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امللتقى الشعبا� الرابـــــع
تحت شعار

أين جامع الكلمة عىل التقوى؟

والصالة والسالم عىل ارشف الخالئق اجمع� محمد وعىل ال بيته الطيب� 
الطاهرين.

االخوات الفاضالت ضيوفنا الكرام السالم عليكم ورحمة الله وبركاته انه 
ملن دواعي رسوري أن اقف أمامكن اليوم اللقي كلمة اتحاد الحسينيات 
النسوية يف دولة الكويت, بل ويرشفني ان أكون عضوة يف هذا  التجمع 
املبارك الذي تأسس عىل مبدأ وحدة الكلمة ورص الصف والتعاون لخدمة 

الدين ورشف الخدمة الحسينية..
ٍة َواذْكُُروا َما  يقول الباري عز وجل يف محكم كتابه }ُخُذوا َما آتَيَْناكُم ِبُقوَّ
ِفيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{ البقرة - 63 وايضا يقول تعاىل }يَا يَْحيَى ُخِذ الِْكتَاَب 
الكتاب بقوة واألمر به كقوله  ٍة{, قد تكرر يف كالمه تعاىل ذكر أخذ  ِبُقوَّ
ٍة َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخُذوا ِبأَْحَسِنَها{ األعراف - 145، وقوله }ُخُذوا  }فَُخْذَها ِبُقوَّ
ٍة َواْسَمُعوا{ البقرة - 93 إىل غÂ ذلك من اآليات، وحسب  َما آتَيَْناكُْم ِبُقوَّ
االلهية  املعارف  من  التحقق  هو  بقوة  االخذ  من  املراد  فأن   Âالتفاس
أي  واهتÅم..  بعناية  بها  املتعلقة  باألحكام  والعمل  الربانية  والتكاليف 

بقوة العلم و العمل.
ولعل من اهم التكاليف املرتبطه بالعمل يف ميدان العمل االسالمي اليوم, 
ورص  الرؤى  توحيد  عىل  العمل  هو  بنا  املحيطة  التحديات  شدة  ومع 
الصفوف حتى نكون كالبنيان املرصوص لتكون كلمة الله هي العليا كلمة 
منفذا  ضعفنا  يف  وجدوا  لطاملا  الذين  الشياط�  همزات  تغلب  واحدة 
يخرتقون فيه روح الجسد الواحد, بل وال أشك لوهلة وبإÊانا قطعيا انها 
من اصعب ميادين مجاهدة النفس واكÎها قربة اىل الله عز وجل وانسا 

لقلب موالنا صاحب الزمان ارواحنا لرتاب مقدمه الفداء.
ان معيار التدين الحقيقي استاذاÐ الفاضالت وسبيل القربة اىل الله عز 
وجل ليس  لباسا نلبسه وال تسبيحات نرتÒها وليست فقط صالة وصياما.. 
اخطر  هي  والتي  واملجتمعية  االجتÅعية  التكاليف  يغفلون  منا  كثÂون 
من  واالخطر  االكرب  الجزء  تشكل  هي  بل  الفردية  التكاليف  من   Âبكث
انه من ضيق  ان قلت  ابالغ  لله عز وجل وال  الحقه  االعبودية  منظومة 
االفق ان نتصور ان الدين هو مجرد تكاليف فردية نؤديها لنربىء ذمتنا 

امام الله عز وجل. 
هل فينا هنا اليوم من ال تحدث نفسها برشف نرصة موالي صاحب الزمان 
Òني  بركات  مجرد  او  مجانية  هبة  اتراها  فداه  ارواحنا  البيعة  صاحب 

انفسنا بها.
ال شك ان مواصفات انصار املوىل روحي فداه ذات معايÂ عالية الجودة ال 

تليق اال Ûن امتحن الله قلبه باالÊان وانترصعىل ذاته وهواه
         واعرتكته ميادين الرصاع الحي يف واقع ساحة العمل الرسايل

           حتى استطاع ان يقدم املصلحه العليا عىل مصالحه الفردية
                     وان يقدم مصلحة الوحدة وان خالفت رغباته الشخصانية. تلك 
هي التقوى .. ان اصالح ذات الب� وضم اهل الفرقه من اشد العبادات 

واحبها اىل الله واىل قلب موالي روحي فداه.. تلك هي العبودية الحقة .. 
دون  علينا  Þر  ان  الينبغي  والتي  العظيمه  املناسبه  هذه  ويف  اليوم  اننا 
محاسبة للنفس. ليس فقط محاسبة فردية بل محاسبة كجÅعات اسالمية 
لها اهداف رسالية وخطط  وبرامج عمل.. هل حقا نحو نسÂ يف الطريق 
الصحيح ام ان العمل الرسايل اصبح مشاريع فردية يف قالب اجتÅعي ام 

انه اصبح روتينا ثقيال تنتظره االجيال القادمه.. 
استاذاÐ الفاضالت وخصوصا املعنيات بخدمة املنابر الحسينية والقاâات 
عىل العمل االسالمي يف اي مؤسسة او مركز نشهد اليوم تحوال كبÂا عىل 

كل االصعدة فلم يعد اليوم كاألمس.
نحن يف زمن االنفتاح املعريف والغزو الثقايف, اليوم العاä الغرã يتحدث 
وحتى  بل  والسياسية  االقتصادية  املجاالت  كل  يف  العوملة  نظريات  عن 

الرتبوية. ومن واجبنا العمل عىل جبهت� اساسيت�:
الشباب  الرتكيز عىل جيل  مع  والعقائدي  والثقايف  املعريف  التحص�  اوال: 

املستهدف يف كل امليادين.
حسب   " االممية   " لنقول  أو  االسالمية  العوملة  Òــوذج  طرح  ثانيا: 
تهيئة  تكليفنا  فداه,  ارواحنا  موالنا  بها   Ðيا سوف  والتي  التعبÂالقرآ� 
املجتمع للتغيÂ الكبÂ القادم حتى اليكون صادما للكثÂين ممن اعتادوا 
عىل الفردانية والعمل يف ساحات مبعÎة. ومن هنا يكون التكليف ليس 

بالسهل الن االنطالقة ينبغي ان تكون من الداخل.
اوال: دواخل انفسنا لقبول هذا التغيÂ وتجاوز ذاتياتنا.

تحدي صعب وخصوصا ملن  الوحدة وكم هو  بوتقة  االنصهار يف  ثانيا:   
تضخمت لديه األنا.. انه ميدان االنصار الحقيقي... أال هل من نارص؟  

هنا  مهمة  نقطه  توضيح  ينبغي  التوجه  احادي  الحديث  اليكون  وحتى 
نوحد  تلغى عقولنا وان  وان  نلغي مشاريعنا  ان  بالطبع  املقصود  فليس 
االراء  تتعدد  أن  املطلوب  نعم  املطلوب..  هو  Þاما  العكس  بل  قياداتنا 
ولكن نفكر معا.. تتعدد االطروحات ولكن نعمل معا.. تتوسع املشاريع 
التعددية  عىل  القائم  املؤسيس  العمل  روحية  انها  معا..  نتعاون  ولكن 
الفكرية والوحدة يف الرؤى واالهداف العامة. وكم هي شاسعة املساحات 
املشرتكة بيننا لتكون ميدانا للتعاون ورص الصفوف.. واقولها هنا ومن هذا 
االولويات وان  اوىل  الهم من  نعترب هذا  ان  انها مسؤوليتنا جميعا  املنرب 
الدعم  خالل  ومن  والجÅعية  الفردية  املبادرات  خالل  من  بجد  نعمل 

واملشاركة والعمل الجاد الدؤوب..
وحوله  الكوفة  منرب  عىل  القائم  اىل  انظر  كأ�  )ع(:  الصادق  االمام  عن 
األلوية  اصحاب  وهم  بدر،  اهل  عدة  وثالثة عرشرجالً،  ثالíائه  اصحابه 

وهم حكام الله يف ارضه عىل خلقه.
املجاهدين  ومن  بأمره  العامل�  ومن  لدولته  يؤسس  اجعلنا ممن  اللهم 
تحت لوائه اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة و عجل لنا ظهوره 
وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخÂه ماننال به سعة من رحمتك وفوزا 

من عندك انك سميع مجيب وصل اللهم عىل محمد وال محمد )ص(..
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فيتعلق  االنتظار كان منتظرا حقيقيا،   من عرف معنى حقيقة 
قلبه بصبح اللقاء واجهد نفسه يف طريق اللقاء ويسÂ عىل طريق 

االعداد ايل ظهوره..
وهناك امتيازات خاصة تكون للمنتظرين لظهوره عليه السالم يف 
التاريخ.. كاملتق� الحقيقي�، واملجاهدين يف سبيل الله، ورجال 
العلم والفكر، عىل سائر اطياف املنتظرين فهم يف حال انتظار 
دائم وادراك كامل المامهم، وهم الذين يتسلحون بسالح اإلÊان 
الرصاط  Êثل  املبارك  وجــوده  ان  شك  وال  والفضيلة،  والعلم 

املستقيم والخروج القويم من الجاهلية
        اىل الحياة العقلية والعقيدة الحقة، فهم يف سعي دائم

          وعىل أهبة االستعداد للجهاد والشهاده وااليثار والبذل
                  والعطاء..

إن الزهاد والعباد إذا ä تقرتن عبادتهم بالجهاد والشهادة، فهم 
ينكرون  سوف  الغائب  أنصار  الن  القائم  ال  الغائب  انصار  من 
ما  ُجل  فان  لذا  واملخاطر  املعارك  الشهادة وخوض  عليه طلب 

يطلبونه هو غائب ال محمد ال قائم ال محمد..
والعباده وطلب  الزهد  ب�  الذين جمعوا  القائم هم  انصار  ان 

الشهاده.
فرجه  تعاىل  الله  عجل  القائم  الحجة  انصار  من  اجعلنا  اللهم 

الرشيف..

من هو املنتظر الحقيقي؟                 األستاذه أقدس عبدالكريم

كلمــة االتحــاد /    خادمة املنرب الحسيني األخت بهية الشطي 

أâًََِّة َونَْجَعلَُهُم  اْألَرِْض َونَْجَعلَُهْم  الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا ِيف  ُنَّ َعَىل  َّÒ َونُِريُد أَن{

الَْوارِثَِ�{

الحمدلله رب العامل� والصالة والسالم عىل من بعث رحمة للعامل� خاتم 

االنبياء واملرسل� املسمى يف السÅء أحمد ويف االرض اã القاسم محمد 

)ص(.

السالم عليكن ورحمة الله وبركاته

أهدي باقة شكر اىل حضورنا الكريم لقبول الدعوة لهذا امللتقى الشعبا� بإسم 

إمامنا املنتظر أرواحنا فداه موالنا صاحب الزمان صلوات الله وسالمه عليه 

للسنة الرابعه عىل التوايل، وأخص بالشكر األخوات الفاضالت املؤمنات القاâات 

عىل هذا العمل املبارك.

َوالُْمْؤِمُنوَن{  َورَُسولُُه  َعَملَُكْم  اللَُّه  فََسÂََى  اْعَملُوا  }َوقُِل  تعاىل  الله  يقول 

التوبة - 105

ودعائم  ركائز  من  البد  العليا.  ألهدافه  ومحققاً  بّناًء  العمل  يكون  حتى 

والتقوى  التعاون  الدعائم  أهم هذه  وإن من  وتُنّميه،  العمل  تبني هذا 

خالل  ومن  تحقيقه.  أجل  من  الطاقات  واتحاد  األسمى  الهدف  ووحدة 

اتحاد الحسينيات النسوي يف دولة الكويت نحرص عىل بث رسائل تعزز 

الوحده اإلسالميه عرب الحقيقه املهدويه من الكتاب والسنه، يقوم االتحاد 

بتنظيم الجهود من أجل تحقيق أكرب قدر من املكتسبات التي تخدم نهج 

رسول الله )ص( وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمع�، وذلك من خالل 

العمل معا وفق رؤيه مشرتكه بيننا لتحقيق نتائج واقعيه ملموسه عىل 

وأجيالنا  مجتمعنا  عىل  ينعكس  وثقافيا  واجتÅعيا  عقائديا  بناءا  األرض 

انتظار  يف   ãإيجا دوٍر  تحقيق  من  اقرتبنا  قد  نكون  أن  عىس  القادمة. 

خالل  من  الحسيني  االتحاد  يهدف  الرشيف.  فرجه  الله  عجل  املنتظر 

امللتقى الشعبا� اىل إيجاد جوانب التقارب يف الفكر االسالمي  استناداً إىل 

اىل  واالستناد  العصبيات  عن  والبعد  والوحدة  والتعاون  الهدف  أصالة 

العقل واملنطق ووسطية الفكر. فنحن نرى نجاح االمه ونجاح املجتمع يف 

وحدته واعتصامه بحبل الله عز وجل.

يقول الله تعاىل }واعتصموا بحبل الله جميعا والتفرقوا{, أخواÐ الفاضالت، 

لتعزيز وحدة املسلم� والتأكيد عىل  الكتاب  والسنه  تضافرت األدله من 

وجوبها )ياأيها الناس عليكم بالجÅعه فإن يد الله مع الجÅعه(. واليوم، نجتمع 

يف هذا امللتقى املبارك تحت سقف واحد وهدف سام  وقلوب متحده تتأمل 

االستعداد لدولة الحق وإعداد أجيال واعية تتحرك باتجاه تعجيل الفرج.

يقول رسول الله )ص(: أفضل جهاد أمتي إنتظار الفرج. من خالل املنرب 

الحسيني الواعي نسلط الضوء عىل أهمية االنتظار االيجاã حيث نقوم 

بإبراز االرث الفكري االصيل حول القضيه املهدويه وتعميق ثقافة االنتظار 

الحس�  الله  عبد   ãأ الشهداء  سيد  قضية   ومن خالل  الغيبه.  يف عرص 

صلوات الله وسالمه عليه نقوم بالتصدي لالنحرفات والعمل، عىل تقوية 

املستهدفة  الجوانب  وتوضيح  خاصه،  والشيعي  عامًة  االسالمي  املجتمع 

واملعرضة للخطر األكرب.

االمه  لصالح  يرضيه   Åفي وللسعي  ملراضيه  واياكم  يوفقنا  ان  الله  نسأل 

املمتثل�  يجعلنا من  وأن  وآل محمد  وراء خطى محمٍد  االسالمية سعياً 

لنا موالنا صاحب  يبارك  ألمرهم معرتف� بحقهم محتجب� بذمتهم. وأن 

الزمان روحي له الفداه هذا العمل املتواضع .

وآله  محمد  عىل  اللهم  وصىل  العامل�  رب  الحمدلله  ان  دعوانا  وآخر 

الطيب� الطاهرين.
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بضاعة العاشق� !!                        خادمة املنرب الحسيني صغرى حس�

امللهوف�  العاشق�  بُغية  الكÅل اإلنسا�،  الروحي للوصول إىل مدارج  اإلرتقاء 

الذين صفيت أرواحهم ملالقاة الغائب املؤمل.

كثÂ ما نّدعي العشق للموىل ونردد الدعاء كل جمعه بدموٍع عربى " ليت شعري 

أين أستقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى .. "هل هذا هو الحب املطلوب 

منا؟ ام مجرد لقلقة لسان فقط!! وهل يكفي الحب وحده دون العمل والسعي 

لتعجيل فرجه الرشيف؟!

يقول تعاىل }قُل الَّ أَْسأَلُُكْم َعلَيِْه أَْجرًا إِالَّ الَْمَودََّة ِيف الُْقْرَ÷{ ِمن املوده ألهل البيت 

)عليهم السالم( إظهار الحب كÅ إن العمل سبب إلستحقاق الجنه كذلك الحب 

له قيمة وسبب إلستحقاق الجنة.

قال رسول الله صىل الله عليه واله وسلم : من مات عىل حب آل محمد مات 

شهيداً. وايضاً قال )ص(: من مات عىل حب محمد وآل محمد مات مستكمل 

البيت  اهل  محبة  عىل  تحث  التي  الرشيفه  االحاديث  من  وغÂها   ... اإلÊان 

عليهم السالم وإتباعم.

الذهبية  السلسلة  من  االخÂة  الحلقة  املوعود هو  املنتظر  أن  فيه  مÅ ال شك 

الحسن  بن  محمد  القائم  اإلمام  األوصياء  خاتم  وهو  االنبياء  بخاتم  املتصلة 

ال  )ص(:  النبي  قال  حيث  الرشيف(.  فرجه  تعاىل  الله  )عجل  املنتظر  املهدي 

بأمر أمتي رجل من ولد الحس� عليه السالم Êألها  الدنيا حتى يقوم  تذهب 

عدال كÅ ملئت ظلÅ وجورا. نحن نعلم بإن الله جل وعال جعل قدرته الكونيه 

يف نبينا محمد )ص( وأهل بيته .. واإلمام املنتظر )عج( ممن أعطاه الله تعاىل 

مقاليد الكون، فكيف نهيئ انفسنا ونحن يف زمن - اإلنتظار - إلستقبال ظهور 

املعشوق املخلّص ونستفيد من وجوده املقدس ؟

اوالً: اإلعرتاف والشعور بالنقص والفاقه، ليكون لنا دافع الن الشعور باإلكتفاء 

ينمي فينا روح  التقاعس عن العمل والعطاء.

العامل� وهو  القوه والقدره املستمده من قوة رب  التوجه إىل من Êلك  ثانياً: 

اإلمام روحي فداه  لننال رشف نظره منه تكفينا دهراً من املثابره..

ثالثا: تزكية النفس وتطهÂها من الذنوب واآلثام.. Ûراقبتها ومحاسبتها فتكون 

مهيئه لتلقي الفيوضات اإللهيه..

الدائم معه من خالل  اإلمام، واإلرتباط  التوسل واإللحاح لتشملنا عناية  رابعاً: 

األدعيه والزيارات.

ن يُِجيُب الُْمْضطَرَّ إَِذا َدَعاُه َويَْكِشُف  من جهه اخرى نحن نقرأ قوله تعاىل }أَمَّ

وَء َويَْجَعلُُكْم ُخلََفاَء اْألَرِْض{. يا ترى ما هو الدعاء املستجاب؟ يجيبنا االمام  السُّ

)ع(: هذه  قال   ،} الُْمْضطَرَّ يُِجيُب  ن  }أَمَّ اآليه  عندما سإل عن هذه  )ع(  الباقر 

نزلت يف القائم )عج( إذا خرج تعمم ّوصىل عند املقام وترضع إىل ربه فال ترد 

له رايه أبداً. وعن اإلمام الصادق )ع( قال: نزلت يف القائم من آل محمد )عج( 

الله فأجابه ويكشف السوء  هو والله املضطر إذا صىل يف املقام ركعت� ودعا 

ويجعله خليفه يف األرض.

يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الرض وجئنا ببضاعة مزجاة فأوِف لنا الكيل وتصدق 

علينا إن الله يجزي املتصدق�.

األستاذة هناء بوحمد أم الشهيد محمد الجعفر صفات املنتظرين         

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله لله عىل آالئه والشكر عىل نعÅئه والصالة عىل ارشف مخلوقاته محمد 

خاتم انبيائه وعىل سيد اصفيائه وأوليائه وآلهÅ الطاهرين خÂةخلفائه وأمنائه.

وحجتك  ومولودها  ليلتنا  بحق  )اللهم  شعبان  شهر  من  النصف  ادعية  من 

اللهم فصيل عىل خاÞهم  ان قال,  التى قرنت فضلها فضلك ---اىل  وموعودها 

وقاâهم املستور عن عوالهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه ---اىل اخر الدعاء.

يحتاج العبد اىل امور عدة ليدرك هذا املطلب العظيم وهو ان يدرك يوم االمام 

الحجة بن الحسن سالم الله عليه وان يكون نارصا له وذائدا عنه منها:

اوال: ان يزý العبد نفسه

كيف يزý العبد نفسه؟

ان داâا يجعل يف نفسه ان لله عز وجل هدف منشود وهو إقامة العدل ونرش 

الرحمه واملساواه وما يكون إال بظهور الحجه بن الحسن سالم الله عليه وعجل 

واالجتهاد   العمل  عىل  تحثه  الذي  االمل  ارشاقه  داخله  يف  فيبعث  فرجه,  الله 

والورع والتقوى والعمل بالتكاليف االسالمية.

ثانيا: إزالة موانع الروح

وباطن  ظاهر  له  الذنب  النه  سيده  مالقاة  من  العبد  يحجب  الذنب  مثال: 

والحسد  االحقاد  حمل  الروح  عىل  الذنب  حقيقة   Âتأث يف  تكمن  فالخطوره 

إلخوانه املؤمن� يحجبه عن مالقاة سيده فالدين محبه كÅ قال سيد العارف� 

موالنا امÂ املؤمن� عليه السالم.

ثالثا: االرتباط الروحي باالمام سالم الله عليه

ان يجعل له ساعه يناجي حبيبه وسيده, ان يداوم عىل قراءة االدعيه التى لها 

عالقه باالمام كدعاء الندبه ودعاء العهد وزياره ال ياس�.

رابعا: واعظم عمل يعطيه كل هذه املزايا

انتظار  امتى  جهاد  افضل  )ص(:  النبي  عن  الصادر  والحديث  الفرج.  انتظار 

الفرج.. قال أمÂ املؤمن� عليه السالم: انتظروا الفرج وال تيأسوا من روح الله فان 

.... و املنتظر ألمرنا كاملتشحط  الفرج  انتظار  الله عز و جل  احب األعÅل إىل 

بدمه يف سبيل الله.

خاÞة الكالم نقول

النِّفاَق  ِبَها  َوتُِذلُّ  َواَْهلَُه،  ِبَها اإلسالم  تُِعزُّ  َكرÊَة  َدْولَة  اِلَيَْك يف  نَْرَغُب  اِنّا  اَللّـُهمَّ 

عاِة اِىل طاَعِتَك، َوالْقاَدِة اِىل َسبيلَِك، َوتَْرزُقُنا ِبها كَراَمَة  َواَْهلَُه، َوتَْجَعلُنا فيها ِمَن الدُّ

نْيا َواالِْخرَة الدُّ
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اإلسالم ومنطق القوة             األستاذة ليىل عبدالهادي املحميد   

الناس أن اإلسالم يشجع علـى أخالق الضعف من خالل قيمه  قد يفكر بعض 

ب�  يخلطون  الناس  أن  نجد  الحقيقة  ويف  والعفو،  والتسامح  كالصرب  األخالقية 

صحة هذه األخالق والتي Þارس يف جو األخوة اإلÊانية أو األخوة اإلنسانية يف 

املجتمع وب� التعامل مع سلطة القوى املستغلة يف املجتمع حيث يربرون عدم 

املقاومة بأنها نابعة من قيم إسالمية، وهذا خلط خاطئ.

فالعفو والتسامح واملغفرة ب� املؤمن� هو حق من حقوق األخوة يف اإلسالم ألنه يع� 

أخيك عىل إقالة عÎته واصالح ما فسد من أموره وهذا من دواعي الرحمة ب� املؤمن� 

للمحافظة عىل Þاسكهم وقوتهم. كÅ أن خفض الجناح واإلحساس بالضعف يف 

االسالم هو فقط أمام القوة املطلقة لله وحده ال رشيك له. بينÅ يؤكد اإلسالم رفضه 

للضعف والذل واالستسالم أمام القوى املستغلة يف املجتمع ويحثنا القرآن الكريم 

علـى اإلعداد لهم ما استطعنا من قوة.

تربر  التي  الغاشمة  القوة  من  وليس  املبدأ  قوة  من  تنشأ  اإلسالم  يف  والقوة 

استخدام أي وسيلة حتى العدوان للوصول للهدف. والقوة يف مفهوم ديننا أن 

 Åتكون لك القدرة علـى إدارة أمور حياتك بإدارتك واختيارك آنت وأن تكون ك

يريدك الله أن تكون حراً يف دنياك وتفرض إرادة الخÂ يف حياتك وال تجعل إرادة 

املستغل� هي التي تحكم حياتك. فاملؤمن القوى خÂ من املؤمن الضعيف. إن 

التاريخ كله لألقوياء والحارض يحركه األقوياء واملستقبل يرسمه األقوياء. ويتضح 

من املفهوم القرآ� للقوة أنه ال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم. بقوة الله 

نحن نردع االنحراف فالنرص من الله والله الرزاق ذو القوة املت� والقرآن يعلمنا 

القوة يف القرار والقوة يف املوقف أمام من يريد استغاللنا لتحقيق االنحراف.

ومن أجل أن نستفيد من قوتنا يف مواجهة التحديات ال بد أن نعلم أن سلطة 

القوى املستغلة هم الذين يحاولون أن يسلبوا منا قوتنا ليحكموا الفساد بيننا 

اإلسالم  بأن  العام  الرأي  ليوهموا  الغÂ صحيحة  األخبار  فيبثون  الوسائل  بشتى 

الصور  و  األخبار  من  فينتقون  متخلفة  املسلمة شعوب  الشعوب  وأن  ضعيف 

ليؤكدوا ذلك و يخفون نقاط القوة يف تاريخ املسلم� و يف حارضهم من أجل آن 

القدرة  لديها  التي  هي  و  الغالبة  هي  االستبداد  و  الكفر  قوى  بأن  يقنعوننا 

الفكرية و العلمية فيخلقون يف عقول املسلم� حالة االنبهار بقوى الكفر و بكل 

ما يتعلق بهم من عادات و طريقة حياة وملبس ومآكل عىل آنهم هم األفضل 

والضعف  والفراغ  التظليل  املسلمون  يعيش  وبهذا  تابع�.  إىل  نتحول  حتى 

واالحباط وتشوه صورة اإلسالم وتحطم قداسة شخصياته ورموزه يف النفوس.

وآâتنا من اهل البيت النبوة )ع( مارسوا دورهم يف حركة الوعي ب� املسلم� 

قوي  مجتمع  مكون�  واإلÊان  الحق  أهل  صفوف  ب�  القوة  عنارص  وعززوا 

متÅسك يتحرك بقوة أفراده لتحقيق هدفه وهو العدالة عىل منهج الله القويم 

واإلمام املهدي )عج( حمل أمانة الرسول )ص( وأمانة آبائه )ع( ورعى من بعيد 

لتصبح قوة اجتÅعية تفرض تأثÂها عىل  شؤون هذه الجÅعة املؤمنة منتظراِ 

ساحة األحداث لينهض بها ح� خروجه ويحقق بها العدل

              والسالم بعدما ملئت األرض بالظلم والدمار.

                       وإلعداد مجتمع مؤمن قوي Êهد للظهور علينا أن نكون متÅسك� 

                           عىل أساس الفكر املشرتك واألهداف املشرتكة وآن يكون

                                   بيننا تعاطف وعمل مشرتك لإلصالح ومواجهة الفساد. وأن 

نعي حقيقة أنفسنا وحقيقة ديننا وحقيقة االنجازات يف تاريخنا اإلسالمي األصيل. وآن 

نقرتب من رموزنا الدينية وأن تتحقق بالعلم واالطالع عىل الحقيقة وما يطرح من 

مغالطات. كÅ أنه مطلوب منا آن نبني قوتنا الداخلية والتي تنبع من قوتنا الروحية 

وذلك يتم أوالً: بأن تشعر بالقوة الذاتية من خالل ما أعطانا الله إياه من قدرات كبÂة 

وما سخره لنا من أسباب يف هذا الوجود. 

تهدد  أن  تحاول  التي  املستغلة  القوى  الخوف من  أنفسنا من  بآن نحرر  ثانيا: 

اإلنسان يف رزقه وحياته فالله أكرب مÅ أخاف وأحذر فبيده كل أسباب الحياة ما 

Êلكه هؤالء طارئ سيزول بأمر الله.

وبعد بناء القوة والتي تأÐ بالسعي.. فإن الله يكافئنا بالبصÂة والهداية، }َوالَِّذيَن 

َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِديَنَُّهْم ُسبُلََنا{.

اإلنسان هو صانع التغÂ وهو املؤثر األساس يأخذ من قوة الجÅعة Ûساندتها له 

وتقواه  واÊانه  بعلمه  جديدة  قوة  للجÅعة  يعطي  انه   Åك والصالح   Âالخ يف 

وعمله. وهذه املجموعة من األفراد املتÅسك� عىل اإلÊان والعمل يشكلون قوة 

تفرض تأثÂها عىل األحداث فينرصها الله ويكون عىل يدها الفتح املب�.

لَكوْت َسَفْر املـَ

تولَع عاشٌق وهواَك ُمغرْم وفيك العمُر منذوراً ترصّْم

هنا الطرقاُت يف يِدك استقرْت مرابعها إىل واديَك تُرسْم..

إىل )املهدّي( رّق القلُب يصبو أجابته الشهادُة أْن:.. تنّعْم!

نوى يف جمعة الصوِم اغتساالً، نظرَت له، ونحَو اللِه أسلَْم

أذاُن الشوِق يجذبُه حسيساً .. وَصْمٌت إثَر نُدبتِه تكلّْم

وغربتُك الطويلُة.. أنَت تدري..  وبُعُدك صÂّ الدنيا جهّنْم.

تصّحَر كونُُه فرآك غيثاً، وظَّنَك كوثراً وِسواَك علقْم

وغاَض املاُء من دنياه حتى.. بأرضك ح� لُحَت له تيّمْم!

أتاَك إذ الصياُم قضاه جْمعاً، وكّربَ قاâاً، والقلُب أحرَْم

قرأَت الحمَد تِلَو الحمِد عذباً؛ فأصغى ثُّم للعلياِء Êّْم

وسجدُة مطمٍنئ طال فيها ِوصاٌل خالٌد للحقِّ ُمربَْم

كأنّك من مواجعهْم شفاٌء ولألرواح أنَت كأّن بلَسْم

فطو÷ للمسافِر إْن تجّىل له درُب العزيِز فساَر ُملَهْم

جبُ� الظُلِم نَّكَسه ذليالً وشاَد بنزفه املبذوِل ُسلّْم

وِمن دمه سينبُت ألُف حيٍّ وراية أحمَد املختاِر تَْسلَْم

وخلّف يف أماكنِه انرشاحا عىل أثَِر الحبيِب رِضاً تربَعْم

.. ترَنّْم فÅ ناح الحÅُم عليه لكْن؛ بلحٍن خالٍد حيٍّ

شهيٌد رام من ناحيك نوراً فمدَّ يديِه مفتوناً.. وُمغرْم

كلÅت / سكينة املوىس | أداء وألحان / سيد محمد الكاظمي
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