
ربما لو لم يكن هناك هدي غيبي وإرشاد إلهي  
لما استطاع شخص ان ينجو من كيد الشيطان 
الذي توّعد بأن يضل عباد هللا: ﴿َوََلُِضلَّنَُّهْم 
َوََلَُمنِّيَنَُّهْم َوََلُمَرنَُّهْم فَلَيُبَتُِّكنَّ آذَاَن اَْلَْنعَاِم 
ۚ  َوَمن يَتَِّخِذ الشَّْيَطاَن  ِ َوََلُمَرنَُّهْم فَلَيُغَيُِّرنَّ َخْلَق َّللاَّ
بِينًا﴾  ِ فَقَدْ َخِسَر ُخْسَرانًا مُّ ن دُوِن َّللاَّ َوِليًّا ّمِ
وطريق الشيطان يؤدي للخسران دائما، بينما 
اإليمان يهدي للحق والخير ويحقق السالم. وقد 
يطرح سؤال هنا: كيف نهتدي إلى الطريق 
اإليماني الذي يوصلنا إلى هللا تعالى؟ هذا سؤال 

قديم يطرح البعض بنية صادقة   –جديد 
ويستخدمه آخرون للتضليل والتشويش. فمنذ ان 
خلق هللا البشر تكفل بهدايتهم: وهديناه النجدين، 
أي اوضح لهم الطريقين: طريق الهدى وطريق 
الضالل، ودعاهم إلى ما يحقق سالمتهم 
ونجاحهم. وما أكثر الوعظ والتوجيه الذي وجهه 
هللا للناس لتذكيرهم بحقائق الخلق واَلمر، ولكن 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر هللا. 
وستستمر هداية هللا للبشر، ومعها محاوالت 
الشيطان للتضليل والغواية. ويأتي دور اإليمان 
ليوفر حصنا منيعا ضد توجيهات الشيطان 

 ووساوسه.
لقد بعث هللا اَلنبياء ليكونوا هداة للبشر: ﴿لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾. ولكي يكون 
مشروع اإلصالح عمليا وواقعيا، حدد هللا 
للمؤمن وسائل أخرى لكي يهتدي بها ويعود الى 
جادة الطريق فيما لو ابتعد عنها. فباالضافة 
للعبادات اليومية كالصالة والذكر وتالوة القرآن، 
أضيفت شعائر أخرى لضمان عودة المؤمن الى 
الطريق. فهناك أيام الجمعة من كل أسبوع وهي 
مناسبة لزيادة جرعة العبادة واالبتعاد عن 
الشيطان. وشرع هللا الحج ليمارسة المسلمون 
كأمة فيشعروا بالقوة وترابط الصف وليجسدوا 
بحجهم الحركة البشرية حول هللا ونحوه. وفي 
كل هذه الطقوس والعبادات دفع لالنسان 
الستحضار هللا سبحانه كمانع عن االنحراف 

 والضياع.
وَلن هللا سبحانه يحب 
عباده ويوفر لهم دائما 
إمكانات العودة سواء 
عن طريق التوبة ام 
بتوجيههم لعبادات أخرى 
في مواسم مختلفة. 
ويعتبر شهر رجب 
فرصة أخرى الستعادة 

التوازن اإليماني خصوصا حينما تتعملق ظواهر 
االستهالك وهيمنة الجسد على عقل اإلنسان 
وسلوكه. فخالل هذا الشهر هناك من العبادات 
التي تقرب المؤمن إلى هللا الشيء الكثير، وليس 
على االنسان سوى االستماع والطاعة وتنفيذ 
التوجيهات الشرعية التي جاءت على لسان آل 
بيت رسول هللا، وهم المؤتمنون على  الرسالة بعد 
ان التحق رسول هللا عليه أفضل الصالة والسالم 
بربه. فاالدعية والصلوات واَلذكار واَلعمال 
المستحبة خالل الشهر توفر طريقا ناجعا للتوبة 
واإلنابة والتقرب الى هللا. كما ان المناسبات الدينية 
توفر فرصة الستحضار مآثر عظماء اإلسالم. 
وفي شهر رجب مناسبات ترتبط بذكريات والدات 
بعض اَلئمة ووفياتهم مثل اإلمام علي )ع( 
واإلمام الباقر اإلمام الهادي واإلمام موسى بن 
جعفر عليهم السالم. واالحتفاء بهذه المناسبات 
يمثل ارتباطا روحيا وفكريا بهؤالء المعصومين 
الذين سعوا إلكمال رسالة جدهم محمد بن عبد هللا 

 عليه أفضل الصالة والسالم.
لهذا يجدر بالعقالء االستفادة من هذا الشهر 
المبارك الستكمال مسيرة التربية والتكامل لكي 
يقترب المؤمن من الكمال ويلتحق بالصالحين. 
وهنا يصبح هذا المؤمن مطالبا بالجد في إحياء 
المناسبات وأداء العبادات، والتقرب إلى هللا 
باالنقطاع إليه بعض الوقت لكي يبتعد عن 
التأثيرات السلبية للحياة المادية التي تبعده عن 
درب اَلنبياء واَلئمة والصالحين. في شهر رجب 
فرصة كبيرة للعودة إلى الذات من جهة وتقوية 
الروابط مع هللا العلي العظيم، باالضافة لتمتين 
الروابط مع المؤمنين اَلخرين في أجواء العبادة 
واالحتفاء بالذكريات اإلسالمية. وقبيل انتهاء 
الشهر المبارك ستحل ذكرى البعثة النبوية التي 
كانت مصدر رحمة كبيرة لإلنسانية. هنا يكون 
لمحمد بن عبد هللا موقعه الروحي والفكري، ويجد 
المؤمن نفسه مشدودا لخاتم اَلنبياء الذين توجت 
بعثته المباركة رساالت السماء ليحل الخير 
والبركة على هذه االنسانية التي أراد رسول هللا 
ان يحررها من براثن 
الشرك وعبادة اَلصنام 
ويرفعها الى أعلى 
عليين. هنا يبدأ طريق 
العودة الى اإلسالم 
والرسول والقرآن، وهذا 
ذروة االحتفاء والبهجة 
والسمو الروحي 

 واإليماني.

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 444العدد  ة،عشر التاسعة السنة

 0202فبراير  1-11

 (4)صفاطمة )ع(  كما قرأها شريعتي 

 العودة إلى الذات تبدأ من أجواء شهر رجب 

كتاب: جذور الثورة اإلسالمية في   
 (4)صإيران 

 المراجع اإلسالمية تستنكر جريمة

 (2)صحرق القرآن في السويد 



 أخبار محلية 0

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

 

بمننناسنبنة النينوم الندولني 

لننلننتننعننلننيننم فنني الننرابننع 

والعشرين من يناينر منن 

كل عام، أقامت مؤسنسنة 

اَلبرار اإلسالمنينة نندوة 

الننتننعننلننيننم: ” بننعنننننوان: 

المنننطنلنقنات، النمننناهنج، 

 “.الغايات، اَلساليب

كل من:  تحدث في الندوة

الـدكتور سـعنـنينـند بـنالل 

)عضننو مننجننلننس أمننننناء 

اَلكاديمية النجنعنفنرينة(، 

والـسـنـنينـنـندة عـنـنروبـنة 

أخـنننـنننضنننـنننـنننر )مننندينننرة 

منننندرسنننننة اإلخنننننال  

الننلننبنننننانننيننة( وذلنن  يننوم 

ينننننايننر  91الننخننمننيننس 

. وأدار الندوة وقندم لنهنا الندكنتنور سنعنيند 0202

 الشهابي.

الجمعية العامة لألمم المتحدة قنررت إعنالن ينوم 

كانون الثاني/يناير يوماً دولياً للتعلينم احنتنفناًء  02

بدور التعليم في حياة البشر. ورغنم كنل النجنهنود 

الدولية لنشر التعليم ومحو اَلمية في العنالنم، فنال 

منلنينون طنفنل وشناب خنار   022يزال هننناك 

ني.  779المدرسنة، و منلنينون شنخنص كنبنينر أّمِ

 ويتعرض حق هؤالء في التعليم لالنتهاك.

وبمناسبة مولد اإلمامين؛ محمد بنن عنلني النبناقنر 

هـن،  77)ع( في اَلول منن شنهنر رجنب سنننة 

وعلي بن محمد الهادي )ع( في الثاني منن شنهنر 

هـن، أقنامنت منؤسنسنة اَلبنرار  090رجب سننة 

اإلمنامنة ” اإلسالمية حفال ونندوة تنحنت عنننوان: 

، استضافت فيها كال منن: الـنشنـنـنينـن  “ ووسائلها

 زعـــيـم الـخــيـر هللا )باحث ومبلّغ مقيم في كندا(

والـســيــد صــالح مـهــدي الـحــنديـندي )بناحنث 

 02مهتم بالفكر والتاري (. كان ذل  يوم الخميس 

، وأدار الندوة وقدم لها الشين  حسنن 0202يناير 

 التريكي.

 

 حوار بمركز أهل البيت )ع( 

 حول التراث اإلسالمي الشيعي
 

يقيم منركنز أهنل النبنينت )ع( منلنتنقنى اَلربنعناء 

حنوار فني تنراثننننا ” اَلسنبنوعني تنحننت عنننوان: 

، يشننارك “ الشننيننعنني

فيه كل من: سنمناحنة 

السننينند عننبنندالننمنننننعننم 

حسننن، والنندكنننتنننور 

أحننننمنننند حسننننيننننن، 

واَلسنننتننناذ أبنننو ذر 

الصغير. وذلن  ينوم 

فنبنراينر  9اَلربعاء 

عننلننى قنناعننة  0202

المركز. ويدير الحوار وينقندم لنه الندكنتنور جنالل 

 فيروز.

 

 إحياء الليالي الزينبية  

 في حسينية الرسول األعظم )ص(
 

تحيي حسينية الرسول اَلعظم الليالي الزينبية لمندة 

فنبنراينر  99ـن1ثالثة أيام من الخميس إلى السنبنت 

على قاعة ديوان الكفيل. وسيكنون خنطنينب  0202

المجلس سماحة السنيند قناسنم النجناللني، والنرادود 

 محمد الجنامي.

 

 تعازي ومواساة للسادة آل الحسني
 

ننبًننا  ِ ِكننتَ  }َوَمنا كنناَن ِلننَننْفننسم أَن تَنُمننوَت إالّ بننِِْذِن   َّ

اًلۗ َوَمن يُِرْد ثََواَب  لدُّْنيَا نُْؤتِِه ِمنْننَهنا َوَمنن يُنِرْد  َؤجَّ مُّ

  ثََواَب اَلِخَرة نُْؤتِِه ِمْنَها ۚو َسنَْجزي الَصابِِرين{ 

 

انتقل إلى رحمة هللا تعالنى 

عننمننينند اسننرة السننادة آل 

راضي الَحسني، المغنفنور 

له السيّد هاشم عبد النغننني 

الَحسني، و ذل  في صباح 

/ رجنب /  9يوم الثالثاء 

/   9/    02الموافق  9222

0202. 

والمرحوم هو عنم السنادة 

السيد محمد الحسني )أبنو عنمنار( والسنيند منحنمند 

 الحسني )أبو مصطفى(.

وبهذه المناسبة تتقدم منؤسنسنة اَلبنرار اإلسنالمنينة 

بنخنالنص النتننعنازي والنمنواسنناة َلسنرة السنادة آل 

الحسني الكرام، ونسأل هللا العلي القدير أن ينتنغنّمند 

الفقيد بعنفنوه وإحسناننه وأن ينننزل عنلنينه شنآبنينب 

 األبــــرار

برار اإلسالمية، وتهتم بشؤون نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األ
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع اإليمان 

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033  

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

 رحمته ورضوانه، َو إنّا هللِ و إنّا اليِه راجعون .

وقد أقيم مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة ينوم 

/   9/    02، النمنوافنق 9222رجنب   7السبت 

على قاعة مركز أهل البيت الثنقنافني فني  0202

 لندن. 

 

 تعزية ومواساة للسادة آل الحكيم
 

قال تعالى: }ُكلُّ نَْفسم ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تُنَوفَّنْوَن 

 أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة{

 

انتقل إلى رحنمنة هللا 

تنننعنننالنننى فننني دينننار 

الننغننربننه فنني لننننندن؛ 

النندكننتننور الننفنناضننل 

السننينند عننبنندالننوهنناب 

هنننادي النننحنننكنننينننم. 

والننمننرحننوم إبننن أ  

السننننينننند صنننناحننننب 

الحكيم. ووالد كل منن السنادة: حنيندر النحنكنينم، 

ومضر الحكيم، وهادي الحكيم، ومهدي الحكنينم. 

وصهر الحاجنينن عنلني النغنبنان )أبنو عنبناس(، 

 ورأفت الفرطوسي )أبو جعفر(.

وبهذه المناسبة تتقدم مؤسسة اَلبرار اإلسنالمنينة 

بخالص التعازي والنمنواسناة َلسنرتنه النكنرينمنة 

وأوالده اَلعزاء، ولنجنمنينع السنادة آل النحنكنينم 

الكرام، سائلين هللا العلي القدير أن يتغمند النفنقنيند 

الغالي بواسع رحمتنه وأن ينحنشنره منع أجنداده 

 الطاهرين.

وقد أقامت العائلة الكريمة مجلس الفاتنحنة عنلنى 

 يناير.  01روحه الطاهرة يوم اَلحد المصادف 

 إنا هلل وإنا إليه راجعون

 صالة الظهرين والعشاءين
 

نود تذكير االخوة الكرام بان صالة 
الظهرين والعشاءين ال زالت مستمرة في 
مؤسسة االبرار االسالمية اعتبارا من يوم 

 90.97االثنين وحتى يوم جمعة في الساعة 
 بِمامة سماحة الشي  حسن التريكي.

يذكر ان سماحة الشي  التريكي يلقي حديث  
 الجمعة بعد صالة الظهر.



 فضـاءات إسالمية 2

المراجع اإلسالمية تستنكرجريمة 

 حرق القرآن الكريم في السويد

قيام جماعات متطرفة ارهنابنينة بنحنرَ  على إثر 

نسخةم من القرآن النكنرينم فني السنويند وهنولننندا، 

استنكرت المراجع اإلسالمية والمؤسسات الدينينة 

 هذه الجريمة المستنكرة.

فقد استنكرت جماعة علماء العرا  في بيان لنهنا  

بشدة مؤكدة ان هذه الجريمة العنصرية تستنهندف 

 جميع المسلمين وتهين قيمهم.

ذَا اْلقُْرآَن يَْهِدي ِللَّتِني  وفيما يلي نص البيان: ﴿إِنَّ َه 

ننُر اْلننُمننْؤِمنننِننيننَن الَّننِذيننَن يَننْعننَمننلُننوَن  ِهننَي أَْقننَوُم َويُننبَننّشِ

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكبِيًرا﴾  الصَّ

نُدين ونستنننكنر بشندة حنرَ  نسنخنةم منن النقنرآن 

الكريم في دولنة السنويند، وهنذا منؤشنر خنطنينر 

ومقلٌق وصلت اليه هنذه النجنمناعنات النمنتنطنرفنة 

اإلرهابية ، وهي معاداة االسالم والمسلمين وفني 

هذه الجريمة عنصرية وتمييز، الن هنذا النعنمنَل 

المشين يستهدف المسلمين جميعنا وينهنينُن قنينمنننا 

ومع االسف يستخدمون حرية التعبير غطاًء لمثل 

 هذه الجرائم.

وننحننن ننطننالننب الننمننجنتننمننع النندولنني أن يننتنحننمننل 

مسؤولياته لوقف مثل هذه االعمال المتطرفة ونبذ 

كنافنة اشنكنال النكنراهنينة والنتنطنرف ومنحناسنبنة 

مرتكبيها وضرورةِ نشِر قيم النحنوار والنتنسنامنح 

والتعايش السلمي بين الشعوب ومنعِ أّيِ شكل من 

 اشكال اإلساءة لكافة الشرائع السماوية.

كما ندعو المنسنلنمنينن بنكنل منؤسنسناتنهنم بناتنخناذ 

إجراءات رافضة للحد من هذه التصرفنات وهنذا 

يؤكد مانقوله دائما وحدتنا قوتنا ووجودنا وينبنقنى 

 القرآن كتابا كريما هاديا لإلنسانية جمعاء.

كنمننا أدان اَلزهننر الشننريننف واسننتننننكننر،  إقنندام 

مجموعة من المجرمين التابعين لليمين المتطرف 

السويدي على حر  المصحف الشريف ؛ مطالبا 

بالوقوف في وجه محاوالت العنبنث بنالنمنقندسنات 

الدينية. وحمل اَلزهر فني بنينانم لنه، السنلنطنات 

السويدية مسؤولنينة تنكنرار اإلسناءة لنلنمنقندسنات 

 اإلسالمية واستفزاز المسلمين حول العالم.

كما طالب  المجتمع اإلنساني والمؤسسات الدولينة 

وحكماء العالم بالوقوف في وجه محاوالت العنبنث 

 بالمقدسات الدينية .

وأّكنند اَلزهننر فنني بننيننانننه، أّن السننمنناح لننهننؤالء 

المجرمين بتكرار االستفزازات يعيق جهود تعزيز 

السنالم وحنوار اَلدينان والننتنواصنل بنينن الشننر  

 والغرب، وبين العالم اإلسالمي والعالم الغربي.

 

 عالميا 11ايران بالمركز الـ 

 في مجال انتاج العلم

اعلن وزينر الصنحنة والنعنال  والنتنعنلنينم النطنبني 

االيراني  بهرام عين اللنهني ، بنان اينران تنحنتنل 

على صعيد العالم؛ قائال: ان  97المرتبة العلمية الـ 

بلوغ هذا المركز النعنلنمني النمنرمنو  يشنكنل احند 

اإلنجازات الكبيرة التي حققتها حكومة الجمهورينة 

 االسالمية.

وقال عين اللهي، خالل حفل افتتاح الدورة الثامنننة 

والعشرين لمهرجنان  رازي  لنلنبنحنوث النطنبنينة 

والتقنية : ان الهدف من إقامة المهرجان هو تعزيز 

البحث والتكنولوجيا في العلوم الطبية النتني تنركنز 

أكثر على العلوم المفيدة والمنتجات النقنائنمنة عنلنى 

 المعرفة.

ألف مقال فني جنامنعنات  29وأوضح، أنه تم إنتا  

العلوم الطبية االيرانية، مشنينًرا إلنى أن منتنوسنط 

معدل نمو البحوث واإلنتا  العلمي في البالد ينبنلنغ 

 .2.02، وعلى صعيد العلوم الطبية هو  7.20

كما اعلن عين اللهي، ان وزارة الصنحنة اطنلنقنت 

مشروع الذكاء االصطناعي في الجامعات وتتطلنع 

إلى اسنتنخندام طنر  عنال  جنديندة منثنل النعنال  

 بالخاليا والعال  الجيني.

واشننار، إلننى أن أحنند أعننظننم إنننجننازات الننثننورة 

اإلسالمية يعود إلنى منجنال الصنحنة، مصنرحنا : 

اليوم ، وفقا لمنظمة الصنحنة النعنالنمنينة ، تنتنفنو  

الجمهورية االسالمية بجهود علمنائنهنا فني جنمنينع 

 المؤشرات الصحية في منطقة غرب آسيا.

ووصف وزير الصحة تنكنامنل الصنحنة والنعنال  

والتعليم، قنفنزة فني تنحنسنينن جنمنينع النمنؤشنرات 

الصحية وأضاف: نشهد اليوم ننمنوا كنبنينرا كنمنينا 

 ونوعيا في مجال التعليم والبحث.

العمر النمنتنوقنع وخنفنض كما اعتبر زيادة متوسط 

وفيات المواليد وتطوير الرعاينة الصنحنينة والنحند 

من اَلمراض المعدية وتعزيز الخدمنات الصنحنينة 

في جميع أنحاء البالد، من بنينن إننجنازات النثنورة 

 اإلسالمية في مجال الصحة.

ومضى الى القول: إننا حققنا االكتنفناء النذاتني فني 

مجال الصحة، وتم تخنرينح النكنثنينر منن النعنلنمناء 

واالخصائيين في الفئات الصحية المتنخنصنصنة، 

على مستوى الدكتوراه والمستويات التخصصنينة 

الفرعية ، الذين لنهنم حضنور فنعنال فني جنمنينع 

 اركان وأقسام الصحة.

وأشار وزير الصحة والعال  والتعليم الطبي إلى 

جامعة وكلية للعلوم الطبية في النبنالد،  22وجود 

 21منركنًزا بنحنثنيًنا ، و 222وقال: هنال  االن 

 07مخنتنبنًرا منتنخنصنًصنا، و 22معهدًا بحثيًا ، و

شبكة بحثية تعمل في مجال الصنحنة فني جنمنينع 

 أنحاء البالد.

ونوه عين اللهي ايضا باإلجراءات التي اتخنذتنهنا 

وزارة الصننحننة إليننالء الننمننزينند مننن االهننتننمننام 

للمنتجات والشركنات النقنائنمنة عنلنى النمنعنرفنة، 

وقال: إن نمو الشركات المعرفنينة فني جنامنعنات 

 ٪.22العلوم الطبية بالبالد وصل إلى 

 

 تنظيم مؤتمر دولي بعنوان:

 "اإلعالم ووحدة االمة االسالمية"

في اطار سلسلة مؤتمرات  المنارة  التي يشرف 

عليها  مركز النشطناء االعنالمنينينن فني النعنالنم 

االسالمي ، تستضيف طهران المؤتنمنر الندولني 

االول تننحننت عنننننوان  االعننالم ووحنندة االمننة 

االسالمية ، وذل  بالتعاون مع  المجمع العالمني 

 22للتقنرينب بنينن النمنذاهنب االسنالمنينة ، فني 

 .0202يناير / كانون الثاني 

شخنصنينة دينننينة  222وافادت  تنا ، ان ما يبلغ 

واعالمية من شتى البلدان، سيحضرون فني هنذا 

المؤتمر؛ الى جانب المنشناركنينن عنبنر النفنضناء 

 االفتراضي من انحاء العالم.

وتنننجننندر االشنننارة النننى، ان  وحننندة االمنننة 

االسالمية ، و الحقيقة االعالمية ، و النمنعنرفنة 

االعالمية ، و الطاقات النمنتنوفنرة لندى وسنائنل 

االعالم الدولية ، هي من ابرز محاور  منؤتنمنر 

االعالم ووحدة االمة االسالمية ، النذي سنينعنقند 

لنسخته االولى باستضافة الجمهورية االسنالمنينة 

 االيرانية.

ويهدف هذا المؤتمر الذي يناتني ضنمنن سنلنسنلنة 

مؤتمنرات  النمنننارة ، النى تنوظنينف النطناقنات 

الدولية المتاحة، لمد الجسنور وتنرسنين  النحنوار 

وتظافر الجهود واطنال  تنينارات فني الصنعنيند 

 االعالمي، بناء على  وحدة االمة االسالمية .

المشاركون في هذا النحندث الندولني االسنالمني، 

دولة في انحاء العالم، سيقدمون  02الذين يمثلون 

 اوراقهم حضوريا وعبر الفضاء االفتراضي.
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فاطمة بنت محمد )ص( كما قرأها شريعتي
*

 
 السيدة هاجر القحطاني

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

انتهز هذه الفرصة للحديث اليكم في هذه  

جمادي الثانية يوم  02المناسبة المهمة والجميلة 

والدة احدى اهم اربع سيدات في التاري ، السيدة 

فاطمة الزهراء بنت محمد عليه افضل الصالة 

 وعليها افضل السالم، ام ابيها وبهجة قلبه.

وسأوزع حديثي اليوم على ثالثة محاور اساسية 

مختصرة، اَلول عن هي صاحبة المناسبة 

السيدة الزهراء، الثاني عن مؤلف الكتاب 

الدكتور علي شريعتي  ثم الثالث واالخير عن 

 الكتاب نفسه ) فاطمة هي فاطمة(.

 972احصيت مؤخرا على االنترنت اكثر من 

كتابا عن السيدة الزهراء من كتب االقدمين 

والمعاصرين، وال أش  ان ما مكتوب عنها اكثر 

 من ذل  بكثير. 

ثم سألت نفسي، وأنا التي نشأت في بيت موال، 

والمفروض ان نموذ  الزهراء عليها السالم 

أشد حضورا في حياتي من أي امراة اخرى من 

التاري . سألت نفسي ما هو شكل هذا الحضور؟ 

الذي لم اختره كما مثال اخترت حضور عالمات 

 وأديبات عالميات تأثرت بهن.

كيف انعكست صورتها في المخيال الجمعي 

 الذي نشأت فيه عندي؟ 

أشارككم هنا بعض هذه اَلسئلة واالثارات 

 وانتقل بعدها الى المحور التالي.

 أقول،

حضور الزهراء في حياتنا يمكنني وصفه 

بالشيوع الغامض، ففاطمة حاضرة مثل ملمح 

ثابت على وجه العالم المسلم منذ قرون. في كل 

عائلة، أينما وجد مسلمون على امتداد 

 جغرافياهم، ثمة فاطمة او زهراء او بتول.

أينما ذكر علي ابن ابي طالب، وهو أحد اثنين 

قام عليهما هذا الدين العظيم، )مال امها وسيف 

 زوجها( ذُكرت فاطمة،

حيثما ذكر الحسين الشهيد، وهو الغني 

 عن الوصف، كان ابن فاطم. 

بل ما هو الوجه البشري لالسالم دون 

 فاطمة وابيها وبعلها وبنيها.

حضور فاطمة في حياتنا وتفكيرنا 

ورؤيتنا للعالم وانفسنا، في حضارتنا 

وثقافتنا وعمارتنا وطقوسنا هو حضور 

بديهي، عميق  وراس . لكنه محير ومثير 

 وحساس. 

مثل جرح خفي، نخاف من كشفه او لمسه 

خشية ان يتسع، نذكر اسمها ونسكت عن 

 سيرتها، 

لقد حاصرنا فاطمة االنسان، السيرة والقدوة في 

صراع سياسي ضيق ذهب أوانه، واستخدمنا 

فاطمة االسم في معاركنا وسرديتانا الناقصة عن 

 العالم واالسالم والتاري . وكل بحسبه.

صادرنا عمرها الثري على رغم قصره بستة 

أشهر هي الفترة التي عاشتها بعد وفاة ابيها نبي 

 االسالم العظيم.

من منا يريد ان تكون قدوته امرأة غامضة حزينة 

كسيرة كارهة للحياة طالبة للموت كما رسمت 

 صورتها تل  اَلشهر الستة من حياتها؟

 لكن فعال لماذا؟ 

لماذا فاتنا استكشاف فاطمة العالمية، رغم ان أباها 

خر  من محليته الى العالمية وكذل  زوجها 

 وابنها وأحفادها،

لماذا حبسناها في   خربة اَلحزان ؟ وصيرناها 

عنوانا للغضب واالنكسار، وجعلها البعض منا 

حائط مبكى يخلص فيه كآبته وخوفه من الحياة 

 وكرهه للناس؟ 

 هل هذه هي مهجة قلب رسول هللا؟ 

هل هذه هي نطفة النور ومهجة قلب رسول هللا 

 وحبيية علي ابن ابي طالب؟ 

 هل كان بيتهما حفرة ظالم ام روضة نعيم؟ 

لماذا ال نرى نور ذل  البيت يثقب حجب التاري  

ويسافر الينا يلهمنا حب الحياة والعمل ويذيقنا 

حالوة االيمان ويرينا كيف نعيش ايامنا المعدودة 

 على اَلرض بيقين وتفاؤل وامتنان لنعم هللا؟ 

لماذا ال تبهرنا الحياة الطيبة التي وعد بها هللا 

المؤمنين في القرآن تأتينا مفصلة في كتب التاري  

عن أجدر من نالها؟ كما وصلتنا تفاصيل اَللم 

 والغضب واللوم والعتاب؟ 

لماذا ال نرى فاطمة اال على اسنة رماح المغالين، 

يزرعون الفتنة هنا وهناك؟ ويخلصون بها 

 أضغانهم؟

أين هي االبنة البارة؟ ما هي مواصفاتها؟ 

نموذجها؟ أين هي الزوجة الشريكة؟ ما هي 

مواصفاتها؟ ما هو نموذجها أين هي سيدة اَلمة 

الكريمة الناضجة الحاضرة في احداثها؟ ما هو 

 نموذجها؟

ولعل ما ختم به الدكتور علي شريعتي كتابه الذي 

هو موضوعنا اليوم، أصد  تعبير عن حيرتنا 

في هذا الحضور العميق والساطع والمبهم في 

نفس الوقت إلمرأة توفيت دون الثالثين من 

عمرها، لكنها تركت أثرا واسعا وخالدا على 

 مسار التاري ، يبقى ما بقي القرآن على اَلرض.

فبعد المئات من الصفحات في التقديم َلطروحته 

عن الزهراء يختم الدكتور علي شريعتي كتابه 

بعبارات ال تصف ويتركنا برأيي حيث بدأنا. من 

 هي فعال فاطمة الزهراء من منظور عصرنا؟ 

وقد يسأل احدهم ولماذا نحتا  لمعرفة ذل ؟ لماذا 

ال نترك الزهراء تستريح في صورتها ابنة 

لرسول عظيم وزوجة لوصيه واما َلئمة كبار 

طبعوا تاري  دين عالمي ببصمتهم التي ال 

 تمحى؟

 أقول لكم لماذا نحتا  الى معرفة الزهراء اكثر.

في كل نسق معرفي ونظام مجتمعي، ينشد  

اَلفراد نموذجا يعرفهم على حدود هذا النسق، 

مثل منظومة السلوك المقبول وغير المقبول. 

حتى ينتمي الفرد بشكل بناء لهذا النسق ويسهم 

في تنميته، ودون دخول في تفاصيل علم 

االجتماع، نعرف جيدا ضرورة االنتماء 

 المجتمعي لنمو الفرد وتحققه الذاتي. 

وبما ان االسالم هو نسق سلوكي )بأحد ابعاده 

طبعا(، يصبح من الضروري وجود نماذ  عليا، 

تمثل القيم العليا لهذا النسق، يقيس افراده 

اختياراتهم عليه. ال اعني بالتاكيد المحاكاة 

العمياء او التماثل الكامل، هذا غير ممكن وغير 

ضروري وايضا ضار. بالعكس انا اشجع الفرادة 

واَلصالة والصد  في التعبير عن الذات. لكن 

كما قلت، االنتماء الى نسق معرفي ونظام 

مجتمعي معين ايضا ضرورة وهنا تتجلى أهمية 

المثال والنموذ  والقدوة. حيث يتحرك الفرد 

ضمن اطر معرفة الى حد ما. ما يسمح بالتراكم 

والتطوير. وكلما ازداد تكثيف هذه االطر 

مع وضوحها كلما اتسعت فر  التنويع 

 والتفصيل.

وهذا اَلمر يصبح على أهمية قصوى 

حين يتعلق بالمرأة، بحكم الوضع 

الخا  لها في التاري  والمجتمعات، 

ولن اخوض في ذل  ايضا واكتفي 

باإلشارة. من هنا تنبع اهمية دراسة 

نموذ  فاطمة الزهراء في القرن الواحد 

والعشرين من منظور المرأة المنتمية الى 

النسق المعرفي والسلوكي لإلسالم الذي 

تنوع بعد ذل  ثقافيا ومذهبيا بشكل مذهل 

* محاضرة القيت في مؤسسة االبرار 

 0202يناير  10االسالمية بتاريخ 
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 فِي ِذكرى ااِلماِم الباقر )ع(: تأسيس علوم الفقه اإلسالمي

 كلمة الشيخ زعيم الخير هللا 

لقُب الباقِر لَقٌَب لَقَبَهُ بِه َجدَّهُ رسوُل هللا صلى  هللا 

عليه وآِلِه َوَسلّم، والبقُر مأخوذٌ مى:  بىقىَر الى ىلىَم 

وشقَهُ وأخَرَج خفاياه، وتََوسََّع فىيىِهو وذى ىذا  ىاَ: 

االمام الباقر عليه السالم بَقََر ال لَم َوَشقَّه َوأَخىرَج 

اب:  ىيىيىر قىال ا: الىبىقىر ذىو الىتىبى ىر “.  خفاياه

 والتوسع في ال لم و

ذىجىريى   75االمام الباقر عليه السالم ولد سىةى  

و ضر الطف وامه فاطم  بةت االمىام الى ىسى: 

المتجتب  عليه السالمو الطبري اذتم بالىةىقىل عى: 

طريق االمام الباقر وةقل بقىيى  الىمىنرخىيى: عى: 

الطبري والىطىبىري يى ىتىبىر عىةىد الى ىامى  اويىق 

مصدر و تول  االمام  ب د وفاة ابيه االمام عىلىي 

ذجري   واسىتىشى ىد  57السجاد عليه السالم في 

 عاماو 75ع: عمر  111سة  

أَقَُف عةَد ُمفردةِ الىبَىِقىِر الىتىي يىمى ى: ا: تصى ىَد 

بىىاالةسىىاِ: ِلىىتَىىِجىى َىىَل مىىةىىهُ بىىاقِىىرا  ِلىىبَىىطىىِ: االر  

ومستجرجا  خباياذا، وم اِدةَ ا الةفيس و أو بىاقىرا  

ِِلفاِق السماء ليضَع قَىَدمىيىِه عىلى  َسىِطىرِ الىقىمىر 

وال وا بو ذذا البقُر في االموِر الماِديِّ ، وذىةىا  

بَِقٌر في االموِر اِلىَمىِ ىةَىِويَّىِ   ىالىبىقىِر فىي االفى ىاِر 

والم ارف والغوِص فىي أعىمىاقِى ىا السىتى ىشىاِف 

أَسراِرذا، وقد بََرَز مف روَ: وفالسف ٌ بَقَروا بَِطَ: 

الم ارِف واألف اِر وقَدَّموا لةىا فىلىسىفىاتف وأَفى ىارف 

ى َ فىي بىقىِر  عميقَ ف و االماُم الباقُر )ع( وَصَل الِقمَّ

ذذا الجاةُب الُمِشِرُق،  اوال لوِم واست شاِف خباياذ

، وذىةىا  ” البَِقرِ “ َوجاةُِب الصُّ ُوِد والتألُِق ِلُمفَرَدةِ 

جاةٌِب آَخَر للبقِر، ذو الجاةُب الُمظِلىُم، والىجىاةىُب 

الدامي م: ذذه المفردةِ، التي قَبَّ ِت َوِجهَ تأريِخةا 

و اضرةاو ففي م ر ِ  أُُ د أََمرِت ذةىٌد الىالَمى ىا 

و شي ببقِر بىطىَ:  ىمىزةَ عىم الىرسىوِل )ص(، 

وامرتهُ باستخراجِ َ بِِد ال مزة وال تهُو ذىذا لىوٌ: 

م: البَِقِر يَُميُِّل االة طىاَط والى ىبىوَط واالةى ىداِرو 

عىبىدهللا بى: “ ولوٌ: آخر، َجسََّدهُ الخوارج بقتلى ىم 

وقىتىل زوجىِه الى ىامىِل وبىقىِر ”  خبّاب ب: االرت

بطة ا، بسبب يةاء عبدهللا عل  علّيف عليه السالمو 

ولوٌ: آخر م: البقر مارَسهُ الدواِعُش المجرمو: 

م: قطعِ الرنوِس وبقِر البُطو:و وقد شاذدةىا مىا 

ف لهُ ا د الدواعش م: ا ل قلب اةسا:و ومازالت 

االرُ  الُمِ تَلَّ ُ تش ىُد سىلىسىلَى   داِمىيَى   مى: بىقىر 

 البطو: وتمزيق االشالء بأ دِث االسل ِ و

الةصوص عل  امامته  ييرة، مة ا مىا ورد فىي 

االساةيد  قيل ل لي ب: ال سي: عليه السىالم  مى: 

 االمام ب د ؟  قال  م مد ابةي يبقر ال لم بقراو

لم يظ ر ا د م: ابةاء ال س: وال سي: م: ال لم 

 والفةو: واِلداب ما ظ ر مةهو

اب:  يير، تلميذ اب: تيمىيى  اشىار لىمى ىةى  الىبىقىر 

وقال   ا: مى: سىاللى  الىةىبىوة عىالىي الىخىشىب، 

م رضا ع: الجدال والخصومىاتو ابى: خىلى ىا: 

 ي: ترجم له )في وفيات االعيا:( قال ا: الباقر 

 ا د االئم  االيةي عشـر باعتـقاد االمـامي ، سمي 

 الباقر الةه توسع في ال لمو

البَِقُر اِما ا: يص َد باالةساِ: ويسمو به ويج له م: 

المتألقيَ:، فيبقَر الِ لَم،  اةموذجِ االماِم الباقِر )ع(، 

ِواِّما أِ: ي بَط بِه ذبوطا  ُمزِريا  بش ا  فَيَِبقَُر البطوَ: 

 ويلوَ  اال باد و

االمام له دور علمي م روف، م: خالل ش ىادات 

 االمام الباقر 

اب: س د في طبقاته   ا: عالما  بيرا مى: عىلىمىاء 

 المسلمي:و

عطاء قال  ما رايت ا ير علما م: االمام الىبىاقىرو 

لقد رايت ال  م ب: عتىيىب عىةىده  ىاةىه عصىفىور 

مغلوب ال يمل  م: امره شيئا، ويقول الةووي اةىه 

م مد ب: علي ب: الى ىسىيى: الىمى ىروف بىالىبىاقىر، 

وم دود في فقراء االئم و اب:  ىزم لىم يى ىده مى: 

 فق اء المدية و

االمام ت دث في اصةاف ال لوم وعلم ال الم وعلم 

ال ديثو  ا: التوسع اال بر في زم: االمام ج فر 

الصادق عىلىيىه السىالمو  الىدور الى ىلىمىي لىالمىام 

م روف ومش ور، واةه مجمع عل  علمهو الجميع 

  اةوا يتب وةهو

ذل االئم  ب د االمام الصادق عليه السالم مارسوا 

السياس ؟  ةقول ا: ال مل السياسي يجب ا: ي و: 

عمالء يورياو ذةا  م ىارضى  سىلىمىيى ، تسىتىخىدم 

اسلوب التقي ، وذي ليسىت اسىلىوب الىالعىمىل او 

االةس اب م: المواج   بل ت ةي تغيير االسلىوبو 

التقي  ال ت ةي ا: االةسى ىاب ذىو الىمىواجى ى و قىد 

ي و: ذةا  ظرف فيه اةفراج سياسي  ىمىا  ىدث 

في ع د عمر ب: عبد ال زيزو  ا: عمر بى: عىبىد 

ال زيز يستمع لالمام باذتمام  االمىر بىالىمى ىروف 

والة ي عى: الىمىةى ىرو االمىام يى ىطىي ذلى  بى ىدا 

اجىىتىىمىىاعىىيىىاو ذىىةىىا  ةىىقىىد واصىىال  لىى ىىل الىىوضىىع 

السياسي واالجتماعيو اة ا ممارس  سياسي  ليست 

بم ة  المواج   الىمىبىاشىرة مىع الىةىظىامو الىاةىدي 

 استخدم اسلوبا سلميا في ةضاله السياسي,

م: مالمر دور االمام السياسي واالصىال ىي اةىه 

ا د االمر بالم روف والة ي ع: المة رو اةه ةشىر 

المفاذيم السياسي  السليىمى ، ذىةىا  واقىع سىيىاسىي 

ي رف الواقع االسالمي، ولى ى: االمىام ةشىط فىي 

مجال بث المفاذيم السياسي السليم ، مىا واجىبىات 

ال ا م وواجبات الم  ىومو مى: خىالل ذلى  بىيى: 

مواصفات االمامو وقد وضر االمىام ذلى  بىقىولىه  

االمام  ال تصلر اال لشخص ورع يىمىةى ىه مى: 

م صي  هللاو ذذه م ايير لالمام يىطىر ى ىا عىلى  

 االم  للتمييز بي: ال ق والباطلو

الم م  االخرى ذي فضر الىمىشىروع االمىويو 

ايضا الدعوة لمقاط   ال  م القائم، وذو اسلوب 

سياسي، اسلوب المقاوم  السلمي و قىال  ا ىدذىم 

ال يصيب م: دةياذم اال بقدر ما يصىيىبىو: مى: 

ديةه، اة ا دعوة للمقاط  و ا ىيىاةىا يىةىطىلىق مى: 

 المصل   االسالمي و

االمام علي عليىه السىالم اقصىي عى: الىخىالفى  

واخذ  قه ول ىةىه قىّدم الىمىصىلى ى  االسىالمىيى و 

 فاظا عل  مصلى ى  الىمىسىلىمىيى: لىم يىتى ىر و 

المصل   االسالمي  خط عام لدى اذىل الىبىيىتو 

فىىي دعىىاء اذىىل الىىيىىغىىور  ىىا: يىىدعىىو لىىيىىغىىور 

المسلمىيى:، ولى ى: مى: الىذي  ىا: قىائىدا؟  ىا: 

االمويو:   اما، ول :  اةت مصل   االسىالمو 

الدول  ال يماةي   اةت ظالم  وقاسي  عىلى  اذىل 

البيىت، ولى ىةى ىم وقىفىوا مى ى ىا ضىد اال ىتىالل 

االةجليزي،  ذل  االمام الىبىاقىر عىلىيىه السىالم، 

 اةت الدول  االموي  تىابى ى  لىلىةىقىد، يى ىبىر عى: 

 استقالل االم ، لذل  اقتر  س  ال مل  والةقدو

اما موقفه مى: الىيىورات الىمىسىلى ى   فىقىد  ىا: 

اتجاذه سلميا، لذل   ا: موقفه م: تل  اليورات 

اة ا لم ت : في ظرف ا المةاسبو  ا: ييةي على  

يورة اخيه زيد  ر م هللا اخي زيدا، اما لىو اةىه 

لو ظفر لوف و  ا: يقول بىامىامى  اخىيىه الىبىاقىر 

عليه السالمو االئم  لم ي : لىديى ىم مشى ىلى  مىع 

زيدو زيىد رجىل عىالىم وورع وتىقىي ولىم يىّدع 

 االمام و

ذذا ذو خط االمام السىيىاسىي وخىطىه الىفى ىري 

وةشره ال لوم واةتشرت ال لوم في زماةىه عىلى  

ةطاق واسع،  ت  قال ب ض م ا: االمام البىاقىر 

عليه السالم ذو منسس اصول الفقه، قاله السيد 

 س: الصدر في  تابه  الشي   وفةو: االسىالمو 

ص ير ا: الصادق لم يمارس ذذا الدور، ومى: 

تالمذته م:  تب رسىالى  فىي بى ى  الىمىسىائىل 

االصولي ، ول : علم االصول  ىمىةى ىأ بىدأ بىه 

 الشاف يو

السيد  س: الصدر يقول  ال ةى ىتىاج القىتىصىاد 

ال: الةص موجود م ةاو  ا: االمام م ىةىا  ىتى  

الغيب  ال برى، مع وجود االمام ال  ىاجى  لى ىلىم 

االصولو االخوة السة  ي تاجو: علم االصول، 

الةه بوفاة الرسول صل  هللا عىلىيىه والىه وسىلىم 

تىىوقىىف الىىةىىصو اضىىافىىوا الىىقىىيىىاس واال سىىا: 

 والمصالر المرسل و

 ي: يستخدم الفقيه ذذه الوسائل يدخل ال ىةىصىر 

الذاتي في الفقهو االئم  لم ي وةوا يريدو: ادخال 

 ال ةصر الذاتي في الشري  و
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 تتمات 6

تتمة موضوع فاطمة  بنت محمد من 
 (4ص )

ورائع، ما يزيد تعقيد اَلمر وأيضا ما يعزز 

أهمية نموذ  الزهراء، َلنه ربما نموذ  المرأة 

اَلكثر تكثيفا للقيم اَلصيلة الرئيسة ، دون 

تفاصيل ثقافية متراكمة ومفصلة. المثير ان عمر 

الزهراء القصير وبساطة الحياة في الجزيرة 

العربية شكال في نظري عامال جوهريا في 

صالحية   نموذجها . َلنهما أعطيا الفرصة 

لألطر العامة للسلوك أن تتبلور دون طبقات 

معقدة من التبعات الثقافية واطوار الحياة كما لو 

كانت عاشت ثمانين عاما مثال او كانت ابنة 

حضارة مركبة مثل الحضارة الفارسية 

المجاورة. أي يمكن القول ان نموذ  الزهراء 

يجب ان يدرس على مستوى المفاهيم واَلطر 

 الكلية، أما التفاصيل فتترك لكل ثقافة وعصر.

 اذن ماذا قال الدكتور شريعتي في ختام كتابه؟

 قال في الصفحة اَلخيرة:

 أردت أن اقول: فاطمة هي بنت محمد 

 وجدت انها ليست فاطمة

اردت ان اقول : فاطمة هي زوجة علي وجدت 

 انها ليست فاطمة

اردت ان اقول فاطمة هي ام الحسنين وجدت أنها 

 ليست فاطمة

أردت أن اقول فاطمة هي ام زينب وجدت أنها 

 ايضا ليست فاطمة

كال، فهذه كلها هي وليست هي كلها. ففاطمة هي 

 فاطمة.

 022هذه كلمات الدكتور علي شريعتي بعد 

صفحة ملحمية في التقديم لفاطمة الزهراء من 

منظور القرن العشرين. وأنا اظن أنه كما يقول 

العرب: فسر الماء بعد الجهد بالماء، طبعا بغض 

 النظر عن البعد الشعري الجميل في عباراته.

 اَلن من هو الدكتور علي شريعتي؟

النشاط في حسينية االرشاد. كان محاضرا 

بارعا، ألهب حماس االالف من الشباب االيراني 

في السبعينات قبل الثورة، وكان صوتا مدويا 

ضد التغرب الذي يسلب المسلمين ذاتهم وضد 

التحجر وقوى التقليد والمحافظة الذين كان 

يسميهم بالرجعيين. ورغم ان وفاته حصلت قبل 

الثورة لكن يعزو له الكثيرون تقوية زخم الثورة 

ضد الشاه والتوجه الديني لها الذي طبعا تكلل 

بنجاح ثورة السيد الخميني وتأسيس الجمهورية 

االسالمية. مع مالحظة اختالفات جوهرية في 

تفكيره عن الفكر الذي ساد بعد تأسيس 

 الجمهورية، لكن ليس مجاله هنا.

مالحظة نقدية سريعة: كان ابن عصره، وقرأ 

االسالم من منظور روح عصره بالتحديد من 

منظور الثورة وقيم اليسار العالمي. بصراحة 

يمكن َلي قارئ مطلع أن يحس بحضور امثال 

جي غيفارا وفرانس فانون في الروح الملهمة 

 لعلي شريعتي  في كتاباته.

أخذ عليه البعض حصره لالسالم في زاوية الفعل 

الثوري، واالسالم اشمل واعمق. كما انتقده 

البعض لتبسيط المفاهيم المعقدة في نشأة 

المجتمعات وصيرورتها. لكن الدكتور علي 

شريعتي جدير بالقراءة، وعاطفته اَلخاذة تجاه 

االسالم والمسلمين ونهضتهم معدية ومحمسة 

 وملهمة. 

وعلى الرغم من ضرورة قراءته من عدسة 

عصره، اظن انه يجب اال تفوتنا قراءته في سيا  

صيرورة تفكير المسلمين في هويتهم وقضاياهم 

وموقعهم في العالم الحديث. وأظن ان من غير 

المنطقي وغير المنصف اهمال الحلقة التي مثلها 

 في سلسلة رواد النهضة في القرن العشرين.

 االن انتقل الى الكتاب: 

اطروحة الدكتور شريعتي في تقديم فاطمة 

 نموذجا للمرأة المسلمة في القرن العشرين 

بين نموذجين: المرأة المتغربة ويميز بين نوعين 

من النساء في الغرب، النموذ  الفاعل والمتعلم 

وما اسماه نموذ  فتيات الليل وهو يقول ان 

النموذ  الذي يرو  له في بالد المسلمين هو 

 نموذ  فتاة الليل:

والكتاب الصغير في الواقع معظمه عن جدلياته 

في التغيير االجتماعي حيث يقسم مناهج التغيير 

الى ثالثة ويقول ان الرسول ) ( قد اتبع منهج 

القران ويسميه المنهج الرابع الذي يحافظ على 

الشكل ويثور المضمون وضرب مثاال االغتسال 

من الجنابة الذي كان عادة عربية مضمونها 

التخلص من الشياطين، فحافظ عليها الرسول 

لكنه خلصها من مضمونها الخرافي. ويضرب 

 مثاال اخر اكثر اثارة للجدل وهو الحج.

اذن بعد ان يتحدث بتفصيل عن رؤيته لتحديث 

المجتمع المسلم خاصة من زاوية المرأة في 

 الكتاب، يقترح السيدة فاطمة حال لهذه االشكالية.

المشكلة انه ال يقدم النموذ  بشكل علمي 

موضوعي، والواقع ان الجزء المتعلق بفاطمة 

هو معلقة جميلة عاطفية عن فاطمة الزهراء 

الطفلة والمرأة، وهي تنبض بعاطفة دينية عميقة 

وحية مؤثرة حتى ان عيني دمعتا حين راجعت 

الكتاب مؤخرا رغم انه مترجم وان النص 

 العربي لي. 

لكن لإلنصاف فان صد  مشاعر الدكتور علي 

شريعتي وصرخته المدوية حينها ضد االستالب 

الحضاري للمسلمين ال يمكن اال أن تثمن وتمجد. 

فكما للعقل مجده وللطرح الموضوعي العلمي 

وظيفته وضرورته فان العاطفة الدينية لها 

مجدها. ولو أنها يجب ان تتنحى جانبا أحيانا 

لتمنحنا فرصة التعلم. لكن اثرها في المجتمعات 

وفي الوجدان ال يمكن تجاوزه او التقليل من 

 شأنه.

اذن في الكتاب سيرة وجدانية للسيدة الزهراء، 

وقد تجنب الدكتور شريعتي الوقوع في ف  

التخمد  الطائفي واكتفى باالشارة الى المعلومات 

المختلفة عن والدتها وبعض احداث حياتها 

 بصفتها معلومات لم يعلق عليها كثيرا. 

لذل  فان كتابه ال يعد مصدرا دقيقا عن أحداث 

حياة الزهراء لكنه قراءة وجدانية من منظور 

فكر ثوري، وضع فيها الدكتور شريعتي فاطمة 

الزهراء في قلب حركة مقاومة الظلم وقول   ال 

  في التاري  االسالمي. وهو منظور مهم وكما 

قلت ابن عصره لكنه ليس كافيا وقد يكون مخال 

 أحيانا كما ذكرت في بداية حديثي هذا.

 علي شريعتي
 

مفكر إيراني إسالمي شيعي مشهور ويعتبر ملهم 

الثورة اإلسالمية. اسمه الكامل: علي محمد تنقني 

شريعتي مزيناني. ولد قرب مديننة سنبنزوار فني 

، وتخر  من كنلنينة اَلداب، 9122خراسان عام 

لندراسنة عنلنم  9171ليُرشح لبعثة لفنرنسنا عنام 

اَلديان وعلم االجتماع ليحنصنل عنلنى شنهنادتني 

 دكتوراه في تاري  اإلسالم وعلم االجتماع.

انضوى في شنبنابنه فني حنركنة مصنِدّ  وعنمنل 

بالتدريس واعتقل مرتين أثناء دراستنه بنالنكنلنينة، 

اعتقل في بارينس بنعند مشناركنتنه فني تنظناهنرة 

تضامنية مع باتريس لومومبا أول رئينس وزراء 

منتخب للكونغو والنذي اغنتنالنتنه االسنتنخنبنارات 

البلجيكية. ثم بعد عودته من فرنسا، حنينث أسنس 

م حسينية اإلرشناد لنتنربنينة الشنبناب، 9121عام 

اعتقل هو ووالده لنمندة  9172وعند إغالقها عام 

عام ونصف.وأدى الضنغنط النداخنلني والشنجنب 

، ثنم سنافنر 9177العالمي إلى اإلفرا  عنه عام 

إلى لندن، ووجد منقنتنوال فني شنقنتنه بنعند ثنالثنه 

قبنل النثنورة  9177اسابيع من وصوله إليها عام 

سنة. النرأي السنائند أن  22اإليرانية بعامين عن 

ذل  تم على يند منخنابنرات الشناه. انضنوى فني 

اصنبنح 9170شبابه في حركة مصِدّ ، ففي عام 

مدرس في الثانوية وقد اسس في نفس العام اتحاد 

بنعند اإلطناحنة  9172الطلبة المسلمين، في عام 

بمصد  كان أول اعتقال لنه منن قنبنل سنلنطنات 

الشاه وذلن  عنلنى اثنر أحند النمنظناهنرات، بنعند 

اإلفرا  عنه أصبح عضوا في الجبهة النوطنننينة، 

حصل على درجنة النبنكنالنورينوس منن جنامنعنة 

تم اعتقنالنه  9177، في عام 9177مشهد في عام 

مرة أخرى من قبل سلطات الشاه جنبا إلى جنننب 

آخنرينن منن أعضناء حنركنة النمنقناومنة  92مع 

 الوطنية.
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 ةص سلوى فاضل

ي اول المف ر األمير ي  امد آل ىار الىذي اعىتىةىق 

اإلسالم، وسل  مسال  التصّوف، وذو الذي يىجىيىد 

لىغىات، ومى ىتىم بىاألدبىيى: الى ىربىي  11أ يىر مى: 

والفارسي م ا، وعرف عةه تىخىصىصىه بىالى ىر ى  

 1555اإلسالمي  في إيرا: ما قبل وما ب ىد الى ىام 

ةقل صورة تفصيلي  لمر ل  ما قبل اةتصار اليىورة 

في إيرا: عبر أربع م اضرات تاريخي  ألقاذا فىي 

مر ز "الم  د اإلسىالمىي بىلىةىد:" لىرئىيىسىه  ىلىيىم 

 صديقيو

صىفى ىات، ويضىم  517ذذا ال تاب الذي يقع في 

مى ىاضىرات ألىقىاذىا آلى ىار مىع مىداخىالت  1أذم 

ال ضور والىمىال ىقو الىمى ىاضىرة األولى   ىاةىت 

ب ةوا: "إيرا: والتشيّع"، والياةي  "اإلمام الخميىةىي  

تجسيد لتقلىيىد قىديىم"، والىيىالىيى  "اإلسىالم بىوصىفىه 

إيديولوجيا  علي شري تي وف ره"، والراب ى  "عىام 

اليورة"و وال أعلم سّر الىتىأخىر بىةىقىل الى ىتىاب إلى  

عقود عل  اةتصار الىيىورة  1ال ربي  ب د أ ير م: 

 اإلسالمي  في إيرا: الشاذةشاذي ؟و

ل : "مر ز ال ضارة لىتىةىمىيى  الىفى ىر اإلسىالمىي" 

( بأ: ال تاب "ما زال 0101يبرر الةشر المتأخر )

الّضا ويست ق االذتمام والى ىةىايى  مىجىددا"و و"ذىو 

تىىأريىىر فىى ىىري لىىلىىيىىورة ومىى ىىاولىى  الىىبىى ىىث عىى: 

جذورذا"و ويرى المر ز  أ: "الىتىشىيّىع جىذر مى: 

 جذورذا )اليورة("و

وفي تم يد للد تور  ىلىيىم صىديىقىي لىلىمى ىاضىرات 

األربع الش يرة، يقول "فشلت الى ىر ى  اإلسىالمىيى  

الت امل مع المش الت عىلى  الىمىسىتىوى السىيىاسىي 

)ووو(، إذ ُسىى ىىقىىت جىىمىىاعىى  اإلخىىوا: الىىمىىسىىلىىمىىيىى: 

تةظيميا، وةال  يير م:  وادرذا وقيادات ا المىبىرزة 

الش ادةو أما ب ى  مى: ةىجىا مىةى ىم، فىقىد مىةى ىتىه 

الس ودي  مالذا عل  صورة وظىيىفى ، فى ىا: عىلى  

ذنالء اليوار المنقتي: قبول الرعاي  المل ي  مىقىابىل 

خضوع م لسلطاة ا، وفي با ستىا: أرخىّي الى ىبىل 

قليال لـ"جماعت إسالمي" ألة ا لىم تُىمىيىل أّي تى ىد 

 مباشر للةظام القائم"و

جاءت اليورة في إيرا: دو: سابق إةىذار وفىتى ىت 

مر ل  شديدة المرارة لل ضارة الغربىيى  وةُىظىمى ىا 

السياسي  واإلقتصادي  ب د صراع ا مىع الىبىلىشىفىيى  

وال ر ات اليساري  في ال المو إذ أ: الىغىرب  ىا: 

قىىد طىىوى اإلسىىالم فىىي مىىر ىىلىى  الىىةىىسىىيىىا:و فىى ىىذا 

االةتصار ج ل ال ر   اإلسالمي  في مر ل  تىجىّدد 

 وباتت تُش ل واق ا يورياو

 مةابت ا

 اول المتسلطو: في المشرقي: ال ربي واإلسالمي 

ال د م: اةتصار اليورة خوفا عل  تزلزل  ياةاتى ىم 

القم ي  وا تواء أير اليورة داخل إيرا: والتصويب 

عل  شي ي  اليورة م: أجل تجزئت او وذو مشىروع 

عىقىود عىلى  قىيىام  1يمتد إل  اليوم، رالىم مىرور 

الجم وري  اإلسالمي  فىي إيىرا:و ويشىتىد الضىغىط 

أ ير فأ ير  اليا عل    ومات ا اقتصاديا م: أجىل 

شّل يد اليورة في التمدد ضم: الم يطىيى: الى ىربىي 

 واإلسالميو

والالفت ذو أ: إيىرا:  ىاةىت  ىتى  الىقىر: السىادس 

عشر الميالدي دول  سةيّ ، ولم تت ول إل  التشيىع اال 

عل  يد الدول  الصفوي  ذات األصول التر ي ، والىتىي 

دخل ا الىتىشىيىع عىبىر الى ىلىمىاء الى ىرب مى:  ىل مى: 

الب ري:، واإل ساء في الس ودي ، وجىبىل عىامىل فىي 

 لبةا:و

ما ي ةي أ: التشيّع، إضافى  إلى  الىقىومىيى  اإليىراةىيى ، 

ش الّ قوة إليرا:، وذّما في األصل  ل م أما )عىلىمىاء 

عرب أو أتىرا (و وذىذه األصىول تىذّ ىرةىا بىاألصىل 

السوري لموارة  لبةىا:، واألصىل الىيىمىةىي لشىيى ىتىه، 

 واألصل التر ي للصفويي: في إيرا:و

وي تبر االجت اد لىدى الشىيى ى  أسىاس ال مىفىر مىةىه، 

يفر  عل   ل شي ي االقتداء واال تذاء عبىر اتىبىاع 

عالم دي:  فوء، في  ال  ا: الفرد المسلم اليىر قىادر 

عل  استةباط ال  م الشرعيو ذذا "التقليد" ذو عىبىارة 

ع: تسليم أمر المنم: إل  م: يىقىودهو ذىذا مىا سىّ ىل 

عل  مراجع إيرا:  المرجع  س: الشيرازي اصىدار 

فتواه بت ريم استى ىال  الىدخىا: لىمىواجى ى  السىيىطىرة 

 (.1950الغربي   في القر: التاسع عشر )

ظ رت أول دول  شىيى ىيى  فىي الى ىصىر  1555ومةذ 

ال ديث بال الم، وعل   ل شىيى ىي أ: يى ىتىبىر ةىفىسىه 

 ُمَميال ب ذه الدول ، أل: القيادة تميّل الفرد ال اديو

وبما أ: المد اليسىاري اجىتىا  الى ىالىم، فىا: اةىتىصىار 

اليورة اإليراةي  عل  يد مرجع ديةي اعتبر أمرا الىيىر 

مف وم بالةسب  ل ييري:و و اةت الى ىالىم مىةىقىسىمىا بىيى: 

ال يمة  اإلمبىريىالىيى  والسىيىطىرة الشىيىوعىيى ، فىةىبىتىت 

الجم وري  اإلسالمي  بقيادة مىرجىع آتف مى: الى ىوزة 

ال لمي  الديةي  م: قم المقدس ،  امال لواء اإلسالم في 

 ال صر ال ديثو

يتميّز ال تاب بالم لومات الواردة فيه ب وةى ىا تضىيء 

عل   اضر إيرا: ويىتى ىدث عى: وقىائىع  تىاريىخىيى  

ص ي  و وتتميز الىيىورة اإلسىالمىيى  فىي إيىرا: عى: 

اليرذا بأة ا متجذرة في التارير لىتىصىل إلى  الىيىورة 

 جذور الثورة اإلس مية في إيران
قرةا،  يىث تُشى ىل  10ال سيةي  ما قبل أ ير م: 

شخصيتا: بارزتا: مدما ا اليورة، وذمىا  اإلمىام 

الخميةي، تلميذ  ل م: الشير عبدال ريم ال ىائىري 

 وآي  هللا بروجردي، والد تور علي شري تيو

يورد آل ار أ: قم مدية  بةاذا الىفىاتى ىو: الى ىرب، 

ف ولوا إسم ا مع مرور الزم: م: " مةدا:" إلى  

برز ةجم اإلمام الخميىةىي،  1590"قم"و ففي عام 

وذو إيراةي م: أصىول الىيىر فىارسىيى ، بىل مى: 

أصول عربي   وةه سيدا، وعاش والده في ال ةىد، 

ف ا: الشاه ي اول تشويه صورة اإلمام بالقول إةه 

 ذةديو

، فةُىفىّي 1595وأول مواج   مع الشاه  اةت عام 

عدة مرات بي: ال راق وتر يا وفرةسا، ل ةه عىاد 

إل  بلده ب د اةضمام الش ب اإليراةي إل  الىيىورة 

 خلف اإلمامو

وليس اإلمام الخميةي ذو الو يد الذي ي تىبىر مى: 

الم ر ي: والىفىاعىلىيى: فىي الىيىورةو فىمى ىه يىقىف 

الد تور علي شري تي الذي االتاله "السافا " فىي 

لةد: بسبب ت ريى ىه وتىفىاعىلىه مىع الىمىةىاذضىيى: 

 للشاهو

وإ:  ا: الب   ي اول االي اء أ: شىريى ىتىي لىم 

ي : مع اليورة اإلسىالمىيى ، وذىو بى ىسىب آلى ىار 

الُمةّظر االيديولوجي الرئيس لىلىيىورة اإلسىالمىيى و 

فـ"ال قيق  تظل يابت  في اش ال اليورة ذو اةىجىاز 

 شري تي بدرج   بيرة"و

ورالم استش اده، قبيل اليورة بوقت قليل، إال أةىه 

وب سب آل ار يُ د رمزا  بيرا م: رموز الىيىورة 

 "تاليا ف سب عل  اإلمام الخميةي ةفسه"و

وي تبره "منرخو  إيرا: وا دا م: الشىخىصىيىات 

 ال ميق  التأيير  في المر ل  المم دة لليورة"و

أما اةجاز شري تي البارز ف و طر  االسالم ليس 

بوصفه ديةا أي شأةا رو يا وأخالقيا، بل بوصىفىه 

إيديولوجيا وةظىام أفى ىار ورنيى  شىامىلى  لىلى ىالىم 

 والواقعو

ويبق  السنال  لماذا تم تأخير ةشىر ذىذا الى ىتىاب 

وترجمته إل  ال ربي   يث أةه يةقل أ دايا مضى  

عقود مى: الىزمى:، وإ:  ىاةىت  1علي ا أ ير م: 

تفيد م: باب التوييق اِل:، وذي م م  لج   الةقل 

 ال ي المباشرو

ألىف جىةىديىا، لىم  111بلغ عديد الجيش اإليراةي 

يتم : م: مواج   "شريط  اسيت" يةىقىل خىطىب 

اإلمام الخميةي م: مةفاه في "ةىوفىيىل لىو شىاتىو"، 

ذذا ال اسيت ذو اليوم ما يُسم  بـ"السوشل ميديا" 

في ظّل الربيع ال ربي،  ما  ا: التلغراف شى ىار 

 اليورة الدستوري و

استخف الشاه، بداي ، وم:  وله وم: يدعمه مى: 

األمير يي: بقادة الىيىورة والىمىةىاذضىيى: لىلىةىظىام، 

 م تبري: "أة م مجموع  ساذج "و

ويلفت ال اتب إل  اجرام الةظام الش ةشاذي  يىث 

أ: القتلى  بىاأللىوف فىي  ىل مىواجى ى  تى ىصىل، 

لدرج  أةه قصف ش به بالىطىيىرا: ولىم يىرف لىه 

 جف:و

ختاماوو وب سب  ليم صىديىقىي، رئىيىس الىمى ى ىد 

االسالمي في لةد:، أ: "ما م: أ د خارج إيىرا: 

 ما ي رف ا  1555ي رف جذور اليورة اإليراةي  

  امد آل ار"و
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 شّمر عن ساعديك للعبادة
في عالم تسيطر على أهله المادة واالستهالك، يكون 

الصوم أحدى وسائل التغلب على نزعاته. وقد اعتاد 

البشر ممارسة الصوم بأنماط متعددة منذ العصور 

السالفة، بدوافع صحية في اغلب االحيان. ولجأ 

الفقراء والمعوزون لالمتناع عن االكل بسبب 

الحرمان وعدم توفر المادة. وجاءت اَلديان 

السماوية بالصوم كأحد أنماط العبادة والطاعة هلل 

سبحانه وتعالى. ويتجلى عظمة  التشريع اإللهي من 

خالل كافة العبادات، ويتجلى الصوم في مقدمتها، 

النه يوفر لإلنسان ممارسة طاعته العملية هلل تعالى، 

ويضعه على طريق الصحة والسالمة من اَلمراض 

الناجمة عو االستهالك المفرط. وقد دأب الباحثون 

عن أساليب حياة تفضي الى الصحة على الصوم 

المتقطع مؤكدين انه يوفر ذل ، حتى أصبح الصوم 

ممارسة للنخب الباحثة عن سالمة أبدانها. وما أكثر 

البرامج الصحية التي يطرحها أخصائيو التغذيبة 

 التي تحتوي على الصوم المتقطع.

شهر رجب الذي أطل علينا مؤخرا مناسبة لتطوير 

اَلداء الروحي للمؤمن الساعي للتقرب لربه الكريم، 

واالبتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تضر 

اإليمان والحياة. فباالضافة للمناسبات المهمة التي 

يجدر االهتمام بها بِحيائها واالستفادة من دروسها، 

هناك عبادات محددة طرحها الشرع لدعم توجه 

ذوي اإليمان الراس  نحو الصعود الروحي والكمال 

المعنوي. وباالضافة للصلوات واَلدعية هناك 

استحباب لممارسة الصوم، وما أكثر الذين 

يصومون يومي اإلثنين والخميس من كل أسبوع. 

فطوبى لهؤالء الباحثين عن أساليب لتعميق 

روحانيتهم وتمتين عالقاتهم بربهم، وكسر إرادة 

الشيطان ومشروعه إلفساد اإلنسان بحرفه عن 

الطريق الذي رسمه هللا له إلسعاده. ومن المؤكد ان 

العبادات بكافة أشكالها وتجلياتها أسلحة فاعلة ضد 

الشيطان وخططه. إن ممارسة هذه العبادات إعالن 

واضح من المؤمنين الستعدادهم للتمرد على 

 الجديد. –المشروع الشيطاني القديم 

وليس جديدا القول بأن وجوه المؤمنين تبتهج عند 

حلول شهر رجب، فتجرى االستعدادات لالحتفاء به 

سواء بِقامة االحتفاالت بالمناسبات اإلسالمية خالل 

هذا الشهر ام بممارسة العبادات المستحبة خالله. 

فهل أنت واحد من هؤالء الذين فتح هللا قلوبهم 

فاعتبروا الشهر مناسبة متجددة توفر لهم فرصة 

التهيؤ واالستعداد للشهرين التاليين: شعبان 

ورمضان؟ هل أنت على تواصل مستمر بالغيب من 

خالل العبادة والطاعة وتالوة القرآن. قد ال تكون 

كذل ، ولكن لتكن واثقا بأن االهتمام بشهر رجب 

وما فيه من عبادات مستحبة سيضع  على الطريق 

الذي يصعد ب  الى أعلى عليين، ضمن جحافل 

المؤمنين الذين انتهجوا الخط اإللهي منذ آدم عليه 

السالم. فما أجمل ان يحظى المرء بسعادة دينية 

تكمل سعادته الدنيوية المؤسسة على االستقامة 

 والصحة وحسن السلوك والروحانية العميقة.

 فضائل شهر رجب األصب كلمة أخيرة

شهُر رجنب منن اَلشنهنر اَلربنعنِة النُحنُرم إلنى 

م، وهي التي  جانب ذي القعدة وذي الحّجة ومحرَّ

َم هللاُ فيها القتاَل، فعن رسول هللا )  :)اّن ”  حرَّ

رجنب شنهنر هلل النعنظنينم ال ينقناربنه شنهنر منن 

الّشهور حرمةً وفضالً، والقتال منع النكنفّنار فنينه 

حرام أال اّن رجب شهر هللا، وشنعنبنان شنهنري، 

ورمضان شهر اُّمتي، أال فمن صنام منن رجنب 

يوماً استوجب رضوان هللا االكبر، وابتنعند عنننه 

 ”غضب هللا، واغلق عنه باب من أبواب النّار

وعنه ) ( أنّه قال:  رجب شهُر هللاِ اَلصنّب،  

يصبُّ هللاُ فيه النّرحنمنةَ عنلنى عنبناِدِه ؛ وبنذلن ، 

يعيُش المسلمون آفا  الّرحمة فيه، لتنعكس علنى 

واقعهم االجتماعي والسياسي واَلمني، ولنتنكنوَن 

أيّاُمهُ فرصةً للنعنودة إلنى هللا فني منواقنع لنطنفنه 

وسعة رحمته، والتخفُِّف من كّلِ حنقندم وبنغنضناء 

وعصبيّة، قد تكون ناُرُها اتّقدَت فيما سنبنقنه منن 

 الّشهور واَليّام.

وقند ورد الننكنثنينر منن اَلحناديننث فني بننينان مننا 

 يُستحبُّ القيام به في هذا الّشهر:

 الّصوم:

لصوم شهر رجب فضل كثير، وروي أنَّ من لنم 

يقدر على الّصيام، يسبِّح في كّل ينوم منائنة منرة 

 بهذا التسبيح، لينال أجر الّصيام فيه:

 سبحان اإلله الجنلنينل، سنبنحنان منن ال ينننبنغني 

التّسبيح إال له، سبحاَن اَلعنّزِ اَلْكنَرِم، سنبنحناَن 

 من لَبَِس الِعزَّ وهو لهُ أهٌل .

 الدّعاء:

وأدعيته كثيرة، ومنها أن يدعو المنسنلنم فني كنّل 

 يوم صباحاً ومساًء، وفي أعقاب الّصلوات:

 يا من أرجوه لكّلِ خير، وآمن سخطه عننند كنّلِ 

شّر، يا من يعطي الكثير بالقليل، ينا منن ينعنطني 

من سأله، يا من يعنطني منن لنم يسنألنه ومنن لنم 

يعرفه، تحنّناً منه ورحمة، أعطني بمسألتي إيّناك 

جميع الدّنيا وجميع خير اَلخرة، واصرف عنني 

بمسألتي إيّاك جميع شّر الدّنيا وشّر اَلخرة، فِنّه 

غير منقو م ما أعطيت، وزدني من فضنلن  ينا 

كريم. ينا ذا النجنالل واإلكنرام، ينا ذا الننّنعنمناء 

والجود، يا ذا المّن والّطول، حّرم شينبنتني عنلنى 

 النّار .

وروي اّن االمام زين العنابندينن )ع( دعنا 

 به في غّرة رجب :

يا َمْن يَْمِلُ  َحوائَِج الّسائِليَن، ويَْعلَُم َضميَر 

الّصاِمتيَن، ِلُكّلِ َمْسأَلَة ِمْنَ  َسنْمنٌع حناِضنٌر 

َوَجننواٌب َعننتننينندٌ، اَلننلّننـننُهننمَّ َو َمننوعننينندَُك، 

الّصاِدقَةُ، واَينادينَ  النفناِضنلَنةُ، وَرْحنَمنتُنَ  

ند  الواِسعَةُ، فأْسألَُ  اَْن تٌَصنلِّنَي َعنلنى ُمنَحنمَّ

د واَْن تَنْقنِضنَي َحنوائِنجني ِلنلندُّْننينا  َوآِل ُمَحمَّ

 َواالِخَرةِ، اِنََّ  َعلى ُكّلِ َشْييء  قَديٌر .

ورد أن اَلمام الّصاد  )ع( كان يدعو به في كّل 

 يوم من رَجَب :

ُضوَن  خاَب الوافِدُوَن َعلى َغْيِرَك، َوَخِسَر الُمتَعَّرِ

إِالّ لَننَ ، َوضنناَع الننُمننلِّننُمننوَن إِالّ بِننَ ، َواَْجنندََب 

اْلُمْنتَِجعُوَن إِالّ َمِن اْنتََجَع فَْضنلَنَ ، بنابُنَ  َمنْفنتُنوٌح 

ِللّراِغبيَن، َوَخْيُرَك َمْبذُوٌل ِللّطاِلبيَن َوفَْضلَُ  ُمباٌح 

ِللّسائِليَن، َونَْيلَُ  ُمتاٌح ِلالِمليَن، َوِرْزقَُ  َمنْبنُسنوٌط 

ِلَمْن َعصناَك، َوِحنْلنُمنَ  ُمنْعنتَنِرٌض ِلنَمنْن نناواَك، 

ْحساُن اِلَى اْلُمسيئيَن، َوَسبيلَُ  ااِلْبقناُء  ِِ عادَتَُ  ااْل

َعلَى اْلُمْعتَديَن،ُ اَللّـُهمَّ فَاْهنِدنني ُهندَى اْلنُمنْهنتَندينَن، 

مْجتَِهديَن، َوال تَْجعَْلني ِمنَن  ُِ َواْرُزْقني اْجتِهادَ اْل

 اْلغافِليَن اْلُمْبعَديَن، واْغِفْر لي يَْوَم الدّيِن .

وفي دعاء ثان عن الصاد  )عنلنينه السنالم( انّنه 

 قال :

 قُل في رجب :

اَللّـُهمَّ اِنّي اَساَلَُ  َصنْبنَر الّشناِكنرينَن لَنَ ، َوَعنَمنَل 

اْلخائِفيَن ِمْن ، َويَقيَن اْلعابِديَن لَنَ ، اَلنلّنـنُهنمَّ اَْننَت 

اْلعَِليُّ اْلعَظيُم، َواَنَا َعْبدَُك اْلنبنائِنُس اْلنفَنقنينُر، اَْننَت 

اْلغَنِيُّ اْلَحميدُ، َواَنَا اْلعَْبدُ الذَّليل، اَللّـُهمَّ َصّلِ َعلنى 

د َوآِلِه َواْْمنُْن بِِغناَك َعلى فَنْقنري، َوبِنِحنْلنِمنَ   ُمَحمَّ

تَِ  َعلى َضنْعنفني، ينا قَنِويُّ ينا  َعلى َجْهلي، َوبِقُوَّ

ند َوآِلنِه ااْلوصنيناِء  َعزيُز، اَللّـُهمَّ َصّلِ َعلى ُمنَحنمَّ

ننني ِمنْن اَْمنِر الندُّْننينا  اْلَمْرِضيِّيَن، َواْكِفني ما اََهنمَّ

 َواالِخَرةِ يا اَْرَحَم الّراِحميَن .

 االستغفار:

ورد عنن الننننبنّي ) (:  منن قنال فني رجننب: 

أستغفر هللا الذي ال إله إال هو وحده ال شري  لنه 

وأتوب إليه، مائة مّرة، وختمها بنالّصندقنة، خنتنم 

هللا له بالّرحمة والمغفرة، ومن قنالنهنا أربنعنمنائنة 

 مّرة، كتب هللا له أجر مائة شهيد .

 الّصالة:

منها ما ورد عن النبّي ) (:  إّن من صلّى فني 

ليلة من ليالي رجب عشر ركعات، يقرأ فني كنّل 

ركعة الحنمند، و)قنل ينا أينهنا النكنافنرون( منّرة، 

والتوحيد ثالث مرات، غفر هللا له ما اقترفه منن 

 اإلثم .

 العمرة:

وروي أّن أفضل النعنمنرة عنمنرة رجنب، وأننهنا 

 تالية الحّج في الثّواب.

 زيارة اإلمام الحسين )ع(:

وتستحّب في النّصف من رجب، كنمنا ورد عنن 

 اإلمام الّرضا)ع(، عن بُعدم أو عن قُربم.


