قال اإلمام علي الهادي (عليه السالم):

ُ
الخير ُ
الجميل
وأجمل من
فاعل ُه،
خير من
ٌ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
حامل ُه..
العلم
وأرجح من
قائل ُه،
ِ

كلمة التحرير

وانذر عشيرتك

املهمة الكبرية واملؤثرة عىل حياة جمتمع هلا رجاهلا  ،وقائدها الذي يقوم هبا يبدأ بنفسه وعشريته ويطلب منهم
املؤازرة كي يتحقق اهلدف املنشود من املهمة املكلف هبا  ،وكام هو معلوم ان عبارة وانذر عشريتك هي آية
قرآنية حلدث مهم خيص االمام عليا عليه السالم عندما طلب الرسول مؤازرة عشريته من اجل النهوض
بالرسالة يعني اصالح امة البرش  ،فكان االمام عيل هو املؤازر الوحيد .
والدرس املستفاد من هذه العبارة هي اننا جيب ان نبدأ بمن حولنا سواء أكانت عائلة ام مؤسسة وعرض
االمر عليهم وننظر من يتطوع ملساعدتنا من اجل السري قدما لتحقيق اهلدف املنشود  ،فاليد الواحدة
ال تصفق هذا اوال  ،وثانيا جيب هتيئة ارضية سليمة ننطلق منها لتحقيق غايتنا  ،فالعائلة التي يبدأ رب
االرسة بافرادها تكون قوية واملؤسسة التي يبدأ مديرها بنصحهم وتنمية قابلياهتم يف العمل ستحقق
اهدافها وبالتايل فاهنا تنعكس عىل املجتمع  ،وحتى القائد معني هبذه العبارة ابدأ بمن حولك واخرت
منهم من يؤازرك وانطلق نحو اهلدف .

سورة النور
ال ْف ِك ُع ْص َب ٌة ِّم ُ
نك ْم اَل حَ ْت َس ُبو ُه رَ ًّ
ين َجاؤُ وا بِ إْ ِ
شا َّل ُكم َب ْل ُه َو َخ رْ ٌي َّل ُك ْم
إِ َّن ا َّل ِذ َ
لِ ُ
��ب ِم َن إْ ِ
اب
ال ْث ِم َوا َّل ِذي َت َو ىَّل ِك رْ� َْب� ُه ِم ْن ُه ْم َل ُه َع َذ ٌ
��ك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِّم ْن ُهم َّما ْاكت ََس َ
َع ِظ ٌيم {النورَ }11/ل ْو اَل إِ ْذ َس ِ
��م ْعت ُُمو ُه َظ َّن مْ ُال ْؤ ِمن َ
َات بِ َأ ُنف ِس ِه ْم
ُون َو مْ ُال ْؤ ِمن ُ
َخ رْ ًيا َو َقا ُلوا َه َذا إِ ْف ٌك ُّمبِنيٌ {النورَ }12/ل ْو اَل َجاؤُ وا َع َل ْي ِه بِ َأ ْر َب َع ِة ُش َ��هدَ اء
اللِ ُه ُ��م ا ْل َك ِ
الش َ��هدَ اء َف ُأ ْو َلئِ َك ِعندَ هَّ
اذ ُب َ
َفإِ ْذ مَ ْل َي ْأتُوا بِ ُّ
ون {النورَ }13/و َل ْو اَل
َف ْض ُل هَّ
اب
اللِ َع َل ْي ُك ْم َو َر مْ َ
حت ُُه يِف الدُّ ْن َيا َو آْال ِخ َر ِة مَلَ َّس ُك ْم يِف َما َأ َف ْضت ُْم ِف ِيه َع َذ ٌ
ون بِ َأ ْف َو ِ
َع ِظ ٌيم {النور }14/إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه بِ َأ ْل ِس��نَتِ ُك ْم َو َت ُقو ُل َ
اه ُكم َّما َل ْي َس َل ُكم
بِ ِه ِع ْل ٌم َو حَ ْت َس ُبو َن ُه َه ِّينًا َو ُه َو ِعندَ هَّ
اللِ َع ِظ ٌيم {النورَ }15/و َل ْو اَل إِ ْذ َس ِم ْعت ُُمو ُه
ون َلنَا َأن َّنت ََك َّل َم هِ َب َذا ُس ْ��ب َحا َن َك َه َذا هُ ْبت ٌ
ُق ْلتُ��م َّما َي ُك ُ
َان َع ِظ ٌيم {النور}16/
ودوا مِلِث ِْل ِه َأ َبدً ا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ�ين {النورَ }17/و ُي َبينِّ ُ هَّ ُ
��م هَّ ُ
الل
الل َأن َت ُع ُ
َي ِع ُظ ُك ُ
��ات َو هَّ ُ
��م آْال َي ِ
ين حُ ِ
ي ُّب َ
��يع
الل َع ِل ٌيم َح ِك ٌيم {الن��ور }18/إِ َّن ا َّل ِذ َ
ون َأن َت ِش َ
َل ُك ُ
اب َألِ ٌيم يِف الدُّ ْن َيا َو آْال ِخ َر ِة َو هَّ ُ
ا ْل َف ِ
الل َي ْع َل ُم َو َأنت ُْم
اح َش ُة يِف ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا هَ ُل ْم َع َذ ٌ
حت ُُه َو َأ َّن هَّ
ون {النورَ }19/و َل ْو اَل َف ْض ُ��ل هَّ
الل َرؤُ ٌ
اَل َت ْع َل ُم َ
وف
اللِ َع َل ْي ُك ْم َو َر مْ َ
َر ِح ٌيم {النور}20/

تفسيرالسورة
(  ) 11االف��ك :أبل��غ ما يكون م��ن الكذب ،عصبة منك��م  :مجاعة منكم
،كربه :معظمه
(  ) 12لوال إذ سمعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا
هذا إفك مبني
(  ) 14يف ما أفضتم فيه :خضتم فيه
(  ) 15إذ تلقون��ه بألس��نتكم يأخ��ذه بعضك��م ع��ن بعض بالس��ؤال عنه
وتقولون بأفواهكم بال مساعدة من القلوب  ،وحتسبونه هينا سهال
(  ) 16ول��وال إذ س��معتموه قلتم ما يك��ون لنا ما ينبغي وم��ا يصح لنا أن
نتكلم هبذا
(  ) 17يعظك��م اهلل أن تعودوا ملثله أب��دا إن كنتم مؤمنني فإن اليامن يمنع
عنه وفيه هتييج وتقريع .
(  ) 18ويبني اهلل لكم اآليات الدالة عىل الرشايع وحماسن اآلداب
(  ) 20ولوال فضل اهلل عليكم ورمحته تكرير للمنة برتك املعاجلة بالعقاب
وأن اهلل لرؤءوف رحيم حيث مل يعاجلكم بالعقوبة .
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العتبة الحسينية نجحت في تأهيل ( )860
مسعفة من مختلف محافظات العراق
المدارس الدينية في العتبة الحسينية
تضم آالف الطلبة من مختلف دول العالم في مشروع
الدراسة المفتوحة عبر االنترنت

التراحم االسري ..
تجسيد للعالقات االجتماعية

كتاب (بناء شخصية األطفال).
(لندا وريتشارد وير)
هيئة التحرير
طالب عباس الظاهر-عيل الشاهر
حسني النعمة  -حيدر عاشور العبيدي
املراسلون
حسني نرص -قاسم عبد اهلادي  -حسنني الزكروطي
التصميم  /عيل صالح املرشفاوي  -حسنني الشاجلي
التنضيد االلكتروين
حيدر عدنان
االرشيف
حممد محزة -ليث النرصاوي
االشراف اللغوي
عباس الصباغ
التصوير
وحدة التصوير

ٌ
مستقاة من الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي بالصحن الحسيني الشريف ،بتاريخ 2018/3/2

رضا اهلل ّ
(عز وجل)
من كال ٍم تقدّ م لإلمام زين العابدين
(عليه السالم) ،وقد وقفنا معه وقفة
ِ
ضمن دعائه الكريم
فيام م�ضى ،يف
امل��وس��وم بالدعاء الثاين والعرشين
من الصحيفة السجادية ،والذي دعا
فيه عند الشدائد ،ومن ذلك الدعاء،
وذكرنا يف الفقرة السابقة تلك املطالب
التي طلبها اإلم��ام (عليه السالم)
جينبه إياها ،أال وهي
من اهلل تعاىل أن ّ
مث ً
ال مسألة احلسد وبقية الذنوب
وعدم اجلرأة عىل اهلل تعاىل يف ارتكاب
الذنوب ،نالحظ هنا حالة العبودية،
ٌ
مسؤول
أن اإلنسان أم��ام اهلل تعاىل
وبمقتىض الدين ب��أن هنالك أم��ور ًا
جي��ب أن نفعلها وأخ���رى جي��ب أن
نجتنبها ،وال ّ
شك أن عبادة اهلل من
نحن نريد،
حيث هو يريد ال من حيث ُ
ولذلك اإلنسان فإن اإلنسان ال يمكن
يترصف أو ينسب العمل وجوبا
أن
ّ
هلل تعاىل بال أي دليل ،ألنه يدخل يف
خانة االفرتاء عىل اهلل ،أو أن يتجنب
عن أشياء ويزعم ،أن هذه األشياء،
اهلل ال يريد أن تقع بال أي دليل أيض ًا،
وه��و نحو م��ن االف�ت�راء ،فالبد من
ثم بعد ذلك يعمل،
اإلنسان أن َ
يعلم ّ
وال يمكن أن حيصل عمل بال علم إال
تلبي
يف موارد نادرة جد ًا ال يمكن أن ّ
احتياجات الرشيعة ،إال بنسبة قليلة

جد ًا وال تعد ،فالبدّ لإلنسان أن يعلم
ثم بعد ذلك يعمل.
هذه املوارد التي ّبينها (عليه السالم)
الش��ك أنهّ���ا م��ن م���وارد اخل��ط��ر ،أن
اإلنسان إذا ُأصيب باحلسد ،فسوف
يفعل ما يفعل ،والبدّ أن يكون لديه
وازع أن يبتعد عن احلسد ،أو أن تكون
له جرأة عىل حرمات اهلل والعياذ باهلل،

واضح ًا إىل أنه ما هي املطالب التي
جيب عىل العبد أن يتجنبها ،اليوم
عندنا فقرات أخرى تصب كلها يف
هذا الدعاء ،لكن بنقالت خمتلفة.
ُ
يقول (عليه السالم)( :واجعل هواي
َ
يل َ
عندك ورض��اي فيام يرد ع ّ
منك)،
اهلوى عاد ًة هو إرادة النفس ،واإلنسان
جتذبه ق��وى متعددة ،فيعمل عم ً
ال

بالنتيجة هذه أشياء قد تكون خطرة،
يضع
واإلنسان البد أن يلتفت إىل أين ُ
قدميه ،وما هو اليشء الذي يباح له
واليشء الذي ُيمنع منه ،ولذلك فيام
تقدّ م ف��اإلم��ام (عليه ال��س�لام) كان

زين ًا ت��ار ًة وعم ً
ال شين ًا ت��ار ًة أخرى،
وعاد ًة مرغبات النفس كثرية ،وانقياد
اإلن��س��ان إىل مرغبات نفسه أيض ًا
عوامل االنقياد تكون شديدة ،وقد
مر عندنا يف بعض كالم اإلمام السجاد
ّ

(عليه السالم) (هذا مقام من تداولته
أيدي الذنوب ،وقادته أز ّمة اخلطايا)،
وال��زم��ام هو م��ورد االنقياد ،فعندما
تقاد الدابة ..الفرس ..فهي تقاد من
خالل الزمام ،هذه اخلطايا والذنوب
فهوى النفس كثري ًا ما يوافق الذنوب
وه��ي تشتهي أن ت��ذن��ب ،اإلن��س��ان
ّ
هي��ذب نفسه
يتعود ع�لى أن
عندما
ّ
وجياهد نفسه ،ويف بعض الروايات
ورد أن النبي (صىل اهلل عليه وآله)
يعبرّ عن هذا اجلهاد ـ باجلهاد األكرب
ـ ،ألنه حيتاج إىل مؤونة زائدة وتعب
شديد بخالف اجلهاد األصغر عىل ما
فيه من بركات وما فيه من آثار ولكن
هذا اجلهاد األصغر قد يكون اإلنسان
يعطي نفسه إىل اهلل تعاىل خالل ساعة
وخالل يوم ،لكن جهاد النفس حيتاج

إىل فرتات زمنية طويلة ،ومن ورائه
البد أن تكون العصمة من اهلل تعاىل
له ،وع��دم الزيغ ،ثم بعد ذلك فهذا
املخلص وهذا املجاهد يدعو أن تكون
عاقبة أمره إىل خري ،اإلنسان واقع ًا يف

خط ٍر ،وقد جياهد اإلنسان نفسه لفرتة
ولكنه قد ينحرف والعياذ باهلل ،وهنا
اإلمام السجاد (عليه السالم) يبينّ هذا
الطلب ،أن جيعل هواي عندك بمعنى
َ
أن إرادة نفيس ً
معك
دائ�ما أن تكون
أنت تترصف هبا ،وترشدها إىل ما فيه
َ
رضاك ،وهذه العندية (هواي عندك)
أم��ر مهم أهن��ا تصدر منك ،ولذلك
ذكرنا شيئ ًا يتع ّلق ببعض األنبياء فيام
سبق وهي أن هنالك هتم ًة عىل سليامن
(ص��ل��وات اهلل وس�لام��ه عليه وعىل
نبينا وآله) أنّه عندما استعرض اخليل
ثم ت��وارت باحلجاب كأنهّ ا أهلته عن
ال��ص�لاة ،ف��أراد أن ينتقم من اخليل
فأمر بر ّدها وقال ر ّدوها ،ثم بدأ مسح ًا
بالسوق واألعناق أي قتلها ،ملاذا؟..
حب اخلري عن ذكر
ألنّه يقول أحببت ّ
ّ
فأحبها يف
فكأن اخلري هي اخليل
ريب
ّ
قبال ذكر اهلل تعاىل وفاتته صالة العرص
كام يف التفاسري حتى توارت باحلجاب
أي الشمس ،ثم ندم عىل ذلك فأخذ
يرضب ويقتل هذه اخليل!! ..هكذا
ُنسب لساحته (صلوات اهلل عليه) هذا
الفعل الذي ال يصدر من عاقل فض ً
ال
عن أنه نبي ،لكن عندما نتأمل نرى أن
اآلية يف مقام الثناء عىل سليامن ،ملاذا؟
ألن��ه يقول أنني أحببت حب اخلري
عن ذكر ريب ،أي اخلري الصادر عن
ذكر ،وإنيّ مل أحب اخلري اشتها ًء مني
��در من اهلل تعاىل وليس
وإن�ما ألنه ص َ
م ّني ،فهنا يف مقام الثناء ،وشتان بني
فهم بسيط متواضع ال يمنع أن ينسب
السفاهات إىل األنبياء وبني فهم دقيق
يرفع منازل األنبياء كام رفعهم اهلل
تعاىل.
هواي
فاإلمام السجاد يقول( :اجعل
َ
َ
هوى لنفيس
عندك) أي أنا ال أملك
ً

صدى الجمعة

والن انقاد ملشتهياهتا ،وأرى أن هذه
املشتهيات وهذا اهلوى وهذه اإلرادة
هي إرادة عندك وال يمكن أن خترج
َ
منك ثم يبني (ورض��اي فيام يرد ع ّ
يل
منك) أي أن رضاي ال يكون بحسب
يل ّ
مزاجي وإنام أي عمل يرد ع ّ
منك
فأنا أرىض به ،ونالحظ مقام اإلنسان
أنه يرىض ،كيف يرىض؟
طبع ًا الرضا هو رسور القلب ،لكن
عندما نتأمل عرف ًا باملقدار الذي نتعامل
ريض َ
اهلل أي َ
َ
ترك
به ،فاإلنسان الذي
السخط ،وال يمكن يف داخ��ل��ه أن
يعرتض ،فرتك االع�تراض والسخط
واملالمة يف داخله عن فعل من أفعال
نحن ال نعلم الوج َه يف
اهلل تعاىل ،نعم ُ
اختيارات اهلل وعندنا قصور يف ذلك،
حكيم ،ونعلم أنه
ولكننا نعلم أن اهلل
ٌ
مطلع ،وهو النافع ،وإذا غاب علينا
وج��ه احلكمة يف ذل��ك ال حيق لنا أن
نعرتض عىل أصل احلكمة ،ألننا نتهم
عقولنا أنهّ ا تغيب أو يغيب عنها أشياء
وأشياء ،ولذلك يف بعض ما ك ّلم اهلل
تعاىل موسى (عليه السالم) أنه كيف
حتقق رض��ائ��ي ،وت��ق��ول أين رضيت
َ
عنك ـ فحوى ال��رواي��ة)؟ ..ق��ال :أن
رضاي يف رضاك بقضائي ،فاهلل تعاىل
يرىض ع ّنا ،حيث يأيت إلينا ويقول لنا:
يا عبد يا فالن هل رضيت بقضائي؟
العبد :يقول ال مل َ
أرض بقضائك فأنا
سخطت ،وأنا اعرتضت والعياذ باهلل،
نعم
واهلل ال يرىض ،أما إذا قال العبدُ ُ :
َ
ريض اهلل عنهم
رضيت بقضاء اهلل،
عنه.
ورضوا ُ

السيد الصافي :الذي ال يتنازل للحق ّ
ُ
يدل على نفسية ضعيفة،

والذي يتنازل الى الحق يدل على نفسية قوية
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
الجمعة والتي
الجمعة في
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة ُ
وإمام ُ
َ
أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في / 13جمادى اآلخرة 1439 /هـ الموافق
2018/3/2م تحدث قائالً:

اخ�����ويت اخ�����وايت اع�����رض عىل
مسامعكم الكريمة اآلية الرشيفة
من سورة األعراف ،قال اهلل تبارك
وه ْم إِ ىَل هْ ُ
الدَ ى
(وإِ ْن َتدْ ُع ُ
وتعاىلَ :
ُ
ون إِ َل ْيكَ
ال َي ْس َم ُعوا َو َت َر ُاه ْم َينظ ُر َ
َو ُه ْم ال ُي ْبصرِ ُ َ
ون (.))198

طبع ًا ه��ذه اآلي��ة الرشيفة وقعت
يف ضمن آي��ات تتحدث عن تيه
اإلنسان يف معتقداته ،وقد يتخذ
شيئ ًا أساسي ًا يف حياته وهو ال أصل
له أصال ً ..بل هو ال يشء ،لكن كام
قلت نحن نتكلم مع اآلية يف بعض
احلاالت بمقدار سعة هذا املدلول
الظاهري لآلية الرشيفة حتى ال
ندخل يف قضية تفسريية بحتة..
ه��ذا املقطع ال�شري��ف م��ن اآلي��ة
يستوقفنا واقع ًا فيه ش ّقان:
وه ْم إِ ىَل
(وإِ ْن َتدْ ُع ُ
الشق األولَ :
هْ ُ
الدَ ى ال َي ْس َم ُعوا) ،فنحن إذ ًا أمام
ُه��دى وعندما نقول ا ُهل��دى نريد
به مطلق اخلري ،وهذا مطلق اخلري
يوجد من يدعو له سواء أكان نبي ًا
أم إمام ًا أم عامل ًا ُمصلح ًا أم عاقال ً
متعل ًام ..يدعو اىل اهلدى.
ث���م ه��ن��اك ج��ه��ة اخ����رى وه��ي
املدعوة ..داع ومدعو ،هذه اجلهة
املدعوة ال يسمعون ،اذا نقلناها
اىل االصنام الصم ليست قابلية
ان يسمع ،وان�ما اش��ارت اىل من
يتخذها آهلة مثال ًمن باب اإللزام،

انت غري عاقل انت تتخذ حجر ًا
شكال ً ال يسمع ال ينطق فعقلك
أس َفه ما يمكن ان يكون ..وتارة ال
يسمعون عندهم ادوات السمع،
لكنهم يعرضون عن ذل��ك ..يف
واقعة الطف سيد الشهداء (عليه
السالم) تكلم وبعض اصحابه..
ماذا كان املقابل( :لقد ابرمتنا بكثرة
ك�لام��ك )..وك�ما ذكرنا قبال ً يف
قضية نوح (عليه السالم) جيعلون
اصابعهم يف آذاهنم كي ال يسمعوا.
الحظوا اخ��واين هناك حمنة ،حمنة
العامل عندما يتكلم وال يسمعه
أحد ،ولذلك ورد يف االخبار ان
ه��ذه جمموعة أش��ي��اء تشتكي اىل
اهلل مث ً
ال القرآن يشتكي عليه غبار
ال ُيقرأ به ..املسجد كونه ّ
معطال
اجلهال ال يسمعون
وعامل ضاع بني ّ
كالمه ..هذه حمنة وحمنة اخرى حمنة
اجلهل املطبِق الذي ال يسمع وال
يريد ان يسمع ..وسآيت اىل بعض
امل��ف��ردات العامة ك�ما قلت لكم
الكالم عام..
��م إِ ىَل هْ ُ
ال����دَ ى ال
(وإِ ْن َت��دْ ُع ُ
َ
��وه ْ
ُ
ون إِ َل ْيكَ
َي ْس َم ُعوا َو َت َ��ر ُاه ْ��م َينظ ُر َ
َو ُه ْم ال ُي ْبصرِ ُ َ
ون).
الح��ظ��وا ه��ذه النكتة املهمة يف
هذا املقطع ايض ًا ،البعض يقول
تفسري ًا نزلت يف االصنام (كيف
ينظرون؟) هلم ما يشبه العيون
ه��ك��ذا البعض ي��ف�سر( ،وه���م ال

يبرصون ال ينظرون ألهنم مجاد)
قلنا نحن خارج اطار هذا املعنى
الد ّقيق ..نتكلم عن ظاهر يعني ما
نفهم ظاهر هذه اآلية..
(وت��راه��م ينظرون اليك) الذي
ليس لديه آل��ة للنظر يشء آخر،
ال��ذي عنده آل��ة للنظر ..القرآن
الكريم بدّ ل العبارة قال ( :وتراهم
ينظرون اليك وهم ال يبرصون)
ه���ذه ال��غ��ش��اوة ال��ت��ي أم��ام��ه��م
وضعوها ال يمكن ان ي��روا ما
بعدها فهم عبارة عن أشبه باحلجر
ان مل يكونوا حجرا..
فهم ال يسمعون وال يبرصون
وانت تدعوهم اىل اهلدى ُ ..نعطي
نامذج عرفية يمكن ،وهذه مسألة
اخ��واين نبتىل هبا يومي ًا يف حياتنا
العامة ..مثال ً من مجلة اهلدى ان
االنسان يدعو الناس ان ال ترسق
ألن الرسقة عبارة عن يشء قبيح،
ألن الرسقة عبارة عن رسقة جهد
آخر ،وهذا جهده و ّفر عليه مثال
ًهذا املال وأنت رسقته بال حق..
تدعوه لعدم الرسقة ،لكنه يرسق
يعني يبقى يرسق ..فأنت تدعوه
اىل ُهدى ،عدم الرسقة من اهلداية
لكنه يبقى ي�سرق ..تدعوه ان ال
تقتل لكنه يقتل.
أق���ف ع��ن��د ه���ذه ال��ف��ق��رة بشكل
رصيح وواض��ح ..عندنا مشاكل
حتدث بني فرتة واخ��رى نسمعها

بني عشريتني او اكثر ..التفتوا معي
واقع ًا ُألفرز قضية عن قضية ..طبع ًا
العشائر هلا اصوهلا وهلا ضوابطها،
وتركيبة مهمة من تركيبة املجتمع،
والناس تأدبت يف جمالس عشائرية
ألهنا تتوفر عىل معاين الوفاء والكرم
والسخاء وهلا مواقف وقفت ..انام
احتدث عن جانب فيه نوع من الظلم
وفيه نوع من عدم ارتباطه بكينونة
ه��ذه العشائر األصيلة والتقاليد
النبيلة ،لكن عندما تتحول بعض
االشياء اىل حالة من الرعب وحالة
من اخلوف وحالة من االنتقام بال
ضابط ،ه��ذه املسألة ال يمكن ان
يجُ امل عليها ..هذه دماء ،وعندما
ترشد تقول (ال تقتل) ما هو الوجه
اىل ان يعاند؟ عندما تقول ال تثأر
بطريقة جاهلية بان تقتل غري القاتل،
وعندما حُتدث رعبا عند االطفال
واالوالد والعوائل ..عندما تدعو
اىل ذل��ك تدعو اىل ه��دى ،لكنه ال
يسمع ..فهو ال يسمع ا ُهلدى فهو ال
يسمع احلق ..اذن هذه املفردة البد
ان ُيدعى هلا والبد ان ُيسمع هلا.
عندما نعمل ضابطة وضوابط وكثري
من اهل احلكمة واملعروف ُيميض
هذه القائمة مثال ً ،وضوابطها جيدة
البد ان ُتطبق خصوص ًا كام قلت ان
فيها مظلمة ..ولعل هلا اسبابا عىل
كل ..احلديث ذو شجون.
وعندما تقول ال ختن األمانة ايض ًا
هذا من ا ُهل��دى ..هناك امانة عندك
سواء أ كنت اقتصادي ًا ام اجتامعي ًا ام
سياسي ًا ام صاحب مهنة عندك امانة
ان��ت ام�ين عليها ال خت ّنها ..معنى
ذلك انك تدعو اىل ا ُهلدى ،ألن رد
األمانة اىل اهلها ه��ذه من االم��ور
الصلحاء والعقالء
التي َيقبل هبا ُ
وعموم املجتمع.
ملاذا ال َيسمع؟! هذه موارد ذكرهتا

تطبيقات للهدى ،اآلية الرشيفة ماذا
وه ْم إِ ىَل هْ ُ
الدَ ى ال
((وإِ ْن َتدْ ُع ُ
تقول َ :
َي ْس َم ُعوا َو َت َر ُاه ْم َي ُ
نظ ُر َ
ون إِ َل ْي َك َو ُه ْم
ال ُي ْبصرِ ُ َ
ون).
ملاذا ال يسمع؟ هل هناك سبب لعدم
السامع؟!
نعمّ ،
لعل االن��س��ان ي��ك��اب��ر ..هو
يعرف ما تقول له صح ،لكنه يكابر،
معنى يكابر تأخذه ِ
العزة باإلثم،
يصعب عليه ان يتنازل ،والحظوا
اخ��واين ال��ذي ال يتنازل ّ
ي��دل عىل
نفسية ضعيفة ،وال��ذي يتنازل اىل
احل��ق ي��دل عىل نفسية قوية ويدل
عىل انه طالب حق ،يتنازل للحق
يقول نعم انا اخطأت ..بينام الذي
ال يتنازل تغلبه نفسه ،يرى نفسه انا
شخصية يل وج��ودي واذا تنازلت
للحق هذا سيذهب م ّني ..وهذه
مشكلة االنسان يرى نفسه اكرب مما
يتصور وهذا وبال ،الحظوا املؤمن
ّ
مرآة املؤمن ما معنى املؤمن مرآته
؟ ي��رى فيه عيوبه ي��رى نفسه فاذا
مؤمن قال ملؤمن عليك ان تتجنب
كذا وكذا .هذا ناصح ..كام انت يف
املرآة ترى هناك مشكلة يف هندامك
ت��غ�ّي�رّ ه ..هناك بعض امل��رآة توجد
مثال ً للتسلية تعطيك ص��ورة غري
صورتك احلقيقية تكبرّ صورتك..
بعض الناس مشكلة ان يرى صورته
اكرب من الواقع فهذا قطع ًا ال خيضع
للهدى او للحق بسهولة.
او ي��ص ّ��ور االش��ي��اء بطريقة سيئة
وبغري الطريقة الواقعية فهو يتوقع
ان اخلطاب ال يعنيه هو غري مشمول
باخلطاب ،ال يعطي لنفسه فرتة ان
ُيصغي ويسمع ويتأمل او تأخذه
احلمية اجلاهلية تأخذه العصبية
..هذه مشكلة اخواين رجا ًء الذي
فيه ه��ذه اخلصلة يتجنبها ..هذا
وبال ..انا تأخذين العصبية اجلاهلية

ارى س��ي��ئ��ات
ق���وم���ي اف��ض��ل
م����ن ح��س��ن��ات
اآلخ�������ري�������ن،
وبالنتيجة تنعكس ع�لى نفيس..
عندي عصبية جاهلية عندي محية
غري مرتبطة بضوابط فال اصغي
لكل يشء ..أمل نعلم من هو أفصح
انسان عىل االط�لاق النبي (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) وتكلم النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) يف شتى
الوسائل س��واء يف كالمه يف خلقه
يف آدابه ..ومع ذلك قاتل من قاتله
قاتل من ال يسمع ودافع عن رسالته
الرشيفة من ُان��اس يفهمون اللغة
ويعرفون ماذا يقول ،لكنهم ركبتهم
ه��ذه احلمية ..وه��ذه املسألة باقية
والناس اعداء ما جهلوا ،االنسان
ّ
يوطن نفسه ان يكون عدو ًا عندما
يعطي اجازة مفتوحة اىل اذنه واىل
عينيه واىل عقله..
تكلمنا سابق ًا اخ��واين عن البصرية
وع��ن ال��د ّق��ة وع��ن الفهم ..العني
ُتبرص والقلب ايض ًا ُيبرص املطلوب
بصرية القلب ،والعني وسيلة اىل
بصرية ال��ق��ل��ب ..لألسف الناس
ترى حقائق ،لكن ّ
تغض النظر عنها
وه��ذه اآلي��ة الرشيفة كام قلت هلا
هذان املعنيان.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان ال جيعلنا
من الذين ال يسمعون اهلدى ،وايض ًا
ال جيعلنا من الذين ال يبرصون..
اخذ اهلل تعاىل بأيدي اجلميع ملا فيه
خري الدنيا واآلخ���رة اللهم اغفر
للمؤمنني وامل��ؤم��ن��ات واملسلمني
واملسلامت ..وآخر دعوانا ان احلمد
هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد
وآله الطيبني الطاهرين.

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ

ٌ
وبصيرة
هدى
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اهلدى ..نداء هادر بالقيم واخلري والعطاء..
دال عىل طريق الرشاد ،ومشري اىل الرصاط
املستقيم ،ولكنه حيتاج اىل أذان واعية يف
سامعها ،وبصائر مفتحة يف رؤيتها ،ليتمثل
مثل الصوت اهلادي ،وهذا النداء املرشد
 ..بقيمه وخريه وعطائه ،ولكي يتحول
اىل حقائق ملموسة ،واىل مفردات يومية
يف واقع معاش ..مزدهر يف حياة الناس
واملجتمع.
(تيه)
الري���ب ه��ن��اك أش��ي��اء مهمة يف احلياة
االجتامعية لإلنسان ،لكن قطع ًا هناك أيضا
باملقابل أشياء أهم ،وال جيب تقديم املهم
عىل األهم .لكن البعض من الناس – مع
األسف  -تنقلب لديه املوازين أو تتشوه
أحيان ًا ،ويبدأ حيسب حساب الناس يف
كل كبرية وصغرية ،ويف كل قول وحركة
وعمل ،وحي��اول جاهد ًا جتنب الترصف
الذي فيه عيب ،أكثر مما حيتسب ويتجنب
الترصف الذي فيه حرام ،كون هذا العيب
يمكن أن يراه الناس واملجتمع وينتقدوه
عليه ،وربام يعاقبوه أيض ًا.
بينام ذاك احل��رام يغفلون عنه ألهن��م ال
يرونه ،لكن إذا غاب عن الناس هل يغيب
عن اهلل تعاىل فال يراه؟ وهل حماولة كسب
رضا الناس واملجتمع أوىل أم كسب رضا
اهلل جل شأنه؟!
لذا يصبح هم مثل هذا البعض املشار اليه
وكل تفكريه منصبا كيف ي��ريض نفسه
وال��ن��اس واملجتمع؟ كيف يكسب ود
وتقدير أرسته وعشريته وقومه؟ وأحيان ًا

تأخذ مثل هذا البعض احلمية والعصبية
اجلاهلية فريى حق غريه باطال ،وباطله
حق ًا ،ويظن بسيئات مجاعته كأهنا أفضل
من حسنات اآلخ��ري��ن ،بل رب�ما ال يرى
حسنات لآلخرين أص ً
ال.
فيحكم ترصفاته العرف أكثر مما حيكمها
الرشع!.
(تنازل)
يف كثري من املواقف ما يمنع الشخص عن
االعرتاف بخطئه ويبقى متمسك ًا بموقفه
ليس لقناعته بام قال أو ترصف أو فعل،
هو ربام يدرك يف قرارة نفسه بأنه ليس عىل
صواب وإنه أخطأ بالفعل ..بل تأخذه عزة
نفسه ،ويأخذه كربياؤه بني الناس فيمنعانه
من االع�تراف بخطئه ملن أخطأ بحقه..
فضال عن االع��ت��ذار عن اخلطأ ،وطبع ًا
االعتذار وحده حيتاج اىل وعي وحيتاج اىل
ثقافة مضافة اىل جمرد االعرتاف باخلطأ.
ومع األسف فغالب ًا ما يعتقد الكثري من
الناس بأن االعرتاف باخلطأ يعد منقصة
لشخصية املعرتف وضعفا يف ذات��ه ،بينام
هي يف احلقيقة ق��وة لشخصيته وفضيلة
ذاتية لذاته ،أما يف املجال الديني فتأخذه
العزة باإلثم ،وعدم قبول احلق والرضوخ
له واالعرتاف بارتكاب املعصية ومن ثم
اللجوء واملسارعة اىل التوبة.
(هدى)
هذه الكلمة الصغرية ختتزل املعنى الكبري
املتمثل واجل��ام��ع للخري ،تقابلها كلمة
الضالل ،ومن ثم تعقبها الغفلة والسهو
والنسيان.

بقلم :طالب عباس الظاهر

وهذا اهلدى يوجد من يدعو له سواء أكان
نبي ًا أم إمام ًا أم عامل ًا ُمصلح ًا أم عاقال ً
متعل ًام ..لكنهم قد يواجهون حمنة عدم
سامع اآلخرين هلم ،واالمتثال لتوجيههم
بالشكل األمثل ،بالرغم من إن مثل هذه
التوجيهات التي يقدموهنا ،إن�ما تصب
يف املصلحة العامة أو ًال ،ولعاجل الدنيا
وآجل اآلخرة ثاني ًا.
ومع األسف فالكثري منا وهبه اهلل تعاىل
أذن�� ًا ،لكنه ال يسمع هبا ،وإن سمع فال
يعقل ،ويتعظ ويعترب وهيتدي اىل الطريق
القويم.
وإال فاجلميع تقريب ًا يسمع جمرد السمع،
ولكن من املؤكد بأن القليل من يعقل؛ أي
يتدبر فيام يسمع ،ويتغري ويعمل عىل تطبيق
ما يسمع من احلكامء يف حياته.
وكذلك وهبنا اهلل تعاىل عيون ًا ،لكننا ال
نبرص فيها ،وليس القصد هنا أيض ًا جمرد
النظر ،وإنام القصد اإلبصار بعمل البصرية
فيام نرى  ،وعمل العقل ببصرية نافذة فيام
نرى من أشياء وحوادث.
وأما ملاذا من يسمع ال يعقل؟ ومن يرى ال
يبرص؟!
فإن اهلوى واملصالح والشهوات والرغبات
واألنانيات وغريها من أدران احلياة ،كلها
تعمل كحاجز وحاجب وغشاوة يف هذه
احل��واس ..فتحدّ من قدرهتا عىل العمل،
وربام أيض ًا متنعها من أداء وظائفها بالشكل
األمثل.

من كتب القرآن في ِشعب ابي طالب عليه السالم؟
القران الكريم املعجزة اخلالدة يبقى
حمل علوم واستشهاد واستفسار من
قبل املؤمنني والباحثني ومهام تكن
االسئلة كبرية او صغرية تكن حمل اهتامم
املتمسكني به  ،بعض االسئلة قد تكون
غايتها غري سليمة ولكن هنالك اسئلة
تفتح افاقا من العلوم ختدم البرشية ،
نشري اىل سؤالني هبذا الصدد :
االول :
معروف إن خالل مدة املقاطعة والتي
دامت ثالث سنني يف شعب أيب طالب
مل ينقطع الوحي من النزول ،ومل يكن من
ك ّتاب الوحي سوى أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب ومل يكن يف الشعب أحد من
الصحابة املصنفني من كتاب الوحي
من كتب الوحي خ�لال تلك السنني
الثالث وم��اذا نزل من الذكر احلكيم
خالل تلك امل��دة املهمة  ،وهل نزلت
آي��ات بخصوص تلك الفرتة ومعاناة
أصحاهبا...؟
اجلواب يتم برسم أمور :
 -1ان أم�ير املؤمنني (عليه السالم)
كان يكتب الوحي من بدء نزوله  ,وقد
كتب القرآن كله بإمالء رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وال��ه) ,ق��ال (عليه السالم) :
(ف�ما نزلت عىل رس��ول اهلل (ص�لى اهلل

عليه واله) آية من القرآن إال ّ اقرأنيها
وأمالها عيل فكتبتها بخطي وعلمني
تأويلها وتفسريها وناسخها ومنسوخها
وحمكمها ومتشاهبها وخاصها وعامها
)(ال��ك��ايف  , )62:1وغريها عنه كثري
بنفس املضمون  ,وهي رصحية يف أن أمري
املؤمنني (عليه السالم) كتب الوحي كله
 ,وهو يشمل القرآن النازل يف الشعب
قطع ًا.
وأما هل كتب غريه الوحي النازل يف
الشعب؟ فليس عندنا نص عىل أحد
غريه فال نستطيع اإلثبات كام ال نستطيع
النفي  ,ف��إن األم��ر يعرف من األخبار
 ,وليس لنا القطع اإل بأن علي ًا (عليه
السالم) قد كتب الوحي يف الشعب
خاصة  ،وأن من نص املحققني عىل
أنه من كتاب الوحي مل يكن أحد منهم
م��وج��ود ًا يف شعب أيب ط��ال��ب سنني
املحارصة  ,فالحظ.
 -2لقد نزلت يف تلك الفرتة اآليات
ال��دال��ة ع�لى معجزة ش��ق القمر  ,ألن
املعجزة حدثت يف تلك الفرتة  ,وإن كان
األظهر أن هناك آيات أخر غريها .
ومل نعثر عىل آي��ات نقل املفرسون أهنا
تذكر أيام احلصار يف الشعب أو تشري ( املصدر  :مركز االبحاث العقائدية)
إليها  ,ولعل األمر حيتاج إىل تقص كامل .

الثاين :
ملاذا صدق اهلل العيل العظيم ؟
من الطبيعي عدم الوصول اىل نتيجة
مقبولة ترجح اح��د االح��ت�ماالت من
خالل عدم ورود مثل هذه األم��ور يف
الروايات ,لذا فمن الناحية األولية يمكن
االتيان بأهيام شاء ,لكن ملا كان يف هذه
اجلملة ( العيل العظيم ) من زي��ادة يف
ال وثاني ًا ألهنا وردت
تعظيم اهلل تعاىل أو ً ,
يف القرآن الكريم بموردين:
ُود ُه ِح ُ
فظ ُهماَ َو ُه َو
قال تعاىلَ ﴿ :و اَل َيئ ُ
يم ﴾ (البقرة.)255:
العليِ ُّ َ
َ
الع ِظ ُ
ال��س�َم�اَ َو ِ
ات
وقوله تعاىلَ ﴿ :ل ُ��ه َم��ا يِف َّ
َو َما يِف َ
األ ِ
يم ﴾
العليِ ُّ َ
رض َو ُ َه��و َ
الع ِظ ُ
(ال���ش���ورى ،)4:ومه��ا يف م��ورد الثناء
والتعظيم ،ووردت بلفظ (العظيم)
وحدها يف قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن ُ��ه َك َ
��ان اَل
ُي ِ
ؤم ُن بِ هَّ
يم ﴾ (احلاقة ،)33:وهو
الع ِظ ِ
اللِ َ
مورد للتقريع والتخويف.
وملّا كان مقامنا مقام الثناء والتعظيم كان
من املناسب واألفضل استعامل اجلملة
األوىل ,أي( :العيل العظيم) ,وهلذا متسك
هبا أتباع أهل البيت (عليهم السالم) .
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اخبار
ومتابعات

• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة
يدعو اليونيسف للعمل المشترك من اجل اطفال العراق.
• رئاسة مجلس النواب توافق على إدراج قانون شركة النفط الوطنية على جدول
اعمال و لجنة النفط والطاقة النيابية تعد العراقيين بنصيب من أرباحها.

معتمدو المرجعية العليا في لجنة اإلرشاد يشرفون على حمالت
الدعم اللوجستي للمجاهدين المرابطين

10

احلشد الشعبي واألجهزة االمنية األخرى املرابطني يف حماور
القتال للدفاع عن الوطن واملقدسات ،وذل��ك من أجل
ديمومة االنتصارات املتحققة عىل العدو الداعيش .وقال
عضو اللجنة الشيخ عبد اجلبار املحمداوي :بتوفيق من اهلل
تعاىل زار الوفد حمور اللجنة يف سامراء إذ استقبلهم مسؤول
املحور الشيخ يوسف املياحي ،الذي رافق الوفد لزيارة
املجاهدين يف قاطع صالح الدين املرابطني يف الربايا املوزعة
عىل طول خطوط املواجهة .مبينا ان الوفد نقل توجيهات
ودعاء املرجع األعىل السيد السيستاين (دام ظله ) ووصاياه
َ
أرشف معتمدو املرجعية الدينية العليا ،املبلغون يف جلنة
السديدة للمقاتلني وحثهم عىل االلتزام بالضوابط الرشعية
اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات التابعة للعتبة
ورعاية الناس واحلفاظ عىل ممتلكاهتم وأرواحهم فهي أمانة
العلوية املقدسة ،عىل عدد من قوافل الدعم اللوجستي
بيد اخلريين من أبناء هذا البلد العزيز.
القادمة من خمتلف حمافظات العراق لتقديم اخلدمات ملقاتيل

العتبة الحسينية المقدسة تحتضن معرض البحوث العلمية االول
احتضنت مدينة االم��ام احلسني (عليه السالم) للزائرين العائدة
اىل العتبة احلسينية املقدسة ,معرض البحوث العلمية االول حلملة
الشهادات العليا .وق��ال مدير قسم االع��داد والتدريب بمديرية
تربية كربالء (عيل حسني حممد) :ان املعرض تضمن عرض 140
بحثا علميا وإنسانيا خمتصا للمشاركني بجميع مناحي احلياة .مضيفا
ان هدف املعرض هو تسليط الضوء عىل البحوث التي نرشت يف
املجالت العاملية ,والباحثني احلاصلني عىل براءة اخرتاع وذلك من
جل رفد الساحة العلمية واألكاديمية بمعلومات رصينة خلدمة
العراق واإلنسانية بمختلف املجاالت .ء

98%

نسبة انجاز المرحلة التحضيرية لصب الركائز (الكونكريتية) لسرداب الرأس
الشريف لحرم اإلمام الحسين (عليه السالم)..
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شخصية مطلوبة للقضاء العراقي صدرت بحقها مذكرات قبض تم
تسليمها الى االنتربول...

• االمانة العامة للعتبة الع ّباسية المقدّ سة تسعى لتطوير وتحديث منظوماتها اإللكترونية لمواكبة التكنولوجيا
ً
خطوة الى األمام.
يؤمن التقدّ م
الحديثة وبما ّ
• االوساط الطبية في محافظة كربالء المقدسة تؤكد خلو المدينة من مرض انفالونزا الطيور بعد اتخاذ إجراءات
مشددة بعد انتشار المرض في المحافظات المجاورة.

ل��واء علي االكبر يواصل منهجه التدريبي لرفع
العامل النفسي والمعنوي للمقاتلين

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

سماحة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية
إن التاريخ من الطبيعي أن يزوّ ر ،اآلن الثورات عادت يصنعها
األبطال ويحصدها الجبناء ..هكذا التاريخ يع ّلمنا!

تواصل قوات لواء عيل االكرب ممارسة مناهجها التدريبية لرفع العامل النفيس
للمقاتلني  .أكد ذلك اللواء (عيل احلمداين) قائد قوات عيل االكرب،مضيفا ان
قوات اللواء من خالل املنهج املتبع تقوم بمختلف االنشطة التي تساعد املقاتل
عىل اداء واجبه يف املعركة كالتسديد والتصويب والغش واالختفاء اضافة
اىل تطبيق فوج مشاة للتقدم واهلجوم الرسيع جتاه عدو معلوم من قبل فوج
املختار ،مبينا انه تم توثيق هذا احلدث من قبل الصحافة العاملية للوقوف عىل
مدى استعداد قوات احلشد الشعبي وإمكانية العمل يف املناطق اجلبلية فضال
عن املناطق املفتوحة واملدن والغابات .من جانبه بني مسؤول عمليات لواء
عيل االكرب (عليه السالم) سجاد عبد اهلل  :اعتدنا عىل جدول اسبوعي يتضمن
التمرينات الصباحية وتعاليم معركة احلضرية واهلندسة امليدانية فضال عن دورة
لقراءة اخلرائط  ،مشريا اىل الغاية من مترين اليوم هو التعلم عىل كيفية القتال يف
املناطق اجلبلية وحروب العصابات باإلضافة اىل رفع العامل النفيس واملعنوي
ورفع اللياقة البدنية بني مقاتيل اللواء.

11
• (سيرغي الفروف) وزير الخارجية الروسي:
روسيا ستدعم الوضع السياسي في العراق من كل جوانبه ،وستعمل
على مكافحة اإلرهاب بكل صنوفه في العراق والمناطق المحيطة بروسيا.

• (اسموند لوك) مسؤول منظمة حماية اليونيسف في العراق:
منظمة اليونيسف تسعى لصناعة جيل واعد في العراق بعيدا عن التس ّلح..

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تهنئ الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم

هنأت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة الكوادر الرتبوية والتعليمة يف العراق بمناسبة عيد املعلم ،وقال (عبد احلميد
الصفار) رئيس قسم الرتبية والتعليم يف العتبة املقدسة :لقد قمنا بزيارة ملديرية الرتبية ونقابة املعلمني فضال عن عدد من
املدارس يف مدينة كربالء املقدسة لتقديم التهاين والتربيكات احتفاال بعيد املعلم اضافة اىل تقديم رسالة هتنئة وشكر مقدمة
من قبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) اىل الكوادر الرتبوية والتعليمية.

3,5

مليارات خدمات طبّية مجّ انية قدّ مها مستشفى الكفيل للفقراء وذوي الدخل
الشعبي وجرحاهم.
المحدود وذوي شهداء القوّ ات األمنيّة والحشد
ّ
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مليون دوالر تقدمت بها اليابان لمساعدة النازحين في العراق خالل
العام الحالي ...2018

الصلوات المستحبة
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السؤال  :ما هي كيفية صالة اول من كل شهر ؟
الجواب  :صالة أول يوم من كل شهر ،وهي :ركعتان يقرأ في
األولى بعد الحمد سورة (التوحيد) ثالثين مرة ،وفي الثانية بعد
الحمد سورة (القدر) ثالثين مرة ثم يتصدق بما تيسر ،يشتري
بذلك سالمة الشهر ــ كما في الرواية ــ ويستحب قراءة هذه اآليات
الكريمة بعدها وهي[ :بسم اهلل الرحمن الرحيم وما من دابة في
األرض إال على اهلل رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في
كتاب مبين][بسم اهلل الرحمن الرحيم وإن يمسسك اهلل بضر فال
كاشف له إال هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير][بسم
اهلل الرحمن الرحيم سيجعل اهلل بعد العسر يسرًا][ما شاء اهلل ال
قوة إال باهلل][حسبنا اهلل ونعم الوكيل][وأفوض أمري إلى اهلل إن
اهلل بصير بالعباد][ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين]
فقير][رب ال تذرني فردًا وأنت خير
[رب إني لما أنزلت إلي من خير
ِّ
ِّ
الوارثين] ،ويجوز اإلتيان بهذه الصالة في تمام النهار .
السؤال  :متى تكون صالة الوحشة؟ وهل تكون في نفس الليلة
األولى بعد الدفن أم في الليلة الثانية؟ وإذا تم دفن الميت في
منتصف الليل هل يصح االتيان بصالة الوحشة بعد صالة العشاء
قبل الدفن ؟
الجواب  :صالة الوحشة تكون في نفس الليلة األولى بعد الدفن
حتى لو تم دفنه في منتصف الليل  ،نعم لصالة الوحشة كيفية
ثانية ويستفاد من الرواية ال��واردة بها استحبابها في أول ليلة
بعد الموت .
جزءا من سورة و
السؤال  :في الصالة المستحبة إذا قرأ المصلي ً
ليس سورة كاملة فهل يبتدئ بالبسملة ؟
الجواب  :ال يجب .
السؤال :هل تجوز الصالة المستحبة من جلوس ؟
الجواب  :يجوز .

السؤال  :هل تصح الصلوات المستحبة مطلقًا عن األحياء  ،خصوصًا
عند مراقد األئمة المعصومين ( عليهم السالم ) ؟
الجواب  :ال بأس بذلك .
السؤال  :بعض الصلوات المستحبة وال سيما صالة ليالي رجب
وشعبان ورمضان صفة الصالة يقول مث ًال  .صالة عشرين ركعة
يسلم بين كل ركعتين ،سؤالي على نية الصالة هل انوي العشرين
ركعة معًا قربة الى اهلل تعالى واسلم بين كل ركعتين ام انوي
كل ركعتين على انفصال ؟
الجواب  :تنوين على النحو االول .
السؤال  :هل يكفي في ذكر الركوع والسجود في الصلوات المستحبة
قول سبحان اهلل مرة واحدة ؟
الجواب  :ال يكفى على االحوط .
السؤال  :الصلوات المستحبة ( كأربع ركعات اواكثر) هل تؤدى
متواصلة أم ركعتان ركعتان ؟
الجواب  :ركعتان ركعتان .

سؤال العدد
السؤال  :ماهوالحكم باالكتفاء بقراءة سورة الفاتحة
فقط في الصالة المستحبة ؟
جواب العدد السابق

السؤال  :االستخارة  ،اذا كانت جيدة هل يجوز عدم
االلتزام بها والعمل بها كترك الموضوع مث ًال؟

الجواب  :يجوز .

فقه وعقائد

مصطلحات فقهية
السؤال :ماذا يقصد سامحة السيد بقوله االقوى  ،او مشكل،
او فيه اشكال ،او فيه تردد ؟
اجل��واب :االق��وى يقصد هبا الفتوى واما عبارات مشكل
وفيه اشكال او فيه تردد او املشهور كذا كلها تعبريات عن
االحتياط الوجويب  « .احتیاط وجويب» .
السؤال :ما هو تعريف املساقاة؟
اجلواب :اتفاق شخص مع آخر عىل رعاية أشجار ونحوها
بحصة من حاصلها.
واصالح شؤوهنا اىل مدة معينة ّ
السؤال :ما هو تعريف املضاربة؟
اجلواب :عقد واقع بني شخصني عىل أن يدفع أحدمها اىل
اآلخر ما ً
ال لي ّتجر به ويكون الربح بينهام.
السؤال :ما هو مفهوم املزارعة؟
اجلواب :االتفاق بني مالك االرض أو من له حق الترصف
بحصة من حاصلها.
فيها وبني الزارع عىل زرع االرض ّ
السؤال :ما تعريفكم للجعالة؟
اجل��واب :االلتزام بعوض معلوم ولو يف اجلملة عىل عمل
معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من جيد ضا ّلته
ال ومن يأيت بالعمل عام ً
ويسمى امللتزم جاع ً
ال.
السؤال :من هو ابن السبيل؟
اجل��واب :املسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته وال
يتمكن معه من الرجوع اىل بلده وان كان غني ًا فيه.

السؤال :من هو الغارم؟
اجلواب :من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز له أداء دينه
من الزكاة.
السؤال :ما هو تعريفكم للفقري؟
اجل��واب :من ال يملك مؤونة سنته الالئقة بحاله لنفسه
وعائلته ال بالفعل وال بالقوة.
السؤال :ما هو تعريف االستحالة؟
اجلواب :تبدل يشء اىل يشء آخر خيالفه يف الصورة النوعية
عرف ًا وه��و اح��دى املطهرات .ويمكنكم مراجعة رسالة
املسائل املنتخبة ص .101
السؤال :ما هو تعريف االنتقال؟
اجلواب :خيتص تطهريه بانتقال دم االنسان واحليوان اىل جوف
ما ال دم له عرف ًا من احلرشات كالبق والقمل والربغوث.
ويمكنكم مراجعة رسالة املسائل املنتخبة ص .102
قاعدة الفراغ والتجاوز
ما رواه زرارة عن أيب عبد هَّ
السالم رجل شك يف األذان
الل عليه ّ
واإلقامة وقد كرب ؟ قال يمىض قلت  :رجل شك يف التكبري
وقد قرأ ؟ قال يمىض  ،قلت  :شك يف القراءة وقد ركع ؟ قال
 :يمىض قلت شك يف الركوع وقد سجد ؟ قال  :يمىض عىل
ثم دخلت يف
ثم قال  :يا زرارة إذا خرجت من يشء َّ
صالته َّ
غريه فشكك ليس بيشء ( رواه يف الوسائل يف الباب  23من
أبواب اخللل الواقع يف الصالة احلديث األول ) -
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ذكر القنصل الفرنس���ي في بغداد (روس���و) في رحلته معلومات تفصيلية عن اآلراء الدينية
والحياة االجتماعية للوهابيين  ،ويحكي روس���و حدثا مدهش���ا وقع أثناء هجوم الوهابيين
على كربالء في عام  ١٨٠١م« .كانوا متعطشين إلى سفك الدماء والسلب ولم يرحموا أحدا
وذبحوا كل من سقط في أيديهم ولم يظهروا الرحمة».
أراد شاه إي��ران االنتقام من الوهابيني
بعد هذا اهلجوم وهذا التخريب الذي
قاموا به ( ، )١فعندما وصلت إليه
أخبار هذا اهلجوم أمر كل رجال الدولة
بلبس مالبس احلداد  ،وأرسل رسالة إىل
سليامن باشا وايل بغداد يطلب منه األخذ
بالثأر من الوهابيني جراء ما اقرتفوه يف
كربالء  ،وإن مل يفعل سليامن باشا ذلك
فسيذهب الشاه بنفسه لتأديبهم ثم يتجه
إىل بغداد ليعاقبه  ،ورفض سليامن باشا
هذا االهتام وهذا التحذير املوجه إليه ،
وقال  :إن اجليش العثامين هو املكلف
بحامية األرايض العثامنية.
اهتم اإليرانيون الدولة العثامنية بأهنا مل
تتمكن من محاية كربالء  ،واقرتحوا عىل
الدولة العثامنية احتاد القوات العثامنية مع
القوات اإليرانية ملنع هجامت الوهابيني

محلت الدولة العثامنية إيران مسؤولية
،و ّ
ما ق��ام به الوهابيون من قتل وسفك
وهنب ألهنا مل تسمح بإقامة سور حول
كربالء والعمل عىل حتصينها بشكل جيد
 ،ورفضت الدولة العثامنية قدوم القوات
اإليرانية إىل األرايض العراقية لالنتقام
من الوهابيني ؛ ألن هذا ال يتناسب مع
سيادة العثامنيني عىل املنطقة  ،وأخربت
إي���ران بأهنا ستتخذ ك��ل اإلج���راءات
الالزمة لتأديب الوهابيني (.)٢
والية مدحت باشا
ويف عهد مدحت باشا متت بعض
اإلجراءات اهلامة يف كربالء  ،فقرر مدّ
خط السكك احلديدية لريبط بني هنري
دجلة والفرات إىل كربالء ( )٣ليستفيد
منه آالف الزوار الذين يفدون إىل املنطقة
 ،وتم البدء يف اختاذ اإلجراءات الالزمة

إلنشاء خط ترام بني بغداد وكربالء ()4
 ،كام أمر بإنشاء مكتب للتلغراف يف
كربالء  ،وأرسل ملديرية تلغراف هندية
ماكينة تلغراف ومراسل ( ، )5وسعى
أيضا لتطبيق نظام القرعة ـ املطبق يف
بغداد ـ يف كربالء (.)6
وعندما أتى شاه إي��ران إىل بغداد عام
 ١٨٦٩م ك��ان م��دح��ت ب��اش��ا بمثابة
امل��رش��د بموجب األم���ر ال��ص��ادر من
السلطان عبد العزيز  ،ورافق مدحت
باشا الشاه يف رحلته التي استمرت
ثالثة أشهر زار خالهلا النجف وكربالء
وبعض األماكن األخرى  ،وقبل زيارة
ال��ش��اه إىل ك��رب�لاء ق��ام م��دح��ت باشا
بعمل بعض اإلصالحات يف كربالء ،
فرمم وأنشأ بعض اجلسور واخلنادق ،
واستقبل مدحت باشا الشاه يف كربالء

بحفاوة بالغة  ،وتباحث معه يف بعض
املشكالت ال��ت��ي خت��ص ل���واء كربالء
 ،وسعى م��ن خ�لال تلك املباحثات
حل��ل بعض امل��ش��ك�لات امل��وج��ودة يف
بغداد وكربالء  ،وكان عىل رأس تلك
املشكالت مشكلة العمالت اإليرانية
املتداولة يف نواحي بغداد  ،فكان ارتفاع
قيمتها سببا يف شكوى األهايل  ،فقد كان
القران اإليراين يتداول يف بغداد بخمسة
قروش  ،فطلب مدحت باشا من الشاه
ختفيض قيمته فأصبح بثالثة قروش
وعرش بارات  ،ويف مقابل ذلك طلب
الشاه بيع البضائع املصدرة من إيران إىل
الدولة العثامنية بنفس القيمة التي تباع
هبا البضائع األجنبية األخ��رى ووافق
الوايل عىل ذلك  ،وثمة مشكلة أخرى
كانت قائمة يف املنطقة وهي دفن املوتى
اإليرانيني يف كربالء والنجف  ،ألن
الشيعة يعدون تلك األرايض مقدسة
 ،وك��ان جلب تلك اجلثث إىل املنطقة
سببا يف فساد الصحة العامة وانتشار
األمراض املعدية  ،فتوصل مدحت باشا

إىل حل هلذه املشكلة مع السفري اإليراين
حسني خ��ان  ،وت��ق��رر دف��ن اجلثث يف
األماكن التي متوت هبا  ،ثم تنقل رفاهتا
بعد مرور ثالث سنوات من دفنها إىل
العتبات املقدسة  ،وحررت اتفاقية بني
مدحت باشا وحسني خان تنص عىل
ذلك يف  ٥يناير  ١٨٧١م املوافق ١٢
شوال  ١٢٨٧ه ( ، )7وقد عملت تلك
املباحثات عىل استمرار املناخ الدافئ يف
العالقات بني الدولة العثامنية وإيران.
املصادر من الوثائق العثامنية
( Tarih; ٧٩٧٣ BOA ,HH )١ـ i
 ٧٦١, Cevdet ,VIIـ .٨٦١
( el )٢ـ .٩١, ٧١.Bustani ,a.g.e.,s
(,١٥٨ BOA, Ayniyat Defteri )٣
 ٥٧ .sـ ,Zevra ;( ٧٨٢١ M ٥١ ),٧٧
.٠٠١ .s ,٠٥ .Nr ,٧٨٢١ Ra ٧
(.s ,٥٥ .Nr ,٧٨٢١ R ٨٢ ,Zevra )4
.٦٩١ .s ,٨٩ .Nr ,٧٨٢١ N ٢ ;٩٠١
١٥٨ BOA A
(, yniyat Defteri )5
.)٥٨٢١ Gurre B( .٢٤.s,
(,١٥٨ BOA, Ayniyat Defteri )6

C ),٠٩ .s ,;( ٦٨٢١ M ٣٢ ),٤٥ .s
.( ٧٨٢١
(BOA, Sadaret Divan )7
ـ  i Humayun Nameـ i
Humayun) A. DVN. NMH
(Mahmud Mes\'ud .٦١ / ٩١
Pasa, Muahedat Muahedat
,III ,٨٩٢١ Mecmuasi, Istanbul
 ٥١ـ .Nr ,٧٨٢١ S ٥١ ,Zevra ;٢٢
.Nr ,٧٨٢١ S ٦٢ ,Zevra ;٥٨١ .s ,٣٩
Ali Haydar Midhat, ,٢٩١ .s ,٦٩
 ٥٩ .a. g. e., sـ Ali Ekber .٧٩
Bavili, Nasuriddin Sah\'in
Ziyaretleri) Atebat, Istanbul
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العطاء الحسيني

العتبة الحسينية نجحت في تأهيل (  )860متدربة

من مختلف محافظات العراق

16
خطط وبرامج اس���تراتيجية لمركز الحوراء زينب عليها الس�ل�ام لرعاية الفتيات التابع للعتبة الحسينية المقدسة
للرقي بواقع المرأة العراقية مهنيًا وعلميًا وثقافيًا من خالل اقامة دورات متعددة وعلى جميع الصعد.
االحرار :حسين نصر  /تصوير  :حورية حامد

نظم املركز دورة االسعافات االولية
يف حمافظة البرصة بمشاركة  47متدربة
ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت
جملة االح��رار املهندسة (س��ارة حممد )
مسؤولة مركز احل���وراء زينب عليها
السالم التابع للعتبة احلسينية املقدسة
وحتدثت قائلة « نظم مركز احل��وراء
زينب عليها السالم لرعاية الفتيات
يف العتبة احلسينية امل��ق��دس��ة دورة
اإلسعافات االولية وبمشاركة ()47
متدربة م��ن حمافظة ال��ب�صرة لتعليم
االس��ع��اف االويل وم��ب��ادئ التمريض
حيث بلغ عدد الدورات يف هذا املجال

( )19دورة اذ متت امل��ب��ارشة يف هذه
ال��دورات املهمة منذ ثالث سنوات ،
مبينة « ان اهلدف من هذا الربنامج هو
تعليم اكثر من ( )1000امرأة مسعفة يف
كل بيت ووصل عدد املشاركات حتى
االن اكثر من ( )860متدربة من خمتلف
املحافظات العراقية  ،مضيفة « اختصت
ال��دورة ( )19بمجموعة تربوية من
معلامت ومدرسات ومديرات املدارس
يف عموم مناطق حمافظة البرصة ،حيث
متت استضافتهن من قبل العتبة احلسينية
املقدسة وفق برنامج خاص استمر مدة
أربعة ايام وتنوع بني حمارضات مكثفة

عملية ونظرية للدورة املذكورة أقيمت
بالتعاون م��ع امل��ف��رزة الطبية داخ��ل
الصحن احلسيني الرشيف ،ويشمل
الربنامج أيض ًا زي��ارة املراقد املقدسة
واالطالع عىل التطور العمراين يف العتبة
احلسينية املقدسة وإقامة حمارضات دينية
ومسابقات ثقافية.
م��ن جهتها بينت ارساء محيد مكي
مدربة يف دورة االسعافات االولية  :ال
خيفى عىل اجلميع احلاجة املاسة لتعلم
اإلس��ع��اف األويل ملواجهة اي طارئ
يف احلياة اليومية يف العمل او البيت
او امل��درس��ة ،وتضمنت ه��ذه ال��دورة

العطاء الحسيني
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التعريف بكيفية اسعاف حاالت احلروق
واجل��روح والكسور واإلغ�ماء وغريها
من احلاالت كام تم تعليمهن كيفية زرق
اإلبر وقياس السكر وقياس الضغط،
مع بعض التوجيهات الرضورية للوقاية
الصحية والسالمة البدنية .
فيام قالت نزهة عبد الرضا مديرة إحدى
املدارس :نشكر العتبة احلسينية املقدسة
التي هيأت لنا ه��ذه الفرصة الثمينة
للتعلم والتي جاءت عىل يد األخوات
من مركز احلوراء زينب عليها السالم
واملفرزة الطبية ،فلوال حاجتنا املاسة اىل
مثل هذه الدورات وحبنا الشديد خلدمة
زوار احلسني عليه السالم ملا قطعنا
املسافات بني البرصة وكربالء للحضور
واملشاركة فمن أهداف هذه الدورات
هو اكتساب املعلومة التي تساعدنا
بتخطي الصعوبات التي نواجهها يف

امل����دارس بشكل كبري م��ن خ�لال ما
يصيب الطالبات من حاالت مفاجئة
حتتاج اىل اسعاف أويل للحد من تفاقم
احلالة ،كام نعمل عىل اكتساب خربة يف
هذه األمور الطبية للمشاركة يف اخلدمة
احلسينية للزائرين يف الزيارات املليونية،
ونكرر شكرنا اىل مركز احلوراء زينب
عليها السالم الذي أتاح لنا فرصة التعلم
واالستضافة الكريمة من قبلهم».
واجلدير بالذكر ان مركز احلوراء زينب
عليها السالم لرعاية الفتيات يف العتبة
احلسينية املقدسة يسعى م��ن خالل
دورات��ه أيض ًا اىل تكوين فريق تطوعي
نسوي ذي مهارة عالية يف اإلسعاف
االويل للمشاركة يف الزيارات املليونية،
وهو مستمر بإقامة دوراته التدريبية يف
املجال املذكور.

العطاء الحسيني

مستبصرون من المانيا والنمسا:
القرآن الكريم أدخلنا االسالم ونهج البالغة ش َّيعنا
اس���تقبلت العتبة الحسينية المقدس���ة وفد مستبصرين من
المانيا والنمس���ا داخل الصحن الحسيني الشريف ،ووضعت
لهم برنامجا لزيارة العتبات المقدسة (العلوية ،العباسية
والكاظمية والعسكرية) .
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وقال حسني عبد عيل منسق الوفد يف
العتبة احلسينية املقدسة :بتوجيه املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف رعاية
وف��د املستبرصين من املانيا والنمسا
ودول أخرى لزيارة االمام احلسني عليه
السالم والعتبات املقدسة (العلوية،
العباسية ،الكاظمية ،والعسكرية)
استقبلناهم وقدمنا هلم رشح��ا وافيا
عن مشاريع العتبة احلسينية املقدسة ،
موضحا ان وفد املستبرصين األوربيني
له نشاطات واسعة يف جمال إحياء ونرش
ثقافة وعلوم أهل البيت عليهم السالم
وهل��م حسينيات ومؤسسات عامرة
حيييون فيها املراسم واملناسبات الدينية.
من جهته بينّ املستبرص االملاين (راينر
استنشل) كنت اعمل مع جمموعة من
االصدقاء املسلمني وشاهد ت صالهتم
وهم يقرأون آيات قرآنية هنا تساءلت
عن هذه اآليات وتأثرت كثريا بالقرآن

الكريم واعتنقت االسالم منذ
سبع سنوات بعد رحلة طويلة من
البحث عن احلقيقة والطريق الصحيح
مبينا «ب��ع��د االط�ل�اع ع�لى امل��ذاه��ب
االسالمية وج��دت اق��رب طريق اىل
اهلل تعاىل هم حممد وال حممد صلوات
اهلل عليهم و دخلت املذهب اجلعفري
من خالل هنج البالغة وكتاب اإلمامة
للعالمة احليل و رسالة احلقوق لإلمام
زين العابدين عليه السالم متثل قاعدة
اساسية حلقوق االنسان ،مضيفا» ان
وس��ائ��ل االع�ل�ام يف ال���دول االورب��ي��ة
تنقل ص��ورة خمتلفة متاما عام نشاهده
يف العراق مبينا نحن ط��وال احلرب
التي خاضها العراق نيابة عن العامل
كنا ندعو اهلل ان حيفظ وينرص املقاتلني
ضدّ عصابات داعش االجرامية وان ال
يصيب العراقيني واملراقد املقدسة أي
مكروه .
فيام اعربت املستبرصة املدعوة (سلطان

مدرسة وام
شاهني) من النمسا ّ
لثالثة اطفال عن سعادهتا بزيارهتا
إىل كربالء وهي الزيارة االوىل هلا يف
العراق وزي���ارة االم��ام احلسني عليه
السالم وهي مسيحية اعتنقت االسالم
من خ�لال كتاب ثم اهتديت للشيخ
كنت دائام اسأل بعد
التيجاين ،قائل ًةُ :
خاتم االنبياء صلوات اهلل عليه هناك
فراغ مل اجد االجابة ومن خالل البحث
وجدت هناك ( )12اماما عليهم السالم
هم الطريق االقرب اىل اهلل» ،مضيف ًة،
انا «حاليا انرش علومهم يف منطقتنا من
خالل املناسبات واملدرسة».
بينام أوضحت زهراء كندور طالبة يف
جمالعلم النفس ان «بعض الطلبة داخل
اجلامعة يسألون عن علوم أهل البيت
عليهم السالم» ،مقدّ م ًة شكرها جلميع
العاملني يف العتبات املقدسة «إلنجاز
املشاريع واخل��دم��ات التي تقدم اىل
زائري أهل البيت عليهم السالم».

العطاء الحسيني

صدور مجموعة قصصية في الحقوق السجادية
أصدرت االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة (قسم االعالم – شعبة النرش)
وضمن سلسلة مطبوعات مهرجان
تراتيل سجادية ال��دويل ال��راب��ع كتاب
(النصوص الفائزة يف مسابقة القصة
القصرية) ،الذي مجعت فيه اللجنة الفنية
املختصة القصص املشاركة يف املسابقة
األوىل يف احلقوق اخلمسني التي ثبتها
اإلم��ام عيل السجاد (عليه السالم)،
وتضمن الكتاب ( )25قصة ..منها
اربع تبوأت املراكز االوىل ،وثامن عرشة
اخذت اجلوائز التقديرية ،وثالث قصص
اخرى متيزت يف رسدها القصيص.
وق��ال مج��ال الدين الشهرستاين رئيس
اللجنة التحضريية ملهرجان تراتيل
سجادية «حرصنا يف املهرجان عىل تقديم
اجل��دي��د يف ان يكون نوعيا وذا أمهية
معرفية وكان جديدنا يف دورة املهرجان
الرابعة مسابقة يف القصة القصرية التي
تبلورت فكرهتا مع اللجنة اإلعالمية
للمهرجان وتم التواصل بعدها بعدد من
أساتذة األدب يف الوطن احلبيب وهم
كل من :األديب جاسم عايص واألديب
عباس خلف واألديب عيل حسني عبيد
واألدي��ب طالب عباس الظاهر ..وهم
من خرية األسامء األدبية املتخصصة يف
كتابة القصة القصرية لفتح آفاق الكتابة
ح��ول احل��ق��وق ال��ت��ي أرس��اه��ا اإلم��ام
السجاد (عليه السالم)» .وتابع «اجريت
املسابقة وشارك فيها كتاب وكاتبات من
العراق والبحرين والسعودية وسوريا
ومرص بخمسني قصة فازت منها ()٢١
قصة بني فائزة بجائزة املسابقة وكذلك
املميزة واحلائزة عىل جوائز تقديرية تم
تكريمهم من قبل سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي يف حفل خاص»..
واجلدير بالذكر ان املرشف عىل اصدار
الكتاب اض��اف قصصا ثالثا متيزت

برسدها القصيص لتكون ( )25قصة يف
املطبوع..
وأضاف املرشف عىل اإلصدار االديب
طالب عباس الظاهر أن «الكتاب صدر
بقطع وزيري وهو إصدار مميز يف مجيع
القصص الفائزة إضافة إىل حمتواه املعريف
والفني».
وقال الظاهر« :لقد اثبت كتاب القصة
القصرية عموما والفائزون خصوصا
ابداعا يف تناوهلم حياة االم��ام السجاد
ومالمسة احلقوق ال���ـ( )50حقا التي
ارس��اه��ا (عليه ال��س�لام) يف (رس��ال��ة
احلقوق ) حتديدا».
وعن جلنة التحكيم قال الظاهر :قبل ذكر
جلنة التحكيم ال يفوتنا ان نشيد بتفاعل
السيد (مجال الدين الشهرستاين) رئيس
اهليئة التحرضية للمهرجان ورئيس
قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة
بدعمه هلذا املجهود االديب ،ومؤازرته
للجنة التحكيم ملا أثبتته يف قدرهتا عىل
اقتناء النصوص املتميزة والتي حوت
عىل رسد قصيص ٍ
عال يف املفهوم البنائي

والفني للقصة ال��ق��ص�يرة ،بانسياب
االس��ل��وب ومت��اس��ك��ه ،واخل��اض��ع اىل
عنارص تكوينها (الصورة ،الغموض،
واالق�ت�ران ،والنسيج ال�س�ردي) التي
شكلت بؤرة تشكيل احلدث بالصورة
التي يريدها القاص ،فخرجوا بنتيجة
عادلة يف االختيار والتسلسل االبداعي،
لذلك كانت النتائج مبهرة ارض��ت
اجلميع وطموحنا».
واجلدير بالذكر ان سامحة املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة (الشيخ عبد
املهدي الكربالئي) كرم الفائزين االوائل
بمبالغ مالية وشهادات تقديرية وهدايا
عينية ،وقد القى سامحته كلمة بحضور
نخبة من االدباء واملثقفني وإالعالميني،
معربا فيها عن سعادته بلقاء من يمتلك
هذا الذوق وهذه القابلية االدبية يف كتابة
القصة القصرية وتوظيف هذا االسلوب
االديب الشيق خلدمة الفكر االنساين.
وي��ذك��ر ان مسابقة القصة القصرية
دخلت عامها االول ضمن مهرجان
تراتيل سجادية ال��دويل ال��راب��ع ،وقد
اثبت كتاب القصة علو كعب اقالمهم
الرسدية عىل طريق اإلبداع مربهنني عىل
رصانة خطواهتم بالرغم من صعوبة
مسالكه الفنية.
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المدارس الدينية في العتبة الحسينية تضم آالف الطلبة
من مختلف دول العالم في مشروع الدراسة المفتوحة عبر االنترنت
االحرار :حسين نصر  /محمد القرعاوي

اولت العتبة احلسينية املقدسة اهتامم ًا
كبريا بالتعليم وبكل جوانبه احلوزوية
والفكرية يف العراق وخارجه لذلك
عملت ع�لى ن�شر ث��ق��اف��ة وهن���ج أه��ل
البيت عليهم السالم وعلوم القران
الكريم خللق جيل متعلم وواع ويفهم
حقوقه الرشعية بارشت كوادر وحدة
النشاطات االلكرتونية التابعة لشعبة
امل���دارس الدينية يف العتبة احلسينية
املقدسة بربنامج (ليتفقهوا يف الدين)
ضمن مرشوع الدراسة املفتوحة ،وبلغ
عدد الطلبة اكثر من ( )300طالب،
وحيارض فيها خرية االساتذة يف مدرسة
االمام احلسني عليه السالم .
ولتفاصيل اكثر التقت جملة االح��رار
الشيخ عيل القرعاوي مسؤول شعبة

امل���دارس الدينية يف العتبة احلسينية
املقدسة :وحت��دث قائ ً
ال :ان «مرشوع
الدراسة املفتوحة انطلق عرب االنرتنت
حيارض فيه اساتذة ذوو كفاءة عالية من
مدرسة االمام احلسني عليه السالم يف
الصحن احلسيني الرشيف من خالل

سبع غرف صوتية فيها حلقات تبدأ
ظهر ًا حتى العارشة ليال  ،مبينا» بلغ عدد
الطلبة اكثر من ( )300طلب من خمتلف
دول العامل وهناك الكثري من الطلبة
انتقلوا اىل مرحلة السطوح  ،موضحا
ان برنامج ( ليتفقهوا يف الدين ) انبثق
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من مرشوع الدراسة املفتوحة وهذا املرشوع
واقعا اىل مجيع الطلبة الذين ال يستطيعون
ان يواكبوا دروسهم من ي��وم السبت اىل
اخلميس لذلك وفرنا هلم هذا الربنامج فقط
يوم اجلمعة يدرسون فيه ( الفقه  ،العقائد ،
وعلم االخالق ) .
واضاف القرعاوي «بالنسبة لالمتحانات
هناك برنامج عاملي متطور جدا يستخدم
يف االمتحانات اجلامعية يف برنامج املوديل
وهذا الربنامج حيفظ كل املعلومات اخلاصة
بالطلبة ودرجاهتم ،مبين ًا ان الربنامج قد و ّفر
الوقت للكثري من الطلبة يف االوقات التي
تناسبهم يف احلضور اىل ال��درس وه��م يف
بيوهتم باإلضافة اىل تقليل تكاليف النقل اىل
مكان الدرس» ،موضحا «ان هناك دراسة
ضمن امل�شروع القامة دورات يف التنمية
البرشية وايضا دورات متخصصة يف فقه
املرآة واالرسة ،وتم افتتاح حلقة جديدة
باسم (حلقة االمام عيل عليه السالم) يف يوم
اجلمعة حرصا لكل املهتمني من مجيع الفئات
العمرية وتتكون احللقة من اربعة دروس
وهي املسائل املنتخبة آلية اهلل العظمى سامحة
السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله
ال��وارف ) بفرعيها املعامالت والعبادات،
وعقائد االمامية (للشيخ املظفر) ،وعلم
االخ�لاق ،ليلتحقوا مع اقراهنم الطلبة يف
ال��دراس��ة املفتوحة ومواصلة مشوارهم
العلمي والديني خدمة لعلوم اهل البيت
(عليهم السالم).
واجلدير بالذكر ان شعبة امل��دارس الدينية
التابعة لقسم النشاطات الدينية يف العتبة
احلسينية املقدسة تشرتك يف العديد من
النشاطات منها االسابيع الثقافية واملؤمترات
التي تقام داخل او خارج العراق باإلضافة
اىل املشاركة يف املشاريع التي تقيمها العتبة
كمركز رعاية الشباب او مركز االرش��اد
االرسي..

العتبة الحسينية المقدسة ّ
توج ُه
بتشييد ضريح للمستشرقة الفرنسية مريم ابو الذهب

كشف املسترشق الفرنيس «تيبو الفال» عن قرب املبارشة بتشييد رضيح
الفرنسية الراحلة مريم ابو الذهب ،عىل طريق «يا حسني» بني كربالء
املقدسة والنجف االرشف.
وقال املستبرص الفرنيس ِ
عقب لقائه املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف الصحن احلسيني الرشيف ,ان»
وجه بتشييد رضيح املسترشقة الفرنسية الراحلة مريم ابو الذهب
الكربالئي ّ
عىل نفقة العتبة احلسينية ،وان جثامهنا يرقد حاليا يف احدى احلسينيات الواقعة
عىل طريق يا حسني بني كربالء املقدسة والنجف االرشف».واضاف «ان
املتويل الرشعي للعتبة املقدسة أوىص بأن ُيكتب عىل رضيح الراحلة سرية
حياهتا وجتربتها وصو ً
ال اىل وصيتها».وذكر ان املسترشقة الفرنسية الراحلة
مريم ابو الذهب ُولدت من ارسة مسيحية ,واعتنقت االسالم يف سن الثامنة
عرش ,وكانت باحثة وأستاذة يف معهد اللغات واحلضارات الرشقية يف باريس،
وناشطة يف جمال احلقوق واحلريات وهلا مسامهات كبرية بذلك .موضحا ان
«اهلدف االساس من الزيارة هو التعريف بحياة املسترشقة الفرنسية الراحلة
مريم ابو الذهب وجتربتها وعالقتها باإلسالم خاصة مذهب اهل البيت
(عليهم السالم) ،مبينا اهنا وافتها املنية واوصت بدفنها يف طريق يا حسني
الرابط بني كربالء املقدسة والنجف االرشف تنفيذا لوصيتها ,حيث وافتها
املنية سنة  ,2017بعد رصاع مع املرض دام ثالث سنوات».
وذكر تيبو الفال ,انه احد تالمذة الراحلة ابو الذهب وانه تأثر بعلومها
ويسعى للسري يف خطاها مؤكد ًا ,ان زيارته لكربالء تعد حدث ًا كبري ًا وهام ًا
يف حياته ،مشريا اىل ان الراحلة مريم ابو الذهب كانت قد تربعت بجميع
امالكها اىل املسلمني الشيعة يف الباكستان ,كام انه ورث عنها مكتبتها التي
تضم  6000آالف كتاب».وتابع ,انه يسعى لتكملة مشوار الراحلة عاقد ًا
العزم عىل املجيء اىل كربالء والتعمق يف دراسة االسالم عموم ًا واملذهب
اجلعفري خصوص ًا.
وجه بتهيئة مجيع االج��راءات القانونية
وبينّ الفال ان الشيخ الكربالئي ّ
واالدارية إلكامل دراسته يف كربالء املقدسة.
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حسين...
يا
ُ
ا َل ْي َك ا ْل َت َج َأنا..
ال َت ْس َح ْب شفاعتك ع ْنا
ر ،ا َل ْي َ
��ح ْب �ش��فاعتك عنْ��ا ،ا َّن َه��ا َث َم��ر ُة
��ك ا ْل َت َج�أَن��ا ..ال َت ْ�س َ
�أَ ُّي َه��ا االم�ي ُ
أوجاعنا ،وعليك َعلَّ ْق َنا �أمالنا ُكلَّ ُها ،واليك الآنَ نلوذ مَ
ونْ�ش��ي� ،آ ِم ِل َ
ني �أنْ
� ِ
َ
�ضريحك
أجل �أ ْرواحن��ا حد ُثونا..يف
من � ِ
وع��ن ْ
ال َن ُك��ون بعيدين عنكْ ،
ٌ
ٌ
مل ُ
حزينة ال ُم�ست�س ِل َم ٌةْ ،
ن�ش َّم
متعبة ال �ض ِعيفة-
تغ ِْ�س ُل قلوبنا �أ ْد َرا َنها-
رتا�س �أن ال نخط��ئ يف ح�ضرتك،
االح ِ
غ�ي َ
ر عط ِر النب��وة ،ونحن عل��ى ْ
بة َجدْ َ
ُ
ونطيل ال َ
فنغزل الدمو َع ،و ُن ْ�صبغها
ثك،
رت ُق َب بال
هوادة ،على ع َت ِ
ٍ
ري االح�سا�س بطيب ال�شفاعة.
بلون النواح ،وال ي ْن ُق�صنا غ ُ
�أَ ُّي َها االمام ،نحن يف ح�ضرتك طيور ممتلئة بالأمان ،مر�آتك للحرية،
ربنا بك،
�صوت��ك يف ِ
احلق ،ن��ورك الذي مي ّهد طري��ق العدالة ،حت��ى ك ُ
وك�سرن��ا كل ال�شك��وك الت��ي مت�ل�أ ال��روح ،وتباهَ ين��ا بعط��ر �ضريحك،
ُ
ين�س��خ يف ال ُعي��ونِ وال ُعق��ول ،وايدين��ا حتمل
و�ض��و�ؤ ُه اتخذن��ا ُه و�شم��ا
ٌ
مبتلة بالدموع ،كان هذا هو الدر�س الذي تعلمنا ُه
االدعية
حزم��ة من
ِ
ٍ
م��ن طف��ك الدام��ي االول ،وباق��ي الطف��وف توال��ت علين��ا ،مل تخنْ��ا
ب�صريتن��ا ،حتدينا جبابرة االر���ض ،وكنا نعلم ان عاقبة دمك الطاهر
و�سنة ر�سوله العظيم ،وهدية �صربنا تتويجنا بتاج
انت�صار لدي��ن اهلل ُ
ال�شفاعة.
�أَ ُّي َها ال�شهيد ،قلت�" :صربنا على ما نعلم ،و�صربوا على ما ال يعلمون"..
وان��ت �أَ ُّي َه��ا "الوت��ر املوت��ور" م��ر�آة حياتن��ا وطري��ق النج��اة ،تعلمن��ا
ميج��د ويبارك
م��ن ِ�س�يرك ال�ص�برَ ،فب ُعدْ عن��ا وهم هذا الزم��ان الذي ّ
الظاملني،ويد ّثرال�صاحلني،وي�ستنط��ق ال�صامت�ين فيتما�سكون فيقر�أون
مدائحه��م ب�ين ال�ضحي��ة والظ��امل� ،أخطا�ؤن��ا يف اخط��اء غرين��ا ف�لا
ت�ؤاخذن��ا عليه��ا ،اننا ال نعلم كما تعل��م ،و�صربنا بالتقي��ة على ما نعلم
وهذا ا�ضعف االميان.
ٌ
ٌ
م�سافة
�أَ ُّي َها القائد االمام ال�شهيد ،بني طفك وكربالء
�ضوئية ،تبلَّجتْ
يف نوره��ا الرحم��ة واالن�ساني��ة والدي��ن القي��م ،والكرام��ات االلهية،
ْ
رحة املقد�سة ،ال يعرفون
وام��ت اجلبابرة ،وتباهى امل�ؤمن��ون
باال�ض ِ
حَّ
نورا غريها ،ينتظرون القوة االكرث �ضوءا هي قوة ال�شفاعة.
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النساء
خير
ِ
أيا َ

�������ي��������ر �أُ ٍّم
�أي�����������������ا �أُم ال�������ب�������ن���ي���ن وخ�
َ
���������ب
ت��������ع��������اه��������دت االم�������������������ام ب�����ف�����ي�����������ض ُح� ٍ
�����������ر
لأن ال�������ع�������ه�������دَ
ف�������ي�������ك وم���������ن� ِ
ِ
��������ك �أم� ٌ
زوج
ر ال������ن�������������س������اء
َ
اي������������ا خ������ي����� َ
وخ�������ي�������ر ٍ
�����اء
ت������ع������ه������دت������ي������ه وك�����������ن� ِ
����������ت ب�����������ه �������س������ن� ً
�����������وم
ر ن�����������������������س�����������اء ..ق�
لإن�
ِ
ٍ
����������������������ك خ��������ي������� ُ
َ
�������ك ُح������������ر ًا
اي������������ا خ�������ي�������ر ًا
ت����������ب����������ارك ف��������ي� ِ
�������������رام
�������������ك االب������������ن������������اء ارب����������ع����������ة ٌ ك�
ل�
ِ
ٌ
ف������ه������م يف ك���������رب����ل����اء َب������������������دوا ن�������������س������ور ًا
ي�������������������زودون ال�������ق�������ل�������وب ك�����������ذا احل�����������ش�����اي�����ا
ل����������ك ال��������رح��������م� ُ
�����������������راك ُط����������ر ًا
�������ات يف ذك�
ِ
ِ
�������ب امل�����������وع�����������ود ن���ب���ك���ي
ُن���������ع���������زي ال��������غ��������ائ� َ
����د
ن وف�
�������������������اء ع�����ه� ٍ
ع�����ل�����ي�����ه�����م ل������ل������ح�������������س���ي�� ِ
ُ

�سليم كرمي كرمي�ش

وي�������������ا خ�
�����ي������ر ال�������ن���������������س�������اءِ خل�����ي����ر ج�����ي�����لِ
َ
واع����������ط����������اك االم����������������ام ر�ؤى ال���������س����ب����ي����لِ
��������ل و َم���������ي���������لِ
من�������ا..ي���������������س�������م�������و ب�����ل����ا ك���������ل� ٍ
الب������������ن امل��������رت�����������������ض��������ى ..اب������������ن اجل�����ل�����ي�����لِ
وك������������������انَ ال���������رم���������ز ل������ل� ُ
�����خ������ل������ق اجل�����م�����ي�����لِ
ع�������ل�������ى ك�����������ل ال���������ب���������ق���������اع وك��������������ل ج������ي������لِ
وي�����������ا ُن���������ب� ً
َ
��������ول
�������������وق اال����������ص�
���ل����ا ������س�����م�����ا ف�
ِ
ُ
�����������ك االف�
ل�
���������ل����������اك م�������������ش������رق������ة ٌ ب����ل����ي����لِ
ِ
ع��������ن اب�����������ن امل�����������ص�����ط�����ف�����ى اب�����������ن اجل�����ل�����ي�����لِ
ل�����ي�����ب�����ق�����ى ال���������دي���������ن يف ام������������ر ٍ ج����م����ي����لِ
������������واك اىل اجل�����ل�����ي�����ل
ب��������ي��������وم ٍ اح�������������ت�
ِ
�����ول
�����ك ع������ل������ى ال������غ������ط������ارف������ة ال������ف������ح� ِ
ع������ل������ي� ِ
�����ول
وق�����������د ��������ص�������ان�������وه ي��������ا ِن
��������ع��������م ال������ف������ح� ِ
َ

ُ
رحلة الشهادة
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ف������������ا�� َ
����م
�����������ض امل��������������������������دا ُد م�������ل�������ب�������ي������� ًا ي�����ت�����ك�����ل� ُ
وع�������ق�������ل�������تُ ب������ال������ق������رط������ا�������س اح�����������������زاين ال�����ت�����ي
���������ص��������وب ال�����ب�����ق�����ي�����ع ح�������وا��������س�������ر ًا
ف����ع����ق����ل���� ُت����ه����م
َ
�������ث�������رب ق�������ا��������ص�������دي�������ن ل�����ك�����رب��ل��ا
�����������وك ي�
ت������������رك�
ِ
َ
ف������������������������أزاح ع����������ن وج�������������ه امل���������������س���ي���ر ل�������ث�������ا َم�������هُ
��ي���ر ل������وح������ده
و�أب�����������������ى ب���������������أن ي������ر�������ض������ى امل���������������س� َ
��������ش�������ت�������انَ ب����ي����ن خ���������������روج م������و�������س������ى خ�����ائ�����ف����� ًا
ل���������و ك������������ان م��������رت��������اب�������� ًا ك������م������و�������س������ى خ�����ائ�����ف����� ًا
ق���������ل الب�����������ن ع�����ت�����ب�����ة ي���������ا ول���������ي���������دُ ف������ه������ل ت������رى
م������ث������ل������ي �أن������������������ا �أن ال ي�������ب�������اي�������ع م�����ث�����ل�����هُ
ك��������م �أوق�����������ف�����������وا رك�����������ب َ احل�������������س���ي��ن خم�������اف�������ة ً
ف�������������������������أدار ظ�����������ه�����������ر ًا ل������ل������ح������ي������اة م�������ن�������ادي������� ًا
ق����������د ك��������������ان ار�����������س����������ل ل��������ل��������ع��������راق �������س������ف���ي��ر ُه
��������ن
ق�������������ص������دَ ال����������ع����������راق م�����ل�����ب�����ي����� ًا ل����������ن����������داءِ َم� ْ
ال ��������س�������ع�������ى ب������ي�����ن ال���������������ص�������ف�������ا م�����ت�����ي�����ق�����ن����� ًا
ت���������������رك احل��������ج��������ي��������ج خم���������اف���������ة م�����������ن ه����ت����ك����ه
ال�������������ق�������������و ُم مت�������������ش������ي وامل����������ن����������اي����������ا ح�����ول�����ه�����م
َ
َ
وا��������س�������ت�������ق�������ر ب����ن����ي����ن����وى
������������ازل
���������������زل امل�������������ن�
ن�
ّ
ه������������ذا ج��������ن��������اح ال������ل������ي������ل اغ�������ط��������� َ������ش ح�����ال�����ك����� ًا
م�����������ن ب������ي������ع������ت������ي ح��������������لُّ ول�������������������س���������تُ مب�������ك�������ر ٍه
ُ
�����ي�����رك������������نَ �������س������امل������ ًا
م����������ن �آث�����������������ر ال��������دن��������ي��������ا ل�
ف��������ت��������ف��������رق��������وا م������������ن ح����������ول����������ه اال ال������������ذي
ع�����������ش�����ق�����وا ال���������������ش�������ه�������ادة ب���������اذل����ي����ن دم�������اءه�������م
����������������وم ع�������ل�������ى درب االم������������ام������������ة ن����ه����ج����ه����م
ق�
ٌ
َ
�����������������ات دو ّي���������ه���������م
يف ل������ي������ل������ة ك�������ال�������ن�������ح�������ل ب�
ج�������ع�������ل�������وا امل��������ن��������اي��������ا ق������ب������ل������ة ً ودري���������ئ���������ة
��������������اح ت���������ش����اب����ك����ت
مل����������ا ال������ت������ق������ي������ن������ا وال���������������رم�
ُ
�����م ي��������������و َم ������ص�����ر������ص�����ت ال����ق����ن����ا
وق�
ٌ
�������������ع ل������ه������ا�������ش� َ
ال���������������ص�������ف�������اح جت�������ل������� ّل�������ت ب������أك�����ف�����ن�����ا
ب�������ي��������� ُ������ض
ِ
وا�����������س�����������أل �����ص����ل����ي����ل ال�����������س�����ي�����ف ي������������و َم ل���ق���ائ���ن���ا
�����������رات ت�����ذ ّل�����ل�����ت
ا�������س������ي������ا ُف������ك������م ع��������ن��������دَ ال������������ف�
ِ
ورم����������اح����������ن����������ا ق�����������د اب�����������ح�����������رت ب������دم������ائ������ك������م
ودم ل��������ن��������ا ف���������������وق ال���������ط���������ف���������وف وب�����ي�����رق
ٌ
م����������ن ع�����������س�����ج�����د ٍ ل������ل������ق������ا�������ص������دي������ن جت����� ّل�����ل�����ت
دم����������ن����������ا اذلّ رق����������ا َب����������ك����������م واه��������ان��������ه��������ا
ح��������ت��������ى روي������������ن������������ا ق���������������ص�������ة ً ع��������ل��������وي��������ة ً
��������������������داث � َأق�������������� ْم��������������نَ ب����ك����رب��ل�ا
��������������ر ب����ي����ن اج�
ُم�
ٍ
ْ
������������������ر اف������������ئ������������دة ً ع��������ل��������ى اع������ت������اب������ه������م
وحت�
َ
ُ
�������م ودي������������ا ُره������������م
ه����������������اذي م������������ن�
�����������ازل ه��������ا���������ش� ٍ
��������������ر ار�� َ
ر ب���ه���ا
وحت�
�����������������ض ال���������������ش�������ام ه���������ل ق������ب����� ٌ
ِّ
إث�����������ره�����������م
اال امل�������������زاب�������������ل خ�������� ّل��������ف��������وه��������ا �
َ

خ�ضري البياتي

�����م
و�أذن����������������������������تُ ل������ل������ق������ل������م امل���������������������وايل ي������ر�������س� ُ
م����������ا غ�������������������ادرت ج���������������س�������دي ت��������������������أ ُز وت�����������������ؤ ُ
مل
������������م
ب����������ل ل�����ل�����م�����دي�����ن�����ة ي����������������و َم �����������س����������ا َر االجن�
ُ
ح��������ي� ُ
ُ
���������������ر ُم
��������وف ت���������ه��������� ّي����������أت وحم�
�������ث ال���������ط���������ف�
ّ
�����������دم
و�أب�����������������������انَ يف ي������������وم ٍ ُي��������������������راقُ ل���������ه ال�
ُ
ح���������ي� ُ
ُ
ل��������رك��������ب��������ه ت������ت������ق������د ُم
���������ال
��������ث ال����������ع����������ي�
ِ
����م
وخ��������������������روج �������س������ب������ط امل�������������ص������ط������ف������ى ي�����ت�����ك�����ت� ُ
َق����������� ِب� َ
م����ن����ع����م
��������اء
ُ
����������ل ال����ت���را���������ض��������ي وال���������ب���������ق� ُ
��������������رم
َك�����������ف����������� ًا ام������������������دُ ب������ب������ي������ع������ة ٍ او اب�
ُ
ب����������ل او او������������س�����������دُ يف ال���������ت���������راب واع����������������د ُم
َ
������م
�إنّ امل������������م�
�����������ات م����������ن احل���������������س���ي���ن حم������� ّت� ُ
�����م
ال������������دي������������نُ ي������ح������ي������ا ب��������امل��������م��������ات وي�������������س������ل� ُ
���م
ذاك ال��������ذي��������ن ��������ص�������ان االم���������ان���������ة َ ُم���������س����ل� ُ
اع��������ط��������وا ال�������ع�������ه�������و َد وب��������اي��������ع��������و ُه واح�����ج�����م�����وا
ي�����ت�����ح�����ت�����م
ب����������ط����������ن م��������ك��������ة م������������و ُت������������ه
يف
ِ
ُ
وي�����ه�����������ض�����م
ي�������������س������ت������ب������اح
ح����������رم���������� ًا مب�������ك�������ة
ُ
ُ
وال������ن������ا�������ص������ح������ون ع������ل������ى ال�������ب�������ق�������اء جت���������ش����م����وا
����م
�إذ ق��������������ام ف������ي������ه������م خ���������اط���������ب��������� ًا ي�����ت�����ك�����ل� ُ
ج�������م���ل���ا ً خ�����������������ذوه ول�������ل�������رح�������ي�������ل ت�����ي�����م�����م�����وا
��������اء م�����ن�����ك�����م ب���������ل و�آث������������������ر َي���������س����ل����م
م���������ن ����������ش� َ
او ��������ش�������اء يف ������س�����ف�����ر ِ ال��������ن��������ب��������و ِة ي������ق������د ُم
����م
ق��������د ��������ش�������اء يف درب ال�������������ش������ه������ادة ِ ُي�����ف�����ط� ُ
�����������ب �آل امل�����������ص�����ط�����ف�����ى م���������ا �������س������اوم������وا
يف ح�
ِ
���م
ع������ن������د ال�����������������ض��������راب ه������زي������ل������ ُه������م ال ي����ح����ج� ُ
َ
���������������دل ال�������ك�������ت�������اب وه�������� ّوم��������وا
م��������ا ف����������ارق����������وا ِع�
و�����������ص����������دو ُره����������م ب������������دل ال���������������������دروع ُت���������ق���������دّ ُم
وت�������������ش������اب������ك������ت خ���������ي� ٌ
َ
�����م
��������ل وج�
�������������������ال م������ط������ ّه� ُ
�����م
�����اح������ه������م ع������ن������د ال��������ط��������ف�
ِ
�������وف ت���ت��رج� ُ
و�������ص������ف� ُ
وغ�����������������دت ب����������أع���������ن���������اق ال���������ب���������واغ���������ي حت����������ذ ُم
ج�����م�����اج�����م
ك���������م ق���������د ت���������ه���������اوت ب�������ال�������ف���ل���اة ِ
ُ
َ
������م
و�������س������ي������وف������ن������ا ف�
���������������وق ال�����������رق�����������اب ُت�������و��������س� ُ
ف�������ان���������������س� َ
��������ر ُم
�������ر م���������ن دم���������اك���������م ُم���������ع� ِ
������ال ن��������ه� ٌ
�����م
ن��������������ا َر
َ
�����اء املُ������ع������ت� ُ
ال������غ������ي������اه������ب وا�������س������ت�������������ض� َ
����م
وب��������ري�������� ُق��������ه��������ا ل�������ل�������ن�������اظ�������ري�������ن ال�����ب�����ل�����������س� ُ
وب�������������������دت ك����������������أف���������������واه ٍ ل��������ك��������م ت����ت����ل����ع����ث����م
�������رم
��������ص�������غ���ي���ر
ج������ع������ل������ت
�����ب وي��������ه� ُ
َ
ُ
ك�������م ي�������������ش������ي� ُ
ه����������ل ف�����������������ارق ال��������ب��������اك����ي���ن م������ن������ه������ا امل������������������أ ُ
مت
������ش�����غ�����ف����� ًا ع������ل������ى ار��������������ض ال�������ك�������رام�������ة ت�����������ض�����ر ُم
����������م
ه�������������ل ظ�������������ل دا ٌر ل�������ل�������خ�������ن�������ا ومخُ �����������ي� ُ
����م
ل��������ي��������زي��������دَ م�����������ا ب�����ي�����ن امل����������ق����������اب� ِ
���������ر ي�����ج�����ث� ُ
ٌ
��������م
ل�����������و م�������������� َّر ان�
�����������������ف يف ِف��������ن��������اه��������ا ُي���������زك� ُ
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ُ
المنقذ
ي������ا �����ص����اح����ب ال����غ����ي����ب����ة ال������ك���ب��رى ل����ن����ا �أم������ل
ب�����������ات ال���������ع���������راق ي�����ت�����ي�����م����� ًا م��������ن ي������ؤب�����ن�����ه
م��������ا م��������ن جم����ي���ر م��������ن االع�����������������راب ي���ن���ق���ذن���ا
حت��������ال��������ف��������وا ��������ض�������دن�������ا اذ ان��������ن��������ا ف�������رق
ي��������ام��������ن ظ���������ه���������ورك ي�����ع�����ط�����ي�����ن�����ا ب����ل����ا م�ن�ن
ن����ق���������ض����ي ع�����ل�����ى ك�������ل م�������ن ي������دن������و م����راب����ع����ن����ا
ف������دي������ت������ك ال����������������روح ي��������ا �آخ��������������ر ائ����م����ت����ن����ا
(ن���������ش����ك����و ال�����ي�����ك زم�������ان�������ا) ������س�����اء م���ذه���ب���ن���ا
ع������اب������وا ع���ل���ي���ن���ا وق��������د ع������اب������وا ����ش���ع���ائ���رن���ا
ي��������ا م��������ن غ������ي������اب������ك ق��������د �أدى �إىل ف�ت�ن
ع���������ش����ن����ا ع������ل������ى حم��������ن ك��������������ادت ت���ق���ط���ع���ن���ا

حميد الكلكاوي

م������ت������ى ظ���������ه���������ورك ف�������������الأق�������������وام ت���ق���ت���ت���ل
ب�������ل ال�����������س�����ي�����اح�����ة يف ال�������ب�������ل�������دان ت���ك���ت���م���ل
م����������ن امل���������������������������آزق ه����������م ف������ي������ه������م ال�������زل�������ل
وراف���������������ض�������ي�������ون ������س�����م�����ون�����ا وق�����������د ج����ه����ل����وا
ه�������ل ح���������ان وق������ت������ك ي�������ا خم������ت������ارن������ا الأم���������ل
م�����ن�����ه�����م و�أع���������وان���������ه���������م ب��������ل ك�����ل�����ه�����م ����س���ف���ل
ن���������س����ت����ل����ه����م ال�����������ص��ب��ر م����ن����ك����م ك����ل����ن����ا ع���ج���ل
ح�����ت�����ى م�������راق�������دك�������م �أودى ب�����ه�����ا اخل����ل����ل
ون����ه����ج����ك����م ن����ه����ج����ن����ا ب�������ل ب����ئ���������س م�������ا ف���ع���ل���وا
ف������ال������ط������ائ������ف������ي������ة ح�������ل�������ت م�������ال�������ه�������ا م����ث����ل
(ل����������وال ال������ت�������أم������ل ك��������اد ال�����ق�����ل�����ب) ي�����ش��ت��ع��ل

ُ
تراث العلماء
التشيع عقيدة إسالمية
ّ
أم فكرة مبتدعة؟
من كتاب (النوا�صب وخطرهم على الإ�سالم) للكاتب �أبي الف�ضل حم�سن
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ً
�سلطة عامة ومار�س هذه ال�سلطة بكافة معانيها الت�شريعية
للنبي
�س�لام جعل
ملّا جاء الإ�� ُ
ّ
والتنفيذية والق�ضائية ،وكان يبني الأحكام واحلالل واحلرام ويقود اجليو�ش ويكتب للملوك
ويعقد معها املعاهدات ويق�ضي بني النا�س ويقيم احل��دود؛ وقد ربط القر�آن الكرمي بهذه
ال�سلطات ب�شخ�ص الر�سول فقالَ ( :و َما َكانَ لمِ ُ�ؤْ ِم ٍن َولاَ ُم�ؤْ ِم َن ٍة ِ�إ َذا َق َ�ضى هَّ ُ
الل َو َر ُ�سو ُلهُ �أَ ْم ًرا �أَن َي ُكونَ
�ص هَّ َ
الل َو َر ُ�سو َلهُ َف َق ْد َ�ض َّل َ�ضلاَلاً ُّم ِبي ًنا) (الأحزاب.)36 :
َل ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة ِم ْن �أَ ْم ِر ِه ْم َو َمن َي ْع ِ
واتفق املسلمون عىل أن السلطة الزمنية
والدينية التي كانت للرسول األكرم ُتعطى
خلليفته ثم اختلفوا فيام بينهم :هي يعينّ
اخلليفة بالنص من النبي عليه بالذات أو يرتك
األمر فيه إىل اختيار األم ّة؟
قالت الشيعة :ان اخلليفة يتعني بالنص ال
باالنتخاب ،أي أن اهلل تعاىل يأمر نبيه أن
يبلغ املسلمني بأنه قد اختار (فالن ًا) خليفة
بعده وأن عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا وقد
صدر هذا النص بالفعل من النبي عىل عيل بن
أيب طالب (عليه السالم) ....هذا هو التشيع
وهكذا ابتدأ وهكذا نشأ ..أما املغاالة يف عيل
وصفاته أو تكفري خصومه السياسيني وما إىل
التشيع بصلة.
ذلك فال يمت إىل
ّ
فالتشيع يف حقيقته وجوهره يتلخص هبذه
ّ
الكلمة وهي اإلي�مان بأن اإلم��ام املنصوص
عليه ىّ
احلكم وحيكم بإرادة اهلل ال بإرادة
يتول
َ
الناس وهذا ما أنكره غريهم.
خذت من كتاب
وهذه العقيدة عند الشيعة ُأ ْ
اهلل وسنة نبيه أما خصومهم فقالوا :أن هذا

املعتقد ما هو إال نزعة غري إسالمية ونقول:
إهنا إسالمية ال شائبة فيها لغري اإلسالم وقد
ُأخذت من كتاب اهلل وسنة نبيه.
أدلة الشيعة عىل أن اخلالف َة تكون بالنص:
استدل الشيعة عىل أن اخلالفة تكون بالنص ال
باالنتخابات من خالل األدلة التالية:
منها :أن اخلليفة حيكم باسم اهلل ال باسم
الشعب فيجب واحل��ال��ة ه��ذه أن خيتار من
نبيه ال من الشعب عن طريق
اهلل عىل لسان ّ
االنتخاب.
(و َرب َ
ُّ���ك يخَ ْ ُل ُق َما َي َش ُاء
ومنها قوله تعاىلَ :
ان هَّ
اللِ َو َت َع ىَ ٰ
ي ُة ُس ْب َح َ
َار َما َك َ
ال
ان هَ ُل ُم الخْ ِ رَ َ
َويخَ ْ ت ُ
َعماَّ ُيشرْ ِ ُك َ
ون)( ..ال َقصص ،)68 :فاهلل تعاىل
حرص االختيار ون ّقا ُه عن مجيع الناس.
ومنها :أن األكثرية غري معصومة من اخلطأ
فمن اجلائز أن ختتار رج ً
ال ال تتوفر فيه صفات
اإلم���ام م��ن العلم ُ
فتعم
واخل��ل��ق وغ�يرمه��ا ّ
الفوىض يف البالد وينترش الفساد بني العبادة
وقد نص القرآن عىل سقوط رأي األكثر يف
(وإِن ُت ِط ْع َأ ْك َث َر َمن يِف الأْ َ ْر ِ
ض
اآلية الكريمةَ :

ُي ِض ُّل َ
وك َعن َسبِيلِ هَّ
اللِ إِن َي َّتبِ ُع َ
ون إِ اَّل
َّ
الظ َّن َوإِ ْن ُه ْم إِ اَّل يخَ ْ ُر ُص َ
ون) (األنعام:
.)116
ويؤيد هذا الكالم مناجاة موسى لربه
ج��ل ج�لال��ه ،فعندما أراد موسى أن
يذهب إىل اجلبل كي يناجي ربه اختار
سبعني ألف ًا من قومه البالغ عددهم
سبعامئة ألف ثم اختار من السبعني ألف ًا

سبعة آالف واختيار من السبعة آالف
سبعامئة واختيار من السبعامئة ..سبع ًا..
فأخذهم وصعد هبم إىل جبل الطور
للمناجاة ويف اعتقاده أن هؤالء السبعني
هم صفوة وخالصة بني إرسائيل يف
الصالح والتقوى فلام وصلوا إىل اجلبل
وما إن بدأ بالكالم مع اهلل حتى قالوا له:
أرنا اهلل جهرة؛ فظهر ملوسى سوء اختياره

جم��ع
ُ
الق��رآن
الكريم
يف كتاب (أجوبة الشبهات) الصادر عن
ُ
يتحفنا الشهيد السيد عبد
دار البالغ،
احلسني دستغيب (قدس رسه) ،بمناقشة
أسئلة البعض وما يثريوه من شبهات
َ
حول اعتقادات الشيعة اإلمامية ،ومن
مع القرآن
بينها السؤال القائل :ملاذا مل يجُ ْ
الكريم بالكيفية التي نزل فيها؟
وهنا جييب السيد دستغيب قائ ً
ليس
الَ :
املدون واملتداول
ثمة شك يف أن القرآن ّ
ّ
اليوم بني املسلمني مل جتمع فيه اآليات
عىل حسب نزوهلا ،ومل ترتّب من حيث
تقدمها وتأخرها ،وإنام نجد آيات مدنية
نزلت يف آخر البعثة النبوية قد أحلقت
بسور مكية ،أو بالعكسُ ،أحلقت آيات
مكية يف سور مدنية ،وج��اءت اآليات
املنسوخة قبل اآليات الناسخة.
ولكن مع ذلك فإن عدم ترتيب القرآن
الكريم عىل كيفية نزوله مل يرض بفصاحته
وبالغته ،وال عىل كيفية بيان األحكام،
وكل ما يتعلق بشؤون القرآن وأموره.
ويعترب بنص حديث رس��ول اهلل ،عدل

ال��ق��رآن ،حيث يقول فيهم (ص�لى اهلل
عليه وآل��ه) ،كام اتفق عىل ذلك اخلاصة
والعامة( :إين ٌ
تارك فيكم الثقلني كتاب
اهلل وعرتيت).
أما تفصيل ما حدث تارخيي ًا ،فإن املصادر
حتدّ ثنا أنه وبعد وفاة رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) وعندما أراد املسلمون مجع
القرآن ،فقد احتاجوا إىل رجل يعرف
عىل وج��ه الدقة موقع اآلي��ات حسب
تسلسل نزوهلا زمني ًا وحميط بمواد التقدّ م
والتأخر والناسخ واملنسوخ وغري ذلك
من الشؤون املرتبطة بالكتاب الكريم.
مل يكن أمام املسلمني رج ً
ال أفضل من أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم)
املهمة ،فهو الذي الزم رسول
يقوم هبذه ّ
اهلل من أول البعثة حتى الوفاة ،ورافقه يف
ح ّل ِه وترحاله ،وكان أقرب اخللق إليه،
مضاف ًا إىل ذلك أنه (صلوات اهلل وسالمه
عليه) حظي بذاكرة قوية تعي القول
وال تنسى ما تسمعه ،وذلك بربكة دعاء
النبي األكرم إليه ،حتى كان ال ينسى ما
يسمعه إىل هناية عمره الرشيف ،بمجرد

وإنه مل يكن مصيب ًا هبذا االختيار.
ف���إذا ك��ان م��وس��ى ب��ن ع��م��ران النبي
املعصوم وامل��ؤي��د م��ن رب العاملني مل
يستطع أن خي��ت��ار م��ن ق��وم��ه املؤمنني
األتقياء جلهله بضامئر القوم ونواياهم
فكيف بعامة الناس أن خيتاروا الرجل
واألروع
األصلح واألتقى واألعلم
َ
ليكون خليف ًة عليهم؟!
مرة واحدة ،حتى اشتهر لدى
أن يسمعه ّ
أصحاب التفسري من اخلاصة والعامة
بأنه (عليه السالم) املعني بقوله تعاىل:
(وتعيها ُأذن واعية) (سورة احلاقة.)13 :
ويف االجتاه نفسه فقد أخرج العالمة احليل
(رمحه اهلل) عن احلافظ أيب نعيم وتفسري
الثعلبي ،يف تفسري قوله تعاىل( :قل كفى
باهلل شهيد ًا بيني وبينكم ومن عنده علم
الكتاب) ب��أن املقصود ممن عنده علم
الكتاب ،هو عيل بن أيب طالب (عليه
السالم).
ً
وتبع ًا ملوقعه هكذا وتنفيذا لوصية رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) جلس اإلمام
عيل (عليه السالم) يف بيته ،وأخذ عىل
نفسه أن ال يضع ردا َءه عىل عاتقه إال
ألداء الصالة ،وأن ال خيرج من البيت يف
أي مهمة قبل أن ينجز املهمة األساسية
املتمثلة بجمع القرآن الكريم وترتيبه
حسب كيفية نزوله.
لقد ق��ام (عليه ال��س�لام) هب��ذه املهمة،
وعندما أ ّمتها ج��اء إىل املسلمني ومعه
كتاب اهلل حيمله جمموع ًا كام نزل ومرتب ًا
بالكيفية التي ن��زل فيها عىل الرسول
األمني (صىل اهلل عليه وآله).
ولكن مع األسف مل يأخذ أحدٌ بالقرآن
ال��ذي مجعه اإلم��ام ،بل ثمة من انربى
إليه ليقول له :ال حاجة لنا بقراءتك فعاد
عيل (عليه السالم) إىل بيته ومعه القرآن
الذي مجعه ،والذي مىض أئمة أهل البيت
يتوارثونه واح��د ًا بعد آخر بعد آخر إىل
أن وصل إىل ولده اإلمام املهدي (عليه
السالم).
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األفعال
الثالثة
نجم الدراجي

28
ون بِ َآ َي ِ
ات هَّ
اللِ َو َي ْق ُت ُل َ
ين َي ْك ُف ُر َ
ون
(إِ َّن ا َّل ِذ َ
ين َي ْأ ُم ُر َ
ي َحقٍّ َو َي ْق ُت ُل َ
ال َّنبِ ِّينيَ بِ َغ رْ ِ
ون
ون ا َّل ِذ َ
َ
اس َف َبشرِّ ْ ُه ْم بِ َعذ ٍ
بِا ْل ِق ْس ِط ِم َن ال َّن ِ
اب
ين َحبِ َط ْت َأ ْعماَ هُ ُل ْم
يم * ُأو َلئِ َك ا َّل ِذ َ
َألِ ٍ
يِف الدُّ ْنيا َو آْ َ
ين)
ال ِخ َر ِة َو َما هَ ُل ْم ِم ْن َناصرِ ِ َ
َ
اآليتان تتحدثان عن ثالثة من أفعال
اليهود واستحقاقهم لثالثة ج��زاءات
يف الدنيا واآلخرة أما األفعال الثالثة،
ف��أو ً
ال كفرهم باآليات اإلهلية ،وثاني ًا
جريمتهم بقتل األنبياء ،وثالث ًا قتلهم
اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر،
أما اجلزاء الذي ينتظر هؤالء فهو أو ً
ال
البشارة بالعذاب األليم ،وثاني ًا حبط
األعامل يف الدنيا واآلخرة ،وثالث ًا عدم
وج��ود النارص هلم ،واملالحظة األوىل
أن كل جرائمهم ج��اءت بصيغة فعل
(و َي ْق ُت ُل َ
املضارع ( َي ْك ُف ُر َ
ون ال َّنبِ ِّينيَ
ون) َ
ين َي ْأ ُم ُر َ
(و َي ْق ُت ُل َ
ون بِا ْل ِق ْس ِط ِم َن
ون ا َّل ِذ َ
) َ
ال َّن ِ
اس) الذي يدل عىل استمرارهم هبذه

األفعال فلم تصدر هذه األفعال مرة أو
مرتني ،بل هي دأهبم وديدهنم مما يكشف
عن عنادهم وإرصاره��م عىل الباطل,
وأول تلك الصفات هو الكفر بآيات
اهلل ،ومنها تنبع كل الصفات اخلبيثة
األخ���رى ،وامل�لاح��ظ أن الكفر ليس
باهلل ،بل بآياته التي هي متعددة ومتكثرة
أو ً
ال ،وبينة وواضحة ثاني ًا ،واملفروض
أن توصل إىل اهل��داي��ة لكنهم كفروا
بعدها بغي ًا وظل ًام وعدوان ًا ومل يكتفوا
هبذا الكفر ،بل تعدى إىل قتل النبيني
وهم الذين جتري عىل أيدهيم املعجزات
واآليات ,والقيد املذكور (بِ َغ رْ ِ
ي َحقٍّ ) قيد
توضيحي وليس احرتازي ً ,ا أي ال يوجد
قتالن لألنبياء قسم منه بحق وقسم آخر
بغري حق ,بل هو قسم واحد وهو بغري
بحق وبذلك فليس هناك أي شبهة ،أو
اشتباه ،أو غفلة ،أو غري ذلك ,وهنا نكتة
ظريفة وهي نسبة القتل إىل اليهود الذين

عارصوا نزول القرآن ،وذلك لرضاهم
بفعل أسالفهم ومن ريض فعل قوم عد
منهم ,وملشاهبتهم ألسالفهم بمحاولتهم
اغتيال النبي اخلاتم (ص�لى اهلل عليه
وآل��ه) ،ونكتة أخرى وهي نسبة القتل
(و َي ْق ُت ُل َ
ون ال َّنبِ ِّينيَ ) ،ألن
جلميع األنبياء َ
جترأ عىل قتل واحد منهم فقد جترأ
من ّ
عىل قتل اجلميع ،ومل يكتف أسالفهم
بقتل األنبياء ،بل قتلوا اآلمرين بالقسط
من الناس وهذا التعبري ِ
��ن ال َّن ِ
اس)
(م َ
يدل عىل أهنم ليسوا من طبقة األنبياء
الذين مىض احلديث عن قتلهم ،بل
هم من أتباع األنبياء الذين يلتزمون
بفريضة األم��ر باملعروف والنهي عن
املنكر وهي فريضة يف رشيعتنا ورشيعة
األنبياء السابقني فلم يتأثروا باآلمرين
ومل يرتدعوا عن غيهم ،بل مل يقفوا منهم
موقف احلياد أو الالمباالة ،إنام ارتكبوا
جريمة قتلهم حتى يبقوا بال ناهي وال
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رادع ،ووضع هذه اجلريمة يف مصاف
جريمة قتل األنبياء والتكذيب بآيات
اهلل مما ي��دل عىل عظمة ه��ذه اجلريمة
من جهة ،وعظم مقام اآلمرين عند اهلل
من جهة أخرى ,وقد أوعد اهلل سبحانه
أه��ل ه��ذه اجل��رائ��م ال��ث�لاث بثالث،
ّ
بالتهكم هبم والسخرية باستعامل
بدأت
لفظ ( َف َبشرِّ ْ ُه ْم) ،والبشارة هو إيصال
اخل�بر ال��س��ار للشخص ال���ذي يظهر
فرحه ورسوره عىل برشة وجهه لكنها
عندما تستعمل مع العذاب األليم فهي
للسخرية قطع ً ,ا واجلزاء الثاين هو حبط
أعامهلم يف الدنيا واآلخرة أما يف الدنيا
فلن يصلوا إىل مبتغاهم من إطفاء نور
اهلل ألن اهلل سبحانه غالب عىل أمره ،أما
يف اآلخرة فال جيدون أي أثر ألعامهلم
أن كان يف أعامهلم يشء مما يريض اهلل
سبحانه ،فاحلبط هو إزال��ة أثر العمل
الصالح ،وف��وق ك��ل ذل��ك ال يوجد
أي أح��د ينرصهم فيدفع عنهم شيئ ًا
من العذاب األليم ،أو يسرتد شيئ ًا من
آثار أعامهلم ,وقد سأل أبو عبيدة اجلراح
رسول اهلل( :أي الناس أشد عذاب ًا يوم
القيامة؟ قال (صىل اهلل عليه وآله) رجل
قتل نبي ًا أو رج ً
ال أمر بمعروف أو هنى
عن منكر) ،ومن هذا احلديث الرشيف
نفهم إن اآلية وإن كانت يف اليهود إال
أهنا تشمل غريهم بكل تأكيد ،فكل من
قتل آم��ر ًا باملعروف وناهي ًا عن املنكر
فهو مشمول هبذه العقوبات اإلهلية،
وال ريب أن قتل سيد الشهداء (عليه
السالم) ،من هذا العموم فهو مل خيرج
أرش ًا وال بطر ًا وال ظامل ًا وال مفسد ًا،
بل خرج لطلب اإلصالح يف أمة جده
أمر ًا باملعروف ناهي ًا عن املنكر ،ومن
املمكن القول إن قتلته قد قتلوا األنبياء
ألنه وارثهم ،بل قتلوا خاتم األنبياء
(صىل اهلل عليه وآله) بمقتىض (حسني
مني وأن��ا من حسني)و(أنا حرب ملن
حاربكم).

ترسيخ العقيدة
في نفوس الشباب
عدي الكاظمي

لطاملا كان دعاة احلق واإلصالح هلم منهاج يعملون عىل أساسه ،وهذا املنهاج
يستمد قوته من باعثها ومؤيدها بتأييده عز وجل ،فكان هلذا املنهاج أعداء وخصامء
مر الدهور والعصور ،وهذا مما ال شك فيه لكل ذي ٍ
لب سليم ،لكن امللفت
عىل ِّ
لالنتباه أن دعوات الضالل واإلفساد اختذت منهجا وطريق ًا جديد ًا يف معاداهتا
ألهل احلق واحلقيقة ،فبعد أن كانت طرق دعواهم إىل االنحراف تعتمد اعتامد ًا
مبارش ًا عىل املواجهة املبارشة وصلت يف بعض األحيان إىل القتل وسفك الدماء،
إال أن الطغاة وأعداء احلق فطنوا إىل أن ِ
هذه املواجهات املبارشة ترسخ العقيدة
وتبث يف النفوس روح التحدي واملواجهة وتسهم يف تكثري أتباع احلق ،واليوم
نعيش زمن ًا يف مواجهة أهل احلق وأنصاره بلباس جديد أال وهو االندساس بني
صفوف املجتمع والتقمص بقميص اإلصالح والدفاع عن حقوق اإلنسان ،ونقد
كل ما ييسء إىل سلب احلريات ،أما الباطن يف تلك الدعاوى فهي تصب اهتاممها
إىل معاداة احلق والدين وتشويه تلك الرشائع النورانية ،فبعضهم يصفها بالتخلف
ِ
وعقله
والرجعية ورفض االنصياع ألوامر الرشيعة بحجة أن اإلنسان ُح ٌّر يف فكره
وال بد أن ال يكون أسري ًا ألحد مهام كان وضعه أو منزلته ،فهي دعوة إىل التمرد عىل
كل يشء يوصف باملقدس ،ثم تطورت هذه الدعوات الباطلة يف إطالقها باختاذ
منحى جديد ،أال وهو التلبس بلباس الدين أوال ً ،ثم التشظي إىل أفكار منحرفة
صبغتها العامة هي صبغة الرشع والدين ،وهنا ازداد اخلطر املحدق بأمتنا وخاصة
بطبقة الشباب ألهنم العمود الفقري والسند الرافد لألمة ،فالواجب علينا اليوم أن
نكون أكثر حرص ًا ووعي ًا لتلك الدعاوى ورايات الضالل ،ووضع احللول الرسيعة
ملعاجلة االنحرافات ،والرد عىل شبهاهتا ،والوقوف وقفة حقيقية لصد اهلجامت
املدسوسة ،التي قد تنطيل عىل كثري من أبناء جمتمعنا ،ويسقط فيها ،ولعل من أهم
األمور التي تسهم يف احلد منها استخدام سالح اإلعالم الذي أصبح اليوم أقوى
من باقي األسلحة إذ ًا هي دعوة حقيقية للوقوف بكل جدية بوجه ِ
هذه الغزوات،
وهي مسؤولية كبرية ،جيب عىل مجيع املؤسسات الرتبوية القيام هبا للحفاظ عىل
شبابنا وأبنائنا ،الذين نأمل فيهم أن يكونوا بناة للبلد.
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التراحم االسري ..

تجسيد للعالقات االجتماعية
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األرح��ام هم َمن ترتبط هبم بصلة القرابة والنسب ،وهم
عىل الرتتيب التايل :اآلباء ُ
واأل ّمهات ،واألجداد واجلدّ ات،
واإلخ��وة واألخ��وات ،واألع�مام والعماّ ت ،وأوالد األخ،
ُ
ثم من يليهم من
وأوالد األخ��ت ،واألخ��وال واخل��االتّ ،
ثم باملصاهرة.
األقرباء ،األقرب فاألقربّ ،
والقرابة تقسم إىل قسمني :القرابة من جهة األب ،وتدعى
عصبة ،والقرابة من جهة ُ
األم وتدعى أرح��ام ،فالعطف
والطاعة واجب للعصبة واالرح��ام ،ولك ّنه لألرحام أشدّ
وجوب ًا؛ ذلك ّ
ألن الرسول (صىل اهلل عليه واله وسلم) شدّ د
عىل خدمة ذوي األرحامّ ،
وحذر من القصور يف واجبهم.
وملّا كان األب ُ
واألم يمثالن العصبة واالرح��ام ،أمر النبي
(صىل اهلل عليه واله وسلم) بإحرتام ُ
األم أكثر من إحرتام
ُ
ُ
ُ
ثم أدناك فأدناك،
ثم أباكّ ،
األب ،فقال :أ ّمك ،أ ّمك ،أ ّمكّ ،
وعىل هذا فالعناية بالرحم واجبة.
ُ
ّ
ولذا أمر اإلسالم بصلة الرحم ،ويعني به كل أنثى ال جيوز
العقد عليها ،بل ويشمل األمر بصلة الرحم ،مجيع الذين
تربط الشخص هبم رابطة النسب .وقد اتّفق بتحريم ذوات
االرحام مجيع ُ
لكن القرآن أعلن هذا التحريم وجعله
األممّ ،
قطعي ًا ،وقد رسى هذا التحريم – وال يزال ساري ًا – لدى
ّ
مجيع الطوائف املشت ّقة من اإلسالم.
صلة الرحم يف القرآن الكريم:
يكفي ّ
يوجه مجيع الناس إىل إحرتام رابطة القرابة
أن القرآن ّ

آالء مصطفى

(وات َُّقوا هَّ َ
الل ا َّل ِذي َت َسا َء ُل َ
األر َح َام)
الرمحية ،فيقولَ :
ون بِ ِه َو ْ
ّ
يذكر الناس بأنهّ م يعودون ألب واحد وأمُ
(النساء ،)1 /أي ّ
واحدة ،كام جاء هذا رصيح يف القرآن.
اإلنسانية ولو بعدت األنساب
وهذا توجيه إىل إحرتام الرابطة
ّ
وتعدّ دت األلوان واللغات واللهجات .عىل ّ
أن التوجيه إىل
خدمة ذوات االرحام يعود بفائدة كربى عىل صفاء املجتمع،
ويؤدي إىل اإلحرتام املتبادل والتعاون الذي أمر اهلل به بني
اس إِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاك ْم ِم ْن َذ َك ٍر
مجيع الناس ،فقال تعاىلَ ( :يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلن ُ
ار ُفوا) (احلجرات(.13 /
َاك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِت ََع َ
ّ
إن تسمية القرابة يف الرشع أرحام ًا لسببني:
األول :إلشتقاق الرحم من اسم الرمحن ،ونالحظ ّ
أن هذا
ّ
اإلشتقاق يشمل الرمحة والعطف واحلنان ،نحو من له حقّ
(الصلة) من ذوي القرابة والنسب.
الثاين :إلنحدار القرابة من األصل الذي ينتمي إليه اإلنسان:
وهو الرحم ال��ذي هو يف األص��ل مكان تكوين اجلنني يف
ُ
ثم استعري لقب ًا للقرابة ،لكوهنم خارجني من رحم
بطن أ ّمهّ ،
اس ات َُّقوا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم
واحدة .قال تعاىلَ ( :يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
س َو ِ
ِم ْن َن ْف ٍ
ريا
احدَ ٍة َو َخ َلقَ ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُهماَ ِر َجاال َكثِ ً
��ام إِ َّن هَّ َ
َونِ َسا ًء َوات َُّقوا هَّ َ
الل َك َ
الل ا َّل ِذي َت َسا َء ُل َ
ان
األر َح َ
ون بِ ِه َو ْ
َع َل ْي ُك ْم َر ِقي ًبا) (النساء.1 /فواصل الرحم موصول من اهلل
تعاىل ّ
بكل خري يف حياته ،يف دينه ودنياه ويف آخرته ،بكريم
اجلزاء وعظيم األجر والرضوان من اهلل تعاىل.

االسرة

نصائح وحلول لمشاكل

التربية االسرية
سيطرة بعض االبناء عيل االباء يف بعض األرس فعيل سبيل
املثال األبناء يف هذا العرص لألسف هم من يفرضون رأهيم
عيل اآلباء فهم من خيتارون ماذا يلبسون ويشرتون حتي يف
حالة تعارض اآلباء مع ذلك فهم جيربوهنم عيل لبس معني .
تدين املستوي الثقايف لألبناء  ,ويرجع السبب يف ذلك هو قضاء
األبناء أغلب أوقاهتم خارج البيت وأمام شاشات الكمبيوتر
اوالتليفونات ،وعدم قضاء اوقات الفراغ يف األمور اهلامة
كالقراءة أو ممارس الرياضة وزيارة األهل واألقارب لتقوية
العالقات االجتامعية.
نصائح وحلول ملشاكل الرتبية :
جيب عيل الوالدين ق��راءة الكتب لزيادة ثقافتهم
حول تربية االبناء الرتبية السوية ،حث األبناء عىل الصالة
بأوقاهتا وااللتزام بتعاليم الدين،اضافة اىل ممارسة الرياضة
والقراءة منذ صغرهم
تقرب اآلباء من األبناء أكثر ,وعدم التقصري معهم النمعظم اآلباء ينشغلون عن أطفاهلم بسبب ضغوطات العمل
واحلياة فيرتكون هلم احلرية يف الترصف كنوع من أنواع
تعويض انشغاهلم عنهم  ,فهم ال يعرفون أن هذه احلرية ترض
باألبناء.
ً
ختصيص وقت يوميا للجلوس مع األبناء ومعرفة مشاكلهمالتعامل مع االبناء كأصدقاء والتقرب منهم وفهم طريقةتفكريهم
توجيه األبناء بطريقة سليمة وزرع مبادئ اخلري فيهماملسؤولية :
توجد الكثري من األرس ال يعرفون مدي املسؤولية األرسية
التي تقع عليهم يف الرتبية وبسبب عدم حتمل هذه املسؤولية
خيرج بعض األبناء خمتلني يف الشخصية وهذا يرض كثري ًا
بمستقبلهم ونجاحهم فالوالدان جيب أن يكونا عىل وعي
كامل باملسؤولية.
واألرسة تتكون من نوعني مها االرسة املمتدة واملركبة والنوع
األخر هي األرسة النووية
ف��األرسة املمتدة واملركبة تضم األبناء واآلب��اء واألج��داد
والسلطة تكون لألكرب سن ًا من الذكور
أما النوع اآلخر فهي االرسة النووية وهذه األرس تكون
عبارة عن أرس تضم األبوين واألبناء وهذه األرسة ت
كون مستقلة اقتصاديا واجتامعيا بذاهتا وتقوم برتبية االبناء
بدون أي تدخل من العائلة الكبرية وكبري هذه األرسة هو
األب أو األخ األكرب

دور المحبة
في تكوين األسرة
مفهوم (املحبة) من املفاهيم التي ُح ّرفت وأصبحت هلا أكثر
من معنى بل ربام معان مغايرة ملقصدها األسايس.واملفاهيم
التي باتت ُتفهم خطأ بسبب العوملة اإلعالمية ،واالسترشاق
املمنهج ،وغلبة األعداء… هي كثرية كمفهوم الشجاعة
واجلرأة ،والزهد ،والعلم ،واالنفتاح والتمدّ ن واحلضارة
واحلرية .أما املحبة يف اإلسالم ،فهو احلالة النفسية الشعورية
التي تتوجه إىل شخص أو جمموعة عىل أساس إهلي حمض،
أن البغض ال يكون إ ّ
متام ًا كام ّ
ال بنا ًء عىل أوامر إهلية حمضة،
عز وجل ورق ًا.
تعبد ًا هلل ّ
ّ
بتعبري آخر ّ
عز
إن احلب يف اهلل سبحانه ،والبغض يف اهلل ّ
وجل ،من عناوين اإلسالم األساسية التي ال يستقيم اإليامن
ال هبا ،بل ال يكون املؤمن مؤمنا إ ّ
إ ّ
ال هبا.
وغفلة ال ّناس عن هذا العنوان األسايس ،ال يؤثر عىل موقعه
املغيبة أو ّ
املعطلة،
يف دين اإلسالم ،كام هي الكثري من املفاهيم ّ
ً
والتي سوف تعود يوم ًا ،عندما متأل األرض قسط ًا وعدال كام
ملئت ظل ًام وجور ًا.
أحب هلل ،وأبغض
فعن اإلمام الصادق عليه السالم قالَ « :م ْن ّ
هلل ،وأعطى هلل ،فهو ممّن كمل إيامنه».
ويف نص آخر عن موالنا اإلمام الباقر عليه السالم قال« :إذا
حيب
أردت أن تعلم فيك خري ًا ،فانظر إىل قلبك ،فإن كان ُّ
أهل طاعة اهلل ،ويبغض أهل معصية اهلل ففيك خري واهلل
ُ
وحيب أهر معصيته،
يبغض أهل طاعة اهلل
حيبك ،وإن كان
ُّ
ّ
فليس فيك خري واهلل يبغضك واملرء مع من أحب»( .الكايف:
باب احلب ،ح)١
وال شك أن هذا احلب ينسحب عىل األرسة ك ّلها ،خاصة
يرص
إذا ارتوى بعذب أخالقيات اإلسالم املختلفة ،والتي ّ
األعداء عىل سلبنا إياها ،وهي أغىل ما نملك ،والتي منها:
صلة الرحم ،الرأفة ،الرتاحم ،التزاور ،الرب بالوالدين ،إجالل
ذي الشيبة املسلم ،إجالل الكبري ،التعاطف( .الكايف:ج)٢
ّ
يتفرع
إن شجرة احلب احلقيقي بحسب مفهوم اإلسالم ،وما ّ
عنها من أغصان ،هي التي جعلت األرسة مرتابطة متامسكة،
جيل صغريها كبريها ،ويرأف كبريها عىل صغريها.
ُ
العطف واحلنان والرعاية
فتامسكت األرسة وحتاببت وكان
والتكافل هو األساس واحلكم ،إىل درجة النهي عن قول
ٍ
أف ،أو النظرة احلادة املؤذية عىل الوالدين.
أ ّما فيام يتع ّلق بسائر أفراد األرسة ،فاحلب بينهام حقيقي،
وليس ملصلحة آنية أو عابرة ،ألن املنطلق إيامين ملزم ،له آثار
يف الدنيا واآلخرة.

31

تراث اهل البيت

سياتي زمان
الس�ل�ام قال  :قال رس���ول ال َّله ص َّلى ال َّله عليه وآله  :س���يأتي على الناس زمان
عن أبي عبد ال َّله عليه ّ
ال ين���ال الملك فيه إ َّلا بالقتل والتج ّبر  ،وال الغنى إ َّلا بالغصب والبخل  ،وال المحبة إال بإس���تخراج الدين
واتباع الهوى  ،فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى  ،وصبر على البغضة وهو
يقدر على المحبة  ،وصبر على ّ
الذل وهو يقدر على ّ
ممن صدّ ق بي .
العز آتاه ال َّله ثواب خمسين صديقا ّ
تاريخ نبينا ص َّلى ال َّله عليه وآله منتخبات الجزء التاسع عشر من بحار األنوار

آفة التكبر
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عن ابي عبد اهلل عليه السالم انه قال جاء رجل موسر إلى رسول ال َّله ص َّلى ال َّله عليه وآله نقي الثوب
فجلس إلى رسول ال َّله ص َّلى ال َّله عليه وآله فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر فقبض
يمسك من فقره شيء
الموس���ر ثيابه من تحت فخذيه فقال رس���ول ال َّله ص َّلى ال َّله عليه وآله  :أخفت أن ّ
؟ قال  :ال  ،قال  :فخفت أن يصيبه من غناك ش���يء ؟ قال  :ال  ،قال  :فخفت أن يوس���خ ثيابك ؟ قال  :ال ،
كل قبيح  ،ويق ّبح لي ّ
قال  :فما حملك على ما صنعت ؟ فقال  :يا رس���ول ال َّله إن لي قرينا يز ّين لي ّ
كل
حس���ن  ،وقد جعلت له نصف مالي  ،فقال رس���ول ال َّله ص َّلى ال َّله عليه وآله للمعس���ر  :أتقبل ؟ قال  :ال ،
فقال له الرجل  :ولم ؟ قال  :أخاف أن يدخلنى ما دخلك .

الحذر من الدنيا
السالم يقول  :أربع في التوراة وإلى جنبهن
في امالي الطوسي  :رفاعة قال  :سمعت أبا عبد ال َّله عليه ّ
أربع  :من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح على ر ّبه ساخطا  ،ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما
يش���كو ربه  ،ومن أتى غنيا فتضعضع له ليصيب من دنياه فقد ذهب ثلثا دينه  ،ومن دخل النار ممن
ممن كان ي ّتخذ آيات ال َّله هزوا  .واألربع التي إلى جنبهن  :كما تدين تدان  ،ومن
قرأ القرآن فإنما هو ّ
ملك استأثر  ،ومن لم يستشر ندم  ،والفقر هو الموت األكبر .

تراث اهل البيت

اياك والرئاسة
عن سفيان بن خالد قال قال أبو عبد اهلل ( عليه السالم )  :إ ّياك والرياسة فما طلبها أحد إ ّال هلك فقلت
ل���ه  :جعل���ت فداك قد هلكنا إذا ليس أحد م ّنا إ ّال وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه فقال  :ليس حيث
تذهب إليه إ ّنما ذلك أن تنصب رجال دون الحجة فتصدّ قه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله
علة الزكاة
محمد بن س���نان فيما كتب إليه من
قال الصدوق  :وكتب الرضا علي بن موس���ى ( عليه الس�ل�ام ) إلى
ّ
ّ
ّ
ألن اهلل ّ
إن ع ّلة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال األغنياء ّ
جواب مسائله ّ :
عز وجل كلف أهل
الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى كما قال اهلل تبارك وتعالى  ( :لتبلون في أموالكم وأنفسكم
) في أموالكم إخراج الزكاة وفي أنفس���كم توطين األنفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء ش���كر نعم
ع���ز ّ
اهلل ّ
وجل والطمع في الزي���ادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة ألهل الضعف والعطف على
أهل المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين وهو عظة ألهل
الغنى وعبرة لهم ليس���تدلوا على فقراء اآلخرة بهم ومالهم من الحث في ذلك على الش���كر هلل تبارك
وتعالى لما خولهم وأعطاهم والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في ُامور
كثيرة000
في أداء الزكاة والصدقات وصلة األرحام واصطناع المعروف

اجتناب الذنوب
عن أبي جعفر ( عليه السالم ) قال  :ما من عبد إ ّال وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنبًا خرج في النكتة
نكتة س���وداء  ،فإن تاب ذهب ذلك الس���واد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك الس���واد حتى يغطي البياض
ّ
فإذا ّ
غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدًا وهو قول اهلل ّ
وجل  ( :ك ّال بل ران على
عز
قلوبهم ما كانوا يكسبون )

من نصائح الخضر عليه السالم
السالم حين
عن الصادق جعفر بن
الس�ل�ام قال  :إن موس���ى بن عمران عليه ّ
محمد عليه ّ
ّ
مما أوص���اه أن قال له  :إياك
أراد أن يف���ارق الخضر عليه ّ
الس�ل�ام ق���ال له  :أوصني  ،فكان ّ
واللجاجة  ،أو أن تمشي في غير حاجة  ،أو أن تضحك من غير عجب  ،واذكر خطيئتك  ،وإ ّياك
وخطايا الناس .
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معرفة الزهراء
وأثرها الفعلي في الهداية
سمير الربيعي

مشاركات

تأيت مسألة التعريف بالزهراء يف مقدمة
األول��وي��ات التي أهتم هبا رس��ول اهلل
(ص�ل�ى اهلل عليه وآل����ه) وأئ��م��ة أه��ل
البيت (عليهم السالم) ،وهي من أهم
التوجهات وأكثرها أصالة وجت��ذر ًا يف
حياهتم الرشيفة ،إذ مل يلحظ  -بشهادة
الوثائق التارخيية القطعية  -أن الرسول
واألئمة األطهار ختلوا يف أي فرتة من
ف�تراهت��م ع��ن مسؤوليتهم يف توجيه
األم���ة نحو ه��ذا اهل���دف ،واإلح��اط��ة
التا ّمة بمقاماهتا وكامالهتا للمصلحة
املرتتبة عىل ذل��ك ،وإن استحال عىل
األمة معرفتها متام املعرفة ،فال يمكن
معرفتها بحال ،ألهنا كاالسم األعظم
والساعة املستجابة وليلة القدر ،ولكن
ج��رت سنتهم ع�لى التعريف هب��ا ولو
بالقدر الذي تسمح به إمكانات األمة
يف استيعاب هذه املعرفة ،وأطلقوا عليه
بحق املعرفة ،واعتربوه من أهم احلقوق
هلا عىل الناس ،وجيب عليهم مراعاة هذا
احلق لئال ينقطعوا عنها ،فمعرفتها عند
أهل البيت (عليهم السالم) ،هو املعيار
واملقياس اإلهلي لتفاضل الناس بعضهم
ع�لى ال��ب��ع��ض ،فقد ج��اء يف احلديث
ال�شري��ف  :أفضلكم إي�مان��ا أفضلكم
معرفة ،وحتى نحظى ب��أدب الولوج
إىل مقاماهتا وال��دخ��ول إىل حياضها
نعي بعض ماهيتها،
املقدس ،ال بد أن ّ
وندرك ونفهم القضايا التي أحاطت هبا
إدراك ًا صحيح ًا وفه ًام كام ً
ال ،اعتامد ًا عىل
ضوء الرباهني واالستدالالت العقلية،
واحلجج العملية التي أدىل هبا رسول
اهلل (ص�لى اهلل عليه وآل��ه) وأئمة أهل
البيت (عليهم السالم) ،وما طرحوه

من أحاديث ورواي��ات ختص الزهراء
تثري الساحة العلمية برتاثها ،ألن
الكامل ال يمكن أن يلم به إ ّ
ال كامل مثله،
ور
فعرفوا الناس بكالمها الذي هو ُن ٌ
يستضاء به ،وبينوا أمرها الذي هيدي
إىل الرشاد ،ودلوا عىل فعلها الذي هو
حمض اخلري ،وأشادوا بعادهتا املفضية إىل
اإلحسان ،وأثنوا عىل سجيتها املعتادة
عىل الكرم ،وف�سروا أقواهلا املشتملة
عىل العلم واحللم ،وأوضحوا أهنا أصل
اخلري وفرعه ومعدنه ومنتهاه ،واهلدف
م��ن وراء تعريف ال��ن��اس بكامالهتا
وق��دراهت��ا ،هو إلع��ادة ال��روح اإليامنية
لدى الكثريين ممن نكصت عندهم القيم
واملبادئ وتراجعت األخالق احلميدة يف
ساحاهتم ،وانحرس اإلحساس الديني
ل��دهي��مَ ،
وض ُ��ع��ف االرت��ب��اط الروحي
بينهم وبني رموزهم ،نتيحة النغامسهم
باحلياة املعارصة املليئة باملاديات اجلامدة
وباملعايص واآلثام  -ولرب قائل يقول
ما عالقة التعريف بالزهراء (عليها
السالم) ومقاماهتا ومسألة العودة هبؤالء
إىل اهلداية والقيم واملبادئ واألخالق،
فمجرد التعريف هبا وبمقاماهتا السامية
ليس كافي ًا يف حتقيق هذا الغرض ،قلنا
إن لثبوت وجاهتها عند اهلل ،وقرهبا منه،
ومنزلتها الرفيعة عنده ،وبام خصها به
من مقام الرضا ( إن اهلل يرىض لرضاها
ويغضب لغضبها) ،وحباها بالنصيب
األكرب من الشفاعة والتوسط ،منحها
دور ًا مه ًام يف ترسيخ عقيدة اإلنسان
املؤمن هبا ،ومانع من تشكل احلجب
السود أمام أجهزة املعرفة عنده ،وحرز ًا
له من الضاللة وعصمة له من فقدان

ح��س التشخيص وص��ي��ان�� ًة ألدوات
الوعي والفهم لديه ،ال سيام لو ملس ما
يؤكد هذه احلقيقة ،كاستجابة اهلل لدعائه
ع�لى ي��دهي��ا ،أو كشف ملمة أحاطت
به نتيجة التوسل هبا ،أو كانت عمد ًة
الستغاثته ،ومطلب ًا لقضاء حاجته التي
ضاق هبا ذرعا ،ومن ملس من الزهراء
هذه اآلثار وتلك الكرامات مل جيد بد ًا
من أن يتخذها أسوة وقدوة له ومثا ً
ال
لإلقتداء ،فحكم املنطق والعقل يقر هلا
بالرمزية وباملرجعية ،وأمر اإلقتداء هبا
والتوسل واالستشفاع بجناهبا يصبح
أم���ر ًا مرغوب ًا وحم��ب��وب�� ًا ،يقول اإلم��ام
ال��ص��ادق (عليه ال��س�لام) ( :عليكم
بالزهراء  ،استغيثوا باسمها ون��ادوا
موالتكم فاطمة وحينئذ تقىض حاجتكم
 ،وتنالون مطلبكم) ،ومن كان مرجعه
ومقتداه ومثله األعىل هي الزهراء ،فال
بد أن سبيله الصالح واهلداية ،وال غرابة
أن تكون هي سبيل إىل اهلداية والرشاد
وهي الصديقة الكربى ،والوسيلة إىل
(وا ْبت َُغو ْا إِ َل ِ
يه ا ْل َو ِسي َل َة )  ،وهي علة
اهلل َ
وجود هذا العامل ،وعىل معرفتها دارت
القرون األوىل ،ومن عرفها حقيقة فقد
أدرك ليلة القدر ،وإهنا حاملة لألرسار
اإلهلية وما اقتضته املشيئة الربانية ،ومثلام
كان ملعرفتها واإلقتداء هبا األثر الفعيل
يف هداية الناس فأن ملقامها يف الشفاعة،
نفس األثر .إذ ًا ترى معي أثر هذه املعرفة
يف ع��ودة الذين خالفوا الفطرة ،فحق
الزهراء وحق معرفتها عىل الناس كبري
إذا ما أرادوا العودة إىل سبيل اهلداية
والرشاد.
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العلمي
التفكير
ُ
ّ

الناقد
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العلمي أحد أنامط التفكري
ُيعدُّ التفكري
ّ
املبني ع�لى أس��اس متني وق��وي وعىل
م��واص��ف��ات وخصائص معينة وعىل
ّ
ومنظمة ،وخيتلف
خطوات مدروسة
ه��ذا ال��ن��وع م��ن التفكري ع��ن غ�يره أو
عن التفكري التقليدي يف كونه أسلوب ًا
علمي ًا يقوم عىل املنطق وخماطبة وحماكاة
ّ
البرشي ،حيث ُيبنى عىل أساس
العقل
ّ
اإلدراك ،وال��وع��ي ،والفهم العميق
لألمور وعدم االكتفاء بقشور األشياء
وظ��واه��ره��ا ،وي��ش�ترط ع�لى التفكري
علمي أن يقوم
كيف يتصف بأنه تفكري
ّ
عىل ع��دة أس��س وصفات ،فض ً
ال عن
خصائص رئيسية وهي:
الشمولية ،أي إنّه تفكري شمويل مركب
*
ّ
ومؤطر ،يقوم عىل النظر إىل كافة جوانب
األشياء ،ويؤمن بتأثري كل جانب عىل
اآلخر عن طريق ربطه ربط ًا منطقي ًا ذا
ٍ
اتساق متناغم ،وذلك من خالل دراسة
وفهم وإدراك كل ما يتع ّلق باملؤ ّثرات
اخلارجية عليه عىل
الداخلية واملؤ ّثرات
ّ
ّ
كافة األصعدة ،حيث ال ي��درس شيئ ًا
بمعزل عن األشياء األخرى ،عىل اعتبار
أن املعرفة مرتبطة ببعضها البعض ،ومن
هنا ّ
العلمي يؤمن بدراسة
فإن التفكري
ّ
اجلزيئيات التي ترتبط ببعضها البعض
والتي بدورها تشكل الكل.
تشخيصية
العلمي نظرة
ينظر التفكري
ّ
* ُ
ّ
جلوهر وأعامق األمور وجذورها،

و ال
خيضع
هل�����ا ،ب��ل
يذهب إىل ما
هو أعمق من ذلك
بمراحل ويصل إىل مرحلة
التمييز بني النتائج املقصودة واملتوقعة
وتلك غري املقصودة.
* يقوم عىل منهج ختطيطي وتنظيمي
ويرسم بوضوح ال��رؤى التخطيطية
امل��دروس��ة وي��ض��ع م�لام��ح افرتاضية
ل�لأم��ور ،وخططا إج��رائ ّ��ي��ة لتنفيذها
من أجل احلفاظ عىل منطقية األشياء،
وهبدف الوصول إىل األهداف.
* هو تفكري نقدي حتلييل ،يرى الظواهر
بعني ن��اق��دة وحم ّللة لكافة األسباب
اجل��ذري��ة التي تقف وراء حدوثها،
أي يدرس األسباب والعوامل املاد ّية
وامل��ع��ن��وي��ة ،وذل���ك م��ن خ�لال طرح
أسئلة حتليلية ت��ؤدي يف هناية املطاف
إىل استنتاجات منطقية حتاكي عقل
اإلن��س��ان ،وخ��اص��ة يف حالة القضايا
العلمية شديدة التعقيد التي حتتاج إىل
ّ
حتليل وفهم كافة العنارص املتعلقة هبا
للوصول إىل فهم عميق حلدوثها.

يهُ يئ
م��ن��اخ�� ًا مناسب ًا
ل��ك��ل م��ن اإلب���داع
واالبتكار ،حيث يسعى
ّ
ك����ل
بشكل دائم للتخ ّلص من
ما هو بدائي وتقليدي ونمطي ،وهو
التطور وعن
يف رحلة بحث دائم عن
ّ
األساليب واألفكار احلديثة واجلديدة
التي تناسب متطلبات املرحلة والعرص،
ِ
ابتكاري
ابداعي
طابع
إضفاء
هبدف
ّ
ٍ
ّ
يقوم عىل أساس ُب ِ
عد النظر.
* يتجه نحو ثقافة التغيري والتبديل،
ح��ي��ث حي��ش��د اجل��ه��ود ن��ح��و التغيري
للتخ ّلص م��ن دك��ت��ات��وري��ة اللحظة
والواقع ،وذلك من خالل فرض العقل
بشكل ممنهج ع�لى املناحي املجهولة
واملحتمل حدوثها ،تفادي ًا للمفاجآت
ّ
للتحكم يف األحداث والسيطرة
وسعي ًا
عليها.
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كتاب (بناء شخصية األطفال)( .لندا وريتشارد وير)
مل ُن ْ
قابل أي ًا من اآلباء أو االمهات من النوع الذي ال حيب أطفاله،
لكنا قابلنا كثري ًا من اآلباء واألمهات الذين كانوا أحيان ًا من النوع
الذي مل يستعمل حبه بطرق عقالنية ذكية ،فبعضهم حياول أن حيب
أطفاله عن طريق إفسادهم ،أو تركهم يفعلون ما يريدون ،أو عن
طريق إلقاء املحارضات عليهم ،أو باستعامل الضبط الزائد ،أو
ّ
التشكل بالطريقة التي خيتاروهنا.
بإجبارهم عىل
إننا نشعر بأن كلمة تربية أو تنشئة ترفع احلب األبوي إىل مستوى
أعىل ،فهي تبدو كلمة لطيفة ومرحية ،باإلضافة إىل أن مجيع اآلباء
واألمهات يعرفون من خالهلا ،ومتثل هذه الكلمة املهارة التي يريد
معظم اآلباء واألمهات اكتساهبا ،كام يمكن أن تكون هذه الكلمة
فع ً
ال يصف أحد أهم األشياء التي نقوم هبا يف هذه احلياة ،أو صفة
يريد معظم اآلباء واألمهات أن يتصفوا هبا ،إن القيام بمهام الرتبية
قيام ًا جيد ًا يعطي دفع ًا للطفل ،وهيدّ ئ ضغط الشدة عن األبوين
أو يزيلهام ،كام أن الرتبية هي مملكة اجلد واجلدة واألعامم والعامت
واملستشارين واألساتذة وكل ما حيب الطفل ويكرس حياته من
أجله.
يعرف قاموس وبسرت الرتبية بكلامت مثل التدريب والتعليم
والتغذية ،وعملية التنشئة أو النهوض بالتدريب األخالقي
واالنضباطي ،ويف هذا الكتاب سنعرف الرتبية باالستخدام الدافئ
واحلكيم للحب.
لنذهب أبعد من ذلك ونتفق عىل أنا نريد أن نريب أطفالنا بطرق
تعطيهم اهلبات املتمثلة باألمان والكيان اخلاصني هبم واللذين
يتوفران ضمن نطاق األرسة ،والثقة الفردة بالنفس باإلضافة إىل
التميز ،وتفتحهم عىل اإلحساس باملسؤولية ومتكنهم من احلصول
عىل القوة التي تزيد إىل احل��د األق�صى من ف��رص وصوهلم إىل
استغالل طاقتهم القصوى وحتقيق أهدافهم.
وللقيام بذلك كنه جيب أن تكون تربيتنا عميقة وصادقة باإلضافة
لكوهنا ذكية ،يتناول هذا الكتاب طبيعة الرتبية ونوعيات وأنامط
األبوين واألقارب اآلخرين ومرشدي األطفال ،حيث يستطيع
هؤالء مجيع ًا التعاون عىل تأمني مناخ يريب ويغذي األطفال الذين
حيبوهنم ،نستطيع أن نسمي هذه النوعيات واألن�ماط بالقوانني
الطبيعية للرتبية ،والتي تضم تسع قوانني تبحث يف أكثر األشياء
أمهية مثل االل��ت��زام ،امل��دي��ح ،املسؤولية ،األم���ان ،االنضباط
والتواصل.
ويعتمد هذا الكتاب عىل رواية احلكايات والقصص عن حيوانات
خمتلفة موجودة من أجل مساعدة األبوين عىل تذكر القوانني،
حيث ألف الكاتب هذه القصص لغرسها كأوتاد يف الذاكرة ،قائ ً
ال
أن املبادئ هي التي أفرزت القصص وليس العكس.
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ُ
أصل كلمة (الخرافة)..

هل تع ّلم؟

غاب أيام ًا عن
ُيروى أن أعرابي ًا من بني عذرة اسمه (خرافة) َ
قبيلته ،ثم عاد حيكي لقومه أن اجلن اختطفتهّ ،
فكذبه قومه ورفضوا
أن يصدّ قوه ،وهتامسوا يف ما بينهم ساخرين منه وقالوا :هل
سمعتم حديث خرافة وكانت هذه القصة هي السبب يف إطالق
كلمة (خرافة) عىل أي يشء ال يمكن تصديقه .فعندما يأيت شخص
ويكذب علينا ويقول كالم ًا ال يصدقه العقل فنقول إهنا خرافة.
* من كتاب (املستطرف يف كل فن مستظرف لألبشيهي).

بركات الصدقة
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إن من أب��رز آث��ار العالقات الثقافية العربية
ترضب يف ِ
دم ،تلك الرتمجة
الفارسية التي
ُ
الق ْ
العظيمة التي أنجزها الفتح بن عيل البنداري يف
العقد الثالث من القرن السابع اهلجري يف دمشق
للملحمة الفارسية املعروفة بالشاهنامة ،التي
كتبها الشاعر الفاريس أبو القاسم الفردويس
(1020 - 932م) ،وال��ذي أمىض فيها زهاء
عرشين عام ًا وأمتها يف أواخ��ر القرن الرابع
اهلجري ،وقد حقق تلك الرتمجة العالمة املرصي
الدكتور عبد الوهاب عزام يف العام ،1932
وحيق للفردويس أن يفخر يف بداية الشاهنامة
بقوله ما ترمجته:
أغر
ُ
بنيت من الشع ِر ْ
رصح ًا َّ
املطر
يمل
َ
الرياح و ُيعيي ْ

عن النبي األكرم (صىل اهلل علية واله)« :تصدّ قوا وداووا مرضاكم
بالصدقةّ ،
فإن الصدقة تدفع عن األعراض واألمراض ،وهي زيادة
يف أعامركم وحسناتكم».
ِ
وللصدقة بركات ..فهي:
* أمان يف القرب ويوم القيامة :أي ّ
أن ثواهبا يدفع عنه أمل العذاب.
 -2قبول العمل ،عن اإلمام الصادق عليه السالمّ :
«إن اهلل تبارك
وتعاىل يقول :ما من يشء اّإل وقد ّ
وكلت من يقبضه غ�يري ،اّإل
الصدقة ،فإنيّ أتل ّقفها بيدي تل ّقف ًا».
 -3الصدقة مفتاح الرزق :وليست منقصة للرزق أو خطر عليه كام
يوهم الشيطان لإلنسان ،فعن اإلمام ع ّ
يل عليه السالم« :استنزلوا
َ
الرزق بالصدقة».
 -4اجلزاء املضاعف :قال تعاىلَ ﴿ :ي ْم َح ُق ُ
الصدَ َق ِ
ات
اهلل ا ْل ِّر َبا َو ُي ْربيِ َّ
َو ُ
اهلل َ
ال حُ ِ
يم﴾.
ي ُّب ُك َّل َك َّفا ٍر َأثِ ٍ
ّ
القديس ،عن أيب عبد
نمو الصدقة كام يف احلديث
ّ
ولعل أمجل ما يرشح ّ
اهلل الصادق عليه السالم حيث قالّ :
إن من عبادي من يتصدّ ق بشقّ
فلوه ،ح ّتى أجعلها مثل جبل أحد».
مترة فأربيها له كام ُيريب أحدكم َ
 -5دفع البالء :عن رسول اهلل صىل اهلل علية واله« :الصدقة تدفع
البالء ،وهي أنجح دواء ،وتدفع القضاء وقد ابرم إبراما ،وال يذهب
باألدواء اّإل الدعاء والصدقة».

الشيخ محمد جواد البالغي (قدس سره)
أحد اكبر علماء العراق

ً
كتابةً ..
(إذا) أم (إذن)؟
أيهما أصح
هذه املسألة حدث فيها خالف كبري وما زال ،ولكن املشهور لدى الناس هو
كتابتها( :إ ًذا) بالتنوين..
واملصحف ُكتِبت فيه بالتنوين (إ ًذا) ،ومل ُتكتَب أبدً ا بالنون (إ َذن)..
ولكن دعوين أرسد عليكم بعض ما تناوله علامء اللغة هبذا الشأن ..ثم أوافيكم
باخلالصة ،والتي يمكنكم القفز إليها اآلن إن مل ترغبوا بقراءة الرشح والتفاصيل..
من مذاهب اللغويني يف كتابتها ما يأيت :
 -1مذهب يكتبها بالنون (إذن) إذا ُو ِصلت يف الكالم ،أي إذا مل يوقف عليها،
وباأللف (إ ًذا) إذا ُو ِقف عليها.
 -2ومنهم من يرى كتابتها باأللف (إ ًذا) عند إمهاهلا ،وبالنون (إذن) عند إعامهلا،
وهذا مذهب الفراء.
 -3ومذهب يكتبها باأللف دو ًما (إ ًذا) ،كام جاءت يف القرآن الكريم .وهذا
مذهب املازين وبه جزم ابن مالك يف التسهيل.
 -4ومذهب يقول بكتابتها بالنون دو ًما (إذن) ،خاصة وأنه يصعب اآلن عىل
الناس التفريق بني عملها وإمهاهلا ،كام يصعب التفريق بني (إذ ًا) ،و(إذا) الرشطية،
وألهنا -عىل رأي اجلمهور -حرف ،واحلرف ال يدخله التنوين؛ ألن التنوين من
خصائص األسامء.
وقد نقل ابن قتيبة يف كتابه (أدب الكتاب) تلك اآلراء ،ونقل غريه آراء متفرقة
لبعض العلامء..
ماذا يعني إعامهلا؟
إذا ُأ ِ
مهلت ُتكتَب باأللف (إ ًذا) ،وإن عملت ناصبة تكتب بالنون (إذن).
حيث ّ
أن (إذن) من احلروف الناصبة للمضارع ،ولكنها تنصبه بثالثة رشوط هي:
أن تكون مستقبلة ،أن تكون مصدرة ،أال يفصل بينها وبني املضارع فاصل غري
ال َق َسم أو ال النفي.
فإذا توافرت هذه الرشوط ُتكتَب (إ َذن)..
وإن اختل رشط منها مل تعمل يف املضارع ،ف ُتكتَب (إ ًذا)..

َ
مع الشيخ األنصاري

طرائف جحا

كان جحا يركب قطار ًا ثم نزل منه
ووضع حقيبته قربه وانتظر حضور
الشيال ،فجاء لص فرسقها و محلها
ومشى فتبعه جحا وهو فرحان ،فلام
اق�ترب من منزله أخ��ذ احلقيبة من
اللص و قال له :أشكرك يا سيدي
فقد محلت يل احلقيبة من غري أجر!!
ويف أحد األيام نزل جحا يف دار بأجرة
و كان خشب السقف قدي ًام بالي ًا فكان
يتفرقع كثري ًا فلام جاء صاحب الدار
يطالبه األج��رة ق��ال ل��ه :أصلح هذا
السقف فإنه يتفرقع قال :ال ختف و
يسبح اهلل فقال
ال بأس عليك فإنه ّ
له :ولكني أخشى أن تدركه اخلشية
فيسجد.

حكى احد العلامء انه ذهب يف كربالء املقدسة اىل اية اهلل العظمى الشيخ مرتىض
االنصاري رمحه اهلل يطلب منه مساعدة مالية لسيد جليل من كبار العلامء كانت
زوجته تقرتب من وضع محلها وله عيال كثري فقال الشيخ االنصاري ليس لدي
مال االن سوى مبلغ ملن يصيل ويصوم نيابة مليت فقال له الوسيط انه سيد جليل
ناظماليتفرغ هلذه العبادة
العلمية
ومتعفف والنه كثري االهتامم بدروسه ومطالعاتهحنان
االستيجاريةيقول فتأمل الشيخ االنصاري قلي ً
ال ثم قال اذن انا اصيل و اصوم
رئتي عذب ًا كنسامت الفجر؛
األرض بنور
الذيأن ُترشق
ال عنه خذ هذه االموال اليه يف
بد ً
االنصاري
الشيخفيهمرتىض
اليوم من
ذلكبالرغم
وهذا
رهبا ،سيدخل اهلواء ّ
االنشغال ُ
وسترُ
حول املوعود بكل هلفة واشتياق ،أبتسم يف محُ ياه
كالفراشات،
وقليلروحي
فرف
سأحلق ً
ال عن
حتمل ذلك بد
الوقت ولكنه
وملكانته املرجعية كان كثري
ال بعودتك ،اه ً
وأر ّد ُد :موالي لقد عدت!؛ أه ً
ْ
بعودتك.
ال
السيد املحتاج الذي مل يكن يعرفه بسبب التعفف.

بعودت ْك
أه ًال
ِ
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جنة التح�شري ّية ملهرجان ربيع ال�شهادة الثقا ّ
ال ّل ُ
يف
العاملي تدعو الباحثني والكتّاب للم�شاركة يف
ّ
اخلا�شة به..
م�شابقة البحوث
ّ
دعت ال ّلجن ُة التح�ضري ّية ملهرجان ربيع
العاملي بن�ضخته الرابعة
ال�ضهادة الثقا ّيف
ّ
ّ
ع�ضرة الباحثني والكتّاب واملفكرين
اخلا�ضة
للم�ضاركة يف م�ضابقة البحوث
ّ
به ،واملن�ضوية �ضمن فعال ّيات املهرجان
الذي �ضتقيمه الأمانتان العامتان للعتبتني
املقد�ضتني احل�ضينية والعبا�ضية ،مطلع �ضهر
�ضعبان املقبل تزامن ًا واأحيا ًء لذكرى مولد
الأنوار املحمدية (عليهم ال�ضالم) وحتت
�ضعار (باحل�ضني (عليه ال�ضالم) ثائرون
وبالفتوى منت�ضرون).
حماور موؤمتر البحوث :
 -1اأثر القيم العا�ضورائية يف اإدامة زخم
فتوى الدفاع املقد�ضة.
 -2اخلطاب الديني بني منهج الق�ضاء
والحتواء/اخلطاب اجلهادي املعا�ضر
اإمنوذج ًا (درا�ضة مقارنة).
 -3الظرف واأثره يف اعالن الدفاع عن
املقد�ضات (/درا�ضة مقارنة) بني كربالء
الم�س واحلا�ضر.
 -4قراءة العالم الغربي لفتوى الدفاع
ونتائجه.
 -5اأثر الفتوى يف درء الفتنة الطائفية
وتدعيم الوحدة الوطنية.
 -6ا�ضهامات املراأة العا�ضورائية يف
الدفاع عن املقد�ضات.
 -7اأثر العالم يف حتقيق الن�ضر.
 -8اأثر املرتكزات الميانية يف بناء

نف�ضية املجاهد /برير بن خ�ضري (عليه
ال�ضالم) اإمنوذج ًا.
 -9اأثر الن�ضاأة ال�ضاحلة يف بناء الفرد/
ام البنني (عليها ال�ضالم) اإمنوذج ًا.
 -10حقوق الن�ضان بني مفاهيم عا�ضوراء
واملرجعية الدينية ومفاهيم المم املتحدة /
(درا�ضة مقارنة)
� -11ضفات القائد والقيادة بني الن�ضر
والهزمية وجتلياتها يف عا�ضوراء واحل�ضد
قيادة اأبى الف�ضل العبا�س (عليه ال�ضالم)
اإمنوذج ًا (درا�ضة مقارنة من منظور
ا�ضرتاتيجي).
 -12اأثر الدعاء يف �ضقل الروح الميانية
للمجاهد /دعاء الثغور يف ال�ضحيفة
ال�ضجادية اإمنوذج ًا.
وو�ضعت ال ّلجن ُة التح�ضري ّية عدد ًا من
ال�ضروط واملعايري على البحوث التي يلزم
الباحثني اجتيا ُزها للم�ضاركة يف املهرجان
وامل�ضابقة ،وهي كما يلي:
ًّ
 -1األ يكون البحثُ
م�ضتال اأو من�ضور ًا اأو
جهات اأخرى.
مقدَّم ًا للن�ضر اىل ٍ
علمي ر�ضني.
منهج ّ
ُ -2يكتب البحثُ وفق ٍ
 -3ل تق ّل عد ُد �ضفحات البحث عن
(� )15ضفحة ول تزيد على (� )30ضفحة،
ّ
اخلط ( )14ونوعه (Arabic
وحجم
قر�س مدمج
 )simplifiedو ُيطبع على ٍ
).)CD
ُ -4يرفق مع البحث ملخّ �س

( )abstractعلى اأن ل يزيد على
( )300كلمة.
ّ
بحث خارج املحاور
ُ -5يرف�س كل ٍ
و�ض ُيهمل البحث الذي ل يت�ض ّمن �ضري ًة
ذاتية للباحث.
 -6تُر�ضل البحوث مع ملخّ �ضاتها وال�ضرية
الذات ّية و�ضورة للباحث ورقم الهاتف النقّال
والإمييل على الربيد الإلكرتوين اأو ب�ضور ٍة
مبا�ضرة اىل ق�ضم �ضوؤون املعارف يف العتبة
الع ّبا�ضية املقدّ�ضة اأو مو ّؤ�ض�ضة علوم نهج
البالغة يف العتبة احل�ضين ّية املقدّ�ضة يف
أ�ضب 1439هـ).
موعدٍ اأق�ضاه ( 1رجب ال ّ
علم ًا انه قد خ�ض�ضت جائزة لأف�ضل
ثالثة بحوث فائزة ،وكما يلي:
 الفائز الأ ّول ( )1،500،000مليونعراقي.
ون�ضف دينار
ّ
 الفائز الثاين ( )1،000،000مليونعراقي.
دينار
ّ
 الفائز الثالث (� )750،000ضبعمائةعراقي.
وخم�ضون األف دينار
ّ
وللمزيد من املعلومات وال�ضتف�ضار
التوا�ضل عرب:
rabee@alkafeel.net
almaaref@alkafeel.net
inahj.org@gmail.com
اأو على الأرقام التالية:
( )07723757532و ( )07728243600و
(. )07815016633

