
قال اإلمام علي الهادي )عليه السالم(: 

خيٌر من الخيِر فاعُلُه، وأجمُل من الجميِل 
قائُلُه، وأرجُح من العلِم حامُلُه..
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وانذر عشيرتك

ُكْم  ا لَُّكم َبْل ُهَو َخْيٌ لَّ َسُبوُه َشًّ نُكْم َل َتْ ِذيَن َجاُؤوا بِاْلِْفِك ُعْصَبٌة مِّ إِنَّ الَّ
ُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب  َ ا اْكَتَسْبْبَب ِمَن اْلِْثِم َوالَِّذي َتَولَّ ِكْبْب�ْ ْنُهم مَّ لِْبْبُكلِّ اْمِرٍئ مِّ
َعِظيٌم }النور/11{ َلْوَل إِْذ َسْبْبِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُْؤِمُنوَن َواْلُْؤِمَناُت بَِأنُفِسِهْم 
َداء  بنٌِي }النور/12{ َلْوَل َجاُؤوا َعَلْيِه بَِأْرَبَعِة ُشْبْبهَ ا َوَقاُلوا َهَذا إِْفٌك مُّ َخْيً
ِ ُهْبْبمُ اْلَكاِذُبوَن }النور/13{ َوَلْوَل  َداء َفُأْوَلئَِك ِعنَد اللَّ ْبْبهَ َفإِْذ َلْ َيْأُتوا بِالشُّ
ُكْم ِف َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب  ْنَيا َواْلِخَرِة َلَسَّ ُتُه ِف الدُّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَ َفْضُل اللَّ
ا َلْيَس َلُكم  ْوَنُه بَِأْلِسْبْبَنتُِكْم َوَتُقوُلوَن بَِأْفَواِهُكم مَّ َعِظيٌم }النور/14{ إِْذ َتَلقَّ
ِ َعِظيٌم }النور/15{ َوَلْوَل إِْذ َسِمْعُتُموُه  ًنا َوُهَو ِعنَد اللَّ َسُبوَنُه َهيِّ بِِه ِعْلٌم َوَتْ
َتاٌن َعِظيٌم }النور/16{  َحاَنَك َهَذا ُبْ َذا ُسْبْببْ َم ِبَ َتَكلَّ ا َيُكوُن َلَنا َأن نَّ ُقْلُتْبْبم مَّ
 ُ ُ اللَّ ْؤِمنِْبْبنيَ }النور/17{ َوُيَبنيِّ ُ َأن َتُعوُدوا ِلِْثِلِه َأَبًدا إِن ُكنُتم مُّ َيِعُظُكْبْبُم اللَّ
وَن َأن َتِشْبْبيَع  ِذيَن ُيِبُّ ُ َعِليٌم َحِكيٌم }النْبْبور/18{ إِنَّ الَّ َلُكْبْبُم اْلَيْبْباِت َواللَّ
ُ َيْعَلُم َوَأنُتْم  ْنَيا َواْلِخَرِة َواللَّ ْم َعَذاٌب َألِيٌم ِف الدُّ ِذيَن آَمُنوا َلُ اْلَفاِحَشُة ِف الَّ
ُتُه َوَأنَّ اللَّ َرُؤوٌف  ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَ َل َتْعَلُموَن }النور/19{ َوَلْوَل َفْضْبْبلُ اللَّ

َرِحيٌم }النور/20{ 

سورة النور

) 11 ( الفْبْبك :أبلْبْبغ ما يكون مْبْبن الكذب ،عصبة منكْبْبم : مجاعة منكم 
،ك�ه: معظمه 

) 12 ( لول إذ سمعتموه ظن الؤمنون والؤمنات بأنفسهم خيا وقالوا
هذا إفك مبني 

 ) 14 ( ف ما أفضتم فيه:  خضتم فيه 
) 15 ( إذ تلقونْبْبه بألسْبْبنتكم  يأخْبْبذه بعضكْبْبم عْبْبن بعض بالسْبْبؤال عنه 

وتقولون بأفواهكم بال مساعدة من القلوب ، وتسبونه هينا سهال 
) 16 ( ولْبْبول إذ سْبْبمعتموه قلتم ما يكْبْبون لنا ما ينبغي ومْبْبا يصح لنا أن 

نتكلم بذا
 ) 17 ( يعظكْبْبم الل أن تعودوا لثله أبْبْبدا إن كنتم مؤمنني فإن ليامن يمنع 

عنه وفيه هتييج وتقريع .
) 18 ( ويبني الل لكم اليات الدالة عىل الرشايع وحماسن الداب 

 ) 20 ( ولول فضل الل عليكم ورحته تكرير للمنة برتك العاجلة بالعقاب 
وأن الل لرؤءوف رحيم حيث ل يعاجلكم بالعقوبة .

تفسيرالسورة

منهم  بنفسه وعشيته ويطلب  يبدأ  يقوم با  الذي  ، وقائدها  الكبية والؤثرة عىل حياة جمتمع لا رجالا  الهمة 
الؤازرة كي يتحقق الدف النشود من الهمة الكلف با ، وكام هو معلوم ان عبارة وانذر عشيتك هي آية 

قرآنية حلدث مهم خيص المام عليا عليه السالم عندما طلب الرسول مؤازرة عشيته من اجل النهوض 
بالرسالة يعني اصالح امة البرش ، فكان المام عيل هو الؤازر الوحيد .

والدرس الستفاد من هذه العبارة هي اننا جيب ان نبدأ بمن حولنا سواء أكانت عائلة ام مؤسسة وعرض 
المر عليهم وننظر من يتطوع لساعدتنا من اجل السي قدما لتحقيق الدف النشود ، فاليد الواحدة 
ل تصفق هذا اول ، وثانيا جيب هتيئة ارضية سليمة ننطلق منها لتحقيق غايتنا ، فالعائلة التي يبدأ رب 
الرسة بافرادها تكون قوية والؤسسة التي يبدأ مديرها بنصحهم وتنمية قابلياهتم ف العمل ستحقق 
اهدافها وبالتايل فاهنا تنعكس عىل الجتمع ، وحتى القائد معني بذه العبارة ابدأ بمن حولك واخرت 

منهم من يؤازرك وانطلق نحو الدف   .
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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

كتاب )بناء شخصية األطفال(.
  )لندا وريتشارد وير(

التراحم االسري ..
 تجسيد للعالقات االجتماعية



العابدين  زين  لإلمام  تقّدم  كالٍم  من 
وقفة  معه  وقفنا  وقد  السالم(،  )عليه 
الكريم  دعائه  ضمِن  ف  مْبْبى،  فيام 
والعرشين  الثاين  بالدعاء  الْبْبوسْبْبوم 
دعا  والذي  السجادية،  الصحيفة  من 
الدعاء،  ذلك  ومن  الشدائد،  عند  فيه 
وذكرنا ف الفقرة السابقة تلك الطالب 
السالم(  )عليه  المْبْبام  طلبها  التي 
أل وهي  إياها،  أن جينّبه  تعال  الل  من 
الذنوب  وبقية  احلسد  مسألة  مثاًل 
وعدم اجلرأة عىل الل تعال ف ارتكاب 
العبودية،  حالة  هنا  نالحظ  الذنوب، 
مسؤوٌل  تعال  الل  أمْبْبام  النسان  أن 
أمْبْبورًا  هنالك  بْبْبأن  الدين  وبمقتى 
أن  جيْبْبب  وأخْبْبْبرى  نفعلها  أن  جيْبْبب 
من  الل  عبادة  أن  شّك  ول  نجتنبها، 
حيث هو يريد ل من حيث نحُن نريد، 
ولذلك النسان فإن النسان ل يمكن 
وجوبا  العمل  ينسب  أو  يترّصف  أن 
ف  يدخل  ألنه  دليل،  أي  بال  تعال  لل 
يتجنب  أن  أو  الل،  عىل  الفرتاء  خانة 
األشياء،  هذه  أن  ويزعم،  أشياء  عن 
الل ل يريد أن تقع بال أي دليل أيضًا، 
من  فالبد  الفْبْبْبرتاء،  مْبْبن  نحو  وهْبْبو 
ثّم بعد ذلك يعمل،  يعلَم  النسان أن 
ول يمكن أن يصل عمل بال علم إل 
ف موارد نادرة جدًا ل يمكن أن تلّبي 
قليلة  بنسبة  إل  الرشيعة،  احتياجات 

جدًا ول تعد، فالبّد لإلنسان أن يعلم 
ثم بعد ذلك يعمل.

السالم(  )عليه  بّينها  التي  الوارد  هذه 
لشْبْبك أهّنْبْبْبا مْبْبن مْبْبْبوارد اخلْبْبطْبْبر، أن 
فسوف  باحلسد،  ُأصيب  إذا  النسان 
لديه  يكون  أن  ولبّد  يفعل،  ما  يفعل 
وازع أن يبتعد عن احلسد، أو أن تكون 
له جرأة عىل حرمات الل والعياذ بالل، 

خطرة،  تكون  قد  أشياء  هذه  بالنتيجة 
والنسان لبد أن يلتفت إل أين يضُع 
له  يباح  الذي  اليشء  هو  وما  قدميه، 
فيام  ولذلك  منه،  ُيمنع  الذي  واليشء 
كان  الْبْبسْبْبالم(  )عليه  فْبْبالمْبْبام  تقّدم 

التي  الطالب  هي  ما  أنه  إل  واضحًا 
اليوم  يتجنبها،  أن  العبد  عىل  جيب 
ف  كلها  تصب  أخرى  فقرات  عندنا 

هذا الدعاء، لكن بنقالت خمتلفة.
يقوُل )عليه السالم(: )واجعل هواي 
منَك(،  عيّل  يرد  فيام  ورضْبْباي  عندَك 
الوى عادًة هو إرادة النفس، والنسان 
عماًل  فيعمل  متعددة،  قْبْبوى  جتذبه 

أخرى،  تْبْبارًة  شينًا  وعماًل  تْبْبارًة  زينًا 
النفس كثية، وانقياد  وعادًة مرغبات 
أيضًا  نفسه  مرغبات  إل  النْبْبسْبْبان 
وقد  شديدة،  تكون  النقياد  عوامل 
مّر عندنا ف بعض كالم المام السجاد 

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

رضا اهلل )عّز وجل(



تداولته  من  مقام  )هذا  السالم(  )عليه 
اخلطايا(،  أزّمة  وقادته  الذنوب،  أيدي 
فعندما  النقياد،  مْبْبورد  هو  والْبْبزمْبْبام 
من  تقاد  فهي  الفرس..  الدابة..  تقاد 
والذنوب  اخلطايا  هذه  الزمام،  خالل 
الذنوب  يوافق  ما  كثيًا  النفس  فهوى 
النْبْبسْبْبان  تْبْبذنْبْبب،  أن  تشتهي  وهْبْبي 
نفسه  هيْبْبّذب  أن  عْبْبىل  يتعّود  عندما 
الروايات  بعض  وف  نفسه،  وجياهد 
وآله(  عليه  الل  )صىل  النبي  أن  ورد 
األك�  باجلهاد  ْب  اجلهاد  هذا  عن  يعّ� 
وتعب  زائدة  مؤونة  إل  يتاج  ألنه  ْب، 
ما  األصغر عىل  اجلهاد  شديد بخالف 
آثار ولكن  فيه من بركات وما فيه من 
هذا اجلهاد األصغر قد يكون النسان 
تعال خالل ساعة  نفسه إل الل  يعطي 
وخالل يوم، لكن جهاد النفس يتاج 

ورائه  ومن  طويلة،  زمنية  فرتات  إل 
تعال  الل  من  العصمة  تكون  أن  لبد 
فهذا  ذلك  بعد  ثم  الزيغ،  وعْبْبدم  له، 
الخلص وهذا الجاهد يدعو أن تكون 
واقعًا ف  النسان  إل خي،  أمره  عاقبة 

خطٍر، وقد جياهد النسان نفسه لفرتة 
وهنا  بالل،  والعياذ  ينحرف  قد  ولكنه 
المام السجاد )عليه السالم( يبنّي هذا 
الطلب، أن جيعل هواي عندك بمعنى 
معَك  تكون  أن  دائْبْباًم  نفيس  إرادة  أن 
فيه  أنَت تترصف با، وترشدها إل ما 
عندك(  )هواي  العندية  وهذه  رضاك، 
ولذلك  منك،  تصدر  أهنْبْبا  مهم  أمْبْبر 
فيام  األنبياء  ببعض  يتعّلق  شيئًا  ذكرنا 
سبق وهي أن هنالك هتمًة عىل سليامن 
وعىل  عليه  وسْبْبالمْبْبه  الل  )صْبْبلْبْبوات 
اخليل  استعرض  عندما  أّنه  وآله(  نبينا 
عن  ألته  كأهّنا  باحلجاب  تْبْبوارت  ثم 
اخليل  من  ينتقم  أن  فْبْبأراد  الْبْبصْبْبالة، 
فأمر برّدها وقال رّدوها، ثم بدأ مسحًا 
لاذا؟..  قتلها،  أي  واألعناق  بالسوق 
ألّنه يقول أحببت حّب اخلي عن ذكر 
ف  فأحّبها  اخليل  هي  اخلي  فكأّن  ريب 
قبال ذكر الل تعال وفاتته صالة العرص 
كام ف التفاسي حتى توارت باحلجاب 
فأخذ  ذلك  عىل  ندم  ثم  الشمس،  أي 
هكذا  اخليل!!..  هذه  ويقتل  يرضب 
ُنسب لساحته )صلوات الل عليه( هذا 
الفعل الذي ل يصدر من عاقل فضاًل 
عن أنه نبي، لكن عندما نتأمل نرى أن 
الثناء عىل سليامن، لاذا؟  الية ف مقام 
اخلي  حب  أحببت  أنني  يقول  ألنْبْبه 
عن  الصادر  اخلي  أي  ريب،  ذكر  عن 
مني  اشتهاًء  اخلي  أحب  ل  وإيّن  ذكر، 
وليس  تعال  الل  من  صْبْبدَر  ألنه  وإنْبْبام 
بني  وشتان  الثناء،  مقام  ف  فهنا  مّني، 
فهم بسيط متواضع ل يمنع أن ينسب 
السفاهات إل األنبياء وبني فهم دقيق 
الل  رفعهم  كام  األنبياء  منازل  يرفع 

تعال.
هواَي  )اجعل  يقول:  السجاد  فالمام 
لنفيس  هوًى  أملك  ل  أنا  أي  عندَك( 

هذه  أن  وأرى  لشتهياهتا،  انقاد  ولن 
الرادة  وهذه  الوى  وهذا  الشتهيات 
خترج  أن  يمكن  ول  عندك  إرادة  هي 
عيّل  يرد  فيام  )ورضْبْباي  يبني  ثم  منَك 
منك( أي أن رضاي ل يكون بحسب 
منّك  عيّل  يرد  عمل  أي  وإنام  مزاجي 
النسان  مقام  به، ونالحظ  أرىض  فأنا 

أنه يرىض، كيف يرىض؟
لكن  القلب،  رسور  هو  الرضا  طبعًا 
عندما نتأمل عرفًا بالقدار الذي نتعامل 
ترَك  أي  الَل  ريَض  الذي  فالنسان  به، 
أن  داخْبْبلْبْبه  ف  يمكن  ول  السخط، 
والسخط  العْبْبرتاض  فرتك  يعرتض، 
أفعال  من  فعل  عن  داخله  ف  والالمة 
الل تعال، نعم نحُن ل نعلم الوجَه ف 
اختيارات الل وعندنا قصور ف ذلك، 
أنه  ونعلم  حكيٌم،  الل  أن  نعلم  ولكننا 
علينا  غاب  وإذا  النافع،  وهو  مطلع، 
أن  لنا  يق  ل  ذلْبْبك  ف  احلكمة  وجْبْبه 
نعرتض عىل أصل احلكمة، ألننا نتهم 
عقولنا أهّنا تغيب أو يغيب عنها أشياء 
الل  كّلم  ما  بعض  ف  ولذلك  وأشياء، 
كيف  أنه  السالم(  )عليه  موسى  تعال 
رضيت  أين  وتْبْبقْبْبول  رضْبْبائْبْبي،  تقق 
أن  قْبْبال:  الْبْبروايْبْبة(؟..  فحوى  ْب  عنَك 
تعال  فالل  بقضائي،  رضاي ف رضاك 
يرىض عّنا، حيث يأيت إلينا ويقول لنا: 

يا عبد يا فالن هل رضيت بقضائي؟
فأنا  بقضائك  أرَض  ل  يقول ل  العبد: 
سخطت، وأنا اعرتضت والعياذ بالل، 
والل ل يرىض، أما إذا قال العبُد: نعُم 
عنهم  الل  ريَض  الل،  بقضاء  رضيت 

ورضوا عنُه.

صدى الجمعة



اخْبْبْبْبْبويت اخْبْبْبْبْبوايت اعْبْبْبْبْبرض عىل 
الرشيفة  الية  الكريمة  مسامعكم 
من سورة األعراف، قال الل تبارك 
اْلَُدى  إَِل  َتْدُعوُهْم  )َوإِْن  وتعال: 
إَِلْيَك  َينُظُروَن  َوَتَراُهْم  َيْسَمُعوا  ل 

وَن )198((. َوُهْم ل ُيْبرِصُ

وقعت  الرشيفة  اليْبْبة  هْبْبذه  طبعًا 
تيه  عن  تتحدث  آيْبْبات  ضمن  ف 
يتخذ  وقد  معتقداته،  ف  النسان 
شيئًا أساسيًا ف حياته وهو ل أصل 
له أصالً .. بل هو ل يشء، لكن كام 
قلت نحن نتكلم مع الية ف بعض 
الدلول  احلالت بمقدار سعة هذا 
ل  حتى  الرشيفة  لآلية  الظاهري 

ندخل ف قضية تفسيية بحتة..
اليْبْبة  مْبْبن  الْبْبرشيْبْبف  القطع  هْبْبذا 

يستوقفنا واقعًا فيه شّقان:
إَِل  َتْدُعوُهْم  )َوإِْن  األول:  الشق 
اْلَُدى ل َيْسَمُعوا(، فنحن إذًا أمام 
نريد  اُلْبْبدى  نقول  وعندما  ُهْبْبدى 
اخلي  مطلق  وهذا  اخلي،  مطلق  به 
نبيًا  أكان  له سواء  يوجد من يدعو 
 ً أم عالًا ُمصلحًا أم عاقال  إمامًا  أم 

متعلاًم.. يدعو ال الدى. 
ثْبْبْبم هْبْبنْبْباك جْبْبهْبْبة اخْبْبْبْبرى وهْبْبي 
اجلهة  هذه  ومدعو،  داع  الدعوة.. 
نقلناها  اذا  يسمعون،  ل  الدعوة 
قابلية  ليست  الصم  الصنام  ال 
من  ال  اشْبْبارت  وانْبْبام  يسمع،  ان 
يتخذها آلة مثال ًمن باب اللزام، 

حجرًا  تتخذ  انت  عاقل  غي  انت 
فعقلك  ينطق  ل  يسمع  ل   ً شكال 
أسَفه ما يمكن ان يكون.. وتارة ل 
السمع،  ادوات  عندهم  يسمعون 
ف  ذلْبْبك..  عن  يعرضون  لكنهم 
)عليه  الشهداء  سيد  الطف  واقعة 
اصحابه..  وبعض  تكلم  السالم( 
ماذا كان القابل: )لقد ابرمتنا بكثرة 
ف   ً قبال  ذكرنا  وكْبْبام  كْبْبالمْبْبك..( 
السالم( جيعلون  نوح )عليه  قضية 
اصابعهم ف آذاهنم كي ل يسمعوا.

حمنة  حمنة،  هناك  اخْبْبواين  لحظوا 
يسمعه  ول  يتكلم  عندما  العال 
ان  الخبار  ف  ورد  ولذلك  أحد، 
ال  تشتكي  أشْبْبيْبْباء  جمموعة  هْبْبذه 
غبار  عليه  يشتكي  القرآن  مثاًل  الل 
معّطال  كونه  السجد  به..  ُيقرأ  ل 
وعال ضاع بني اجلّهال ل يسمعون 
كالمه.. هذه حمنة وحمنة اخرى حمنة 
ول  يسمع  ل  الذي  الطبِق  اجلهل 
بعض  ال  وسآيت  يسمع..  ان  يريد 
لكم  قلت  كْبْبام  العامة  الْبْبفْبْبردات 

الكالم عام..
ل  ْبْبْبْبَدى  اْلُ إَِل  َتْبْبْدُعْبْبوُهْبْبْم  )َوإِْن 
إَِلْيَك  َينُظُروَن  َوَتْبْبَراُهْبْبْم  َيْسَمُعوا 

وَن(. َوُهْم ل ُيْبرِصُ
ف  الهمة  النكتة  هْبْبذه  لحْبْبظْبْبوا 
يقول  البعض  ايضًا،  القطع  هذا 
)كيف  الصنام  ف  نزلت  تفسيًا 
العيون  يشبه  ما  لم  ينظرون؟( 
ل  )وهْبْبْبم  يْبْبفْبْبر،  البعض  هْبْبكْبْبذا 

مجاد(  ألهنم  ينظرون  ل  يبرصون 
العنى  هذا  اطار  خارج  نحن  قلنا 
الدّقيق.. نتكلم عن ظاهر يعني ما 

نفهم ظاهر هذه الية.. 
الذي  اليك(  ينظرون  )وتْبْبراهْبْبم 
آخر،  يشء  للنظر  آلْبْبة  لديه  ليس 
القرآن  للنظر..  آلْبْبة  عنده  الْبْبذي 
الكريم بّدل العبارة قال : )وتراهم 
يبرصون(  ل  وهم  اليك  ينظرون 
هْبْبْبذه الْبْبغْبْبشْبْباوة الْبْبتْبْبي أمْبْبامْبْبهْبْبم 
ما  يْبْبروا  ان  يمكن  ل  وضعوها 
بعدها فهم عبارة عن أشبه باحلجر 

ان ل يكونوا حجرا.. 
يبرصون  ول  يسمعون  ل  فهم 
وانت تدعوهم ال الدى .. ُنعطي 
مسألة  وهذه  يمكن،  عرفية  نامذج 
حياتنا  ف  يوميًا  با  نبتىل  اخْبْبواين 
ان  الدى  مجلة  من   ً مثال  العامة.. 
ان ل ترق  الناس  يدعو  النسان 
قبيح،  الرقة عبارة عن يشء  ألن 
عبارة عن رسقة جهد  الرقة  ألن 
مثال  عليه  وّفر  جهده  وهذا  آخر، 
حق..  بال  رسقته  وأنت  الال  ًهذا 
يرق  لكنه  الرقة،  لعدم  تدعوه 
تدعوه  فأنت  يرق..  يبقى  يعني 
الداية  من  الرقة  عدم  ُهدى،  ال 
ل  ان  تدعوه  يْبْبرق..  يبقى  لكنه 

تقتل لكنه يقتل.
الْبْبفْبْبقْبْبرة بشكل  أقْبْبْبف عْبْبنْبْبد هْبْبْبذه 
مشاكل  عندنا  وواضْبْبح..  رصيح 
نسمعها  واخْبْبرى  فرتة  بني  تدث 
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التفتوا معي  اكثر..  او  بني عشيتني 
واقعًا أُلفرز قضية عن قضية.. طبعًا 
ضوابطها،  ولا  اصولا  لا  العشائر 
الجتمع،  تركيبة  من  مهمة  وتركيبة 
عشائرية  جمالس  ف  تأدبت  والناس 
ألهنا تتوفر عىل معاين الوفاء والكرم 
انام  وقفت..  مواقف  ولا  والسخاء 
اتدث عن جانب فيه نوع من الظلم 
بكينونة  ارتباطه  عدم  من  نوع  وفيه 
والتقاليد  األصيلة  العشائر  هْبْبذه 
بعض  تتحول  عندما  لكن  النبيلة، 
الرعب وحالة  ال حالة من  الشياء 
بال  النتقام  من  وحالة  اخلوف  من 
ان  يمكن  ل  السألة  هْبْبذه  ضابط، 
وعندما  دماء،  هذه  عليها..  جُيامل 
ترشد تقول )ل تقتل( ما هو الوجه 
تثأر  ل  تقول  عندما  يعاند؟  ان  ال 
بطريقة جاهلية بان تقتل غي القاتل، 
الطفال  عند  رعبا  ُتدث  وعندما 
تدعو  عندما  والعوائل..  والولد 
ل  لكنه  هْبْبدى،  ال  تدعو  ذلْبْبك  ال 
يسمع.. فهو ل يسمع اُلدى فهو ل 
لبد  الفردة  هذه  اذن  احلق..  يسمع 

ان ُيدعى لا ولبد ان ُيسمع لا. 
عندما نعمل ضابطة وضوابط وكثي 
ُيميض  والعروف  احلكمة  اهل  من 
هذه القائمة مثال ً، وضوابطها جيدة 
لبد ان ُتطبق خصوصًا كام قلت ان 
عىل  اسبابا  لا  ولعل  مظلمة..  فيها 

كل.. احلديث ذو شجون. 
ايضًا  األمانة  ختن  ل  تقول  وعندما 
عندك  امانة  هناك  اُلْبْبدى..  من  هذا 
سواء أ كنت اقتصاديًا ام اجتامعيًا ام 
سياسيًا ام صاحب مهنة عندك امانة 
معنى  ختّنها..  ل  عليها  امْبْبني  انْبْبت 
رد  ألن  اُلدى،  ال  تدعو  انك  ذلك 
المْبْبور  من  هْبْبذه  اهلها  ال  األمانة 
والعقالء  الُصلحاء  با  َيقبل  التي 

وعموم الجتمع.
ذكرهتا  موارد  هذه  َيسمع؟!  ل  لاذا 

تطبيقات للهدى، الية الرشيفة ماذا 
تقول : ))َوإِْن َتْدُعوُهْم إَِل اْلَُدى ل 
َيْسَمُعوا َوَتَراُهْم َينُظُروَن إَِلْيَك َوُهْم 

وَن(. ل ُيْبرِصُ
لاذا ل يسمع؟ هل هناك سبب لعدم 

السامع؟! 
هو  يْبْبكْبْبابْبْبر..  النْبْبسْبْبان  لعّل  نعم، 
يعرف ما تقول له صح، لكنه يكابر، 
بالثم،  الِعزة  تأخذه  يكابر  معنى 
ولحظوا  يتنازل،  ان  عليه  يصعب 
عىل  يْبْبدّل  يتنازل  ل  الْبْبذي  اخْبْبواين 
ال  يتنازل  والْبْبذي  ضعيفة،  نفسية 
ويدل  قوية  نفسية  عىل  يْبْبدل  احلْبْبق 
للحق  يتنازل  حق،  طالب  انه  عىل 
الذي  بينام  اخطأت..  انا  نعم  يقول 
ل يتنازل تغلبه نفسه، يرى نفسه انا 
تنازلت  واذا  وجْبْبودي  يل  شخصية 
وهذه  مّني..  سيذهب  هذا  للحق 
مما  اك�  نفسه  يرى  النسان  مشكلة 
الؤمن  وبال، لحظوا  يتصّور وهذا 
مرآته  الؤمن  معنى  ما  الؤمن  مرآة 
فاذا  نفسه  يْبْبرى  عيوبه  فيه  يْبْبرى  ؟ 
تتجنب  ان  عليك  لؤمن  قال  مؤمن 
كذا وكذا. هذا ناصح.. كام انت ف 
الرآة ترى هناك مشكلة ف هندامك 
توجد  الْبْبرآة  بعض  هناك  تْبْبغْبْبّيه.. 
غي  صْبْبورة  تعطيك  للتسلية   ً مثال 
صورتك..  تكّ�  احلقيقية  صورتك 
بعض الناس مشكلة ان يرى صورته 
اك� من الواقع فهذا قطعًا ل خيضع 

للهدى او للحق بسهولة. 
سيئة  بطريقة  الشْبْبيْبْباء  يْبْبصْبْبّور  او 
يتوقع  فهو  الواقعية  الطريقة  وبغي 
ان اخلطاب ل يعنيه هو غي مشمول 
ان  فرتة  لنفسه  يعطي  ل  باخلطاب، 
تأخذه  او  ويتأمل  ويسمع  ُيصغي 
العصبية  تأخذه  اجلاهلية  احلمية 
الذي  رجاًء  اخواين  مشكلة  ..هذه 
هذا  يتجنبها..  اخلصلة  هْبْبذه  فيه 
وبال.. انا تأخذين العصبية اجلاهلية 

سْبْبيْبْبئْبْبات  ارى 
قْبْبْبومْبْبْبي افْبْبضْبْبل 
مْبْبْبْبن حْبْبسْبْبنْبْبات 
الخْبْبْبْبْبْبْبريْبْبْبْبْبْبْبن، 

نفيس..  عْبْبىل  تنعكس  وبالنتيجة 
حية  عندي  جاهلية  عصبية  عندي 
اصغي  فال  بضوابط  مرتبطة  غي 
نعلم من هو أفصح  أل  لكل يشء.. 
)صىل  النبي  الطْبْبالق  عىل  انسان 
النبي  وتكلم  وسلم(  وآله  عليه  الل 
)صىل الل عليه وآله وسلم( ف شتى 
خلقه  ف  كالمه  ف  سْبْبواء  الوسائل 
قاتله  من  قاتل  ذلك  آدابه.. ومع  ف 
قاتل من ل يسمع ودافع عن رسالته 
اللغة  يفهمون  ُانْبْباس  من  الرشيفة 
ويعرفون ماذا يقول، لكنهم ركبتهم 
باقية  السألة  وهْبْبذه  احلمية..  هْبْبذه 
النسان  جهلوا،  ما  اعداء  والناس 
عندما  عدوًا  يكون  ان  نفسه  يوّطن 
وال  اذنه  ال  مفتوحة  اجازة  يعطي 

عينيه وال عقله..
البصية  عن  اخْبْبواين  سابقًا  تكلمنا 
العني  الفهم..  وعْبْبن  الْبْبدّقْبْبة  وعْبْبن 
الطلوب  ُيبرص  ايضًا  والقلب  ُتبرص 
ال  وسيلة  والعني  القلب،  بصية 
الناس  لألسف  الْبْبقْبْبلْبْبب..  بصية 
ترى حقائق، لكن تغّض النظر عنها 
لا  قلت  كام  الرشيفة  اليْبْبة  وهْبْبذه 

هذان العنيان. 
نسأل الل سبحانه وتعال ان ل جيعلنا 
من الذين ل يسمعون الدى، وايضًا 
يبرصون..  ل  الذين  من  جيعلنا  ل 
فيه  لا  اجلميع  بأيدي  تعال  الل  اخذ 
اغفر  اللهم  والخْبْبْبرة  الدنيا  خي 
والسلمني  والْبْبؤمْبْبنْبْبات  للمؤمنني 
والسلامت.. وآخر دعوانا ان احلمد 
لل رب العالني وصىل الل عىل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين.
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من وحِي خطبِة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهرهدى وبصيرٌة

الدى.. نداء هادر بالقيم واخلي والعطاء.. 
دال عىل طريق الرشاد،  ومشي ال الرصاط 
ف  واعية  أذان  ال  يتاج  ولكنه  الستقيم، 
سامعها، وبصائر مفتحة ف رؤيتها، ليتمثل 
الرشد  النداء  وهذا  الادي،  الصوت  مثل 
يتحول  ولكي  وعطائه،  وخيه  بقيمه   ..
يومية  مفردات  وال  ملموسة،  حقائق  ال 
الناس  حياة  ف  مزدهر  معاش..  واقع  ف 

والجتمع. 
)تيه( 

احلياة  ف  مهمة  أشْبْبيْبْباء  هْبْبنْبْباك  لريْبْبْبب   
الجتامعية لإلنسان، لكن قطعًا هناك أيضا 
الهم  تقديم  بالقابل أشياء أهم، ول جيب 
عىل األهم. لكن البعض من الناس – مع 
تتشوه  أو  الوازين  لديه  تنقلب   - األسف 
ف  الناس  حساب  يسب  ويبدأ  أحيانًا، 
كل كبية وصغية، وف كل قول وحركة 
الترصف  جتنب  جاهدًا  ويْبْباول  وعمل، 
الذي فيه عيب، أكثر مما يتسب ويتجنب 
الترصف الذي فيه حرام، كون هذا العيب 
وينتقدوه  والجتمع  الناس  يراه  أن  يمكن 

عليه، وربام يعاقبوه أيضًا.
ل  ألهنْبْبم  عنه  يغفلون  احلْبْبرام  ذاك  بينام 
يرونه، لكن إذا غاب عن الناس هل يغيب 
عن الل تعال فال يراه؟ وهل حماولة كسب 
رضا الناس والجتمع أول أم كسب رضا 

الل جل شأنه؟! 
لذا يصبح هم مثل هذا البعض الشار اليه 
نفسه  يْبْبريض   كيف  منصبا  تفكيه  وكل 
ود  يكسب  كيف  والجتمع؟  والْبْبنْبْباس 
وأحيانًا   وقومه؟  وعشيته  أرسته  وتقدير 

والعصبية  احلمية  البعض  هذا  مثل  تأخذ 
وباطله  باطال،  غيه  حق  فيى  اجلاهلية 
أفضل  كأهنا  مجاعته  بسيئات  ويظن  حقًا، 
يرى  ل  ربْبْبام  بل  الخْبْبريْبْبن،  حسنات  من 

حسنات لآلخرين أصاًل.
يكمها  مما  أكثر  العرف  ترصفاته  فيحكم 

الرشع!.
)تنازل(

ف كثي من الواقف ما يمنع الشخص عن 
بموقفه  متمسكًا  ويبقى  بخطئه  العرتاف 
فعل،  أو  ترصف  أو  قال  بام  لقناعته  ليس 
هو ربام يدرك ف قرارة نفسه بأنه ليس عىل 
صواب وإنه أخطأ بالفعل.. بل تأخذه عزة 
نفسه، ويأخذه ك�ياؤه بني الناس فيمنعانه 
بحقه..  أخطأ  لن  بخطئه  العْبْبرتاف  من 
وطبعًا  اخلطأ،  عن  العْبْبتْبْبذار  عن  فضال 
العتذار وحده يتاج ال وعي ويتاج ال 

ثقافة مضافة ال جمرد العرتاف باخلطأ.
من  الكثي  يعتقد  ما  فغالبًا  األسف  ومع 
منقصة  يعد  باخلطأ  العرتاف  بأن  الناس 
بينام  ذاتْبْبه،  ف  وضعفا  العرتف  لشخصية 
وفضيلة  لشخصيته  قْبْبوة  احلقيقة  ف  هي 
فتأخذه  الديني  الجال  ف  أما  لذاته،  ذاتية 
العزة بالثم، وعدم قبول احلق والرضوخ 
ثم  ومن  العصية  بارتكاب  والعرتاف  له 

اللجوء والسارعة ال التوبة.  
)هدى( 

الكبي  العنى  ختتزل  الصغية  الكلمة  هذه 
كلمة  تقابلها  للخي،  واجلْبْبامْبْبع  التمثل 
والسهو  الغفلة  تعقبها  ثم   ومن  الضالل، 

والنسيان.

وهذا الدى يوجد من يدعو له سواء أكان 
 ً عاقال  أم  ُمصلحًا  عالًا  أم  إمامًا  أم  نبيًا 
عدم  حمنة  يواجهون  قد  لكنهم  متعلاًم.. 
لتوجيههم  والمتثال  لم،  الخرين  سامع 
هذه  مثل  إن  من  بالرغم  األمثل،  بالشكل 
تصب  إنْبْبام  يقدموهنا،  التي  التوجيهات 
الدنيا  ولعاجل  أوًل،  العامة  الصلحة  ف 

وآجل الخرة ثانيًا.  
تعال  الل  وهبه  منا  فالكثي  األسف  ومع 
فال  سمع  وإن  با،  يسمع  ل  لكنه  أذنْبْبًا، 
الطريق  ال  وهيتدي  ويعت�  ويتعظ  يعقل، 

القويم.
السمع،  جمرد  يسمع  تقريبًا  فاجلميع  وإل 
ولكن من الؤكد بأن القليل من يعقل؛ أي 
يتدبر فيام يسمع، ويتغي ويعمل عىل تطبيق 

ما يسمع من احلكامء ف حياته.
ل  لكننا  عيونًا،  تعال  الل  وهبنا  وكذلك 
أيضًا جمرد  هنا   القصد  فيها، وليس  نبرص 
النظر، وإنام القصد البصار بعمل البصية 
فيام نرى ، وعمل العقل ببصية نافذة فيام 

نرى من أشياء وحوادث. 
وأما لاذا من يسمع ل يعقل؟ ومن يرى ل 

يبرص؟!
فإن الوى والصالح والشهوات والرغبات 
واألنانيات وغيها من أدران احلياة، كلها 
هذه  ف  وغشاوة  وحاجب  كحاجز  تعمل 
العمل،  عىل  قدرهتا  من  فتحّد  احلْبْبواس.. 
وربام أيضًا متنعها من أداء وظائفها بالشكل 

األمثل.  
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يبقى  اخلالدة  العجزة  الكريم  القران 
من  واستفسار  واستشهاد  علوم  حمل 
تكن  ومهام  والباحثني  الؤمنني  قبل 
السئلة كبية او صغية تكن حمل اهتامم 
التمسكني به ، بعض السئلة قد تكون 
اسئلة  هنالك  ولكن  سليمة  غي  غايتها 
 ، البرشية  ختدم  العلوم  من  افاقا  تفتح 

نشي ال سؤالني بذا الصدد :
الول :

والتي  القاطعة  مدة  خالل  إن  معروف 
أيب طالب  دامت ثالث سنني ف شعب 
ل ينقطع الوحي من النزول، ول يكن من 
كّتاب الوحي سوى أمي الؤمنني عيل بن 
أحد من  الشعب  يكن ف  أيب طالب ول 

الصحابة الصنفني من كتاب الوحي
السنني  تلك  خْبْبالل  الوحي  كتب  من 
احلكيم  الذكر  من  نزل  ومْبْباذا  الثالث 
نزلت  وهل   ، الهمة  الْبْبدة  تلك  خالل 
ومعاناة  الفرتة  تلك  بخصوص  آيْبْبات 

أصحابا...؟
اجلواب يتم برسم أمور :

السالم(  )عليه  الؤمنني  أمْبْبي  ان   -1
وقد   , نزوله  بدء  من  الوحي  يكتب  كان 
كتب القرآن كله بإمالء رسول الل )صىل 
 : السالم(  )عليه  قْبْبال  والْبْبه(,  عليه  الل 
الل  )صْبْبىل  الل  رسْبْبول  عىل  نزلت  )فْبْبام 

اقرأنيها   ّ إل  القرآن  من  آية  واله(  عليه 
وعلمني  بخطي  فكتبتها  عيل  وأمالها 
تأويلها وتفسيها وناسخها ومنسوخها 
وعامها  وخاصها  ومتشابها  وحمكمها 
كثي  عنه  وغيها   ,  )62:1 ()الْبْبكْبْباف 
بنفس الضمون , وهي رصية ف أن أمي 
الؤمنني )عليه السالم( كتب الوحي كله 
الشعب  ف  النازل  القرآن  يشمل  وهو   ,

قطعًا.
ف  النازل  الوحي  غيه  كتب  هل  وأما 
أحد  عىل  نص  عندنا  فليس  الشعب؟ 
غيه فال نستطيع الثبات كام ل نستطيع 
األخبار  من  يعرف  األمْبْبر  فْبْبإن   , النفي 
)عليه  عليًا  بأن  ال  القطع  لنا  وليس   ,
الشعب  ف  الوحي  كتب  قد  السالم( 
عىل  الحققني  نص  من  وأن   ، خاصة 
الوحي ل يكن أحد منهم  أنه من كتاب 
سنني  طْبْبالْبْبب  أيب  شعب  ف  مْبْبوجْبْبودًا 

الحارصة , فالحظ.
اليات  الفرتة  تلك  ف  نزلت  لقد   -2
ألن   , القمر  شْبْبق  معجزة  عْبْبىل  الْبْبدالْبْبة 
العجزة حدثت ف تلك الفرتة , وإن كان 

األظهر أن هناك آيات أخر غيها .
أهنا  الفرون  نقل  آيْبْبات  عىل  نعثر  ول 
تشي  أو  الشعب  ف  احلصار  أيام  تذكر 
إليها , ولعل األمر يتاج إل تقص كامل .

الثاين :
 لاذا صدق الل العيل العظيم ؟

نتيجة  ال  الوصول  عدم  الطبيعي  من 
من  الحْبْبتْبْباملت  احْبْبد  ترجح  مقبولة 
ف  األمْبْبور  هذه  مثل  ورود  عدم  خالل 
الروايات, لذا فمن الناحية األولية يمكن 
هذه  ف  كان  لا  لكن  شاء,  بأهيام  التيان 
ف  زيْبْبادة  من   ) العظيم  العيل   ( اجلملة 
تعظيم الل تعال أوًل, وثانيًا ألهنا وردت 

ف القرآن الكريم بموردين:
َوُهَو  ِحفُظُهاَم  َيُئوُدُه  َوَل   ﴿ تعال:  قال 

الَعيِلُّ الَعِظيُم ﴾ )البقرة:255(.
ْبْباَمَواِت  الْبْبسَّ ِف  َمْبْبا  َلْبْبُه   ﴿ تعال:  وقوله 
 ﴾ الَعِظيُم  الَعيِلُّ  َوُهْبْبوَ  اأَلرِض  ِف  َوَما 
الثناء  مْبْبورد  ف  ومهْبْبا  )الْبْبْبشْبْبْبورى:4(، 
)العظيم(  بلفظ  ووردت  والتعظيم، 
َل  َكْبْباَن  ْبْبهُ  إِنَّ  ﴿ تعال:  قوله  ف  وحدها 
ِ الَعِظيِم ﴾ )احلاقة:33(، وهو  ُيؤِمُن بِاللَّ

مورد للتقريع والتخويف.
ولّا كان مقامنا مقام الثناء والتعظيم كان 
اجلملة  استعامل  واألفضل  الناسب  من 
األول, أي: )العيل العظيم(, ولذا متسك 

با أتباع أهل البيت )عليهم السالم( .

) الصدر : مركز البحاث العقائدية(

من كتب القرآن في ِشعب ابي طالب عليه السالم؟
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نسبة انجاز المرحلة التحضيرية لصب الركائز )الكونكريتية( لسرداب الرأس 
الشريف لحرم اإلمام الحسين )عليه السالم(..

 شخصية مطلوبة  للقضاء العراقي صدرت بحقها مذكرات قبض تم 
تسليمها الى االنتربول... 9 8 %37

• رئاسة مجلس النواب توافق على إدراج قانون شركة النفط الوطنية على جدول 
اعمال و لجنة النفط والطاقة النيابية تعد العراقيين بنصيب من أرباحها. 

• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة
 يدعو اليونيسف للعمل المشترك من اجل اطفال العراق. 

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

العتبة الحسينية المقدسة تحتضن معرض البحوث العلمية االول
العائدة  للزائرين  السالم(  )عليه  احلسني  المْبْبام  مدينة  احتضنت 
حلملة  الول  العلمية  البحوث  معرض  القدسة,  احلسينية  العتبة  ال 
بمديرية  والتدريب  العْبْبداد  قسم  مدير  وقْبْبال  العليا.  الشهادات 
 140 عرض  تضمن  العرض  ان  حممد(:  حسني  )عيل  كربالء  تربية 
بحثا علميا وإنسانيا خمتصا للمشاركني بجميع مناحي احلياة. مضيفا 
التي نرشت ف  البحوث  الضوء عىل  تسليط  العرض هو  ان  هدف 
من  وذلك  اخرتاع  براءة  عىل  احلاصلني  والباحثني  العالية,  الجالت 
خلدمة  رصينة  بمعلومات  واألكاديمية  العلمية  الساحة  رفد  جل 

العراق والنسانية بمختلف الجالت. ء

جلنة  ف  البلغون  العليا،  الدينية  الرجعية  معتمدو  أشَف 
التابعة للعتبة  الرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق القدسات 
اللوجستي  الدعم  قوافل  من  عدد  عىل  القدسة،  العلوية 
القادمة من خمتلف حمافظات العراق لتقديم اخلدمات لقاتيل 

احلشد الشعبي واألجهزة المنية األخرى الرابطني ف حماور 
أجل  من  وذلْبْبك  والقدسات،  الوطن  عن  للدفاع  القتال 
وقال  الداعيش.  العدو  عىل  التحققة  النتصارات  ديمومة 
اللجنة الشيخ عبد اجلبار الحمداوي: بتوفيق من الل  عضو 
تعال زار الوفد حمور اللجنة ف سامراء إذ استقبلهم مسؤول 
لزيارة  الوفد  رافق  الذي  الياحي،  يوسف  الشيخ  الحور 
الجاهدين ف قاطع صالح الدين الرابطني ف الربايا الوزعة 
توجيهات  نقل  الوفد   ان  مبينا  الواجهة.  عىل طول خطوط 
ودعاء الرجع األعىل السيد السيستاين )دام ظله ( ووصاياه 
بالضوابط الرشعية  السديدة للمقاتلني وحثهم عىل اللتزام 
ورعاية الناس واحلفاظ عىل ممتلكاهتم وأرواحهم فهي أمانة 

بيد اخليين من أبناء هذا البلد العزيز.
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مليارات خدمات طّبية مّجانية قّدمها مستشفى الكفيل للفقراء وذوي الدخل 
المحدود وذوي شهداء القّوات األمنّية والحشد الشعبّي وجرحاهم.

مليون دوالر تقدمت بها اليابان لمساعدة النازحين في العراق خالل 
العام الحالي 2018... 3 , 515

• االمانة العامة للعتبة العّباسية المقّدسة تسعى لتطوير وتحديث منظوماتها اإللكترونية لمواكبة التكنولوجيا 
الحديثة وبما يؤّمن التقّدم خطوًة الى األمام.  

• االوساط الطبية في محافظة كربالء المقدسة تؤكد خلو المدينة من مرض انفالونزا الطيور بعد اتخاذ إجراءات 
مشددة بعد انتشار المرض في المحافظات المجاورة. 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

سماحة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية
إن التاريخ من الطبيعي أن يزّور، اآلن الثورات عادت يصنعها 

األبطال ويحصدها الجبناء.. هكذا التاريخ يعّلمنا!

• )سيرغي الفروف( وزير الخارجية الروسي: 
وستعمل  جوانبه،  كل  من  العراق  في  السياسي  الوضع  ستدعم  روسيا 
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 التسّلح..

هنأت المانة العامة للعتبة احلسينية القدسة الكوادر الرتبوية والتعليمة ف العراق بمناسبة عيد العلم، وقال )عبد احلميد 
الرتبية ونقابة العلمني فضال عن عدد من  العتبة القدسة: لقد قمنا بزيارة لديرية  الرتبية والتعليم ف  الصفار( رئيس قسم 
الدارس ف مدينة كربالء القدسة لتقديم التهاين والت�يكات احتفال بعيد العلم اضافة ال تقديم رسالة هتنئة وشكر مقدمة 

من قبل التويل الرشعي للعتبة احلسينية القدسة سامحة الشيخ )عبد الهدي الكربالئي( ال الكوادر الرتبوية والتعليمية.

لرفع  التدريبي  منهجه  يواصل  االكبر  علي  ــواء  ل
العامل النفسي والمعنوي للمقاتلين

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

النفيس  العامل  لرفع   التدريبية  مناهجها  لواء عيل الك� ممارسة  تواصل قوات 
ان  الك�،مضيفا  عيل  قوات  قائد  احلمداين(  )عيل  اللواء  ذلك  أكد   . للمقاتلني 
قوات اللواء من خالل النهج التبع تقوم بمختلف النشطة التي تساعد القاتل 
اضافة  والختفاء  والغش  والتصويب  كالتسديد  العركة  ف  واجبه  اداء  عىل 
فوج  قبل  من  معلوم  عدو  جتاه  الريع  والجوم  للتقدم  مشاة  فوج  تطبيق  ال 
للوقوف عىل  العالية  الصحافة  قبل  من  احلدث  توثيق هذا  تم  انه  مبينا  الختار، 
فضال  اجلبلية  الناطق  ف  العمل  وإمكانية  الشعبي  احلشد  قوات  استعداد  مدى 
لواء  عمليات  مسؤول  بني  جانبه  من  والغابات.  والدن  الفتوحة  الناطق  عن 
عيل الك� )عليه السالم( سجاد عبد الل : اعتدنا عىل جدول اسبوعي يتضمن 
التمرينات الصباحية وتعاليم معركة احلضية والندسة اليدانية فضال عن دورة 
لقراءة اخلرائط ، مشيا ال الغاية من مترين اليوم هو التعلم عىل كيفية القتال ف 
النفيس والعنوي  العامل  ال رفع  بالضافة  العصابات  اجلبلية وحروب  الناطق 

ورفع اللياقة البدنية بني مقاتيل اللواء.
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السؤال : ما هي كيفية صالة اول من كل شهر ؟
في  يقرأ  ركعتان  وهي:  شهر،  كل  من  يوم  أول  صالة   : الجواب 
األولى بعد الحمد سورة )التوحيد( ثالثين مرة، وفي الثانية بعد 
يشتري  تيسر،  بما  يتصدق  ثم  مرة  ثالثين  )القدر(  سورة  الحمد 
بذلك سالمة الشهر ــ كما في الرواية ــ ويستحب قراءة هذه اآليات 
الكريمة بعدها وهي: ]بسم اهلل الرحمن الرحيم وما من دابة في 
في  كل  ومستودعها  مستقرها  ويعلم  رزقها  اهلل  على  إال  األرض 
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[

]ربِّ إني لما أنزلت إلي من خير فقير[]ربِّ ال تذرني فردًا وأنت خير 
الوارثين[، ويجوز اإلتيان بهذه الصالة في تمام النهار .

الليلة  نفس  في  تكون  الوحشة؟ وهل  تكون صالة  : متى  السؤال 
الميت في  وإذا تم دفن  الثانية؟  الليلة  أم في  الدفن  األولى بعد 
منتصف الليل هل يصح االتيان بصالة الوحشة بعد صالة العشاء 

قبل الدفن ؟
الدفن  بعد  األولى  الليلة  نفس  في  تكون  الوحشة  : صالة  الجواب 
كيفية  الوحشة  لصالة  نعم   ، الليل  في منتصف  دفنه  تم  لو  حتى 
ليلة  أول  في  استحبابها  بها  الــواردة  الرواية  من  ويستفاد  ثانية 

بعد الموت .

السؤال : في الصالة المستحبة إذا قرأ المصلي جزًءا من سورة و 
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 .

رجب  ليالي  صالة  سيما  وال  المستحبة  الصلوات  بعض   : السؤال 
ركعة  عشرين  صالة   . مثاًل  يقول  الصالة  صفة  ورمضان  وشعبان 
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 .

تؤدى  هل  اواكثر(  ركعات  كأربع   ( المستحبة  الصلوات   : السؤال 
متواصلة أم ركعتان ركعتان ؟

الجواب : ركعتان ركعتان .

جواب العدد السابق

سؤال العدد

السؤال : االستخارة ، اذا كانت جيدة هل يجوز عدم 

االلتزام بها والعمل بها كترك الموضوع مثاًل؟

الجواب : يجوز .

السؤال : ماهوالحكم باالكتفاء بقراءة سورة الفاتحة 
فقط في الصالة المستحبة ؟

الصلوات المستحبة
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الصلوات المستحبة

فقه وعقائد

مصطلحات فقهية

السؤال: ماذا يقصد سامحة السيد بقوله القوى ، او مشكل، 
او فيه اشكال، او فيه تردد ؟

مشكل  عبارات  واما  الفتوى  با  يقصد  القْبْبوى  اجلْبْبواب: 
عن  تعبيات  كلها  كذا  الشهور  او  تردد  فيه  او  اشكال  وفيه 

الحتياط الوجويب . » احتياط وجويب« .

السؤال: ما هو تعريف الساقاة؟
اجلواب: اتفاق شخص مع آخر عىل رعاية أشجار ونحوها 

واصالح شؤوهنا ال مدة معينة بحّصة من حاصلها.

السؤال: ما هو تعريف الضاربة؟
ال  أحدمها  يدفع  أن  عىل  شخصني  بني  واقع  عقد  اجلواب: 

الخر ماًل ليّتجر به ويكون الربح بينهام.

السؤال: ما هو مفهوم الزارعة؟
اجلواب: التفاق بني مالك الرض أو من له حق الترصف 

فيها وبني الزارع عىل زرع الرض بحّصة من حاصلها.

السؤال: ما تعريفكم للجعالة؟
عمل  عىل  اجلملة  ف  ولو  معلوم  بعوض  اللتزام  اجلْبْبواب: 
معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من جيد ضاّلته 

ويسمى اللتزم جاعاًل ومن يأيت بالعمل عاماًل.

السؤال: من هو ابن السبيل؟
ول  راحلته  تلفت  أو  نفقته  نفدت  الذي  السافر  اجلْبْبواب: 

يتمكن معه من الرجوع ال بلده وان كان غنيًا فيه.

السؤال: من هو الغارم؟
اجلواب: من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز له أداء دينه 

من الزكاة.

السؤال: ما هو تعريفكم للفقي؟
لنفسه  بحاله  الالئقة  سنته  مؤونة  يملك  ل  من  اجلْبْبواب: 

وعائلته ل بالفعل ول بالقوة.
السؤال: ما هو تعريف الستحالة؟

النوعية  اجلواب: تبدل يشء ال يشء آخر خيالفه ف الصورة 
رسالة  مراجعة  ويمكنكم  الطهرات.  احْبْبدى  وهْبْبو  عرفًا 

السائل النتخبة ص 101.

السؤال: ما هو تعريف النتقال؟
اجلواب: خيتص تطهيه بانتقال دم النسان واحليوان ال جوف 
وال�غوث.  والقمل  كالبق  احلرشات  من  عرفًا  له  دم  ل  ما 

ويمكنكم مراجعة رسالة السائل النتخبة ص 102.

قاعدة الفراغ والتجاوز 
ما رواه زرارة عن أيب عبد اللَّ عليه الّسالم رجل شك ف األذان 
والقامة وقد ك� ؟ قال يمى قلت : رجل شك ف التكبي 
وقد قرأ ؟ قال يمى ، قلت : شك ف القراءة وقد ركع ؟ قال 
: يمى قلت شك ف الركوع وقد سجد ؟ قال : يمى عىل 
صالته ثمَّ قال : يا زرارة إذا خرجت من يشء ثمَّ دخلت ف 
غيه فشكك ليس بيشء ) رواه ف الوسائل ف الباب 23 من 

أبواب اخللل الواقع ف الصالة احلديث األول - (
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كربالُء في الوثائق العثمانية

ث       ترا       

الوهابيني  من  النتقام  إيْبْبران  شاه  أراد 
الذي  التخريب  وهذا  الجوم  هذا  بعد 
إليه  وصلت  فعندما   ،  )1( به  قاموا 
أخبار هذا الجوم أمر كل رجال الدولة 
بلبس مالبس احلداد ، وأرسل رسالة إل 
سليامن باشا وايل بغداد يطلب منه األخذ 
اقرتفوه ف  ما  جراء  الوهابيني  من  بالثأر 
كربالء ، وإن ل يفعل سليامن باشا ذلك 
فسيذهب الشاه بنفسه لتأديبهم ثم يتجه 
باشا  ليعاقبه ، ورفض سليامن  بغداد  إل 
 ، إليه  الوجه  التحذير  الهتام وهذا  هذا 
الكلف  هو  العثامين  اجليش  إن   : وقال 

بحامية األرايض العثامنية.
ل  بأهنا  العثامنية  الدولة  اليرانيون  اهتم 
تتمكن من حاية كربالء ، واقرتحوا عىل 
الدولة العثامنية اتاد القوات العثامنية مع 
الوهابيني  القوات اليرانية لنع هجامت 

، وّحلت الدولة العثامنية إيران مسؤولية 
وسفك  قتل  من  الوهابيون  به  قْبْبام  ما 
حول  سور  بإقامة  تسمح  ل  ألهنا  وهنب 
كربالء والعمل عىل تصينها بشكل جيد 
، ورفضت الدولة العثامنية قدوم القوات 
لالنتقام  العراقية  األرايض  إل  اليرانية 
يتناسب مع  الوهابيني ؛ ألن هذا ل  من 
وأخ�ت   ، النطقة  العثامنيني عىل  سيادة 
الجْبْبْبراءات  كْبْبل  ستتخذ  بأهنا  إيْبْبْبران 

الالزمة لتأديب الوهابيني )2(.
ولية مدحت باشا

وف عهد مدحت باشا متت بعض 
مّد  فقرر   ، كربالء  ف  الامة  الجراءات 
هنري  بني  ليبط  احلديدية  السكك  خط 
دجلة والفرات إل كربالء )3( ليستفيد 
منه آلف الزوار الذين يفدون إل النطقة 
، وتم البدء ف اختاذ الجراءات الالزمة 

لنشاء خط ترام بني بغداد وكربالء )4( 
ف  للتلغراف  مكتب  بإنشاء  أمر  كام   ،
تلغراف هندية  ، وأرسل لديرية  كربالء 
وسعى   ،  )5( ومراسل  تلغراف  ماكينة 
ف  الطبق  ْب  القرعة  نظام  لتطبيق  أيضا 

بغداد ْب ف كربالء )6(.
عام  بغداد  إل  إيْبْبران  شاه  أتى  وعندما 
بمثابة  بْبْباشْبْبا  مْبْبدحْبْبت  كْبْبان  م   1869
من  الْبْبصْبْبادر  األمْبْبْبر  بموجب  الْبْبرشْبْبد 
مدحت  ورافق   ، العزيز  عبد  السلطان 
استمرت  التي  رحلته  ف  الشاه  باشا 
ثالثة أشهر زار خاللا النجف وكربالء 
زيارة  وقبل   ، األخرى  األماكن  وبعض 
باشا  مْبْبدحْبْبت  قْبْبام  كْبْبربْبْبالء  إل  الْبْبشْبْباه 
 ، كربالء  ف  الصالحات  بعض  بعمل 
 ، واخلنادق  اجلسور  بعض  وأنشأ  فرمم 
كربالء  ف  الشاه  باشا  مدحت  واستقبل 

ذكر القنصل الفرنســـي في بغداد )روســـو( في رحلته معلومات تفصيلية عن اآلراء الدينية 
والحياة االجتماعية للوهابيين ، ويحكي روســـو حدثا مدهشـــا وقع أثناء هجوم الوهابيين 
على كربالء في عام 1801 م. »كانوا متعطشين إلى سفك الدماء والسلب ولم يرحموا أحدا 

وذبحوا كل من سقط في أيديهم ولم يظهروا الرحمة«. 14



بعض  ف  معه  وتباحث   ، بالغة  بحفاوة 
كربالء  لْبْبْبواء  ختْبْبص  الْبْبتْبْبي  الشكالت 
الباحثات  تلك  خْبْبالل  مْبْبن  وسعى   ،
الْبْبوجْبْبودة ف  الْبْبشْبْبكْبْبالت  حلْبْبل بعض 
تلك  رأس  عىل  وكان   ، وكربالء  بغداد 
اليرانية  العمالت  مشكلة  الشكالت 
التداولة ف نواحي بغداد ، فكان ارتفاع 
قيمتها سببا ف شكوى األهايل ، فقد كان 
القران اليراين يتداول ف بغداد بخمسة 
قروش ، فطلب مدحت باشا من الشاه 
قروش  بثالثة  فأصبح  قيمته  ختفيض 
طلب  ذلك  مقابل  وف   ، بارات  وعرش 
الشاه بيع البضائع الصدرة من إيران إل 
تباع  التي  القيمة  بنفس  العثامنية  الدولة 
ووافق  األخْبْبرى  األجنبية  البضائع  با 
أخرى  مشكلة  وثمة   ، ذلك  عىل  الوايل 
كانت قائمة ف النطقة وهي دفن الوتى 
ألن   ، والنجف  كربالء  ف  اليرانيني 
مقدسة  األرايض  تلك  يعدون  الشيعة 
النطقة  إل  اجلثث  تلك  جلب  وكْبْبان   ،
وانتشار  العامة  الصحة  فساد  ف  سببا 
األمراض العدية ، فتوصل مدحت باشا 

إل حل لذه الشكلة مع السفي اليراين 
ف  اجلثث  دفْبْبن  وتْبْبقْبْبرر   ، خْبْبان  حسني 
األماكن التي متوت با ، ثم تنقل رفاهتا 
إل  دفنها  من  سنوات  ثالث  مرور  بعد 
بني  اتفاقية  وحررت   ، القدسة  العتبات 
عىل  تنص  خان  وحسني  باشا  مدحت 
 12 الوافق  م   1871 يناير   5 ف  ذلك 
شوال 1287 ه  )7( ، وقد عملت تلك 
الباحثات عىل استمرار الناخ الدافئ ف 

العالقات بني الدولة العثامنية وإيران.
الصادر من الوثائق العثامنية
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العطاء الحسيني

الولية  السعافات  دورة  الركز  نظم   
البرصة بمشاركة 47 متدربة  ف حمافظة 
التقت  الوضوع  عن  اكثر  ولتفاصيل 
 ) حممد  )سْبْبارة  الهندسة  الحْبْبرار  جملة 
عليها  زينب  احلْبْبْبوراء  مركز  مسؤولة 
القدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  السالم 
احلْبْبوراء  مركز  نظم   « قائلة  وتدثت 
الفتيات  لرعاية  السالم  عليها  زينب 
دورة  الْبْبقْبْبدسْبْبة  احلسينية  العتبة  ف 
 )47( وبمشاركة  الولية   السعافات 
لتعليم  الْبْببْبْبرصة   حمافظة  مْبْبن  متدربة 
التمريض  ومْبْببْبْبادئ  الويل  السْبْبعْبْباف 
حيث بلغ عدد الدورات ف هذا الجال 

هذه  ف  الْبْببْبْباشة   متت  اذ  دورة   )19(
 ، سنوات  ثالث  منذ  الهمة  الْبْبدورات 
ال�نامج هو  هذا  الدف من  ان   « مبينة 
تعليم اكثر من )1000( امرأة مسعفة ف 
الشاركات حتى  بيت ووصل عدد  كل 
الن اكثر من )860( متدربة من خمتلف 
الحافظات العراقية ، مضيفة » اختصت 
من  تربوية  بمجموعة    )19( الْبْبدورة 
معلامت ومدرسات ومديرات الدارس 
البرصة، حيث  مناطق حمافظة  ف عموم 
متت استضافتهن من قبل العتبة احلسينية 
القدسة وفق برنامج خاص استمر مدة 
أربعة ايام  وتنوع بني  حمارضات مكثفة 

أقيمت  الذكورة  للدورة  ونظرية  عملية 
داخْبْبل  الطبية  الْبْبفْبْبرزة  مْبْبع  بالتعاون 
ويشمل  الرشيف،  احلسيني  الصحن 
القدسة  الراقد  زيْبْبارة  أيضًا  ال�نامج 
والطالع عىل التطور العمراين ف العتبة 
احلسينية القدسة وإقامة حمارضات دينية 

ومسابقات ثقافية.
مكي  حيد  ارساء  بينت  جهتها  مْبْبن 
مدربة ف دورة السعافات الولية :  ل 
لتعلم  الاسة  احلاجة  اجلميع  عىل  خيفى 
طارئ  اي  لواجهة  األويل  السْبْبعْبْباف 
البيت  او  العمل  ف  اليومية  احلياة  ف 
الْبْبدورة  هْبْبذه  وتضمنت  الْبْبدرسْبْبة،  او 

 االحرار: حسين نصر / تصوير : حورية حامد

خطط وبرامج اســـتراتيجية لمركز الحوراء زينب عليها الســـالم لرعاية الفتيات التابع للعتبة الحسينية المقدسة  
للرقي بواقع المرأة العراقية مهنيًا وعلميًا وثقافيًا من خالل اقامة دورات متعددة وعلى جميع الصعد.  

العتبة الحسينية نجحت في تأهيل 

من مختلف محافظات العراق 
 ) 860( متدربة 
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العطاء الحسيني

 ) 860( متدربة 

التعريف بكيفية اسعاف حالت احلروق 
وغيها  والغْبْبامء  والكسور  واجلْبْبروح 
من احلالت كام تم تعليمهن كيفية زرق 
الضغط،  وقياس  السكر  وقياس  البر 
مع بعض التوجيهات الرضورية للوقاية 

الصحية والسالمة البدنية . 
فيام قالت  نزهة عبد الرضا مديرة إحدى 
الدارس: نشكر العتبة احلسينية القدسة  
الثمينة  الفرصة  هْبْبذه  لنا  هيأت  التي 
األخوات  يد  عىل  جاءت  والتي  للتعلم 
السالم  عليها  زينب  احلوراء  مركز  من 
والفرزة الطبية، فلول حاجتنا الاسة ال 
مثل هذه الدورات  وحبنا الشديد خلدمة 
قطعنا  لا  السالم  عليه  احلسني  زوار 
السافات بني البرصة وكربالء للحضور 
الدورات  هذه  أهداف  فمن  والشاركة 
تساعدنا  التي  العلومة  اكتساب  هو 
ف  نواجهها  التي  الصعوبات  بتخطي 

ما  خْبْبالل  مْبْبن  كبي  بشكل  الْبْبْبْبدارس 
مفاجئة  حالت  من  الطالبات  يصيب 
تفاقم  من  للحد  أويل  اسعاف  ال  تتاج 
اكتساب خ�ة ف  نعمل عىل  احلالة، كام 
هذه األمور الطبية للمشاركة ف اخلدمة 
احلسينية للزائرين ف الزيارات الليونية، 
زينب  احلوراء  مركز  ال  شكرنا  ونكرر 
عليها السالم الذي أتاح لنا فرصة التعلم 

والستضافة الكريمة من قبلهم«.
واجلدير بالذكر ان  مركز احلوراء زينب 
العتبة  الفتيات  ف  لرعاية  السالم  عليها 
خالل  مْبْبن  يسعى  القدسة  احلسينية 
تطوعي  فريق  تكوين  ال  أيضًا  دوراتْبْبه 
السعاف  ف  عالية  مهارة  ذي  نسوي 
الليونية،  الزيارات  للمشاركة ف  الويل 
ف  التدريبية  دوراته  بإقامة  مستمر  وهو 

الجال الذكور.
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االحرار: حسين نصر / تصوير قاسم العميدي  

ف  الوفد  منسق  عيل  عبد  حسني  وقال 
التويل  بتوجيه  القدسة:  احلسينية  العتبة 
الرشعي للعتبة احلسينية القدسة سامحة 
الشيخ عبد الهدي الكربالئي ف  رعاية 
والنمسا  الانيا  من  الستبرصين  وفْبْبد 
ودول أخرى لزيارة  المام احلسني عليه 
)العلوية،  القدسة  والعتبات  السالم  
والعسكرية(  الكاظمية،  العباسية، 
وافيا  شحْبْبا  لم  وقدمنا  استقبلناهم 
 ، القدسة  احلسينية  العتبة  مشاريع  عن 
موضحا ان وفد  الستبرصين األوربيني 
له نشاطات واسعة ف جمال إحياء ونرش 
السالم  البيت عليهم  ثقافة وعلوم أهل 
عامرة  ومؤسسات  حسينيات  ولْبْبم 
يييون  فيها الراسم والناسبات الدينية.

)راينر  اللاين  الستبرص  بنّي  جهته  من 
من  جمموعة  مع  اعمل  كنت  استنشل( 
الصدقاء السلمني  وشاهد ت صالهتم  
تساءلت  هنا  قرآنية  آيات  يقرأون  وهم 
عن هذه اليات  وتأثرت كثيا بالقرآن 

منذ  السالم  واعتنقت  الكريم  
سبع سنوات بعد رحلة طويلة من 

الصحيح   احلقيقة والطريق  البحث عن 
الْبْبذاهْبْبب  عْبْبىل  الطْبْبْبالع  »بْبْبعْبْبد  مبينا 
ال  طريق  اقْبْبرب  وجْبْبدت  السالمية  
الل تعال  هم حممد وال حممد صلوات 
اجلعفري  الذهب  دخلت  و  عليهم  الل 
من خالل هنج البالغة  وكتاب المامة 
للعالمة احليل  و رسالة احلقوق لإلمام 
قاعدة  متثل  السالم  عليه  العابدين  زين 
ان  مضيفا«  النسان،  حلقوق  اساسية 
وسْبْبائْبْبل العْبْبْبالم ف الْبْبْبدول الوربْبْبيْبْبة  
نشاهده  عام  متاما  خمتلفة  صْبْبورة  تنقل 
احلرب  طْبْبوال  نحن   مبينا  العراق  ف 
العال   عن  نيابة  العراق  خاضها  التي 
كنا  ندعو الل ان يفظ وينرص القاتلني  
ضّد  عصابات داعش الجرامية وان ل 
أي  القدسة  والراقد  العراقيني  يصيب 

مكروه .
فيام اعربت الستبرصة الدعوة )سلطان 

شاهني( من النمسا  مدّرسة  وام 
لثالثة اطفال عن سعادهتا بزيارهتا 

ف   لا  الول  الزيارة  وهي  كربالء  إل 
عليه  احلسني  المْبْبام  وزيْبْبْبارة   العراق 
السالم  وهي مسيحية  اعتنقت السالم 
للشيخ   اهتديت  ثم  كتاب  خْبْبالل  من 
بعد   اسأل  دائام  كنُت  قائلًة:  التيجاين، 
هناك  عليه  الل  صلوات  النبياء  خاتم 
فراغ ل اجد الجابة  ومن خالل البحث 
وجدت هناك  )12( اماما عليهم السالم  
مضيفًة،  الل«،  ال  القرب  الطريق  هم 
انا »حاليا انرش علومهم ف منطقتنا من 

خالل الناسبات والدرسة«.
ف  طالبة  كندور  زهراء  أوضحت  بينام 
جمالعلم النفس ان »بعض الطلبة  داخل 
البيت  أهل  علوم  عن  يسألون  اجلامعة 
جلميع  شكرها  مقّدمًة  السالم«،  عليهم 
»لنجاز  القدسة   العتبات  ف  العاملني 
ال  تقدم  التي  واخلْبْبدمْبْبات  الشاريع 

زائري أهل البيت عليهم السالم«.

العطاء الحسيني

اســـتقبلت العتبة الحسينية المقدســـة وفد مستبصرين من 
المانيا والنمســـا  داخل الصحن الحسيني الشريف، ووضعت  
لهم برنامجا لزيارة العتبات المقدسة )العلوية، العباسية 

والكاظمية والعسكرية( .

مستبصرون من المانيا والنمسا: 
عنا القرآن الكريم أدخلنا االسالم ونهج البالغة شيَّ
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احلسينية  للعتبة  العامة  المانة  أصدرت 
النرش(  شعبة   – العالم  )قسم  القدسة 
مهرجان  مطبوعات  سلسلة  وضمن 
كتاب  الْبْبرابْبْبع  الْبْبدويل  سجادية  تراتيل 
القصة  مسابقة  ف  الفائزة  )النصوص 
القصية(، الذي مجعت فيه اللجنة الفنية 
السابقة  ف  الشاركة  القصص  الختصة 
ثبتها  التي  اخلمسني  احلقوق  ف  األول 
السالم(،  )عليه  السجاد  عيل  المْبْبام 
منها  قصة..   )25( الكتاب  وتضمن 
الول، وثامن عرشة   الراكز  تبوأت  اربع 
اخذت اجلوائز التقديرية، وثالث قصص 

اخرى متيزت ف رسدها القصيص. 
رئيس  الشهرستاين  الدين  مجْبْبال  وقْبْبال 
تراتيل  لهرجان  التحضيية  اللجنة 
سجادية »حرصنا ف الهرجان عىل تقديم 
أمهية  وذا  نوعيا  يكون  ان  ف  اجلْبْبديْبْبد 
الهرجان  معرفية وكان جديدنا ف دورة 
التي  القصية  القصة  ف  مسابقة  الرابعة 
العالمية  اللجنة  مع  فكرهتا  تبلورت 
للمهرجان وتم التواصل بعدها بعدد من 
وهم  احلبيب  الوطن  ف  األدب  أساتذة 
كل من: األديب جاسم عايص واألديب 
عباس خلف واألديب عيل حسني عبيد 
وهم  الظاهر..  عباس  طالب  واألديْبْبب 
ف  التخصصة  األدبية  األسامء  خية  من 
الكتابة  آفاق  لفتح  القصية  القصة  كتابة 
حْبْبول احلْبْبقْبْبوق الْبْبتْبْبي أرسْبْباهْبْبا المْبْبام 
السجاد )عليه السالم(«. وتابع »اجريت 
السابقة وشارك فيها كتاب وكاتبات من 
وسوريا  والسعودية  والبحرين  العراق 
ومرص بخمسني قصة فازت منها )21( 
وكذلك  السابقة  بجائزة  فائزة  بني  قصة 
تم  تقديرية  جوائز  عىل  واحلائزة  الميزة 
عبد  الشيخ  سامحة  قبل  من  تكريمهم 

الهدي الكربالئي ف حفل خاص«..
اصدار  عىل  الرشف  ان  بالذكر  واجلدير 
متيزت  ثالثا  قصصا  اضْبْباف  الكتاب 

لتكون )25( قصة ف  القصيص  بردها 
الطبوع..

الديب  الصدار  عىل  الرشف  وأضاف 
طالب عباس الظاهر أن »الكتاب صدر 
مجيع  ف  مميز  إصدار  وهو  وزيري  بقطع 
القصص الفائزة إضافة إل حمتواه العرف 

والفني«.
القصة  كتاب  اثبت  »لقد  الظاهر:  وقال 
خصوصا  والفائزون  عموما  القصية 
السجاد  المْبْبام  حياة  تناولم  ف  ابداعا 
التي  حقا  الْبْبْبْب)50(  احلقوق  ومالمسة 
)رسْبْبالْبْبة  ف  الْبْبسْبْبالم(  )عليه  ارسْبْباهْبْبا 

احلقوق ( تديدا«.
وعن جلنة التحكيم قال الظاهر: قبل ذكر 
بتفاعل  ان نشيد  يفوتنا  التحكيم ل  جلنة 
رئيس  الشهرستاين(  الدين  )مجال  السيد 
ورئيس  للمهرجان  التحرضية  اليئة 
القدسة  العتبة احلسينية  قسم العالم ف 
ومؤازرته  الديب،  الجهود  لذا  بدعمه 
عىل  قدرهتا  ف  أثبتته  لا  التحكيم  للجنة 
حوت  والتي  التميزة  النصوص  اقتناء 
عىل رسد قصيص عاٍل  ف الفهوم البنائي 

بانسياب  الْبْبقْبْبصْبْبية،  للقصة  والفني 
السْبْبلْبْبوب ومتْبْباسْبْبكْبْبه، واخلْبْباضْبْبع ال 
الغموض،  )الصورة،  تكوينها  عنارص 
التي  الْبْبْبردي(  والنسيج  والقْبْبْبرتان، 
بالصورة  احلدث  تشكيل  بؤرة  شكلت 
بنتيجة  فخرجوا  القاص،  يريدها  التي 
عادلة ف الختيار والتسلسل البداعي، 
ارضْبْبت  مبهرة  النتائج  كانت  لذلك 

اجلميع وطموحنا«. 
واجلدير بالذكر ان سامحة التويل الرشعي 
عبد  )الشيخ  القدسة  احلسينية  للعتبة 
الهدي الكربالئي( كرم الفائزين الوائل 
وهدايا  تقديرية  وشهادات  مالية  بمبالغ 
كلمة بحضور  القى سامحته  وقد  عينية، 
نخبة من الدباء والثقفني وإلعالميني، 
مع�ا فيها عن سعادته بلقاء من يمتلك 
هذا الذوق وهذه القابلية الدبية ف كتابة 
القصة القصية وتوظيف هذا السلوب 

الديب الشيق خلدمة الفكر النساين.
القصية  القصة  مسابقة  ان  ويْبْبذكْبْبر 
مهرجان  ضمن  الول  عامها  دخلت 
وقد  الْبْبرابْبْبع،  الْبْبدويل  سجادية  تراتيل 
اقالمهم  كعب  علو  القصة  كتاب  اثبت 
الردية عىل طريق البداع م�هنني عىل 
صعوبة  من  بالرغم  خطواهتم  رصانة 

مسالكه الفنية.

العطاء الحسيني

صدور مجموعة قصصية في الحقوق السجادية 
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اهتاممًا  القدسة  احلسينية  العتبة  اولت 
احلوزوية  جوانبه  وبكل  بالتعليم  كبيا 
لذلك  وخارجه  العراق  ف  والفكرية 
أهْبْبل  وهنْبْبْبج  ثْبْبقْبْبافْبْبة  نْبْبرش  عْبْبىل  عملت 
القران  وعلوم  السالم  عليهم  البيت 
ويفهم  وواع  متعلم  جيل  خللق  الكريم 
وحدة  كوادر  باشت  الرشعية  حقوقه 
لشعبة  التابعة  اللكرتونية  النشاطات 
احلسينية  العتبة  ف  الدينية   الْبْبْبدارس 
الدين(  ف  )ليتفقهوا  ب�نامج   القدسة 
،وبلغ  الفتوحة  الدراسة  ضمن مرشوع 
طالب،   )300( من  اكثر  الطلبة  عدد 
ويارض فيها خية الساتذة ف مدرسة 

المام احلسني عليه السالم .
الحْبْبرار  جملة  التقت  اكثر  ولتفاصيل 
شعبة  مسؤول  القرعاوي  عيل  الشيخ 

احلسينية  العتبة  ف  الدينية  الْبْبْبدارس 
»مرشوع  ان  قائاًل:  وتْبْبدث  القدسة: 
النرتنت   ع�  انطلق  الفتوحة  الدراسة 
فيه اساتذة ذوو كفاءة عالية من  يارض 
ف  السالم  عليه  احلسني  المام  مدرسة 
خالل  من  الرشيف  احلسيني  الصحن 

تبدأ  حلقات  فيها  صوتية  غرف  سبع 
ظهرًا حتى العاشة ليال ، مبينا« بلغ عدد 
الطلبة اكثر من )300( طلب من خمتلف 
الطلبة  من  الكثي  وهناك  العال  دول 
موضحا   ، السطوح  مرحلة  ال  انتقلوا 
انبثق    ) الدين  ليتفقهوا ف   ( برنامج  ان 

 االحرار: حسين نصر / محمد القرعاوي 

العطاء الحسيني

المدارس الدينية  في العتبة الحسينية تضم آالف الطلبة
 من مختلف دول العالم  في مشروع الدراسة المفتوحة عبر االنترنت 
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العطاء الحسيني

من مرشوع الدراسة الفتوحة  وهذا الرشوع 
يستطيعون                                                                                                                                          ل  الذين  الطلبة  مجيع  ال  واقعا 
ال  السبت  يْبْبوم   من  دروسهم  يواكبوا  ان 
اخلميس لذلك وفرنا لم هذا ال�نامج فقط 
يوم اجلمعة يدرسون فيه ) الفقه ، العقائد ، 

وعلم الخالق ( .
لالمتحانات   »بالنسبة  القرعاوي  واضاف 
يستخدم  جدا  متطور  عالي  برنامج  هناك 
الوديل  برنامج  ف المتحانات اجلامعية  ف 
وهذا ال�نامج يفظ كل العلومات اخلاصة 
بالطلبة ودرجاهتم، مبينًا ان ال�نامج قد وّفر 
التي  الوقات  ف  الطلبة  من  للكثي  الوقت 
ف  وهْبْبم  الْبْبدرس  ال  احلضور  ف  تناسبهم 
بيوهتم بالضافة ال تقليل تكاليف النقل ال 
دراسة  هناك  »ان  موضحا  الدرس«،  مكان 
التنمية  ف  دورات  لقامة  الْبْبرشوع  ضمن 
فقه  ف  متخصصة  دورات  وايضا  البرشية 
جديدة  حلقة  افتتاح   وتم  والرسة،   الرآة  
باسم )حلقة المام عيل عليه السالم( ف يوم 
اجلمعة حرصا لكل الهتمني من مجيع الفئات 
دروس  اربعة  من  احللقة  وتتكون  العمرية 
وهي السائل النتخبة لية الل العظمى سامحة 
ظله  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
والعبادات،  العامالت  بفرعيها   ) الْبْبوارف 
وعلم  الظفر(،  )للشيخ  المامية  وعقائد 
ف  الطلبة  اقراهنم  مع  ليلتحقوا  الخْبْبالق، 
مشوارهم  ومواصلة  الفتوحة  الْبْبدراسْبْبة 
البيت  اهل  لعلوم  خدمة  والديني  العلمي 

)عليهم السالم(. 
الدينية  الْبْبدارس  شعبة  ان  بالذكر  واجلدير 
العتبة  ف  الدينية  النشاطات  لقسم  التابعة 
من  العديد  ف  تشرتك  القدسة  احلسينية 
النشاطات منها السابيع الثقافية والؤمترات 
العراق بالضافة  التي تقام داخل او خارج 
العتبة  تقيمها  التي  الشاريع  الشاركة ف  ال  
الرشْبْباد  مركز  او  الشباب  رعاية  كمركز 

الرسي..

العتبة الحسينية المقدسة توّجُه
بتشييد ضريح للمستشرقة الفرنسية مريم ابو الذهب

رضيح  بتشييد  الباشة  قرب  عن  لفال«  »تيبو  الفرنيس  السترشق  كشف 
كربالء  بني  حسني«  »يا  طريق  عىل  الذهب،  ابو  مريم  الراحلة  الفرنسية 

القدسة والنجف الشف.
وقال الستبرص الفرنيس عِقب لقائه التويل الرشعي للعتبة احلسينية القدسة 
ان«  الرشيف,  احلسيني  الصحن  ف  الكربالئي  الهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
الكربالئي وّجه بتشييد رضيح السترشقة الفرنسية الراحلة مريم ابو الذهب 
عىل نفقة العتبة احلسينية،  وان جثامهنا يرقد حاليا ف احدى احلسينيات الواقعة 
القدسة والنجف الشف«.واضاف »ان  يا حسني بني كربالء  عىل طريق 
التويل الرشعي للعتبة القدسة أوىص بأن ُيكتب عىل رضيح الراحلة سية 
حياهتا وجتربتها وصوًل ال وصيتها«.وذكر ان السترشقة الفرنسية الراحلة 
مريم ابو الذهب ُولدت من ارسة مسيحية, واعتنقت السالم ف سن الثامنة 
عرش, وكانت باحثة وأستاذة ف معهد اللغات واحلضارات الرشقية ف باريس، 
وناشطة ف جمال احلقوق واحلريات ولا مسامهات كبية بذلك. موضحا ان 
»الدف الساس من الزيارة هو التعريف بحياة السترشقة الفرنسية الراحلة 
البيت  اهل  مذهب  خاصة  بالسالم  وعالقتها  وجتربتها  الذهب  ابو  مريم 
)عليهم السالم(، مبينا اهنا وافتها النية واوصت بدفنها   ف طريق يا حسني 
الرابط بني كربالء القدسة والنجف الشف تنفيذا لوصيتها, حيث وافتها 

النية سنة 2017, بعد رصاع مع الرض دام ثالث سنوات«.
بعلومها  تأثر  وانه  الذهب  ابو  الراحلة  تالمذة  احد  انه  لفال,  تيبو  وذكر 
ويسعى للسي  ف خطاها مؤكدًا, ان زيارته لكربالء تعد حدثًا كبيًا وهامًا 
ف حياته، مشيا ال ان الراحلة مريم ابو الذهب كانت قد ت�عت بجميع 
التي  انه ورث عنها مكتبتها  الباكستان, كام  الشيعة ف  السلمني  ال  امالكها 
الراحلة عاقدًا  لتكملة مشوار  انه يسعى  تضم 6000 آلف كتاب«.وتابع, 
العزم عىل الجيء ال كربالء والتعمق ف دراسة السالم عمومًا والذهب 

اجلعفري خصوصًا.
القانونية  الجْبْبراءات  مجيع  بتهيئة  وّجه  الكربالئي  الشيخ  ان  لفال  وبنّي 

والدارية لكامل دراسته ف كربالء القدسة.
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حيدر عا�شور

َه��ا االم��ُر، اَلْي��َك اْلَتَجاأَن��ا ..ال َت�ْش��َحْب �ش��فاعتك عْن��ا، انََّه��ا َثَم��رُة  اأَيُّ
�ش��ي، اآِمِلنَي اأْن  اأوجاِعنا، وعليك َعلَّْقَنا اأمالنا ُكلَُّها، واليك االآَن نلوذ وَنْ
ال َنُك��ون بعيدين عنك، وع��ْن مْن اأجِل اأْرواحن��ا حدُثونا..يف �شريحَك 
تْغ�ِشُل قلوبنا اأْدَراَنها- متعبٌة ال �شِعيفة- حزينٌة ال ُم�شت�شِلَمٌة، مْل ن�ُشمَّ 
غ��َر عطِر النب��وة، ونحن عل��ى االْحرتا�ِس اأن ال نخط��ئ يف ح�شرتك، 
بغها  ونطيل الرَتُقَب بال هوادٍة، على عَتبِة َجْدثَك، فنغزُل الدموَع، وُن�شْ

بلون النواح، وال يْنُق�شنا غُر االح�شا�س بطيب ال�شفاعة.
َها االمام، نحن يف ح�شرتك طيور ممتلئة باالأمان، مراآتك للحرية،    اأَيُّ
�شوت��ك يف احلِق، ن��ورك الذي ميّهد طري��ق العدالة، حت��ى كرُبنا بك، 
وك�شرن��ا كل ال�شك��وك الت��ي مت��الأ ال��روح، وتباَهين��ا بعط��ر �شريحك، 
و�ش��ووؤُه اتخذن��اُه و�شم��ا ين�ش��ُخ يف الُعي��وِن والُعق��ول، وايدين��ا حتمل 
حزم��ٌة من االدعيِة مبتلٍة بالدموع، كان هذا هو الدر�س الذي تعلمناُه 
م��ن طف��ك الدام��ي االول، وباق��ي الطف��وف توال��ت علين��ا، مل تخْن��ا 
ب�شرتن��ا، حتدينا جبابرة االر���س، وكنا نعلم ان عاقبة دمك الطاهر 
انت�شار لدي��ن اهلل و�ُشنة ر�شوله العظيم، وهدية �شربنا تتويجنا بتاج 

ال�شفاعة. 
َها ال�شهيد، قلت: "�شربنا على ما نعلم، و�شربوا على ما ال يعلمون".. اأَيُّ

َه��ا "الوت��ر املوت��ور" م��راآة حياتن��ا وطري��ق النج��اة، تعلمن��ا  وان��ت اأَيُّ
م��ن �ِش��رك ال�ش��رب، َفبُعْد عن��ا وهم هذا الزم��ان الذي ميّج��د ويبارك 
الظاملني،ويدّثرال�شاحلني،وي�شتنط��ق ال�شامت��ني فيتما�شكون فيقراأون 
مدائحه��م ب��ني ال�شحي��ة والظ��امل، اأخطاوؤن��ا يف اخط��اء غرن��ا ف��ال 
توؤاخذن��ا عليه��ا، اننا ال نعلم كما تعل��م، و�شربنا بالتقي��ة على ما نعلم 

وهذا ا�شعف االميان.
َها القائد االمام ال�شهيد، بني طفك وكربالء م�شافٌة �شوئيٌة، تبلَّجْت  اأَيُّ
يف نوره��ا الرحم��ة واالن�شاني��ة والدي��ن القي��م، والكرام��ات االلهية، 
رحِة املقد�شة، ال يعرفون  ��ت اجلبابرة، وتباهى املوؤمن��ون باال�شْ وامَّ

نورا غرها، ينتظرون القوة االكرث �شوءا هي قوة ال�شفاعة.

يا حسيُن...
اَلْيَك اْلَتَجَأنا..

ال َتْسَحْب شفاعتك عْنا
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أيا خيَر النساِء
اأُمٍّ وخ�����������������َر  ال�������ب�������ن�������ني  اأُم  اأي�����������������ا 
ت��������ع��������اه��������دت االم�������������������ام ب�����ف�����ي�����������س ُح����������ٍب
اأم������������ٌر وم���������ن���������ِك  ف�������ي�������ِك  ال�������ع�������ه�������َد  الأن 
زوٍج وخ���������������َر  ال������ن�������������ش������اء  خ������������َر  اي������������ا 
ت������ع������ه������دت������ي������ه وك�����������ن�����������ِت ب�����������ه �������ش������ن������اًء
الإن�����������������������ِك خ����������������ُر ن�����������������������ش�����������اء.. ق������������وٍم
اي������������ا خ���������������رًا ت����������ب����������ارَك ف��������ي��������ِك ُح������������رًا
ك��������������راٌم ارب����������ع����������ةٌ   االب������������ن������������اء  ل��������������ِك 
ن�������������ش������ورًا َب������������������دوا  ك���������رب���������الء  يف  ف������ه������م 
ي�������������������زودون ال�������ق�������ل�������وب ك�����������ذا احل�����������ش�����اي�����ا
ُط����������رًا ذك������������������راِك  يف  ال��������رح��������م��������اُت  ل����������ِك 
ُن���������ع���������زي ال��������غ��������ائ��������َب امل�����������وع�����������ود ن���ب���ك���ي
ع�����ل�����ي�����ه�����م ل������ل������ح�������������ش������نِي وف��������������������اُء ع�����ه�����ٍد

وي�������������ا خ�������������َر ال�������ن���������������ش�������اِء خل����������ر ج�����ي�����ِل
ال���������ش����ب����ي����ِل روؤى  االم����������������ام  واع����������ط����������اك 
ن�������ا..ي���������������ش�������م�������و ب����������ال ك���������ل���������ٍل وَم���������ي���������ِل
الب������������ن امل��������رت�����������������ش��������ى.. اب������������ن اجل�����ل�����ي�����ِل
وك������������������اَن ال���������رم���������ز ل������ل������ُخ������ل������ق اجل�����م�����ي�����ِل
ع�������ل�������ى ك�����������ل ال���������ب���������ق���������اع وك��������������ل ج������ي������ِل
وي�����������ا ُن���������ب���������اًل ������ش�����م�����ا ف��������������وَق اال����������ش���������وِل
ب����ل����ي����ِل م�������������ش������رق������ةٌ   االف���������������������الُك  ل������������ِك 
ع��������ن اب�����������ن امل�����������ش�����ط�����ف�����ى اب�����������ن اجل�����ل�����ي�����ِل
ج����م����ي����ِل ام������������رٍ   يف  ال���������دي���������ن  ل�����ي�����ب�����ق�����ى 
اجل�����ل�����ي�����ل اىل  اح�������������ت�������������واِك  ب��������ي��������ومٍ  
ع������ل������ي������ِك ع������ل������ى ال������غ������ط������ارف������ة ال������ف������ح������وِل
وق�����������د ��������ش�������ان�������وه ي��������ا ِن��������ع��������َم ال������ف������ح������وِل

�شليم كرمي كرمي�س
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خ�شر البياتيرحلُة الشهادة

ف������������ا�������������سَ امل��������������������������داُد م�������ل�������ب�������ي�������ًا ي�����ت�����ك�����ل�����ُم
وع�������ق�������ل�������ُت ب������ال������ق������رط������ا�������س اح�����������������زاين ال�����ت�����ي
ف����ع����ق����ل����ُت����ه����م ���������ش��������وَب ال�����ب�����ق�����ي�����ع ح�������وا��������ش�������رًا
ت������������رك������������وِك ي����������������رثَب ق�������ا��������ش�������دي�������ن ل�����ك�����رب�����ال
ف�����������������������اأزاح ع����������ن وج�������������ه امل���������������ش�������ر ل�������ث�������اَم�������ُه
واأب�����������������ى ب��������������اأن ي������ر�������ش������ى امل���������������ش�������َر ل������وح������ده
��������ش�������ت�������اَن ب���������ني خ���������������روج م������و�������ش������ى خ�����ائ�����ف�����ًا
ل���������و ك������������ان م��������رت��������اب��������ًا ك������م������و�������ش������ى خ�����ائ�����ف�����ًا
ق���������ل الب�����������ن ع�����ت�����ب�����ة ي���������ا ول���������ي���������ُد ف������ه������ل ت������رى
م�����ث�����ل�����ُه ي�������ب�������اي�������ع  ال  اأن  اأن������������������ا  م������ث������ل������ي 
خم�������اف�������ة ً احل�������������ش������ني  رك�����������ب َ  اأوق�����������ف�����������وا  ك��������م 
ف������������������������اأدار ظ�����������ه�����������رًا ل������ل������ح������ي������اة م�������ن�������ادي�������ًا
ق����������د ك��������������ان ار�����������ش����������ل ل��������ل��������ع��������راق �������ش������ف������رُه
ق�������������ش������َد ال����������ع����������راق م�����ل�����ب�����ي�����ًا ل����������ن����������داِء َم���������ْن
م�����ت�����ي�����ق�����ن�����ًا ال���������������ش�������ف�������ا  ب������������ني  ��������ش�������ع�������ى  ال 
ت���������������رك احل��������ج��������ي��������ج خم���������اف���������ة م�����������ن ه����ت����ك����ه
ال�������������ق�������������وُم مت�������������ش������ي وامل����������ن����������اي����������ا ح�����ول�����ه�����م
ن����������������زَل امل�������������ن�������������ازَل وا��������ش�������ت�������ق�������ّر ب����ن����ي����ن����وى
ه������������ذا ج��������ن��������اح ال������ل������ي������ل اغ�������ط���������������سَ ح�����ال�����ك�����ًا
م�����������ن ب������ي������ع������ت������ي ح��������������لُّ ول�������������������ش���������ُت مب�������ك�������رٍه
م����������ن اآث�����������������ر ال��������دن��������ي��������ا ل������������رُك������������َن �������ش������امل������ًا
ال������������ذي اال  ح����������ول����������ه  م������������ن  ف��������ت��������ف��������رق��������وا 
ع�����������ش�����ق�����وا ال���������������ش�������ه�������ادة ب���������اذل���������ني دم�������اءه�������م
ن����ه����ج����ه����م االم������������ام������������ة  درب  ع�������ل�������ى  ق�����������������وٌم 
دوّي���������ه���������م ب������������������اَت  ك�������ال�������ن�������ح�������ل  ل������ي������ل������ة  يف 
ودري���������ئ���������ة ق������ب������ل������ة ً  امل��������ن��������اي��������ا  ج�������ع�������ل�������وا 
مل����������ا ال������ت������ق������ي������ن������ا وال���������������رم���������������اُح ت���������ش����اب����ك����ت
وق��������������ٌع ل������ه������ا�������ش������َم ي��������������وَم ������ش�����ر������ش�����ت ال����ق����ن����ا
ب�������ي���������������سُ ال���������������ش�������ف�������اِح جت�������ل�������ّل�������ت ب�����اأك�����ف�����ن�����ا
وا�����������ش����������األ �����ش����ل����ي����ل ال�����������ش�����ي�����ف ي������������وَم ل���ق���ائ���ن���ا
ا�������ش������ي������اُف������ك������م ع��������ن��������َد ال������������ف������������راِت ت�����ذّل�����ل�����ت
ورم����������اح����������ن����������ا ق�����������د اب�����������ح�����������رت ب������دم������ائ������ك������م
وب�����������رق ال���������ط���������ف���������وف  ف���������������وق  ل��������ن��������ا  ودٌم 
جت�����ّل�����ل�����ت ل������ل������ق������ا�������ش������دي������ن  ع�����������ش�����ج�����دٍ   م����������ن 
واه��������ان��������ه��������ا رق����������اَب����������ك����������م  اذّل  دم����������ن����������ا 
ع��������ل��������وي��������ة ً ق���������������ش�������ة ً  روي������������ن������������ا  ح��������ت��������ى 

ُم���������������ْر ب���������ني اج���������������������داٍث اأَق��������������ْم��������������َن ب����ك����رب����ال
اع������ت������اب������ه������م ع��������ل��������ى  اف������������ئ������������دة ً  وحت�������������������َر 
ه����������������اذي م������������ن������������ازُل ه��������ا���������ش��������ٍم ودي������������اُره������������م
وحت���������������رِّ ار�������������������سَ ال���������������ش�������ام ه���������ل ق������������رٌب ب���ه���ا
اإث�����������َره�����������م خ��������ّل��������ف��������وه��������ا  امل�������������زاب�������������ل  اال 

واأذن����������������������������ُت ل������ل������ق������ل������م امل���������������������وايل ي������ر�������ش������ُم
م����������ا غ�������������������ادرت ج���������������ش�������دي ت�������������������اأُز وت����������������وؤمُل
ب����������ل ل�����ل�����م�����دي�����ن�����ة ي����������������وَم �����������ش����������اَر االجن�������������ُم
ح��������ي��������ُث ال���������ط���������ف���������وُف ت���������ه���������ّي���������اأت وم����������������ّرُم
ال������������دُم ل���������ه  ُي��������������������راُق  ي������������ومٍ   يف  واأب�����������������������اَن 
ح���������ي���������ُث ال����������ع����������ي����������اُل ل��������رك��������ب��������ِه ت������ت������ق������دُم
وخ��������������������روج �������ش������ب������ط امل�������������ش������ط������ف������ى ي�����ت�����ك�����ت�����ُم
َق�����������ِب�����������َل ال��������رتا���������ش��������ي وال���������ب���������ق���������اُء م����ن����ع����ُم
اب���������������رُم او  ب������ب������ي������ع������ةٍ   ام������������������ُد  َك�����������ف�����������ًا 
واع����������������دُم ال�������������������رتاب  يف  او������������ش�����������ُد  او  ب����������ل 
م�������ّت�������ُم احل���������������ش�������ني  م����������ن  امل������������م������������اَت  اإّن 
ال������������دي������������ُن ي������ح������ي������ا ب��������امل��������م��������ات وي�������������ش������ل������ُم
ُم���������ش����ل����ُم االم���������ان���������ة َ  ��������ش�������ان  ال��������ذي��������ن  ذاك 
اع��������ط��������وا ال�������ع�������ه�������وَد وب��������اي��������ع��������وُه واح�����ج�����م�����وا
ي�����ت�����ح�����ت�����ُم م������������وُت������������ه  م��������ك��������ة  ب����������ط����������ِن  يف 
ح����������رم����������ًا مب�������ك�������ة ي�������������ش������ت������ب������اُح وي�����ه�����������ش�����ُم
وال������ن������ا�������ش������ح������ون ع������ل������ى ال�������ب�������ق�������اء جت���������ش����م����وا
ي�����ت�����ك�����ل�����ُم خ���������اط���������ب���������ًا  ف������ي������ه������م  ق��������������ام  اإذ 
ت�����ي�����م�����م�����وا ول�������ل�������رح�������ي�������ل  خ�����������������ذوه  ج�������م�������ال ً 
م���������ن ����������ش���������اَء م�����ن�����ك�����م ب���������ل واآث������������������ر َي���������ش����ل����م
ي������ق������دُم ال��������ن��������ب��������وِة  ������ش�����ف�����ر ِ  يف  ��������ش�������اء  او 
ُي�����ف�����ط�����ُم ال�������������ش������ه������ادة ِ  درب  يف  ��������ش�������اء  ق��������د 
�������ش������اوم������وا م���������ا  امل�����������ش�����ط�����ف�����ى  اآل  ح������������ِب  يف 
ي����ح����ج����ُم ال  ه������زي������ل������ُه������م  ال�����������������ش��������راب  ع������ن������د 
م��������ا ف����������ارق����������وا ِع����������������دَل ال�������ك�������ت�������اب وه��������ّوم��������وا
و�����������ش����������دوُره����������م ب������������دل ال���������������������دروع ُت���������ق���������ّدُم
وت�������������ش������اب������ك������ت خ���������ي���������ٌل وج��������������������اَل م������ط������ّه������ُم
و�������ش������ف������اُح������ه������م ع������ن������د ال��������ط��������ف��������وِف ت������رتج������ُم
وغ�����������������دت ب���������اأع���������ن���������اق ال���������ب���������واغ���������ي حت����������ذُم
ج�����م�����اج�����ُم ب�������ال�������ف�������الة ِ  ت���������ه���������اوت  ق���������د  ك���������م 
و�������ش������ي������وف������ن������ا ف����������������وَق ال�����������رق�����������اب ُت�������و��������ش�������ُم
ف�������ان���������������ش�������اَل ن��������ه��������ٌر م���������ن دم���������اك���������م ُم���������ع���������ِرُم
ن��������������اَر ال������غ������ي������اه������َب وا�������ش������ت�������������ش������اَء املُ������ع������ت������ُم
وب��������ري��������ُق��������ه��������ا ل�������ل�������ن�������اظ�������ري�������ن ال�����ب�����ل�����������ش�����ُم
ت����ت����ل����ع����ث����م ل��������ك��������م  ك���������������اأف���������������واهٍ   وب�������������������دت 
ج������ع������ل������ت ��������ش�������غ�������َرك�������ُم ي�������������ش������ي������ُب وي��������ه��������رُم
ه����������ل ف�����������������ارق ال��������ب��������اك��������ني م������ن������ه������ا امل�����������������اأمُت
������ش�����غ�����ف�����ًا ع������ل������ى ار��������������س ال�������ك�������رام�������ة ت�����������ش�����رُم
وخُم�����������ي�����������ُم ل�������ل�������خ�������ن�������ا  داٌر  ظ�������������ل  ه�������������ل 
ل��������ي��������زي��������َد م�����������ا ب�����������ني امل����������ق����������اب����������ِر ي�����ج�����ث�����ُم
ُي���������زك���������ُم ِف��������ن��������اه��������ا  يف  ان������������������ٌف  م��������������رَّ  ل�����������و 
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حميد الكلكاويالمنقُذ

ي������ا �����ش����اح����ب ال����غ����ي����ب����ة ال������ك������ربى ل����ن����ا اأم������ل
ب�����������ات ال���������ع���������راق ي�����ت�����ي�����م�����ًا م��������ن ي�����وؤب�����ن�����ه
م��������ا م��������ن جم��������ر م��������ن االع�����������������راب ي���ن���ق���ذن���ا
ف�������رق ان��������ن��������ا  اذ  ��������ش�������دن�������ا  حت��������ال��������ف��������وا 
ي��������ام��������ن ظ���������ه���������ورك ي�����ع�����ط�����ي�����ن�����ا ب���������ال م���ن
ن����ق���������ش����ي ع�����ل�����ى ك�������ل م�������ن ي������دن������و م����راب����ع����ن����ا
ف������دي������ت������ك ال����������������روح ي��������ا اآخ��������������ر ائ����م����ت����ن����ا
)ن���������ش����ك����و ال�����ي�����ك زم�������ان�������ا( ������ش�����اء م���ذه���ب���ن���ا
ع������اب������وا ع���ل���ي���ن���ا وق��������د ع������اب������وا ����ش���ع���ائ���رن���ا
ف���ن اإىل  اأدى  ق��������د  غ������ي������اب������ك  م��������ن  ي��������ا 
ع���������ش����ن����ا ع������ل������ى م��������ن ك��������������ادت ت���ق���ط���ع���ن���ا

م������ت������ى ظ���������ه���������ورك ف�������������االأق�������������وام ت���ق���ت���ت���ل
ت���ك���ت���م���ل ال�������ب�������ل�������دان  يف  ال�����������ش�����ي�����اح�����ة  ب�������ل 
م����������ن امل��������������������������اآزق  ه����������م ف������ي������ه������م ال�������زل�������ل
وراف���������������ش�������ي�������ون ������ش�����م�����ون�����ا وق�����������د ج����ه����ل����وا
ه�������ل ح���������ان وق������ت������ك ي�������ا خم������ت������ارن������ا االأم���������ل
م�����ن�����ه�����م واأع���������وان���������ه���������م ب��������ل ك�����ل�����ه�����م ����ش���ف���ل
ن���������ش����ت����ل����ه����م ال�����������ش�����رب م����ن����ك����م ك����ل����ن����ا ع���ج���ل
اخل����ل����ل ب�����ه�����ا  اأودى  م�������راق�������دك�������م  ح�����ت�����ى 
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������اأم������ل ك��������اد ال�����ق�����ل�����ب( ي�����ش��ت��ع��ل
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تراُث العلماء

التشّيع عقيدة إسالمية 
أم فكرة مبتدعة؟

الزمنية  السلطة  أن  عىل  السلمون  واتفق 
ُتعطى  األكرم  للرسول  كانت  التي  والدينية 
يعنّي  هي  بينهم:  فيام  اختلفوا  ثم  خلليفته 
اخلليفة بالنص من النبي عليه بالذات أو يرتك 

األمر فيه إل اختيار األمّة؟
ل  بالنص  يتعني  اخلليفة  ان  الشيعة:  قالت 
أن  نبيه  يأمر  تعال  الل  أن  أي  بالنتخاب، 
خليفة  )فالنًا(  اختار  قد  بأنه  السلمني  يبلغ 
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 الغالة ف عيل 
وصفاته أو تكفي خصومه السياسيني وما إل 

ذلك فال يمت إل التشّيع بصلة.
بذه  يتلخص  وجوهره  حقيقته  ف  فالتشّيع 
النصوص  المْبْبام  بأن  اليْبْبامن  وهي  الكلمة 
بإرادة  بإرادة الل ل  يتوّل احلكَم ويكم  عليه 

الناس وهذا ما أنكره غيهم.
كتاب  من  ُأخذْت  الشيعة  عند  العقيدة  وهذه 
هذا  أن  فقالوا:  خصومهم  أما  نبيه  وسنة  الل 

ونقول:  إسالمية  غي  نزعة  إل  هو  ما  العتقد 
إهنا إسالمية ل شائبة فيها لغي السالم وقد 

ُأخذت من كتاب الل وسنة نبيه.
أدلة الشيعة عىل أن اخلالفَة تكون بالنص:

استدل الشيعة عىل أن اخلالفة تكون بالنص ل 
بالنتخابات من خالل األدلة التالية:

باسم  ل  الل  باسم  يكم  اخلليفة  أن  منها: 
من  خيتار  أن  هْبْبذه  واحلْبْبالْبْبة  فيجب  الشعب 
طريق  عن  الشعب  من  ل  نبّيه  لسان  عىل  الل 

النتخاب.
َيَشاُء  َما  ُلُق  خَيْ ْبْبْبَك  )َوَربُّ تعال:  قوله  ومنها 
َوَتَعاَلٰ   ِ اللَّ ُسْبَحاَن  ُة  اخْلَِيَ ُم  َلُ َكاَن  َما  َتاُر  َوخَيْ
تعال  فالل   ،)68 )الَقصص:  ُكوَن(..  ُيرْشِ َعامَّ 

حرص الختيار ونّقاُه عن مجيع الناس.
اخلطأ  من  معصومة  غي  األكثرية  أن  ومنها: 
فمن اجلائز أن ختتار رجاًل ل تتوفر فيه صفات 
فتعّم  وغْبْبيمهْبْبا  واخُلْبْبلْبْبق  العلم  مْبْبن  المْبْبْبام 
العبادة  بني  الفساد  وينترش  البالد  ف  الفوىض 
ف  األكثر  رأي  سقوط  عىل  القرآن  نص  وقد 
ْرِض  الية الكريمة: )َوإِن ُتِطْع َأْكَثَر َمن ِف اأْلَ

الت�شريعية  معانيها  بكافة  ال�شلطة  هذه  ومار�س  عامة  �شلطًة  للنبّي  جعل  االإ���ش��الُم  جاء  ملّا 
والتنفيذية والق�شائية، وكان يبني االأحكام واحلالل واحلرام ويقود اجليو�س ويكتب للملوك 
بهذه  الكرمي  القراآن  ربط  وقد  احل��دود؛  ويقيم  النا�س  بني  ويق�شي  املعاهدات  معها  ويعقد 
ُ َوَر�ُشوُلُه اأَْمًرا اأَن َيُكوَن  ى اهلَلّ َذا َق�شَ ال�شلطات ب�شخ�س الر�شول فقال: )َوَما َكاَن مِلُوؤِْمٍن َواَل ُموؤِْمَنٍة اإِ

ِبيًنا( )االأحزاب: 36(. اَلاًل ُمّ َلّ �شَ َ َوَر�ُشوَلُه َفَقْد �شَ ُة ِمْن اأَْمِرِهْم َوَمن َيْع�ِس اهلَلّ َرَ َلُهُم اخْلِ

من كتاب )النوا�شب وخطرهم على االإ�شالم( للكاتب اأبي الف�شل م�شن
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إِلَّ  بُِعوَن  َيتَّ إِن   ِ اللَّ َسبِيِل  َعن  وَك  ُيِضلُّ
)األنعام:  ُرُصوَن(  خَيْ إِلَّ  ُهْم  َوإِْن  نَّ  الظَّ

.)116
لربه  موسى  مناجاة  الكالم  هذا  ويؤيد 
أن  موسى  أراد  فعندما  جْبْباللْبْبه،  جْبْبل 
اختار  ربه  يناجي  كي  اجلبل  إل  يذهب 
عددهم  البالغ  قومه  من  ألفًا  سبعني 
سبعامئة ألف ثم اختار من السبعني ألفًا 

آلف  السبعة  من  واختيار  آلف  سبعة 
سبعامئة واختيار من السبعامئة.. سبعًا.. 
الطور  جبل  إل  بم  وصعد  فأخذهم 
للمناجاة وف اعتقاده أن هؤلء السبعني 
ف  إرسائيل  بني  وخالصة  صفوة  هم 
الصالح والتقوى فلام وصلوا إل اجلبل 
وما إن بدأ بالكالم مع الل حتى قالوا له: 
أرنا الل جهرة؛ فظهر لوسى سوء اختياره 

وإنه ل يكن مصيبًا بذا الختيار.
النبي  بْبْبن عْبْبمْبْبران  فْبْبْبإذا كْبْبان مْبْبوسْبْبى 
ل  العالني  رب  مْبْبن  والْبْبؤيْبْبد  العصوم 
الؤمنني  قْبْبومْبْبه  مْبْبن  خيْبْبتْبْبار  أن  يستطع 
ونواياهم  القوم  بضامئر  جلهله  األتقياء 
الرجل  خيتاروا  أن  الناس  بعامة  فكيف 
واألروَع  واألعلم  واألتقى  األصلح 

ليكون خليفًة عليهم؟!

  
ف كتاب )أجوبة الشبهات( الصادر عن 
عبد  السيد  الشهيد  يتحُفنا  البالغ،  دار 
احلسني دستغيب )قدس رسه(، بمناقشة 
شبهات  من  يثيوه  وما  البعض  أسئلة 
ومن  المامية،  الشيعة  اعتقادات  حوَل 
بينها السؤال القائل: لاذا ل جُيمْع القرآن 

الكريم بالكيفية التي نزل فيها؟
ليَس  قائاًل:  دستغيب  السيد  جييب  وهنا 
والتداول  الدّون  القرآن  أن  ثّمة شك ف 
اليات  فيه  جتمع  ل  السلمني  بني  اليوم 
حيث  من  ترّتب  ول  نزولا،  حسب  عىل 
آيات مدنية  وإنام نجد  تقدمها وتأخرها، 
أحلقت  قد  النبوية  البعثة  آخر  ف  نزلت 
آيات  ُأحلقت  بالعكس،  أو  مكية،  بسور 
اليات  وجْبْباءت  مدنية،  سور  ف  مكية 

النسوخة قبل اليات الناسخة.
القرآن  ترتيب  عدم  فإن  ذلك  مع  ولكن 
الكريم عىل كيفية نزوله ل يرض بفصاحته 
األحكام،  بيان  كيفية  عىل  ول  وبالغته، 

وكل ما يتعلق بشؤون القرآن وأموره.
عدل  الل،  رسْبْبول  حديث  بنص  ويعت� 

الل  )صْبْبىل  فيهم  يقول  حيث  الْبْبقْبْبرآن، 
اخلاصة  ذلك  عىل  اتفق  كام  وآلْبْبه(،  عليه 
كتاب  الثقلني  فيكم  تارٌك  )إين  والعامة: 

الل وعرتيت(.
أما تفصيل ما حدث تارخييًا، فإن الصادر 
تّدثنا أنه وبعد وفاة رسول الل )صىل الل 
مجع  السلمون  أراد  وعندما  وآله(  عليه 
يعرف  رجل  إل  احتاجوا  فقد  القرآن، 
حسب  اليْبْبات  موقع  الدقة  وجْبْبه  عىل 
تسلسل نزولا زمنيًا وحميط بمواد التقّدم 
ذلك  وغي  والنسوخ  والناسخ  والتأخر 

من الشؤون الرتبطة بالكتاب الكريم.
ل يكن أمام السلمني رجاًل أفضل من أمي 
الؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
يقوم بذه الهّمة، فهو الذي لزم رسول 
الل من أول البعثة حتى الوفاة، ورافقه ف 
إليه،  اخللق  أقرب  وكان  وترحاله،  حّلِه 
مضافًا إل ذلك أنه )صلوات الل وسالمه 
القول  تعي  قوية  بذاكرة  حظي  عليه( 
ب�كة دعاء  ما تسمعه، وذلك  تنسى  ول 
ما  ينسى  إليه، حتى كان ل  النبي األكرم 
بمجرد  الرشيف،  عمره  هناية  إل  يسمعه 

أن يسمعه مّرة واحدة، حتى اشتهر لدى 
والعامة  اخلاصة  من  التفسي  أصحاب 
تعال:  بقوله  العني  السالم(  )عليه  بأنه 
)وتعيها ُأذن واعية( )سورة احلاقة: 13(.
وف الجتاه نفسه فقد أخرج العالمة احليل 
وتفسي  نعيم  أيب  احلافظ  عن  الل(  )رحه 
الثعلبي، ف تفسي قوله تعال: )قل كفى 
وبينكم ومن عنده علم  بيني  بالل شهيدًا 
علم  عنده  ممن  القصود  بْبْبأن  الكتاب( 
)عليه  طالب  أيب  بن  عيل  هو  الكتاب، 

السالم(.
وتبعًا لوقعه هكذا وتنفيذًا لوصية رسول 
المام  جلس  وآلْبْبه(  عليه  الل  )صىل  الل 
عىل  وأخذ  بيته،  ف  السالم(  )عليه  عيل 
إل  عاتقه  عىل  رداَءه  يضع  ل  أن  نفسه 
ألداء الصالة، وأن ل خيرج من البيت ف 
األساسية  الهمة  ينجز  أن  قبل  مهمة  أي 
وترتيبه  الكريم  القرآن  بجمع  التمثلة 

حسب كيفية نزوله.
الهمة،  بْبْبذه  الْبْبسْبْبالم(  )عليه  قْبْبام  لقد 
ومعه  السلمني  إل  جْبْباء  أمّتها  وعندما 
ومرتبًا  نزل  كام  جمموعًا  يمله  الل  كتاب 
الرسول  عىل  فيها  نْبْبزل  التي  بالكيفية 

األمني )صىل الل عليه وآله(.
بالقرآن  أحٌد  يأخذ  ل  األسف  مع  ولكن 
ان�ى  من  ثمة  بل  المْبْبام،  مجعه  الْبْبذي 
إليه ليقول له: ل حاجة لنا بقراءتك فعاد 
القرآن  بيته ومعه  إل  السالم(  )عليه  عيل 
الذي مجعه، والذي مى أئمة أهل البيت 
إل  آخر  بعد  آخر  بعد  واحْبْبدًا  يتوارثونه 
)عليه  الهدي  المام  ولده  إل  وصل  أن 

السالم(.

من كتاب )النوا�شب وخطرهم على االإ�شالم( للكاتب اأبي الف�شل م�شن
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َوَيْقُتُلوَن   ِ ِذيَن َيْكُفُروَن بَِآَياِت اللَّ  )إِنَّ الَّ
ِذيَن َيْأُمُروَن  بِيِّنَي بَِغْيِ َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الَّ النَّ
بَِعَذاٍب  ُهْم  ْ َفَبرشِّ النَّاِس  ِمَن  بِاْلِقْسِط 
ْم  َأْعاَمُلُ َحبَِطْت  ِذيَن  الَّ ُأوَلئَِك   * َألِيٍم 
يَن(  ْم ِمْن َنارِصِ ِخَرِة َوَما َلُ ْنَيا َواْلَ ِف الدُّ
أفعال  من  ثالثة  عن  تتحدثان  اليتان 
جْبْبزاءات  لثالثة  واستحقاقهم  اليهود 
الثالثة،  األفعال  أما  والخرة  الدنيا  ف 
وثانيًا  اللية،  باليات  كفرهم  فْبْبأوًل 
قتلهم  وثالثًا  األنبياء،  بقتل  جريمتهم 
المرين بالعروف والناهني عن النكر، 
أوًل  فهو  هؤلء  ينتظر  الذي  اجلزاء  أما 
حبط  وثانيًا  األليم،  بالعذاب  البشارة 
عدم  وثالثًا  والخرة،  الدنيا  ف  األعامل 
األول  والالحظة  لم،  النارص  وجْبْبود 
فعل  بصيغة  جْبْباءت  جرائمهم  كل  أن 
بِيِّنَي  النَّ )َوَيْقُتُلوَن  )َيْكُفُروَن(  الضارع 
ِمَن  بِاْلِقْسِط  َيْأُمُروَن  ِذيَن  الَّ )َوَيْقُتُلوَن   )
النَّاِس( الذي يدل عىل استمرارهم بذه 

األفعال فلم تصدر هذه األفعال مرة أو 
مرتني، بل هي دأبم وديدهنم مما يكشف 
الباطل,  عىل  وإرصارهْبْبم  عنادهم  عن 
بآيات  الكفر  هو  الصفات  تلك  وأول 
اخلبيثة  الصفات  كل  تنبع  ومنها  الل، 
ليس  الكفر  أن  والْبْبالحْبْبظ  األخْبْبْبرى، 
بالل، بل بآياته التي هي متعددة ومتكثرة 
والفروض  ثانيًا،  وواضحة  وبينة  أوًل، 
كفروا  لكنهم  الْبْبدايْبْبة  إل  توصل  أن 
يكتفوا  ول  وعدوانًا  وظلاًم  بغيًا  بعدها 
النبيني  قتل  إل  تعدى  بل  الكفر،  بذا 
وهم الذين جتري عىل أيدهيم العجزات 
( قيد  واليات, والقيد الذكور )بَِغْيِ َحقٍّ
توضيحي وليس احرتازيًا, أي ل يوجد 
قتالن لألنبياء قسم منه بحق وقسم آخر 
بغي  وهو  واحد  قسم  هو  بل  حق,  بغي 
بحق وبذلك فليس هناك أي شبهة، أو 
اشتباه، أو غفلة، أو غي ذلك, وهنا نكتة 
ظريفة وهي نسبة القتل إل اليهود الذين 

القرآن، وذلك لرضاهم  عارصوا نزول 
بفعل أسالفهم ومن ريض فعل قوم عد 
منهم, ولشابتهم ألسالفهم بمحاولتهم 
عليه  الل  )صْبْبىل  اخلاتم  النبي  اغتيال 
القتل  نسبة  وهي  أخرى  ونكتة  وآلْبْبه(، 
ألن  بِيِّنَي(،  النَّ )َوَيْقُتُلوَن  األنبياء  جلميع 
جترأ  فقد  منهم  واحد  قتل  عىل  جتّرأ  من 
أسالفهم  يكتف  ول  اجلميع،  قتل  عىل 
بقتل األنبياء، بل قتلوا المرين بالقسط 
النَّاِس(  )ِمْبْبَن  التعبي  وهذا  الناس  من 
األنبياء  طبقة  من  ليسوا  أهنم  عىل  يدل 
بل  قتلهم،  عن  احلديث  مى  الذين 
يلتزمون  الذين  األنبياء  أتباع  من  هم 
عن  والنهي  بالعروف  األمْبْبر  بفريضة 
النكر وهي فريضة ف شيعتنا وشيعة 
بالمرين  يتأثروا  فلم  السابقني  األنبياء 
ول يرتدعوا عن غيهم، بل ل يقفوا منهم 
موقف احلياد أو الالمبالة، إنام ارتكبوا 
ول  ناهي  بال  يبقوا  حتى  قتلهم  جريمة 

األفعال 
الثالثة
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النهاج  وهذا  أساسه،  عىل  يعملون  منهاج  لم  والصالح  احلق  دعاة  كان  لطالا 
يستمد قوته من باعثها ومؤيدها بتأييده عز وجل، فكان لذا النهاج أعداء وخصامء 
عىل مرِّ الدهور والعصور، وهذا مما ل شك فيه لكل ذي لٍب سليم، لكن اللفت 
معاداهتا  ف  جديدًا  وطريقًا  منهجا  اختذت  والفساد  الضالل  دعوات  أن  لالنتباه 
اعتامدًا  تعتمد  النحراف  إل  دعواهم  طرق  كانت  أن  فبعد  واحلقيقة،  احلق  ألهل 
الدماء،  القتل وسفك  الباشة وصلت ف بعض األحيان إل  مباشًا عىل الواجهة 
العقيدة  ترسخ  الباشة  الواجهات  هذِه  أن  إل  فطنوا  احلق  وأعداء  الطغاة  أن  إل 
واليوم  احلق،  أتباع  تكثي  ف  وتسهم  والواجهة  التحدي  روح  النفوس  ف  وتبث 
الندساس بني  بلباس جديد أل وهو  أهل احلق وأنصاره  نعيش زمنًا ف مواجهة 
صفوف الجتمع والتقمص بقميص الصالح والدفاع عن حقوق النسان، ونقد 
كل ما ييسء إل سلب احلريات، أما الباطن ف تلك الدعاوى فهي تصب اهتاممها 
إل معاداة احلق والدين وتشويه تلك الرشائع النورانية، فبعضهم يصفها بالتخلف 
والرجعية ورفض النصياع ألوامر الرشيعة بحجة أن النسان ُحرٌّ ف فكره وعقلِه 
ول بد أن ل يكون أسيًا ألحد مهام كان وضعه أو منزلته، فهي دعوة إل التمرد عىل 
باختاذ  إطالقها  ف  الباطلة  الدعوات  هذه  تطورت  ثم  بالقدس،  يوصف  يشء  كل 
منحرفة  أفكار  إل  التشظي  ثم  أولً،  الدين  بلباس  التلبس  أل وهو  منحى جديد، 
صبغتها العامة هي صبغة الرشع والدين، وهنا ازداد اخلطر الحدق بأمتنا وخاصة 
بطبقة الشباب ألهنم العمود الفقري والسند الرافد لألمة، فالواجب علينا اليوم أن 
نكون أكثر حرصًا ووعيًا لتلك الدعاوى ورايات الضالل، ووضع احللول الريعة 
الجامت  لصد  حقيقية  وقفة  والوقوف  شبهاهتا،  عىل  والرد  النحرافات،  لعاجلة 
الدسوسة، التي قد تنطيل عىل كثي من أبناء جمتمعنا، ويسقط فيها، ولعل من أهم 
األمور التي تسهم ف احلد منها استخدام سالح العالم الذي أصبح اليوم أقوى 
من باقي األسلحة إذًا هي دعوة حقيقية للوقوف بكل جدية بوجه هذِه الغزوات، 
عىل  للحفاظ  با  القيام  الرتبوية  الؤسسات  مجيع  عىل  جيب  كبية،  مسؤولية  وهي 

شبابنا وأبنائنا، الذين نأمل فيهم أن يكونوا بناة للبلد.

مصاف  ف  اجلريمة  هذه  ووضع  رادع، 
بآيات  والتكذيب  األنبياء  قتل  جريمة 
اجلريمة  هْبْبذه  عظمة  عىل  يْبْبدل  مما  الل 
من جهة، وعظم مقام المرين عند الل 
من جهة أخرى, وقد أوعد الل سبحانه 
بثالث،  الْبْبثْبْبالث  اجلْبْبرائْبْبم  أهْبْبل هْبْبذه 
بدأت بالتهّكم بم والسخرية باستعامل 
إيصال  هو  والبشارة  ُهْم(،  ْ )َفَبرشِّ لفظ 
يظهر  الْبْبْبذي  للشخص  الْبْبسْبْبار  اخلْبْب� 
لكنها  وجهه  برشة  عىل  ورسوره  فرحه 
عندما تستعمل مع العذاب األليم فهي 
الثاين هو حبط  للسخرية قطعًا, واجلزاء 
الدنيا  ف  أما  والخرة  الدنيا  ف  أعاملم 
نور  إطفاء  من  مبتغاهم  إل  يصلوا  فلن 
الل ألن الل سبحانه غالب عىل أمره، أما 
ألعاملم  أثر  أي  جيدون  فال  الخرة  ف 
الل  يريض  مما  يشء  أعاملم  ف  كان  أن 
العمل  أثر  إزالْبْبة  هو  فاحلبط  سبحانه، 
يوجد  ل  ذلْبْبك  كْبْبل  وفْبْبوق  الصالح، 
شيئًا  عنهم  فيدفع  ينرصهم  أحْبْبد  أي 
أو يسرتد شيئًا من  األليم،  العذاب  من 
آثار أعاملم, وقد سأل أبو عبيدة اجلراح 
الناس أشد عذابًا يوم  رسول الل: )أي 
القيامة؟ قال )صىل الل عليه وآله( رجل 
أمر بمعروف أو هنى  أو رجاًل  نبيًا  قتل 
عن منكر(، ومن هذا احلديث الرشيف 
اليهود إل  الية وإن كانت ف  إن  نفهم 
أهنا تشمل غيهم بكل تأكيد، فكل من 
النكر  عن  وناهيًا  بالعروف  آمْبْبرًا  قتل 
اللية،  العقوبات  بذه  مشمول  فهو 
)عليه  الشهداء  سيد  قتل  أن  ريب  ول 
ل خيرج  فهو  العموم  هذا  السالم(، من 
مفسدًا،  ول  ظالًا  ول  بطرًا  ول  أشًا 
أمة جده  لطلب الصالح ف  بل خرج 
ومن  النكر،  عن  ناهيًا  بالعروف  أمرًا 
المكن القول إن قتلته قد قتلوا األنبياء 
األنبياء  خاتم  قتلوا  ،بل  وارثهم  ألنه 
)حسني  بمقتى  وآله(  عليه  الل  )صىل 
لن  حرب  حسني(و)أنا  من  وأنْبْبا  مني 

حاربكم(.
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االسرة

وهم  والنسب،  القرابة  بصلة  بم  ترتبط  َمن  هم  األرحْبْبام 
واجلّدات،  واأُلّمهات، واألجداد  الباء  التايل:  الرتتيب  عىل 
األخ،  وأولد  والعاّمت،  واألعْبْبامم  واألخْبْبوات،  والخْبْبوة 
من  يليهم  من  ثّم  واخلْبْبالت،  واألخْبْبوال  اأُلخْبْبت،  وأولد 

األقرباء، األقرب فاألقرب، ثّم بالصاهرة.
وتدعى  األب،  جهة  من  القرابة  قسمني:  إل  تقسم  والقرابة 
فالعطف  أرحْبْبام،  وتدعى  اأُلم  جهة  من  والقرابة  عصبة، 
أشّد  لألرحام  ولكّنه  والرحْبْبام،  للعصبة  واجب  والطاعة 
وجوبًا؛ ذلك ألّن الرسول )صىل الل عليه واله وسلم( شّدد 

عىل خدمة ذوي األرحام، وحّذر من القصور ف واجبهم.
النبي  أمر  والرحْبْبام،  العصبة  يمثالن  واأُلم  األب  كان  ولّا 
إحرتام  من  أكثر  اأُلم  بإحرتام  وسلم(  واله  عليه  الل  )صىل 
األب، فقال: ُأّمك، ُأّمك، ُأّمك، ثّم أباك، ثّم أدناك فأدناك، 

وعىل هذا فالعناية بالرحم واجبة.
ُأنثى ل جيوز  به كّل  ولذا أمر السالم بصلة الرحم، ويعني 
الذين  مجيع  الرحم،  بصلة  األمر  ويشمل  بل  عليها،  العقد 
تربط الشخص بم رابطة النسب. وقد اّتفق بتحريم ذوات 
الرحام مجيع اأُلمم، لكّن القرآن أعلن هذا التحريم وجعله 
– لدى  ساريًا  يزال  – ول  التحريم  هذا  رسى  وقد  قطعّيًا، 

مجيع الطوائف الشتّقة من السالم.
صلة الرحم ف القرآن الكريم:

أّن القرآن يوّجه مجيع الناس إل إحرتام رابطة القرابة  يكفي 

َواألْرَحاَم(  بِِه  َتَساَءُلوَن  الَِّذي   َ اللَّ ُقوا  )َواتَّ فيقول:  الرحّية، 
)النساء/ 1(، أي يذّكر الناس بأهّنم يعودون ألب واحد وُأم 

واحدة، كام جاء هذا رصيح ف القرآن.
وهذا توجيه إل إحرتام الرابطة النسانّية ولو بعدت األنساب 
التوجيه إل  أّن  وتعّددت األلوان واللغات واللهجات. عىل 
خدمة ذوات الرحام يعود بفائدة ك�ى عىل صفاء الجتمع، 
بني  به  الل  أمر  الذي  والتعاون  التبادل  الحرتام  إل  ويؤدي 
ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر  َ مجيع الناس، فقال تعال: )َيا َأهيُّ
َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا( )احلجرات/ 13.)

إّن تسمية القرابة ف الرشع أرحامًا لسببني:
هذا  أّن  ونالحظ  الرحن،  اسم  من  الرحم  لشتقاق  األّول: 
له حّق  الرحة والعطف واحلنان، نحو من  الشتقاق يشمل 

)الصلة( من ذوي القرابة والنسب.
الثاين: لنحدار القرابة من األصل الذي ينتمي إليه النسان: 
ف  اجلنني  تكوين  مكان  األصْبْبل  ف  هو  الْبْبذي  الرحم  وهو 
بطن ُأّمه، ثّم استعي لقبًا للقرابة، لكوهنم خارجني من رحم 
َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم  ُقوا  اتَّ ا النَّاُس  َ واحدة. قال تعال: )َيا َأهيُّ
ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهاَم ِرَجال َكثًِيا 
َكاَن   َ اللَّ إِنَّ  َواألْرَحْبْباَم  بِِه  َتَساَءُلوَن  الَِّذي   َ اللَّ ُقوا  َواتَّ َونَِساًء 
الل  من  موصول  الرحم  1.فواصل  )النساء/  َرِقيًبا(  َعَلْيُكْم 
دينه ودنياه وف آخرته، بكريم  بكّل خي ف حياته، ف  تعال 

اجلزاء وعظيم األجر والرضوان من الل تعال.

آالء مصطفى  تجسيد للعالقات االجتماعية
التراحم االسري .. 
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االسرة

الباء ف بعض األرس فعيل سبيل  البناء عيل  سيطرة بعض 
الثال األبناء ف هذا العرص لألسف هم من يفرضون رأهيم 
عيل الباء فهم من خيتارون ماذا يلبسون ويشرتون حتي ف 
حالة تعارض الباء مع ذلك فهم جي�وهنم عيل لبس معني .

تدين الستوي الثقاف لألبناء , ويرجع السبب ف ذلك  هو قضاء 
األبناء أغلب أوقاهتم خارج البيت وأمام شاشات الكمبيوتر 
الامة  األمور  ف  الفراغ  اوقات  قضاء  وعدم  اوالتليفونات، 
كالقراءة أو ممارس الرياضة وزيارة األهل واألقارب لتقوية 

العالقات الجتامعية.
نصائح وحلول لشاكل الرتبية :

ثقافتهم  لزيادة  الكتب  قْبْبراءة  الوالدين  عيل  جيب   -
الصالة  عىل  األبناء  حث  السوية،  الرتبية  البناء  تربية  حول 
بأوقاهتا واللتزام بتعاليم الدين،اضافة ال  ممارسة الرياضة 

والقراءة منذ صغرهم
لن  معهم  التقصي  وعدم  أكثر,  األبناء  من  الباء  -تقرب 
معظم الباء ينشغلون عن أطفالم بسبب ضغوطات العمل 
أنواع  من  كنوع  الترصف  ف  احلرية  لم  فيرتكون  واحلياة 
تعويض  انشغالم عنهم , فهم ل يعرفون أن هذه احلرية ترض 

باألبناء.
-ختصيص وقت يوميًا للجلوس مع األبناء ومعرفة مشاكلهم

البناء كأصدقاء والتقرب منهم وفهم طريقة  -التعامل مع 
تفكيهم

-توجيه األبناء بطريقة سليمة وزرع مبادئ اخلي فيهم
السؤولية :

الكثي من األرس ل يعرفون مدي السؤولية األرسية  توجد 
التي تقع عليهم ف الرتبية وبسبب عدم تمل هذه السؤولية 
كثيًا  يرض  وهذا  الشخصية  ف  خمتلني  األبناء  بعض  خيرج 
وعي   عىل  يكونا  أن  جيب  فالوالدان  ونجاحهم  بمستقبلهم 

كامل بالسؤولية.
واألرسة تتكون من نوعني مها الرسة المتدة والركبة والنوع 

األخر هي األرسة النووية
واألجْبْبداد   والبْبْباء  األبناء  تضم  والركبة  المتدة  فْبْباألرسة 

والسلطة تكون لألك� سنًا من الذكور
تكون  األرس   وهذه  النووية  الرسة  فهي  الخر  النوع  أما 

عبارة عن أرس تضم األبوين واألبناء وهذه األرسة ت
البناء  برتبية  بذاهتا وتقوم  اقتصاديا واجتامعيا  كون مستقلة 
هو  األرسة  هذه  وكبي  الكبية  العائلة  من  تدخل  أي  بدون 

األب أو األخ األك�

مفهوم )الحبة( من الفاهيم التي ُحّرفت وأصبحت لا أكثر 
من معنى بل ربام معان مغايرة لقصدها األسايس.والفاهيم 
التي باتت ُتفهم خطأ بسبب العولة العالمية، والسترشاق 
الشجاعة  كمفهوم  كثية  هي   األعداء…  وغلبة  المنهج، 
واحلضارة  والتمّدن  والنفتاح  والعلم،  والزهد،  واجلرأة، 
واحلرية. أما الحبة ف السالم، فهو احلالة النفسية الشعورية 
التي تتوجه إل شخص أو جمموعة عىل أساس إلي حمض، 
متامًا كام أّن البغض ل يكون إّل بناًء عىل أوامر إلية حمضة، 

تعّبدًا لل عّز وجل ورقًا.
عّز  الل  ف  والبغض  سبحانه،  الل  ف  احلب  إّن  آخر  بتعبي 
وجل، من عناوين السالم األساسية التي ل يستقيم اليامن 

إّل با، بل ل يكون الؤمن مؤمنا إّل با.
وغفلة الّناس عن هذا العنوان األسايس، ل يؤثر عىل موقعه 
ف دين السالم، كام هي الكثي من الفاهيم الغّيبة أو العّطلة، 
والتي سوف تعود يومًا، عندما متأل األرض قسطًا وعدًل كام 

ملئت ظلاًم وجورًا.
فعن المام الصادق عليه السالم قال: »َمْن أحّب لل، وأبغض 

لل، وأعطى لل، فهو مّمن كمل إيامنه«.
وف نص آخر عن مولنا المام الباقر عليه السالم قال: »إذا 
كان يبُّ  فإن  قلبك،  إل  فانظر  خيًا،  فيك  تعلم  أن  أردت 
والل  خي  ففيك  الل  معصية  أهل  ويبغض  الل،  طاعة  أهل 
يبغُض أهل طاعة الل ويبُّ أهر معصيته،  يّبك، وإن كان 
فليس فيك خي والل يبغضك والرء مع من أحب«. )الكاف: 

باب احلب، ح1(
خاصة  كّلها،  األرسة  عىل  ينسحب  احلب  هذا  أن  شك  ول 
يرّص  والتي  الختلفة،  السالم  أخالقيات  بعذب  ارتوى  إذا 

األعداء عىل سلبنا إياها، وهي أغىل ما نملك، والتي منها:
صلة الرحم، الرأفة، الرتاحم، التزاور، ال� بالوالدين، إجالل 

ذي الشيبة السلم، إجالل الكبي، التعاطف. )الكاف:ج2(
إّن شجرة احلب احلقيقي بحسب مفهوم السالم، وما يتفّرع 
عنها من أغصان، هي التي جعلت األرسة مرتابطة متامسكة، 

جيل صغيها كبيها، ويرأف كبيها عىل صغيها.
العطُف واحلنان والرعاية  فتامسكت األرسة وتاببت وكان 
قول  عن  النهي  درجة  إل  واحلكم،  األساس  هو  والتكافل 

أٍف، أو النظرة احلادة الؤذية عىل الوالدين.
حقيقي،  بينهام  فاحلب  األرسة،  أفراد  بسائر  يتعّلق  فيام  أّما 
وليس لصلحة آنية أو عابرة، ألن النطلق إيامين ملزم، له آثار 

ف الدنيا والخرة.

آالء مصطفى 

نصائح وحلول لمشاكل 

التربية االسرية
دور المحبة 

في تكوين األسرة
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سياتي زمان

الحذر من الدنيا

ه عليه وآله نقي الثوب  ى اللَّ ه صلَّ عن ابي عبد اهلل  عليه السالم انه قال جاء رجل موسر إلى رسول اللَّ
ه عليه وآله فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر فقبض  ى اللَّ ه صلَّ فجلس إلى رسول اللَّ
ه عليه وآله : أخفت أن يمّسك من فقره شيء  ى اللَّ ه صلَّ الموســـر ثيابه من تحت فخذيه فقال رســـول اللَّ
؟ قال : ال ، قال : فخفت أن يصيبه من غناك شـــيء ؟ قال : ال ، قال : فخفت أن يوســـخ ثيابك ؟ قال : ال ، 
ه إن لي قرينا يزّين لي كّل قبيح ، ويقّبح لي كّل  قال : فما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رســـول اللَّ
ه عليه وآله للمعســـر : أتقبل ؟ قال : ال ،  ى اللَّ ه صلَّ حســـن ، وقد جعلت له نصف مالي ، فقال رســـول اللَّ

فقال له الرجل : ولم ؟ قال : أخاف أن يدخلنى ما دخلك .

ه عليه الّسالم يقول : أربع في التوراة وإلى جنبهن  في امالي الطوسي : رفاعة قال : سمعت أبا عبد اللَّ
أربع : من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح على رّبه ساخطا ، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما 
يشـــكو ربه ، ومن أتى غنيا فتضعضع له ليصيب من دنياه فقد ذهب ثلثا دينه ، ومن دخل النار ممن 
ه هزوا . واألربع التي إلى جنبهن : كما تدين تدان ، ومن  قرأ القرآن فإنما هو مّمن كان يّتخذ آيات اللَّ

ملك استأثر ، ومن لم يستشر ندم ، والفقر هو الموت األكبر .

آفة التكبر

ه عليه وآله : ســـيأتي على الناس زمان  ى اللَّ ه صلَّ ه عليه الّســـالم قال : قال رســـول اللَّ عن أبي عبد اللَّ
ا بالغصب والبخل ، وال المحبة إال بإســـتخراج الدين  ا بالقتل والتجّبر ، وال الغنى إلَّ ال ينـــال الملك فيه إلَّ
واتباع الهوى ، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى ، وصبر على البغضة وهو 
ه ثواب خمسين صديقا مّمن صّدق بي . يقدر على المحبة ، وصبر على الذّل وهو يقدر على العّز آتاه اللَّ

ه عليه وآله منتخبات الجزء التاسع عشر من بحار األنوار ى اللَّ تاريخ نبينا صلَّ

تراث اهل البيت 
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اياك والرئاسة

اجتناب الذنوب
عن أبي جعفر ) عليه السالم ( قال : ما من عبد إاّل وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنبًا خرج في النكتة 
نكتة ســـوداء ، فإن تاب ذهب ذلك الســـواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك الســـواد حتى يغطي البياض 

فإذا غّطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدًا وهو قول اهلل عّز وجّل : ) كاّل بل ران على
قلوبهم ما كانوا يكسبون (

من نصائح الخضر عليه السالم 

000

عن الصادق جعفر بن محّمد عليه الّســـالم قال : إن موســـى بن عمران عليه الّسالم حين 
أراد أن يفـــارق الخضر عليه الّســـالم قـــال له : أوصني ، فكان مّما أوصـــاه أن قال له : إياك 
واللجاجة ، أو أن تمشي في غير حاجة ، أو أن تضحك من غير عجب ، واذكر خطيئتك ، وإّياك 

وخطايا الناس .

عن سفيان بن خالد قال قال أبو عبد اهلل ) عليه السالم ( : إّياك والرياسة فما طلبها أحد إاّل هلك فقلت 
لـــه : جعلـــت فداك قد هلكنا إذا ليس أحد مّنا إاّل وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه فقال : ليس حيث 

تذهب إليه إّنما ذلك أن تنصب رجال دون الحجة فتصّدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله
علة الزكاة

قال الصدوق : وكتب الرضا علي بن موســـى ) عليه الســـالم ( إلى محّمد بن ســـنان فيما كتب إليه من 
جواب مسائله : إّن عّلة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال األغنياء ألّن اهلل عّز وجّل كّلف أهل 
الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى كما قال اهلل تبارك وتعالى : ) لتبلون في أموالكم وأنفسكم 
( في أموالكم إخراج الزكاة وفي أنفســـكم توطين األنفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شـــكر نعم 
اهلل عـــّز وجّل والطمع في الزيـــادة 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 ليســـتدلوا على فقراء اآلخرة بهم ومالهم من الحث في ذلك على الشـــكر هلل تبارك 

وتعالى لما خولهم وأعطاهم والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في ُامور
كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة األرحام واصطناع المعروف

تراث اهل البيت 
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سمير الربيعي  

معرفة الزهراء 
وأثرها الفعلي في الهداية 

مشاركات 
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بالزهراء ف مقدمة  التعريف  تأيت مسألة 
الل  رسْبْبول  با  أهتم  التي  األولْبْبويْبْبات 
أهْبْبل  وأئْبْبمْبْبة  وآلْبْبْبْبه(  عليه  الل  )صْبْبْبىل 
أهم  من  وهي  السالم(،  )عليهم  البيت 
ف  وجتْبْبذرًا  أصالة  وأكثرها  التوجهات 
بشهادة   - يلحظ  ل  إذ  الرشيفة،  حياهتم 
الرسول  أن  القطعية -  التارخيية  الوثائق 
من  فرتة  أي  ف  ختلوا  األطهار  واألئمة 
توجيه  ف  مسؤوليتهم  عْبْبن  فْبْبرتاهتْبْبم 
الْبْبْبدف، والحْبْباطْبْبة  هْبْبذا  األمْبْبْبة نحو 
للمصلحة  وكاملهتا  بمقاماهتا  التاّمة 
عىل  استحال  وإن  ذلْبْبك،  عىل  الرتتبة 
يمكن  فال  العرفة،  متام  معرفتها  األمة 
األعظم  كالسم  ألهنا  بحال،  معرفتها 
ولكن  القدر،  وليلة  الستجابة  والساعة 
ولو  بْبْبا  التعريف  عْبْبىل  سنتهم  جْبْبرت 
األمة  إمكانات  به  تسمح  الذي  بالقدر 
ف استيعاب هذه العرفة، وأطلقوا عليه 
بحق العرفة، واعت�وه من أهم احلقوق 
لا عىل الناس، وجيب عليهم مراعاة هذا 
عند  فمعرفتها  عنها،  ينقطعوا  لئال  احلق 
أهل البيت )عليهم السالم(، هو العيار 
والقياس اللي لتفاضل الناس بعضهم 
احلديث  ف  جْبْباء  فقد  الْبْببْبْبعْبْبض،  عْبْبىل 
أفضلكم  إيْبْبامنْبْبا  أفضلكم   : الْبْبرشيْبْبف 
الولوج  بْبْبأدب  نحظى  وحتى  معرفة، 
حياضها  إل  والْبْبدخْبْبول  مقاماهتا  إل 
ماهيتها،  بعض  نعّي  أن  بد  ل  القدس، 
وندرك ونفهم القضايا التي أحاطت با 
إدراكًا صحيحًا وفهاًم كاماًل، اعتامدًا عىل 
العقلية،  والستدللت  ال�اهني  ضوء 
رسول  با  أدل  التي  العملية  واحلجج 
أهل  وأئمة  وآلْبْبه(  عليه  الل  )صْبْبىل  الل 
طرحوه  وما  السالم(،  )عليهم  البيت 

الزهراء  ختص  وروايْبْبات  أحاديث  من 
ألن  برتاثها،  العلمية  الساحة  تثري 
الكامل ل يمكن أن يلم به إّل كامل مثله، 
ُنوٌر  هو  الذي  بكالمها  الناس  فعرفوا 
هيدي  الذي  أمرها  وبينوا  به،  يستضاء 
هو  الذي  فعلها  عىل  ودلوا  الرشاد،  إل 
حمض اخلي، وأشادوا بعادهتا الفضية إل 
العتادة  سجيتها  عىل  وأثنوا  الحسان، 
الشتملة  أقوالا  وفْبْبروا  الكرم،  عىل 
عىل العلم واحللم، وأوضحوا أهنا أصل 
والدف  ومنتهاه،  ومعدنه  وفرعه  اخلي 
بكاملهتا  الْبْبنْبْباس  تعريف  وراء  مْبْبن 
اليامنية  الْبْبروح  لعْبْبادة  هو  وقْبْبدراهتْبْبا، 
لدى الكثيين ممن نكصت عندهم القيم 
والبادئ وتراجعت األخالق احلميدة ف 
الديني  الحساس  وانحر  ساحاهتم، 
الروحي  الرتْبْببْبْباط  وَضْبْبُعْبْبف  لْبْبدهيْبْبم، 
لنغامسهم  نتيحة  رموزهم،  وبني  بينهم 
باحلياة العارصة الليئة بالاديات اجلامدة 
يقول  قائل  وبالعايص والثام - ولرب 
)عليها  بالزهراء  التعريف  عالقة  ما 
السالم( ومقاماهتا ومسألة العودة بؤلء 
واألخالق،  والبادئ  والقيم  الداية  إل 
السامية  التعريف با وبمقاماهتا  فمجرد 
قلنا  الغرض،  هذا  تقيق  ف  كافيًا  ليس 
إن لثبوت وجاهتها عند الل، وقربا منه، 
به  خصها  وبام  عنده،  الرفيعة  ومنزلتها 
من مقام الرضا ) إن الل يرىض لرضاها 
بالنصيب  وحباها  لغضبها(،  ويغضب 
منحها  والتوسط،  الشفاعة  من  األك� 
النسان  عقيدة  ترسيخ  ف  مهاًم  دورًا 
احلجب  تشكل  من  ومانع  با،  الؤمن 
السود  أمام أجهزة العرفة عنده، وحرزًا 
فقدان  من  له  وعصمة  الضاللة  من  له 

ألدوات  وصْبْبيْبْبانْبْبًة  التشخيص  حْبْبس 
ما  لو لس  لديه، ل سيام  الوعي والفهم 
يؤكد هذه احلقيقة، كاستجابة الل لدعائه 
أحاطت  ملمة  كشف  أو  يْبْبدهيْبْبا،  عْبْبىل 
عمدًة  كانت  أو  با،  التوسل  نتيجة  به 
التي  حاجته  لقضاء  ومطلبًا  لستغاثته، 
الزهراء  من  لس  ومن  ذرعا،  با  ضاق 
بدًا  جيد  ل  الكرامات  وتلك  الثار  هذه 
ومثاًل  له  وقدوة  أسوة  يتخذها  أن  من 
لا  يقر  والعقل  النطق  فحكم  لإلقتداء، 
با  القتداء  وأمر  وبالرجعية،  بالرمزية 
يصبح  بجنابا  والستشفاع  والتوسل 
المْبْبام  يقول  وحمْبْببْبْبوبْبْبًا،  مرغوبًا  أمْبْبْبرًا 
)عليكم   : الْبْبسْبْبالم(  )عليه  الْبْبصْبْبادق 
ونْبْبادوا  باسمها  استغيثوا   ، بالزهراء 
مولتكم فاطمة وحينئذ تقى حاجتكم 
مرجعه  كان  ومن  مطلبكم(،  وتنالون   ،
فال  الزهراء،  هي  األعىل  ومثله  ومقتداه 
بد أن سبيله الصالح والداية، ول غرابة 
الداية والرشاد  إل  أن تكون هي سبيل 
إل  والوسيلة  الك�ى،  الصديقة  وهي 
علة  ، وهي   ) اْلَوِسيَلَة  إَِليِه  )َواْبَتُغوْا  الل 
دارت  معرفتها  وعىل  العال،  هذا  وجود 
فقد  حقيقة  عرفها  ومن  األول،  القرون 
لألرسار  حاملة  وإهنا  القدر،  ليلة  أدرك 
اللية وما اقتضته الشيئة الربانية، ومثلام 
الفعيل  األثر  با  والقتداء  لعرفتها  كان 
ف هداية الناس فأن لقامها ف الشفاعة، 
نفس األثر. إذًا ترى معي أثر هذه العرفة 
فحق  الفطرة،  خالفوا  الذين  عْبْبودة  ف 
كبي  الناس  عىل  معرفتها  وحق  الزهراء 
الداية  سبيل  إل  العودة  أرادوا  ما  إذا 

والرشاد.

سمير الربيعي  

معرفة الزهراء 
وأثرها الفعلي في الهداية 

مشاركات
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تنمية بشرية 

التفكي  أنامط  أحد  العلمّي  التفكي  ُيعدُّ 
وعىل  وقْبْبوي  متني  أسْبْباس  عْبْبىل  البني 
وعىل  معينة  وخصائص  مْبْبواصْبْبفْبْبات 
وخيتلف  ومنّظمة،  مدروسة  خطوات 
أو  غْبْبيه  عْبْبن  التفكي  مْبْبن  الْبْبنْبْبوع  هْبْبذا 
أسلوبًا  كونه  ف  التقليدي  التفكي  عن 
علمّيًا يقوم عىل النطق وخماطبة وحماكاة 
أساس  عىل  ُيبنى  حيث  البرشّي،  العقل 
العميق  والفهم  والْبْبوعْبْبي،  الدراك، 
األشياء  بقشور  الكتفاء  وعدم  لألمور 
التفكي  عْبْبىل  ويْبْبشْبْبرتط  وظْبْبواهْبْبرهْبْبا، 
بأنه تفكي علمّي أن يقوم  كيف يتصف 
عن  فضاًل  وصفات،  أسْبْبس  عْبْبدة  عىل 

خصائص رئيسية وهي:
* الشمولّية، أي إّنه تفكي شمويل مركب 
ومؤطر، يقوم عىل النظر إل كافة جوانب 
عىل  جانب  كل  بتأثي  ويؤمن  األشياء، 
ذا  منطقيًا  ربطًا  ربطه  طريق  عن  الخر 
اتساٍق متناغم، وذلك من خالل دراسة 
بالؤّثرات  يتعّلق  ما  كل  وإدراك  وفهم 
عىل  عليه  اخلارجّية  والؤّثرات  الداخلّية 
شيئًا  يْبْبدرس  ل  حيث  األصعدة،  كافة 
بمعزل عن األشياء األخرى، عىل اعتبار 
أن العرفة مرتبطة ببعضها البعض، ومن 
بدراسة  يؤمن  العلمّي  التفكي  فإّن  هنا 
البعض  ببعضها  ترتبط  التي  اجلزيئيات 

والتي بدورها تشكل الكل. 
* ينظُر التفكي العلمّي نظرة تشخيّصية 

جلوهر وأعامق األمور وجذورها،  

ل  و
خيضع 

لْبْبْبْبْبا، بْبْبل 
ما  إل  يذهب 

ذلك  من  أعمق  هو 
مرحلة  إل  ويصل  بمراحل 

والتوقعة  القصودة  النتائج  بني  التمييز 
وتلك غي القصودة. 

وتنظيمي  ختطيطي  منهج  عىل  يقوم   *
التخطيطية  الْبْبرؤى  بوضوح  ويرسم 
افرتاضية  مْبْبالمْبْبح  ويْبْبضْبْبع  الْبْبدروسْبْبة 
لتنفيذها  إجْبْبرائْبْبّيْبْبة  وخططا  لْبْبألمْبْبور، 
األشياء،  منطقية  عىل  احلفاظ  أجل  من 

وبدف الوصول إل األهداف. 
* هو تفكي نقدي تلييل، يرى الظواهر 
األسباب  لكافة  وحمّللة  نْبْباقْبْبدة  بعني 
حدوثها،  وراء  تقف  التي  اجلْبْبذريْبْبة 
الادّية  والعوامل  األسباب  يدرس  أي 
والْبْبعْبْبنْبْبويْبْبة، وذلْبْبْبك مْبْبن خْبْبالل طرح 
الطاف  هناية  ف  تْبْبؤدي  تليلية  أسئلة 
عقل  تاكي  منطقية  استنتاجات  إل 
القضايا  حالة  ف  وخْبْباصْبْبة  النْبْبسْبْبان، 
إل  تتاج  التي  التعقيد  شديدة  العلمّية 
با  التعلقة  العنارص  كافة  وفهم  تليل 

للوصول إل فهم عميق حلدوثها. 

هُييئ 
مناسبًا  مْبْبنْبْباخْبْبًا 

لْبْبكْبْبل مْبْبن البْبْبْبداع 
والبتكار، حيث يسعى 

من  للتخّلص  دائم  كْبْبْبْبّل بشكل 
وهو  ونمطي،  وتقليدي  بدائي  هو  ما 
وعن  التطّور  عن  دائم  بحث  رحلة  ف 
واجلديدة  احلديثة  واألفكار  األساليب 
التي تناسب متطلبات الرحلة والعرص، 
ابتكارّي  ابداعّي  طابٍع  إضفاِء  بدف 

يقوم عىل أساس ُبعِد النظر. 
والتبديل،  التغيي  ثقافة  نحو  يتجه   *
التغيي  نْبْبحْبْبو  اجلْبْبهْبْبود  يْبْبشْبْبد  حْبْبيْبْبث 
اللحظة  دكْبْبتْبْباتْبْبوريْبْبة  مْبْبن  للتخّلص 
والواقع، وذلك من خالل فرض العقل 
الجهولة  الناحي  عْبْبىل  ممنهج  بشكل 
للمفاجآت  تفاديًا  حدوثها،  والحتمل 
للتحّكم ف األحداث والسيطرة  وسعيًا 

عليها.

التفكيُر العلمّي

 الناقد
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تنمية بشرية 

ل ُنقابْل أيًا من الباء أو المهات من النوع الذي ل يب أطفاله، 
لكنا قابلنا كثيًا من الباء واألمهات الذين كانوا أحيانًا من النوع 
الذي ل يستعمل حبه بطرق عقالنية ذكية، فبعضهم ياول أن يب 
أطفاله عن طريق إفسادهم، أو تركهم يفعلون ما يريدون، أو عن 
أو  الزائد،  الضبط  باستعامل  أو  عليهم،  الحارضات  إلقاء  طريق 

بإجبارهم عىل التشّكل بالطريقة التي خيتاروهنا.
إننا نشعر بأن كلمة تربية أو تنشئة ترفع احلب األبوي إل مستوى 
أعىل، فهي تبدو كلمة لطيفة ومرية، بالضافة إل أن مجيع الباء 
واألمهات يعرفون من خاللا، ومتثل هذه الكلمة الهارة التي يريد 
معظم الباء واألمهات اكتسابا، كام يمكن أن تكون هذه الكلمة 
فعاًل يصف أحد أهم األشياء التي نقوم با ف هذه احلياة، أو صفة 
يريد معظم الباء واألمهات أن يتصفوا با، إن القيام بمهام الرتبية 
الشدة عن األبوين  للطفل، وهيّدئ ضغط  قيامًا جيدًا يعطي دفعًا 
أو يزيلهام، كام أن الرتبية هي مملكة اجلد واجلدة واألعامم والعامت 
من  حياته  ويكرس  الطفل  يب  ما  وكل  واألساتذة  والستشارين 

أجله.
والتعليم  التدريب  مثل  بكلامت  الرتبية  وبسرت  قاموس  يعرف 
األخالقي  بالتدريب  النهوض  أو  التنشئة  وعملية  والتغذية، 
والنضباطي، وف هذا الكتاب سنعرف الرتبية بالستخدام الدافئ 

واحلكيم للحب.
بطرق  أطفالنا  نريب  أن  نريد  أنا  ونتفق عىل  ذلك  أبعد من  لنذهب 
واللذين  بم  اخلاصني  والكيان  باألمان  التمثلة  البات  تعطيهم 
إل  بالضافة  بالنفس  الفردة  والثقة  نطاق األرسة،  يتوفران ضمن 
التميز، وتفتحهم عىل الحساس بالسؤولية ومتكنهم من احلصول 
إل  وصولم  فْبْبرص  من  األقْبْبى  احلْبْبد  إل  تزيد  التي  القوة  عىل 

استغالل طاقتهم القصوى وتقيق أهدافهم.
وللقيام بذلك كنه جيب أن تكون تربيتنا عميقة وصادقة بالضافة 
وأنامط  ونوعيات  الرتبية  طبيعة  الكتاب  هذا  يتناول  ذكية،  لكوهنا 
يستطيع  حيث  األطفال،  ومرشدي  الخرين  واألقارب  األبوين 
هؤلء مجيعًا التعاون عىل تأمني مناخ يريب ويغذي األطفال الذين 
بالقوانني  واألنْبْبامط  النوعيات  هذه  نسمي  أن  نستطيع  يبوهنم، 
األشياء  أكثر  تبحث ف  قوانني  تسع  والتي تضم  للرتبية،  الطبيعية 
النضباط  األمْبْبْبان،  السؤولية،  الْبْبديْبْبح،  اللْبْبتْبْبزام،  مثل  أمهية 

والتواصل.
ويعتمد هذا الكتاب عىل رواية احلكايات والقصص عن حيوانات 
القوانني،  تذكر  عىل  األبوين  مساعدة  أجل  من  موجودة  خمتلفة 
حيث ألف الكاتب هذه القصص لغرسها كأوتاد ف الذاكرة، قائاًل 

أن البادئ هي التي أفرزت القصص وليس العكس.

كتاب )بناء شخصية األطفال(.  )لندا وريتشارد وير(
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عن  أيامًا  غاَب  )خرافة(  اسمه  عذرة  بني  من  أعرابيًا  أن  ُيروى 
قبيلته، ثم عاد يكي لقومه أن اجلن اختطفته، فكّذبه قومه ورفضوا 
هل  وقالوا:  منه  ساخرين  بينهم  ما  ف  وهتامسوا  يصّدقوه،  أن 
سمعتم حديث خرافة وكانت هذه القصة هي السبب ف إطالق 
كلمة )خرافة( عىل أي يشء ل يمكن تصديقه. فعندما يأيت شخص 

ويكذب علينا ويقول كالمًا ل يصدقه العقل فنقول إهنا خرافة.
* من كتاب )الستطرف ف كل فن مستظرف لألبشيهي(.

هل تعّلم؟
أصُل كلمة )الخرافة(..

العربية  الثقافية  العالقات  آثْبْبار  أبْبْبرز  من  إن 
الرتمجة  تلك  الِقدْم،  ف  ترضُب  التي  الفارسية 
العظيمة التي أنجزها الفتح بن عيل البنداري ف 
العقد الثالث من القرن السابع الجري ف دمشق 
التي  بالشاهنامة،  العروفة  الفارسية  للملحمة 
الفردويس  القاسم  أبو  الفاريس  الشاعر  كتبها 
زهاء  فيها  أمى  والْبْبذي  1020م(،   -  932(
الرابع  القرن  أواخْبْبر  ف  وأمتها  عامًا  عرشين 
الجري، وقد حقق تلك الرتمجة العالمة الرصي 
 ،1932 العام  ف  عزام  الوهاب  عبد  الدكتور 
الشاهنامة  بداية  ف  يفخر  أن  للفردويس  ويق 

بقوله ما ترمجته: 
بنيُت من الشعِر رْصحًا أغرَّ 

                                   يمل الرياَح وُيعيي الطْر

مرضاكم  وداووا  »تصّدقوا  واله(:  علية  الل  )صىل  األكرم  النبي  عن 
زيادة  األعراض واألمراض، وهي  تدفع عن  الصدقة  فإّن  بالصدقة، 

ف أعامركم وحسناتكم«.
وللصدقِة بركات.. فهي:

* أمان ف الق� ويوم القيامة: أي أّن ثوابا يدفع عنه أل العذاب.
تبارك  الل  »إّن  السالم:  عليه  الصادق  المام  عن  العمل،  قبول   -2
إّل  غْبْبيي،  يقبضه  من  وّكلت  وقد  إّل  يشء  من  ما  يقول:  وتعال 

الصدقة، فإيّن أتلّقفها بيدي تلّقفًا«.
أو خطر عليه كام  للرزق  الرزق: وليست منقصة  الصدقة مفتاح   -3
»استنزلوا  السالم:  عليه  عيّل  المام  فعن  لإلنسان،  الشيطان  يوهم 

الرزَق بالصدقة«.
َدَقاِت  الصَّ َوُيْريِب  َبا  اْلرِّ الُل  4- اجلزاء الضاعف: قال تعال: ﴿َيْمَحُق 

اٍر َأثِيٍم﴾. َوالُل َل ُيِبُّ ُكلَّ َكفَّ
ولعّل أمجل ما يرشح نمّو الصدقة كام ف احلديث القديّس، عن أيب عبد 
الل الصادق عليه السالم حيث قال: إّن من عبادي من يتصّدق بشّق 

مترة فأربيها له كام ُيريب أحدكم فلَوه، حّتى أجعلها مثل جبل أحد«.
تدفع  »الصدقة  واله:  علية  الل  صىل  الل  رسول  عن  البالء:  دفع   -5
البالء، وهي أنجح دواء، وتدفع القضاء وقد ابرم إبراما، ول يذهب 

باألدواء إّل الدعاء والصدقة«.

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

بركات الصدقة
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طرائف جحا

ف ذلك اليوم الذي ُترشق فيه األرض بنور ربا، سيدخل الواء رئتّي عذبًا  كنسامت الفجر؛ 
حُمياه  ف  أبتسم  واشتياق،  لفة  بكل  الوعود  حول  سأحلق  كالفراشات،  روحي  وسرُتفرُف 

وأرّدُد: مولي لقد عدت!؛ أهاًل بعودتك، اهاًل بعودتْك.

حنان ناظم أهاًل بعودِتْك

منه  نزل  ثم  قطارًا  يركب  جحا  كان 
حضور  وانتظر  قربه  حقيبته  ووضع 
حلها  و  فرقها  لص  فجاء  الشيال، 
فلام  فرحان،  وهو  جحا  فتبعه  ومشى 
من  احلقيبة  أخْبْبذ  منزله  من  اقْبْبرتب 
سيدي  يا  أشكرك  له:  قال  و  اللص 

فقد حلت يل احلقيبة من غي أجر!!
وف أحد األيام نزل جحا ف دار بأجرة 
و كان خشب السقف قدياًم باليًا فكان 
الدار  صاحب  جاء  فلام  كثيًا  يتفرقع 
هذا  أصلح  لْبْبه:  قْبْبال  األجْبْبرة  يطالبه 
و  ختف  ل  قال:  يتفرقع  فإنه  السقف 
فقال  الل  يسّبح  فإنه  عليك  بأس  ل 
اخلشية  تدركه  أن  أخشى  ولكني  له: 

فيسجد.

حكى احد العلامء انه ذهب ف كربالء القدسة ال اية الل العظمى الشيخ مرتى 
النصاري رحه الل يطلب منه مساعدة مالية لسيد جليل من كبار العلامء كانت 
زوجته تقرتب من وضع حلها وله عيال كثي فقال الشيخ النصاري ليس لدي 
مال الن سوى مبلغ لن يصيل ويصوم نيابة ليت فقال له الوسيط انه سيد جليل 
العبادة  لذه  ليتفرغ  العلمية  ومطالعاته  بدروسه  الهتامم  كثي  ولنه  ومتعفف 
و اصوم  انا اصيل  اذن  قال  ثم  قلياًل  النصاري  الشيخ  فتأمل  الستيجاريةيقول 
النصاري  مرتى  الشيخ  أن  من  بالرغم  وهذا  اليه  الموال  هذه  خذ  عنه  بدًل 
ولكانته الرجعية كان كثي النشغال وقليل الوقت ولكنه تمل ذلك بدًل عن 

السيد الحتاج الذي ل يكن يعرفه بسبب التعفف.

مَع الشيخ األنصاري

هو  الناس  لدى  الشهور  ولكن  زال،  وما  كبي  خالف  فيها  حدث  السألة  هذه 
كتابتها: )إًذا( بالتنوين..

والصحف ُكتِبت فيه بالتنوين )إًذا(، ول ُتكَتب أبًدا بالنون )إَذن(..
ولكن دعوين أرسد عليكم بعض ما تناوله علامء اللغة بذا الشأن.. ثم أوافيكم 
باخلالصة، والتي يمكنكم القفز إليها الن إن ل ترغبوا بقراءة الرشح والتفاصيل..

من مذاهب اللغويني ف كتابتها ما يأيت :
1- مذهب يكتبها بالنون )إذن( إذا ُوِصلت ف الكالم، أي إذا ل يوقف عليها، 

وباأللف )إًذا( إذا ُوِقف عليها.
2- ومنهم من يرى كتابتها باأللف )إًذا( عند إمهالا، وبالنون )إذن( عند إعاملا، 

وهذا مذهب الفراء.
وهذا  الكريم.  القرآن  ف  جاءت  كام  )إًذا(،  دوًما  باأللف  يكتبها  ومذهب   -3

مذهب الازين وبه جزم ابن مالك ف التسهيل.
عىل  الن  يصعب  وأنه  خاصة  )إذن(،  دوًما  بالنون  بكتابتها  يقول  ومذهب   -4
الناس التفريق بني عملها وإمهالا، كام يصعب التفريق بني )إذًا(، و)إذا( الرشطية، 
وألهنا -عىل رأي اجلمهور- حرف، واحلرف ل يدخله التنوين؛ ألن التنوين من 

خصائص األسامء.
وقد نقل ابن قتيبة ف كتابه )أدب الكتاب( تلك الراء، ونقل غيه آراء متفرقة 

لبعض العلامء..
ماذا يعني إعاملا؟

إذا ُأمِهلت ُتكَتب باأللف )إًذا(، وإن عملت ناصبة تكتب بالنون )إذن(.
حيث أّن )إذن( من احلروف الناصبة للمضارع، ولكنها تنصبه بثالثة شوط هي:

أن تكون مستقبلة، أن تكون مصدرة، أل يفصل بينها وبني الضارع فاصل غي 
الَقَسم أو ل النفي.

فإذا توافرت هذه الرشوط ُتكَتب )إَذن(..
وإن اختل شط منها ل تعمل ف الضارع، فُتكَتب )إًذا(..

أيهما أصح كتابًة.. )إًذا( أم )إذن(؟
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