئمة الهدى

ي 
الم

س
ال

در 
حي
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