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القرار لككلمة التحرير

ِ َوَرُس��ولِِه َوإَِذا َكاُنوا َمَع��ُه َعَل َأْمٍر  ِذي��َن آَمُنوا بِاللهَّ ���َ اْلُْؤِمُن��وَن الهَّ إِنهَّ
ِذيَن  ِذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك ُأْوَلئَِك الهَّ َجاِمٍع َلْ َيْذَهُبوا َحتهَّى َيْسَتْأِذُنوُه إِنهَّ الهَّ
َن ِشْئَت  ِ َوَرُس��ولِِه َفإَِذا اْسَتْأَذُنوَك لَِبْعِض َشْأِنِْم َفْأَذن لمِّ ُيْؤِمُنوَن بِاللهَّ
َعُلوا  ِحيٌم }النور/62{ َل َتْ َ َغُفوٌر رهَّ َ إِنهَّ اللهَّ ُم اللهَّ ِمْنُهْم َواْس��َتْغِفْر َلُ
ِذيَن  ُ الهَّ ُس��وِل َبْيَنُك��ْم َكُدَعاء َبْعِضُك��م َبْعًضا َقْد َيْعَل��ُم اللهَّ ُدَعاء الرهَّ
الُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصيَبُهْم  ِذيَن ُيَ ُلوَن ِمنُكْم لَِواًذا َفْلَيْحَذِر الهَّ َيَتَس��لهَّ
َ�َواِت  ِ َما ِف السهَّ ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيٌم }النور/63{ َأَل إِنهَّ لِلهَّ
ُئُهم بَِ�  ْرِض َق��ْد َيْعَل��ُم َما َأنُت��ْم َعَلْيِه َوَي��ْوَم ُيْرَجُعوَن إَِلْي��ِه َفُيَنبمِّ َواْلَ

ٍء َعِليٌم }النور/64{ ُ بُِكلمِّ َشْ َعِمُلوا َواللهَّ
ِحيِم ِن الرهَّ ْحَ ِ الرهَّ سورة الفرقان )25(    بِْسِم اللهّ

َل اْلُفْرَق��اَن َع��َل َعْب��ِدِه لَِيُك��وَن لِْلَعاَلِ��َن َنِذيًرا  ��ِذي َن��زهَّ َتَب��اَرَك الهَّ
ِخ��ْذ  ْرِض َوَلْ َيتهَّ ��َ�َواِت َواْلَ ��ِذي َل��ُه ُمْل��ُك السهَّ }الفرق��ان/1{ الهَّ
َرُه َتْقِديًرا  ٍء َفَق��دهَّ ي��ٌك ِف اْلُْلِك َوَخَلَق ُكلهَّ َشْ ُه َشِ َوَل��ًدا َوَلْ َيُكن لهَّ

}الفرقان/2{ 

سورة النور
) 62 ( إن� الؤمنون الكاملون ف الي�ن الذين آمنوا بالل ورسوله من صميم 
قلوهبم وإذا كانوا معه عل أمر جامع كاجلمعة والعياد واحلروب والشاورة 
ف المور ل يذهبوا حتى يس��تأذنوا رس��ول الل صل الل عليه وآله فيأذن لم 
. القم��ي نزل��ت ف حنظلة بن أيب عياش وذلك أنه ت��زوج ف الليلة التي كان 
ف صبيحتها حرب أحد فأس��تأذن رسول الل صل الل عليه وآله أن يقيم عند 
أهل��ه فأن��زل الل عز وجل هذه اآلية فأذن لن ش��ئت منهم فأقام عند أهله ثم 
أصب��ح وهو جنب فحرض القتال واستش��هد فقال رس��ول الل صل الل عليه 
وآل��ه رأيت الالئكة تغس��ل احلنظل��ة ب�ء الزن ف صحائف فضة بن الس���ء 
والرض فكان سمي غسيل الالئكة . ) 63 ( ل تدعوا رسول الل ك� يدعو 
بعضك��م بعضا . وعن الباقر عليه الس��الم قال يق��ول ل تقولوا يا حممد ول 
ي��ا أب��ا القاس��م لكن قولوا يا نب��ي الل وي��ا رس��ول الل .  ) 64 ( أل إن لل ما 
ف الس���وات والرض قد يعلم ما أنتم عليه م��ن الخالفة والوافقة والنفاق 
واإلخ��الص وإن� أك��د علمه بقدر لتأكيد الوعيد وي��وم يرجع النافقون إليه 
للج��زاء أو اللتفات والكل مراد فينبئهم ب� عمل��وا والل بكل شء عليم ل 

يفي عليه خافية .
بسم الل الرحن الرحيم ) 1 ( تبارك الذي نزل الفرقان عل عبده تكاثر خريه 
م��ن الربكة وهي كثرة اخلري وقد س��بق تفس��ري الفرقان ف س��ورة آل عمران 

تفسيرالسورة

الستعانة بالخرين للمشورة اذا ما ال بنا امر وعجزنا عن الوصول اىل احلل الصحيح يعترب امر حسن وحتى بعد الشورة 
يبقى القرار لك .

الجواء  تبدو  قد  وهنا   ، الناخبن  كلمة  ستجمع  التي  القرتاع  صناديق  ستفرزه  ما  عل  بلد  مصري  يقف  واليوم 
مضطربة ف اختاذ القرار السليم ، فهناك من يرفض الشاركة واخر يؤيد وثالث ينتظر راي ، وهو بن هذا وذلك 

لزال من غري قرار ، نعم للمرجعية قولا الفصل فيمن هو الفضل ولكن مرت عل العراق اكثر من عملية 
العملية النتخابية ويمكن من خالل خطب اجلمعة  انتخابية وكان للمرجعية نصائحها بخصوص نجاح 
معرفة راي الرجعية ف كيفية اختيار الصلح لنتخابه ، وحقيقة اذا كانت الرجعية اعلنتها مرارا وتكرارا 
انا تقف عل مسافة واحدة مع مجيع الكتل ، ولكن العالم ف بعض الحيان يبتعد عن احلقيقة ، او ان 
هنالك من الرشحن حياول اقحام الرجعية ف ذلك ، ولكن تبقى الرجعية عل مسافة واحدة مع اجلميع 

ويبقى القرار لك اخي الناخب.
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زين  لإلمام  الباركة  الدعية  إح��دى  ف 
عل  فيه  ز  يركهّ السالم(  )عليه  العابدين 
نور الداية وكيف إن اإلنسان ل يستطيع 
السري من دون بصرية كمثل من ساَر لياًل 

بال نور هيديه إىل الطريق الصحيح.
عل  صِل  )اللهم  السالم(:  )عليه  يقول 
العمل  ف  الرغبَة  وارزقني  وآل��ه،  حممد 
ذلك  صدق  أع��رف  حتهّى  آلخ��ريت،  لك 
عيلهّ  الغالب  يكون  وحتى  قلبي،  م��ن 
احلسنات  أعمل  وحتهّى  دنياي،  ف  الزهد 
فرقا وخوفًا(،  السيئات  شوقا، وآمن من 
ث��م ق���ال: )وه���ب يل ن���ورًا أم��ي ب��ه ف 
الناس وأهتدي به ف الظل�ت وأستيضء 
وتركيزنا  والشبهات(،  الشكمِّ  من  به 
الفقرات الخرية من مقطع  سيكون عل 
أمي  نورًا  يل  )وهْب  ب�  وتتعلق  الدعاء، 
)عليه  عليا  اإلمام  إن  الناس....(،  ف  به 
وغري  ن��ورًا،  هيبه  أن  الل  يدعو  السالم( 
به  تنجيل  النور  أن  منا،  أحد  عل  خ��اٍف 
ولذلك  احلقائق،  به  وتكشف  الشياء 
النهار غريه  فإن اإلنسان عندما يمي ف 
عندما  لنه  لاذا؟  الليل،  ف  يمي  عندما 
يمي ف النهار يكون عل ثقٍة كيف جيري 
أو  ملتويًا  طريقًا  هنا  وجد  فإذا  ويسري، 
وجد حفرًة أو طريقًا كان ذا مسبعة )فيه 
هذه  يرى  فهو  نور  فالنهار  يبتعد،  سباع( 
ل عليه  الشياء فيتجنهّب ما يمكن أن يشكهّ

ُيرى  ل  الليل  ف  الليل،  بخالف  خطرًا 
يأمن عل  ينتقل ف ظل�ت ول  شيئًا فهو 
نفسه من أي خطوة، وهذا المر بدهيي، 
نربهن  ل  فإننا  عليه  م  نتكلهّ عندما  يعني 
ل  والواضحة  البدهيية  المور  لن  عليه 
حتتاج إىل بيان وبرهان، وإن� ذكرها يكون 
احلسهّ  المر  هذا  فقط،  التنبيه  باب  من 

حيتاج  ل  الظالم،  بن  وما  النور  بن  ما 
السالم(  )عليه  واإلم��ام  بيان،  مزيد  إىل 
السموات  نور  الل  قرآنية؛  بطريقة  م  يتكلهّ
اآليات  بعض  ف  والؤمنون  والرض(، 
أيدهيم،  بن  نورهم  يسعى  القيامة  يوم 
واإلمام )عليه السالم( بعدما بنهّ الطالب 
الدعاء وإىل ما سيبن فقد طلب  بدء  من 
ق اإلمام عل  من الل أن هيبه نورًا، ماذا علهّ
هذا؟، قال: )أمي به ف الناس، وأهتدي 

الشكمِّ  من  به  وأستيضء  الظل�ت  ف  به 
أستيضء  التعبري  هذا  طبعًا  والشبهات(، 
به ف الشك ف والشبهات فهذه كلها من 
عل  اإلنسان  حيصل  كيف  النور،  فوائد 
نور؟.. ل شك الراد منه هنا نفس الداية، 
النور  وهذا  بصرية،  عل  تكون  والداية 
سيعينه  الؤمن  لذا  تعاىل  الل  هيبه  الذي 

واإلنسان  الثقة ف سريه،  تام عل  بشكل 
بال نور والسري التكويني بالرجل متوفر 
حتهّى اإلنسان العمى يستطيع أن يمي، 
يستطيع  ويكتب  يقرأ  ل  الذي  اإلنسان 
أن يمي، لكنهّ هذا النور جيهل اإلنسان 
اإلنسان  يتلف  ه��داي��ة!؛  عل  به  يسري 
ال��ذي أم��ام��ه ن��ور ع��ن اإلن��س��ان الفاقد 
للنور، وستسأل وجه تقدير هذه الفقرة، 
عظيمة  مناسبة  عل  مقبلون  أننا  لنالحظ 
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هْب لي نورًا!



علينا أل وهي ولدة اإلمام الهدي )عليه 
السالم(، أنتم ل تعلمون كم ُظِلم اإلمام 
الهدي، والذي ظلمه ليَس لم نور لنم 
ل هيتدون!، الذي ظلمه ممهّن ُحِرم من قوة 
اإلنسان  وه��ذا  واإلض���اءة،  الستبصار 
 � ليٍل  كحاطب   � يكون  النور  يفقد  الذي 
حيسن  أن  يريد  يترصف،  كيف  يعرف  ل 
جاءتنا  ودع��وى  دعوى  كم  يسء،  لكنه 
ملبهّسة ونسبت نفسها لإلمام الهدي، هذه 
الدعوى أين تد نفسها، هي ل تد نفسها 
عند أهل العلِم والنور وإن� تد نفسها عند 
يمكن  ل  وهي  واجلاهلن،  اجلهالة  أهل 
أن تكون لا واقعية لن من يمتلك النوَر 
سيكتشف زيَفها، أما إذا كان اإلنسان بال 

إذا سمع  لياًل  الذي يمي  نور كاإلنسان 
لكن  يميهّز،  أن  يستطيع  ل  صوتًا  هنا  من 
إذا كان عنده نور فسوف يميهّز.. ونالحظ 
ذلك بالنسبة للشبهات والتشكيك، فهذا 
الفطح  الل  عبد  مثال  جديدًا،  ليَس  أمر 
الصادق، عندما جلس جملس  ابن اإلمام 
أخيه اإلمام الكاظم )عليه السالم( زورًا 
وهبتانًا عندما وصل هذا المر إىل اإلمام 
ل  أن  الل  عبد  )إنهّ  قائاًل:  فعربهّ  الكاظم 

نورًا  يملك  ال��ذي  اإلنسان  الل(،  ُيعبَد 
اجلوفاء  الدعاوى  هذه  يميهّز  أن  يستطيع 
ينتحل  ال��ذي  أن  ونالحظ  وال��ف��ارغ��ة، 
ق بضاعته عل  الشبهة ويقتات نجده يسوهّ
ليست  اجلاهل  من  مقصود  اآلن  اجلهلة، 
تكون  شبهة  هنا  الكاديمية،  الشهادة 
يتمتهّع  البعض فيقول: إين أجد فالنًا  عند 
بشهادة أكاديمية لكنهّه ينحى منحًى آخَر، 
الشهادة الكاديمية حمرتمة ف خصوصيتها 
فاإلنسان  الم��ور  بقيهّة  واختصاصها، 
يكون جاهاًل هبا، فهو يعلم بيء وجيهل 
يفهم  ل  اجلاهل  واإلن��س��ان  ال��ع��رشات، 
كيف تؤخذ المور بطريق سوي، ولكن 
وإن  الفتن  من  يشى  ل  نور  عنده  الذي 
تراكمت، وإن حتالكت واشتدت، بعض 
انصار اإلمام احلسن )عليه السالم( وعيل 
نبايل وقعنا عل الوت أو وقع  الكرب )ل 
شكهّ  مقدار  يوجد  ل  لنه  علينا(،  الوت 
تد  أنت  ولكن  الطريق،  هذا  ف  وشبهة 
أمام أي شء  اآلن بمقتىض فسح الجال 
بن فرتة وأخرى خترج علينا دعوى وهذه 
ل  حتهّى  بالغيهّبات  نفسها  تربط  الدعوى 
القائل، فيقول:  يستطيع أحد أن يردهّ هذا 
أنا بالمس كنُت مع اإلمام الهدي.. كأننا 
ل نستطيع أن نأيت باإلمام ونسأله هل كان 
فالن عندك؟!، حييل عل الغيبات، وأول 
وأئمة  الدين  مراجع  يتهم  فهو  يبدأ  ما 
الفتية  الشباب  هذه  يصد  حتهّى  السلمن 
عن مراجعها، فنراه يكيل التهم ثم التهم 
إىل أن يعتقد هبذا ستنترش بدعته، ولذلك 
ة،  مهمهّ العلمية  الناقشات  ف��إن  أخ��ويت 
مشكلة  وهي  م،  يتعلهّ أن  اإلنسان  وعل 
باحلد  م  يتعلهّ أن  اإلنسان  عل  وإن  أبينهّها 
النافذ  يغلق  أْن  يستطيع  حتهّى  الدن��ى، 
الشيطانية فهنالك شياطن اإلنس ويأتون 

طيبته  ويستغل  الناس  من  الضعاف  إىل 
واعتقاده باإلمام الهدي الفطري فيحاول 
دعوات  عي  ويدهّ العقيدة  هذه  ف  حيرهّ أن 
تزلزل منها الس�وات والرض، الل تعاىل 
م حتى نرد ونفهم،  أيضًا يريد منا أن نتعلهّ
ونكون عل بصرية، فاإلمام أمري الؤمنن 
جاءه  معاركه  إحدى  ف  السالم(  )عليه 
البعض وقال يا أمري الؤمنن أن العدو قد 
عرب إىل الضفة وسيطروا عل جمرى النهر، 
فقال اإلمام: ل يعربوا.. هذا يقول عربوا 
الثاين  جاء  ثم  يعربوا،  ل  يقول  واإلم��ام 
وقال اإلمام ل يعربوا، وجاء شخص مع 
ر بأمري الؤمنن،  أمري الؤمنن لكنه ل يتنوهّ
جسدًا  الؤمنن  أمري  مع  كانوا  اخل��وارج 
واد،  واٍد وهم ف  فاإلمام ف  منهجًا  لكن 
للنبيهّ  مسجده  ف  يقول  الكريم  والقرآن 
السجد  ف  تقول،  التي  غري  طائفة  بيهّت 
وأفهام  أرواح  لكن  السجد  مع  أجساد 
وآله(،  عليه  الل  )صل  النبي  مع  ليست 
جسدًا  النبيهّ  مع  كانوا  كذلك  اخل��وارج 
لكنهم ل ينتمون إىل أمري الؤمنن، ونرجع 
إىل قصتنا فهذا يقول عربوا واإلمام يقول 
رأيت  إذا  نفس  ف  فأضمرت  يعربوا،  ل 
ل  ك��ان  فقد  عليًا،  أقتل  ع��ربوا  ال��ق��وم 
من  ل  وأوهّ فيقتله،  الؤمنن  بأمري  يعتقُد 
ُيركز الرمح ف صدره، وصل فعاًل وجد 
أخا  يا  نت  تيقهّ هل  فقال:  يعربوا  ل  القوم 
فاإلنسان  والداية،  النور  لاذا؟..  الزد، 
من  بأطنان  جاءهم  من  جاءه  لو  الؤمن 
الرجع فهو يطمئن لنا  الفرتاءات عل 
إنسان  بن  ف��رٌق  قيمة!..  أي  لا  ليس 
كلمة  تكون  أن  د  بمجرهّ ويسعى  يصطاد 
ل يفهم معناها ينعق مع كل ناعق، وهذه 
السألة خطرية دنيويًا واخرويًا، وبمقتىض 

وظيفتي بيهّنتها لكم.

صدى الجمعة



اخويت اخوايت قال الل تبارك وتعاىل 
من مجلة ما قال ف سورة العراف: 
)َوإىَِل َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا َقاَل َيا َقْوِم 
ُه َأَفال  َ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ اْعُبُدوا اللهَّ
ِذيَن َكَفُروا  َتتهَُّقوَن )65( َقاَل اْلأَل الهَّ
ا  َوإِنهَّ َسَفاَهٍة  ِف  َلَنَراَك  ا  إِنهَّ َقْوِمِه  ِمْن 
َيا  َقاَل   )66( اْلَكاِذبَِن  ِمْن  َك  َلَنُظنُّ
َقْوِم َلْيَس يِب َسَفاَهٌة َوَلِكنمِّي َرُسوٌل 
ُغُكْم  ُأَبلمِّ  )67( اْلَعاَلَِن  َربمِّ  ِمْن 
ِرَسالِت َريبمِّ َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمٌن 

 .))68(
هذا  الخ���وة  بخدمة  س��أع��رض 
الحاورة  هذه  وهي  الهم،  الطلب 
التي حدثت بن الناصح المن - 
القرآن هو يقول ذلك - وبن قومه 

ومن عاش معهم.
عن  يتكلم  اخواين  الكريم  القرآن 
الروعة،  منتهى  ف  القواعد  بعض 
وانا قلت عندما نذكر هذه اآليات 
الثانية ليس القصود هو  ف اخلطبة 
التفسري احلرف، وان� َنطلُّ عل هذه 
قوم  مع  نعيش  اآلن  وكأننا  اآلي��ة 
هود ومعه.. نستمع ماذا جرى بن 
هود )عليه السالم( وما بن اتباعه.

الكريم يتحدث ف رؤوس  القرآن 
لو كان  يعني  مطالب وهذا مهم.. 
عندك أخ أو ولد وتريد ان توجهه 
الوجهة الصحيحة.. ماذا ستفعل؟ 

وف  وترشد،  تبن  ان  عليك  فقط 
ب��ع��ض احل����الت ت��ب��ن م��س��اوئ 
له،  وتوضح  سلكه  الذي  الطريق 
أكثر من هذا ل تتمكن.. هو عليه 
ان يسمع، وعليه ان يلتفت، وعليه 
النصيحة  هذه  ان  نفسه  يسأل  ان 
فائدهتا  او  يل  فائدهتا  لن؟  فائدهتا 

لن نصحني؟! 

نعم  اجت�عي..  حوار  احلوار  هذا 
انا  نبي ودين، نعم، لكن  من جهة 
اتكلم الن كحوار حدث ف جمتمع 
جمتمعاتنا  الجتمعات..  وه��ذه 
والتاريخ  ايضًا..  وجمتمعات غرينا 
اجت�عية  نفسه، حالت  ُيعيد  دائً� 
م��ا ب��ن ن��اص��ح، وم���ا ب��ن ق��وم 
لحظوا  ينتصحوا..  ان  يفرتض 

الناصح  التي استخدمها  العبارات 
والعبارات التي استخدمها القوم، 

دققوا معي ف طريقة هذا احلوار. 
اول ً : )َوإىَِل َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا َقاَل 
إَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما   َ اللهَّ اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا 

ُه َأَفال َتتهَُّقوَن )65(( َغرْيُ
لحظوا هذا التعبري اجلميل الوديع 
وأخوهم  منهم  عنهم  غريبًا  ليس 

عاش  طبيعتهم،  ويعرف  يعرفهم 
معهم وأراد الن ان يوجه لم هذه 
النصائح، ماذا قال هذا الذي عاش 
)عليه  ه��ود  الل  نبي  وه��و  معهم 
َ َما  السالم(: )َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللهَّ

ُه(. َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ
)اْعُبُدوا  قال:  بل  اعبدوين  يقل  ل 
انتم  حلقيقة  أوجهكم  اين   ،)َ اللهَّ

خطيب  الصافي  أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدَث 
الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة  كربالَء  في  الُجمعة  وإمام 
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 10 /شعبان /1439هـ الموافق 

2018/4/27م تحدث سماحته قائالً :

السيُد الصافي يتناول من القرآن الكريم حوارا 
بين نبي اهلل هود )عليه السالم( وبين قومه  



انتم  ق��د  ن��ع��م  ع��ن��ه��ا،  غ��ف��ل��ة  ف 
جحدمتوها  لكن  استقيتموها، 
لصالح، اذ قال ما لكم من إله غريه 
عل نحو الواقع فقط ، هذا الطريق 
الكالم  تتقون،  أفال  ينجيكم  الذي 
ليس يل .. أنا نبي من الل تعاىل، وان� 
ك�  وانصح  وأوجهكم  اخاطبكم 

سيأيت الشارة اىل ذلك.
لحظوا ف هذه العبارة :

اولً : القرآن يستعمل )َأَخاُهْم(
 )َ ثانيًا : حوار )َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللهَّ
إَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  )َما  السببية  بنهّ  ثالثًا:  

ُه( َغرْيُ

نحو  عل  َتتهَُّقوَن(،  )َأَف��ال   : رابعًا 
احلث، انتم اذا سمعتموين وانتم اذا 
توجهتم إيلهَّ أفال تتقون وترتكون ما 
عندكم وتبتعدون.. أنا ادعوكم اىل 

امر واضح جدًا.
اخواين  الشكلة  اجلواب:  لحظوا 
بعض  ف  الجتمعات  ه��ك��ذا.. 
احلالت  تلك  من  وكثري  احلالت 

ل حُتب الناصح لسباب لسنا الن 
ف معرض الكالم عنها.. )َقاَل اْلأَل 
َلَنَراَك ِف  ا  إِنهَّ َقْوِمِه  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الهَّ

َك ِمْن اْلَكاِذبَِن(. ا َلَنُظنُّ َسَفاَهٍة َوإِنهَّ
عن  يعربهّ  الكريم  القران  لحظوا 
وطبقة  الراقية،  بالطبقة  دائ��ً�  الأل 
وطبقة  السلطة،  وطبقة  النفوذ، 
الال، وطبقة الستفادة.. هؤلء هم 
سيترضرون  هؤلء  الهمة،  الطبقة 
عل  يعتاشون  ه��ؤلء  لن  جزمًا، 
اجلهلة،  وع��ل  النفوس  ِض��ع��اف 
وتأتيه  يدعي  ما  ف  جالس  كاهن 
وال��ن��ذور  الطيبات  هب��ذه  ال��ن��اس 
حتيي  التي  هي  ه��ذه  ان  بزعمهم 
و....،  و..  وتدفع  وترزق  ومتيت 
قطعًا الأل الستفيدون سيعرتضون، 
القوم  قال  يقل  ل  التهمة،  لحظوا 
ِذيَن َكَفُروا  بل لحظوا )َقاَل اْلأَل الهَّ
َوإِنهَّا  َسَفاَهٍة  ِف  َلَنَراَك  ا  إِنهَّ َقْوِمِه  ِمْن 
َك ِمْن اْلَكاِذبَِن(، إذن الأل هي  َلَنُظنُّ
وهؤلء  بالجتمع،  التنفذة  الطبقة 
جهة  من  وليس  قومه  من  كفروا 
)إِنهَّا  قالوا:  ماذا  لحظوا  خارجية، 

َلَنَراَك ِف َسَفاَهٍة(.
حقيقة هذه الكلمة صعبة عل النبي 
ان ُتقال له، فهم ياطبون النبي هودا 
)عليه السالم(، اما انت جاهل ك� 
سفاهة..  معنى  ف  الطالب  بعض 
ل  ان��س��ان  ان��ت  السفاهة  ومعنى 
تفهم شيئًا.. وهذه من الشياء التي 
النبياء  عجيب  النبياء،  يتحملها 
حتملوا،  م��ا  قومهم  م��ن  حتملوا 
له  ليس  الذي  اُلصلح  ديدن  وهذا 

الداية  ال  غرض 
ث��م لح��ظ��وا :   ..
ِمْن  َك  َلَنُظنُّ ��ا  )َوإِنهَّ

اْلَكاِذبَِن(.
الكالم صعب، كأن هؤلء بمجرد 
هذا الظن اهتموه بالكذب، وشنعوا 
ان  عل  السالم(  )عليه  النبي  عل 
يدعونا  ال��ذي  ه��ذا  او  النبي  ه��ذا 
عل  جاهزة  هتمة  وه��ذه  اب..  ك��ذهّ
التنفذون  يستعملها  اخل��ط  ط��ول 
للنكاية بالصلحن.. ل يستطيعون 
نعم  له  يقولوا  ان  يسمعوا..  ان 
نا  لعلهّ علينا  اع��د  ح��ق،  دعوتنا  ما 
هود  النبي  ق��ول  لحظوا  نسمع، 
َلْيَس  َقْوِم  َيا  )َقاَل   : السالم(  )عليه 
َربمِّ  ِمْن  َرُسوٌل  َوَلِكنمِّي  َسَفاَهٌة  يِب 
أقول  انا ُمدرك ما  اْلَعاَلَِن )67((، 
العالن..  رب  من  رسول  ولكني 
ُغُكْم  )ُأَبلمِّ سفاهة..  ف  لست  ان��ا 
ِرَسالِت َريبمِّ َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمٌن 

)68(
ليس  اخ��رى،  وظيفة  عندي  ليس 
ابلغكم  وان�����  م��ط��م��ع،  ع��ن��دي 
ناصح  لكم  وان��ا  ريب،  رس���الت 
وانا  انصح  ان  مقام  ف  ان��ا  أم��ن، 
ابقى  انا  لكن  النصيحة،  ف  مأمون 
واآلي��ات  آخ��ره  ل��ك��م..اىل  انصح 

الرشيفة امام انظاركم ..
نسأل الل سبحانه وتعاىل ان يرزقنا 
الذن الواعية التي تسمع النصيحة 
الناصح المن ..وآخر دعوانا  من 
ان احلمد لل رب العالن وصل الل 

عل حممد واله الطيبن الطاهرين.



من وحِي خطبة الجمعة

بقلم: طالب عباس الظاهرالناصُح 

به  يتصف  أن  جي��ب  م��ا  أوىل  م��ن  لعلُه 
شخصية،  صفات  من  احلقيقي  الناصح 
برجاحة  ومعروفًا  متدينًا..  يكون  أن  هو 
رؤية  أمتلك  ممن  أخالقه،  وسمو  عقله 
تارب  نتيجة  لألمور،  دقيقة  موضوعية 
وخربات طويلة ف احلياة، وذا أفق واسع 
حمايدة  رؤية  عل  يتوفر  يعني  رؤيته..  ف 
ينعكس  أن  جيب  ما  وهذا  منحازة،  غري 
العقالنية  وتفسرياته  الدقيقة،  حتليالته  ف 

لجريات الحداث والوقائع. 
أي إنه ل ينطلق ف نصحه وف رؤيته من 
ف  يعتمل  آين  انفعال  أو  نفسه  ف  هوى 
ومصالح  لغراض  استجابة  أو  صدره، 
يقدم  إنه  بل   .. ضيقة  فئوية  أو  شخصية 
ما يقدم خالصًا لوجه الل تعاىل، ويطلب 
عل  منه  حرصًا   .. ورضوانه  مغفرته  به 
مصلحة البالد والعباد، وخوفًا عليه� من 
اإلنسان  تشغل  أحيانًا  التي  الغفلة  عاقبة 
غري  ترصفاته  بعض  عواقب  حساب  عن 
الذين  ه��ؤلء  ك��ان  س��واء  الصحيحة.. 
كالهل  القربن  من  النصح  لم  يقدم 
من  سواهم  أو  والص��دق��اء،  والق��رب��اء 

الناس أمجعن.
الناصح بنصيحته  وسنعرف مدى صدق 

من خالل اإلجابة عن السؤال التايل:
ف  تصب  أهي  النصيحة؟  هذه  َمن  ختدم 

مصلحته الشخصية أم بمصلحة الناس؟
النصيحة

يستخدمها  التي  الوسائل  إح��دى  هي 

النبياء والرسل عليهم السالم، منذ بعثهم 
الس�ء،  رسالت  الناس  لتبليغ  تعاىل  الل 
فقط من اجل هدايتهم اىل رصاط مستقيم، 
من  منهج  ذاته  هو  هذا  سيكون  ثم  ومن 
والصاحلن  الولياء  من  أثرهم  عل  سار 
اىل  الناس اآلخرين، سبياًل  والخيار من 
حيسن  ول  أم��ره،  ُيشِكل  قد  ما  توضيح 
تقديره من المور والحداث، وغالبًا ما 
فئة معينة من  النصيحة موجهة اىل  تكون 
النتفعن والتحكمن برقاب الناس .. إذ 
إن الناصحن ل يمتلكون سواها، وأعني 
هؤلء  لثل  ليقدموها  النصيحة..  بذلك 
والصواب،  احلق  طريق  اىل  إلرشادهم 
طريق  ف  السري  بعواقب  تذكريهم  ورب� 
اخلطأ والضالل، واإلعراض عن النصح 

والناصحن احلقيقين.
الوحيدة  الداة  هي  النصيحة  إن  لريب 
العتمة  وإضاءة  التحذير،  بذل  ف  التاحة 
قد  ل��ا  ت��ب��رصة(    ( يعني  الذه����ان..  ف 
مطبات  من  احلياة  ف  طريقهم  يعرتض 
شبهات  ورب�  اغ��راءات،  أو  ومعضالت 
تؤدي  وقد  الشياء،  حقيقة  عليهم  ختلط 
هبم اىل الهلكة؛ إن ل يعوا ويأخذوا بكالم 
من يتصدى من أصحاب النصح احلقيقي 
ف مواجهة مثل هذه الطبات  والعضالت 
وخفايا  حقيقة  وب��ي��ان  واإلغ�����راءات، 
من  الترصفات  بعض  عليه  تنطوي  ما 
ثم  ومن  عنهم،  تغيب  قد  والتي  الخاطر 
الصحيح  الترصف  طرق  توضيح  حماولة 

ف مواجهتها. 
أهمية النصيحة  

والناصحن  للنصيحة  المهية  تكمن 
احلقيقين ف إن الناس.. لطيبة ف قلوهبم، 
بعض  عل  اطالعهم  ف  لقصور  لعله  أو 
المور وخفاياها، وعل بعض الحداث 
ستجره  ل��ا  جلهل  رب���  أو  وتعقيداهتا، 
نتائج  الغفلة من ورائها من خماطر، ومن 
يبالون .. بل  مستقبلية وخيمة؛ تراهم ل 

تراهم ف غفلة يعيشون. 
مما يغري بعض أصحاب الصالح الدنيئة 

ف الت�دي ف غيهّه باستغالل الناس. 
من  ب��ه  حييط  ب���  ي��ب��ايل  ل  م��ن  إن  ن��ع��م، 
أحداث وخماطر، ول حياول أن يستبن ما 
يدور حوله؛ تراه تنطيل عليه بسهولة خدع 
معسول  خالل  من  الخادعن..  بعض 
ويفي  حيب،  ما  فقط  يريه  الذي  الكالم 
عريضة،  وع��ود  ببسط  يكره..  ما  عنهم 
بعض  تقديم  ورب���  ب��راق��ة،  وش��ع��ارات 
اإلغراءات الادية.. إذ إن الناس تتفاوت 
ف مدى استيعاهبم الحداث وليس كلهم 

عل مستوى عال من الوعي. 
وهنا تربز أمهية أصحاب الرؤية الواسعة 
والعقل الراجح ف بذل النصيحة للناس، 
فهمه  عليهم  يصعب  قد  ما  وتوضيح 
الحداث  بعض  تداعيات  من  وتفسريه 
ثم  ومن  تبرصهتم،  أجل  من  والم��ور، 
ارشادهم اىل طريق احلق والصواب .. لا 

فيهم خري دينهم ودنياهم.   
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الل  عبد  شقيق  العباس  بن  الل  عبيد 
الذي  وهو   ، المة  حرب  العباس  بن 
ذبح برس بن ارطأة اولده امام امهم 
ومن  اليمن،  ف  معاوية  من  بامر 
ان  يمكن  هل  ظلم  لكذا  يتعرض 
العاقبة  الظال ؟ ولكن هي  يتفق مع 
التي ارادها بيده، نعم كان احد قواد 
جيش المام احلسن عليه السالم ف 
انه ختاذل  ال   ، الثانية  معركة صفن 
جيش  ف��رتك  معاوية  برشوة  وقبل 
والتحق  السالم  عليه  احلسن  المام 
ذلك  ذك��ر  لقد   ، معاوية  بجيش 
جمموعة من عل�ء الرجال والتأريخ، 
فقد ذكر حلوقه بمعاوية الطويس ف 
رجاله وف )اختيار معرفة الرجال(، 
نقاًل  ال��رج��ال(  )نقد  ف  والتفرش 
أيضًا  وذك��ره  الطويس،  الشيخ  عن 
الردبييل ف )جامع الرواة( نقال عن 
الربوجردي  ايضًا  وذك��ره  الكي، 
تلك  عن  ونقل  القال(  )طرائف  ف 
درهم  أل��ف  مائة  أخ��ذ  أن��ه  الكتب 

حلوقه  قصة  وذك��ر  بمعاوية  وحل��ق 
ف  العتزيل  احلديد  أيب  ابن  بمعاوية 
ص40(،  ج16/  النهج  )شح 
)ج2/ ت���اري���ه  ف  وال��ي��ع��ق��ويب 

ص214( وغريهم.
لألموال  واخذه  الل  عبيد  فالتحاق 
وف��ق ه��ذه ال��ص��ادر ام��ر قد حصل 
لكن تفاصيل القصة وكيف استطاع 
ويقنعه  الل  عبيد  ي��دع  ان  معاوية 
بذلك؟ امر فيه مقدار من اخلفاء وان 
أنه  إىل  تشري  الصادر  بعض  كانت 
وبن  بينه  تم  قد  الصلح  بأن  خدعه 

احلسن )عليه السالم(.
صنع  ما  التاريخ  يذكر  هل  ولكن 
بعد حلوقه بمعاوية هل استمر مواليا 
لعاوية اىل ان مات؟ هل تاب؟ ماذا 

حصل بعد ذلك؟
بعد  حاله  اىل  يشري  ما  عل  نعثر  ل 
وحلوقه  احل��س��ن  ل��الم��ام  مفارقته 
من  هناك  ذلك  مع  ولكن  بمعاوية 
مع  ع��دائ��ه  اىل  تشري  م��ا  ال��رواي��ات 

الرغم  عل  قتله  ف  ورغبته  معاوية 
من وجوده بقربه ففي المايل للشيخ 
اجتمع  ثم   : ق��ال   307 ص  الفيد 
وبرس  بعد  من  العباس  بن  الل  عبيد 
بن أرطاة عند معاوية، فقال معاوية 
الشيخ قاتل  أتعرف هذا   : لعبيد الل 
الصبين ؟ فقال برس : نعم، أنا قاتله� 
فمه ؟ فقال عبيد الل : لو أن يل سيفا 
! قال برس : فهاك سيفي وأومأ بيده 
إىل سيفه فزبره معاوية وانتهره وقال 
 ! أحقك  ما  شيخ،  من  لك  أف   :
تعمد إىل رجل قد قتلت ابنيه، تعطيه 
بني  أكباد  تعرف  سيفك ؟ كأنك ل 
إليه لبدأ بك  هاشم ! والل لو دفعته 
والل  بل   : الل  عبيد  فقال   . يب  وثنى 

كنت أبدأ بك ثم أثني به .
لبن  فخذلنه  الخبار  تكن  مه� 
عمه المام احلسن عليه السالم امر 
وقع وكان له الثر ف معنويات بقية 

عسكر المام عليه السالم .

ما حكاية عبيد اهلل بن العباس 
مع اإلمام الحسن عليه السالم؟
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• فتوى الجهاد الكفائي مدار بحث مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي 
الرابع عشر..

)23و24(  الوجبتين  تطلق  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة   •
من القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة للمستفيدين في 

بغداد والمحافظات...

الحشد الشعبي ينفذ عمليات استباقية ويضع خطة لتأمين 
الزيارة الشعبانية 

اندونيسي يهدي منحوتة  وفد 
خشبية للشيخ الكربالئي

عمليات  الشعبي  احلشد  ليئة  الثاين  ال��ل��واء  من  ق��وة  نفذت 
وتفتيش  الشف  النجف  بادية  بعمق  متوغلة  كبرية  استباقية 
شطة  قيادة  مع  بالتنسيق  هناك،  الراقبة  وأبراج  المني  اخلندق 
اعدت  القوة  هذه  ان  احلشد،مضيفا  اعالم  ذلك  أكد  الحافظة، 
خطة أمنية حمكمة إلحياء الزيارة الشعبانية الباركة التي حتتضنها 
شهر  من  عرش  اخلامس  ف  الشف(  النجف  )كربالء  مدينتا 
شعبان العظم كل عام. مشريا اىل ان اخلطة المنية تشمل أيضا 
مداخل وخمارج الدينة لتأمينها وانسيابية حركة الزائرين وتفتيش 
العجالت وتفعيل اجلهد الستخباري واستنفار اجلهود والتعاون 

مع رجال الرشطة والرور لتحقيق هذا الدف.

اهدى وفد اندونيس زائر منحوتة من خشب اجلايت  وهو من اجود انواع 
اندونيسيا والتي يزيد عمرها عل 100 عام، للمتويل الرشعي  اخلشب ف 

للعتبة احلسينية القدسة  س�حة الشيخ عبد الهدي الكربالئي.
وقال )مجال الدين الشهرستاين( رئيس قسم اعالم العتبة احلسينية القدسة، 
الثقاف  الشهادة  ربيع  مهرجان  من  عرش  الرابع  الوسم  خالل  الوفد  قدم 
العالي للمتويل الرشعي للعتبة احلسينية القدسة منحوتة عل شكل سفينة 
نوح من اخلشب العتق الذي يزيد عمره عل 100 عام مستخلص من اجود 

انواع اخلشب ف اندونيسيا.
سنة  اسلم  قد  عالن«  »هرتونو  السيد  الندونيس  الوفد  ممثَل  ان  ويذكر 

2012 وهو صيني الصل.

508 افتتاح  نقلوا حفل  اعالميا   ) مؤسسة اعالمية واكثر من) 80 
مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي في كربالء المقدسة.

مقاعد دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 
2019/2018 تمنحها جامعة )بيلكنت(التركية لجمهورية العراق.
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• 66 الف عنوان من مختلف االجناس التأليفية في معرض كربالء الدولي للكتاب بمشاركة أكثر 
من 133 دار نشر من سبع دول عربية وعالمية...

الباحثين  جميع  يدعو  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  األربعين  لزيارة  العلمي  األكاديمي  المجلس   •
واألكاديميين للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني نهاية تشرين االول القادم

مبلغو الحوزة ينقلون وصايا المرجعية 
لقوات الحشد الشعبي 

مجسم فني عمالق ُيهدى للعتبة الحسينية المقدسة

عراق  عن  للدفاع  والتعبئة  الرش��اد  جلنة  ف  العلمية  احل��وزة  مبلغو  شارك 
حي  بغداد،  لهايل  خدجية  العلوية  جامع  وموكب  العابد،  قافلة  القدسات 
المنية  الشعبي وقواتنا  احلشد  لقوات  اللوجستي  الدعم  تقديم  البلديات ف 
البطلة ف قاطع تل صفوك عل احلدود العراقية السورية، وناحية الرياض التابعة 
اللجنة  ف  الوصل  حمور  مسؤول  احلصناوي  الشيخ  وقال  كركوك.  لحافظة 
الحارضات  القافلة وأقاموا  اللجنة اشفوا عل  العلمية ف  ان مبلغي احلوزة 
بشحذ المم واللتزام بتوجيهات ووصايا الرجعية الدينية، اضافة اىل مشاركة 
البطال ذكرى الولدات اليمونة والباركة ف شهر شعبان... من جهتهم ثمن 
البطال دور مبلغي جلنة اإلرشاد وقوافل الدعم اللوجستي ف دعم القاتلن 

بكافة الوسائل التاحة خلدمتهم لديمومة النتصارات عل )داعش(. 

الفنان  أهدى  عرش  الرابع  العالي  الشهادة  ربيع  مهرجان  افتتاح  حفل  خالل 
اإلسالمية  اجلمهورية  من  القادم  موسويان(  أصغر  )عيل  الدكتور  واخلطاط 
صممها  )سفينة(  شكل  عل  مصحفًا  القدسة  احلسينية  العتبة  اىل  اإليرانية 
وبارتفاع حوايل مرت  امتار  الذهب والربونز واخلشب بطول ثالثة  وأنشأها من 

واحد ويصل اىل ثالثة امتار بعد نصب الرشاع، وبعرض مرت واحد.
وقال موسويان: حرصُت عل استخدام خطهّ النسخ لكتابة الصحف الرشيف، 
وتمهّ نقشه بإبرة فولذية، وهي تزن حوايل 70 كغم، استغرَق أمر إنشائه ف مجيع 
ة  مراحله من حيث التصميم والصنع والكتابة والنقش والنصب والتشكيل لدهّ

فقد  الكريم  الصحف  كتابة  فرتة  أما  كاملة،  سنة 
اسم  نقش  اىل  اضافة  ساعة،   3000 استغرقت 
اجلاللة وأس�ء العصومن الربعة عرش عليه. مبينا 
أع�له  من  والعرشين  الثالث  هو  الفني  العمل  ان 

الفنية النجزة.
هذا  من  العمل  هذا  استلهام  فكرة  اىل  اشار  وك� 
مصباح  احلسن  »إنهّ  العروف  النبويهّ  احلديث 
سيد  وأنفاس  احلمد  ولل  النجاة«  وسفينة  الدى 
اخلرباء  قبل  من  العمل  هذا  ُقيهّم  لقد  الشهداء، 

وه عماًل فريدًا من نوعه. ن وعدهّ والختصهّ
موسويان(  أصغر  )عيل  السيد  أنهّ  بالذكر  واجلدير 
جعفر  السيد  والسلمن  الس���الم  حجة  نجل 
موسويان هو أحد ضيوف مهرجان ربيع الشهادة 
العالي السنويهّ بدورته الرابعة عرشة، الذي تقيمه 
والعباسية  احلسينية  للعتبتن  العامتان  المانتان 

القدستن.

13 مليار دوالر طوارئ لزيادة رواتب الحشد الشعبي 
ضمن الموازنة المالية االتحادية لعام 2018.

الرافدين   مصرف  أقرها   سلفة  دينار  ماليين 
لنحو 868 متقاعدا .

11



عند  الزوجة  عل  الواجب  باحلداد  القصود  هو  ما   : السؤال 
وفاة زوجها ؟

اجلواب : القصود به ترك ما يعدهّ زينة لا سواء ف البدن أم ف 
اللباس، فترتك الكحل والطيب واخلضاب واحلمرة واخلطاط 
ونحوها ك� تتنب لبس الصوغات الذهبية والفضية وغريها 
ونحومها  واَلصفر  اَلح��ر  اللباس  وك��ذا  احل��يل،  ان��واع  من 
اللباس  يكون  وربهّ�  العرف،  عند  زينة  تعد  التي  اَللوان  من 
اخلصوصيات  لبعض  أو  تفصيله  لكيفية  اما  كذلك  اَلسود 
ان ترتك ف  وباجلملة عليها  مثل كونه خمططًا،  الشتمل عليها 
ة كل ما يعدهّ زينة للمرأة بحسب العرف اِلجت�عي  فرتة العدهّ
اَلزمنة  اختالف  اختالفه بحسب  العلوم  تعيشه، ومن  الذي 
تنظيف  مثل  لا؛  زينة  يعد  ل  ما  وام��ا  والتقاليد،  واَلمكنة 
الشعر  ومتشيط  واِلستح�م  اَلظفار  وتقليم  واللباس  البدن 
الزينة  الساكن  ف  والسكنى  الفاخر  بالفراش  واِلف��رتاش 

وتزين أولدها؛ فال بأس به .
السؤال : هل جيب عل الصغرية والجنونة احلداد أم ل ؟

عل  وجوبه  بمعنى  الوجوب،  اشهرمها  ق��ولن،   : اجل��واب 
ة، وفيه اشكال بل ل  العدهّ دامتا ف  ما  التزين  فيجنهّبه�  وليه� 

يبعد عدم وجوبه عليه� .
السؤال : هل احلداد شط من شوط صحة العدة ؟

بل  ة  العدهّ صحة  ف  شطًا  ليس  احلداد  ان  الظاهر   : اجلواب 
هو تكليف استقاليل ف زمانا، فلو تركته عصيانًا أو جهاًل أو 
أو  استينافها،  عليها  جيب  ل  بعضها  ف  أو  الدة  متام  ف  نسيانًا 
ت بدونه فيجوز لا التزوج بعد انقضاء  تدارك مقدار ما اعتدهّ

ة عل كل تقدير . العدهّ
السؤال : هل حيرم اخلروج من البيت او تغيري السكن للمراة 

التي ف العدة واحلداد ؟
ة الوفاة ان تبقى ف البيت  اجلواب : ل جيب عل العتدة عدهّ
تغيري  لا  فيجوز  زوجها،  وف��اة  عند  تسكنه  كانت  ال��ذي 
مسكنها واِلنتقال اىل مسكن آخر لاِلعتداد فيه، ك� ل حيرم 
لرضورة  كان  إذا  فيه  تعتد  الذي  بيتها  من  اخل��روج  عليها 
نعم  حاجة،  قضاء  أو  طاعة  فعل  أو  حق  َلداء  أو  تقتضيه، 
يكره لا اخلروج لغري ما ذكر، ك� يكره لا البيت خارج بيتها 

عل اَلقرب .
السؤال : ف بعض احلالت تري صيغة الطالق جهة ل اثق 
بورعها، او اشك كل الشك بعدالة الشاهدين، او اصل ايل 
مرحلة اليقن بعدم عدالته�، فهل جيوز يل اجراء عقد التي 
طلقت )بعد عدهتا( مع وجود احلالت الثالثة الذكورة او 

وجود احداها ؟
اجلواب : مع الشك ف عدالة الشاهدين او توفر سائر شوط 
الطالق يكفي احت�ل احرازها عند الطلق فيبني عيل صحة 
واقع  عن  الفحص  ولجيب  اخلالف  يثبت  ل  ما  الطالق، 
احلال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدين او بطالن الطالق 

من جهة اخري فالجيوز التصدي لجراء العقد عيل الراة .

جواب العدد السابق

سؤال العدد
الحداد بين  السؤال: هل هناك فرق في وجوب 

المسلمة والكتابية ؟

الجواب: يمكن إهداء الثواب لهما .

االضحى  عيد  يوم  االضحية  إهداء  يجوز  السؤال: هل 
للوالدين المتوفيين ؟

الحداد في العدة
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فقه وعقائد

التكليف اصطالحًا
الالكات  ورائها  من  التي  الرشعية  التكليفية  الحكام  يعني 
اللزمة ف الواقع من الصالح والفاسد اللزمتن أي الواجبات 
والكروهات  الستحبهّات  ز  وتوهّ ل  بتأمهّ ويلحقها  مات  والحرهّ
الواجب   : مخسة  إىل  حينئٍذ  التكاليف  فتنقسم   ، والباحات 

واحلرام والستحبهّ والكروه والباح .
البلوغ اصطالحًا :

احُلُلم  بلوغ اإلنسان  ، أي  الطبيعي ف اإلنسان  الك�ل  بمعنى 
والوصول إىل حدهّ النكاح وتوليد الثل ، فإنهّ الناقص ل يولهَّد ، 

ففاقد اليء ل يعطيه ، فإذا بلغ النكاح .
 ، إلية  نزعة معنوية وروحية ومثالية  اإلنسان  وهبذا يكون ف 
 ، الرتاب والاء وغريمها  الاديهّة من  العنارص  وجسده من عال 

وهبذا يكون له نزعة مادية وطبيعية عنرصية
ة جواز التقليد أدلَّ

ف القرآن الكريم ما يدل عل جواز التقليد بل حسنه ورجحانه:
ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة  َنَفَر ِمْن ُكلمِّ  آية النفر : قوله تعاىل : ) َفَلْو ل 
ُهْم  َلَعلهَّ إَِلْيِهْم  َرَجُعوا  إِذا  َقْوَمُهْم  ولُِيْنِذُروا  يِن  الدمِّ ِف  ُهوا  لَِيَتَفقهَّ

َذُروَن (  حَيْ
يعلم  بالسؤال هو من ل  الخاطب  أنهّ  هبا  الستدلل  وكيفيهّة 
 ، والفطرة  السرية  عليه  يدلهّ  ما  وهذا   ، للمقابلة  م  يعلهَّ ممهّن 
من  للعامي  بدهّ  فال   ، العال  إىل  يرجع  لرفع جهله  اجلاهل  فإنهّ 
كالعلم  تقليده  عليه  جيب  لن  أفعاله  بمطابقة  حينئٍذ  التقليد 
في� نشرتط ذلك ، احد اصحاب المام الصادق عليه السالم 
الم ( يقول : من استأكل  يقول سمعت أبا عبد الل ) عليه السهّ

بعلمه افتقر ، فقلت : جعلت فداك ، إنهّ ف شيعتك ومواليك 
يعدمون  ، فال  ويبثهّونا ف شيعتكم  لون علومكم  يتحمهّ قومًا 
: ليس   ) الم  السهّ الربهّ والصلة واإلكرام ؟ فقال ) عليه  منهم 
ُأولئك بمستأكلن ، إنهّ� الستأكل بعلمه الذي يفتي بغري علم 
ول هدى من الل عزهّ وجلهّ ليبطل به احلقوق طمعًا ف حطام 

الدنيا .
الم  السهّ عليهم   ( الطهار  الئمة  عن  كثرية  نصوص  وردت 
 ، وتالمذهتم  أصحاهبم  وفقهاء  رواة  إىل  شيعتهم  أرجعوا   )

ة الرجوع والتقليد . وهذا يعني صحهّ
الم  السهّ عليه   ( الل  عبد  أيب  عند  كنهّا  يعقوب  بن  يونس  عن 
أما لكم من  ؟  لكم من مفزع  أما   :  ) الم  السهّ ) عليه  فقال   )
الغرية  بن  احلرث  من  يمنعكم  ما  ؟  إليه  تسرتحيون  مسرتاح 

البرصي .
ف  هو  إنهّ�  إليه  يسرتيح  ومن  الفزع  أنهّ   : الستدلل  وكيفيهّة 

ة اإلفتاء وجواز التقليد . القضايا الدينية ، وهذا يعني صحهّ
تي  : شقهّ  ) الم  السهّ ) عليه  للرضا  السيهّب قلت  بن  وعن عيلهّ 
معال  آخذ  ن  فعمهّ  ، إليك ف كلهّ وقت  ، ولست أصل  بعيدة 
الم ( : من زكريا بن آدم الأمون عل  ديني ؟ فقال ) عليه السهّ

الدين والدنيا .
آدم  بن  زكريا  عل  قدمت  انرصفت  فل�هّ   : السيهّب  ابن  قال 

فسألته ع�هّ احتجت إليه .
الم ( أرجع ابن السيهّب إىل  وظاهر اخلرب أنهّ اإلمام ) عليه السهّ

ابن آدم ف معرفة .
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ربيِع  مهرجاِن  انطالقة  كانت  هنا  من 
ف  عرش  الرابع  العاليهّ  الثقافهّ  الشهادِة 
الوافق  العظم  شعبان  شهر  من  الثالث 
المانتان  اقامته  الذي   2018/4/20
والعبهّاسية  احلسينيهّة  للعتبتن  تان  العامهّ
ستن  حتت شعار: )باحلسن  ثائرون  القدهّ
الصحن  وشهد  منترصون(..  وبالفتوى 
الفتتاح  حفل  ال��رشي��ف   احلسيني 
دينيهّة  شخصيهّاٍت  حضور  وسط  الكبري 
داخِل  من  وأكاديميهّة  ٍة  وثقافيهّ وحكوميٍة 

وخارِج العراق..
وحتدث لجلة »الحرار« احلقوقي »عيل 
كاظم سلطان« عضو اللجنة التحضرييهّة 
استمر  الذي  الهرجان  عن  للمهرجان 

 100 من  أكثر  »بمشاركة  اي��ام،  مخسة 
متت  واكاديمية  وثقافية  دينية  شخصية 
دع��وهت��م م��ن أك��ث��ر م��ن 35 دول���ة من 

خمتلف قارات العال«.
واوضح ان سبب اختيار اسم )مهرجان 
ربيع الشهادة( لن لالمام احلسن )عليه 
البرش  كباقي  الوىل  ولدت��ان،  السالم( 

شعبان  شهر  م��ن  الثالث  ف  وك��ان��ت 
عند  كانت  الثانية  وال���ولدة  العظم، 
هبذه  فهو  عليه(،  الل  )سالم  استشهاده 
لإلسالم  جديدا  عرصا  افتتح  الشهادة 
التي  تضحياته  لول  يموت  كاد  ال��ذي 
تعاليمها  واحكام  الرسالة  بقاء  اىل  ادت 

ومنعها للتزييف الموي«.
بتالوة  الفتتاح  حلفل  البداية  وكانت 
كلمة  ث��م  احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن  ع��ط��رة 
احلسينية  للعتبتن  العامتن  لألمانتن 
بإلقائها  تفضل  القدستن  والعباسية 
الكربالئي  الهدي  عبد  الشيخ  س�حة 
القدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  التويل 
اللقاء  م��ن  د  ت���دهّ ف  »ون��ح��ن  ق��ائ��ال: 

حراكٌ ثقافي تش��هده كربالء المقدسة س��نويا يزين بفعالياته الرؤية العصرية للعطاء الحس��يني، والمشهد االسالمي الثقافي، 
وينقل بفقراته المتعددة صور االبتهاج بوالدةِ سبط رسول االنسانية )صلى اهلل عليه وآله(، ويحقق بفسيفسائه الوافدة من قارات 

العالم اسمى التجليات، بأن الحسين )عليه السالم( لإلنسانية جمعاء .. 

الحقوقي علي كاظم سلطان 
عضو لجنة المهرجان التحضيرية 

»بالحسين ثائرون وبالفتوى منتصرون«
شعار انطلق به مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الرابع عشر 
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دورته  هذا  مهرجاننا  دخل  وقد  معكم 
بالمل  مشعر  رقٌم  وهو  عرشة،  الرابعة 
النوار  لعصمة  ة  عدهّ يمثهّل  إذا  النشود، 
أمل  ي��رشق  ال��وع��ود،  وخامتها  اإلليهّة 
احلقهّ  منهج  أنهّ  الراسخة  بالثقة  مفعم 
هذا  ز  عزهّ وقد  وصامدًا،  شاخمًا  سيبقى 
عليه  عاهدوا  ما  صدقوا  رج��اٌل  المل 
تفانيهم  من  الشهداء  سيهّد  الضيم  أيبهّ 
ساهتم..  وإيثارهم لدينهم ووطنهم ومقدهّ
الع��ل  مرجعهم  استنصار  ف��أج��اب��وا 
والوطن  الدين  نداء  استرصخهم  حين� 
اآلخرة  وآث��روا  الرواح  فاسرتخصوا 

عل الدنيا«.
احلسن  اإلمام  َخَدَمُة  هم  »ها  واضاف 
)عليه السالم( وأخيه أيب الفضل العبهّاس 
هذا  عرش  الرابع  مهرجانم  جون  يتوهّ
احلسينيهّة  الثورة  نج  من  ذوه  اختهّ بشعاٍر 
وكأنهّ امتدادها بفتوى مرجعهم العل، 
وسريهتم،  لنهجهم  رايًة  يرفعونه  شعار 
وأخيه  احلسن  أرض  ف  بكم  فمرحبًا 
السالم(..  العبهّاس)عليه�  الفضل  أيب 
لا  د  ت��دهّ أجساد  ل  قلوب  تستقبلكم 
فرشوا  وب��خ��دٍم  للقياكم...  ال��ش��وق 
والعبهّاسية  احلسينيهّة  اخلدمة  أجنحة 
ولداٍت  ف  عام  كلهّ  د  التجدهّ لقدومكم 

ميمونٍة ومباركة«.
ا نقرأ ونعيش  وتابع التويل الرشعي، »كنهّ
)عليه  الشهداء  لسيهّد  زيارتنا  ف  الماين 

العظيم  الفوز  ندرك  أن  عسى  السالم( 
إذ  الشهداء،  ملكوت  أرواحنا  لُتالمس 
القدسيهّة  الفضاءات  عرب  الؤمنون  د  يردهّ
ليتني  )يا  احلسن...  الل  عبد  أيب  حلرم 
وكنهّا  عظيً�(..  فوزًا  فأفوز  معكم  كنت 
البطولت  لتلك  يمكن  وه��ل  نقول: 
والتي  احلسن  أصحاب  رها  سطهّ التي 
ل  سوف  وربهّ�  دها  خلهّ الزمن  أنهّ  ظننهّا 
أن  يمكن  هل  لا..  بنظرٍي  الزمان  جيود 
ر عرب زماٍن غري زمان احلسن )عليه  تتكرهّ

السالم(؟«.
الحس��ينية  للعتب��ة  الش��رعي  المتول��ي 
المقدسة: »آن اآلوان لنعي صالح أمتنا..« 
شهر  بنكبة  احلارضين  الكربالئي  وذكر 
حزيران من عام )2014( قائال: »يا له 
الويالت والنكبات  فيه  من شهر ُصبهّت 
سُنصاب  هل  دًا..  جمدهّ د  نردهّ ورحنا  ًا  صبهّ
بنكسة حزيران جديدة..؟! هل سيجود 
زماننا برجٍل عظيم يكرس صمت الزمان 
واإلرهابيهّن؟  والفسدين  الظالن  عل 
ا أيهّام ولدة الوعود العظم  وتقرتب منهّ
فشيئًا..  شيئًا  والزمان  العرص  صاحب 
الكربى  ال���ولدة  يسبق  ي��وم  ه��و  وه��ا 
 )1435( شعبان  من  عرش  الرابع  يوم 
لرجعنا  اإلليهّ  النداء  فينطلق  هجريهّة، 
)دام  السيستاين  اإلم��ام  ى  الفدهّ الع��ل 
أْن  الرجال  مستنرصًا  ال���وارف(،  ه  ظلهّ
فها  العراق،  أبناء  الغيارى من  ا  أهيهّ هبهّوا 
أوشكوا  التكفرييهّن  من  الوحوش  هم 
سة  القدهّ بقاعكم  برجسهم  يدنهّسوا  أن 
وينتهكوا احلرمات.. وقد ُفتحت أبواُب 
الالئكة  وت��ب��اشت  أم��ام��ك��م  اجل��ن��ان 
ة  بقدومكم، وفتح الل تعاىل باب اخلاصهّ
سبيله..  ف  والشهادة  باجلهاد  لوليائه 
وتضحياتكم  قتالكم  بلباس  لتالقوه 

واستشهادكم«.
الس�ء  إرادة  تأبى  الكربالئي،  واوضح 
الدين  عن  للدفاع  النداء  يكون  أن  إلهّ 
إلهّ  والع��راض،  سات  والقدهّ والوطن 
أن يكون من قربك ورضحيك يا أبا عبد 
يوم  لندائك  وختليد  صدى  وكأنهّه  الل.. 
إلرهابيهّي  الذلهّة(  ا  منهّ )هيهات  عاشوراء 
العظيمة  الفتوى  تلك  فتنطلق  العرص، 
ام��ت��داٌد  ���ا  إنهّ قلنا:  إن  ُن��غ��ايل  ل  ال��ت��ي 
احلسن)عليه  واس��ت��رصاخ  لستنصار 
هذه  ولكن  ع��اش��وراء،  ي��وم  ال��س��الم( 
ة كان النادي الصلح الكبري مرجعنا  الرهّ
الدفاع  بفتوى  النادي  ى  الفدهّ الع��ل 
كزبر  رجاٍل  قلوب  وجد  وقد  الكفائي، 
تستكن  ول  تلن  ل  وشبابًا  احل��دي��د 
النداء  الضيم.. فأجابوا  ونساء ل حتمل 
الواحد  بأرواح ل يسرتخصوها بل كان 
واحدة  روحًا  ل  أرواحًا  يل  ليت  يقول: 
الخ��رى...  بعد  ال��واح��دة  هبا  لج��ود 
هات ليس لا الواحد من الولد بل  وأمهّ
بعد  الواحد  لتجود هبم  العرشة  لا  ليت 
عسى  اآلباء  يسابقون  وأولد  اآلخر.. 

أن يفوزوا بنصيب السبق اىل اجلنهّة«.
واشار الكربالئي اىل ان »هكذا ل متِض 
حتى  عها  يتوقهّ كان  ما  قالئل  سنون  إلهّ 
أصحاب القوى التي يدعونا بالعظمى، 
الروح  وهذه  التضحيات  هذه  ل  لتتكلهّ
جهاديهّة  رعاية  من  رافقها  وما  احلسينيهّة 
وإغاثيهّة  ��ة  وأخ��الق��يهّ ��ة  وت��رب��ويهّ ��ة  وأب��ويهّ
تنا الُعليا وعل�ئنا العالم ورجال  لرجعيهّ
احلوزة وأهل العلم والنهى والشجاعة، 
وإذا  ة..  عفهّ أويل  ونساء  غيارى  ورجاٍل 
ترفرف  والكرامة  والعزهّ  النرص  بأجنحة 
 ، العطاء  الكريم  وشعبنا  بلدنا  عل 
د  مؤكدا : »لُبدهّ أن يبقى لنا المل التجدهّ
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ة حتى وإن عانت قرونًا من  أنهّ هذه المهّ
الرتاجع والتخلهّف إلهّ أنهّ أملها بالوعود 
ال��رشي��ف(  ف��رج��ه  الل  ل  النتظر)عجهّ
هذا  يومه  يسبق  أن  ورضورة  يهّة  بدهّ ول 
والتغيري  اإلص��الح  همهّ  حيملون  أن��اس 
دون  من  اإلص��الح  معركة  ويواصلون 
أمام مسؤوليهّة  كلل وملل، وهذا يضعنا 
ورؤي��ة  واض��ح  منهج  اىل  حتتاج  كبرية 
معال  نرسم  لكي  ثقافيهّة  وبصرية  واعية 

الطريق«.
بقوله،  كلمته  الرشعي  التويل  واختتم 
والتقويم  السيايسهّ  اإلصالح  كان  »إذا 
هو  وقادهتم  الساسة  سري  من  اعوجهّ  لا 
هو  ولكن  ��ة،  ل��ألمهّ اإلص���الح  أس��اس 
أوانه شائٌك ف  بعيٌد ف  نواله  صعٌب ف 
لصالح  سعيكم  يفوتنهّكم  فال  مساره، 
وهتذيب  أخ��الق��ه��ا  ب��إص��الح  ��ت��ك��م  أمهّ
ول  ن��ف��وس��ه��ا..  وت��روي��ض  طباعها 
تربية  ف  واجتهادكم  كم  جدهّ يرصفنهّكم 
فتيانا وشباهبا ورجالا ونسائها وحلهم 
ول  هتنوا  ول  الوسطى،  ة  اجل���ادهّ ع��ل 
ورسالتهنهّ  نسائها  ف  تعفهّ عن  تضعفوا 
الكربى ف أرسة صاحلة مؤمنة.. وقد آن 

الوان أن نعي ذلك«.
خت��ام  حف��ل  خ��الل  الصاف��ي  الس��يد 
المهرج��ان: فتوى الس��يد السيس��تاني 
لها أكثر من ق��راءة فقهية واجتماعية 

وعسكرية وسياسية واقتصادية
العباسية  للعتبة  الرشعي  التويل  وقال 
الصاف  اح��د  السيد  س�حة  القدسة 
علينا لنوه عن  العزيزة  الفرصة  »اغتنم 
الباركة  الفتوى  ان  وهو  جدا  مهم  أمٍر 
اطلقتها  التي  الكفائي  ال��دف��اع  فتوى 
هذا  ف  ح��ارضة  كانت  العليا  الرجعية 
هي  كانت  ولعلها  خاص  بشكل  الؤمتر 

الغالبة حتى ف عنوان وشعار الهرجان 
وهي تستحقه بال شك ولريب«.

أكثر  ُتقرأ  الفتوى  ه��ذه  ان  اىل  ولفت 
من  بأكثر  حولا  من  وُيبحث  قراءة  من 
قراءة  ولا  فقهية  قراءة  فللفتوى  بحث 

وسياسية  عسكرية  قراءة  ولا  اجت�عية 
ان  هو  الهم  اليء  ولعل  واقتصادية، 
قراءة  ف  جدا  مهمة  الفتوى  ارهاصات 
جدا  ومهمة  الفتوى  قبل  ما  الح��داث 

لفهم الفتوى«.
تبقى  التاريية  الح��داث  أن«  وتابع   
اذا  لكن  فقط  احل��دث  قرأنا  اذا  ناقصة 
الصورة  ستكتمل  احلدث  قبل  ما  قرأنا 
احل��دث  بعد  م��ا  اي��ض��ا  ل��ا  اضفنا  اذا 

ع��رشات  ضمن  الرجعية  ف��أن  لذلك 
والتحذيرات  والوصايا  التوجيهات 
سواء ف البيانات الصادرة بشكل مباش 
قرأناها  اذا  اجلمعة  او من خالل خطب 
بدقة فأننا سنرى ان النيار كان وشيكا 
للمؤسسة  الصحيح  البناء  عدم  نتيجة 
السترشي  الفساد  ووج��ود  العسكرية 
انار  قد  وفعال  الؤسسات  بعض  ف 
و 10 من حزيران  البناء ف 9  من  جزء 

.»2014
قراءات  العنى ضمن  »هذا  ان  وأوضح 
الهمة  الم����ور  م��ن  ي��ك��ون  ت��اري��ي��ة 

سيد  ضيافة  ف  الن  ونحن  خصوصا 
واقعة  قرأنا  ك�  السالم(  )عليه  الشهداء 
الطف ما قبل 61 للهجرة ثم قرأناها ما 
قراءهتا  اىل  باإلضافة  للهجرة   61 بعد 
من  ال��ع��اش  م��ن  الطف  بيوم  اخل��اص��ة 
واضحة  اصبحت  الصورة  فأن  الحرم 
التاريية  النصوص  اسعفتنا  ان  العال 
جرى  ما  وحقيقة  جيري  كان  ما  بحقيقة 

بعد واقعة الطف«.
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ان  حاجة  »هناك  ان  اعتقاده  عن  وعرب 
الفتوى  قبل  ما  للتاريخ  اجلميع  يراجع 
ف  الفتوى  هذه  ص��دور  أمهية  ليجدوا 

وقتها الحدد واثارها بأمجع«.
واثار س�حته تساؤل »ما الفرق بن هذه 
الفتوى عن غريها مما سبقها؟ واجاب: 
عدو  مع  تتعامل  ل  الفتوى  هذه  ان  هو 
له كيان خاص« ومىض يقول ان« فتوى 
ثورة العرشين تعاملت مع عدو كان له 
اما  له دولة ورأس  كيان خاص وكانت 
داعش ماذا متثل ف النظومة الدولية هل 
خارجة  هي  اذا  كال  اجل��واب  دولة  هي 

وال��ع��اه��دات  الن��ظ��م��ة  مقاييس  ع��ن 
العروفة وليس لا كيان واضح  الدولية 
»، مضيفا« كان لبد من احلنكة والدقة 
الوجود  هذا  مع  التعامل  ف  واحلكمة 
الفتوى ان  الرهايب الشاذ وما كان غري 
تتعامل مع هذا الوجود اصال لذا فهي 

امتازت هبذا القرار التاريي«.
ممث��ال الوفدي��ن الروس��ي واالميركي: 

كربالء قبلة للتعايش السلمي   

والرويس  المريكي  الوفدين  ممثال  اشار 
القيت ف حفل ختام  التي  خالل كلمته� 
بمهرجانا  كربالء  مدينة  ان  اىل  الهرجان 
الثقاف العالي هذا اصبحت قبلة للتعايش 
والسيحي  السلم  فبمشاركة  السلمي 
دول  من  القوميات  وخمتلف  والصابئي 

العال شهدنا هذا احلدث الهم. 
المثل  بيباسون«  »ال��ام  الشيخ  وحتدث 
ف  ب��ريم  ومفتي  وام��ام  الف��ت��اء  دار  عن 
»الهرجان  ان  الحتادية  روسيا  مجهورية 
قضايا  من  طرحه  ما  ف  جدا  عاليا  كان 
ان  ويسعدنا  فعاليات  ف  وحمرتفا  وأمور 

روحية  مبادئ  متتلك  السالمية  الم��ة 
ان  اىل  مشريا  وفكرية«،  وثقافية  ووطنية 

يسعون  كانوا  روسيا  ف  السلمن  »عل�ء 
مشرتك  كبري  ثقاف  اسالمي  عمل  إلقامة 
ف مجيع العال؛ لكن مهرجان كربالء كان 
التي تؤكد  الثقافية  السبق هبذه احلركة  له 
عل  الديان  مجيع  بن  السلمي  التعايش 

الرض«.
ك� حتدث القس الدكتور جوزيف كولنك 
ف كلمة له عن الوفود الشاركة من أمريكا 
وقت  تغمرين  الفرحة  »ك��ان��ت  ق��ائ��ال: 
وصول دعوة الشاركة اىل الهرجان الذي 
سمعت عنه كثريا وطالا وددت احلضور 
وصويل  حتى  الفرحة  ورافقتني  اليه، 
وأل  مأساة  رافقتها  فرحتي  لكن  العراق 
العراقين  البطال  صور  مشاهديت  عند 

الذي ضحوا بأنفسهم لتحرير بلدهم«.
هذا  ان  انتباهي  »ولفت  كولنك:  وتابع 
من  واجهه  وما  مآسيه  من  بالرغم  البلد 
مضيافا  زال  ل  لكنه  اجرامية  عصابات 
مسمى  اي  دون  ان��س��ان  بكل  ومرحبا 
قومي او ديني وهو هذا بعينه ما نستطيع 

القول عنه تعايشا سلميا«.
خالل  »تعلمت  المريكي:  القس  وزاد 
وجودي ف كربالء معنى انتصار الدم عل 
الفضيلة  انتصار  هو  النتصار  ان  السيف 

والقضية«.
ممث��ل الوفد البريطاني: الحس��ين ليس 
للش��يعة فحس��ب بل للعالم اجمع وهذا 

ما شهدته في كربالء

الشيخ الهام بيباسون
ممثال عن وفد روسيا االتحادية

القس الدكتور جوزيف كولنك
ممثال عن الوفد االمريكي

الدكتور كستوفر هيوار
ممثال عن الوفد البريطاني
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»الح���رار«  جملة  لراسل  لقائه  خ��الل 
ممثل  هيوار«  »كستوفر  الدكتور  اش��ار 
ربيع  »مهرجان  ان   : الربيطاين  الوفد 
البرش  كل  مجع  العالي  الثقاف  الشهادة 
من اولد نبي الل آدم )عليه السالم( من 
والمريكان  والنكليز  والعجم  العرب 
واجبه  اىل  مشريا  وغريهم«،  وال��روس 
»كان  بقوله:  الهرجان   ف  الشاركة  من 
يل الفخر  ف حضور ربيع الشهادة الذي 
اإلم��ام  ان  للعال  صادقة  رسالة  ينقل 
وبقي  لإلنسانية  السالم(  )عليه  احلسن 

عيلهّ كمشارك ان ابنهّ كيفية ذلك«.
قوله  حسب  الشاركة  ف��رادة  عن  ون��وه 
الهرجان  ف  الشاركة  خالل  »تواصلت 
قارات  خمتلف  شاركوا  الذين  بضيوفه 
العال إفريقيا وأسرتاليا وأمريكا وأوروبا 
ومن عمق آسيا ماليزيا الند إندونيسيا.. 
ومجعتنا الخوة ف اإلنسانية.. وشهدُت 
واحببت  حقيقة،  لل  العل�ء  خشية  ان 

خشوعهم وصلواهتم«.
اختالف  تد  الشهادة  ربيع  »ف  وتابع 
والسالم،  احل��ب  عل  تتوحد  اللسن 
وهي حقيقة ماثلة ف كل�ت الحارضين 
نظرة  وف  ال���ع���راق  أه���ل  أع���ن  وف 

الزائرين«. 
احلقيقة  هذه  »إن  بقوله  اسفه  عن  معربا 
السلحة  لافيا  التابع  اإلع��الم  يفيها 
نرش  ولن  الشيطان،  معابد  ف  الدولية 
الكوكب  سكان  بن  التسامح  حقيقة 
وتاوزهم احلقيقي لالختالف ف الدين 
والذهب يصيب شكاهتم بالكساد، فانا 
متأكد أننا نعيش زمان الفتن الذي فرق 
بن كل دين لطائفتن متناقضتن: طائفة 
متثل  وطائفة  لل  وال��س��الم  احل��ب  متثل 

الكراهية واإلجرام للشيطان«.    

برلماني من مدغش��قر: االحرار في جميع 
العراقيين افراحهم  العالم يش��اركون 

بالنصر على العصابات االجرامية
برلاين  ل��ي��ون  شعبان  السيد  ورصح 
الوفود  كلمة  خالل  مدغشقر  ف  سابق 

حفل  خالل  هبا  تفضل  التي  الفريقية 
مجيع  ف  الح��رار  ان  الهرجان،  افتتاح 
افراحهم  العراقين  يشاركون  العال 
بالنرص عل العصابات الجرامية مؤكدا 
بان انتصار العراق ف معركته عل داعش 
الذي  الرهايب  الظالم  عل  انتصار  هو 

هيدد العال بارسه«.
وبارك ليون للعراقين افراحهم  بولدة 
اإلمام احلسن )عليه السالم( واضاف ان 
عاصمة الباء كربالء هي مهوى قلوب 
احلسن  اإلم��ام  اب��اء  لن  ب��ارسه  العال 
اسالمي  وموقف  اب��اء  السالم(  )عليه 
ف  كانت  وتضحياته  اصيل  وان��س��اين 
امة  واص��الح  الن��س��ان  اص��الح  سبيل 

جده«.
الفريقية  الوفود  كلمة  خالل  واش��ار 
العراقي عل قوى الظالم  »ان النتصار 
والتكفري التي كانت شعلتها من الصحن 
الفتوى  ب��ان��ط��الق  العظم  احلسيني 
س�حة  العل  الديني  للمرجع  الباركة 
لنؤكد  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
الظالم  عل  انترص  كانسان  احتفالتنا 

افراحهم  العراقين  ونشارك  والتكفري 
ف نرصهم العظيم ضد عصابات داعش 
انتصار النسانية عل اعداء النسانية«.   
ممثل الوفود االسيوية: اإلمام الحسين 

شخصية لإلنسانية بأكملها..
يزدان  كرنفال  وسط  ترصحيه  اطلق  في� 
بفسيفساء ثقافية حارضة من العال امجع 
السالم( بحق  )عليه  اإلمام احلسن  بأن 

شخصية لإلنسانية بأكملها«. 
وبعد اعرابه عن شكره وامتنانه وترشيفه 
الدكتور  حتدث  السيوية  الوفود  بكلمة 

قنوات  جمموعة  م��دي��ر  حسن  نظري 
تلفزيونية واستاذ جامعة ف باكستان، انه 
الهنية ف ثالثن عاما  »«زار طيلة حياته 
العالي  الشهادة  ربيع  لكن  كثرية  اماكن 
هذا بخطابه لإلنسانية مجعاء، اجد نفس 
حمفل  عن  والتكلم  التعبري  عن  عاجزا 

حيرضه الثقفون من العال امجع«.
احلسيني  »الشهد  ان  حسن  وحت��دث 
العظمة  بشعور  اجلميع  يغمر  ال��رشف 

والروحانية التي حتيط ارجاء الكان«.
واضاف ان »ف زمن العولة هذا يبحث 
واإلم��ام  احلقيقي،  السالم  عن  العال 
الشخصية  هو  السالم(  )عليه  احلسن 
لالتباع  وسبيال  للنور  مشعال  تربز  التي 
اىل  تصل  وتعاليمه  فأفعاله  اي���ن  بكل 
ابعد من جمرد الدين والقالب العقائدي 

السيد شعبان ليون
ممثال عن الوفود االفريقية 

لدكتور نظير حسين
ممثال عن الوفود االسيوية 

18

ملف خاص



شخصية  بحق  ان��ه  والقومية  وال��ل��ون 
لإلنسانية بأكملها«.

السالم(  )عليه  اإلمام  موقف  »ان  وتابع 
العارض للطغيان والفعال اآلثمة يمثل 
الوصياء  جلميع  احلقة  للتعاليم  تسيدا 
البرش  حصن  ان��ه  وال��رس��ل،  والن��ب��ي��اء 

الحبن للسالم ف ارجاء العال«.
ذوو الشهداء يوجهون
 رسالة للمرجع االعلى..

وجرت خالل احلفل البهيج فعالية كانت 
تكرارها  يمكن  ل  قد  نوعها  من  خاصة 
للتاريخ  يمكن  ول  القادمة  الع��وام  ف 
قدم  حيث  قبل..  من  غريها  يذكر  ان 
الذين  الشهداء  ابناء  من  ايتام  جمموعة 
ضحوا بأنفسهم فداء للوطن والقدسات 
ذوي  ع��ن  ن��ي��اب��ًة  وال��ع��رض  والرض 
ذوي  رعاية  شعبة  وبحسب  الشهداء 
الشهداء واجلرحى التابعة للعتبة احلسينية 
القدسة التي تبنت البادرة ان مجيع عوائل 
الشهداء وقعوا عل هذه الرسالة الوجهة 
للمرجع الديني العل من الوصل حتى 
البرصة وقد تالها اليتام من عل منصة 

الهرجان.. 
وقد بنهّ اعالم الشعبة ان الرسالة سلمها 
اطفال الشهداء للمرجع العل السيد عيل 
احلسيني السيستاين ف ثاين ايام الهرجان 

وقد  الشف  النجف  ف  هبم  لقائه  بعد 
توجه س�حته لذوي الشهداء بوصية جاء 
بدمائهم لجل  آباءكم ضحوا  »ان  فيها: 
ف  تتهدوا  ان  وعليكم  ومقدساته  البلد 

العلم لتكونوا من بناة الستقبل..«. 
م��ن  الش��ريف  م��ازن  الدكت��ور 
تونس: االمام الحس��ين باب من 

أبواب المدد االلهي
رئيس  الرشيف  م��ازن  الدكتور  وق��ال  
والباحث  للتصوف  العالي  الحت���اد 
مدة  منذ  ك��رب��الء  زرت  السرتاتيجي 
سخرت  الدينية  الؤسسات  ان  وفاجأين 
والحتاجن  الزائرين  خدمة  ف  جهودها 
حيث جعلت اجلانب اخلدمي قبل جانب 
احلسينية  للعتبة  تكون  وان  الكتساب، 
عل  يدل  فهذا  مستقبلية,  ورؤى  مشاريع 
وان  بصرية،  لا  تقودها  التي  القيادة  ان 
خلدمة  العمل  عل  يعكفون  جنودا  هناك 
كل من يطأ ارض احلسن )عليه السالم(.

واشار رئيس الحتاد العالي للتصوف اىل 
»امهية دور الؤسسات الدينية وجهودها 
التطرف  الفكر  وحماربة  السالم  صنع  ف 
انقاذ  ف  الرجعية  دور  بالذكر  وخ��ص 
من  التطرف  خطر  من  والنطقة  العراق 
دور   « ان  مبينا  الباركة«.  الفتوى  خالل 
للجيش  مكماًل  ك��ان  الشعبي  احلشد 

العراقي ول يكن خارجا عنه وهذا يعود 
بالفضل اىل الؤسسات الدينية والرجعية 
من  والعباد  البالد  انقاذ  ف  والشهداء 
التي  العمرانية  اجلهود  مثمنا  الره��اب 
تعمل العتبة احلسينية عل انجازها ومنها 

صحن العقيلة »عليها السالم«.
وعندما تكون ف كربالء الصرب واللحمة، 
مسلمن  النسان:  بني  من  عشاقه  مع 
السيح  دين  اهل  ومن  وشيعة(،  )سنة 
فإنك  ال��س��الم(،  )عليه  موسى  ودي��ن 
وعظمة  روح��ه  بحضور  تشعر  س��وف 
فيها  تسمع  ربانية  حمبة  وتغمرك  مقامه، 
عليه  الل  )صل  الصطفى  جده  صوت 
ي��ق��ول: »احل��س��ن مني وأن��ا من  وآل���ه( 

حسن، أحب الل من أحب حسينا«.
بل  فقط،  رمز  جمرد  احلسن  المام  ليس 
حدود  يكرس  احلياة  من  متدفق  نر  هو 
من  أعن  ف  الدفق  ذلك  وترى  ال��وت، 
أعن  وف  مقامه،  بخدمة  الل  شفهم 

الزائرين عل اختالفهم. 
مهندس��و الكلم��ة ف��ي ام��اس 
شعرية لمهرجان ربيع الشهادة 
كلمة  كانت  الهرجان  فعاليات  ضمن 
وبيانه  البالغية  بُحليه  العريب  ل��ألدب 
ف  امسيتان  اقيمت  حيث  الفنية  وصوره 
الشعر شارك خالله العريب اخاه العراقي 
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بقرحيته ونظمه احاسيسه.
وب���ن الم��س��ي��ت��ن ت��ن��اظ��م ال��ش��ع��راء 
وتناوبوا  ومجيله  الكالم  عذب  وهب 
بمشاركاهتم الشعرية وقد حرضت جملة 
»الحرار« ثاين المايس التي اقيمت ف 
قلعة  سيد الوصياء ف الصحن احلسيني 
رابع  ف  شعراء  تسعة  بمشاركة  الرشف 
بتالوة  المسية  وبدأت  الهرجان،  ايام 
عطرة آليات من الذكر احلكيم ثم وقفة 
شهداء  ارواح  عل  احلمد  سورة  لقراءة 
العراق والاضن ف درب احلسن )عليه 

السالم(.
العرسان  الشاعر نجاح  وافتتح المسية 
فيها  اوقظ  بقصيدة  القدسة  كربالء  من 
خماطر  من  حييط  كان  ع�  الي��ام  ذاك��رة 
)عليه  احل��س��ن  اإلم���ام  زي���ارة  خ��الل 
السالم(، من نوائب وحمن وخماطر حفت 
ايام  العراقين عل اخلصوص  بالزائرين 

العراق،  ف  البائد  العفلقي  احلكم  نظام 
اثارة  ف  الفنية  صوره  ف  الشاعر  واجاد 

احلارضين ك� بدا عل حمياهم..
الشاعر  مشاركة  ال��ع��رس��ان  وعقبت 
ف  ليتجل  البرصة  من  ري��اض   مسار 
السالم(  )عليه  العباس  برمزية  صورها 
بصفات  ونعته  والح����رار  للثائرين 
للجود  جديدة  معاين   طياهتا  بن  حتمل 
والكرم والستبسال، فتارة يصفه بجواد 
ب� )تبخرت عشقا(  نعته  الرض  واخرى 
السالم(  )عليه  الفضل  ايب  فداء  متناول 
من  مرتشفا  الغراء،  قصيدته  ف  ووفاءه 
لقاء قمر  بني هاشم بالوت مبتس� مادًة 
اجلود  احتضانه  حلظة  شاعرية  شعرية 
عسكريا  الوقف  وش��دة  رضاس��ة  رغم 
انا  ع��ل  العباس  رصخ��ة  م��ع  لينتهي 

امثولة الل لألحرار والكرماء.
الشيخ  الشاعر  احلفل  منصة  اعتل  بعده 

لبنان ف قصيدة  من  يوسف  القادر  عبد 
موضوعتها  كانت  فديتك  بزجمر  عنونا 
ف لوعة وحزن اإلمام عيل السجاد )عليه 
السالم( ووقفته التاريية ف اعالء كلمة 

احلق امام الباطل بعد واقعة كربالء.
ومت��ي��ز احل��ف��ل ب��م��ش��ارك��ة ف��اع��ل��ة من 
حمافظة  من  رشك  حازم  الكبري  الشاعر 
بصوره  احلارضين  أرِسَ  الذي  النارصية 
حدا  ما  العايل  الشعري  وايقاعه  الفنية 
ابيات  تالوته  اعادة  بطلب  باحلارضين 

قصيدته الغراء. 
وت��وال��ت ال��ش��ارك��ات ال��ش��ع��ري��ة من 
العراق  بن الشاعر مهدي هالل وعادل 
عيل  ال��ش��اع��ر  لبنان  وم��ن  ال��ص��وي��ري 
العسييل العاميل، والشاعر حسام البطاط 
الشيخ  الشاعر  البرصة ومسكها مع  من 

صالح اخلاقاين من كربالء.

الهرجان  ف  الشاركة  الوفود  عل  ب��دا 
الدهشة ع� شاهدوه من مشاريع العتبتن 
ووصفوا  القدستن،  والعباسية  احلسينية 
مفاصل  من  حتتويه  لا  بالهمة  الشاريع 
باخلدمات  الجتمع  رفد  ف  المهية  لا 
والنتاج  الصناعة  جمال  وتعزيز  الختلفة 
بدأت  حيث  العراقي  للشعب  الوطني 
دولة   35 مثلت  التي  الشاركة  الوفود 
بزيارة  جولتهم  العال  قارات  خمتلف  من 
العباسية  للعتبة  التابعة  الكفيل  مطبعة 
القدسة هبدف الطالع عل آليات العمل 
وكيفية رفد السوق العراقية  بالواد النتجة 

من قبلها.
ويقول الشيخ فضيل اجلزائري الذي قدم 
بحثا ضمن فعاليات الهرجان »ما اهبرين 
اآللت  عل  احتواؤها  هو  الطبعة  ف 
احلديثة التي ترتقي اىل الواصفات العالية 

بأيد عاملة عراقية«.
واضاف أن »اليء الهم ف هذه الطبعة 
انسانية  ومبادئ  أسس  عل  تعمل  انا 
خاصة وأنا أول مطبعة ف العراق طبعت 

الصحف البارك«.
قنوات  الوفود ف جمموعة  وخالل جولة 
المكانات  توفر  حيث  الفضائية  كربالء 
عرفت  التي  الميزة  واجل��ه��ود  احلديثة 
من   %70 تغطي  القناة   هذه  ان  الوفود 
شبكة  ع��ل  و%100  الرض��ي��ة  ال��ك��رة 
موادها  تبث  كونا  عن  فضال  النرتنت 

بأكثر من لغة.
القرى  ام  مجعية  رئيس  سال  احد  ويقول 
للثقافة والتعليم ف موريتانيا ان »متابعي 
قناة كربالء ف بالدنا كثريون ولا مجهور 
لإلنسانية  تدعو  مواد  من  تبثه  لا  واسع 

وتعزز انت�ء النسان للمجتمع«.

وأضاف » نتمنى ان تصل مكاتب القناة 
رسالتها  تصل  لكي  العال  دول  لكل 
بدوري  وانا  امجع,  العال  لبلدان  السامية 
س��أن��ق��ل ال��وج��ه ال���رشق ع��ن ال��ع��راق 

والعتبتن  لبلدي«. 
سيد  مدينة  ال��وف��ود  زي���ارة  وشملت 
الوصياء التابعة للعتبة احلسينية القدسة 
الوفود عن سعادهتم ف هذا  وقد عربت 
الكان الذي كان اسرتاحة لم من اجلولة 
نوعية  خدمات  من  تقدمه  لا  النهارية 

للزائرين.
مركز  رئيس  الكامل  عبد  الشيخ  ويقول 
قبل  نفكر  ل  »اننا  الكامريون  ف  الشيعة 
وصولنا ان نجد مثل هذا الكان اجلميل 
ف  تصورنا  ف��اق  لقد  وأف���اد«  وال��ه��م« 

اخلدمات ومجال التصميم وفن البناء«.

الوفود المشاركة في مهرجان ربيع الشهادة: المشاريع رسالة سامية لبلدان العالم
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كلمة  كانت  الهرجان  فعاليات  ضمن 
وبيانه  البالغية  بُحليه  العريب  ل��ألدب 
ف  امسيتن  اقيمت  حيث  الفنية  وصوره 
العراقي  العريب اخيه  الشعر شارك خالله 

بقرحيته ونظمه احاسيسه.
وهب  الشعراء  تناظم  المسيتن  وب��ن 
عذب الكالم ومجيله وتناوبوا بمشاركاهتم 
»الح��رار«  جملة  حرضت  وقد  الشعرية 
سيد  قلعت  ف  اقيمت  التي  المايس  ثاين 
الرشف  احلسيني  الصحن  ف  الوصياء 
اي��ام  راب���ع  ف  ش��ع��راء  تسعة  بمشاركة 
عطرة  بتالوة  المسية  وبدأت  الهرجان، 
لقراءة  وقفة  ثم  احلكيم  الذكر  من  آليات 
العراق  شهداء  ارواح  عل  احلمد  سورة 
والاضن ف درب احلسن )عليه السالم(.
وافتتح المسية الشاعر نجاح العرسان من 
فيها ذاكرة  القدسة بقصيدة يوقظ  كربالء 
اليام ع� كان حييط من خماطر خالل زيارة 
اإلمام احلسن )عليه السالم(، من نوائب 
العراقين  بالزائرين  حفت  وخماطر  وحمن 
العفلقي  احلكم  نظام  ايام  عل اخلصوص 
البائد ف العراق، واجاد الشاعر ف صوره 
عل  بدى  ك�  احلارضين  اث��ارة  ف  الفنية 

حمياهم..
مسار  الشاعر  مشاركة  العرسان  وعقبت 
صورها  ف  ليتجل  البرصة  من  ري��اض  

)عليه  العباس  برمزية 
ال����س����الم( ل��ل��ث��ائ��ري��ن 
بصفات  ونعته  والحرار 
معاٍن  طياهتا  ب��ن  حتمل 

والستبسال،  وال��ك��رم  للجود  جديدة 
فتارة يصفه بجواد الرض  واخرى نعته 
ب� )تبخرت عشقا( متناول فداء ايب الفضل 
)عليه السالم( ووفاءه ف قصيدته الغراء، 
بالوت  هاشم  بني  قمر   لقاء  من  مرتشفا 
مبتس� مادًة شعرية شاعرية حلظة احتضانه 
اجلود رغم رضاسة وشدة الوقف عسكريا 
لينتهي مع رصخة العباس عل انا امثولة 

الل لألحرار والكرماء.
الشيخ  الشاعر  احلفل  منصة  اعتل  بعده 
قصيدة  ف  لبنان  من  يوسف  القادر  عبد 
موضوعتها  كانت  فديتك  بزجمر  عنونا 
ف لوعة وحزن اإلمام عيل السجاد )عليه 

كلمة  اعالء  ف  التاريية  ووقفته  السالم( 
احلق امام الباطل بعد واقعة كربالء.

الشاعر  من  فاعلة  بمشاركة  احلفل  ومتيز 
النارصية  حمافظة  من  رشك  حازم  الكبري 
الفنية  ب��ص��وره  احل��ارضي��ن  أرِسَ  ال���ذي 
وايقاعه الشعري العايل ما حدا باحلارضين 
بطلب اعادة تالوته ابيات قصيدته الغراء. 
وت���وال���ت ال��ش��ارك��ات ال��ش��ع��ري��ة من 
الشاعر مهدي هالل وعادل  العراق  بن 
الصويري ومن لبنان الشاعر عيل العسييل 
من  البطاط  حسام  والشاعر  العاميل، 
البرصة ومسكها مع الشاعر الشيخ صالح 

اخلاقاين من كربالء.

مهندسو الكلمة في اماسي شعرية
 لمهرجان ربيع الشهادة 
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  تصوير : عمار الخالدي



االحرار : حسين نصر / تصوير عمار الخالدي 

بمشاركة عربية وأوربية متنزه الزوراء في بغداد 
يش���هد افتتاح مهرجان الزهور الدولي العاش���ر 
وسط مشاركة متميزة للعتبة الحسينية المقدسة 

مسؤول  ال��وس��وي  عباس  سيد  وق��ال 
العتبة  ف  وال��ت��ش��ج��ري  ال��زي��ن��ة  ق��س��م 
ف  مشاركتنا  ان   : القدسة  احلسينية 
الوىل  دورته  ف  انطالقه  منُذ  الهرجان 
القامة  ال��ع��اشة  دورت���ه  اىل   وص��ول 
الركز  عل  مجيعها  ف  وحصلنا  حاليا 
مشاركات  هناك  ان  من  بالرغم  الول 
العراقية  والحافظات  وعربية  أوربية 
فيها  بذلنا  فقد  ال��دورة  هذه  أما  مبينا«  
الرتبة  عل  للحصول  جهدنا  قصارى 
من  كبرية  جهود  ُبذلت  أن  بعد  الوىل 
درجة  أقىص  اىل  بالعمل  الوصول  أجل 
اعتادت  حيث  واإلت��ق��ان  التميهّز  من 
تفاجئ  أن  سة  اُلقدهّ احُلسينية  الَعتبة 
ضيوف الهرجان بمشاركاهتا اإلبداعية 
اللباب  وتسلب  النظار  ختطف  التي 
الذي  الضمون  التصميم وعمق  بج�ل 
حكيم  بن  جهته  من  الشاركة.  حتمله 
والعالم  العالقات  مدير  الزهرة  عبد 
العتبة  جناح  ش��ارك   : بغداد  امانة  ف 

مهرجان  تأسيس  منذ  القدسة  احلسينية 
الزهور الدويل  وهو يعترب من مؤسس 
والتميزة  الكثرية  لشاركاته  الهرجان 
مشاتل  ف  واس��ع  تطور  هناك  مبينا« 
العتبة احلسينية القدسة والفكر النديس 
والفنيي للكوادر ف التصميم ومتيزهم ف 
الزراعة العامودية ، موضحا » ان رسالة 
اىل  وصلت  القدسة  احلسينية  العتبة 
اجلميع ان كوادرها لدهيم خربة وعقلية 
عل  والمجل  الفضل  لتقديم  متفتحة 
  « .وأضاف  الخرى  الستويات  خمتلف 
القدسة  احلسينية  العتبة  مشاتل  تطور  ان 
جهة  ومن  الزهور  تشرتي  فهي  جهة  من 
وتستخدم   للزهور  منتجة  ه��ي   اخ��رى 
انواعا من الزهور ل تكن مألوفة  و فضال 
عن زراعة انواع نادرة مثل زهور القطف 
عل  نوعية  نقلة  وه��ذه  كبرية  بكميات 
استخدام  ان  موضحا  العراق  مستوى 
ف  الخرى  والكونات  واحلجر  العربات 
مضيفا«  كبري  تطور  هذا  احلدائق  هندسة 

ف  سيشارك  النمسا  من  برلانيا  وفدا  أن 
الهرجان باإلضافة إىل وفد آخر من ع�دة 
وضعت  المانة  أن  مبينا   ، فيينا  العاصمة 
جولت  الهرجان  اع���ل  ج��دول  ضمن 
الناطق الثرية  الزائرة اىل  تعريفية للوفود 
مثل  الرتاثية  والناطق  بابل  مدينة  بينها 
الفتش  ع��يل  سجاد  .وأض���اف  القشلة 
مشاركة  تتميز   : بغداد  امانة  ف  العام 
مشاتل العتبة احلسينية القدسة من خالل 
احلدائق  وتصاميم  الندسية  الش��ك��ال 
وتنوع  والشاللت  العامودية  والزراعة 
السنة  عن  يتلف  عام  كل  وف  الزهور  
مع  يتفق  وهذا  مستمر  تدد  وف  السابقة 
شعار مهرجان الزهور الدويل العاش لذه 
والب��داع   والزهور  النرص  بغداد  السنة  
جعل ذلك كال من  امانة بغداد  والواطنن  

يرتقبون جناح العتبة احلسينية القدسة .
والتشجري  الزينة  قسم  ان  بالذكر  اجلدير 
بالعتبة احلسينية القدسة حصل عل الركز 

الول ف السنوات السابقة .  

تح���ت ش���عار  ) بغداد نصر وزهور وابداع( انطلق���ت فعاليات المهرجان الدولي العاش���ر للزهور  على 
متنزه الزوراء في بغداد بمش���اركة )10( دول عربية وأجنبية وس���ط مش���اركة متميزة لجناح  مشاتل 
قس���م الزينة والتش���جير في العتبة الحسينية المقدسة ويس���تمر المهرجان لمدة خمسة ايام وسط 

25حضور شخصيات سياسية واكاديمية واجتماعية واعالمية .

العطاء الحسيني



ًا كبريًا، وكانت الوفود احلارضة من الدول اآلتية: من  شهَد الهرجان حضورًا إعالميهّ
ة آسيا )لبنان،  تايلندا، باكستان، إيران، تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورا، الند،  قارهّ
ة أفريقيا )تونس، اجلزائر، بنن، موريتانيا، تنزانيا، مدغشقر،  أفغانستان(، ومن قارهّ
ة  بوركينافاسو، الكامريون، السنغال، جنوب أفريقيا، غانا، غينيا، بيساو( ومن قارهّ
أوربا )فرنسا، روسيا، بريطانيا، إيطاليا، أمريكا، سويرسا، بولندا، ألانيا، بوسنا(.
القدسة  احلسينية  العتبة  إلع��الم  بيان  ف  الشهرستاين  ال��دي��ن  مج��ال  ونقل 
حمطة   )50( بلغت  الفتتاح  حفل  ح��رضت  التي  العالمية  »الحطات  ان 
حملية  واذاع��ة  اخبارية  وشبكة  ووكالة  وفضائية  تلفزيونية  قناة  بن  اعالمية 
الباش،  بالبث  شاركت  قد  عراقية  حمطات  عرش  بينها  كان  وعالية،  وعربية 
واي����ران«. باكستان  م��ن  بينها  عالية  ووك����الت  حم��ط��ات  مخسة  م��ن  واك��ث��ر 
واوض����ح ال��ش��ه��رس��ت��اين ان ع���دد الع��الم��ي��ن ال��ذي��ن ح���رضوا احل��ف��ل ك��ان 
عملهم  ضمن  حيتاجونه  م��ا  هتيئة  ت��م  وق��د  وم��ص��ورا  اعالميا   80 م��ن  اكثر 
اماكن  وف��رت  قد  كانت  العالمية  الهرجان  جلنة  ان  اىل  اضافة  الع��الم��ي، 
القدسة«. كربالء  حمافظة  خ��ارج  من  القادمن  لإلعالمين  وضيافة  اسرتاحة 
في� وصل عدد الحطات العالمية التي شاركت بتغطية حفل ختام الهرجان اىل )50( 
حمطة اعالمية بن قناة تلفزيونية وفضائية ووكالة وشبكة اخبارية واذاعة حملية وعربية 
وعالية بينها فضائية احلرة وقناة العال ووكالة  ارنا من ايران، في� كان جمموع العالمين 
الذين حرضوا حفل اخلتام ما يزيد عل )70( اعالمي ومصور فوتوغراف وفيديو..
الع��الم��ي  تكريم  ت��م  ال��ه��رج��ان  خ��ت��ام  حفل  »ض��م��ن  الشهرستاين  وت��اب��ع 
احل����ريب ع���يل ج����واد لس��ت��ب��س��ال��ه وش��ج��اع��ت��ه ف ن��ق��ل وق���ائ���ع ال��ع��ارك 
وشط��ة  جيشا  ال��ع��راق  اب��ط��ال  قدمها  التي  والنسانية  البطولية  وال��واق��ف 
ال��ع��راق«.   ف  ل��إلع��الم  والرصار  ل����إلرادة  م��ث��ال  ان���ه  خ��ص��وص��ا  وح��ش��دا 

 

100 مؤسسة اعالمية 
غطت احتفاالت المهرجان

ملف خاص

26



»الح���رار«  لجلة  عامة  احصائية  ف 
الهرجان  م��وق��ع  م��ن��ش��ورات  حسب 

الرقمي تم احصاء هذه الرقام:
خارج  من  ضيف   1000 من  اكثر   -
العراق حرض الهرجان منذ انطالقته ف 
عام 2005 حتى دورته الرابعة  عرشة..
عربية  دولة  مخسن  من  اكثر  مشاركة   -
الهرجان  اقامة  مواسم  طيلة  واجنبية 
قطر  السعودية  )الكويت  عربيا:  بينها 
تونس  الغرب  لبنان مرص  اليمن سوريا 
اجلزائر ليبا وموريتانيا(، وعاليا من قارة 
باكستان  البيضاء  روسيا  )اي��ران  اسيا: 
ماليزيا  تايلند  بوسنا  الصن  افغانستان 
وغ��ريه��ا(،  وال��ن��د  سنغافورا  تايلند 
الانيا  ايطاليا  سويرسا  )تركيا  واوروبيا: 
فرنسا  بلجيكا  السويد  النرويج  بريطانيا 
بولندا هولندا ايرلندا وغريها(، افريقيا: 
تنزانيا  افريقيا  جنوب  غانا  )مدغشقر 
السنغال الكامريون بوركينا فاسو ساحل 

العاج بيساو وجزر الُقمر وغريها(..
- اكثر من 90 بحثا متت مناقشتها خالل 

جلسات الهرجان البحثية.
النرش  ودور  م��ؤس��س��ات  جم��م��وع   -

 133 العام  لذا  الهرجان  ف  الشاركة 
دارا من 35 دولة بعدد اصدارات وصل 

اىل اكثر من 66 الف كتاب.
ف  يرصح  العراقين  الناشين  احت��اد   -
ان  والطباعة،  النرش  دور  لتكريم  حفل 
معرض كربالء للكتاب رد العتبار اىل 
بعد  يتي�  اصبح  الذي  العراقي  الكتاب 
احلديثة  التكنولوجيا  وسائل  يتمته  ان 

وتعرض إىل التهميش.
ال��دويل  ك��رب��الء  م��ع��رض  شهد  ك���   -
حفل  عرش  الرابع  موسمه  ف  للكتاب 
حول  ج��دي��دة  )ب��ح��وث  كتاب  توقيع 
فرجه  تعاىل  الل  )عجل  الهدي  اإلم��ام 

الرشيف((.
كربالء  بمعرض  الشاركة  النرش  دور   -
الي��ام  تقادمت  كل�  للكتاب:  ال��دويل 
وتنوعت الثقافات وتطورت احلضارات 

تزداد احلاجة اىل الكتاب.. 
الفعاليات  من  مجلًة  ال��ع��رُض  ض��مهّ   -
والنشطة منها احتفاليهّات توقيع الكتب 
النرش  ودور  والكتاب  الثقفن  بحضور 
من  الفعالية  ه��ذه  ُتعدُّ  إذ  والطباعة، 
العارض  ف  ُتعتمد  التي  الفعاليات 

احدى  أصبحت  وقد  الرصينة،  الدوليهّة 
اإلضافات التي زادت من قيمة العرض 
لتوقيع  حفل  ومنها  احلالية،  دورت��ه  ف 
كربالء(  ف  الجالس  )حم��اس��ن  كتاب 
قسم  كربالء،  تراث  مركز  عن  الصادر 
شؤون العارف اإلسالمية واإلنسانية ف 
الستاذ  لؤلهّفه  سة،  القدهّ العبهّاسية  العتبة 
حفل  وكذلك  طعمة،  آل  هادي  سل�ن 
سياقها  ف  العرفة  )نظرية  كتاب  لتوقيع 
الكفيل  دار  عن  ال��ص��ادر  اإلج��رائ��ي( 
لؤلفه  وال��ت��وزي��ع،  وال��ن��رش  للطباعة 
توقيع  الك�يل.. وكذلك  الدكتور طالل 
بن  ع��يل  السيد  وم���زار  )م��رق��د  كتاب 
الدى  دار  عن  الصادر  الزكي(  احلسن 
للمؤلف  والتوزيع  والنرش  للطباعة 
كتاب  توقيع  وحفل  البخايت،  صبيح 
)أنوار الناقب وأذكار الصائب( ف مقتل 
»عليه  طالب  أيب  بن  عيل  الؤمنن  أمري 
عصفور،  آل  عيل  عبد  للشيخ  السالم« 
هاشم  زيد  عبد  حسن  الستاذ  وحتقيق 
والصادر عن مؤسسة علوم نج البالغة 

ف العتبة احلسينية القدسة.

ملف خاص

اضاءات عن ربيع الشهادة

27



مجل���ة االحرار :  تح���اور رئيس جمعية االثر 
الطيب س���ماحة الش���يخ الدكتور عبد القادر 
يوسف ترنني االستاذ في الجامعة اللبنانية

يعتب���ر أّول مفكر إس���المّي م���ن أئمة 
ة يطرق أهمَّ  القضايا العالقة بين  الُسنَّ
المسلمين)الش���يعة والسنة( ويناقشها 
عل���ى ضوء اآلي���ات القرآنّي���ة واألحاديث 
النبوّي���ة والوقائع التاريخّي���ة بعقالنّية 
وتجرد، بعيدًا عن االنتماءات المذهبّية 
والموروث���ات ليقدم للعالم اإلس���المّي 
رؤي���ة حقيقية واقعّي���ة ال مداهنة فيها 

تجمع المسلمين على كلمة سواء .

مهرجان  حضورها  خالل  »الحرار«  جملة 
عرش  الرابع  العالي  الثقاف  الشهادة  ربيع 
والعباسية  احلسنية  العتبتان  نظمته  الذي 
مع  اللقاء  الفرصة  اغتنمت  القدستان 
ترنني  يوسف  القادر  عبد  الدكتور  الشيخ 
عل  والوقوف  اللبنانية  اجلامعة  ف  الستاذ 

رسالة  عل  وانطباعه  وانشطته   مؤلفاته 
الهرجان.

ينطلق الشيخ عبد القادر يوسف ترنني  ف 
قناعة  عل  تتأسس  قاعدة  من  مؤلفاته  جلهّ 
رحة  دين  اإلس��الم  أن  ترى  وعامة  ذاتية 
ف  اآلخر  مع  تعايش  دين  وبأنه  وتسامح  

يسمح  أخالقي  إط��ار  ف  وطمأنينة  سالم 
بالتمتع بكامل حريتهم وكرامتهم  للجميع 
يستوعب  ع��ال��ي  دي���ن  لن���ه  اإلن��س��ان��ي��ة 
ساقه  ال��ذي  ال��رأي  هو   ، مجعاء  اإلنسانية 
بن  باخلالفات  التعلقة  مؤلفاته  مجيع  ف 
ولسان  احلق  قول  كتاب)  مثل  السلمن، 
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اخلالفات  يعرض  بحثي  كتاب  هو  احلق( 
احلسن  ورزية  الوفاة  رزية  الرزيتن  بن  ما 
من)  اكثر  بحثي  الكتاب  السالم(  )عليه 
دي��وان  ايضًا  وهنالك  صفحة   )  1000
الالحم  عليه  يغلب  ال��وج��د(  )ع���ربات 
ال��دواوي��ن  م��ن  ع��دد  وهنالك  احلسينية 
ل  اخرى  دواوي��ن  ايضًا  وهنالك  الطبوعة 
تطبع بعد وهي جاهزة للطابعة مثل ديوان 
كثرية  اخرى  ودواوين  حبك(  صغت  )قد 
اىل جانب ابحاث متعلقة بالعمق السالمي 
مثالً  )القتل ف لغة القرآن( ماذا يعني القتل 

ف لغة القرآن وكتب اخرى كثرية .. 
 واضاف »ان وجودي ف الهرجان  حيكي يل 
قصصا كربالئية  لن كربالء ف الصل تضم 
سيد الحرار عليه السالم  الذي خرج من 
اجل رحة النسان وكرامة النسان وحرية 
)عليه  احلسن  الم��ام  خ��رج  ف�  النسان 
المام  النسان،  قمع  اجل  من  السالم( 
التي اخذها  بثقافته  السالم(  احلسن )عليه 
عن سيدي رسول الل )صل الل عليه وآله 
بيديه الرشيفتن  وسلم(، قبيل العركة كان 
نقول  ان  نستطيع  ف�ذا  اعداءه،  الاء  يسقي 
جناحه  حتت  يضم  فهو  الثقافة  ه��ذه  عن 
يقتله  ان  اجل  من  جاء  الذي  عدوه  حتى 
ومن اجل ان يقتل ابناءه وهو يعلم ان هذا 
الرمح،  الرضيع  طفله  عل  سريمي  العدو 
نحن ماذا نستطيع ان نقول عن ثقافة المام 
احلسن )عليه السالم( ، مبينا ان كربالء هي 
شيف  موضع  وكربالء  الثقافة  هذه  تضم 
انا  الثقافة،  لذلك  لبد دومًا ان يضم هذه 
دعوت في� يتعلق بالهرجانات القادمة بأن 
وخصوصًا  العل�ء  من  الزيد  بدعوة  نقوم 

كانت  ك�  النفتاح  عملية  تتم  حتى  السنهّة 
السابق، اآلن رب� نجد خوفا من بعض  ف 
العل�ء وانا اعطيك مثالً  عل متن الطائرة) 
قالوا يل : شيخنا اىل أين؟ قلُت اىل النجف، 
علمي  مهرجان  هناك   : قلت  ل��اذا؟  قال: 
ثقاف، قالوا : اذن ليس للزيارة، قلُت : بل 
وللزيارة، قالوا: لكن نحن السنهّة ل نزور، 
نزور  ل  نحن  لكم  قال  الذي  ومن   : قلُت 
النسان  يذهب  ان  ذلك؟!  قال  الذي  من 
السالم(..  )عليه  عبدالل  ابا  سيدي  ويزور 
الل  )صل  الل  رس��ول  ت��زورون  انتم  يعني 
عليه وآله وسلم( رسول الل هو الذي قال 
)حسن مني وانا من حسن(، هنالك يكون 
تقطع  عندما  انت  للقبول،  ارجى  الدعاء 
باحلسن وبجد احلسن  السافات حبًا  هذه 
وبأم احلسن وحبًا بأب احلسن.. أليس هذا 

هو السالم؟( 
 واوضح قائال » امتنى ان ينفتح العال السنهّي 
الفكر السنهّي عل مدينة  التعبري او  ان صح 

نحن  الفكر،  ولينتعش  ليتعايش  كربالء 
هناك  الواقع  ف  اليوم  انعاش،  اىل  بحاجة 
حماولة جديهّة من أجل حماربة هذه اخلالفات 
الذهبية لكن هذه الحاولة حتتاج اىل حركة 

انعاش قوية.
ان  الواقع  ف  الدين  رجال  دور  اىل   مشريا 
رجال الدين العتدلن ف معظم الحيان ل 
الرسمية،  الؤسسات  ف  وجود  لم  يكون 
واقعين  نكون  ان  جيب  ونحن  الواقع  هذا 
ونتكلم برصاحة، متى تكلم النسان بفكر 
او بتجديد او بانفتاح مطلق حُيارب ، وهذا 
م به، لذلك انا اقول جيب  واقع جيب ان ُنسلهّ
هذه  إلنعاش  دع��وات  هنالك  تكون  ان 

الجتمعات اُلسلمة .
واكد ان فتوى اجلهاد الكفائي  هي فتوى   
سالمة  تضمن  فتوى  كل  ان  مبينا  مباركة  
النسان وحتاُفظ عل ِعرض النسان وكرامة 
النسان وعل العراض وعل الرض هي 
الفتوى  ُتكلل هذه  ان  مباركة وجيب  فتوى 
سواء  العاملن  مجيع  ن  متكهّ اخرى  بفتاوى 
رجال دين وسياسيون بل ُتلزم اجلميع عل 
النفتاح  اىل  بحاجة  اآلن  نحن  النفتاح، 
التي  الجرامية  احل��الت  تتكرر  ل  حتى 
لبنان  اخرتقت  والتي  ال��ع��راق  اخرتقت 
والتي خترتق كل العال اليوم، نحن بحاجة 
ُيِعدهّ او  اىل فتاوى تسبق أي حركة اجرامية 

ُتطبخ ف مطابخ الغرب او الرشق..
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وسيحدث  اليوم  حدث  بالمس  حدث 
غدا هذا هو التاريخ دائ� نجدده بافكاره 

ولكن الجيال ختتلف .
ترشيعي  م��ازق  ف  اخللفاء  يقع  ما  كثريا 
اىل  الوصول  او  الجابة  عن  فيعجزون 
فيضطرون  وجههم  ماء  لم  حيفظ  خمرج 
اللتجاء اىل المام العصوم عليه السالم 
لينقذهم من ورطتهم ولعل مقولة اخلليفة 
الثاين بحق عيل عليه السالم مشهورة ) ما 
وقضايا   ) احلسن  ابا  ولا  ال  معضلة  من 
مماثلة حصلت مع المام الباقر والصادق 

والكاظم والادي عليهم السالم .
وف ما يص عل�ءنا كذلك حدث نفس 
المر ولعل قصة حتول ايران من الذهب 
طلق  عندما  معروفة  الشيعي  اىل  السني 

واراد اسرتجاعها من  ثالثا  الشاه زوجته 
غري ان تتزوج غريه ول يرجه من خمرجه 
باسلوب بسيط  ال احليل قدس رسه  هذا 
جعل الشاه يقتنع بالذهب الشيعي وغري 

مذهبه بالكامل .
ابناء  احد الخوة من  جاءتني رسالة من 
العامة يذكر نفس هذه القصص التاريية 
الرحوم  الزهر  شيخ  بن  اليوم  حدثت 
ال��دم��رداش  والستشار  طنطاوي  سيد 
العقايل بالرغم من ان الطنطاوي رحه الل 
عن  بيوم  وفاته  قبل  السعودية  من  اعلن 
ال  المامي  الفقه  اتاه  متشددة  مواقف 
ان المور شاءت ان تكون عكس ذلك،  
ف مسالة عويصة استشكلت عل حكومة 
حسني مبارك ول جيد مشايخ الزهر ول 

السيد طنطاوي لا خمرجا واليكم  احلكاية 
نارص  خالد  العتدل  السني  لسان  عل 

والذي بعث هبا ايل من اسرتاليا :
جلأ الشيخ حممد سيد طنطاوي عندما كان 
مفتيًا جلأ اىل الستشار الدمرداش العقايل، 
عضو  السابق،  الستئناف  حمكمة  رئيس 
جملس الشعب السابق والشيعى الذهب، 
ال��دم��رداش  اي  وي��ق��ول  حيكى  وال���ذى 
الرصي  الشعب  جملس  ف  عضوًا  »كنت 
إكسربيس«  عبهّارة »سال  أن غرقت  وقت 

وهلك ف احلادثة قرابة 1200 نفس.
    إذ ُانتشل من البحر 500 جثة ول تنتشل 
الفقود،  حكم  ف  وأصبحت  جثة   700
للباخرة  الالكة  الرشكة  عل  لزامًا  وصار 
الناس  الركاب، توافد  التأمن لورثة  دفع 

س���يد طنطاوي استنجد بالدمرداش العقالي في قضية 
العبارة سالم اكسبريس

الشيخ محّمد سيد طنطاوي المستشار الدمرداش العقالي
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التعويضات،  لخذ  مرص  أنحاء  كل  من 
تنبهّه  التعويض  الرشكة  ترصف  أن  وقبل 
أحد حمامى الرشكة وقال : حسب مذهب 
حتى  تًا  ميهّ يعترب  ل  الفقود  حنيفة،  أب��و 

ة قدرها ستون عامًا!. يمىض عليه مدهّ
القانون ف مرص حكم  يرق لرجال  ل      
فقيه آخر  يبحثون عن  أيب حنيفة فأخذوا 
أحد  فقه  ففي  الطب!،  يرجهم من هذا 
وابن  سنة،   15 الفقود  حكم  حنبل  بن 
سنوات،  مخس  إىل  ة  ال��دهّ أنقص  تيمية 
مخس  النتظار  الرشكة  حمامى  وطلب 

سنوات، فتظاهر الناس أمام الجلس.
سيد  د  حممهّ الشيخ  مرص  مفتى  وكلهّف      
هذا  من  للخروج  منفذ  بإجياد  طنطاوي 
بيتي وقال  الفجر ف  بعد  الأزق، فجاءين 
؟! فدعوته لقراءة  يل: أل يوجد عندك حلهّ
مسألة  وطالعنا  اخلمسة«  الذاهب  »فقه 
الصادق  اإلمام  عن  بنفسه  فقرأ  الفقود، 
ر معها  أنهّ الفقود إذا فقد ف حال ل تتصوهّ
كأن  ساعة،  بعد  ولو  ميتًا  ُعد  احلياة  بقاء 
يكون قد دخل ف النهر ول يرج أو ابتلعه 
حوت فلم يرج، أخذ الفتى نفسًا عميقًا 
وقال: والل هذا الكالم العقول وسأكتب 
فتوى هبذا العنى ستقرأ عل أعضاء جملس 
الشعب وفوجئت بأنهّه كتب الفتوى وقال 

فيها: يقول بعض أهل العلم!!!،
الشعب  جملس  ف  الفتوى  تليت  فل�هّ      
العلم«  أهل  بعض  »يقول  كلمة  وفيها 
فوقف  السابق،  الوقاف  وزير  اعرتض 
الكالم؟،  الفتى هبذا  أين جاء  يقول: من 
هذا كالم ليس له أساس، أين أهل العلم 
هؤلء؟!، كانت وجوه العضاء ورئيس 
جملس الشعب متجهة نحوى، فأرسل إىل 
ما  أنا أعرف  فيها:  ورقة صغرية مكتوب 
تقول!! فكتبت عل نفس الورقة: ولكن 
ا  غريك من العضاء ل يعرف ما أقول، فإمهّ
الجلس  برئيس  فإذا  أقول.  أو  تقول  أن 
الفتى  الل ويقول لألعضاء فضيلة  ينطقه 
لع عل رأى  واسع الطالع، لبدهّ وأنهّه اطهّ

الشيعة اإلمامية«.
يقول الدمرداش عن قصة اعتناقه مذهب 
اهل البيت )ع( لا شغلت منصب القضاء 
 �  1965 الع��وام  ف  إيلهّ  وك��ل  مرص  ف 
الح��وال  قضايا  ف  الفصل  م   1967
والسيحين  للمسلمن  الشخصية 
مدينة  وه��ي  الصعيد  م��دن  اح���دى  ف 
))كومومبو(( ف حمافظة اسوان ، اتفق يل 
ان عرضت عيلهّ قضية تطليق بن مسيحي 
التي  ال��دع��وة  مبنى  وك��ان  ومسيحية، 
اقامها الزوج عل الزوجة هو الزنا ، وهو 
الزوجية  العروة  لفصل  الوحيد  السبب 
القانون  الرثوذكس، وكان  القباط  عند 
ينص عل ان القايض عند نظره الدعاوى 
الدين  رج��ل  معه  حيرض  السيحين  بن 
حرض  ال��ذي  القسيس  وك��ان   ، السيحي 
التوتر والزعاج  عليه  يبدو  اجللسة  معي 
مما يرمي به الدعى الزوج زوجته الدعى 
عليها، فاشفقت عليه مما يعانيه واردت ان 
اداعبه فقلت له، هال استطعتم ان تبحثوا 
مسألة  ف  النفالق  لتخفيف  طريق  عن 
عندكم  ال��زوج  يستطيع  بحيث  الطالق 
اهتام زوجته  اىل  يطلق من غري حاجة  ان 
منفعاًل  رسيعًا  الرجل  رد  فجاء  بالزنا؟ 
عندنا  الطالق  تعل  ان  اتريد   : قائاًل 
الرأة  تطلق  حيث  السلمن  عند  ما  مثل 
العبارة  هذه  فرتكت  ؟!  ضوابط  غري  من 
صدمة  واورثتني  نفس  ف  العميق  أثرها 
فضيلة  اىل  فذهبت  ل��ا،  متوقعًا  اك��ن  ل 
الرحوم ابو زهرة وكان استاذًا يل ف كلية 
ف  الطالق  قواعد  اليه  وشكوت  احلقوق 
الشيخ  جواب  فكان   ، حنيفة  ايب  مذهب 
ابو زهرة يل : يا ولدي لو كان المر بيدي 
مذهب  والفتيا  القضاء  ف  م��اج��اوزت 
ان  اىل  ووجهني  ال��ص��ادق)ع(  الم���ام 
اعود إىل احكام الطالق عند مذهب اهل 
البيت فل� عدت اليها تبنهّ اىل ان الطالق 
 ، وضوابط  ب��رشوط  ال  يقع  ل  عندهم 
غاب  كيف  الل  سبحان  نفس  ف  فقلت 

هبا  بدين  مذاهب  خلفوا  فقهاء  عن  هذا 
هبا  ويصبح  العالقات  هبا  وتتأثر  الناس 
احلالل حرامًا واحلرام حالًل كانت هذه 
ثم  نفس  مع  وضعتني  ج��ادة  حمطة  اول 
نفقة  كتابًا مطبوعًا عل  ان قرأت  اتفق يل 
وزيرها  عهد  ف  الرصية  الوقاف  وزارة 
الرحوم الشيخ احد حسن الباقوري عام 
1955 عن الفقه المامي الشيعي عنوانه 
المامية((  فقه  ف  النافع  ))الخترص 
هذا  ان  من  يقيني  ف��زاد  احل��يل  للمحقق 
الفقه الشيعي ك� وصفه الشيخ الباقوري 
الهواء  عنه  باعدتنا  الكتاب  مقدمة  ف 
رغم ان فيه العالج المثل لكثري من عللنا 
الكتاب  لذا  قراءيت  الجت�عية.وكانت 
اصدرها  لفتوى  ق��راءيت  مع  متعارصة 
شيخ  شلتوت  حم��م��ود  الشيخ  فضيلة 
الذهب  ان   : افتى  حيث  السبق  الزهر 
نقال  الذاهب  المامي من اصح  الشيعي 
عن رسول الل )ص( وانه جيوز التعبد به .
التعبد  ف  رحلتي  ب��دأت  يومها  وم��ن 
ب��م��ذه��ب الم��ام��ي��ة ث��م ت��وج��ه��ت اىل 
استبان  حتى  الخرى  الشيعية  البحاث 
يل احقية هذا الذهب وعرفت ان المامة 
حييا  ل  القرآن  وان  احلياة  رضورة  هي 
او  معطاًل  كتابًا  يظل  لنه  المامة  بغري 
وجود  ب��دون  آياته  بعض  ف  مستشكاًل 
احلقيقة  عل  يدل  الذي  العصوم  الم��ام 

فقررت بعدها النت�ء اىل هذا الذهب.
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اأ�����������ش����������دو واه����������ت����������ُف رائ����������ق����������ًا ور�������ش������ي������دا
ي���������ا م���������ول���������َد االط����������ه����������ار ف������خ������ر ح����ي����ات����ن����ا
اق����������م����������ار ُدن���������ي���������ان���������ا و���������ش��������ع��������ُد زم������ان������ن������ا
ف���ي���ه���م ب������������درٍ   وك���������������ُل  ك��������ال��������ب��������دور  ه���������م 
ه���������م وال����������ف����������خ����������ار.. ت����������وائ����������ٌم وحم�������ب�������ةٌ 
ال�������ف�������خ�������ُر ل����������اح����������رار م�������ن�������ه�������م.. م����ن����ب����ٌع
ي��������ا �������ش������ه������ُر ان�����������ت م��������ع احل�������������ش������ن م�����ه�����اب�����ٌة
واي�������������ن احل�������������ش������ن وق�����������د ت�������زي�������ن ب����ال����ت����ق����ى
واالك���������������ر امل��������ح��������ب��������وب.. ������ش�����ن�����وه�����م ال��������ذي
م�����ن�����ور االن��������������������ام  اىل  ان�������������ت  �������ش������ع������ب������ان 

ك������ام������ا ً ال�������������ش������رق  امل�����ف�����������ش�����ال  ال������ث������ال������ث  يف 
�����ش����ام����ي����ًا ا��������ش�������رق  ال�������و��������ش�������اء  ال���������راب���������ع  يف 
ل����ن����ا �����������ش����������اَر  امل��������ه��������ي��������وب  اخل��������ام�����������������س  يف 

ث��������م ال������������ذي ق��������د ا������ش�����ب�����ه امل������ب������ع������وث ط��������رًا 
ل������رت������وي  .. ل������ل������ظ������ه������ور  امل������������وؤم������������ُل  ث���������م 
احل���������م���������ُد ل������ل������ج������ب������ار ن������ه������ت������ُف �������ش������رم������دًا
ال�����ت�����ي ل������ل������م������وال������ي������د  ب����������������ارك  رِب  ي����������ا 

ف�����ال�����������ش�����ه�����ُر �������ش������ع������ٌد ي�����������ش�����ت�����ح�����ُق ن���������ش����ي����دا
ي��������ا م��������ن ب������ك������م ي�����ح�����ل�����و ال��������ك��������ام ������ش�����دي�����دا
ن��������زه��������و ب���������ك���������م.. وب��������ذك��������رك��������م مت����ج����ي����دا
ف��������������اَق ال��������ع��������ب��������اَد ف�������ك�������ان ح������ق������ا وح������ي������دا
ه��������م ع���������ّط���������روا ال�����ت�����ه�����ل�����ي�����ل وال�����ت�����ح�����م�����ي�����دا
وال��������ع��������ال��������ي��������ات ب�������ه�������م ت���������������ش�������ُد ال������ب������ي������دا
ع������ب������ا�������س ف������ي������ك م���������ع احل�������������ش������ن �����ش����ه����ي����دا
َب��������������������َزَغ ال�������ك�������م�������ال ب���������ه وج��������������دَّ ج������دي������دا
ِه اخ��������������ّذ ال�������ط�������ب�������اع ح����م����ي����دا ِم�����������ن َج�������������������دِّ
ُم������ي������دا ك�������ن�������َت  امل�������ه�������ب�������وب  ن�����������ش�����ف�����ك  يف 
������ش�����ب�����ط ال�������ر��������ش�������ول م�������ه�������ن�������دًا �����ش����ن����دي����دا
�����ش����ن����دي����دا �����ش����م����ا  ق�������د  ال���������ش����ري����ع����ة ِ  ب������ط������ُل 
زي�����������ن ال���������ع���������ب���������اد.. وزان�����������������ه ال����ت����ه����ج����ي����دا
ق�����������د ف���������������دى دي���������������ن االل�������������������ه ������ش�����ع�����ي�����دا
ورودا ال�����������وج�����������ود  م����������ع  االل����������������ه  دي�������������ن 
ت����ر�����ش����ي����دا ي�������زي�������دن�������ا   .. ال��������ف��������اح  ب������ه������م 
م���������������اأت ������ش�����م�����ان�����ا وال������ف�������������ش������ا ت�����وح�����ي�����دا
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...................
ماذا لو بايَع احل�شُن يزيد ؟

�ش��وؤاٌل ل��ه م��ا لل�شعر م��ن �شهول��ٍة وامتن��اع , قد يج��اُب بكلمٍة 
واحدٍة وقد ُيجيُب عنُه �ِشفٌر عظيم .

اأه��و م��رد الت��وق اجلام��ح لل�شه��ادة اأم اأنَّ هدفا اآخ��ر يجوُل 
يف الفك��ر احل�شين��ي العظي��م ؟ فلو كانِت ال�شه��ادة ُ هي الهدف 
الوحي��د واالأ�شم��ى للث��ورة احل�شيني��ة ل��كان با�شتطاعت��ِه اأن 
ي�شت�شه��د وحي��دا دون اأن يتج�ش��َم واأهل��ه عن��اء امل�ش��ر اإىل 
كرب��اء ولكن��ه يق��ول ب�ش��وت جه��ر: "�ش��اء اهلل اأن يراه��ّن 

�شبايا"
اأمل يك��ن �شيد ال�شه��داء داخا يف ذلك ال�شلح ال��ذي ولَد ميتا 
ح��ن و�شعه معاوية حتت قدميه ليبن ب�شاعة موقفه وجهل 
النا���س الذي��ن خذل��وا اإمامه��م احل�ش��ن )علي��ه ال�ش��ام( كما 
خذلوا اأباه من قبُل واأفعموا قلبُه قيًحا فقال :" اللهم اأبدلني 

بهم من هو خر منهم , واأبدلهم بي من هو �شر مني "
كلُّ تلك الت�شاوؤالت تدور يف ذهني وتتاعب مبخيلتي كلما مرَّ 

ذك��ر احل�شن ذلك ال�شهيد الذي اآث��َر املوَت على الذل والهوان 
َ بن ال�شلة والذلة وهيهات اإن يذل جنل علي . حن ُخرِّ

وح��ن كنت اأقراأ عن تاري��خ احلملة الفرن�شية على م�شر تلك 
التي قاده��ا نابليون بونابرت ا�شتوقفتن��ي عبارة كان ُيطلقها 
بع���سُ املوؤرخ��ن – ل�ش��ُت ب�ش��دِد نقده��ا االآن- اأدخلتن��ي يف 
مقارن��ٍة عجيبة حي��ث كان بع�ُس املوؤرخ��ن يطلقون على تلك 
احلملة ا�شم )�شدمة الوعي( الأنها لفتت انتباه امل�شرين اإىل 

قيمِة وطنهم وعمق ح�شارتهم .
اأدركت حينها اأن احل�شن بثورته اأحدث �شدمة مدوية للوعي 
االإ�شام��ي وه��ي االأوىل بحم��ل تل��ك الت�شمي��ة م��ن ال�شدمة 
النابليوني��ة , ف�شدم��ة الوعي احل�شيني��ة ا�شتطاعت اأن ت�شع 
حدا جلهل النا�س وخوفه��م وعلمت�ْهم كرياَء املوؤمن واأن لهذا 
الدي��ن عظم��اء كاحل�شن عل��ى ا�شتع��داد للت�شحية م��ن اأجل 
مبادئهم التي هي امت��داد ملبادئ الدين احلنيف . ف�شام على 

احل�شن رائد الوعي االإن�شاين ومفجر �شدمة الوعي .

)صدمُة الوعي(

33

االدبية



ع�����ا������ش�����ت ح�����ن�����اج�����ر م�������ن ن�����������ادت ع�����ل�����ى خ���ط���ر
ون������ق������ط������ع ال��������ي��������د م�����ه�����م�����ا ك������������ان م�����وق�����ع�����ُه
ي��������ا ب�����ه�����ج�����ة �����ش����ج����ع����ت اب������ط������ال������ن������ا ق������دم������ًا
ي�������ت�������اب�������ع امل����������وق����������ف امل��������ع��������ت��������ام م�����ف�����خ�����رة
م����ع����ن����ا ج��������������رى  م������ه������م������ا  ان��������ق��������ذن��������ا  اهلل 
����ش���ل���ف���ًا ت���������ش����ري����ح����ه����م  يف  ال������ظ������ن  ه������ك������ذا  م�������ا 
ي������ط������ال������ب������ون ب�������ح�������ّل احل�������������ش������د واع�����ج�����ب�����ا
�����ش����ع����ٍة يف  احل�����������ش�����د  ف������������اإن  االن��������������وف  رغ����������م 
ه����رع����وا غ������درن������ا  يف  ����ش���ح���ب���ن���ا  ع����ل����ى  اأ������ش�����ف�����ًا 
ه��������م ال��������ذي��������ن غ����������دا االره������������������اب م����اأم����ن����ه����م
ع���������ددًا ق�������دم�������وا  اإذ  م�����م�����ع  ع�����ل�����ى  ع�������اب�������وا 

احُل�����ف�����ِر يف  ن����رم����ي����ه  ح���������ش����دن����ا  ي���ن���ت���ق�������س  م������ن 
������ش�����رِر داخ�������������ل  اأو  اأ��������ش�������ل�������ُه  ن�������اك�������ر  م��������ن 
������ش�����رِر ب�������ا  زح�������ف�������ًا  م������ار�������ش������وا  ج����ح����ف����ل  يف 
ن�����اأ������ش�����ى ع�����ل�����ى ك�������ل م�������ن ع�������������اداه م�������ن م�������ش���ِر
غ����ج����ِر م�������ن  غ�����ل�����م�����ان  او  �����ش����ف����ي����ان  ق���������وم  م�������ن 
ب�������ش���ِر وم���������ن  ع������ر�������ش������ًا  اأن������ق������ذه������م  ح�������ن  يف 
��������ِر ه�����������ذا ج�������������زاء دم��������ان��������ا م��������ا ل������ه������م اأ���������شَ
وال�����َن�����ح�����ِر ال����ق����ت����ل  يف  داع�����������ش�����ًا  م������زق������وا  ك������م 
���������ِر االأ����������شَ ق�����رب�����ن�����ا  يف  ن�����ح�����وه�����م  وع�����ت�����ب�����ن�����ا 
مل��������ا ج�������ن�������وا ف�����ي�����ه�����م ب��������ات��������وا ع������ل������ى َح�����������ذِر
ث����م����ِر ع�����ل�����ى  ال  ف�������خ�������رًا  ال�����������ش�����ه�����ادة  ن�������ال�������وا 

حميد كرمي م�شطفى الكلكاويهذا جزاُء دمانا ما لهم أصر
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عبد الغني ح�شن املعموري بالٌء وصحوة

ل����ل����ت����وك����ل م�������ع�������ن�������ًى  اع����������������رف  ال  ك�������ن�������ت 
ل����������و ت������و�������ش������ل������ت ب��������رب��������ي م����������ن ل�����������ش�����اين
ط��������ائ��������ر ع������ق������ل������ي ي�������ط�������ر ح�������ي�������ث ������ش�����اء
��������ش�������اءت ال������دن������ي������ا واع�����ط�����ت�����ن�����ي االأم������������اين
الع���������ب���������ًا األ���������ه���������و واف������������������رح م����ت����ن����ا�����ش����ي
ال����ن����ج����اح ف������ك������ري  ويف  اث����ق����ل����ه����ا  خ�������ط�������وة  
ب������ال������ب������اء ج�������ئ�������ت  رب  ي�����������ا  اأدب������������������������ًا 
ا��������ش�������ف�������ًا ق���������د خ�����������اب ع�������م�������ري ل�����������ش�����راب
رط��������ب��������ًا هلل  ذاك��������������������������رًا  ول�������������������ش���������ان���������ًا 
�����������ش����������ح����������وة  ه����������������زت ك����������ي����������اين ع��������رة
اب������������ت������������اء ه������������و ل��������ل��������م��������وؤم��������ن رح������م������ة

ك��������������ان ف���������ك���������ري مب�����������ا ����������ش���������اء ت�����و������ش�����ل
وه����������������وى ق������ل������ب������ي ب��������دن��������ي��������اي ت�����������ش�����َغ�����ْل
ي�����ل�����ق�����ط ال�����������������رزق ول�����ل�����������ش�����ك�����ر ت����ن���������ش����ْل
واأن���������������ا اع����ط����ي����ت����ه����ا م��������ن ع������م������ري اأج�����م�����ل
ل���������و ق�����������ش�����ت دن���������ي���������اي م�����ن�����ه�����ا ات������ق������ّب������ْل
وال�����ف�����������ش�����ل ي������درك������ن������ي ف�����م�����ن ر������������سّ ازع�������ل
ب������ال������ن������واي������ا وب�����ح�����������ش�����ن ال�������ظ�������ن اأع������م������ل
حت����وق����ل ق��������د  ل�����ق�����ل�����بٍ   رب  ي��������ا  اأع���������������رف 
ل��������������������ورود ول���������ع���������ن ب��������ال��������دم��������ع ت�����ه�����م�����ْل
را��������ش�������ي�������ًا ت���������ش����ل����ي����م اأم���������������ري م��������ن ت���ك���ف���ل
ت��������اأم��������ْل ب���������ل  جت������������زع  وال  ت������ق������ي������ًا  ك���������ن 
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تراُث العلماء

واحلر  العل�ء،  ري��اض  ف  الفندي  ويقول 
الثقة  اجلليل  الشيخ  اآلمل:  أمل  ف  العاميل 
عظيم  فقيهًا،  فاضاًل،  عالًا،  كان  الفضل  أبو 

الشأن، جليل القدِر .
قال: هو  للخونساري  وف روضات اجلنات 
البارع،  الحدث  م،  التقدهّ الكامل،  الفاضل 

الثقة اجلليل.
أجالء  من  هو  ال��ذك��رى:  ف  الشهيد  وق��ال 
اخل��ازن،  لبن  إجازته  ف  ووصفه  فقهائنا، 
ف  احليل  العالمة  وصفه  وك�  العال؛  بالشيخ 

إجازته الكبرية لبني زهرة بالفقيه.
وقال عنه صاحب كتاب العال الشيخ حسن 
الشيخ  الكبرية:  الثاين ف إجازته  الشهيد  ابن 
ل  التاريخ  إن  لالسف   .  .  .  . العال  اإلم��ام 
وكان   ، وفاته  ول  مولده  سنة  لنا  يسجل 
لبعض  تسبب  ال��ذي  الكبري  العامل  ه��ذا 
السفر  هذا  لنتساب  بالنسبة  الشكالت، 

وكذا كتابه الفضائل للمؤلف أم ل.

ه��ذا  ال��ك��ت��اب  م��ن  الول  احل��دي��ث  وف 
الكتاب  هذا  جامع  )قال  هكذا:  )الروضة( 
سابع  اجلمعة  يوم  بواسط  اجلامع  حرضت 
ذي القعدة سنة ) 651 ه  ( وتاج الدين نقيب 

الاشمين يطب بالناس ..( .
احلديث  ف  الذكور  الكتاب  ف  أيضا  وذكر 
كتاب  ف  ورد  )ومما  هكذا:  والربعن  الثاين 
تاج  الاشمين  نقيب  وال��راوي  الفردويس 
هذا  ولكن  بواسط(   ) ه    652  ( سنة  الدين 
وأشار   ، التقدم  اإلشكال  رفع  ف  يكفينا  ل 
إىل  الكبرية  إجازته  ف  العال  صاحب  الشيخ 
أن الشيخ عريب بن مسافر احليل عارص الشيخ 
ف  كالمه  من  يظهر  ما  عل  الدين  منتجب 
إدريس  ابن  من  طبقة  أعل  وهو  الفهرست، 

لنه يروى عنه.
إذا فشاذان : إما ف طبقته أو دون�، بل الثاين 

أقرب وأرجح.
الائة  أعالم  من  هو  مسافر  بن  عريب  أن  لذا 

�شاذان بن جرئيل بن اإ�شماعيل بن اأبي طالب: امللقب )�شديد الدين( اأبو الف�شل القمي, 
نزيل مهبط وحي اهلل ودار هجرة ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله(, اأثنى عليه كل من 

طرق ا�شمه عند ترجمته اأو يف وريقات االإجازات وو�شفوه بالفقيه.

من مصادر بحار األنوار..
الروضة في فضائل 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ع�����اش ش�����اذان 
التي  الفترة  في 
ب���ي���ن ال��ن��ص��ف 
ال����ث����ان����ي م��ن 
السادس  القرن 
األول  وال��ن��ص��ف 
من القرن السابع 
له  ذلك  يكن  وان 

عمرا طويالً.

تأليف: سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي المتوفى 660 ه�
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السادسة، وأن كل من روى عنه مثل فخار بن معد الوسوي، 
السوراوي،  ثابت  بن  عيل  والشيخ   ، الربكات  أيب  بن  وحممد 
من  السابعة  الائة  أع��الم  من  احلناط  حييى  بن  عيل  والشيخ 
الائة  ابن إدريس وابن الشهدي ومها من أعالم  العلمن  غري 

السادسة.
وأما  السادس،  القرن  أعالم  ف  الطهراين  بزرك  اآلغا  ذكره 

منتجب الدين ل يذكر شاذان بن جربئيل ف كتابه الفهرست.
صاحب  طبقة  ف  شاذان  طبقة  إن  قال:  الروضات  وصاحب 
 543 سنة  ح��دود  الولود  إدري��س  ابن  يعني  الرسائر  كتاب 
والتوف سنة 598 - بل ما دونا إن الذين رووا عن شاذان هم 

من أعالم القرن السابع والستثنى منهم ابن الشهدي.
النصف  بن  التي  الفرتة  ف  شاذان  عاش  نقول:  أن  نستطيع 
السابع  القرن  من  الول  والنصف  السادس  القرن  من  الثاين 

وان يكن ذلك له عمرا طوياًل.
شيوخه :

1 - الشيخ الفقيه أبو حممد رحيان بن عبد الل احلبي، التوىف ف 
حدود سنة 560هجرية.

سنة  التوىف  المداين  العطار  احلسن  بن  أحد  بن  احلسن   -  2
569، عاش احدى وث�نن سنة.

الذي  القمي،  طالب  أيب  بن  إس�عيل  بن  جربئيل  والده   -  3
كان حيا ف سنة 572 .

4 - السيد فخر الدين حممد بن رسايا اجلرجاين، ذكره شاذان 
ف إجازته للسيد حميي الدين حممد ابن زهرة سنة 584 قائاًل: 

السيد العال فخر الدين. وآخرون
تالميذه والرواة عنه: )السيد حميي الدين حممد بن عبد الل بن 
عيل ابن زهرة احللبي، السيد عبد الل بن عيل ابن زهرة احللبي، 
السيد فخار بن معد بن فخار الوسوي، الشيخ حممد بن جعفر 

الشهدي، الشيخ عيل بن حييى اخلياط(.
مؤلفاته: 

1 - إزاحة العلة ف معرفة القبلة .
2 - حتفة الؤلف الناظم وعمدة الكلف الصائم .

3 - كتاب الفضائل .
4 - الروضة ف فضائل أمري الؤمنن )عليه السالم(.

نسبة الكتاب للمؤلف:
إن كثريا  من عل�ئنا جيمع عل أن كتاب ) الفضائل ( هو من 

مصنفات شاذان، وفريقا أكد أن الكتابن الشار إليه� متحدان 
وكليه� لشاذان والبعض اآلخر ينفي ذلك، إل أنه ضعيف ك� 

يتضح لحقا وبعد تسليط الضواء عل هذه القوال .
ونذكر بعض أقوال أصحاب الرتاجم:

الفضائل  ان  لشاذان  ترمجته  عند   : اخلونساري  ق��ال   -  1
والروضة - متحدان، ومن رجل واحد، غري أن الغايرة بينه� 
ف الزيادة والنقصان، إن� هي من جهة التفاوت احلاصل غالبا 
من النسخ اخلارجة من السودات ومع قلة النظم . . . والنسبة 

بينه� عموما مطلقًا.
كتاب  أيضا  وله   .  .  .  . له  ترمجته  عند   : الفندي  وقال   -  2

الفضائل، حسن.
3 - قال احلر العاميل ف أمل المل: ف ترمجة شاذان: ... وله 
أيضا كتاب الفضائل، حسن، عندنا منه نسخة، وقال: كتاب 

)الروضة( وينسب إىل الصدوق ول يثبت.
عند  البحار،  موسوعة  ف  رسه(:  )قدس  الجلس  وقال   -  4
ذكره لصادر الكتاب، وكتاب الروضة ف العجزات والفضائل 
لبعض عل�ئنا، وأخطأ من نسبه إىل الصدوق، لنه يظهر منه 

أن الفه نيف ومخسن وست�ئة. 
وقال أيضًا: وكتاب )الفضائل( وكتاب )إزاحة العلة( للشيخ 
القمي  جربئيل  بن  ش��اذان  الدين  سديد  الفضل  أيب  اجلليل 

مدحه  وقد  الفاضل،  الثقات  أجلة  من  أص����ح����اب وهو 
اإلجازات كثريًا.
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الوقتة،  بالسعادة  للشعور  اآلخرين  غضب  اثارة  البعض  حيب 
وآخرون بصفة عامة حن يريدون أن تنتاهبم مشاعر أكثر سعادة، 
هل  احلياة.  ف  والرضا  الرتياح  من  قدر  بأكرب  يتمتعون  فأنم 
ل إىل  يعلم النسان أن احلزن قد ينعكس إجيابًا عل حياته ويتحوهّ
التي قد تعترب غريبة نوعا ما، رغم  السعادة وفرح؟ هذه العلومة 
بالرضا  الشعور  عل  تقترص  ل  السعادة  أن  تؤكد  الدراسات  ان 
وتفادي الل فحسب، ك� ل تعني الشعور بأحاسيس إجيابية عل 
الدوام، بل تتخطى ذلك لتصل إىل الحاسيس التي يرغب الرء ف 

الشعور هبا، حتى لو كانت سلبية، مثل الكراهية والغضب.
ذلك  وراء  السبب  اكتشفوا  انم  النفس  علم  ف  باحثون  يعتقد 
فقالوا : ان الشخاص الذين يثريون غضب اآلخرين رب� يعانون 
من رغبة ل شعورية ف القوة ترتبط بمستويات عالية من هرمون 
اجسام  ف  ايضا  ويوجد  الذكورة  هرمون  وهو  )التيستوستريون( 
بالنسبة  جمزية  الغاضبة  التعبريات  ان  الباحثون  ووجد  النساء. 
الشديد  البعض  حب  ف  السبب  تفرس  ان  يمكن  والتي  للبعض 

لضايقة اآلخرين.
ان  والسلوك:  الع��ض��اء  وظائف  علم  ف  دراس��ة  أك��دت  في� 
)التيستوستريون( وهو  لدهيم معدلت  ترتفع  الذين  الشخاص 
السيطرة حيبون  الرغبة ف  بيولوجيا عل  هرمون يعد عادة مؤشا 

إنم  القل.  عل  برسعة  يغضبون  اآلخرين  تعل  بأشياء  القيام 
لنظرة غاضبة  يقود  حيبون مضايقة اآلخرين وسيفعلون اي شء 
أكرب  برسعة  سيتعلمونا  وت��ك��رارا.  م��رارا  اآلخرين  وج��ه  عل 

وينفذونا بكفاءة اكثر.
وقاس الباحثون معدلت )التيستوستريون( ف عينات من لعاب 
التعليم  مهام  من  بسلسلة  بالقيام  وطالبوهم  وام��رأة  رجال   78
تعبري  او  سعيد  وجه  اىل  اما  تقود  الكمبيوتر  عل  العقدة  التتابعة 
من  كال  ان  الطالق.فوجدوا  عل  تعبري  بدون  وجه  او  غاضب 
)التيستوستريون(  معدلت  لدهيم  ترتفع  الذين  والرجال  النساء 
ل  الغاضب. ف حن  التعبري  اىل  تقود  التي  الهمة  بسهولة  تعلموا 
نتائج  يتعلمها الذين تنخفض لدهيم معدلت الرمون.وجاء ف  
افضل  كانوا  الذين  لألشخاص  بالنسبة  الوظائف،  علم  دراسة 
هناك  ان  تفرتض  ان  يمكن  الغاضب،  التعبري  مهمة  تعلم  ف 
هناك  تكن  بالنسبة لم. ول  الغاضب جمز  الوجه  شيئا بخصوص 
الدراسة  وأشارت  والنساء.  الرجال  بن  النوع  بسبب  اختالفات 
ايضا اىل ان تعبريات الوجه العاطفية الدركة تعترب اشارات يمكن 
عل  تؤثر  الالشعورية  الدوافع  هذه  البرشي،  السلوك  تقود  ان 
سلوكنا الالواعي سواء شئنا ام ابينا وقد تعل بعضنا اكثر ازعاجا 

من اآلخرين.
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التي تعرض لا احلسن عليه السالم وعياله قد يعتقد من  الاساة 
ل يفهم اخلطاب احلسيني بانه ناجم عن طلب احلسن للحروب 
ف  سنويا  احلسن  حمبو  حيييها  التي  الاساة  هذه  النتيجة  وكانت 

عاشوراء .
السالم هو  عليه  ان احلسن  البعض  تغيب عن  قد  التي  واحلقيقة 
رجل سلم قبل ان يكون رجل حرب حتى ان اصحابه طلبوا منه 
اللتفاف عل اصحاب احلر ف الطريق قبل انض�مه لركب احلسن 
العاش  اليوم  ف  وحتى   ، القتال  ابدأهم  ان  اك��ره  اين  لم  فقال 
الناس  أهيا   ( نصه  هذا  الول  حديثان  له  وكان  كالمه  نفس  قال 
الرض  من  مأمني  إىل  عنكم  أنرصف  فدعوين  كرهتموين  إذ   !
السالم  عليه  احلسن  فان  نريدك  ل  نعم  له  قالوا  لو  لحظوا   )  !

سيرصف نظر عن سبب خروجه .
عليه  احلسن  قال  العاش  يوم  سعد  بن  عمر  مع  لقائه  ف  والثاين 
أتتني  أتيتكم حتى  ما   ! والل   ، تعجلوا  ل   : لعمر وجنده  السالم 
كتب أماثلكم بأن السنة قد أميتت ، والنفاق قد نجم ، واحلدود 
قد عطلت ؛ فأقدم لعل الل يصلح بك المة .، فأتيت فإذ كرهتم 

ذلك ، فأنا راجع . 
لحظوا مرة اخرى قول احلسن عليه السالم �  فانا راجع �  اي انه 

اختلف اخلطاب مع اختالف الظروف .

الحتوم  بالصري  واطلعهم  واصحابه  عياله  مجع  التاسع  وليلة 
مجال  فاختذوه  غشيكم  قد  الليل  هذا   : قال  الليل  كان  )فل�  وقال 
. ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل بيتي ، ثم تفرقوا ف 

سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الل ، فان القوم ان� يطلبوين ( .
جاء  السالم  عليه  احلسن  ان  يتضح  اخلطابات  ه��ذه  كل  من 
والقصاص  للحرب  يات  ول  احلدود  واقامة  السلمي  لالصالح 
بدليل خطاباته الخرية ، ال ان القوم ارص عل التنكيل به وحماولة 
احلسن  بالمام  فكيف  العادية  النفس  ترتضيه  ل  ما  وهذا  اذلله 
عليه السالم وطالا ان المام هو القدوة للمسلمن فان ترصفه يعد 
دليال  وحجة عل السلمن فاذا صافح العدو ومنحهم ما يريدون 
فان النتائج ستكون وخيمة عل الدين السالمي ، ومن هنا نجد 

دائ� اسم احلسن يقرتن بكل من يامل احلرية والسالم . 
فشعار هيهات منا الذلة اصبح شعار الحرار بل ان اسم احلسن 

لوحده هيز عروش الظلمة .
انقل لكم هذه الواقعة من الصحف الرصية ، اقتحم رجال المن 
فلم جيدوا  بالخدرات  يتاجر  بانه  الواطنن لشتباههم  احد  شقة 
شيئا وعند خروجهم من الشقة وجدوا لوحة كتب عليها هيهات 

منا الذلة ، فجن جنونم واعتقلوا العائلة بكاملها .
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كل  ف  ومتبدلة،  متغرية  احلياة  ظروف 
لنحقق  فيها  ونسعى  حال،  ف  هي  يوم 
آلخر،  أو  لسبب  نحقق  ل  أو  نريد  ما 
إطالقًا،  للبرش  ختلق  ل  الك�ل  وصفة 
معينة،  نقص ف جوانب  لديه  منا  فكل 
ول نستطيع إنكار ذلك، ولكن ل رضر 
وجيتهد  ويعمل  الشخص  يسعى  أن 
وحياول، وأن يطور من نفسه، فالتطور 
ف مج��ي��ع ال��ج��الت م��ط��ل��وب وأم��ر 
حممود، بالقابل هناك بعض الشخاص 
السعي  حتى  أو  التقدم  حي��اول��ون  ل 
ب�  مقتنعون  إنم  بحجة  جم��ال،  أي  ف 
أبدًا،  صحيح  غري  وهذا  إليه،  وصلوا 
لن الطموح والسعي نحو الفضل ل 

يتعارض إطالقا مع القناعة.
أعطاه  ب�  الشخص  رضا  هي  فالقناعة 
قدرات،  من  ومنحه  تعاىل  سبحانه  الل 
وشعور الشخص بالقناعة يولد شعوره 
ك�  اآلخرين،  مع  عالقاته  ف  بالتزان 
أنا  ك�  اإلجيابية،  الشاعر  لديه  تتولد 

تدل عل الكتفاء ب� لدى الشخص.
هو  العل�ء،  عرفه  فك�  الطموح  أم��ا 

هدف ذو مستوى حمدد يتوقع أو يتطلع 
من  معن  جانب  ف  لتحقيقه  ال��ف��رد 
حياته، وختتلف درجة أمهية هذا الدف 
لدى الفرد ذاته، وك� يالحظ فإن الرضا 
ب� قسم الل لنا والسعي نحو الفضل ل 

تعارض بينه� أبدا.
إن مشكلة عدم الرضا والشعور بالقناعة 
والمهات،  اآلب��اء  من  العديد  ت��ؤرق 
وبخاصة ف ظل وجود هذا الكم الائل 
عل  والعروضة  الغرية  اإلعالنات  من 

خمتلف وسائل اإلعالم.
يتحل  جيال  ننشئ  ان  نستطيع  فكيف 

بالقناعة ويتمتع بشعور الرضا؟
ما  عليه،  متعارف  هو  وك�  البداية  ف 
ينشأ عليه الطفل سيستمر معه ف باقي 
أبنائنا  مع  سنبدأ  لذلك  حياته.  مراحل 
الشعور  عل  تنشئتهم  ف  الصغر  منذ 
القناعة  إىل  الوصول  وبالتايل  بالرضا، 
الب  خ��الل   م��ن  ال  يتم  ل  وذل��ك 
يعني  القدوة لبنائهم، وهذا  والم مها 
الشعور  ف  لم  صورة  خري  يكونوا  أن 
بالرضا والقناعة، وهذا يتجل فعليا من 

خالل ترصفاهتم ف البيت أمام أبنائهم، 
كأن ل يقارنون أنفسهم باآلخرين ول 
بغريهم من الطفال. أبناءهم  يقارنون 

مشاهدة  ك��ث��رة  م��ن  احل��د  اىل  اض��اف��ة 
اإلعالنات ومراقبة ما يشاهده الطفال 
وتعزيز  اإلع��الم،  وسائل  خمتلف  عل 
الثقه بالنفس، العالقة بن الثقة بالنفس 
فاإلنسان  طردية،  عالقة  هي  والقناعة 
ما  بقيمة  يشعر  ل  نفسه  ف  الثقة  فاقد 
نفسه  عن  بالرضا  يشعر  ول  يملك، 
يتوجب  لذلك  وأن��ج��ز،  ح��اول  مه� 
عل  أبنائهم  تشجيع  والم  الب  عل 
لكي  بسيطة،  كانت  وإن  إنجازاهتم 
يشعر الطفل بأنه يمتلك قدرات معينة. 
وتذكريهم بنعم الل عليهم وما أكثرها، 
بالقول  ت��ع��اىل  الل  شكر  وتعليمهم 
لألبناء  يوضحا  أن  جيب  ك�  وبالفعل. 
من  يملكه  ب�  ليست  اإلنسان  قيمة  أن 
حتقيقه  يستطيع  ب�  ولكن  مادية،  أمور 
الشعور  وأن  حياته،  ف  نجاحات  من 
والسعادة  النفسية  الراحة  يولد  بالرضا 

ويدفع لإلنجاز واإلبداع.

مدرسة تربي
 اجيالها على

 القناعة 
والطموح .. !

االسرة 
ضحى محمود 
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ة هو الحتجاب  ع من تلك احُللهّ  ومما يتفرهّ
ية  عن الجانب ، الذي يمثهّل ُعلوهّ شخصهّ
الرأة السلمة وارتفاع مكانتها ، فلم يكن 
عل  واع��ت��داًء  ظلً�  عليها  السرت  اجي��اب 
هو  بل   � اجلاهلون  زع��م  ك�   � حقوقها 
اإلسالم  ف  الرموقة  مكانتها  عن  الناطق 
 ، كرامتها  حفظ  عل  الشديد  واحلرص   ،
ُسلبت  وقد  السوافر  التهتكات  نرى  إذ 
 ، وكرامتها  وهيبتها  النفس  عزة  منهن 
مفاتنهن  بإظهار  يرجعنها  أن  فحاولن 
اجلس�نيهّة  صورهن  وابتذاِل   ، للمجتمع 
ف  ض��ع��ف  إلهّ  ه���ذا  وم���ا   ، ل��ألج��ان��ب 
ه ، فاحلمد لل  الشخصيهّة ونقص يردَن سدهّ
ة  ة العفهّ منا بالسالم ، وألبسنا حلهّ الذي كرهّ
واإلحتجاب ، وجعلنا من الهتدين بدين 

أهل البصائر واللباب. 
معرفة  عن  غفل  ممن   � البعض  يتصور   
انهّ   � احلنيف  اإلس��الم��ي  الدين  حقيقة 
من  وحرمها  ال��رأة  عل  ضغط  الس��الم 
حقوقها وسلبها حريتها ، وهذا شء من 
فانه   ، السمحاء  الرشيعة  بحقائق  اجلهل 

يرى الدين من خالل جمموعة من النساء 
بالع�ل  القيام  ع��ل  اق��ت��رصن  ال��ل��وايت 
 � لقصور  أو  لتقصري  إم��ا   � هبن  اخلاصة 
له  تنكشف  الولياء  سرية  التتبع  ولكن 
احلقيقة التى هي كضياء الشمس ولكن : 
َرَمٍد           من  الشمِس  ضوَء  العُن  ُتنِكُر  قد 

وينك�ُر الَفُم طع�َم الاء م�ن مرِض
السلمة  الرأة  التأريخ نرى  حنا  فإذا تصفهّ  
قد شاركت أخاها الرجل ف كل جمال فيه 

لل تعاىل رضا .
من  أع��داد  عن  التأريخ  كتب  ثنا  فتحدهّ  
ف  دور  لن  كان  اللوايت  السل�ت  النساء 
 � اإللية وغريها   � العلوم والعارف  شتى 
عليهم   ( البيت  أهل  نساء  مقدمتهن  وف 
ومعدن   ، ال��وح��ي  ومهبط   ) ال��س��الم 
الزهراء  بمولتنا  ابتداًء  وذلك   ، الرسالة 
 ،  ) السالم  عليها   ( العالن  نساء  سيدة 
أيب  بن  عيل  بنت  زينب  العقيلة  وثمرهتا 
بنت  وسكينة   ،  ) السالم  عليه   ( طالب 
سيد الشهداء أيب عبد الل احلسن ) عليه 
اخلدر  ربهّ��ات  من  وغريهن   ،  ) السالم 

ومنازل الرسالة ، وانتهاًء بعرصنا احلارض 
 ، والتفسري   ، الفقه  ف  باعها  ط��ال  ممن 
والنحو ، والبالغة ، والشعر ، واحلديث 
كتب  ف  أس���ؤه��ن  لعت  ال��ل��وايت  وم��ن 

التأريخ والرجال .
نذكر  أن  الصفحات  هذه  ف  عزمنا  وقد   
رياض  زهور  من  احة  فوهّ زهرة  عرشين 
العل�ء  من  ُاج��زن  اللوايت  احلديث  رواة 
والعقد من  احلل  لذوي  ، وَأجزن  الكبار 
نقلة الخبار ، وذلك باختيار عرش تراجم 
من اخلاصة وعرش من العامة ، إستدلًل 
ال��رأة  بمنزلة  الفريقن  اهت�م  عل  منهّا 
نقل الخبار  ال ف  الفعهّ السلمة وبدورها 
منهاًل  يكنهّ  أن  بذلك  راج��ن   ، واآلث��ار 
عذبًا تنهل الرأة السلمة من َرويهّه ، وزهرة 
حسنة  وق��دوة   ، بعطرها  تنتعش  احة  فوهّ
الرفعة  س�ء  ف  تسمو  لكي   ، هبا  تقتدي 
وفخر  مباهاة  مصدر  وتكون   ، والجد 
 ، اُلخ��رى  اُلمم  من  جنسها  بنات  أمام 
التوفيق  وما  الثواب  بذلك حسن  راجن 

من عند الل العيل العظيم . إلهّ

أم علي مشكور
المرأة المسلمة وإجازة الحديث عند الفريقين
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مناظرة االمام علي ليهودي 

قال اليهودي : إين أسألك فأعد له جوابا .
قال له عيل عليه السالم : هات .

قال اليهودي : هذا آدم عليه السالم أسجد الل له 
مالئكته ، فهل فعل لحمد شيئا من هذا ؟

فقال له عيل عليه السالم : لقد كان كذلك ، أسجد 
سجود  يكن  ل  له  سجودهم  فإن  مالئكته  آلدم  الل 
 ، وجل  عز  الل  دون  من  آدم  عبدوا  وإنم   ، طاعة 
ولكن اعرتافا بالفضيلة ، ورحة من الل له ، وحممد 
 ، هذا  من  أفضل  هو  ما  أعطي  وآله  عليه  الل  صل 
والالئكة  جربوته  ف  عليه  صل  وجل  عز  الل  إن 
بأمجعها، وتعبد الؤمنن بالصالة عليه فهذه زيادة له 

يا هيودي .
علة الغيبة 

سمعت   : ق��ال  الاشمي  الفضل  بن  الل  عبد  عن 
الصادق عليه السالم يقول : ان لصاحب هذا المر 
غيبة ل بد منها، يرتاب فيها كل مبطل ، قلت له : ول 

جعلت فداك ؟
قال : المر ل يؤذن يل ف كشفه لكم .

قلت : ف� وجه احلكمة ف غيبته ؟
قال : وجه احلكمة ف غيبته ، وجه احلكمة ف غيبات 

من تقدمه من حجج
الل تعاىل ذكره ، أن وجه احلكمة ف ذلك ل ينكشف 

وجه  ينكشف  ل  ك�   ، ظهوره  بعد  إل 
السفينة  خرق  من  اخلرض  آت��اه  لا  احلكمة 

عليه  لوسى  اجلدار  وإقامة   ، الغالم  وقتل   ،
إن  الفضل  بن  يا   . افرتاقه�  وقت  إىل   ، السالم 

هذا المر أمر من الل ، ورس من رس الل ، وغيب 
حكيم  وجل  عز  أنه  علمنا  ومتى   ، الل  غيب  من 
كان وجهها  وإن   ، كلها حكمة  أفعاله  بأن  صدقنا 

غري منكشف.
االمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بالعروف  المر  إن   : السالم  عليه  جعفر  أبو  قال 
والنهي عن النكر فريضة عظيمة هبا تقام الفرايض 

.
صلة  ثم  بالل  اإلي���ن   ، اإلس��الم  أفضل   : وروي 

الرحم ثم المر بالعروف والنهي عن النكر .
أمر بمعروف أو نى عن  : من  وقال عليه السالم 

منكر أو دل عل خري أو
به  أو أشار  به فهو شيك ومن دل عل ش  أشار  

فهو شيك .
 ، يعىص  الل  ترى   ، مؤمنة  لعن  حيل  ل   : وروي 

فتطرف حتى تغريه .
بالعروف  الم��ر   : السالم  عليه  الصادق  وق��ال 
والنهي عن النكر واجبان عل من أمكنه ذلك ول 

يف عل نفسه ول عل أصحابه.

عليه السالم
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االيمان

 قال أبو جعفر عليه السالم : إين لكره أن أقول : 
والل ، عل حال من

الحوال  .
بالل  حتلفوا  ل   : السالم  عليه  ال��ص��ادق  وق��ال 

صادقن ول كاذبن ، إن الل
يقول : * ) ول تعلوا الل عرضة لي�نكم ( * .

كاذبا  يمن  عل  حلف  من   : السالم  عليه  قال  و 
يقتطع هبا مال أخيه ، لقي الل وهو عليه غضبان .

قال عليه السالم : ل حتلفوا إل بالل ومن حلف 
بالل فليصدق ومن ل

يصدق فليس من الل ، ومن حلف له بالل فلريض 
ومن ل يرض فليس من الل.

ول  والده  مع  للولد  يمن  ل   : السالم  عليه  قال 
لملوك مع موله ول للمرأة

مع زوجها ول نذر ف معصية ول يمن ف قطيعة .
قال الصادق عليه السالم : ل توز يمن ف حتليل 

حرام ول حتريم حالل
ول قطيعة رحم .

سدرة المنتهى
عن حبيب السجستاين ، قال : قال أبو جعفر عليه 
السالم : إن� سميت سدرة النتهى لن أع�ل أهل 

حمل  إىل  احلفظة  الالئكة  هبا  تصعد  الرض 
دون  الربرة  الكرام  واحلفظة   : قال   ، السدرة 

السدرة يكتبون ما يرفعه إليهم الالئكة من أع�ل 
العباد ف الرض فينتهى هبا إىل حمل السدرة .

رجل من اهل الشام 
عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند أيب عبد الل 
عليه السالم فورد عليه رجل من أهل الشام فقال 
له : إين رجل صاحب كالم وفقه وفرائض ، وقد 
جئت لناظرة أصحابك فقال له أبو عبد الل عليه 
أو  ؟  الل  رسول  كالم  من  هذا  كالمك   : السالم 

من عندك ؟
وآله  عليه  الل  صل  الل  رسول  كالم  من   : فقال 
بعضه ، ومن عندي بعضه ، فقال له أبو عبد الل 
صل  الل  رسول  شيك  إذا  فأنت   : السالم  عليه 
الل عليه وآله ! ؟ قال : ل قال : فسمعت الوحي 

عن الل تعاىل ؟
طاعة  تب  ك�  طاعتك  فتجب   : قال  ل   : قال 

رسول الل صل الل عليه وآله ؟
قال : ل .

إيل وقال  السالم  الل عليه  أبو عبد  فالتفت   : قال 
يل : يا يونس بن يعقوب هذا قد خصم نفسه قبل 

أن يتكلم
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هل تعلم؟

بالغة الكلمات

وفقًا لصادر تاريية عديدة، فإن مسلمي الندلس 
اجلديد  للعال  وصلوا  قد  وغريهم،  وغينيا  ومايل 
كولومبوس  كريستوف  اكتشاف  قبل  »أمريكا« 
أخبارًا  التاريية  الصادر  نقلت  وقد  بقرون،  لا 
الكثرية  اآلثار  عليهم  ودلهّت  منهم،  العديد  عن 
أن  ومنها  الناطق،  تلك  سكان  بن  تركوها  التي 
عام )63ه���/682م(  نافع وقف  بن  عقبة  القائد 
عل شاطئ الحيط الطلس وقال )اللهم لو كنت 
ف  إليها  خلضته  أرضًا  البحر  هذا  وراء  أن  أعلم 
سبيلك حتى ُأعيل عليها كلمة ل إله إل الل( وهذه 
حريصن  كانوا  الوائ��ل  السلمن  أن  عل  تدل 
الحيط  الظل�ت وهو  بحر  وراء  ما  اكتشاف  عل 

الطلس. 
ك� ذكر الؤرخ السعودي اُلتوىف سنة )346ه� / 
957م( ف كتابه »مروج الذهب ومعادن اجلوهر« 
أن البحارة السلم »أبو حامد الغرناطي« من قرطبة 
الغامرين  بعض  مع  الطلس  الحيط  عرب  أبحر 
أنم  الندلس  لهل  وقالوا  889م  عام  وعادوا 

وجدوا أناسًا ف الرض التي اكتشفوها.

تزخُر لغتنا العربية بكم هائل من الرتادفات اللغوية واللفظية 
وتتعدد الكل�ت التي تتفق باحلروف نفسها، أي من حيث البنى 
احلركات  من  حركة  بتغري  العنى  حيث  من  ختتلف  قد  ولكن 
عر(  عر والشمِّ عل هذه الكلمة أو تلك ومن هذه الكل�ت: )الشهَّ
فهاتان كلمتان متشاهبتان ف الرسم واحلروف، ولكنهّه� ختتلفان 

ْعر.  ْعر يتلف عن الشمِّ ف احلركات والعنى فالشهَّ
ينبت عل جسم اإلنسان  ْعر )بفتح حرف الشن( هو ما  فالشهَّ
الكالم  هو  الشن(  )بكرس  ْعر  والشمِّ )َشعرة(  منها  والواحدة 

الوزون القفى ف اصطالح النطقين وجيمع عل )أشعار(.

كثري من الناس يرتدون نظارات حتمل اللون السود من 
اخلارج.. وتنقل من خالله الصورة السوداء عن الناس ول 
الداخل…  من  البيض  اللون  ترى حماسنهم… وحتمل 
والنضج… فيجعلون من  الك�ل  إل  نفسها  ترى ف  فال 
أنفسهم أصناما يعبدونا من دون أن يشعروا بنقصها أو 
عيوهبا أو سوادها… وهذا ما جيعلنا نقف ف مكاننا من 
أوصلنا  ك�ًل  أنفسنا  ف  استشعرنا  لننا  نتطور  أن  دون 
إىل القمة الوهومة… فرتبعنا عليها… متناسن رضورة 
عن  وغافلن  لدائنا  الستمر  والتحسن  بعيوبنا  التبرص 
ف  عنها  للبحث  اآلخرين  عيوب  من  الستفادة  رضورة 
الرشق  اجلانب  رؤية  ورضورة  منها  والتخلص  ذواتنا 
اخلارج  نحو  النظارة  بقلب  وذلك  فيه  لتقليدهم  لدهيم 

لرؤية احلقائق لآلخرين ولصحاب النظارة أنفسهم.

سكان الصرائف في العراق � 1942

سّر ال تعرفه عن النظارة السوداء!
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أمثالنا العربية
أمة  أي  دراسة  تساعد عل  التي  النهل  المثال  تعدهّ 
والثقاف  الفكري  حمتواها  عل  ف  والتعرهّ المم  من 
)قصارى  المثال:  عن  الزخمرشي  يقول  واللهّغوي، 
حكمتها،  ونوادر  كلمها،  وجوامع  العرب  فصاحة 
القرائح  عن  أعربت  التي  وبالغتها  حوارها  وزبدة 

السليمة«.
:رَضُب  قولم  كثريًا  نسمعه  ما  المثال  هذه  ومن 

أمخاٍس لسداٍس.
اخلمس والسدس، من أظ�ء اإلبل، والصل فيه أنهّ 
د إبله أن ترشب مِخسًا  الرجل إذا أراد سفرًا بعيدًا عوهّ
صربت  والسري  السفر  أطالت  إذا  حتهّى  ِسدسًا  ثمهّ 
ِسدٌس  ِورَده  أنهّ  الرجل  وُيظهر  الاء،  عن  وحتملت 
التبنهّ  ب هذا الثل بمعنى  إنهّ� يريد اخِلمس ورُضِ و 

وأظهر  وأيضًا من يظهر شيئًا ويريد غريه .

دراكول سي� هي  اوركيد  النباتات، زهرة  من عجائب وغرائب 
زهور تشبه شكل القرد لدرجة أنهّ هناك أماكن تسميهّها زهرة قرد 
كل الشبيه بالقرد,  هرة عدة أنواع حتمل ذات الشهّ دراكول, و لذه الزهّ
وهي زهور تنترش ف غابات الكوادور وتتكاثر بكثرة ف الناطق 
السنة ورائحتها  الرتفعة كأعايل اجلبال ف أي موسم من مواسم 
هرة تعترب نادرة ومتهّت تسميتهّها  مجيلة تشبه رائحة الربتقال, وهذه الزهّ

. )Luer(من قبل العال التشييل الختص بالنباتات

أقصوصة االبن البخيل

زهرة اوركيد القرد 

عل  ضيفًا  ن��زل  أحدهم  أنهّ  حُيكى 
صديق له من البخالء، وما إن وصل 
الضيف حتى نادى البخيل ابنه وقال 
يا ولدي عندنا ضيف عزيز عل  له: 
قلبي.. فاذهب واشرِت لنا نصف كيلو 

من اللحم.
الولد وبعد مدة عاد ول يشرِت  ذهب 
فقال  اللحم؟  أين  أبوه:  فسأله  شيئًا 
له:  وقلت  اجلزار  إىل  ذهبت  الولد: 
أعطنا أحسن ما عندك من حلم. فقال 
الزبد..  كأنهّه  حلً�  سأعطيك  اجلزار: 
قلت لنفس: إذا كان كذلك فل�ذا ل 
فذهبت  اللحم..  بدل  الزبد  أشرتي 
أحسن  أعطنا  له:  وقلت  البقال  إىل 
أعطيك  فقال:  الزبد..  من  عندك  ما 
كان  إذا  فقلت:  العسل..  كأنهّه  زبدًا 
أشرتي  أن  فالفضل  كذلك  الم��ر 

وقلت  العسل  لبائع  فذهبت  عساًل، 
له: أعطنا أحسن ما عندك من فقال: 
الصاف..  ال��اء  كانهّه  عساًل  أعطيك 
فقلت لنفس: إذا كان المر كذلك، 
وهكذا  البيت  ف  صاٍف  ماء  فعندنا 

عدت دون أن أشرتي شيئًا!. 

يا لك من صبي شاطر،  قال الب: 
استهلكت  فقد  شء  فاتك  ولكن 
حذاءك باجلري من دكان إىل دكان. 

فأجاب البن: كال يا أيب لقد لبسُت 
حذاَء الضيف!.
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  طه:114

÷- �إمنا خرجت لطلب �لإ�صالح يف �أمة جدي - 
ني 

حل�ص
خلالد لثورة �لإمام �

على خطى �ل�صعار �
هلل من �حيا �أمرنا - 

÷ - �أحيو� �أمرنا رحم �
و��صتجابة لند�ء �لإمام �ل�صادق 

حل�صينية �ملقد�صة/ ق�صم �لن�صاطات �لعامة
تقيم �لأمانة �لعامة للعتبة �

 
وبالتعاون مع موؤ�ص�صة �أم �أبيها 

�مل�صابقة �لثقافية �لرم�صانية- �أحيو� �أمرنا -
 املت�صمنة كتاب امل�صابقة املحتوي على ٥٠٠ �صوؤال وجواب بف�صوله الأربعة ..

 وكل ف�صل  يتكون من ١٢٥ �صوؤال وجواب..
خلم�صة ابواب من املعارف الدينية:

مي, العقائد, الأخالق, فقه العبادات وفقه املعامالت 
وهي القراآن الكر

  
ين

حل�صيني ال�صي�صتا
هلل العظمى ال�صيد علي ا

على �صوء فتاوى �صماحة اآية ا
ط ..

ويكون عدد اأ�صئلة كل امتحان من المتحانات الأربعة  ٢٥ �صوؤال فق
جتمع درجة املت�صابق من مائة ..

وبعد اأداء المتحانات الأربعة 
وبعدها يتم اختيار الثالثة الأوائل..

علما �ن �صعر كتاب �مل�صابقة = ٥٠٠٠ دينار عر�قي..
وقت امل�صابقة : ال�صاعة التا�صعة م�صاء ال�صبت

�لمتحان �لول   / ٣ /�صهر رم�صان/ ١٤٣٩هـ  -  ١٩/ ه / ٢٠١٨م
ين /١٠/�صهر رم�صان / ١٤٣٩هـ   -  ٢٦/ ٥/ ٢٠١٨م

�لمتحان �لثا
�لمتحان �لثالث / ١٧/�صهر رم�صان / ١٤٣٩هـ  -     ٢ /٦ / ٢٠١٨م
�لمتحان �لر�بع / ٢٤/�صهر رم�صان / ١٤٣٩هـ  -  ٩  / ٦/ ٢٠١٨م

حل�صيني للرجال والن�صاء ملحافظة كربالء املقد�صة..
حلائر ا

مكان امل�صابقة: ا
مبحافظته .

واملحافظات الخرى كل 
جو�ئز �مل�صابقة:

ىل/ مليون دينار عر�قي
جلائزة �لأو

�
ف مليون دينار عر�قي

جلائزة �لثانية/ ن�ص
�

جلائزة �لثالثة/ ربع مليون دينار عر�قي
�

لال�صتف�صار �لت�صال بالرقم/٠٧٧٠٥٧٣٠٥٩٥

١٤٣٩هـ 
٢٠١٨ م
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