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الزواج في اإلسالم

األبعاد المعرفية والعقلية للنضج
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

وفد العتبة الحسينية في ضيافة المال اللولجي
أكثر من أربعة عقود في طريق خدمة سيد الشهداء

ملف العدد إّنها فاطمة 
                                                             ملف خاّص   بذكرى والدة س��ّيدة 

نساء العالمين فاطمة الزهراء

ى َيْحَفَظ َأَخاُه ِفي َثَلاٍث: ِفي َنْكَبِتِه َوَغْيَبِتِه َوَوَفاِتِه" ِديُق َصِديقًا َحتَّ "َلا َيُكوُن الصَّ

قول أمير المؤمنين )عليه السالم( - المصدر:  نهج البالغة، تحقيق: د. صالح الفرطوسي: 3/ 143.

صفات الصديق

دررٌ من الوصّية العظيمة 
القلب السليم وصالح اإلنسان

عم��ل مس��رحي ع��ن كرب��الء أس��هم بالوحدة 
الوطنية في الهند 

الكتاتيب في كربالء..  
ماضي يزخُر باإلبداع



للكتابِة  مهمُت  حني  الزكّي،  بعطِرها  تعبُق  أمامي  كانْت  الورود  من  باقٌة 
عنها.. حمتفاًل بسنى الوالدة العظيمة.. عِطشًا لالرتواء من هنِرها وجوِدها، 
وإذ ما خّطت أناميل أّول حرف عىل الورقِة أّزهرت لوحِدها وبدْت مرشقًة 
هبّية، فِصحُت سبحان اهلل عن أي عظيمة أكتُب وماذا عساي أْن أدّوَن يف 

صحيفتي عنها.
تركُت لباقة الورِد التي أمامي تعبُق بعطِر ذكراها الشذّي، وللعصافري التي 
يب  وإذ  اسمها..  بحروِف  وتتغّنى  تتهّجى  أن  يديَّ  بني  من  فجأة  طارت 
باجلامل وفّواحٌة بعطر  أمامي لوحٌة غّناء  ُرِسمْت  بداًل من ذلك قد  أجدين 
أبيها  وأُم  الزكّية..  البضعُة  الصّديقُة..  الزهراُء..  الذكرى..  صاحبة  أسامء 
وأّم احُلجج، التي مل تولد امرأة مثلها يف الكون بل هي سّيدة نساء العاملني 
مجيعًا من أّول اخللق إىل آخره وبيدها مفتاح اجلنان العظيامت، بام حازته من 
اإلمام  بحّقها  قال  التي  العظيمة  الصّديقة  بحق  فكانت  اإلهلية،  الكامالت 
وجّدتنا  خلقه  عىل  اهلل  حجُج  "نحن  السالم(:  )عليه  العسكري  احلسن 
احلّجة  اإلمام  ولدُه  عنها  ويقول  علينا"،  اهلل  حّجة  السالم(  )عليها  فاطمة 

املنتظر )عّجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(: "ويل أسوٌة بأّمي فاطمة".
كل هذا وأنا مل أكمل كتابة اسمها بالكامل، حتى إذا ما أمتمُت كتابة اسمها 
)فاطمة( حتسسُت بدفء دبَّ يف أعراقي وراحت رئتاي تنفتحان كمجّرتني 
التّفاِح  رائحة  هبا  وإذا  ومقامها  سمّوها  رائحَة  وتشاّمن  عبِقها  الستنشاق 
األنسّية..  احل��وراُء  هي  عنها..  كتبُت  فمْن  لذلك..  ُأعجب  ومل  كانْت.. 
تفاحُة اجلّنة التي نشمُّ رائحتها فجر كلِّ يوٍم تفوُح من رضيح عزيزها اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
��ِد َغ���������اِرِه    يا ُنْب�������َل َحْيدَرٍة وَحْزَم َفَقاِرِه يا ُكْن�َه َطَه يف تعبِّ
َ يِف َأذاِن َم���َداِرِه َيا ِسَّ تسبي�ٍح ك����أنَّ الكوَن دا      ��َر بِه وك�����بَّ
يا خرَي رّباِت الَعًف�����اِف ولْيلَة   الَقْدِر التي ال ُتسَتَشفُّ لِ���كاِرِه
يا أْزَهَر األْساَمِء  يا لْوَن الَنَدى   يا ُأمَّ والِ��������ِدها.. وُأمَّ بِ���َذاِرِه
اُن النبيِّ وس�����ْدَرُة   ال����ربِّ اجلليِل فطْمتِنا مْن َناِرِه َرْوٌح ورْيَ
ِرِه ما جْئُت ِمْن مْعَن����اِك إاِل أّنني   ِم��ْن آِل َسْلاَمٍن ل������ذي َع���امَّ

تّفاحة اجلّنة

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    
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املجتمعات  يف  الشباب  رشي��ة  ب��أن  أح��دٍ  عىل  خيفى  ال 
هي  تعّد  خصوصًا  النامية  البلدان  ويف  عمومًا،  اإلنسانية 
املوارد األخرى، وهي  األهم من كل  لعله  الرئييس  املورد 
الرصيد البرشي يف هذه املجتمعات، فطاقات الشباب هي 
عامد املستقبل، ألهنا املحرك األساس نحو التقدم إىل امام، 
والدافع لعجلة التطور واالزدهار وعمران وبناء البلدان.. 

بل واألمل يف احلارض واملستقبل.
هذه  خطبه  يف  املرجعي  اخلطاب  تناول  ما  كثريًا  لذلك 
الرشية املهمة يف املجتمع وأهتم هبا .. سواء عىل مستوى 
الرشية  هذه  حلاجات  التلبية  برضورة  املتكررة  املطالبات 
األساسية يف احلياة، والتأمني للشباب لعيش كريم آمن يف 
بلدهم، ومن ثم استثامر طاقات هذه الرشية  املتفجرة يف 

اإلعامر والبناء واإلصالح من أجل مصلحة البلد.
التسّيب  البطالة وآفات  التحذير من خطورة  والتحذير ثم 
والترّسب من املدراس من دون تعليم أو وظائف أو عمل 
املجتمع  كيان  للتفجري يف  معّدة  قنابل موقوتة  ليكونون   ..

خاصة يف مقتبل الشباب، وغريها من أسباب كانت نتيجتها 
ظهور بعض اآلفات واملامرسات والسلوكيات املنحرفة بني 
أوساط هذه الرشية يف املجتمع، وغزوها بثقافات دخيلة 

عىل واقع جمتمعنا املحافظ وعىل قيم ديننا األصيلة.
ففي خطبة لسامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 1 ذو 
إىل  فيها  تطرق  2019/7/5م  املوافق  القعدة1440ه� 

بعض هذه املخاطر قائاًل :
الثانية  اخلطبة  يف  وننبه  نشري  واالخ��وات  االخ��وة  اهيا   "

خطورة  االجتامعية  املشاكل  اكثر  من  ُتعّد  ربام  ظاهرة  إىل 
ملا  املناسبة  العالجات  هلا  توضع  مل  ان  احلارض  الوقت  يف 
أال  املجتمع  يف  البرشية  للطاقات  تدمري  من  الظاهرة  هلذه 
الرشائح  بعض  يف  املخدرات  انتشار  ظاهرة  تنامي  وهي 
االجتامعية بشكل سيع يدعو اىل القلق البالغ خصوصًا ان 
ترويج هذه املواد القاتلة بدأ ينترش لدى الشباب والشابات 
الشباب  جليل  مستقبيل  بتدمري  ينذر  مما  واس��ع  بشكل 
وحتطيم  والنفسية  والثقافية  العقلية  طاقاهتم  واستنزاف 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
حول ظاهرة تدمير الطاقات البشرية في المجتمع 

وبالخصوص شريحة الشباب 
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تكون  ان  منها  يؤمل  التي  الشباب  لرشية  املنتجة  القدرة 
املجتمع  لبناء  وفعالية  عنفوانًا  االكثر  االجتامعية  الرشية 

حارضًا ومستقباًل".
إىل  التنبيه  خالل  من  خطابه  يف  الشيخ  سامحة  يضيف  ثم 
الشباب  عىل  تؤثر  التي  املاكرة  األساليب  بعض  استخدام 
اخل��داع هلم وجترهم شيئا  ي��درون، ومت��ارس  من حيث ال 
فشيئًا إىل مهاوي االنزالق والسقوط يف هاوية اإلدمان عىل 
املخدرات، وهذه األساليب تبدو  يف البداية ناعمة امللمس، 
لكنها تنطوي يف حقيقتها عىل السم القاتل، ويذرهم من 
بالكشف  احداها  إىل  يشري  وهو  اخلادعة،  األساليب  تلك 

عنها.   
" اخواين جيب أن ننتبه إىل هذا املسألة التي بدأت ُتستخدم 
الفرتة االخرية بطريقة ماكرة وخادعة وجاذبة للشباب  يف 
اننا  التعاطي للمخدرات وهو  والشابات إليقاعهم يف فخ 
الشباب  لدى  الدماغ  لغسيل  متعددة  وسائل  هناك  نجد 
والشابات هذه الوسائل تستخدم اساليب ماكرة وخادعة 

وهي جاذبة يف نفس الوقت هلؤالء الشباب، كيف؟!

االضطراب  من  يعاين  والشابات  الشباب  بعض  هناك 
االحباط  او  اجتامعية  مشكلة  او  النفيس  القلق  او  النفيس 
كيف  االسباب،  من  ذلك  وغري  بالفشل،  الشعور  بسبب 

خيدعُه وجيذبه اىل تعاطي هذه املواد؟!
ال يأيت اليه بالعنوان الواضح فهذه مواد خمدرة وهي مواد 
قاتلة وضارة جدًا بل يأيت اليه من باب آخر وهو استعامل 
لُه ان هذه احلبوب تؤدي اىل حالة  احلبوب املخدرة ويبني 
من التهدئة وتعالج حالة االضطراب والقلق النفيس لدى 
التي  النفسية  احلاالت  هذا  لديه  وتعالج  والشابة  الشاب 
يمّر هبا، فهو يأتيه هبذا العنوان وَجّرُه اىل هذا العنوان وبدأ 
يتعاطى هذه احلبوب ثم بعد ذلك حينام وقع يف الفخ وتأّثر 
املواد  تعاطي  اىل  فشيئًا  شيئًا  ُه  َج��رَّ احلبوب  هذه  بتعاطي 

األكثر رضرًا وقاتليةً  يف الشباب والشابات".
ويف الوقت الذي يأيت فيه اخلطاب املرجعي عىل تشخيص 
وتناول هذه الظاهرة اخلطرة عىل رشية الشباب يف جمتمعنا، 
عليها الستبيان حدودها ومدى  الكاشف  الضوء  ويسّلط 
املعمق  استقرائه  خالل  من  انتشارها  ورقعة  خطورهتا 

      ايها االخوة واالخوات نشير وننبه في الخطبة الثانية إلى ظاهرة ربما 
ُتعّد من اكثر المشاكل االجتماعية خطورة في الوقت الحاضر ان لم 

توضع لها العالجات المناسبة لما لهذه الظاهرة من تدمير للطاقات 
البشرية في المجتمع

،،
،،
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للواقع املجتمعي يف البلد، لكي ال يقف مكتوف األيدي 
اجتاه هذا اخلطر الداهم.. فهو هنا  يف حماولة إلجياد بعض 
كام  عودنا  املبارك  اخلطاب  هذا  كون  واملعاجلات،  احللول 
ذلك  مثل  يف  وعمقه  مصداقيته  عىل  وأبدًا  دائام  شأنه  هو 
االستقراء ألنه منبثق من صميم هذا الواقع، وليس غريبا 

او بعيدا عنه. 
ناهيك عن حماولة اقامة بعض الفعاليات الثقافة املناهضة 
والفعاليات  بالنشاطات  والقيام  املشاكل،  تلك  ملثل 
وحتاول  هتتم  التي  العليا  للمرجعية  التابعة  واملشاريع 
خدمة  يف  الرشية  طاقات  هذه  من  بعض  تستوعب  ان 

املجتمع.
وسائل  مقابلها  يف  يوجد  ال  َكُثرت  التي  الوسائل  "هذه 

الذي  التلويث  هذا  من  وأفكارهم  الشباب  عقول  حتمي 
يصل من خالل هذه الوسائل املاكرة واخلادعة واجلاذبة 
االخبار  تأيت  حينام  اخواين  علينا  لذلك  الوقت،  نفس  يف 

الظاهرة  هذه  تنامي  يف  معنيني  مسؤولني  من  تأيت  وحتى 
والشابات بصورة  الشباب  اىل جيل  بالنسبة  اخلطرية جدًا 
خاصة هذا يستدعي مزيد االهتامم ووضع وسائل العالج 
الشباب  الرسيعة والفاعلة من اجل صيانة وحفظ هؤالء 

من الوقوع يف خماطر هذه الظاهرة..
نحن لسنا بصدد بيان االسباب واآلثار الضارة هلذه الظاهرة 
بقدر ما يعنينا تنبيه ولفت انتباه اجلهات املعنية واملجتمعية 
الظاهرة ووضع  ايضًا برضورة االلتفات اىل خطورة هذه 

العالجات الرسيعة إليقاف تناميها وسعة انتشارها".
ولنا وقفة أخرى جديدة مع هذا اخلطاب املرجعي املهم.. 
للحلول  واقرتاحاته  تشخيصاته  بعض  عىل  أكثر  لنتعرف 
يف مواجهة هذا اخلطر الكبري عىل رشية مهمة من رشائح 
املجتمع وهم الشباب، لكن سيكون ذلك يف عدد قادم من 
املجلة إن شاء اهلل، ألن املساحة ال تكفي لتناول كل ما جاء 

يف هذا اخلطاب املبارك.  

 نحن لسنا بصدد بيان األسباب واآلثار الضارة لهذه الظاهرة بقدر ما يعنينا 
تنبيه ولفت انتباه الجهات المعنية والمجتمعية ايضاً بضرورة االلتفات إلى 
خطورة هذه الظاهرة وسرعة انتشارها، ووضع العالجات السريعة إليقاف 

،،تناميها وسرعة انتشارها..
،،
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السؤال: ما حكم استخدام الشوارع واألرصفة لبيع األثاث 
والبضائع؟

اجلواب: ال جيوز إذا كان مزامحًا للامّرة وسري املرّكبات.

السؤال: ما حكم لصق اإلعالنات عىل الواجهات اخلارجّية 
للجدران اململوكة لآلخرين؟

كتابة  أو  اإلع��الن��ات  لصق  للمسلم  حي��ّق  ال  اجل���واب: 
الكتابات أو ما شاكلها عىل الواجهات اخلارجّية للجدران 
أو البيانات اململوكة لغريه، إاّل إذا علم برضا مالكها بذلك.

الطرق  يف  بالسالكني  يرّض  ما  وضع  جيوز  هل  السؤال: 
العاّمة؟

بالسالكني ألّي  يرّض  ما  للمكّلف وضع  اجلواب: ال جيوز 
طريق عام من مشاة وغريهم، سواء كان البلد من البلدان 

اإلسالمّية أو غري اإلسالمّية.

السؤال: يوجد شخص يملك حمل مواد غذائّية واملحل قانوين 
وقد قام بتسييج املساحة التي تقع أمام املحل )الرصيف( ووضع 
بالكامل  الرصيف  غلق  إىل  أّدى  مّما  الرصيف  عىل  أغراضه 

وسّبب رضرًا للناس، فهل جيوز الرشاء من هذا املحل؟
اجلواب: جيوز إذا مل يمنعه القانون، وإن كان ما يفعله غري جائز 

رشعًا.

بناية تتكّون من مخسة حماّلت جتارّية  السؤال: لدّي حمل يف 
وحمّل يقع يف ركن البناية، وصاحب البناية يأخذ مّني بدل 
إجيار أزيد من بقّية املحال بحّجة أّن أمام حمّل مساحة كبرية 

فارغة من الرصيف، فهل جيوز يل استغالل تلك املساحة؟
اجلواب: ال جيوز إذا كان فيه مزامحة للامّرة بل يلزم االلتزام 

بالنظام املرعي يف هذا املجال.

هذه  من  وجزء  مثمرة  زيتون  شجرة  جاري  لدى  السؤال: 
ثامر  بعض  إّن  بحيث  منزيل  إىل  ودخل  جتاوز  قد  الشجرة 
فهل  الريح،  هبوب  نتيجة  داري  باحة  يف  تسقط  الزيتون 
منه  أستأذن  أن  من  بّد  ال  أم  الثامر  هذه  من  األكل  يل  جيوز 

قبل ذلك؟
اجلواب: إذا ظهر بقرائن احلال طيب نفسه بمثل ذلك جاز، 

وإاّل اقتىض االستئذان منه.

عليها  حيصل  التي  املبالغ  يف  الترّصف  للوالدين  حيّق  هل  السؤال: 
تلزمهم  أشياء  ورشاء  ببيعها  ولو  كهدية  ال��والدة  عند  األطفال 
عند  فيها  الترّصف  الطفل  لوالد  حيّق  وهل  الذهب؟  أو  كاملالبس 

احلاجة إليها؟
اجلواب: إذا كان املال ملكًا للطفل فال جيوز لألم الترّصف فيه ولو 
بأن تشرتي به مالبس له. نعم، لألب والية عىل مال الطفل فيترّصف 
فيه عىل طبق مصلحة الطفل بام يف ذلك رصفه عىل ما يقوم به حياته.

متابعة/ محمد حمزة الجبوريال�������ح�������ق ال�����ع�����ام
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للمرجعي��ة الدينية التأثير الكبير بتاريخ وجودها بالعراق  من��ذ الغيبة الكبرى وإلى اآلن، حيث تصّدت 
لألمور الفقهية، والمعامالتية، واإلرش��ادية، وحاولت بالقدر المستطاع المتاح لحركتها أن تحفظ 

حقوق اإلنسان  بقدر المستطاع وبسط اليد.
وال ري��ب المرجعية الدينية بالنجف األش��رف وكربالء المقدس��ة أو الحلة أو الكاظمية المقدس��ة أو 
سامراء المقدسة، واجهت ضغوطاً بكل األزمنة من الحكام الطغاة؛ لذا شهدت تحوالت األمكنة 
بالمدن العراقية، وعانت من ظلم ووحشية الحّكام المستبّدين، إذا مورَس ضّدها النفي والتشريد 
أو اإلع��دام، لقد واجهت تلك القس��اوة بالصب��ر والحلم واألناة والمكافحة ألج��ل بقاء جذوة الّدين 

بنفوس المؤمنين، وشحذ الهمم بالصبر، والحفاظ على األرواح.

بقلم: صباح محسن كاظم

ق�������دوُتنا  
المرجعية
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الرشيدة  مرجعيتنا  دور  لنا  يفرّس  التمهيد  أو  املدخل  هذا 
الباري عّز وجل برعايته  املتمثلة بالسيد السيستاين سّدده 
حلفظ مصالح املجتمع بعد زوال الدكتاتورية، وحماوالت 
للعراق،  خمّططات  من  ُرِسم  ما  حسب  والنهب  الفوىض 
يصدر  أن  ظله(  )دام  السيستاين  السيد  بحكمة  لكن 
واألموال  املمتلكات  عىل  باحلفاظ  والتوجيهات  الفتاوى 
اإلنسان  حقوق  وضامن  الدستور،  وكتابة  العامة، 
ومصالح  دولية  تدخالت  دون  ديمقراطية  بانتخابات 

مدفوعة الثمن من كل األجندات العربية والعاملية.

واإلرشادات  اجلمعة  صالة  خطب  واكبْت  وقد 
الصالح  بالعمل  والتحذيرات،  والتنبيهات  والتوجيهات 
عىل  واملحافظة  العامة،  باملصالح  الكفاءات  وتقديم 
بناء  أجل  من  العام  املال  عىل  واحلرص  والصدق  النزاهة 

النظام الذي يفظ كرامة اإلنسان.. 
والعامل  األوراق  خلط  سياسة  الشديد  لألسف  لكّن 
الضمري  بائعي  من  النفوس  وضعاف  واملحتل  اخلارجي 
بعد  بوجوههم  األبواب  غلق  لذلك  األمانة،  خانوا 
خلدمة  بنزاهة  للعمل  وتكرارًا  مرارًا  وتنبيههم  حتذيرهم 
عامة  ختدم  وقوانني  ترشيعات  وسّن  والعباد  البالد 
تسود  لكي  وطائفة؛  وأثنية  هوية  بني  متييز  دون  املجتمع 
األرواح  وحُتفظ  األمن،  ويتحّقق  االجتامعية،  العدالة 
التي  واملؤامرات  داعش،  وغزو  بالعنف،  ُزهقت  أن  بعد 
ِحيكت بخطوط شيطانية إلرباك العراق وإيقاف التنمية، 
لذا كان اإلخفاق باخلدمات وحتقيق ما يصبو له املجتمع، 
بعد  ملحة  رضورة  واإلرشاد  اخلطب  عودة  فأّن  لذا 
انسداد األفق السيايس إلجياد خمارج حلّل األزمات.. لكي 
املظفر  واجليش  احلشد  أبناء  من  الشهداء  دماء  تضيع  ال 
التي سالت باالغتياالت  العلامء  الوطنية ودماء  والرشطة 

وعموم األبرياء.
وسط  سفينتنا  دّفة  إلدارة  األمان  صاّمم  هي  مرجعيتنا  إن 
أزمة  بعد  املتالطم  السياسة  بمحيط  العاتية  األمواج 
من  البلد  ُيصيب  وما  النزفية،  واحلمى  العاملية،  كورونا 
واملصادر  املنابع  من  املياه  وشّحة  املناخ،  بتغرّي  اجلفاف 
دور  وينشد  يرتقب  بأمجعه  العراق  اليوم  وايران،  برتكيا 
األزمات  من  للعراق  احلقيقي  املنقذ  الرشيدة  املرجعية 
االجتاهات،  مجيع  من  بنا  حمدق  فاخلطر  به  تعصف  التي 
دون  النفطية  الثروة  وتبديد  وضياع  هدر  من  واخلشية 
املنهارة  التحتية  البنى  ملعاجلة  واحلل  اإلطار  تقديم 
التي  املخدرات  وظهور  البطالة  وتفيش  وازدياد  املتهالكة 

باملجتمع.. تعصف 
النداءات  تفرزه  بام  املجتمع  له  ينصاع  أن  بمنقذنا  أملنا 
وخطب اجلمعة املوجهة التي هي من ترسم خارطة طريق 
للبالد بعد كل تلك األزمات وإال غرقت سفينُة العراق.
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أو  )القلق(  أن  هذا  مقالنا  من  االوىل  احللقة  يف  الذكر  مرَّ 
مع  الغامض  املؤمل  االنفعال  من  حالة  )وهو  االضطراب: 
انه  اال  اخلوف،  حالة  وتشبه  جمهول،  امر  من  اخلطر  توقع 
خوف متواصل وال يعرف مصدره فاذا كان انفعااًل مؤقتًا 

وقاباًل للتحمل سمي خوفًا(. 
متعددة  آيات  يف  احلالة  هذه  اىل  الكريم  القرآن  اشار  وقد 
منها قوله تعاىل: اهلل تعاىل: {إِنَّ امْلُناِفِقنَي خُياِدُعوَن اهلَل َوُهَو 
النَّاَس  ُيراُؤَن  الِة قاُموا ُكساىل  إىَِل الصَّ َوإِذا قاُموا  خاِدُعُهْم 
إىِل هُؤالِء  َبنْيَ ذلَِك ال  ُمَذْبَذبنَِي  َقِلياًل  إاِلَّ  اهلَل  َيْذُكُروَن  َوال 
)سورة  َسبِياًل  َلُه  جَتَِد  َفَلْن  اهلُل  ُيْضِلِل  َوَمْن  هُؤالِء  إىِل  َوال 
اآليتني  هذه  بيان  فيها  ونلحظ   ،{)143-  142 النساء: 
نفوس  يف  واالض��ط��راب  القلق  تغلغل  مدى  الكريمتني 
اخلالص  سبيل  اىل  هيتدون  ال  الذين  األشخاص  هؤالء 
هو  القلق  هذا  سبب  ان  الكريم  القرآن  ويوضح  والنجاة، 

مرض النفاق، واملتأمل يف هذا القلق ان للنفاق جذور أدت 
واملال  اجلاه  وطلب  هبا  والتعلق  الدنيا  حب  ومنها:  إليه، 
من  يدركه  ان  خشية  املوت  من  اخلوف  ثم  ومن  والسمعة 

قبل ان يقق طموحه وامانيه.
كل  "رأس  السالم(:  )عليه  الصادق  جعفر  اإلمام  وقال 
اقرتاف  امللذات  يلحق طلب هذه  إذ  الدنيا"،  خطيئة حب 
الذنوب واالستعجال يف حتصيلها من غري قنواهتا املباحة، 
ولكل من هذه اجلذور املرضية عالج وحل، ال يسع املجال 
قوله  اإلمجال  نحو  عىل  نذكر  لكّننا  املقال،  هذا  يف  لذكرها 
َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب )سورة الرعد: اآلية:  تعاىل: {َأال بِِذْكِر اهللِ 
ُف َأْولِياَءُه )سورة آل  وِّ ْيطاُن خُيَ 28(}، وقوله سبحانه: {الشَّ
ِذيَن  عمران: اآلية: 175(}، وقوله تعاىل: ]ُقْل يا ِعباِدَي الَّ
َيْغِفُر  اهلَل  إِنَّ  اهللِ  ِة  َرْحَ ِمْن  َتْقَنُطوا  ال  َأْنُفِسِهْم  َعىل  ُفوا  َأْسَ

ُنوَب مَجِيعًا[ )سورة الزمر: اآلية 53(.. الذُّ

وعلم   ،{)187/ )االعراف  ُهَو..  إاِلَّ  لَِوْقتَِها  يَها  لِّ جُيَ اَل  َريبِّ  ِعنَد  ِعْلُمَها  اَم  إِنَّ ُقْل  ُمْرَساَها  اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن  {َيْسَأُلوَنَك 
الساعة قال فيه السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان – ج8 – الصفحة 370، هو من الغيب املختص به تعاىل ال يعلمه إال 
اهلل، وال دليل لتعيني وقتها واحلدس لوقوعها أصال فال تأيت إال بغتة، وفيه إشارة ما إىل حقيقتها بذكر بعض أوصافها.

قوله تعاىل: "يسألونك عن الساعة أيان مرساها - إىل قوله - إال هو"، فالساعة ساعة البعث والرجوع إىل اهلل لفصل 
ومكان  زمان  اسم  واملرسى  املعنى،  هذا  كاحلقيقة يف  والرشع  القرآن  لكّنه صار يف عرف  للعهد  والالم  العام  القضاء 
ومصدر ميمي من أرسيت اليشء إذا أثبته، أي متى وقوعها وثبوهتا، والتجلية الكشف واالظهار يقال جاله فانجىل أي 

كشف عنه فانكشف.

آللئ قرآنية

علم الساعة

بقلم: أ. د. محمد كاظم الفتالوي

القلق.. 
أسبابه وعالجه في القرآن الكريم  ح/2
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التجارة اإللكترونية لألفراد  والشركات
إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/9

التجارة بالمنظور القرآني 

ودائٌع من وحي القرآن

العصور  جتارة  يف  موجودة  تكن  مل  بأمور  متيزت  اليوم  جتارة  ان 
املاضية, حيث ظهر نوع جديد منها سميت بالتجارة االلكرتونية، 
اجناسهم  وب��اخ��ت��الف  التجار  وغ��ري  التجار  يامرسها  وه��ذه 
القتصاد  االسايس  املحرك  التجارة  هذه  واصبحت  واعامرهم، 
املعرفة، وبالرغم من اجيابياهتا, لكن ال يمكن انكار سلبياهتا فيمكن 
بواسطتها يتم ادخال بضاعة او خدمة غري مرشوعة حمليا كبيع مواد 
صحية او طبية من غري الصيادلة او برامج كاذبة مثل برنامج مزيف 
التي تصيب احلواسيب, وبالتايل تؤدي هذه  الفايروسات  ملكافحة 
التقليدية اىل ضياع رؤوس االموال  ام  التجارة سواء االلكرتونية 
اضافة اىل اجياد رؤوس اموال ومهية، ولذا ظهرت مواقع الكرتونية 
ورشكات عاملية مهنتها تزويد السائل بام لدهيا من معلومات حول 
هذه البضاعة او تلك او عن صدقية هذه الرشكة او تلك وبمقابل 

عمولة احيانا تطبيقا للنصيحة القائلة ادفع قليال تربح كثريا . 
عدم افرتاض حسن النية عند التعامل بالتجارة!.. 

عدم  االلكرتونية  وخاصة  التجارة  يف  اليوم  القاعدة  اصبحت 
افرتاض حسن النية خالفا للقاعدة الرشعية وهي االصل بافرتاض 
حسن النية، وهذا احلال اليسء يذكرنا بام جاء يف القرآن الكريم فيام 
خيص اهل الكتاب فبعضهم ان تأمنه بقنطار أي بامل كثري فانه يؤده 

اليك، ومنهم ان تأمنه بدينار ال يؤده اليك خليانته. 
عىل  هذا  بتعامله  يعتمد  أال  غريه  مع  تعامله  عند  التاجر  عىل  لذا 
النصيحة مستقاة من  اآلخر، وهذه  الطرف  الظن احلسن يف  جمرد 
االنثى  تسمية  املالئكة  يسمون  كالذين  يكون  فال  الكريم,  القرآن 
التعبري  حسب  احلق   من  يغني  ال  فهذا  فقط!!!..  الظن  باتباعهم 
القرآين، وكذلك مما يروى عن رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه و 
آله(: "كذب أعداء اهلل ما من يشء كان يف اجلاهلية اال وهو حتت 
ما  تأكيد  والفاجر"، ويمكن  الب  اىل  فأهنا مؤداة  االمانة  اال  قدمي 
تقدم االستشهاد بتفسري )سورة النجم( "بان املتعامل تاجرا ام غري 
يقوم مقام احلق  فالظن ال جيدي شيئا وال  بالظن  اال يكتف  تاجر 
وان احلق البد فيه من اليقني املستفاد من االدلة القاطعة والباهني 
َأن  َيْأُمُرُكْم  اهلّلَ  {إِنَّ  تعاىل:  بقوله  تأكيده  تم  ما  "  وايضا  الساطعة 
وْا اأَلَماَناِت إىَِل َأْهِلَها.. )النساء/59(}، وكذلك قوله سبحانه  ُتؤدُّ
وُنوْا  َوخَتُ ُسوَل  َوالرَّ اهلّلَ  وُنوْا  خَتُ اَل  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ��ا  َ َأهيُّ {َيا  وتعاىل: 
َأَماَناتُِكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن )األنفال/27(}، وان خيانة االمانة أسس 
يقترص  يعد  مل  التجاري  االحتيال  هذا  ان  ويبدو  االحتيال  لظهور 

عىل طائفة معينة وال عىل انشطة حمددة بل انتقل اىل االخرين.

متابعة التفاسري والكتب املعتمدة يف أحاديث النبوية الرشيفة واالئمة األطهار )عليهم السالم( ملعرفة تفسري كلامت القرآن 
ِكئنَِي َعىَل َرْفَرٍف ُخرْضٍ َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن )سورة الرحن اية 75(}، الذي بينه السيد الطباطبائي يف  الكريم يف قوله تعاىل: {ُمتَّ
تفسري امليزان يف )ج19 الصفحة 111( )العبقري( فيعني البساط أو كل ما يفرتش للجلوس عليه، وبذلك يكون معنى 
اآلية متكئني عىل تكايا خرض فأهل اجلنة قد اتكأوا عىل رفرف املجد والعزة األخرض وافرتشوا عبقري الفخر وامللك الرائع، 

لذلك جعل اهلل تعاىل اجلنة مكان الراحة احلقيقية املناسب، وحمل اهلناء التام؛ كام نجد ذلك يف إشارات الروايات الرشيفة.
ولعّلنا عّرجنا كثريًا وبعدنا عن صلب موضوعنا، وعليه فنعود إىل تفسري آياتنا موضوع البحث، يقول بعض املفرسين ان 
معنى كلمة )رفرف( هو بساط من بسط اجلنة وهو غاية يف اجلامل والروعة، وقد جاء يف أخبار املعراج ان رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه و آله( قد جلس عىل رفرف ليلة عروجه إىل السامء.  متكئني عىل رفرف وسائد ونامرق مجع رفرفة وقيل الرفرف 
رضب من البسط أو ذيل اخليمة وقد يقال لكل ثوب عريض خرض وعبقري حسان قيل زرايب وقيل كل ثوب موشى فهو 

عبقري وقيل العبقري منسوب إىل عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد اجلن فينسبون إليه كل يشء عجيب.

َعْبَقرِيٍّ ِحَساٍن
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لقد احتل اإلمام احلسني عليه السالم الصدارة عند جّده رسول 
اهلل صىل  اهلل  عليه  وآله وأصبح حمّط حمّبته والكثري من أحاديث 
وعظمة  ومكانة  منزلة  عىل  تدّل  وآله  صىل  اهلل  عليه   الرسول 

اإلمام احلسني عليه السالم منها :
عن أيب أّيوب األنصاري قال : دخلت عىل رسول اهلل صىل  اهلل  
عليه  وآله واحَلَسن واحُلَسنْي يلعبان بني يديه يف حجره فقلت : 
يا رسول اهلل أحتّبهام؟ قال : "وكيف ال ُأحّبهام ومها ريانتاي من 

الدنيا أشّمهام؟!" .
: قال رسول اهلل صىل  عن عيل بن أيب طالب عليه السالم قال 
 اهلل  عليه  وآله للحسني بن عيل عليه السالم : "َمْن أحّب هذا فقد 

أحّبني".
بيد  أخذ  وآله  عليه   صىل  اهلل   النبي  "إنَّ   : عليه السالم  عيل  عن 
احلسن واحلسني فقال : َمْن أحّبني وأحّب هذين وأبامها وُأّمهام 

كان معي يف درجتي يوم القيامة".
عن النبي صىل  اهلل  عليه  وآله أّنه كان يأخذه واحلسن ويقول : "الّلهّم إيّن ُأحّبهام فأحّبهام".

عن سلامن ريض  اهلل  عنه قال : سمعت رسول اهلل صىل  اهلل  عليه  وآله يقول : "احلسن واحلسني ابناي ؛ َمْن أحّبهام أحّبني وَمْن 
أحّبني أحّبه اهلل وَمْن أحّبه اهلل أدخله اجلّنة وَمْن أبغضهام أبغضني وَمْن أبغضني أبغضه اهلل ومن أبغضه اهلل أدخله النار".

عن أيب هريرة قال : خرج علينا رسول اهلل صىل  اهلل  عليه  وآله ومعه احلسن واحلسني هذا عىل عاتقه وهذا عىل عاتقه وهو 
يلثم � أي يقّبل � هذا مرًة وهذا مّرة حّتى انتهى إلينا فقال له رجل : يا رسول اهلل إّنك حتّبهام؟ فقال : "نعم َمْن أحّبهام فقد 

أحّبني وَمْن أبغضهام فقد أبغضني".
املصدر/ احلسني ريانة النبي)ص( ��� املؤلف : كامل معاش    )84/1(

شموخ مع التاريخ وصمود مع االجيال يتجىل بكل وضوح 
يف أفق احلياة الواسع ومع سري الزمن الرسمدي ال يطويه 
دوران االيام وال تنسيه الدهور واألعوام جيدد اآلالم ويثري 
املئات من األعوام  االحزان واالشجان بالرغم من مرور 
ذلك هو يومك اخلالد يا ابا عبداهلل الذي رضبت فيه أمثاال 
بلغت اقىص حدود السمو يف التضحية والفداء وأوضحت 
لعبور  منهجًا  تكون  ان  جيب  التي  للسبل  البارزة  املعامل 
العقبات الصعاب يف هذه احلياة فام اروع هذا اخللود وما 

اسمى معانيه لو برزت بوضوح حقائقها ورسمت دقائق 
املتعاقبة  لألجيال  الوهاج  املشع  لرتفع  اهدافها  خطوط 
الصب  منها  وتستلهم  السامية  املآثر  تلك  ثمرات  وتلتهم 
والعقيدة لتحقيق االهداف التي دعا اليها االسالم وكافح 
من اجلها دعاته األوفياء لتطهري االرض املقدسة من دنس 

الظاملني والغاصبني.
هاشم  ملؤلفه:   ��� احلسينية  الثورة  وح��ي  من  املصدر/ 

معروف احلسني    )43/1(

في حب الحسين أحاديث الرسول االكرم 

ما أروع يومك يا أبا الشهداء ..
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اختيارًا  وال  رأي��ا  لإلنسان  ت��رتك  ال  التي  ال��دواه��ي  اهن��ا 
وتسيطر عىل كل مشاعره وأحاسيسه هي التي فرضت عيّل 
ان أخاطبك يابن ميسون ويا ربيب الرشك والوثنية ولوال 
ان  لذكرك  يمكن  وال  خاطبتك  ملا  اجلسام  الدواهي  تلك 
ونزق  وخسة  صلف  ما  فيك  هو  بام  ولو  خاطري  يف  يمر 
ووحشية. هذا الذي تعنيه بطلة كربالء بقوهلا لذلك اجلبار 
ومرشكي  أمية  من  أشياخه  حضور  متنى  ال��ذي  االح��ق 
الفرح  وليشاطروه  يديه  بني  احلسني  رأس  ليشاهدوا  مكة 
كانت  الذي  هذا   ، بمخرصته  ثناياه  ينكث  وهو  والرسور 
تعنيه من قوهلا ولئن جرت عىل الدواهي خماطبتك وحضور 

جملسك.
ان مأساة العقيلة ابنة عيل والزهراء تشكل الشطر الثاين من 
مأساة اخيها احلسني فمن صب ال يطيقه احد من الناس اىل 
رعاية تلك القافلة من السبايا وااليتام ونضال دون البقية 

الباقية من آل الرسول واحتجاج وخطب واستنكار لسحق 
ومتابعة  االذهان  من  الرسالة  وحمو  االنسان  وكرامة  القيم 
ألبت  لقد  وذاك  احلسني وهبذا  اخوها  هبا  قام  التي  املسرية 
املسلمني عىل الطغاة والظاملني وضعضعت كبياء احلاكمني 
املستبدين وخلدت ذكرى تلك املعركة التي اقلقت آل أمية 
وغريهم من الظلمة وفراعنة العصور وخطت هي واخوهتا 
البهيم  الليل  يبدد ظلامت  الذي  الوهاج  النور  بأحرف من 
عىل تراب كربالء ويف كل موقف وقفوه مع اولئك اجلبابرة 

واجلالدين.

هاشم  تأليف:   ��� احلسينية  الثورة  وح��ي  من  املصدر/ 
معروف احلسني    )72/1(

) ولئن جرت على الدواهي مخاطبتك اني ألستصغر قدرك (
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الزواج في اإلسالم
الشيخ جعفر النقدي )رحمه الله(

أّول م��ا قام به االس��الم إلصالح الزواج 
أن نهى عن الزنا ونكاح الزانيات ورّغب 
الناس بالنكاح الش��رعي وأوجب الحد 
عل��ى الزناة من الرجال والنس��اء فجاَء 
ُه  ف��ي كتابه الكريم: )َوالَ َتْقَرُب��وا الزَِّنا إِنَّ

َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً(.

ِماَئَة  نُْهاَم  ايِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ انَِيُة َوالزَّ وقال تعاىل: )الزَّ
ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِن  اهللِ  ِديِن  يِف  َرْأَفٌة  هِباَِم  َتْأُخْذُكم  َواَل  َجْلَدٍة 
ايِن  َن امْلُْؤِمننَِي الزَّ بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُاَم َطاِئَفٌة مِّ
َزاٍن  إِالَّ  َينِكُحَها  اَل  انَِيُة  َوالزَّ َكًة  ُمرْشِ َأْو  َزانَِيًة  إِالَّ  َينِكُح  اَل 
لِْلَخبِيثنَِي  )اخْلَبِيَثاُت  امْلُْؤِمننَِي(،  َعىَل  لَِك  َذٰ َم  َوُحرِّ ٌك  ُمرْشِ َأْو 
يُِّبوَن  َوالطَّ يِّبنَِي  لِلطَّ يَِّباُت  َوالطَّ لِْلَخبِيَثاِت  َواخْلَبِيُثوَن 
َوِرْزٌق  ْغِفَرٌة  مَّ هَلُم  َيُقوُلوَن  مِمَّا  ُءوَن  ُمَبَّ ِئَك  ُأوَلٰ يَِّباِت  لِلطَّ
ِعَباِدُكْم  ِمْن  نَي  احِلِ َوالصَّ ِمنُكْم  اأْلََياَمٰى  )َوَأنِكُحوا  َكِريٌم(، 
َواِسٌع  َفْضِلِه َواهللُ  ُيْغنِِهُم اهللُ ِمن  ُفَقَراَء  َيُكوُنوا  إِن  َوإَِماِئُكْم 
النبي )صىل اهلل عليه وآله(: )من تزّوج  َعِليم(، وجاء عن 
وعنه  اآلخر(،  النصِف  يف  اهلل  فليتِق  دينه  نصف  أحرز 
اىل  احب  االسالم  يف  بناء  ُبني  )ما  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل 
أتاكم  )إذا  النساء:  أولياء  خماطبًا  وقال  التزويج(،  من  اهلل 
يف  فتنة  تكن  تفعلوه  اال  فزّوجوه  وأمانته  دينه  ترضون  من 

األرض وفساد كبري(.
لألب  احتشامًا  األب  زوجة  نكاح  عن  اإلسالم  وهنى 
وتعظياًم لشأنه بقوله )عّز من قائل(: )َواَل َتنِكُحوا َما َنَكَح 
َوَمْقًتا  َفاِحَشًة  َكاَن  ُه  إِنَّ َسَلَف  َقْد  َما  إِالَّ  النَِّساِء  َن  مِّ آَباُؤُكم 
َوَساَء َسبِياًل(، وهنى عن اجلمع بني األختني علاًم منه تعاىل 
انه موقف للغرية ال تتمكن املرأة عىل احتامله ينشأ منه فساد 
َمُعوا َبنْيَ اأْلُْخَتنْيِ إِالَّ  ذات البني فقال )عّز وجل(: )َوَأن جَتْ
رسول  فقال  الشغار  نكاح  االسالم  وحّرم  َسَلَف(،  َقْد  َما 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: )ال شغاَر يف االسالم(، وأمر بأن 
النساء  الزواج عىل احلب احلقيقي وحّدد تعدد  يكون عقد 
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بام يفظ حقوقًا للمرأة والرجل معًا، فقال تعاىل: )فانكحوا 
خفتم  فان  ورباع  وثالث  مثنى  النساء  من  لكم  طلب  ما 
زواج  يريد  طاب  ما  تعاىل  فقوله  فواحدة(،  تعدلوا  ال  ان 
الرجال  حلقوق  حفظًا  نسوة  أربع  اىل  التعّدد  وأباح  احلّب 
واشرتط العدل حفظًا حلقوق النساء، ثم قال تعاىل: )َوَلن 
مَتِيُلوا  َفاَل  َحَرْصُتْم  َوَلْو  النَِّساِء  َبنْيَ  َتْعِدُلوا  َأن  َتْسَتطِيُعوا 
شؤن  يف  بينهم  املساواة  أوالً  بالعدل  واملراد  امْلَْيِل(،  ُكلَّ 
عندهّن  املبيت  بينهن يف  والقسم  اإلنفاق وغريه  من  احلياة 
وثانيًا العدل يف امليل القلبي اي احلب؛ ألنه ليس اختياريًا، 
بامليل  القلب  اليها  يميل  التي  اختصاص  عن  هنى  ولذلك 

بقوله تعاىل: )َفاَل مَتِيُلوا ُكلَّ امْلَْيِل(.
أّمًا  املرأة  عىل  االنفاق  الرجل  عىل  اإلسالم  وأوجب  كام 
ينفق ُأجب من قبل احلاكم  بنتًا، وإذا مل  أو  أو زوجًة  كانت 
ُذو  )لُِينِفْق  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  جاء  أّنه  حتى  الرشعي، 
اهللُ(  آَتاُه  مِمَّا  َفْلُينِفْق  ِرْزُقُه  َعَلْيِه  ُقِدَر  َوَمن  َسَعتِِه  ن  مِّ َسَعٍة 
عن صادق أهل البيت )عليهم السالم( أنه قال: )إذا أنفق 

ُفّرق  وإال  الكسوة  مع  ظهرها  يقيم  ما  امرأته  عىل  الرجل 
أنعم  )من  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  وقال  بينهام، 
قوامًا  الرجل  كان  وبذلك  امرأته(،  عىل  فليوّسع  عليه  اهلل 
باَِم  النَِّساِء  َعىَل  اُموَن  َقوَّ َجاُل  )الرِّ تعاىل:  قال  حيث  عليها، 
ْم( وكان  َل اهللُ َبْعَضُهْم َعىَلٰ َبْعٍض َوباَِم َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواهِلِ َفضَّ

لكل منهام حق عىل صاحبه.

أمر اإلسالم بأن يكون 
عقد الزواج على الحب 
الحقيقي وحّدد تعدد 

النساء بما يحفظ حقوقاً 
للمرأة والرجل معاً

،،

،،

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

15



ما زلنا نستقي  من عذب غدير وصية أمير المؤمنين الى ولده االمام الحسن )عليهما 
الس��الم( والمس��ماة ب� )الوصي��ة الذهبية( إذ يحث��ه بقوله: )احّيي قلب��ك بالموعظة، 
وأمْت��ُه بالزهادة وق��ّوِه باليقين، ون��ّورُه بالحكمة وذّلل�ُه بذكر الم��وت وبصّرُه بفجائع 
الدنيا وحذرُه بصولة الدهر وفحش تقلب الليالي وااليام وأعرض عليه أخبار الماضين، 

وذّكرُه بما أصاب من كان قبلك من االولين(.

الملتقى األسبوعي

درٌر من الوصّية العظيمة

القلب الس��ليم وصالح اإلنس��ان
إعداد/ عيسى الخفاجي    -   تصوير : احمد القريشي
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وقبل أن يرشع سامحة الشيخ الكربالئي اخلوض يف تفاصيل 
فام  ألمهيتها  وذلك  ملقدمة  البّد  كان  القلبية  املواعظ  هذه 
القلب  عىل  العرشة  باملواعظ  الويص  وعناية  اهتامم  سبب 
والسلوكيات  والفعاليات  االعامل  اىل  التعرض  دون 
هي  وما  اإلنسان؟   عن  تصدر  التي  اخلارجية   واالقوال 
الغايات والدروس والعب التي ينبغي أْن نستفيد منها من 

حياتنا؟
قائاًل:  السؤال  هذا  عن  الكربالئي  الشيخ  سامحة  وجييب 
لو تدّبرنا يف كثرة اآليات القرآنية التي تعرضت اىل القلب 
التي تنجم عن ذلك لوجدناها كثرية وتنبهنا  وبيان اآلثار 
التدّبر  خالل  من  اإلنسان  حياة  يف  القلب  دور  أمهية  اىل 
والتأمل عن الطريق الصحيح والسليم واالقرب للوصول 

املجتمع  وإصالح  اإلنسان  صالح  اىل 
والوصول إىل السعادة وحتقيق الغايات 

لإلنسان يف احلياة الدنيا واالخرة.
واجلذور  األساسية  املناشئ  اهم  ان 
القلب  هو  االنسان  ملسري  احلقيقة 
فيها  واما  وانحرافه  فساده  فيها  فأما 
صالحه، فأما سعادة وهناء وأما تعاسة 
وفطرة  اهداف  تنايف  وهذه   وشقاء، 
االنسان، وخري مثال عىل ذلك الطبيب 
جذري،  بعالج  مرضاه  يعالج  الذي 
صحيحة  بصورة  املرض  شّخص  إْن 
يعاين  املريض  فسيشفى،  واال فسيظل 
جذور  إىل  للوصول  الطبيب  لفشل 
تعالوا  الويص  لنا  يقول  وكأنام  املرض 
هو  وكام  الصحيح  العالج  عىل  أدّلكم 
واملاهر  الناجح  الطبيب  من  مطلوب 
نبحث  أن  أردنا  إذا  وبمعنى  عمله  يف 
عن عالج للمعايص والذنوب والفواحش واالنحرافات 
التي لدينا علينا ان نبحث ونفتش عن جذورها يف القلب 
)سورة  من  القرآنيتني  اآليتني  يف  ورد  لذلك  ودقائقه 
َواَل  َماٌل  َينَفُع  اَل  )َيْوَم  تعاىل:  قوله   )89  –  88 الشعراء: 

َبنُوَن * إاِلَّ َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسِليٍم(، هذه النقطة األوىل.
أما  النقطة الثانية فقد ورد استعامل لفظ القلب يف اآليات 
البيت  ألهل  الرشيفة  االحاديث  يف  وكذلك  القرآنية 
التوفيق  سلب  فهي  الثالثة   النقطة  أما  السالم(،  )عليهم 
من اإلنسان  يف حياته وذلك مرّده ايضًا اىل القلب ومرضه 
َألِيٌم  َعَذاٌب  َوهَلُْم  َمَرًضا   اهللَُّ  َفَزاَدُهُم  َرٌض  مَّ ُقُلوهِبِم  )يِف 
سعيدا  كان  االهلية  الرحة  تداركته  فان  َيْكِذُبوَن(  َكاُنوا  باَِم 
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َلنَا  َوَهْب  َهَدْيَتنَا  إِْذ  َبْعَد  ُقُلوَبنَا  ُتِزْغ  اَل  نَا  ويكون دعاؤه )َربَّ
املهم يف  اُب(.. وهذا هو  اْلَوهَّ َأنَت  إِنََّك    َرْحًَة  ُدنَك  لَّ ِمن 

حياة اإلنسان.
ان املوجود يف اجلزء األيرس من الصدر هي متثل مضخة الدم 
يف جسم االنسان وليس هذا هو املعنى املقصود للقلب فهذا 
القرآنية  االستعامالت  اما  موته،  االنسان من  بحياة  متعلق 

ووصية امري املؤمنني واهل البيت تشري إىل معاٍن أخرى:
املعنى األّول: يراد بمعنى القلب العضلة تارة وتارة اخرى 
حلقائق  والفهم  والوعي  واالدراك  واملعرفة  للعلم  كمركز 
تعاىل  اهلل  ملعرفة  منها  ينطلق  التي  احلياة  وحلقائق  الوجود 
يندفع منها االنسان  التي  الوجود  ومعرفة صفاته وحقائق 
التباع احلق وااليامن به والدفاع عنه واالعتقاد باالعتقادات 
ِذي َأنَزَل َعَلْيَك  احلقة كقوله تعاىل يف كتابه الكريم: )ُهَو الَّ
َْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت   اْلِكَتاَب ِمنُْه آَياٌت حمُّ
ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة  ا الَّ َفَأمَّ
يِف  اِسُخوَن  َوالرَّ اهللَُّ   إاِلَّ  َتْأِويَلُه  َيْعَلُم  َوَما  َتْأِويِلِه   َواْبتَِغاَء 
ُر إاِلَّ ُأوُلو  كَّ نَا  َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربِّ اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ

اأْلَْلَباِب( )آل عمران: 7(.
اما املعنى الثاين الستعامل القلب كمركز العواطف وامليول 
والرغبات والتوجهات واالنفعاالت والتي هلا الدور الكبري 
اخلوف  بمعنى  املمدوح(  )اخلوف  فهو  االنسان،  حياة  يف 
من اهلل تعاىل واخلشية منه وعدم الوقوع بمعاصيه التي هي 
افعال اجلوارح واالعامل الظاهرة لإلنسان مصدرها القلب، 
أما )اخلوف املذموم( الذي ال يصاحبه اخلوف من اهلل تعاىل 
منها  خياف  ان  لإلنسان  ينبغي  ال  اشياء  من  خوف  هو  انام 
انام هو قلب الرجاء املمدوح وتطلعاته املمدوحة واآلمال 
الصحيحة يف حياة االنسان التي تقوده اىل ان يرجوا رحة اهلل 
تعاىل وثوابه هذا الرجاء الذي يدفعه اىل االعامل الصاحلة او 
احلب ملساعدة االخرين واحلقد واالعتداء وظلم االخرين 

والتكّب والعجب والغرور وهي من املهلكات لإلنسان.
وتساءل الكربالئي مرة أخرى: 

إذن ما هو  السبب احلقيقي  لوقوع االنسان يف الفتن املضّلة 
طريق  وانسداد  الصحيحة  مواضعه  عن  الكالم  وحتريف 

اهلداية له واليأس من الصالح؟

اجلواب: هو مرتبط بمرض القلب وهذه اآلية القرآنية خري 
َأَأْنَذْرهَتُْم  َعَلْيِهْم  َكَفُروا َسَواٌء  ِذيَن  الَّ دليل  قوله تعاىل: )إِنَّ 
ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن( )البقرة: 6(، وقوله تعاىل: )َخَتَم  َأْم مَلْ 
اهللَُّ عىل ُقُلوهِبِْم وعىل َسْمِعِهْم وعىل َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة  َوهَلُْم 
العاقبة  سوء  عىل  دليل  وهي   )7 )البقرة:  َعظِيٌم(  َعَذاٌب 

وانسداد طرق اهلداية عليهم متامًا.
وقد ساق سامحته بعض االمثلة للداللة عىل معنى اآليات 

الكريمة: 
من  يشء  نفسه  يف   وكان  السنني  آالف  اهللَ  عبَد  إبليس 
اهلل  ان يعيص  اىل  به  ادى  بالعظمة واالستعظام مما  الشعور 
القلب دفع قابيل اىل ان يقتل  تعاىل، احلسد الذي مصدره 
أخاه هابيل،  احلسد يف قلوب البعض دفعهم اىل ان يقتلوا 
بمعنى  السالم(،  )عليهم  البيت  واهل  واالولياء  االنبياء 
للمعايص،  دافع وحمّرك  لديه  الدنيا  امليلء بحب  القلب  أن 
أما القلب الغامر بحب اهلل تعاىل فهو الذي يدفع لألعامل 
الذي  هو  اجلسد  سلطان  القلب  يقولون  لذلك  الصاحلة، 
يتحكم به الطريق االقرب للوصول اىل اهلل تعاىل وكام ورد 
القصد  من  ابلغ  بالقلوب  اهلل  اىل  )القصد  احلديث  هذا  يف 
اليه باألعامل(، وبناء عىل ما تقدم فان صالح القلب صالح 
ألعامل االنسان قوالً وفعاًل،  وفساده وانحرافه، ففيه فساد 

االنسان يف أعامله اخلارجية.
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  َتّعرض  سامحته:  واضاف 
اخلارجية  االفعال  اىل  يتعرض  ومل  القلب  إىل  وصيته  يف 
تتأتى  املجتمع  وصالح  االنسان  صالح  ان  اذ  لإلنسان 
الفساد واالنحراف يف هذه  اردت معاجلة  القلب وإذا  من 
السلوكيات وهذه االفعال واالعامل ففّتش عن جذور هذه 
املشاكل حينئذ ستصل تلقائيًا  من حالة الفساد واالنحراف 
االمام  اكد  لذلك  لآلخرين  واالصالح  الصالح  حال  اىل 
وامته  باملوعظة  قلبك  )أحيي  السالم(  )عليهام  البنه 
بالزهادة وقّوِه باليقني ونورة باحلكمة( وفتشوا يف قلوبكم 
للوصول  ويسريًا  وسهاًل  معّبدًا  الطريق  ستجدون  حينئذ 
الذنوب  َمواطن  عن  جيدًا  وابحثوا  ورضاه  تعاىل  اهلل  اىل 

واالنحرافات يف قلوبكم. 
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صعبة،  معيشية  وظروفًا  مأساويًا  وضعًا  األفغانيون  يعيش 
بسبب انتشار اجلامعات اإلرهابية وتبّدل احلكم الذي وصل 
العام  من  آب  شهر  منذ  اإلرهابية  طالبان  حركة  أليدي 
وهجامت  تفجريات  حصول  البالد  وشهدت   ،)2021(
والية   � اإلرهابية  داعش  عصابات  تشنّها  بعضها  إرهابية 

خراسان، مما عّرض حياة اآلالف من األفغانيني للخطر.
إضافة إىل ذلك فإن التفسري املتطّرف حلركة طالبان للرشيعة 
اإلسالمية زاد من معاناة األفغانيني، حيث جرى منع إغالق 
ومنع  والنساء،  الفتيات  أمام  واجلامعات  الثانوية  املدارس 
املنظامت  وكذلك  احلكومية  الدوائر  يف  العمل  من  النساء 
اإلغاثية الدولية غري احلكومية، وهو ما يصعب التواصل مع 

النساء األرامل واألطفال إليصال املساعدات هلم.
يف األسبوع املايض، استقبل املرجع الديني األعىل سامحة آية 
اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله( وفدًا 
من جملس علامء الشيعة األفغان، وقّدم رئيس الوفد لسامحته 

تقريرًا عن األوضاع الراهنة يف بالده وأداء املجلس.
الشعب  منه  عانى  ملا  الشديد  اسفه  عن  عّب  األعىل  املرجع 
االفغاين عىل مدى العقود األخرية، مشريًا بذلك اىل الفظائع 

التي يتعّرض هلا مجيع أبناء الشعب السيام النساء.
كام أّكد سامحته عىل أن املسلمني واملجتمع العاملي جيب أال 
وأاّل  الظروف  هذه  مثل  يف  لوحده  االفغاين  الشعب  يرتكوا 

يّدخروا جهدًا للتقليل من معاناته.
الوطني  والتضامن  الوحدة  عىل  احلفاظ  رضورة  اىل  وأشار 
مجيع  مع  السلمي  التعايش  ومراعاة  الداخيل  والتامسك 
القوميات والفئات، مشددًا عىل اجتناب العنف يف التعامل 

مع احلكام احلاليني.
كام وشدد املرجع األعىل عىل أن يقوم املجلس كّل ما بوسعه 

من أجل استيفاء حقوق الشعب األفغاين.
اجلرائم  السيستاين  األعىل  املرجع  أدان  سابق،  وقت  ويف 

املّروعة املرتكبة بحق الشيعة واستهداف املساجد.

اإلمام  السيستاني يشّدد على 
إغاثة أبناء الشع������ب األفغ�����اني
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تتواصل العتبة الحسينية المقدسة في تكريم خدمة أهل البيت )عليهم السالم(، ضمن 
المبادرة التي وجه بها س��ماحة المتولي الش��رعي للعتبة الحس��ينية المقدس��ة الشيخ 

عبد المهدي الكربالئي، وتشمل جميع الخدمة المخلصين للقضية الحسينية.
حي��ث زار وف��د م��ن العتبة الحس��ينية المقدس��ة المال الس��يد حس��ن الحس��يني اللولجي 
الكربالئ��ي ف��ي دارت��ه العامرة بمدينة كربالء المقّدس��ة، م��ن أجل االطمئن��ان على صّحته 
وتقديم كل ما يحتاجه، عرفاناً لما قّدمه في طريق خدمة س��يد الش��هداء )عليه السالم( 

وإحياء مصابه األليم.

أكثر م��ن أربعة عق��ود ف��ي طري��ق 
خدمة س��يد الش��هداء 

وف��د العتب��ة الحس��ينية 
ف��ي ضياف��ة الم��ال اللولج��ي

األحرار/ نمير شاكر- تصوير: محمد الخفاجي
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السيد كوكب اللولجي

وقال عضو جملس إدارة العتبة املقدسة، احلاج فاضل عوز 
املتويل  سامحة  من  "بتوجيه  )األحرار(:  ل�مجلة  حديث  يف 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
برفقة  السالم(  البيت )عليهم  أهل  الكربالئي، زرنا خادم 
عضو جملس االدارة احلقوقي عيل كاظم سلطان والرادود 
احلاج عبد األمري األموي وجمموعة من السادة خّدام اإلمام 
احلسني )عليه السالم( منزل الرادود احلسيني )املال السيد 
حسن اللوجلي الكربالئي( وهو من خدمة اإلمام احلسني 
اهليئات  من  الكثري  يف  املتمثلني  القدامى  السالم(  )عليه 
احلسينية يف كربالء ومن األوائل الذين اختذوا املنب احلسيني 

طريقًا هلم وعرفوا بقصائدهم احلسينية اجلميلة".
)عليه  احلسني  اإلمام  خّدام  زيارة  من  "اهلدف  ان  وتابع: 
السالم( يف بيوهتم هو من أجل تفّقد أحواهلم الشخيص"، 
ما  كل  لتكّفل  مستعدة  املقدسة  احلسينية  "العتبة  أن  مبينًا 
وذلك  واملعنوية  والطبية  املادية  االمور  من  اخلدمُة  يتاجه 
حسب توجيه سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي؛ كوهنم 

خدموا اإلمام احلسني )عليه السالم( طوال مسرية حياهتم 
دون ترّدد ويستحّقون الرعاية واالهتامم الالئق".

)كوكب  اللوجلي  حسن  السيد  نجل  حتدث  جانبه  ومن 
متوليها  املقدسة  احلسينية  للعتبة  "شكرًا  قائاًل:   اللوجلي( 
واالدارة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  الرشعي 
وهذا  والقيمة،  اجلميلة  املبادرة  هذه  عىل  فيها  العاملني 
احلسينية  العتبة  من  وفد  يزور  ان  كبرية  وواجهة  رشف 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  من  مبارش  وبتوجيه 

لالطمئنان عىل صحة والدي".
 وأضاف: بأّن والده "منذ صغره يقرأ خلدمة االمام احلسني 
)عليه السالم( وهو يف عمر ال يتجاوز ال� )14( سنة، فمنذ 
ظروف  ظل  يف  اخلدمة  هذه  عن  يبتعد  مل  )1965م(  عام 
الظامل  البعث  حكم  جراء  العراق  يعيشها  كان  مأساوية 
ولكن  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  خلَدمة  ومالحقتهم 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بطريق  متمّسكًا  بقي  الوالد 

اىل ان اصيب بمرض أقعده عن احلركة".
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مرك��ز اإلرش��اد األس��ري يحتف��ل 
بالذك��رى ال����� )11( لتأسيس��ه

تحت شعار )زينة أبيها صبٌر وعطاٌء(

يعّد مركز االرش��اد االس��ري م��ن المراك��ز المهمة في العتبة الحس��ينية المقدس��ة، كون��ه المركز 
المعني بتحصين االس��رة المس��لمة، مم��ا قد تتعرض له من مش��كالت على صعيد تربي��ة االبناء او 
مس��اعدتها في بن��اء عالقات اس��رية ايجابية بي��ن أفراده��ا، وابتهاجاً به��ذا اإلنجاز واحتف��اًء بمرور 
الذكرى الحادية عش��رة لتأسيس��ه، أقام المرك��ز احتفاليته التي تزامنت مع ذك��رى الوالدة العطرة 

للسيدة زينب )عليها السالم(، وتحت شعار )زينة ابيها صبرٌ وعطاٌء(.

األحرار/ أحمد الوراق – تصوير/ محمد القرعاوي
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املهرجان أقيم بحضور االمني العام للعتبة املقدسة االستاذ 
كربالء  حمافظة  تربية  عام  ومدير  العباجيي  رشيد  حسن 
الفضائية  قناة كربالء  االستاذ عباس عودة ومدير  املقدسة 
واكاديمية،  دينية  وشخصيات  جلوخان  حيدر  االستاذ 
واستهّل بتالوة عطرة من الذكر احلكيم تالها عىل القارئ 
للعتبة  العام  األمني  كلمة  جاءت  وبعدها  الكريطي  وائل 
احلسينية املقدسة االستاذ حسن رشيد العباجيي الذي أكد 
فيها عىل عظمة هذه الذكرى التي يتفل هبا مجيع املسلمني 

ويترّشفون بعطر الوالدة الزينبية".
باخلط  التمسك  املناسبة  هذه  يف  بناتنا  "ندعو  وأضاف، 
احلوراء  السيدة  سرية  من  نستلهم  وان  والديني  اجلهادي 
والدروس  والعبة  التجربة  وصوهتا  السالم(  )عليها 
واداء  االجتامعية  وعالقاتنا  وسلوكنا  اليومية  حياتنا  يف 
الفرائض واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، حيث تلعب 
الدينية، مبينًا:  االمهات دورا كبريا يف هذه الرتبية والنشأة 
اهلل  خياف  جيال  تنشئ  التي  هي  السليمة  الدينية  الرتبية  ان 
اليومية والتمسك  الفرائض  تأدية  تبارك وتعاىل من خالل 
عن  والنهي  باملعروف  واالمر  وفروعه  الدين  بأصول 
املنكر، فالوازع الديني هو الذي يقود اىل االخالق الفاضلة 
واحلميدة والقناعات السلمية التي تتواءم مع ديننا احلنيف.

ومن جهته حتدث استشاري مركز االرشاد، الدكتور عامر 

هذه  الباهر خالل  نجاحه  املركز  أثبت  لقد  قائاًل:  العبادي 
اآلن  واصبح  بعد  فيام  تطور  والذي  مّرت،  التي  السنوات 
املراكز  من  جمموعة  مظلتها  وحتت  االسي  االرشاد  هيئة 
– الساموة(،  االرشادية وهي )بابل - النجف - الديوانية 
العاصمة  يف  اخرين  مركزين  الفتتاح  خطة  هناك  وايضا 
بغداد يف جانب الكرخ والرصافة ومدينة البرصة ، وكذلك 
هناك خطة الفتتاح مراكز يف املحافظات اجلنوبية لكي يعم 
عمل هذه املراكز جلميع  فئات ومناطق الشعب العراقي".

يعنى  الذي  االسة  مركز  اليوم  يضم  املركز  بأن  وتابع: 
بتثقيف املقبالت عىل الزواج واملتزوجات اجلدد واملقبالت 
الدورات  من  بالكثري  املركز  قام  وقد  الزوجية،  احلياة  عىل 

املعنية بالذكور لتعريفهم بحقوقهم وواجباهتم الزوجية.
من جهة اخرى حتدثت املدّربة شهالء داوود الدهش قائلة: 
مركز  لتأسيس  التوايل  عىل  عرش  احلادية  بالذكرى  نحتفل 
باألسة  االسي  االرشاد  مركز  يقيم  االسي،  االرشاد 
اىل  اضافة  عام،  بشكل  واملجتمع  خاص  بشكل  املسلمة 
لألطفال  بشكل  واملحارضات  الدورات  املركز  يقيم  ذلك 
عىل  للمقبلني  خاصة  ودورات  واملتزوجني،  واملراهقني 
الزواج وإصالح ذات البني، كام يستقبل املركز العديد من 
احلاالت والفئات التي تم ذكرها واملشكالت املتنوعة التي 

ختص املجتمع.

االمين العام للعتبة المقدسة 
االستاذ حسن رشيد العبايجي

استشاري مركز االرشاد 
الدكتور عامر العبادي

المدرّبة 
شهالء داوود الدهش
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.....................

في  مجانية  دراسة 
االن��ب��ي��اء  وارث  ج��ام��ع��ت��ي 

تعيين  وفرص  والزهراء 
س��ة ر ت مد ق��ا لمتفّو

م قي��ة           لأليت��ا ة ر لس��يد  ا
األح��رار: أحم��د ال��وراق - تصوي��ر: ص��الح الس��باح
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جامعة  في  الدراسة  نفقات  بكافة  بالتكفل  المقدسة  الحسينية  للعتبة  الشرعي   المتولي  تعهد 
الزهراء )عليها السالم( او جامعة وارث االنبياء )عليهم السالم( سواء أكان في كليات الطب او الصيدلة، 
، جاء ذلك في كلمة لسماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي  وكذلك توفير فرص تعيين بعد التخرج 
المتوسطة  لمراحل  المنتهية  الصفوف  في  المتفوقات  الطالبات  من  لمجموعة  استقباله  خالل 
الديني  المرجع  مكتب  لممثلية  التابعة  لأليتام،  السالم(  )عليه  رقية  السيدة  مدرسة  من  واإلعدادية 
كربالء  محافظة  في  ظله(  )دام  السيستاني  حسيني  علي  السيد  العظمى  الله  آية  سماحة  األعلى 
طالبات  بها  ظهرن  التي  الممتازة  بالمستويات  وفرحه  سعادته  عن  سماحته  عبر  كما  المقدسة، 

مدرسة السيدة رقية )عليها السالم(.
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األح��رار: أحم��د ال��وراق - تصوي��ر: ص��الح الس��باح

بالتفوق  الدعم واالسناد مقابل االستمرار  تقديم كل  الكربالئي عىل  الشيخ  واكد سامحة 
واالخالق  والتدّين  احلسنة  والسرية  واالخ��الق  التعلم  يف  مثال  يكونن  وان  ال��درايس، 
والعبادة، معربًا عن أمله بأن يزداد عدد املتفوقات يف الدراسة ويف االخالق والسرية وان 

يصبحن قدوة لبقية الطالبات.
فيام اهدت الطالبة ضحى سعد رشيد نتيجة تفوقها اىل من كان له الدور الكبري يف هذا التفوق 
قائلة: اين الطالبة ضحى سعد رشيد من ثانوية السيدة رقية )عليها السالم(، حصلت عىل 
املهدي  عبد  الشيخ  لسامحة  تفوقي  اهدي  اإلعدادي،  السادس  الصف  يف   )%99( معدل 
الكربالئي الذي كان وال زال الراعي االول لنا وبكل الظروف فشكرا جزياًل له وجلميع 

من يقدم لنا الدعم.
واضافت: ان مشاعري هبذا التكريم مشاعر فخر واعتزاز ان يتم تكريمنا حتت قبة االمام 
احلسني )عليه السالم(، وفرحتي ال توصف وانا اجني ثامر جدي واجتهادي يف هذا املكان 

املقدس.
اطفال  رياض  بأنشاء  قامت  اعوام،  عدة  ومنذ  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  بالذكر  جدير 
ومدارس ابتدائية ومتوسطة واعدادية لرشية االيتام مدعومة بالكامل، بغية ان ترتك هذه 

الرشية بصمة اجيابية يف املجتمع.

ضحى سعد رشيد
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ملف خاّص بذكرى والدة س��ّيدة نساء 
العالمي��ن فاطم��ة الزه��راء

العدد ملف 

إّنه��ا فاطمة

- حديُث األسرار الفاطمية.
- إّنها الزهراء.. فماذا يصّور القلم؟

التكويني��ة  الس��الم(  )عليه��ا  الزه��راء  حي��اة   -
والفردية واالجتماعية.

نهض��ة  س��ة  مؤسِّ الس��الم(  )عليه��ا  الزه��راء   -
اإلعطاء واإليثار.

)عليه��ا  الزه��راء  فاطم��ُة  الضاحي��ُة  الش��مُس   -
السالم(.

- نفسي فداها.

تقرأون في الملف:
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ملا خلقتك؛  ملا خلقت األفالك، ولوال عيّل  )يا أحد لوالك 
ولوال فاطمة ملا خلقتكام(.

هذا احلديث من األحاديث املأثورة التي رواها جابر بن عبد 
اهلل االنصاري عن رسول اهلل )صىّل  اهلل  عليه  وآله ( عن اهلل 
تبارك وتعاىل ومن املعلوم أن كالم اهلل تعاىل جاء عىل قسمني 
أحدمها ما ورد يف القرآن الكريم واآلخر ما جاء عىل لسان 
رسول اهلل من دون ان يكون له وجود يف القرآن الكريم وهو 
تعاىل  اهلل  التي خاطب هبا  القدسية  باالحاديث  يعب عنه  ما 

رسوله األكرم )عليه أفضل الصالة والسالم(.
يا أحد لوالك ملا خلقت األفالك

)صىل  حممد  لرسوله  وجل(  )عّز  البارئ  من  هنا  اخلطاب 
اهلل  )صىل  الرسول  أن  لدينا  املعلوم  ومن  وآله(  عليه  اهلل 

الكريم  القرآن  لسان  عىل  وردت  أسامء  عدة  له  وآله(  عليه 
ن  َأَبا َأَحٍد مِّ ٌد  مثل حممد )صىل اهلل عليه وآله(، )َما َكاَن حُمَمَّ
ا بَِرُسوٍل َيْأيِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه  ً َجالُِكْم( ومثل أحد )َوُمَبرشِّ رِّ
جاءت  التي  األسامء  من  وغريها  ياسني،  وكذلك  َأْحَُد(، 
باسم  للرسول  اخلطاب  جاء  فيه  نحن  وفيام  خمتلفة،  بتعابري 
لوالك  له  ليقول  االهلي  اخلطاب  إليه  توجه  حيث  أحد، 
يف  متيرسة  هي  التي  املوجودات  خلقت  ملا  اهلل  رسول  يا 
تدور  التي  املوجودات  كل  معناها  هنا  واالفالك  االفالك، 
حياهتا ووجودها يف الكون سواء نعلم بوجودها أم ال نعلم، 
فعلة خلق املوجودات هو ألجل رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
من  كثري  أكدته  ما  وهذا  السالم(  )عليهم   بيته  وأهل  وآله( 
االحاديث املأثورة يف هذا املقام منها عن النبي "ملا خلق اهلل 

حديُث األس��رار 
الفاطمي��ة

الشيخ محمد فاضل المسعودي
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آدم أبو البرش نفخ فيه من روحه التفت آدم إىل يمنة العرش 
فاذا يف النور مخسة أشباح ُسجدًا وُرّكعًا.

قال آدم : يا رب! هل خلقت أحدًا من طني قبيل؟ قال: ال، يا 
آدم؛ قال: من هؤالء اخلمسة األشباح الذين أراهم يف هيئتي 

وصوريت؟
قال: هؤالء مخسة من ولدك لوالهم ما خلقتك، هؤالء مخسة 
شققت هلم مخسة أسامء من اسامئي لوالهم ما خلقت اجلنة 
وال النار، وال العرش وال الكريس، وال السامء وال األرض، 
وال املالئكة وال األنس وال اجلن، فأنا املحمود وهذا حممد، 
وأنا العايل وهذا عيل وانا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا االحسان 
وهذا احلسن، وانا املحسن وهذا احلسني آليت بعزيت أنه ال 
اال  أحدهم  بغض  من  خردل  من  ذرة  بمثقال  أحد  يأتيني 
خلقي  من  صفويت  هؤالء   ، آدم  يا  ُأبايل  وال  ناري  أدخلته 
هبم ُأنجيهم ، وهبم أهلكهم فاذا كان لك ايل حاجة فبهؤالء 
توسل فقال النبي )صىل اهلل عليه وآله( نحن سفينة النجاة. 
من تعلق هبا نجا ، ومن حاد عنها هلك ، فمن كان له إىل اهلل 

حاجة فليسأل بنا أهل البيت".
يف  تتطابق  مهمة  أمور  عدة  احلديث  هذا  من  يظهر  أقول: 
توضيحه  بشأن  نحن  الذي  القديس  احلديث  مع  مدلوالهتا 
، فأنوار رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وأهل بيته )عليهم  
أن  عىل  احلديث  وأكد   ، آدم  وجود  قبل  خملوقة  السالم( 
اهلل  قال  حيث   � االنوار  هذه  أجل  من  هو  آدم  خلق  علة 
كل  أن  إىل  األمر  جتاوز  بل  خلقتك  ما  لوالهم  آلدم:  تعاىل 
والنار  واجلنة  فالعرش  بسببهم  خملوقة  هي  املوجودات 
والكريس والسامء واألرض واملالئكة واإلنس واجلن كلهم 
لن يوجدوا لوال وجود انوار أهل البيت )عليهم السالم( بام 
فيهم جدهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( لذلك نجد يف 
حديث الكساء أنه يصف عّلة اجياد األفالك هو ألجل أهل 
"يا مالئكتي  البيت )عليهم  السالم( حيث يقول اهلل تعاىل: 
ويا سّكان ساموايت إين ما خلقت سامًء مبنية وال أرضًا مدحية 
وال قمرًا منريًا وال شمسًا مضيئة وال فلكًا يدور وال بحرًا 
ألجل  إين  أي  هؤالء"،  حمبة  يف  إال  يرسي  ُفلكًا  وال  جيري 

حبهم وأنوارهم خلقت هذه األفالك.

من بني اسوار العتمة انبثقت ضياًء عمرها كعمر الزهور 
يف احىل حلتها، وأيامها كأيام الربيع املفعمة باحلياة بعبق 
الوقار والعلم والثقافة والعطاء  املتفتحة، تنرش  الزهور 
املحمدي اينام حلت، سيدة تدق اساس كل بناء وتسند 
بنرشها لألخالق بني النساء كل جدار مائل حتى ذلك 
الباب عندما ختىّل املسامر كانت تسنده بقوة إيامهنا تعلم 
ما  سعان  لكنها   .. الدين  سيثلم  سقط  لو  انه  حينها 
وكحبات  القارص،  الشتاء  برد  غزاه  كخريف  انطوت 
قلة  رغم   املورقة،  االشجار   أعايل  من  تساقطت  ندى 
مدة بقائها يف هذه الدنيا الفانية، كانت تبدو كأهنا شعلة 
من  ونبع  النهار،  شمس  غرة  كانت  بل  تنطفئ  ال  أمل 
ملن  الظلامت  يف  به  يستضاء  ن��باس  والعب  ال��دروس 
طبقها، فكام قالت )عليها السالم( يف خطبتها:) وطاعتنا 
اهلل  رسول  فيها  قال  من  وهي  ال  كيف  للملة(،  نظامًا 
)صىل اهلل عليه وآله(: )فاطمة نور عيني... فاطمة بضعة 
مني....(، وغريها من الكلامت النورانية العظيمة يف حق 
كلامت  مداده  خيّط  ان  القلم  هلذا  فكيف  النساء،  سيدة 
اهلل  منحه  إذا  إال  الرفيع،  مقامها  لتصل  تعلو  بسيطة ال 
لريتقي  سعيد  حظ  ذا  ليكون  والسداد  التوفيق  )تعاىل( 
خلقت  ملا  ل��واله  ال��ذي  السامق،  املناٍر  لذلك  بكلامته 
امرأة  االفالك، ففاطمة )سالم اهلل عليها( مل تكن جمرد 
عادية، فهي )الصديقة الكبى التي دارت عىل معرفتها 

القرون األوىل(.
أمري  أن  ال  )لو  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلم��ام  قال 
املؤمنني تزّوجها ملا كان هلا كفو عىل وجه األرض إىل يوم 

القيامة آدم فمن دونه(.

إّنه��ا الزهراء.. 
فم��اذا   يص��ّور 

القل��م؟
بقلم/ حنان الزيرجاوي
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تتمّتع السّيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( بعظمة وجاللة 
واالجتامعية  الفردية  وشخصيتها  وتكوينها  خلقتها  يف 
بمستوى يفوق تصّورنا واستيعابنا وفهمنا، ولذا ال ينبغي أن 
نقترَص يف بيان عظمتها عىل أهنا أرقى امرأة أو أهّنا سيدة نساء 
العاملني؛ ألهنا يف احلقيقة أرفع شأنًا من ذلك بل إهنا أفضل 
من مجيع األنبياء واملرسلني، وال يصل أحد يف عامل الوجود 
وجل(  )عّز  البارئ  من  وقرهبا  قدرها  وجاللة  عظمتها  إىل 

سوى أبيها وبعلها )عليهام أفضل الصالة والسالم(.
حول  قالوا  السالم(  )عليهم  املعصومني  األئمة  أّن  ونرى 
عليه  اهللّ  )صىّل  اهللّ  رسول  قال  ما  السالم(  )عليها  الزهراء 
و آله( يف حّقها: "إن ابنتي فاطمة خري أهل األرض عنرصًا 
مجيع  عىل  الطاعة  مفروضة  كانت  ولقد  وكرمًا،  ورشفًا 
واألنبياء  والوحش  والطري  واإلنس  اجلن  من  اهللّ  خلق  من 
"خرُي  أيضًا:  وآله(  عليه  اهللّ  )صىّل  قال  وما  واملالئكة...«، 

العمل برُّ فاطمة وولدها".
كام جعل أهل البيت )عليهم السالم( أّمهم الزهراء )عليها 
كانوا  ونجدهم  األحوال،  مجيع  يف  ألنفسهم  قدوًة  السالم( 
حتت  هبا  يستغيثون  وكانوا  الشدائد،  عند  إليها  يلتجئون 
يؤدون  كانوا  أهنم  كام  فاطمة"،  "يا  نداء  ويكررون  السامء، 

الصالة اخلاصة هبا ويعّلموهنا شيعتهم.
وكانوا أيضًا يقتدون بحّبها وببغضها، و لقد ورد عنهم أهنم 

قالوا: "نحن غضاب لغضبها، وإذا رضيت رضينا".
وبلغت مكانة الزهراء )عليها السالم( وعظمتها حّدًا ال يبلغ 
األنبياء حّد الكامل يف نبوهتم إال بمحّبتها و اإلقرار بفضلها، 
كام أن البارئ )عّز و جل( باهى هبا وبعبادهتا أمام املالئكة، 
الرسول  وعظمة  فضائل  تبيني  حوهلا  يدور  قطبًا  وجعلها 
واحلسنني  املؤمنني  وأمري  آله(  و  عليه  اهللّ  )صىّل  األكرم 

الزه����������راء  حي��اة 
واالجتماعي��ة والف�������ردي��ة  التك�����ويني��ة 

 الشيخ إسماعيل األنصاري

و  أبوها  و  فاطمٌة  "ُهم  )عّز وجل(:  فقال  السالم(  )عليهم 
بعُلها و بنوها".

وكان جبائيل )عليه السالم( يرض عندها ويّدثها بأخبار 
ما كان وما يكون، وهي كانت متيل تلك األخبار عىل أمري 
املؤمنني )عليه السالم(، وكان اإلمام )عليه السالم( يكتُب 
ذلك، ومن هنا نشأ مصحف فاطمة )صلوات اهلل وسالمه 
السالم(  املعصومني )عليهم  أيدي األئمة  فتداولته  عليها(، 
يدًا بيد حتى وصل إىل يِد صاحب الزمان )عجل اهللّ تعاىل 

فرجه الرشيف(.
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كم  ويقفُز الربيُع بنَي أقرانه ُمعِلنًا عن وصوله.. دعوين ُأخِبُ
كانْت  فقد  الفصول؛  هذه  بشأِن  نعلُم  ال  وإخويت  أنا  ا  سًّ
ُأّمي ساًجا، بل ال ُيقارُن الرساُج بنوِرها هي شمٌس ُمضيئٌة 
وحتتضننا  للسامِء  يدهيا  ترفُع  فجِرها  من  الصباُح  يتوّضُأ 

كواكَب، تلك هي ُأّمي اإلنسانُة البسيطة. 
وعندما ننظُر إىل الشمِس وضوئها ودفئها، وما هلا من فوائَد 
أنعَم اهللُ )تعاىل( هبا عىل اإلنساِن من خالهلا، أما غرُي املنظوِر 
التي حتتضُن كوكَب  امُلنبعثُة من أشعتِها  فتلك اخليوُط  منها 
أوالِدها  من  )تعاىل(  اهللِ  خلُق  فيه  سكَن  فقد  )األرض(، 
املؤمنني ومن غريهم، بُكلِّ طوائفهم وخلقهم فهي لإلنساِن 

واإلنسانية.
ُكلُّ تلك األمثلِة هي ملخلوقاٍت خلَقها اهللُ )سبحانه وتعاىل(، 
فكيَف بمن خلَق اخللَق من أجلهم، فهم ركائُز هلذه الدنيا، 
خلقُت  ملا  لوالك  أحد  )يا  الُقديس:  احلديِث  يف  ورَد  فقد 
األفالك، ولوال عيل ملا خلقتك، ولوال فاطمة ملا خلقتكام(. 

كالُمنا بصدِد احلوراِء اإلنسية )عليها السالم(، ُمهجِة قلِب 
امُلصطفى، وروحِه التي بنَي جنبيه، فهي التي قاَل عنها النبيُّ 
حممٍد،  بنت  فاطمُة  "فهي  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  امُلصطفى 

وهي بضعٌة منّي، وهي قلبي وروحي التي بني جنبي". 
وعنه )صىل اهلل عليه وآله(: "إّنام فاطمُة شجنٌة منّي، ُيبِسُطني 

ما ُيبِسُطها ويقبُضني ما يقبضها".
هي ثالثُة أصحاِب الكساء، البتوُل العذراء، فلذُة كبِد رسوِل 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وسيدُة النساء، والنموذُج األرقى 
اإلماُم  ولُدها  ُسئَل عنها  به، هي من  ُيقتدى  أْن  الذي جيُب 
الصادق )عليه السالم(: ملاذا ُسّميْت بالزهراء؟ فقال: "ألهّنا 
كانْت إذا قامْت يف حمراهِبا زهَر نوُرها ألهِل السامِء كام يزهُر 

نوُر الكواكِب ألهِل األرض". 
تلك الزهرُة التي يف ريعاِن شباهِبا كانْت حياهُتا بحًرا زاخًرا 
الرحن،  ورىض  باجلناِن  يفوَز  أْن  أراَد  ملن  واملرجاِن  بالُدَرِر 
دافًئا  وحضنًا  زوِجها،  لفؤاِد  وسكنًا  ألبيها،  ا  أمًّ فكانْت 
املعصومني  النُجباء  األئمِة  أمُّ  وهي  ال  كيَف  ألوالدها، 

النقباء.
السالم(  )عليه  العسكري  احلسِن  اإلماِم  عن  روَي  وقد   
النهاِر  أّوِل  من  املؤمنني  ألمرِي  يزهُر  وجُهها  "كاَن  قال:  أّنه 
وعنَد  امُلنري،  كالقمِر  الزواِل  وعنَد  الضاحية،  كالشمِس 

غروِب الشمِس كالكوكِب الُدّرّي". 
وقد جّسدْت دوَرها باحلياِة عىل أكمِل وجه، ورسمْت شعاَع 
نوٍر لُكلِّ امرأٍة مؤمنٍة لتأخَذ قبًسا من ذلك النوِر لُتيضَء به 
ها  حياهَتا وتبني أسهَتا، نقول هذا القليَل من الكلامِت يف حقِّ

آملني قبوله، وُمتمننّي شفاعَتها يوَم ال ينفُع ماٌل وال بنون.

الش��مُس الضاحي��ُة
فاطم��ُة الزه��راء )عليه��ا الس��الم(

بقلم: أحمد السراي

في الُطُرقاِت أس��مُع األوالَد يتحّدثون عن الشتاِء 
وُغربته، والصمِت الحاصِل بيَن الُسُفِن وأشرعتها، 
والفاص��ِل المعت��وِه ال��ذي هك��ذا أس��موه، وهو 
الخري��ف حيُث ُتغ��ادُر األوراُق أغصاَنها، فيأخذ دوَر 
الُمنقِذ ش��تاٌء يلوُح لطيف المطر! يأخُذ معاطَف 

األمهات ويرمي به جانَب أليم.
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إّن الله عّز وجلّ خلق البشر على فطرٍة مشتركٍة، 
حي��ث ُيح��ّب ويمي��ل إل��ى األم��ور الجي��دة، ويكره 
ويبتع��د ع��ن األم��ور القبيح��ة. فاألول��ى ألولي��اء 
الل��ه أن يتلّبس به��ذه الصفات الحس��نة؛ ألّنهم 
يمثل��ون الصفات الجّيدة الت��ي أودعها الله في 
الفطرة البش��رية، كما ق��ال )عّز وج��لّ(: )وإِْذ َقاَل 

َك ِلْلَمالَِئَكِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي األَْرِض َخِليَفًة()1( َربُّ

من هؤالء اخللفاء العظامء الذين خلقت الساموات واألرض 
السّيدة  العامل بوجودهم عىل األرض هي  ألجلهم، ويتّبك 
مجيع  فيها  تتجىّل  التي  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة 
واألدب،  والعّفة،  اإليامن،  مثل  العظيمة  الساموية  الصفات 

واملحّبة، والَكَرم التي خلقها اهلل.
اإلسالم  خدمت  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  فالسّيدة 
حرب  يف  فمثاًل  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  زمن  يف 

ء ا ه��������ر لز ا
س��ُة لنهض��ة العط��اء واإليث��ار المؤسِّ

هدى حيدر العبيدي
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ُأحد كانت السّيدة الزهراء )عليها السالم(، وعدد من نساء 
الرسول  املدينة يداوون جرحى املسلمني، كذلك بعد وفاة 
األعظم حممد )صىل اهلل عليه وآله( حتى استشهادها ضّحت 
فكام  والوالية.  الّدين  عن  الدفاع  أجل  من  لدهيا  ما  بكّل 
كانت من األقدمني يف جمال التضحية ألجل الّدين ومساعدة 
النّاس  ِمن  الكرماء  ُمقّدمة  يف  كانت  كذلك  املسلمني، 
والتصّدق عىل الفقراء واملساكني سًا وعالنيًة وهي مصداق 
ًا  ِسّ َوالنََّهاِر  ْيِل  بِاللَّ َأْمَواهَلُم  ُينِفُقوَن  ِذيَن  "الَّ الكريمة:  لآلية 
ُهْم  َعَلْيِهْم َوالَ  َخْوٌف  ِْم َوالَ  َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِّ َفَلُهْم  َوَعاَلنَِيًة 
َزُنونَ "،)2( كام أهنا غرّيت املنهج اخلاطئ السائد الذي هو  َيْ
املساكني، وَبنَت أسسًا للعمل  التصّدق بأسوء األشياء عىل 
ليلة  يف  عرسها  بثياب  التصّدق  وهو  املنهج،  هذا  بعكس 
زفافها، وقد ورد يف احلديث: "أّن النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
صنع هلا قميصًا جديدًا ليلة عرسها، وكان هلا قميص مرقوع، 
وإذا بسائل عىل الباب يقول: أطلب من بيت النبّوة قميصًا 
خلقًا، فأرادت أْن تدفع إليه القميص املرقوع، فتذكرت قوله 
تعاىل: "َلن َتنَاُلوا اْلِبَّ َحتَّٰى ُتنِفُقوا مِمَّا حُتِبُّوَن"،)3( فدفعت له 
اجلديد، فلاّم قرب الزفاف نزل جبائيل، وقال: يا حمّمد، إّن 
اهلل يقرئك السالم، وأمرين أن أسّلم عىل فاطمة، وقد أرسل 

هلا معي هدية من ثياب اجلنّة من السندس األخرض".)4(
من  كانت  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  السّيدة  فإن 
مؤسيس هنضة إعطاء الصدقة واإليثار والكرم يف املجتمع، 
كانت  حيث  الناس،  بني  متعارف  غري  بشكل  ليس  لكن 
تتصّدق بأغىل ما لدهيا، وليس بفاضل ما عندها ِمن السلع، 
وِمن أعىل مواقفها يف ترويج وتأسيس هذه الثقافة هي نغص 
الّراحة وبذل الّطعام الذي كان قد ُأعّد هلا ولعياهلا يف سبيل 
توفري الراحة والطعام للفقراء، فتنزل اآلية الرشيفة بحقهم: 
َوَأسريًا")5(  َوَيتياًم  ِمْسكينًا  ُحبِِّه  َعىل   الطَّعاَم  "َوُيْطِعُموَن 

جزاءًا ملا فعلتها؛ ألجل ترويج ونرش ثقافة التصّدق وذلك يف 
القضية املعروفة التي هي: "مرض احلسن واحلسني فعادمها 
يا  فقالوا:  معه،  مجاعة  يف  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
أبا احلسن لو نذرت عىل ولديك، فنذر عيّل وفاطمة وفّضة 
جارية هلام إن برئا ممّا هبام أن يصوموا ثالثة أّيام، فشفيا مما كانا 
اخليبي  شمعون  من  السالم(  )عليه  عيّل  فاستقرض  فيه، 
اليهودي ثالثة أصواع من الشعري، فطحنت فاطمة صاعًا، 
بني  فوضعوها  عددهم،  عىل  أقراص  مخسة  واختبزت 

 كانت تتصّدق بأغلى ما لديها، 

وليس بفاضل ما عندها ِمن 

السلع، وِمن أعلى مواقفها 

في ترويج وتأسيس هذه 

الثقافة هي نغص الّراحة وبذل 

الّطعام للفقراء

،،

،،
أيدهيم؛ ليفطروا، فوقف عليهم سائل، فقال: السالم عليكم 
يا أهل بيت حمّمد، مسكني من مساكني املسلمني أطعموين 
إاّل  يذوقوا  مل  وباتوا  فآثروه،  اجلنّة،  موائد  من  اهلل  أطعمكم 
الطعام  ووضعوا  أمسوا،  فلاّم  صائمني،  وأصبحوا  املاء، 
فآثروه، ووقف عليهم أسري  يتيم،  أيدهيم وقف عليهم  بني 
االمام عيّل  فلاّم أصبحوا أخذ  ففعلوا مثل ذلك،  الثالثة،  يف 
)عليه السالم( بيد احلسن واحلسني، وأقبلوا إىل رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( فلاّم أبرصهم وهم يرتعشون كالفراخ 
من شّدة اجلوع قال: ما أشّد ما يسوؤين ما أرى بكم! وقام 
قد  حمراهبا  يف  السالم(  )عليها  فاطمة  فرأى  معهم  فانطلق 
التصقت بطنها بظهرها، وغارت عيناها فساءه ذلك، فنزل 
بيتك،  أهل  يف  اهلل  هنّأك  حمّمد،  يا  خذها  قال:  ثم  جبئيل، 
فأقرأه السورة، وفيها هذه اآلية: "َوُيْطِعُموَن الطَّعاَم َعىل  ُحبِِّه 

ِمسكينًا َوَيتِياًم وَأِسرَيًا".)6(
القيمة  الّصدقة -  الثقافة - أي  ُنرّوج هذه  أن  فينبغي علينا 
فيه  غابت  الذي  جمتمعنا  يف  واإليثار  املحّبة  روح  تبث  التي 
هذه الثقافة، فهذه اخلصلة من جهة تساعد الفقراء واملساكني 

وتغنيهم عن التسّول والتذلل.
_________________________

)1( البقرة: 30.
)2( البقرة: 247.

)3( آل عمران: 92.
)4( اخلصائص الفاطمية، ص387.

)5( اإلنسان: 8.
)6( جامع أحاديث الشيعة، ج9، ص366.
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)1(
الرسُّ ِم��ْن )َألٍِف( لِ� )َيا(
يف صدِر فاطَِم ُأحِصيا

ِهَي َمْن... ج��واٌب أْخِفيا
فاهللُ َأْع���َلُم َم���ْن ِه���َيا؟

مْن ُمستوَدٌع يف قْلبِها سُّ الزَّ
فاحتارِت األلباُب يف معناها

هي بنُت َمْن؟ هي زوُج َمْن؟ هَي ُأمُّ َمْن؟
َمْن َذا ُيدايِن يف الَفَخاِر َأَباها؟

)2(
رْر َفرْيوَزٌة َبنْيَ الدُّ

سادْت بِِرفعتِها البرَشْ
أمٌّ لِوالِِدها األَغْر

حتَّى اإلماِم امُلنَْتَظْر

َيا "أمَّ َأْحَد" ناِد أْو "ُأمَّ احلسْن"
َفبُِكنَْيتْيها امَلجُد حلَّ فِناها

هي بنُت َمْن؟ هي زوُج َمْن؟ هَي ُأمُّ َمْن؟
َمْن َذا ُيدايِن يف الَفَخاِر َأَباها؟

)3(
عْن َزْوِجها إِْن تْسَأِل

َمْن َغرْيُ ِصنِْو امُلرسِل؟!
َفِلفاطٍِم َقاَل العيل

َأْن "ال فتى إال عيّل"

ال مِلْ يُكْن ُكُفؤًا لِفاطِمٍة ولْن..
بطنْيِ قْد كافاها إال أبو السِّ

هي بنُت َمْن؟ هي زوُج َمْن؟ هَي ُأمُّ َمْن؟
َمْن َذا ُيدايِن يف الَفَخاِر َأَباها؟

)4(
زهراُء وانكشَف الغسْق

سْت ِرئُة الفلْق وتنفَّ
هي سُّ "إقرْأ" يف "العلْق"

وألجِلها الباري خلْق

نْن ُة اإلجياِد ناموُس السُّ ِهَي علَّ
واألنبياُء بفاطٍم نبَّاها

هي بنُت َمْن؟ هي زوُج َمْن؟ هَي ُأمُّ َمْن؟
َمْن َذا ُيدايِن يف الَفَخاِر َأَباها؟

ف������داه��ا نفس��ي 

شعر/ علي عسيلي العاملي

رافِة  في مولد س��يدة عالم الوجود، وواس��طة الفيض اإللهي، نقطة دائرة المفاخر، وصاحبة الشَّ
لة المكرَّمة المقدسة  بال ُمناظر، وتجّلي القدير القادر، حبيبة الله األنسية الحوراء، المعظمة المبجَّ
المطّه��رة فاطم��ة الزه��راء التي ق��ال خيُر الخل��ق محمد )صل��ى الله علي��ه وآله( بحّقه��ا: "فداها 

أبوها"، فمن أنا إال ألقول نفسي فداها..
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)5(
حاشا حُتيُط هِبا اجلَُمْل
َتَزْل وهِبا الفضائُل خُتْ
هذا األذاُن هِبا اكتَمْل

ها "خرُي العمْل"؟ َمْن غرْيُ

هراِء ُتْغرَتُف املِنَْن ِم��ْن كوثِر الزَّ
ورضا اإللِه ُينَاُل ِعنَد ِرضاها

هي بنُت َمْن؟ هي زوُج َمْن؟ هَي ُأمُّ َمْن؟
َمْن َذا ُيدايِن يف الَفَخاِر َأَباها؟

)6(
َمْن ضلَّ عنها قْد َهلْك

يف أّيام واٍد سلْك
وغدًا خياطُِبها املَلْك

زهراُء حْكُم اهللِ َلْك...

حْتاًم ستلَتِقُط امُلِحبَّ إىل اجِلنْن
كالطَّرِي ختتاُر الذي واالها

هي بنُت َمْن؟ هي زوُج َمْن؟ هَي ُأمُّ َمْن؟
َمْن َذا ُيدايِن يف الَفَخاِر َأَباها؟
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الشهري  اهلندي  "الكاتب  إن  مقاهلا:  يف  الصحيفة  وقالت 
أّلف مرسحية )كربالء( هبدف تسليط  )بريمشاند( كان قد 
مطلع  بالده  شهدهتا  التي  الطائفية  التوترات  عىل  الضوء 
بكتابة  بدأ  قد  الكاتب  "هذا  أن  مضيفًة  العرشين"،  القرن 
منه  وانتهى  )1923م(  عام  من  متوز  شهر  يف  هذا  عمله 
باللغة  مرة  ألول  نرشه  تم  فيام  )1924م(،  الثاين  كانون  يف 

اهلندية يف ترشين الثاين من العام نفسه".
وأضاف املقال أنه "بعد ذلك بعامني، تم نرش املرسحية عىل 
 1926 )متوز  من  للفرتة  )زمانا(  صحيفة  يف  سلسلة  شكل 
اللغة  إىل  منها  أجزاء  ُترمجت  كام  1928م(،  نيسان  وحتى 
تبّقى  ما  ترمجة  توىّل  فيام  نفسه  )بريمشاند(  بواسطة  األردية 

منها بواسطة مساعده )منري حيدر قرييش(".
)كربالء(  "مرسحية  أن  زيدي"  "نشأت  املقال  كاتب  وبنّي 

قبل  من  األردية  باللغة  كتاب  شكل  عىل  الحقًا  ُنرشت  قد 
مؤسسة )الال الجبات راي أند سن( بعد ست سنوات من 
وفاة )بريمشاند( بعد نرشها بدايًة باللغة اهلندية"، مضيفًا أن 
"الكاتب كان قد نقل من خالل قصة كربالء مشاعَر القارئ 
كمبادئ  الدينية  الشعائر  أو  اللغة  فيها  تعمل  ال  منطقة  إىل 
البرش  بني  الوحدة  حتقيق  باألحرى،  بل  للوحدة،  توجيهية 

كافة من خالل املثل العليا املشرتكة لإلنسانية".
البيت  آل  أتباع  من  للمسلمني  "بالنسبة  أنه  زيدي  وأضاف 
من  احلدث  ذكرى  إحياء  فإن  السالم(،  )عليهم  األطهار 
أنه وآلفاق  إال  مقاومة،  أصداء  له  خالل شعائر عاشوراء، 
أبعد من ذلك، فقد ناشدت كربالء العامل األوسع وعاشت 
الشفهي  األدب  أكان من خالل  الشعبية، سواء  الذاكرة  يف 
كقراء  املحاورين  من  أجيال  جّددت  حيث  املكتوب،  أو 

تناولْت صحيفة سكرول "Scroll" اليومية 
الهندية، وعبر مقال افتتاحي، أحد أشهر 

األعمال المسرحية التراجيدية التي تتحدث 
عن واقعة كربالء الخالدة واستشهاد سبط 

رسول الله )صلى الله عليه وآله(، اإلمام 
الحسين بن علي )عليهما السالم(.

ترجمان
ع����م����ل م���س���رح���ي 
أسهم  كربالء  عن 
الوطنية  بالوحدة 

الهند  في 
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وشعراء وكّتاب، قصة كربالء مرارًا وتكرارًا من خالل إعادة 
سياقاهتا  يف  متجّذرة  خمتلفة  استطرادية  أشكال  يف  صياغتها 

املعارصة، مما يضفي عليها معنى وانتشارًا متجددين".
كربالء  "رمزية  أن  اىل  مقاهلا،  ختام  يف  الصحيفة  وأشارت 
كانت قد وجدت أيضًا، بقعًة خاصًة يف اخلطابات الليبالية 
واليسارية واخلطابية املناهضة لإلمبيالية، كام أهنا اندجمت يف 
العقائد الثورية املتأثرة بالفلسفات السياسية الغربية"، مبّينًة 
املسامة  األوردية  احلسينية  القصائد  "يف  أنه  املثال  سبيل  عىل 
حمليًا ب� )املرثية( والتي ازدهرت حتت رعاية مملكة )عوض( 
الشيعية، فقد قّدم الشعراء بمهارة عالية، قصة كربالء بكل 

ما فيها من تأثر فني واضح".
ترمجة/ مركز كربالء للدراسات والبحوث

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

37



الكتاتيب في كربالء..  ماضي يزخ��ُر باإلب��داع
اش��تهرت المدن العراقية القديمة بمعالمها الحضارية المهمة والتي بقيت شاخصة الى وقتنا 
الحاض��ر وف��ي كل جوانب الحي��اة العلمية والعملية وبم��رور الزمن وبفعل التق��ّدم الذي طرأ على 
االنس��ان اخذت هذه المعالم تواك��ب التطور وتدعمه وصوالً الى ما نجده اليوم من المؤسس��ات 
التي تخدم اإلنس��ان في مراحله المختلفة، ومن بين المعالم التي تركت بصمة واضحة في تاريخ 
الم��دن العراقي��ة قديم��اً الكتاتيب فهي ف��ي بدايتها كانت ركي��زة مهمة من ركائ��ز المعرفة في 
المدن وخصوصاً الدينية منها؛ ألّنها تمثل البدايات األولى للمرحلة التعليمية ألي إنسان في ذلك 

الوقت بدءاً بقراءة القرآن الكريم وتجويده وصوالً الى تعليم اإلمالء والكتابة والخط.

م. د خديجة حسن القصير
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باتباع طريقة احللقات  الكتاتيب  التعليم يف هذه  آلية  كانت 
وعادة  الشيخ  حول  ينترشون  التالميذ  كان  حيث  العلمية، 
ما يكون من بينهم واكبهم سنًا ويعرف يف املصطلح السائد 
عندهم ب�"اخللفة" النه خيلف الشيخ حيث جيلس يف مكان 
االمتحان  بإجراء  ويقوم  صغرية  منضدة  وأمامه  مرتفع 
اليومي للطالب يف الدرس الذي ُأعطي هلم، اما مادة الدرس 
فكانت تتمثل بأحرف اهلجاء، وبالنسبة لطريقة التعليم فتتم 
من خالل كتابة األحرف منفصلة من قبل الشيخ أو "اخللفة" 
حتى  النسق  نفس  عىل  التالميذ  فيمألها  الورقة  رأس  عىل 

يقوى اخلط، ويكتب التالميذ السطر أكثر من أربعني مرة.
تستخدم  كانت  فقد  املستخدمة  الكتابة  أدوات  عن  أما 
باحلب  عليها  يكتب  حيث  "التنكة"  النحاسية  الصحيفة 
"البمة"  يف  يوضع  الذي  املاء  طريق  عن  وُيمسح  األسود 
عندما  فمثالً  الكتابة  لغسل  يستعمل  اخلزف  من  إناء  وهي 

يكتب الشيخ سطرًا يتضمن البيت اآليت:
                 أال إنام الدنيا كمنزل راكِب   

                               أناخ عيش الليل وهو يف الصبِح راحُل
نحاسية  أربع مرات عىل صفائح  أو  التالميذ ثالث  يكتبها 

ويظل التلميذ يكّرر نفس الدرس ملدة أسبوع تقريبًا إىل أن 
يغريه الشيخ ببيت شعر آخر أو حديث نبوي رشيف، ويف 
حال تكرار اخلطأ يف الكتابة من قبل التالميذ يعاقبون، ويتم 
األسبوع  يف  "اخللفة"  أو  الشيخ  قبل  من  التالميذ  امتحان 
هذه  جتهيزات  وكانت  والكتابة،  القراءة  يف  األقل  عىل  مرة 
الكتاتيب من املستلزمات الرضورية تقع عىل عاتق التلميذ 
عىل  توضع  صغرية  أفرشة  عىل  جيلسون  كانوا  حيث  نفسه 
عليها  يوضع  رح��الت  مع  بيوهتم  من  هبا  يأتون  األرض 
بنقوش  ومزخرفة  مرّصعة  الرحالت  وهذه  الكريم  القرآن 

مجيلة جُتلب من اخلارج.
كانت  املحدودة  بإمكانياهتا  الكتاتيب  هذه  أّن  هنا  املالحظ 
هي النواة الرئيسية ملا موجود اآلن من املدارس واجلامعات 
وصلته  ما  وصلت  التي  االخ��رى  التعليمية  وال���رصوح 
من  الرغم  عىل  الكتاتيب  "هذه  أّن  كام  والتقّدم،  الرقّي  من 
والفقهاء  العلامء  من  فئة  خترج  ان  استطاعت  فقد  بساطتها 
العلمية  احلركة  إثراء  يف  بارز  دور  هلم  كان  الذين  واالدب��اء 
بمختلف جوانبها وال زالت أجيالنا احلالية ومن سبقها تنتفع 

بام تركته هلم هذه الفئة.

ه��ذه الكتاتي��ب بإمكانياتها المحدودة كانت هي النواة الرئيس��ية 
لم��ا موج��ود اآلن م��ن الم��دارس والجامع��ات والص��روح التعليمية 

االخرى التي وصلت ما وصلته من الرقّي والتقّدم..

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

39



زيُد األزياد وحليف القرآن وزيد الشهيد، ألقاب ُعرِف بها السّيد زيد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين 
)عليهم السالم(، هذه الشخصية العظيمة التي ضّحت في سبيل الله تعالى حتى استشهد )رضوان 

الله تعالى عليه( بعد إعالن ثورته على األمويين ألخذ الثأر من قتلة اإلمام الحسين )عليه السالم(.
وإحي��اء لذك��راه وتعريف األجيال الش��ابة بهذه الش��خصية العظيمة وتضحياته في س��بيل نصرة الحق، 
أقامت األمانة الخاصة لمرقده الش��ريف في مدينة الحلة، مهرجان )حليف القرآن( بنس��خته العاشرة، 

والتي شاركت فيها األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة.

حلي��ف الق��رآن الكري��م..
مواق��ف وتضحي��ات زي��د الش��هيد

األحرار: نمير شاكر – تصوير: حضير فضالة
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حليف  السالم"  "عليه  الشهيد  )زيد  شعار  حل  املهرجان 
زيد  شخصية  إبراز  إىل  وهيدف  امليدان(،  وفارس  القرآن 
املواقف  يف  آثاره  من  واالستفادة  السالم(  )عليه  الشهيد 

اجلهادية والعلمية والدينية.
جملة )األحرار( حرضت املهرجان والتقت مع نائب األمني 
العام للعتبة احلسينية املقدسة الدكتور عالء أحد ضياء الدين 
"اهتّمت العتبة احلسينية املقدسة عىل املشاركة  والذي قال: 
إلحياء  يسعى  الذي  املهم،  املهرجان  هذا  يف  كبري  بشكل 
)عليه  زيد  للشهيد  الكبرية  الشخصية  هذه  وابراز  ذكرى 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مظلومية  تكن  ومل  السالم(، 
االرهاب  نشاهد  حيث  هذا  يومنا  واىل  مستمرة  بل  متوقفة 
احياء  فبالتايل  االسالم،  مبادئ  ضد  االنساين  والتعسف 
)عليهم  البيت  اهل  مظلومية  وايضاح  مهرجانات  هكذا 

السالم( أمر مهم جدًا".
قاسم  الشيخ  فضيلة  للمزار،  اخلاص  األمني  قال  فيام 
العارش  السنوي  القران  حليف  "مهرجان  إن  احلسناوي" 
جهد إلبراز ما ييط هبذه الشخصية واالستفادة منها والقيم 
والعلمية  اجلهادية  املواقف  عن  فضاًل  هبا،  يؤمن  كان  التي 

هذه  من  االسالمي  املجتمع  يستفيد  كي  وكذلك  والدينية، 
الشخصية اقىص درجات االستفادة عىل اعتبار ان زيدًا كان 
قدوة كان يقتدى به وقد نال الثناء واملديح ابتداًء من الرسول 

األكرم حممد )صىل اهلل عليه واله(".
وأضاف، "تضّمن املهرجان فقرات عديدة منها اقامة مؤمتر 
علمي، كذلك اقامة حمافل قرآنية، ومعرض صوري تضمن 
مراحل بناء املرقد الرشيف ألكثر من اربعني سنة،  وشهدت 
متثلت  والذي  العراق  داخل  من  مشاركات  النسخة  هذه 
احلوزات  وأساتذة  العراقية  واجلامعات  املقدسة  بالعتبات 

العلمية، وايضا مشاركات خارجية من اهلند وباكستان".
جملة االحرار اال�سبوعية

Ahrar  Weekly ل�سنة 2023 م
41



من  السالم(  )عليه  عيل  بن  احلسن  اىل  االش��ارة  ت��رد  وق��د 
عىل  بالنص  وذلك  عيل  بن  للحسني  املوجه  اخلطاب  ضمن 
كزن احلسني عليه السالم أخا سيد، واخا امام، واخا حجة 
وما تبقى من اخللفاء متّممون، حث ورد يف بعض روايات 
)اخللفاء االثني عرش( ذكرهم بالرتتيب ابتداء باألمام عيل بن 
بن عيل  ثم احلسني  بن عيل ومن  ثم احلسن  ايب طالب ومن 
عليهم  اهلل  )سالم  احلسني  ولد  من  التسعة  اخللفاء  ثم  ومن 

امجعني(.
يقول مؤلف كتاب )احلسن واحلسني من خلفاء االثني عرش( 
الشيخ جعفر الباقري يف مقدمته للطبعة االوىل لعام 2016م 
والصادرة عن مركز اإلمام احلسن للدراسات التخصصية يف 
النجف االرشف التابع لالمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة:

)من خالل التعبريات الصادرة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله(  اهلل عليه  اهلل )صىل  بأن رسول  يمكن االستيحاء  وآله 
يريد ان يبني لالمة االسالمية وجلميع الناس ان موقع احلسن 
عن  يعب  االسالمية  الرسالة  من  السالم(  )عليهام  واحلسني 
الفرع  ومها  الترشيعية،  وممارساته  ملهامه،  الواقعي  االمتداد 
سد  يف  عنه  والنيابة  املقدسة  الوظيفة  هذه  الن  عنه،  املتفرع 

)عليه  عيل  ابيهام  بعد  الدينية  شؤونه  وتلبية  املجتمع  حاجة 
املألوفة  القرابة  بمعنى  منه  اهنام  ُيراد  ان  ُيعقل  وال  السالم( 
واالمتداد النسبي ، الن هذا االمر واضح وجيل وال يضيف 
حقيقة جديدة ال سيام اذا ما الحظنا ان هذا التعبري ورد بعينه 
ولفظه بحق االمام عيل بن ايب طالب عليه السالم وقد حّف 
ذلك بقرائن تفيد بأن النبي اخلاتم يريد من كلمة )مني( النيابة 

عه يف تبليغ احكاك االسالم(.
ويضيف املؤلف نقال عن العالمة املحقق مرتىض العسكري:

هذه  يف  )مني(  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  قول  )ان 
عيل،  االمام  ابيهام  بحق  قوله  نظري  احلسني،  بحق  الروايات 

اراد يف مجيعها اهنم يف مقام تبليغ احكام االسالم(.
اضافة ملا ذكر فان لفظة )مني( هلا دالالت اخرى تفي مفهوم 
النبي االكرم حممد ص كحديثه )انت مني بمنزلة هارون من 
موسى( اذ ان املراد من هذا اللفظ ان هارون ملا كان رشيك 
موسى يف النبوة ووزيره يف التبليغ وكان عيل )عليه لسالم( 
ايضا  بمنزلة هارون من موسى، ووردت  االنبياء  من خاتم 
لفظة )مني( يف حديثه ص يوم عرفات يف حجة الوداع )عيل 

مني ووانا من عيل، ال يؤدي عني اال انا او عيل(.

الخلفاء  هؤالء  تشخيص  نحو  تقترب  والتي  عشر(،  االثني  )الخلفاء  روايات  بين  المشتركة  القواسم  من 
وتجديد هويتهم، اذ وردت االحاديث  بنفس المضمون ونصت على ان كال من الحسن والحسين )عليهم 
السالم( من ضمن هؤالء الخلفاء االثنا عشر فتارة يرد الخطاب من قبل رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
موجها للحسين بن علي بأنه سيد وأمام وحجة وان بقية الخلفاء التسعة هم من ولده وذريته )عليهم 
خلفاء  تسعة  مع  بأنهما  السالم(  )عليهما  والحسين  الحسن  بخصوص  الخطاب  يرد  وت��ارة  السالم(، 

معصومين يشكلون بمجموعهم )الخلفاء االثني عشر( بالحديث المذكور.

الحسن والحسين 
من الخلفاء االثني عشر

ي
ج

فا
خ

 ال
ى

س
عي

 :
ة
اء

قر

رار
����

ح�
االأ

ة 
كتب

م

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

42



لقد رافق االجتامع الذي تم حتت الكساء يف االرض وكان 
اعضاءه هم فاطمة وابوها وبعُلها وبنوها صلوات اهلل عليهم 
وسكان  مالئكته  به  خيب  األعىل  العيل  من  خطاب  أمجعني، 
سامواته )يا مالئكتي ويا سكان ساموايت إين ما خلقت سامًء 
مبنية وال أرضًا مدحيَّة وال قمرًا منريًا وال شمسًا مضيئة وال 
فلكًا يدور وال بحرًا جيري وال ُفلكًا يرسي إال يف حمبة هؤالء 
اخلمسة الذين هم حتت الكساء(، أي هذا الوجود وما يوي 
ُخلق من أجل حمبة أهل البيت )عليهم السالم(، الذين هم 
جانب  كل  من  الكساء  هبم  ييط  الذي  اآلن  الكساء  حتت 
وعازهلم عن مجيع من ييط هبم من نساء وأقرباء النبي )صىل 
اهلل عليه واله(، وهناك أحاديث تعطي معنى مقارب ومشابه 
األفالك  خلقت  ملا  أحد  يا  )لوالك  القديس  احلديث  يف  كام 

ولوال عيل ملا خلقتك ولوال فاطمة ملا خلقتكام(.
بيتها  ويف  السالم(  )عليها  بفاطمة  الكساء  حديث  ابتدأ 
والدعوة  عندها  موجودا  كان  والكساء  السالم(  )عليها 
تنطلق  هنا  ومن  امجعني..  عليهم  اهلل  سالم  وبنوها  لبعلها 
احلقيقة الكونية حلديث الكساء، وهذه احلقيقة تكون مرتبطة 

بخصوصية آية التطهري املباركة.
املضامني  من  الكثري  الكساء  حديث  من  نستلهم  حيث 
بعضها  عىل  نتوقف  واملقدسة  والعظيمة  واخلطرية  املهمة 
يد  بل  مل تكن عادية  اجتامعهم  أن عملية   ، العجالة  يف هذه 
الغيب كانت مسرّية هلا وتراقب كل جزئياهتا ودقائقها ألهنا 
تتعلق بالكون واخللق مجيعًا، وعندما أكتمل اجتامع اخلمسة 
صلوات اهلل عليهم أمجعني حتت الكساء عندها أخذ رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه واله( طريف الكساء ودعا بكلامته املقدسة 
{....إِنَّاَم  تعاىل:   قال  الكريمة،  اآلية  نزلت  حيث   ،ً مبارشة 
َرُكْم َتْطِهرًيا  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ُيِريُد اهللَّ

)االحزاب: 33(}. 

اإللهيات والفيزياء 

جلوس ألهل البيت 
تحت الكساء يرافقه اجتماع 

في السماء

ص��در ع��ن مؤسس��ة الدلي��ل للدراس��ات والبح��وث 
العقدية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة كتاب )اإلهليات 
والفيزياء( )د. سيدروح اهلل املوسوي( املحقق يف شعبة 

البحوث يف املؤسسة.
وأشري يف هذا الكتاب إىل إسهامات الفيزيائيني املسلمني 
املهم��ة يف تكوين الفيزياء، كام ح��اول الباحث أن يلقي 
نظ��رة عقلية حتليلية عىل علم الفيزياء ومكوناته وأدواته 
املعرفية، ويف النهاية ح��اول معاجلة العالقة بني الفيزياء 
واإلهليات، والتحدي��ات التي تواجهها هذه األخرية يف 

قبال النظريات الفيزيائية.
وجاءت فكرة الكتاب لإلشارة إىل إسهامات الفيزيائيني 
املس��لمني اهلامة يف تكوين الفيزي��اء، كام حاول الباحث 
أن يلق��ي نظرة عقلية حتليلية عىل علم الفيزياء ومكوناته 
وأدوات��ه املعرفي��ة، ويرص��د كيفي��ة تكوي��ن النظريات 

الفيزيائية، وقيمتها املعرفية وحكايتها عن الواقع.
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يمّر بلدنا العراق بمرحلة خطرية لظهور آفات خارجية دخيلة 
عىل شعبنا العراقي املحافظ منها دخول احلبوب املخدرة بكل 
اجلرائم  حاالت  وتزايد  الطالق،  حاالت  وكثرة  أنواعها، 
بنسبة  والفقر  البطالة  ظاهرة  زيادة  بسبب  أشكاهلا  بمختلف 
جمتمعنا  يف  ظهرت  التي  السلبيات  من  وغريها  جدًا،  عالية 
والضحية هم فئة الشباب باخلصوص؛ كوهنم املستهدفون من 

قبل أعداء العراق من الداخل واخلارج.
العراق وهم عامد  لبلدهم احلبيب  املستقبل  بناة  الشباب هم 
هؤالء  به  يتمتع  ملا  املجتمعات،  كل  يف  والنهوض  التغيري 
الشباب من قدرة وطاقات جيب استيعاهبا من قبل احلكومة 
ومعاجلة  احلارض  وقتنا  يف  والتفاعل  مفاصلها  بكل  املركزية 
املجتمع  داخل  إستفحاهلا  قبل  املمكنة  بالرسعة  السلبيات 
واسعة  ذهنية  إمكانيات  الشباب  لفئة  وإن  اجلريح،  العراقي 

وطموحات كبرية وشجاعة ما يؤهله لضامن مستقبل أفضل 
هلم ولعوائلهم، ومثال عىل ذلك إن ميزة فئة الشباب يف الدول 
الغربية جيد كل الفرص أمامه ليتعلم ويبحث ويشرتك يف الشأن 
العام ويعمل ويتطور بكل حرية، أما يف البلدان النامية ومنها 
فمنهم من  الضائعة،  الرشية  الشباب هم  فإن  اليوم  العراق 
حصل عىل فرصة تعيني يف مفاصل الدولة ليضمن مستقبله، 
حصوله  لعدم  اخلاص  القطاع  يف  بالعمل  اكتفى  من  ومنهم 
باملقاهي والطرقات،  للتعيني، ومنهم من تسكع  عىل فرصة 
أو  املسلحة  اإلرهابية  املجاميع  بأحضان  ارمتى  من  ومنهم 
مع عصابات بيع املخدرات أو التزوير أو الرسقات وغريها 
من حبائل الشيطان التي توهم الشباب وتوعدهم بمستقبل 
ناجح بجني األموال بطرق شيطانية بعيدة عن أخالق وتربية 
جمتمعنا املحافظ؛ إال أننا نستطيع النهوض هبذه الرشية املهمة 

ش�����ب�����اُب ال����ع����راق
كيف نجّنبهم المخاطر المحدقة بهم؟

بقلم/ محمد الموسوي 
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تربية  طريقة  اىل  تطرقت  اإلسالمية  الرشيعة  وأّن  خصوصًا 
بالشكل الصحيح والقويم  أولياء أمورهم  األجيال من قبل 
والفنية  والعلمية  الفكرية  قابلياهتم  بتطوير  واالستمرار 
اإلسالمي  النهج  عىل  مستقبلهم  بناء  أجل  من  والرياضية 
كل  اإلسالمية  الرشيعة  ورفضت  بلدهم،  وبناء  الصحيح 
الضعيفة ومن  النفوس  ينتهجها ذوو  التي  الشيطانية  الطرق 

أعداء الشعب العراقي.
العلمي  والتطّور  التعليم  مواصلة  أن  عليه  التأكيد  أريد  ما 
يف  واملشاركة  والعمل  والبحث  والتوعية  والثقايف  والفني 
الشأن العام لفئة الشباب واجبة من اجلميع بداية من أولياء 
أمور الشباب ومن اهليئات التدريسية بكل مراحلها الدراسية 
للحفاظ  الوسائل؛  بكل  رعايتهم  واجبها  ومن  الدولة  ومن 
عىل هذه الرشية الواسعة من املجتمع العراقي، ولذلك فإن 

لضامن  والتغيري  والنهوض  التنمية  عملية  حتقيق  يف  دورهم 
النامية،  الدول  العراق ويف بعض  تقريبًا يف  املستقبل معدوم 
بيده،  مستقبله  بناء  اليوم  الواعي  شبابنا  عىل  ينبغي  وبذلك 

واالعتامد عىل النفس يف خلق الفرص.
بالنفس  عالية  بثقة  املؤمن  اليوم  شباب  يتسلح  أن  جيب  لذا 
وبشجاعة تؤهله إلقتحام غامر تنوع الثقافات، حتى ال خيشى 
شخصيته  بناء  يف  األم��ام  اىل  بخطوات  يتقدم  وأن  ي��رتّدد  أو 
احلكومة  من  الوطني  الواجب  من  وإن  وبلده،  ومستقبله 
بتوعية  امل��دين  املجتمع  ومنظامت  واخلطباء  الدين  ورج��ال 
التوجيهات  عب  بالعراق  املحدقة  املخاطر  من  اليوم  شباب 
الرشيدة وإرشاكهم يف كافة حمافل الدولة ومؤسساهتا ويف كافة 
الشيطان  القطاعات )العامة واخلاصة( إلنقاذهم من حبائل 

الرجيم وجنوده.
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ي�����ن�����ي أَي����������ا أع���������������َواَم ُع������م������ري َأخ�����ِ�ِ
أح�����ًق�����ا َأرب�������ع�������وَن َخ�����َل�����ت َوَض������اَع������ت

َأح�������ًق�������ا َض�����������اَع ُع������م������ٌر ِم������ث������َل مَل������ٍح 
َم وان�����ت�����ه�����ى م�����ن�����ي َش������ب������اٌب َت�����������������رَصَّ

أت������اين  إذ  رأيس  �����ي�����ُب  ال�����شَّ َوَغ�������طَّ�������ى 
ف����ي����ا َأَس������ف������ي َل�����َق�����د َض�����يَّ�����ع�����ُت ُع����م����ًرا

إال  األع����������������امِل  ِم�����������َن  َأذك�������������ر  َومَل 
َأَق�������م�������ُت َع���������������زاَءُه م�����ذ ك�����ن�����ُت ط���ف���ال
ِذك�������ٌر َم��������رَّ  َق�������د  إِْن  اهَل����������مَّ  َأع������ي������ُش 
َدوًم��������ا ال������طَّ������ِف  يف  ُرزءُه  َوَأذُك���������������ُر 
����ب����طُّ ب������نَي ال������ق������وِم ف������رًدا َأَي����ب����ق����ى ال����سِّ

َأح�������ًق�������ا ق������د َب�����َل�����غ�����ِت األرب����ع����ي����ن����ا؟ 
َوُك��������ن��������ُت هب������ا ألَه��������وائ��������ي َس���ج���ي���ن���ا؟ 
ِس���ن���ي���ن���ا؟  َع������َج������ٍل  يف  ع�������������ُت  َودَّ َوَق����������د 
احَل���ن���ي���ن���ا   ُأب�����������دي  لِ�������زه�������وِه  َورِصُت 
ُي��������ن��������ادي غ�������اف�������اًل َن�������������ِ�َ امَل�����ن�����ون�����ا 
م������ن األع����������������واِم ب������ل ك������ن������ًزا َث���م���ي���ن���ا 
َزَم��������اًن��������ا ف����ي����ِه ق�����د نِ�����ح�����ُت احُل���َس���ي���ن���ا 
َح����زي����ن����ا  ُم�����ص�����ي�����ب�����ت�����ِه  يف  وأم������������ي 
م���������ُع َأس�������كِ�������ُب�������ُه َه����ت����ون����ا  َل����������ُه وال���������دَّ
��������دِر أزُف���������ُره���������ا أن���ي���ن���ا  ون������������اُر ال��������صَّ
وي���������ا هل�����ف�����ي ل�������ه ُم�������ن�������َع امَل����ع����ي����ن����ا؟

شعر: عدنان الموسوي 

عامًا َأرَبعوَن 
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ضريح��ك  ص��وَب  وجه��ي  يّمم��ُت 
ُمهنئاً بوالدة الزهراء

حسين... يا 

سيِّدي، يا أمل الكون، يّممُت وجهي صوَب رضيك.. ُمهنئًا . أقوُد روحي وأمال ِساليل 
ما طاب من حلو الكالم، وأغّطيها بالزعفران، وأطلق ابتهاجايت بالصلوات؛ لعيّل أوقُد 
شموع الوالدة بدمعي. أهنا  سيدة الكونني- الزهراء- ذات االصل الطيب من الشجرة 
الطيبة، تقدح السامء من فرط فرح والدهتا نجومًا، ورفرفْت فوق سطوح مواليك الرايات، 
ورأت الشيعة يف مولدها شمسًا وأقامرًا طلعت آيات، فهرعوا اىل روض مقامك ليرتمجوا 
داٍم، وزعامة يف  – جرُح كربالء- عشٌق حاٍم، وجزٌع  أن  الدمع. ويرتكوا  الفرح بسخاء 

التضحية وااليثار، وصٌب وقف الصب عنده اجالالً.
سيِّدي، كلَّ يوم أغسل وجهي بالصلوات من أجل حب العظيمة، وبيقيني بشفاعتها نادرًا 
ما أكون منقادًا اىل فرٍح، كلام أريد أن أشارك السامء بيوم مولدها أفشل يف االبتسام أعود 
اىل أمل، وال يتفوه فمي اال الصلوات عليها ببشاشٍة قلٍب مغتبطًا وياول التوّدد اليك، يلوح 
لَك من مسافة قريبة، وستعرفني بال شك ألنني جئتك اليوم بقلٍب وحيٍد، لكنه برشايني 
الكلامت واحلروف جتمعها يف كتاب عشقيات سريوي يوما ما  املعتاد حترتُف مللمة  فوق 

عهدي، وهو يردد وعدي لَك حتى تزجني يف سفينة النجاة انت سيدها.
سيِّدي، فرحة كبرية جدًا، متأل رضيك، لعل يف صوهتم العايل بالصلوات والتهليل صدى 
قبول الترضعات بوالدة خري االمهات؛ فثمة وطن اسمه العراق يبدو عىل وشك االهنيار.. 
احلياة اصبحت باتت فيه صعبة بعد ان ورث جراحات االنبياء، وشعبه الكريم يقاوم يف 

حقه بالبقاء مدافعا حد املوت عن ارث االوصياء.
اعذري  البهي..  بيوم شمعة حضورك  بلدي  أوجاع  وأنا أشكو  الزهراء، عذرا..  سيِّديت 
يرتكون  الفقراء،  أكباد  الفواجع يف  يغزلون  الدم  بالغربان، وجتار  ممتلئ  فالوطن  جهالتي 

جرحًا ال يلتئم يف كل صدر.
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 تعّد من القصائد اخلالدات والزاكيات الطيبات، يف قلوب 
الرائعة  بكلامهتا  صدح   ، السالم  عليهم  البيت  أهل  شيعة 
توفيقه  دام  الكربالئي  جليل  املال  احلاج  القدير  الرادود 
الشاعر  نظم  ومن   ، السالم  عليهم  البيت  أهل  خدمة  يف 
املجاهد السيد سعيد الصايف الرميثي) حفظه اهلل( ..الذي 

ُعِرف عنه بشاعر املهجر،  وشاعر العراق يف الغربة .
وكيف  القصيدة  هذه  عىل  الضوء  نسلط  العدد  هذا  يف 
يف  تركتها  التي  االصداء  هي  وما  ؟  قرأت  وأين  كتبت؟ 

قلوب شيعة أهل البيت عليهم السالم باملهجر..
املباركة  الشعبانية  االنتفاضة  قمع  بعد  م   1991 عام  يف 
االنتفاضة  أبتدأت  ما  بعد   ، املباد  البعث  قبل حكومة  من 
املجرم  احلكم  ضد  العراق  وشامل  والوسط  اجلنوب  يف 
والسجون  والتهجري  واحلديد  بالنار  العراق  حكم  الذي 

واالعدام البناء هذا البلد الكريم .
باستخدام  املباد  النظام  بدأ  املتأزمة  األوضاع  هذه  ظل  يف 
األساليب القمعية لكل فرد له عالقة باالنتفاضة الشعبانية 

مهام كان عمره ، ومقامه بني املجتمع والعشرية واالهل.

نحورهم  وقدموا  الطاغية  أعوان  ضد  االحرار  وقف 
واحلوزة  واملذهب  واإلسالم  احلرية  أجل  من  وامواهلم 
رغم  منهم  الكثري  هجرة  عن  فضال  الرشيفة،  العلمية 
بطش  من  خوفًا  احلدودية  األرايض  إىل  املوقف  خطورة 

النظام الصدامي الغاشم .
صب  الذي  والبطش  واالستبداد  الظلم  ان  يعلم  اجلميع 
من  آخر  شعب  يراه  ولن  مل  األيب،  العراقي  الشعب  عىل 
الشعوب، لذلك كان هذا هو ثمن االنتامء والوالء احلقيقي 

ملوالنا وسيدنا االمام عيل بن أيب طالب عليه السالم .
بأخوهتم  والثامنينيات،  السبعينيات  من  املهجرون  التقى 
ومشهد  طهران،  والعاصمة  املقدسة  قم  يف  وأصدقائهم 

اإلمام الرضا )عليه السالم(.
الكربالئية   احلسينية  يف  وحتديدًا  املبارك  رمضان  شهر  ويف 
)عليه  املؤمنني  أمري  ملصاب  واللوعة   واألمل  احلزن  وأيام 
السالم(، ارتقى املنب احلسيني احلاج املال جليل الكربالئي 
الشعب  عىل  جرى  ما  والعريب  اإلسالمي  العامل  ليسمع 
العراقي من ويالت ومصائب وحمن ومتاعب وغربة وطن 

يا عل��ي بايعناك وأن��َت والينه 
عالفطره حبيناك وأنَت والينه 

قصة قصيدة

للشاعر السيد سعيد الصافي 

يرويها/ أحمد الكعبي
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والينه(  وأنته  بايعناك  عيل  )يا  الوالئية  القصيدة  .فكانت 
البيعة والقيادة واملرجعية يف الدنيا واآلخرة عند أعتابك يا 

أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه .
التقيت باملال جليل املحرتم يف منزله املبارك،  وحتدث يل عن 
قائاًل: )القصيدة قرأهتا يف وقت غري عادي،  القصيدة  هذه 
ونحر  والفتن،  واملصائب،  بالغربة،  مشحونًا  كان  فقد 
املجرمني  وأعوانه  الطاغية  يد  عىل  احلرية  أجل  من  الوطن 
الغادر  قبلهم  بدنيا غريهم كام فعل من  دينهم  باعوا  الذين 

ابن ملجم املرادي والقتلة والسفاحون( .
قال:  القصيدة  شاعر  الصايف  سعيد  بالسيد  اتصايل  وبعد 
العراقيني  من  واألحبة  واألصدقاء  باألهل  التقينا  )عندما 
الذين جاءوا الئذين إىل مدن قم ومشهد وطهران،وأخبوين 
نقلته  عام  فضاًل  املباركة  الشعبانية  لالنتفاضة  بالقمع 
املؤمل،  العراق  وضع  عن  )سحر(  والتلفزيون  اإلذاعات 
مبارشة نظمت القصيدة بأسم ولينا وقائدنا وإمامنا عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم(؛ الن العراق هو بلد عيل واحلسني 

)عليهام السالم(.
يومًا من األيام، نعم  بلد االدعياء وأبناء االدعياء  ومل يكن 
موفقًا  دام  جليل  املال  حنجرة  وصدحت  القصيدة  ُنظِمت 
واالنتامء  الوالء  بكلامت  والسامعة  احلارضة  اجلامهري  امام 

وم��وك��ب��ن��ه ص���اح أب��ص��وت
وخ��ل��ص��وا أه��ل��ك��م م��وت

وان��������������ت وال�����ي�����ن�����ه
وان��������������ت وال�����ي�����ن�����ه

أنظام  ال��ع��راق  وش��ع��ب 
وم�����ا رمح���ت���ه ال���ظ���الم 

الليلة يبو حممد نريد أنواسيك 
بمصاب أبوك أهبل الدموع أنعزيك 
نرفع لك أصوات العتب واناديك 

مايرد مهضوم اليحل ابواديك 

احلقيقي لتكون )هوية االحرار والتشيع يف العامل (.
وقد ُسّجلت وبّثت من قبل اإلذاعات يف االهواز وطهران 
يف شهر رمضان املبارك، ورددها الشعب العراقي يف املهجر 
 ، )الكاسيت(  األرشطة  الينا  وصلت  عندما  العراق  ويف 
اخلالدة،  االنشودة  هبذه  يسمع  مل  مواليًا  هناك  أن  أظن  وال 
استامعهم هلذه  العراق بسبب  الكثري من شباب  ُأعدم  وقد 

القصيدة كام نعلم ومنهم من حكم عليه بالسجن.
وإليكم بعضًا من أبياهتا: 

احلاج  قبل  من  االستوديو  أخرى يف  مره  قرأت  والقصيدة 
جليل الذي شنف االسامع بصوته العذب، وطلبت منه أن 

يقرأها يف مدينة الساموة بعد سقوط احلكم اجلائر.
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الى روِح الشهيد السعيد 

ترم���ن نايل حم�����زة الخضيري الكرع�����اوي
وحَفَر استشهاده بإزميل اليقين على قلبِه  ���ا

ن���
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�����
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صفوف  في  االلتحاق  من  منعِه  على  َأَحٌد  َيجُرؤ  لم  أبداً، 
المجاهدين، أو اقناعه على أنه كبير السن وصاحب عائلة 
كبيرة وهناك من أحق منه بالجهاد. لم يغير شيء من 
فيقينه  الكالمية،  المساجالت  كل  توقفه  ولم  قناعاته.. 
يشعل قلبه شوقاً للقاء البد منه مهما طال العمر، ولم 
جراحات،  من  يكفي  ما  منه  الحياة  فأخذ  باق  منه  يبق 
واآلن قد حانت فرصة اللقاء مع من يتضرع له في خمسة 
النداء  سمع  فقد  صدها.  من  محال  ال  حانت  قد  فرائض 
اإللهي الذي يتحدث مثل روحه الهائمة في طاعة الله، 
النداُء  عبده؟.  يرى  أن  يحب  كما  يلقاه  أن  يدعوه  وهو 
والشرائع  الحكمة  شرائط  لكل  الجامع  المتين  قوة  ذو 
واألرض،  والعرض  النفس  عن  الدفاع  في  السماوية 
بعقيدة  مؤمن  كل  على  ينبغي  العهد  يشبه  وإيمان 
من  قادم  فهو  تردد  بال  به  الوفاء  يجب  الجهادي  النداء 

ولي أمر كبير وصمام أمان المسلمين.  

علوها  يف  الباسقة  الشجرة  كام  سند  األعىل  املرجع  فكالم 
تظلل بوفائها املؤمنني، وتسندهم وقت الشدائد العظيمة.. 
فنحن الضعفاء هلل واقعون بني السامء العالية، وبني عديمو 
ما  يشعون  الذين  السامء  ونجوم  الوالية  أعداء  من  الرحة 

دامت البسيطة قائمة.
احلياة  فخاخ  جتتاز  ضعيفة  حامة  كجناح  بالنداء  يقينه  كان 

بأيادي  سهال  صيد  إىل  حُتيلنا  التي  العبادات  عن  بعيدًا 
رشيان  يف  روح��ه  رعشُة  سْت  واملغرضني..   األع��داء 
جسده، يوم سمع كلمة الشهيد وهي حتفر يف قلبه، وتنام 
اجلهاد.  برتتيل  مُعمد  كالنخلة  شاخص  قدٌر  اضلعه  بني 
كالم:  يعيد  االرض  طغاة  ضد  قيام  أكب  صاحب  فمنب 
من ينرص احلق بدمه فهو شهيد ومسكنه اجلنة خالدا فيها. 
وال فرق بني عصابات )داعش( اليوم، وجيش البغاة ممن 
أمًا  الناس  خري  وابن  زماهنم  إمام  لقتل  )يزيد(  سايروا 
والتكفرييني  النواصب  وحتى  وامللحدين  والباغني  وأبًا. 
من  كل  يعارشن  اللوايت  الغانيات  أزم��ان  يشبهون  هم 
اإلمام  تركوا  الذين  بأحفاد  يثقون  فالذين  عليهن.  يمروا 
احلسني)عليه السالم( وحده مع أرشف نسل لرسول الرحة 
للدغك  جلدها  تغري  كاألفعى  فهم  هبم  يثق  ال  الساموية، 
وقت قوهتا، فقوهتا مرهونة باملال والسلطة. وهذا التاريخ 

في قرارة نفسه كان يحدث اإلمام 
عن ترك الحياة بما فيها من أجله 

اوال كإمام مخلد ال يزال قائما 
بدعائِه لنصرة الحق اينما كان.. 

فكيف ان كان الحق امتداد لثورة 
الطف بعاشوراء كربالء..؟

،،

،،
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يتوقفون  فالنواصب ال  الدموية..  بأبشع صوره  نفسه  يعيد 
واحلرق  تارة  بالذبح  تنتهي  مؤامرات  إىل  زمن  كل  ييلون 
تارة أخرى.. فهم ورثة الدم وورثة الدم السلطوي ال تنتهي 
والِعبة،  الَعبة  قتيل  ثأر  بأخذ  احلق  صاحب  بظهور  أال 
ويعيد توازن احلق الذي قلبت موازينه الفئة األموية.. وضل 
بعد  جيال  تائهني  وضلوا  احلق  مسرية  عن  املسلمني  أكثر 
قراءة  جيل. هذه األحداث كانت ترسي يف دمه ويراها يف 
نحيبه  فيزيد من  اللحظة  واقعة هذه  زيارة عاشوراء وكأهنا 
رضيح  يف  صالته  أكمل  باإليامن،  ممتلئ  وبقلٍب  ودعائه..  
ليطلب  يعشقه،  الذي  السالم(  االمام احلسني)عليه  مواله  
االذن االلتحاق بقوات لواء عيل االكب)عليه السالم( فوج 
نفسه كان يدث اإلمام  القتايل.. ففي قرارة  القاسم  االمام 
عن ترك احلياة بام فيها من أجله اوال كإمام خملد ال يزال قائام 
امتداد  احلق  كان  ان  فكيف  كان..  اينام  احلق  لنرصة  بدعائِه 
لثورة الطف بعاشوراء كربالء..؟. من هنا، ومن قرب شباك 
جدث إمامه حدد ان يلقب بالشهيد)ترمن نايل اخلضريي(، 
لتصبح اسم عائلته ضمن عشرية )اخلضريات( عائلة الشهيد 
ملدينته  وعاد  قلبه..  أغبط  فرحا  القرار  هبذا  فرح  )ترمن(.. 
)القاسم( وملم ما جتود به أمتعة احلشد الشعبي من مالبس 
وسالح ليخوض معرك حترير املدن العراقية التي استباحتها 
املعادية  القوى  صناعة  من  اخلرافة  بدولة  احلاملة  )داعش( 

لكل ما هو -شيعي إمامي-. 
ويف ايام املعارك االوىل يف )جرف الصخر وسامراء والثرثار(، 
كانت له صوالت شجاعة رسمت له يف ذاكرة قادة احلشد 
معه..  شارك  من  ذاكرة  متحيها  ان  يمكن  ال  صور  الشعبي 
اما يف معركة حترير )تلعفر( كان من أوائل الفوج الذي صد 

هجوما عنيفا يف حميط املنطقة)التلعفرية(، ومل يكتف بذلك 
عزموا  ممن  وكان  استباقية  بخطة  مقاتلني  الفوج  شكل  بل 
إىل تصفية كل داعيش ياول املساس باملنطقة او قيام هبجوم 
ضد القوات االمنية واحلشد.. نزل مع املجاهدين إىل عمق 
صحراء تلعفر واكتشف إن )داعش( تعد هجوما ال يسب 
دواعشه و ال آلياته وال سياراته املفخخة، وما كان عليه اال 
ان هيجم ملباغتة العدو بصولة انتحارية خرج منها مع ابطال 
واألعتدة،  ب��األرواح  خسائر  كبدوهم  بعد  ساملني  احلشد 
وتفجري اكثر من مخسة عرش عجلة مفخخة واالستيالء عىل 
الداعيش..  معسكر  يف  كان  من  كل  وقتل  أخرى،  عرشين 
فقد شتت شملهم ما بني هارب وقتيل وجريح. وتقدمت 
قوات فوج القاسم القتالية الستعادت قريتي )عامش، وتل 
عبيد( وقضاء )البعاج ( من أجل اعادة السيطرة عىل مركز 
ناحية )القريوان( غرب املوصل املحاذي للحدود السورية. 
هناك حيث السامء والصحراء يشرتكان بخط واحد وناحية) 
فهؤالء  )داع��ش(  عنارص  إج��رام  من  تستغيث  القريوان( 
ويبيعهن كجواري واحلدود مع  النساء  يغتصبون  املجرمني 
الداعيش..  األج��رام  أنواع  دخول  تسهل  مفتوحة  العراق 
تدميهم  بعد  القريوان  يف  وجوده  من  خياف  )داعش(  وبدأ 
هجوم  لصد  البغي  قوات  كل  فحشد  املجاورة  القرى  يف 
ان  أحد  يستطع  مل  دور  له  )مرتن(  كان  القاسم(..  )فوج 
اسمه  يشء  هياب  وال  حديد  من  قلبه  كان  اذا  اال  يأخذه 
ترابية  سواتر  أقامت  األبطال  من  جمموعة  مع  قام  املوت.. 
يشنها  انتحارية  هلجامت  حتسبا  الناحية  مركز  حميط  حول 
عن  واخل��ارج��ني  وال��ن��رصة  النواصب  من  اخلونة  تنظيم 
القانون من خارج املركز. مما جعل قوات احلشد مجيعا ومن 

كان يقاتلهم بأسلحتهم ويرغمهم أما للموت أو الهزيمة.. 
وكل )داعش( يقتله يقول: السالم على شرف الوطن الطيب.. 

السالم على حامي شرف انفسنا بفتوة الدفاع الكفائي.. 
السالم على أصحاب المقدسات المهددة باالنهيار

،،
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ناحية  املنطقة واغلبهم من  أهايل  املدنيني من  نارصهم من 
القنابل  بدخان  امللغومة  الشمس  ارتفاع  ومع  القريوان.. 
هجوم  املنطقة،  عرفته  قتايل  هجوم  أكب  بدأ  واملناوشات 
متواصلة..  يوما  عرش  اثنى  ملدة  هنار  وال  ليل  يعرف  ال 
وشك  عىل  هو  بل  مميت  من  أكثر  صوالت  له  بطال  كان 
النازفة..  واجلروح  االصابات  كثرة  من  املعركة  يغادر  ان 
قتل  من  لكثرة  احلرب  شبح  يشبه  فأصبح  بال،  له  هيدأ  مل 
يذبحون  والتكفرييني  عني  له  تغمض  مل  الدواعش..  من 
وشنق  االطفال  ونحر  الشباب  بحرق  ويتبجحون  االهايل 
الشيوخ واغتصاب النساء... هذه القبائح الداعشية كانت 
تؤمله اشد االمل.. وحني دخل القوات مركز بلدة القريوان 
من  جمموعة  يأخذ  )مرتن(   كان  فيها..  شب  كل  وحررت 
لتطهري وحترير االهايل من سجون )داعش(  الفوج  ابطال 
الذي  البطل  بتحية  حتيه  فالبلدة  بيوت..  ومنها  قبور  منها 
ظل  جبان..  داعيش  بيد  سالح  يعنيه  وال  القتل  هياب  ال 
هنارا  الكرعاوي(..  اخلضريي  حزة  نايل  )ترمن  البطل 
وقاتل  خائن  كل  عن  والبحث  التطهري  عملية  يف  وليال 
من)داعش( وغريه.. وجراحاته تنزف وهو ال ينظر اليها، 
اقرانه املجاهدين جيلسونه عنوة لوقف نزيف طلقة وخياطة 
كان  هنائيًا..  يصب  مل  كأن  جديد  من  ويقوم  قذيفة،  جرح 
اينام  بالرعب  االرهاب  خنازير  قلوب  يمأل  كبريًا  كابوسًا 
او  للموت  اما  ويرغمهم  بأسلحتهم  يقاتلهم  يكون.. 
رشف  عىل  السالم  يقول:  يقتله  )داعش(  وكل  اهلزيمة.. 
الوطن الطيب.. السالم عىل مرجعيتنا احلكيمة .. السالم 
السالم  الكفائي..  الدفاع  بفتوة  انفسنا  رشف  حامي  عىل 
هذه  أقواله  باالهنيار...  املهددة  املقدسات  اصحاب  عىل 
ازرهم  من  وتشد  القوات  من  االبطال  حاس  تثري  كانت 
وهم يلقنون بصوالهتا الدواعش دروس من العهد والوفاء 
نور صباح  العليا.. وحني شق  الدينية  للوطن وللمرجعية 
يوم األربعاء  24 / 5 /2017م املوافق 28 شعبان, 1438 

ه� .. وحني جاء نداء االنتصار 
القتايل  القاسم  فوج  ان  الشعبي  احلشد  قيادة  وأعلنت   
حرر  قد  السالم(   األكب)عليه  عيل  لواء  تشكيالت  من 

)مرتن(  سمع  أن  وما  املوصلية..  القريوان  بلدة  وطهر 
روحه  صعدت   .. القاسم  الفوج  واس��م  االنتصار  خب 
الذي  النرص  لريى  أبقاه  كأنه  مقتدر  مليك  عند  السامء 
لُه من مشهٍد عظيم، يذكرنا  يا  حتقق بصوالته وجراحاته. 
ساحة  عىل  استشهاده  رتب  بطٌل  واملنقذين..  باألبطال 
ابجدية الرشف.. اخترص املسافة اىل جنة كام كان يراها يف 
موته وهو  يؤرخ  احلشدية وهو  احلشود  ترضعاته.. عرفته 
الغرق من موجة  انقاذه من  يمكن  ما  يرمي جسده إلنقاذ 
مجيع  بشهادة  املجرمني  باصطياد  ماهرا  كان  التكفرييني.. 
من شاركه املعارك.. ال سقف كان يميه غري غطاء السامء 
عىل  سالًما  والوالء.  العشق  جراح  من  جسده  شبع  حتى 

روحك وهي حتفر استشهادك بإزميل اليقني يف قلبك  
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المعرفية  األبعاد 
أوس ستار الغانمي والعقلية للنضج 

النضج حالة من االنس��جام بين الوظائف العقلية بعمليات اإلدراك، والجسدية، والفسيولوجية، 
والروحي��ة لفن الس��ماع المتصل��ة باإلبعاد المعرفي��ة العقلية للوج��ود اإلنس��اني، واالجتماعية 
للمعرفة العلمية منها تحس��ين نوعية الحي��اة. النضج هو اكتمال النمو في الكائن الحي حتى 

يستطيع اتخاذ القرارات المصيرية والحقيقية بعيداً عن األخطاء.
قال نجيب محفوظ "النضج هو أن تدرك اليوم سذاجة تصرفك باألمس".
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ومن حك��م جبان خليل ج��بان "من عالم��ات النضج أن 
الكلامت اجلميلة مل تعد تؤثر بك أو تبهرك أو تشعرك باحلب، 

فقط وحدها املواقف واألفعال هي من تقوم بذلك".
ل��ذا ف��أن مرحلة النض��ج تعتب م��ن املراحل املهم��ة يف حياة 
اإلنس��ان؛ ألهنا جتعل حياتنا متكاملة، ولدينا الثقة يف النفس، 
وتساعدنا يف اختيار األفعال اإلجيابية، وتطور يف النمو اخلاليا 
اجلديدة والعمل احلركي وتداخل النمو والتعلم والنضج يف 

سلوك الفرد.
قبل مرحلة النضج وجود مرحلة اس��مها )املراهقة( حس��ب 
الدراس��ة يف علم النف��س من األمور التي تق��رب اىل النضج 
بكافة أنواعه العقيل واجلس��دي والنفيس واالجتامعي، يعتب 
نضجًا لكن ليس نفسه؛ ألنه يصل إىل نضج حقيقي بعد عّدة 

سنوات.
كش��فت دراسة جلامعة كامبيدج أن س��ن البلوغ احلقيقي ال 
يكتمل يف س��ن ال�18 وحسب تقارير دولية تقول "أن أغلب 
دول العامل حتدد س��ن ال�18 للش��خص لكي يكون قادرًا عىل 
حتمل املسؤولية أمام اجلهات القانونية ونفس الوقت يستطيع 
املطالبة بحقوقه املرشوعة، لكن نرى الكثري حتى وأن أصبح 
عمره��م 20 عامًا فهم ليس لدهيم س��لوك جيد وال ترصف 
صحي��ح، وتالحظ أنه يت��اج لوقت زمني الكت��امل النضج 

احلقيقي، وملرحلة النضج هلا تسميات خمتلفة أسامها الدكتور 
خال��د بن صالح املني��ف "باملرحلة امللكي��ة" وكلمة )امللكية( 
ترمز اىل أمرين مجيلني أوهل��ا: فخامة وروعة املرحلة، واألمر 
الث��اين: يعن��ي أن حيات��ك س��تكون مل��كًا لك وس��تهنأ فيها 

بممتلكات واسعة من الفرح وراحة البال!
في��ام تق��ول الكاتبة منتهى حمس��ن ع��ن النضج بأن��ه "املرحلة 
الذهبية" "كوهنا تسبقها مرحلة مراهقة التي ننفعل فيها بكثرٍة 

من األحداث، ونتحسس مما حولنا بشكٍل مفرٍط".
وأنا أس��ميتها "باملرحل��ة االنتقالية أو اجلوهري��ة" ألنه انتقال 
الكائن احلي من كائن بتجربة بسيطة اىل كائن ناضج ويصبح 
عقله كاماًل باألفكار مثل اجلوه��رة ويصبح قادرًا أن يتعامل 

مع نفسه ومع اآلخرين بالطريقة الصحيحة.
يستند النضج اىل عدة نقاط ومنها:

_متكن من حتليل األش��ياء ووضع تفس��ري هلا وسيطرة عليه 

إلنتاج ردود إجيابية.
_معرف��ة وتطوير الذات، ملعرفة الطريق الصحيح والقريب 

اىل اهلل س��بحانه وتع��اىل ليحص��ل من��ه حس��نات وابتعاد من 
طريق الشيطان؛ ألّنه ميلء بالسيئات.

_تقبل البرشية واختيار الش��خص املناس��ب يف حياة وعدم 
تغيري أحدهم يف وقت آخر.

النضج مرحلة يصبح 
فيها اإلنسان كائناً 

ناضجاً ويصبح عقله 
كالجوهرة ويصبح قادراً 

على التعامل الصحيح مع 
نفسه واآلخرين..

،،

،،
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يعة شر

اآلث��ار: جم��ع األَثر: بفتح أوله وثانيه، وهو ما بقي من رس��م الش��يء، وعلم اآلثار ه��و معرفة بقايا 
القوم من أبنية وتماثيل ومحّنطات ونقود وكتب ومالبس وأواني وما شاكل ذلك، واالثر أيضاً هو 

العالمة الدالة على الشيء، والشيء األثري هو تلك البقايا التي يحصل عليها.
والمصطل��ح االجتماع��ي والتاريخ��ي ال يختل��ف ع��ن المعنى اللغوي، فاألش��ياء الباقي��ة من االمم 
السباقة من رسم وتمثال وأداة أو بناء أو كتاب أو أي شيء دال على وجودهم وحضارتهم فهو 

من اآلثار الدالة عليهم وعلى سلوكهم.

اآلث����������������ار
لمحّق��ق م��ة ا لعال م��ن فك��ر ا

س��ي با لكر ق ا د لش��يخ محم��د ص��ا  ا

أقسام،  عىل  االسالمي  التصنيف  حسب  اآلثار  إن 
واملرسلني  كاألنبياء  الصاحلني  بقايا  من  يكون  إما  فاألثر 
اجلائرين  بقايا  من  يكون  أن  وإما  والتابعني  واالوصياء 
العذاب  عليهم  اهلل  أنزل  والذي  والسالطني  كامللوك 
بسبب متردهم وعصياهنم حيث كان اهلل معذهبم يف هذه 
الدنيا ليكونوا آية للناس، هذا وقد يكون األثر من األمور 
الطبيعية التي حتدث يف طّي الزمان والذي هو اآلخر آية 

وأمثال  الفلكية  والتقلبات  الباكني  يف  كام  اهلل  آيات  من 
ذلك الدالة عىل عظمة اهلل وقدرته.

وأما يف االجتاه غري االسالمي فإن اآلثار بشكل مطلق ُتعد 
جزءًا من التاريخ ودلياًل عىل احلضارات السابقة بام فيها 
وترصفاهتم،  سلوكهم  عىل  داّلة  وسلبيات  اجيابيات  من 
وغريمها،  بل  واجتامعية  تارخيية  دراسات  تقام  وعليه 
اجلهات  تستخدمها  حيث  االقتصاد  موارد  وتكون 

�ة
��ي�

ام
���س��

ف اإ
�ار

ع�
م��

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

56



املسؤولة موردًا من موارد السياحة وجلب السائحني.
إن كال اجلهتني أو الوجهتني االسالمية واملدنية ومرغوب 
بالتايل عىل عظمة اهلل  رشعًا وال غبار عىل ذلك ألهنا داّلة 
أثرًا  صناًم  هناك  كان  لو  كام  عبادهتا  بالطبع  قصد  إذا  إال 
الوثنيني يعبدونه، فإن ذلك موجب للحرمة  وال زال من 
والرشك باهلل، وهذا ال وجود له، ولكن هناك َمن يسّطح 
االمور ويتحدث بعقلية متخلفة فريى يف كل متجدد بدعة 
ويف كل زيادة عبادة لغري اهلل أو رشك به والعياذ باهلل، فهذا 
الزائر عن  أو  السائح  إذا ُسئل  يعيش عامل اخليال، واحلال 
هذا  يتخيله  عام  بعيدًا  جتده  االثرية  االماكن  هلذه  زيارته 
عن  البعيد  املركب  باجلهل  اهلجني  التفكريي  اإلنسان 
خمتلف،  سلبي  تفسري  يشء  لكل  وله  واملعرفة،  احلضارة 
وامُلرسلني  االنبياء  مقابر  يزور  أن  عقله  يتحمل  وال 
واالولياء والصاحلني إلحياء ذكرهم والتذكر بام قدموه يف 
سبيل اهلل وإصالح األمم، وإذا ما صىل عندهم فانه يصيل 
هلل تعاىل شكرًا له وال يقصد بذلك عبادة أصحاب القبور، 
وإذا ما سلَّم عليهم واحرتمهم فانه ألجل أهنم أطاعوا اهلل 
تعاىل،  رسمه  الذي  احلق  لطريق  األمم  وأرشدوا  واّتبعوا 

فبذلك يرتسخ االيامن يف نفسوهم أكثر فأكثر.
وإذا ما زاروا مواطَن اجلائرين وفراعنة التاريخ الستذكار 
املايض وإعادة الذاكرة إىل الوراء ليتمّعن يف آية من آيات 
اهلل حيث أنزل عىل َمن َعَصوه ومن ظلموا الشعوب عقابًا 
أتى  فإذا  أمر اهلل سبحانه وتعاىل هبذا االمر،  صارمًا، وقد 
وإطاعة  له  عبادة  كانت  اهلل  ألوامر  انصياعًا  الزيارة  هبذه 
َفاْنُظُروا َكْيَف  "ُقْل ِسرُيوا يِف األَْرِض  ألوامره حيث قال: 
"ُقْل  وعال:  جل  وقال   ]20 ]العنكبوت:  اخْلَْلَق"  َبَدَأ 
ِذيَن ِمْن َقْبُل  ِسرُيوا يِف األَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّ
ِكنَي" ]الروم: 42[ وقال جل من قائل:  َأْكَثُرُهْم ُمرْشِ َكاَن 
"ُقْل ِسرُيوا يِف األَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْجِرِمنَي" 
يِف  "َفِسرُيوا  جالل�ه:  جل  وقال   ُ]29 اآلية:  ]النمل، 
عمران:  بنَِي" ]آل  امْلَُكذِّ َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َفاْنُظروا  األَْرِض 
ُثمَّ  األَْرِض  يِف  ِسرُيوا  "ُقْل  أيضًا:  شأنه  جل  وقال   ]36

بنَِي" ]االنعام: 11[. انُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلَُكذِّ

وقال تعاىل: "َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسنٌَن َفِسرُيوا يِف األَْرِض 
بنَِي" ]آل عمران: 137[. َفاْنُظروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلَُكذِّ

وهناك آيات أخرى بشكل آخر ملوارد اخرى وإنام أوردنا 
كل اآليات التي حتث املؤمنني بل كل الناس عىل السياحة 
السابقة  اآلية  به  هناك كام رّصحت  اآلثار الن  باجتاه هذه 
يف  بل  اإلبصار  يف  فيهم  العمى  وليس  يعقلون  ال  أهنم 
القلوب، حيث هيجرون هذه اآليات ويتمسكون بحديث 
 " اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  أمتي  سياحة  "إن  ضعيف:  واحد 
املسجد  مساجد،  ثالثة  اىل  إال  الّرحال  ُتشد  " ال  وأخرى 
احلرام ومسجد الرسول )ص( ومسجد االقىص" والذي 
بفنسه  يرصح  التي  أحاديثه  يف  املطعون  هريرة،  أبو  رواه 
إنه  أي  كييس،  من  هي  فقال  أحاديثه  عن  ُسئل  عندما  أنه 
دينية  سياحة  كله  احلج  أليس  للحديث،  وّضاعًا  كان 
االحاديث  هبذه  متسك  َمن  وأكثر  الواجبات،  يف  دخل 
خلف  رّش  هم  الذين  التكفرييون  هم  املوضوعة  الضعيفة 
الذي  معاوية  رأسهم  وعىل  أمية  بنو  وهم  أال  سلف  لرّش 
ُعرف عنه أنه عمل عىل وضع أحاديث كثرية عن الرسول 
والذي  يريده،  ما  نحو  لتصّوب  السيايس  بامله  )ص( 
أوجها  إىل  اجلاهلية  وإعادة  ملكه  تثبيت  هي  غايته  كانت 
"َلَقْد  وتعاىل:  سبحانه  اهلل  يقل  مل  أَو  االسالمي،  العهد  يف 
ى  ٌة ألُْويِل األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفرَتَ َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعْبَ
َوُهًدى  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َوَتْفِصيَل  َيَدْيِه  َبنْيَ  ِذي  الَّ َتْصِديَق  َوَلِكْن 
جل  يقول  مل  أَو   ]110 ]يوسف:  ُيْؤِمنُوَن"  لَِقْوٍم  َوَرْحًَة 
هذا  فأين   ]2 األَْبَصاِر" ]احلرش:  ُأويِل  َيا  وا  "َفاْعَتِبُ شأنه: 
االعتبار؟ أهو باجللوس والتقاعس وتكفري اآلخر ونسبة 
الرشك إىل َمن خالفهم الرأي؟ أمل يقل اهلل : "َأهْلَاُكْم التََّكاُثُر 
امْلََقابَِر" ]التكاثر: 1-2[، وهناك آيات أخرى  ُزْرُتْم  َحتَّى 
حتث اإلنسان أيضًا عىل مشاهدة ما فعل اهلل باآلخرين من 
َربَُّك  َفَعَل  َكْيَف  َتَرى  "َأمَلْ  تعاىل:  كقوله  واجلائرين  الطغاة 
من  بعدها  ما  وإىل   ]7-6 اْلِعاَمِد" ]الفجر:  َذاِت  إَِرَم  بَِعاٍد 
القبور  يتعاهد  أن  املؤمن  من  فاملطلوب  وغريها،  اآليات 
لتكون ِعبة له، ويتذكر االولياء واالنبياء بتعاهد قبورهم 
والتجليل منها، وأن ينظر إىل ما خلقه اهلل، وكيف خلق. 
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احلج��اب فريضة رشعي��ة ذكرت يف القرآن الكريم )س��ورة 
الن��ور : آي��ة :31 و س��ورة االح��زاب: آي��ة:59( و هو من 
بدهييات التاريخ االس��المي حيث كانت نساء النبي )صىل 
اهلل عليه و اله( وس��ائر النس��اء املؤمنات يواظبن عليها، كام 
هو واضح ملن اطلع عىل س��رية املسلمني منذ العرص االول، 
بل هي من الفرائض املش��رتكة ب��ني االديان االهلية، حتى اّن 
املجتمع��ات املس��يحية كان��ت تراعي ذلك ع��ىل العموم اىل 
عرص قريب و ال تزال صور )مريم( )عليها السالم( عندهم 

متضمنة حلجاهبا. 
واحلكم��ة من فرضه��ا ضامن العف��اف يف املجتمع بس��المة 
االج��واء االجتامعي��ة عن عنارص االغراء م��ن املرأة للرجل 
االجنبي.. فهذه الفريضة تقي املجتمع عن منافيات العفاف 
وأرضار العالئق غري املرشوعة وق��د علم أن املرأة بطبيعتها 
هي األكثر ترضرًا من املامرسات الال أخالقية ومن املشهود 
يف املجتمع��ات الت��ي ال تتقيد باحلجاب ما ي��ؤدي اليه عدم 
مراعات��ه من املفاس��د االخالقي��ة، وبعد فاحلج��اب موافق 
لفطرة املرأة فإهنا جبلت عىل احلياء عن الظهور أمام الرجال 

االجانب بمظهر االغراء، و تشعر باحلزازة فيه.

يقول )عز وجل( في محكم التنزيل: }وعلى الذين هادوا 
حرمنا م��ا قصصنا عليك م��ن قبل وم��ا ظلمناهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون ) النحل: ١١٨({ وفيها يقول أمير 
المؤمني��ن )علي��ه الس��الم(: "َعِجب��ُت ِلَمن َيظِلُم نفَس��ه 
كي��َف ُينِص��ُف َغي��َرُه"، وقال ايض��ا: "من ظلم نفس��ه كان 
لغي��ره أظل��م"،  فظلم النفس هو إس��اءة اإلنس��ان إلى 
نفس��ه نتيج��ة لق��وٍل أو فعٍل خ��ارج عن حدود الش��رع أو 
االخ��الق لم��ا في ذل��ك َصدٌّ لها ع��ن الرقي أو س��بب في 

تنزلها عن مرتبتها الحالية. 
.المصدر: عيون الحكم والمواعظ: 330

 َتَجاَوْز أََثَر الفأس، 

أَْنِبْت من جديد!.

السبيل يّسره  ُثم 

النفس!! ظلم 

الحجاب  فريضة 

 األص��ل يف كل دروب احلي��اة ه��و الُي��رس،  ام��ا الُعرس 
ط��ارئ وس��ريحل.. والقل��ُب املنكرس املتأمل س��يجبه 
اجلبار، والطريق املس��دود س��يفتحه الفت��اح، وأمورك 

املعوجة ستستقيم.. و أوجاعك سُتشفى..
 الله��م يرس لنا كل أمر عس��ري،  وهون علينا كل موقف 

أليم..

المرجع الديني االعلى السيد علي السيستاني )دام ظله الوارف( 
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انفعاالتك   في  تحكم 

ول��د يف النجف )1282ه�( ونش��أ هبا وت��درج يف مراتب العل��م والفضل حتى 
حرض عىل االعالم الش��يخ حممد طه نجف والش��يخ آغا رضا اهلمداين والش��يخ 
اآلخون��د حممد كاظم اخلراس��اين والس��يد حممد اهلن��دي، هاجر إىل س��امراء يف 
)1326( فح��رض عىل الش��يخ املريزا حممد تقي الش��ريازي عرشة س��نني وألف 
هناك عدة كتب، ثم اىل الكاظمية ليمكث هبا س��نتني م��ؤازرًا للعلامء يف الدعاية 
للثورة وطلب االس��تقالل ثم عاد إىل النجف وواصل التأليف وكان من أولئك 

األفذاذ النادرين الذين أوقفوا حياهتم وكرسوا أوقاهتم خلدمة الدين..

ف��ي االن��ت��ظ��ار

من اعالم حوزة سامّراء
البالغي جواد  محمد  الشيخ 

عندما تجد نفس��ك معّرضاً للمناقش��ة خارج ح��دود االحترام 
المتب��ادل، كارتف��اع صوت ش��خص على آخر، فف��ي مثل هذا 
الموقف تأكد انه ليس وقتا مناس��با للمناقش��ة، وتس��تطيع 
ق��ول: "بعد إذنك، هل من الممك��ن أن نؤجلها ونتقابل مرة 

أخرى؟، والغداء عندي بإذن الله".
هن��ا تف��ادى ه��ذه المواجه��ة ي��ؤدي إل��ى نتيج��ة إيجابي��ة، 
وعواقب��ه س��تكون محس��وبة، فعندم��ا يخ��رج الش��خص عن 
ش��عوره وهو فاقد الس��يطرة على نفس��ه، ومن ثم يتلفظ 
بألفاظ غير معتادة، س��تكثر مش��اكله، لذا ما عليك سوى أن 
تأخذ نفًس��ا عميًقا، وأن تؤجل المناقش��ة، وحاول أن تناقش 
ذل��ك عند تن��اول الطعام، ألنك ال تس��تطيع أن ت��أكل وتتحدث 
وتتش��اجر في نفس الوقت، خاصة عندم��ا يكون طعم األكل 
لذيذ. وح��اول أن تجعل الجو هادًئا؛ ليكون هناك تأثير مباش��ر 

على الكالم الذي يقال..

جلسُت أقّلب دفاتري وأوراقي القديمة، أتفقد 
يف  بمقامك  يليق  مما  شيئًا  بلغت  هل  كلاميت، 
التعبري وقاربت بعضًا من سمتك يف التصوير؟! 
أناملك  بمالمسة  وحظيت  حقًا  طالعتها  هل 
أو  فأجبتها  بختم  أو  بقلم  عليها  وم���ررت 

رددهتا؟! استحسنتها أو استهجنتها؟!
لكثَر ما كتبت إليك، أبث حزين وأشكو مصائب 
دهري، أندبك واستنهضك، أستعجلك القدوم 
وأدعوك للظهور، أعرتف بتقصريي راجيًا قبول 
ومتعلاًل  انتظاري  بحسن  متدرعًا  اعتذاري، 

بطول اصطباري. 
وهجرانك  ُبعَدك  مسوغًا  عنك،  كتبت  ولَكم 
وعنوانك  املنري  شخصك  عىل  مداًل  أحباءك، 
مكانتك،  وعظمة  كبيائك  إىل  مشريًا  األثري، 
م��ب��رشًا بقرب ح��ض��ورك وان��ت��ش��ار ن��ورك يف 
واملنكرين،  امُلرجفني  بك  متحديًا  اآلِخرين، 

الظانني السوَء. 
الذاهبني  مخيس،  كل  مساء  الزائرين  أتفقد 
أميل،  عن  باحثًا  احلرضة  إىل  أدل��فُ  واآليبني، 
فعسى أن تكون بينهم، أحّدُث عنك نفيس: ربام 
أنه حارض  بد  أو مّر من هناك، ال  جاء من هنا 
ويسمع  يرانا  الرضيح،  ح��ول  يطوف  اآلن، 
له،  دعائنا  عىل  يؤّمن  لبكائنا،  يبكي  شكوانا، 
يرفع صلواتنا إىل أعايل امللكوت، يكتب أسامءنا 

عىل أجنحة املالئكة.

أحّدُث عنَك نفسي

ي 
الم

س
ال

در 
حي
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20             جم�������ادى اآلخرة 
والدة سي���دة نساء اهل الجنة

hفاط����مة الزه����راء

ته��ا د ال و

ألقابه��ا

قبه��ا منا

اسمها و كنيتها

تها نش��أ

عصمتها  عبادتها

ولدت فاطمة بنت رس��ول الّله بمكة 
المكّرمة يوم الجمعة العش��رين من 
جم��ادى اآلخرة، بع��د البعث��ة النبوية 
 بس��نتين، وه��ي أصغر بنات الرس��ول 
إلي��ه،  وأحّبه��ّن  عن��ده  وأعّزه��ّن 

وانقطع نسله إالّ منها.

تس��عة  الس��الم  عليه��ا  لفاطم��ة 
أسماء عند الله عز وجل:

والمبارك��ة  وال����������صديق��ة  فاطم�����ة 
والطاهرة والزكية والراضية والمرضية 

والمحَدثة والزهراء.

ق��ال رس��ول الل��هk فيه��ا: )فاطمة 
بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني 
م��ا أذاه��ا(، )أن الله عز وج��ل ليغضب 

لغضب فاطمة ويرضى لرضاها(
)فاطم��ة بضعة مني فم��ن أغضبها 

أغضبني(

األنبي��اء  خات��م  بن��ت  فاطم��ة  ه��ي: 
عب��د  ب��ن  الل��ه  عب��د  محمدkب��ن 

المطلب بن هاشم بن عبد مناف.
أمه��ا: أم المؤمني��ن خديج��ة بن��ت   

خويلد.
كنيتها: أم أبيها وأم األئمة.

طفولته��ا  من��ذ  فاطم��ة  َش��َهَدْت 
أحداًثا جساًما كثيرًة، فقد كان النبي 
يعان��ي م��ن اضطهاد قري��ش وكانت 
فاطمة ُتِعينُه عل��ى ذلك االضطهاد 

وتسانده وتؤازره، 

وفق��ا لكثي��ر م��ن الرواي��ات المنقولة 
لدى الش��يعة والس��نة، فإن فاطمة 
هي م��ن مصاديق أهل بيت لكونها 
أحد مصاديق آي��ة التطهير،حيث أراد 
الله ألهل البيتb الطهارة والنزاهة 

من كل نَجس ودَنس.

رت  كان��ت h إذا قامت إلى الصالة تغيَّ
وم��ن  قيامه��ا.  وأطال��ت  معالمه��ا 
ة احتياطه��ا ف��ي عبادتها وورد  ش��دَّ
عن اإلمام المجتبى g: ) ما كان في 
ه��ذه األمة أعب��د من فاطم��ة كانت 

تقوم حتى تورَّمت قدماها (.
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