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العدد..

دخل احلسني )عليه السالم( على أسامة بن زيد وهو مريض، وهو 
يقول: واغّماه. فقال له احلسني )عليه السالم(: وما غّمك يا أخي؟ 
قال: َديين وهو سّتون ألف درهم. فقال احلسني: هو علّي! قال: إّني 
أخشى أن أموت. فقال احلسني: لن متوت حّتى أقضيها عنك. قال: 

فقضاها قبل موته. )مناقب ابن شهر آشوب 65/4(.

ت�سدر  ا�سبوعيا عن ق�سم االإعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة /ديوان الوقف ال�سيعي - ال�سنة ال�سابعة  اخلمي�س / 27/جمادى االوىل / 1433هـ املوافق  19 / 4 / 2012 

داُر القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة
تقيم مهرجانًا الختتام الدورات القرآنية لطلبة الجامعات العراقية



لنختِم القرآَن سويًة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

A L - A   H   R   A   R

لقطات من الصحن الحسيني الشريف..

لنختِم القرآَن سويًة..

يف جممع البيان قل للذين كفروا ستغلبون اآلية روى حممد 
بن اسحق بن يسار عن رجاله قال: ملا أصاب رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله قريشا ببدر، وقدم املدينة مجع اليهود يف سوق 
اليهود احذروا من اهلل مثل ما  يا معشر  بين قينقاع فقال: 
نزل بقريش يوم بدر، واسلموا قبل ان ينزل بكم مانزل بهم. 
فقد عرفتم اني نيب مرسل جتدون ذلك يف كتابكم، فقالوا: 
يا حممد اليغرنك انك لقيت قوما اغمارا العلم هلم باحلرب، 
حنن  انا  لعرفت  قاتلنا  لو  واهلل  اما  فرصة،  منهم  فأصبت 
الناس فأنزل اهلل هذه اآلية وروي ايضا عن عكرمة وسعيد 

بن جبري عن ابن عباس ورواه اصحابنا ايضا.
يف كتاب اخلصال عن االصبغ بن نباتة قال قال امرياملؤمنني 
عليه السالم: الفنت ثالث حب النساء وهو سيف الشيطان، 
وشرب اخلمر وهو فخ الشيطان ، وحب الدينار والدرهم وهو 
سهم الشيطان، من احب النساء مل ينتفع بعيشه، ومن احب 
االشربة حرمت عليه اجلنة، ومن احب الدينار والدرهم فهو 

عبد الدنيا.
السالم:  عليه  عبداهلل  البي  قلت  قال:  عمر  بن  مفضل  عن 
جعلت فداك تفوتين صلوة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي 
قبل  وأنا يف صلوة  الصلوة  من  فاتين  ما  الفجر  بعد صلوة 
طلوع الشمس؟ فقال: نعم، ولكن التعلم به أهلك فتتخذه سنة، 

فيبطل قول اهلل عزوجل: واملستغفرين باالسحار.

قال االمام علي )عليه السالم( : 
سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إال وأنا 

أعلم، بليل نزلت أم بنهار، أم بسهل أم بجبل
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رئيس ديوان الوقف الشيعي يستقبل الوفد اإلعالمي
للعتبة احلسينية املقدسة
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اال�سراف اللغوي

التن�سيد الطباعي

الت�سوير

االأر�سيف

الت�سميم واالإخراج

هيئة التحرير

املرا�سلون

عبا�س عبد الرزاق ال�سباغ

حيدر عدنان

عمار اخلالدي - ر�سول العوادي
ح�سنني ال�ساجلي - ح�سني ال�سيخ علي 

حممد ال�سامي 

ح�سني اال�سدي         منتظر التميمي

طالب عبا�س - ح�سني النعمة 
علي اجلبوري - عالء ال�سالمي

ح�سن الها�سمي

�سفاء ال�سعدي - تي�سري عبد عذاب

�سكرتري  التحرير

رئي�س التحرير 
�سامي كاظم عبد الرحمن 

في هذا العدد..

االفتتاحية..

رئي�س التحرير

املردودات االجيابية للمشاريع اليت َتقِدُم عليها العتبة احلسينية املقدسة كلها تصب يف خدمة الزائر الكريم خصوصًا 
املهدي  اإلمام  مقام  وقرب  املخيم  شارع  يف  الصحية  اجملاميع  هما  اجنازهما  مت  مشروعني  وآخر  عمومًا  واملواطن 
عليه السالم ملا حتتويه من مغاسل ومحامات صحية حديثة حتت األرض وعلى األرض مكان مجيل لالسرتاحة زين 
ُتقدم  اليت  باإلضافة اىل اخلدمة  املشروعان  ، هذان  املشروعني  لكال  الرائعة  واإلنارة  والزهور اجلميلة  بالنافورات 
للزائرين واملواطنني فأنهما أضافا خدمة معنوية رائعة اخرى لدرجة ان شكليهما جاءا بطريقة متطورة حضارية حبيث 
انهما يستحقان لقب َمعلم حضاري يف كربالء ، فطريقة البناء واهلندسة وجودة املواد املستخدمة للبناء جعلت هذا 

االجناز يشابه ماهو عليه يف الدول املتطورة من اجناز مشاريع متطورة على هذا النمط .
هذان املشروعان ضمن سلسلة املشاريع اليت تنجزها العتبة احلسينية املقدسة خدمًة للزائرين الكرام ولكربالء املقدسة 
خصوصا وللعراق عموما وقد سبقهما مشروع جممع سفري اإلمام احلسني عليه السالم الطيب والذي قدم وما يزال 

يقدم اخلدمات الصحية على يد امهر وأكفأ األطباء من داخل العراق وخارجه .
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قبسات اميانية..

تقارير..

القرآنية..
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اجتماُع فضائِل األنبياِء يف شخصيِة السيدِة فاطمَة الزهراِء 

مؤمتٌر طيبٌّ دولي يف كربالء ملالحقة مناهج كليات الطب 
بالعامل اجلديدة واملتطورة

داُر القرآن الكريم تسجل حضورًا فاعاًل يف املعرض 
امُلقام يف جامعة البصرة
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النواصب يستهدفون زوار اإلمام 
احلسني بصواريخ على احلدود 

اللبنانية السورية

جديد االنجازات



اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة

الدينية  املرجعية  ممثل  طالب 
العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء 
امحد  السيد  مساحة   املقدسة 
من  الثانية  اخُلطبة  يف  الصايف 
يف  أقيمت  اليت  اجُلمعة  صالة 
يف21  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املوافق  1433هـ  األوىل  مجادى 
املعنيني  املسؤولني  13-4-2012م 
يف  العراقية  األموال  حبماية 
اخلارج أن جيدوا احللول اجلذرية 
هلذه املسألة ألنها تربك وضع البلد 
باعتبار إن األموال تكون دائمًا يف 
حتت  تكون  ال  عندما  خطر  حالة 
وهذه  كامل،  بشكل  البلد  تصرف 
يسعى  أن  البد  اجلذرية  احللول 
مجيع  لتحريك  اإلخوة  فيها 

القوانني اليت من شأنها أن تدفع 
العراق  به  ومر  وقع  الذي  احليف 
وأرجع  السابق.  الوضع  نتيجة 
بسبب  مشكلة  هذه  إن  مساحته 
والظروف  السابقة  السياسات 
تاريخ  قبل  العراق  فيها  مر  اليت 
2003/4/9م ومن مجلة ما عوقب 
به العراق وضع اليد على  أمواله 
وهذه هي أموال الشعب العراقي، 
تتكرر  املسألة  هذه  إن  السيما 
وتبدأ احملاوالت كل سنة من اجل 

محاية األموال العراقية.
وحول املؤمتر الوطين املزمع عقده 
قريبًا أعلن مساحة السيد الصايف 
إن اختالف وجهات النظر بنفسها 
حدودا  هلا  إن  والشك  وارد  أمر 

تراعى من  أن  وهذه احلدود البد 
حبيث  السياسيني  الفرقاء  مجيع 
البد أن تكون لنا مرجعية قانونية 
السياسية  املشاكل  مجيع  حلل 
هي  القانونية  املرجعية  وهذه 
ُكتب  الدستور  وطبعًا  الدستور 
واندفع  كثرية  جهود  فيه  وبذلت 
يتجاوز  إن  إىل  العراقي  الشعب 
مسألة القوانني املؤقتة اليت حتكم 
البلد لكي يظفر بدستور يوفر ولو 

احلد األدنى من تطلعاته.
الدستورية  املرجعية  إن  وتابع: 
هي ضمانة للجميع خصوصًا وان 
املوجودة اآلن قد  مجيع األطراف 
ساهمت بشكل أو بآخر يف تثبيت 
مشريا  الدستورية،  الدعامة  هذه 

ال  الدستور  تفسريات  إن  إىل 
أو ليس  لتفسريات شكلية  ختضع 
توجد  إذ  االختصاص  أهل  من 
القدرة  هلا  قانونية  جهات  هناك 
على تفسري مواد الدستور بالشكل 

الذي حيفظ حق اجلميع.
ولفت إىل إن املشاكل كلما اتسعت 
على  بظالهلا  أثرت  كلما  رقعتها 
يدفع  املواطن  وبالنتيجة  املواطن 
الثمن باهظا سواء كان من وضعه 
النفسي أو من تأخر بعض األمور 
توفرها  أن  املفرتض  من  اليت 
الشخص  هذا  إن  باعتبار  الدولة 
داخل ضمن مكونات الدولة. وقال 
هذه  إن  الصدد  هذا  مساحته يف 
وتشخص  حتل  أن  البد  املسائل 

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة السيد أمحد الصايف  املكان: العتبة احلسينية املقدسة       الزمان:  21 / مجادى األوىل /1433هـ املوافق 2012/4/13م

تقرير : حسن اهلامشي

نداء اجلمعة

السّيد أحمد الصافي..

يطالب المعنيين بحلول جذرية لحماية األموال العراقية في الخارج ويدعو األسرة 
التربوية بالمهنية واالبتعاد عن الميول الشخصية

جملة االحرار اال�سبوعية
A L A H R A R  M A G A Z I N 4



نداء اجلمعة

تبدأ  ثم  بآخر  أو  بشكل  النقاط 
عملية احللول وهذا مبين على زرع 
جسور الثقة بني اجلميع، وهذه هي 
مهمة اإلخوة البد من مواقف تدل 
على حسن الظن بينهم ولو باحلد 
ويزرع  الشعب  هذا  حيفظ  الذي 
فيه األمل بان هناك مشاكل قابلة 
باحلوار  يكمن  وحلها  حُتل،  بأن 
اهلادئ البّناء ولو مت إبقاء املسألة 
طويالً  ال اعتقد إن هذا يف صاحل 

الشعب العراقي.
ويف جانب آخر من ُخطبته تعرض 
التعليم  مسألة  إىل  مساحته 
العلم  إن  البالد، حيث  يبين  الذي 
يكون  أن  ميكن  املتعلم  واإلنسان 
حافزًا مهمًا للبناء، فاملشكلة اآلن 
ليست يف العلماء وإمنا يف مصانع 
العلماء واعين بذلك املدارس سواء 
وزارة الرتبية أو املعاهد والكليات 
والكالم  العالي..  التعليم  وزارة  يف 
هنا يف املشاكل وإنها ميكن أن حُتل 
احللول  ووضع  تشخيصها  بشرط 

الناجعة هلا.
الذي يصوغ  وتساءل مساحته من 
الطالب علميًا وتربويًا وأخالقيا؟! 
هذا  صياغة  عن  املسؤول  من 
إىل  األوىل  املراحل  من  الطالب 

البلد؟!  مقعدًا يف خدمة  يتبوأ  أن 
وهو يف  الطالب  يقضيها  سنة  كم 

األروقة العلمية؟!
واستعرض مساحة السيد الصايف: 
العام  باملعنى  واملعلم  الطالب  إن 
ويشمل املدرس واألستاذ اجلامعي 
كل  الدولة،  يف  املسؤولني  وكذلك 
أولئك أمام طائلة املسؤولية، وكما 

العراق  يف  املعلم  إن  معلوم  هو 
من  الكبري  للحرص  إجالال  ل  جُيَ
املعلم على التلميذ وللجهد الكبري 
التلميذ  إزاء  املعلم  يبذله  الذي 
واإليضاح  التعليم  وسائل  قلة  مع 
واإلمكانات، لكن عنوان املعلم كان 
ميثل يف العراق أهمية قصوى وكان 
املعلم يتحمل مسؤولية كبرية وهي 
والعراق  وعزيزة،  نبيلة  مسؤولية 
يعتز برواد التعليم فيه من األوائل 

ويكرمهم تكرميًا يليق بشأنهم.
من  اآلن  النخبة  هذه  إن  وأضاف: 
الدرس  على  واملواظبة  اإلخالص 
واالهتمام باجلانب العلمي موجود 
لكن دخل فيها من مل حيرتم هذه 
املهنة فأصبح البعض وهم قلة لكنهم 

البعض ال يدّرس  مؤثرون فأصبح 
الطالب بشكل جيد ويسمم أفكار 
للطالب  يلوح  أن  وحياول  الطالب 
برتبية  يهتم  وال  اخلاص  بالدرس 
الطالب  بعض  وأصبح  الطالب، 
عندما يأتي إىل املدرسة ال خيرج 
إال حبصيلة سلبية وأصبحت بعض 
بدأ  ألنه  املعلم  من  تشتكي  األسر 
هذه  وظيفته،  عن  التلميذ  يؤخر 
بادرة يف منتهى اخلطورة حيث ان 
بدأت  العراق  يف  التعليمية  اجلهة 
اجلهة  هذه  إن  معتقدا  تتأخر، 
دول  بعض  على  حتمت  التعليمية 
بالشهادة  تعرتف  ال  بأن  العامل 
اجلامعية العراقية ومعنى هذا إن 
هناك مشكلة وهي حقيقية ينبغي 

معاجلتها قبل أن تستفحل.
يقع  األساتذة  بعض  إن  اىل  ونوه 
حتت الضغط يف سبيل أن يعطي 
درجة للطالب ال يستحقها، ووجه 
مساحته خطابه للمعلم إذا أعطيت 
درجة لطالب ال يستحقها فأنت قد 
زرعت بذرة غري منتجة يف اجملتمع 
يضحي  أن  على  الطالب  وعودت 
ال   .. املستقبل  يف  البلد  مبستقبل 
تقلل من طبيعة هذا الفعل ألنك يف 

منحى صياغة طالب غري مؤهل..
ذلك  إن  عن  مساحته  وكشف 
حتت  يقع  األساتذة  من  البعض 
أن  سبيل  يف  شخصية  رغبات 
يعطي  أن  أو  التلميذ  هذا  يعادي 
ألسباب  وهي  التلميذ  هلذا  درجة 
من  نشكو  وأصبحنا   .. شخصية 
وطالب  العلمي،  املستوى  تدني 
املعلم ولكي ال يكون اجلانب العلمي 
مفقودا يف العملية الرتبوية أن يقوم 
بعيدا  للطالب  الصحيح  بالتوجيه 

الشخصية  امليول  أشكال  كل  عن 
والضغوط اخلارجية .

املدرسة  إن  مساحته:  وأكد 
واجلامعات كما تكون حمالً  للعلم 
 .. للرتبية   ً حمال  تكون  أن  البد 
الدور  ميارس  أن  عليه  واملدرس 
فالطالب  اجليل  هلذا  الرتبوي 
وبالنسبة  املدرس،  عند  أمانة 
جتعل  أن  عليها  جيب  للدولة 
مرغبات ومن مجلة تلك املرغبات 
بناء املدارس اليت تليق بطلبتنا .. 
مبعنى إن الطالب عندما يأتي مع 
للدرس  سيحسب  املغريات  هذه 
واملدرسة ألف حساب، ومن غري 
الصحيح إن بعض الطلبة جيلس 
املدارس  وبعض  األرض..  على 

تشكو من الزمحة.
إىل  مساحته  دعا  اخلتام  ويف 
إجياد فرص عمل حقيقية للطلبة 
الطالب  يشعر  حتى  اخلرجيني 
 .. أخذه  الذي  الدرس  بأهمية 
ما  يقول  الطالب  بعض  فتجد 
الدراسي  التحصيل  من  الفائدة 
سأجلس  أخترج  عندما  وأنا 
من  استفدت  وماذا  البيت  يف 

علمي؟!!
واجلانب  مهم  العلمي  فاجلانب 
املعنوية  واحملفزات  مهم  الرتبوي 
للجهات  تعطى  اليت  واملادية 
فيجب  مهمة،  أيضا  التدريسية 
املهمة  األمور  تلك  تغيب  ال  أن 
ما  إىل  نصل  ولكي  الدولة،  عن 
أن  الدولة  على  إليه جيب  نطمح 
حتى  النجاح  مستلزمات  توّفر 
ما  كل  عن  املقصرين  حتاسب 
يتعلق باملسألة التعليمية يف بلدنا 

العزيز. 

المشاكُل كلما اتسعت 
رقعتها كلما أثرت 
بظاللها على المواطن 
وبالنتيجة المواطن يدفع 
الثمن باهظا سواء كان 
من وضعه النفسي أو 
من تأخر بعض األمور 
التي من المفترض أن 
توفرها الدولة 

لكي نصَل إلى ما 
نطمح إليه في الجانب 
التربوي والتعليمي يجب 
على الدولة أن توّفر 
مستلزمات النجاح حتى 
تحاسب المقصرين عن 
كل ما يتعلق بالمسألة 
التعليمية في بلدنا العزيز
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اجتماُع فضائِل األنبياِء في 
شخصيِة السيدِة فاطمَة الزهراِء 

قد يتساءل البعض عن السّر 

يف إن رضا فاطمة معيار 

ومقياس لرضا اهلل تعاىل، 

كما إن سخطها مقياس ومعيار 

لسخط اهلل تعاىل ، وقد 

يتساءل البعض أيضًا عن السر 

العظيم يف أن تكون فاطمة 

الزهراء )عليها السالم( سيدة 

نساء العاملني على اإلطالق، 

وهي سيدة السيدات الثالث 

الالتي ورد فضلهن، وعظم 

مقامهن يف احلديث الشريف:

أربع:  العاملني  نساء  )سيدات 
فاطمة وخدجية وآسية ومريم(.

ال ريب إن لذلك سرا عظيما ال 
يعرفه إال املعصوم، ولكن ال بأس 
الفضائل  هنا من ذكر شيء من 
شخصية  ميزت  اليت  العظيمة 
)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة 
يف  ترتبع  وجعلتها  السالم(، 

إن  حيث  العظيم..  املقام  هذا 
العظيمة  الفضائل  من  كان  ما 
تعاىل  اهلل  أنبياء  من  للعديد 
شخص  يف  اجتمع  قد  العظام، 
فاطمة الزهراء )عليها السالم(، 
الشبه  أوجه  من  بعضًا  وسنذكر 
بني فضائل ومناقب بعض األنبياء 
من أولي العزم، وفضائل ومناقب 
فاطمة الزهراء ) عليها السالم( 
، فقد وردت بعض الروايات عن 
يف  السالم(  )عليهم  املعصومني 
للنيب  تعاىل  اهلل  اختاذ  قصة 
خليال،  السالم(  )عليه  إبراهيم 
لتبوؤ  املوجبة  الفضائل  هي  وما 
هذا املقام اجلليل .. فحينما نزل 
اهلل  قبل  من  املرسل  امللك  عليه 
تعاىل ليبشره باختاذ اهلل تعاىل 
له خليالً  .. نزل عليه ذلك امللك 
فقال له : إن اهلل تعاىل أرسلين 
 ، باخلّلة  عباده  احد  ألبشر 
السالم(  )عليه  إبراهيم  فسأله 

قبسات إميانية

على معرفتها دارت 
القرون األولى

حسن اهلامشي
العالية اليت تبوأتها فاطمة الزهراء عليها السالم،  كثرية هي املناقب والكماالت واملراتب 
ويغضب  لرضاها  اهلل  يرضى  اليت  بضعته  وهي  جنبيه  بني  اليت  األعظم  النيب  روح  فهي 
لغضبها ومستودع سره بل هي حمور اخللق وحجة على أهل الدنيا، والكالم يطول ويطول يف 

سرد مناقبها ومفاخرها عليها السالم.
جاء يف إحدى زياراتها: السالم عليك يا ممتحنة امتحنك اهلل تعاىل قبل أن خيلقك وكنت 

ملا إمتحنك صابرة.
الزهراء عليها السالم قبل خلقها، إلظهار مقامها حيث  امتحان  الزيارة  نفهم من هذه  إذ 
به  مُيتحن  االمتحان  إن  واملعروف  الصابرة،  فأصبحت  السامي  املقام  هلا  فكان  امتحنها 
اإلنسان ليعرف مدى استعداداته وقابلياته، وهذا ما جرى مع فاطمة الزهراء عليها السالم 
حيث امتحنها اهلل تعاىل لكي تكون حاملة لسر مكنون فيها إقتضت إرادة السماء ذلك نتيجة 
لنجاحها يف االمتحان حيث استحقت لقب الصابرة قال تعاىل: إمنا يوفى الصابرون أجرهم 

بغري حساب.
يعين أنه ال يوجد أجر حمدود للصابر وللصرب، بل أجره مفتوح وهذا يؤدي إىل إن الصرب 
يكون يف أعلى مقامات الفضائل األخالقية، ومن هنا كان الصرب أم األخالق بل هو أفضلها 
وأحسنها يف كل شيء فما من شيء إاّل ومقرون الصرب معه، فالصالة مقرونة بالصرب عليها 
النفس اإلنسانية، ولذلك جعل  والطاعة كذلك واإلميان البد من الصرب عليه إلثباته على 
الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد كما ورد يف احلديث الشريف، فإذا كان الصرب 

هكذا مقامه فانه سوف يكون األساس لكثري من األخالق.
فالزهراء عليها السالم حجة على األنبياء من جهة صربها يف عامل الغيب والشهادة وصربها 
يف الدنيا على ما جرى عليها من احملن والظلم، وهذا أيضًا ما أثبتته الشواهد فنحن جند 
إن الكثري من األنبياء كانوا يدعون اهلل تعاىل أن يّطول عمرهم وهذا خبالف فاطمة الزهراء 
عليها السالم حيث كانت مستبشرة عندما أخربها النيب األعظم حممد صلى اهلل عليه وآله 
وسلم إنها أول أهله حلوقًا به، وأيضا كانت تردد يف آخر حياتها: اللهم عجل وفاتي سريعا. 
ورد يف احلديث الشريف املأثور عن أهل بيت العصمة عليهم السالم: انه ما تكاملت نبوة 
دارت  معرفتها  وعلى  الكربى  الصديقة  وهي  وحمبتها  بفضلها  أقر  حتى  األنبياء  من  نيب 

القرون األوىل.
يعين ما تكاملت نبوة نيب ـ والنبوة خالصة التوحيد ـ إال ملن أقر بفضلها وحمبتها واإلقرار هو 
الشهادة على النفس واالعرتاف منها للغري وإقرار العقالء على أنفسهم جائز، فهذه شهادة 
من األنبياء هلا بالفضل واحملبة والفضل يعين إنها كانت هلا زيادة يف الفضائل على األنبياء 
بل هي صاحبة الفضل عليهم بأنه مل تكتمل نبوة نيب إال بها عليها السالم، فهنيئا ألمة قد 
على  والسائرين  حمبيها  تلتقط  مشفعة  شافعة  فإنها  نهجها،  على  وسارت  قدرها  عرفت 
نهجها من بني احملشر كما يلتقط الطري احلب اجليد من احلب الرديء، فهي جتلي رمحة 

اهلل تعاىل للعباد يف كل زمان ومكان.
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ثقافة حسينية.. : ومن هو؟   
فقال امللك : وما تريد منه ؟

 : السالم(  )عليه  إبراهيم  أجاب 

أريد أن أتربك برتاب قدميه .
ويف رواية أخرى : ) لعّلي اخدمه 

حتى أموت ..(.
فقد ورد يف بعض الروايات عن 
املعصومني، إن اختاذ اهلل تعاىل 

إلبراهيم خليالً  خلصلتني :
أوال: عدم رد أي سائل.

اهلل  من غري  الطلب  عدم  ثانيًا: 
تعاىل.

وقد جاء يف بعضها اآلخر: 
أوال: إطعام الطعام.  

والناس  بالليل  الصالة  وثانيا: 
نيام.

وفاطمة الزهراء ) عليها السالم( 
اليت َغَدت برضاها معيارًا لرضا 
معيارا  وسخطها  تعاىل  اهلل 
أحب  وهي  تعاىل،  اهلل  لسخط 
)صلى  اهلل  رسول  إىل  الناس 
اهلل عليه واله وسلم( فانه ما كان 
يقصدها احد ويعود يائسًا، وقد 

جاء يف رواية : 
) إن السائلني كانوا إذا يئسوا من 
كل مكان اجتّهوا إىل دار فاطمة 

)عليها السالم((.
)عليها  الزهراء  فاطمة  إن 
السالم( مل تطلب أي شيء طيلة 
السنوات التسع اليت عاشتها يف 
علي  املؤمنني  أمري  اإلمام  بيت 
السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن 
فراش  على  كانت  عندما  حتى 

املرض.. 
كما إن الزهراء ) عليها السالم( 
مع  أخرى  فضيلة  يف  اشرتكت 
فقد  السالم(،  )عليه  إبراهيم 
امتحن اهلل تعاىل إبراهيم )عليه 
وكانت  ابنه،  ذبح  يف  السالم( 
قد  السالم(  )عليها  الزهراء 
واحلسني  احلسن  بابنيها  فَدت 
) عليهما السالم(، ومل يذبح ابن 
إبراهيم، بينما ُقتل ولدا الزهراء 
اهلل  سبيل  يف  السالم(  )عليها 
احلسن  اإلمام  سم  فقد  تعاىل.. 

وذبح اإلمام احلسني.
من  تعاىل  اهلل  أنبياء  من  اآلخر 
النيب  وهو  أيضًا  العزم  أولي 
السالم(  )عليه  مريم  بن  عيسى 
أما  والدته،  بعد  تكّلم  الذي 
فقد  السالم(  )عليها  الزهراء 
وحتمده  تعاىل  اهلل  تسبح  كانت 
وتتكلم مع أمها وهي ما تزال يف 
والدتها  بعد  قالت  وقد  بطنها، 

مباشرة :
 ) أشهد أن ال اله إال اهلل واّن أبي 

رسول اهلل(.

قبسات إميانية

التفسيُر الميداني لمقولة 
الحسين )عليه السالم( 

هيهاَت منا الذلة )2-2(
أصحابه  من  السالم  عليه  احلسني  طلب  يف  جيدا  تأملنا  لو 

االنسحاب ليال يتضح لنا ان هنالك منفذا يستطيع ان ينفذ منه 

من أراد االنسحاب ، واحلسني عليه السالم طلب من عمر بن 

سعد إما االنسحاب من خالل مطليب  الرجوع اىل مدينة جده 

او اىل ثغر من الثغور فاحلسني عليه السالم هو الطالب لذلك 

عليه  احلسني  إن  أي  موجود  واملنفذ  الرافض  هو  سعد  وابن 

يطلب  أن  غري  من  جده  مدينة  اىل  الرجوع  يستطيع  السالم 

ذلك من ابن سعد .

واملصري يعلمه احلسني عليه السالم وتكالب القوم مشهد أمام 

يعد من اخلطط  بل حتى االنسحاب  عينيه واحلرب كر وفر 

ذلك الن  تعد  ال  الطف  واقعة  ولكنها يف  التكتيكية  العسكرية 

االنسحاب هو كسب وقت لتعبئة قوة وطاملا ان احلسني عليه 

السالم يعلم  انه ال قوة تسنده وهو يرى مصارع عياله وصحبه 

منا  هيهات  عبارة  عظمة  تتجلى  هنا  االنسحاب  إمكانية  ومع 

الذلة ، أي اميان هذا ؟ أي كربياء تلك ؟ أي اميان عند عياله 

يزيد  اللعني  عليه مصاحلة  يعرضوا  مل  انهم  لدرجة  وصحبه 

فيه  تركه  فقد خالفوه  إال  امره  انهم طوع  بل  لدمائهم  حقنا 

 . السالم  عليه  احلسني  وحياة  إميانهم  الرتك ميس  ان  طاملا 

مصرعه ومصرع عياله وصحبه وسيب نسائه امام كلمة واحدة 

ينطقها احلسني عليه السالم املعادلة جدا صعبة لو تعرضنا هلا 

حنن ولكن احلسني عليه السالم يعلم لو كسب عياله وصحبه 

خسر نفسه ودينه وأما حنن اذا ما اعرتضتنا الصعاب حتى 

ولو كانت يسرية فسرعان ما ننسحب وال نكمل املشوار ونتنازل 

عن حقوقنا ، ولو جعلنا شعارنا قوال وفعال هيهات منا الذلة 

صدقوني ملا متكن ظامل من حكم شعب هذا شعاره .
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لو سألوك

)عليه  الذبيح هو امساعيل  أن  الشيعة  رأي 
السالم( وقالت اليهود إن الذبيح هو إسحاق 

وليس امساعيل .
قال السيد جعفر مرتضى يف ) الصحيح ( 

من السرية ج 2 ص 47 :
بني  عقيدتهم  ترويج  أرادوا  قد  إذن  اليهود 
املسلمني ، وختصيص هذه الفضيلة جبدهم 
إسحاق حسب زعمهم . ولكن اليهود أنفسهم 
قد فاتهم أن التوراة املتدوالة نفسها متناقضة 
) خذ  تقول  فإنها يف حني   ، االمر  يف هذا 
وإذهب   . إسحاق  الذي حتبه  وحيدك  ابنك 
إىل أرض املريا وأصعده هناك حمرقة على 
. .اخل . )سفر التكوين : االصحاح 22 الفقرة 
وحيدك  بكلمة  هنا  عربت  فقد   )33 ـ   1
الدالة على أن إسحاق هو أكرب ولد إبراهيم 
على  وتنص  نفسها  فتكذِّب  تعود  ولكنها   ،
وعمُر  وِلَد  وإمنا  وحيدًا  يكن  إسحاق مل  أن 

إمساعيل أربع عشرة سنة . انتهى .
السلفية فقد حتريوا حتريًا شديدًا يف  أما 
من هو الذبيح ، وروت مصادرهم روايات ) 
صحيحة ( متناقضة ! فقد روى احلاكم مثاًل 
عدة روايات يف أن الذبيح املذكور يف القرآن 
بعضها على شرط  ، وصحح  هو امساعيل 

الشيخني !
ـ قال احلاكم يف ج 2 ص 430 :قوله فديناه 
وزعم   . متقبل  عظيم  بكبش   : عظيم  بذبح 
ابن عباس أن الذبيح امساعيل ، هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه . 

انتهى .
ـ وقال يف ص 559 : عن أبي االحوص ، عن 
عبد اهلل قال عبد اهلل قال : الذبيح إسحاق 
الشيخني  على شرط  هذا حديث صحيح   .

ومل خيرجاه.

السلفية  عند  يوجد  أنه  احلاكم  بني  فقد 
بأنه  قول   : الذبيح  تعيني  يف  اجتاهان 

امساعيل ، 
وقول بأنه إسحاق ،! ثم أشار احلاكم إىل أن 
هذه االحاديث أوجبت عليه أن يتوقف فيما 
هو مشهور عند مشائخ احلديث ، وأن مييل 
إسحاق  الذبيح  وأن   ، املصنفني  اجتاه  إىل 

وليس إمساعيل !
هذان  جاء  أين  من   : السؤال  يبقى  لكن 

االجتاهان يف املسألة !
من  صحيحه  يف  تهرب  فقد  البخاري  أما 
أنه  تارخيه  يف  اختار  ولكنه  الذبيح  تعيني 
عدة  وجود  رغم  إمساعيل  وليس  إسحاق 
إنه  تقول  شرطه  على  صحيحة  روايات 

امساعيل ومن البعيد جدًا أنه مل يرها !
ـ قال السيوطي يف الدر املنثور ج 5 ص 282 

:
وأخرج عبد بن محيد والبخاري يف تارخيه 

وابن جرير وابن املنذر وابن أبي
عبد  بن  العباس  عن  مردويه  وابن  حامت 

املطلب قال : الذبيح إسحاق . انتهى .
وابن  املنذر  وابن  منصور  بن  سعيد  وأخرج 
بن  ويوسف  جماهد  طريق  من  حامت  أبي 
ماهك عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : 

الذبيح امساعيل )عليه السالم( .
أما ملاذا فعل أصحاب املصنفات والصحاح 
الصحيحة  االحاديث  أسقطوا  ؟وملاذا  ذلك 

بأن الذبيح امساعيل !
نفس  يف  حلاجة  فعلوه  أنهم   : فاجلواب 

يعقوب !!
أن   : هنا  يعقوب  نفس  يف  اليت  واحلاجة 
إسحاق  هو  الذبيح  بأن  القول  تبنت  قريشًا 
حبديث  االعرتاف  إىل  تضطر  ال  حتى 

من هو الذبيُح المذكـــــور في القرآن... 
 هل هو إسحاق أو إســــماعيل ؟

فقه وفقهاء

الفتاوى  من  مجموعة  هذه 
والمقتبسة  والجديدة  المهمة 
ورد  ما  أجوبة  من  غالبيتها  في 
في المواقع المنتسبة لمكتب 
علي  السيد  العظمى  اهلل  آية 
دام  السيستاني  الحسيني 
ظله الوارف. )شبكة السراج في 

الطريق إلى اهلل(.

استفتاءات متنوعة

56 /السؤاُل : كما هو املتعارف وال شك فيه أن العدالة اإلهلية موجودة يف مجيع 
املواضيع لكن بالنسبة ملوضوعي يوجد بعض الغوامض اليت جيب إزاحة الستار 
ورواية   » بعد حني  ولو  به  زني  زنا  » من  عنها ومسأليت خبصوص شرح مجلة 
إنسان مستقال بصحيفتني  كل  كان  إذا   » تعف نساؤكم  الناس  نساء  » عفوا عن 
خاصتني سيئات وحسنات، فلو أن الزوج أو األب تعدى على نساء الناس كيف يتم 
التعدي على نسائه أو بناته، أين اآلية الكرمية ) وال تزر وازرة وزر أخرى( فنريد 

معرفة العدالة اإلهلية من املوضوع ؟
الفتوى: املقصود باآلية الكرمية وال تزر وازرة وزر أخرى، إن اإلنسان ال يتحمل 
يؤثر  ال  واألم  األب  ذنب  إن  معناها  وليس  القيامة،  يوم  اآلخرين  ذنب  عقوبة 
سلبيًا على أوالدهما بل هذا من أوضح الواضحات، فسرية الوالدين بل الوضع 
االجتماعي ككل يؤثر يف عادات اإلنسان وسلوكه ولكنه ال خيرجه عن االختيار، 
وليس معنى احلديث إن هذا واقع ال حمالة بل املراد إن األب إذا كان زانيًا أثر 

ذلك يف أوالده ونسائه وهذا أمر طبيعي.
57 /السؤال: يف إحدى الليالي ، حلمت بأنين واقفة بني حشد كبري من الناس 
، وكلهم ينتمون إىل جمتمعي ، وحنن ننتظر إعالن الفائز ، وبينما حنن كذلك 
، وهي  الشكل  الكريم مجيل  القرآن  يدها  أتت ويف   ، بإحدى صديقاتي  وإذا   ،
تعلن بفوزي من بني هذا احلشد الكبري ، وهنئتين ثم قدمت لي القرآن الكريم 
، وأخربتين بان هذا القرآن فيه خطأ ، وان اخلطأ يكمن يف عدد ، وطلبت مين 
أين  أخربتها   ، افتحه  أن  ودون  يدها  من  القرآن  تسلمت   . اخلطأ  ذلك  إخراج 
يكمن اخلطأ ، وقلت هلا » يف تسع آيات « ثم فتحت القرآن يف الصفحة األوىل ، 
فشاهدت صورة لرجل جليل القدر ، وهو يرتدي العمامة السوداء ولبس السادة ، 
وهو يبتسم يف الصورة وظهرت أسنانه . وعندما انتبهت من النوم ، مل أكن اعرف 
هل هذه اآلية وهي » يف تسع آيات « ، موجودة يف القرآن أم ال ؟ ولكن بعد أيام 
قالئل ، فتحت القرآن الكريم ألقرأ أي سورة ، وإذا بهذه اآلية أمامي يف »سورة 

النحل آية 12« ؟
الفتوى: اآلية موجودة يف سورة النمل ال النحل ، ومثلها يف سورة اإلسراء : ولقد 
آتينا موسى تسع آيات بينات . والواقع إن املفسرين ، ارتبكوا يف تفسري اآليتني ، 
فإن اآليات الواردة يف سورة االعراف مفصلة ، مخس آيات ، غري العصا واليد 
البيضاء ) اآلية133( وأضافوا إليها السنني ونقص من الثمرات ) اآلية 130( من 
نفس السورة ، وانشقاق البحر ، لتتم تسع آيات . فلعل الرؤيا املذكورة ، تشري إىل 
إن العدد ، سبع آيات ال تسع ، ولكن ال ميكن االعتماد على الرؤيا ، وكلمات القرآن 

الكريم منقولة بالتواتر ، ال باالعتماد على اخلط .
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من هو الذبيُح المذكـــــور في القرآن... 
 هل هو إسحاق أو إســــماعيل ؟

الشيخ عبد احلافظ البغدادي اخلزاعي 

شاب كان يقيم للصالة عند السيد اخلوئي )قدس 
اهلل سره( من أهالي الفاو، حني بلغ سن 18 سنة 
من  امتنع  وبذلك  العسكرية،  اخلدمة  عن  ختلف 
احلضور إىل جامع اخلضراء، سأل مساحة السيد 
والده عنه، قال موالي ال يستطيع أن حيضر ألنه 
جليس  اآلن  وهو  العسكرية  اخلدمة  عن  متخلف 
بييت  إىل  فليأت  إذن  السيد:  له  فقال  الدار، 
خلدميت إذا رغب بذلك... وفعال انتقل يعقوب إىل 

بيت السيد ملدة تزيد على مخس سنوات.
يقول الشاب ملا دخل أفراد من احلرس اجلمهوري 
من  عدد  مع  مستية  بطائرة  نقلوه  السيد،  بيت 
اعتقالي  مت  الشاب،  أي  وأنا  بغداد،  إىل  العلماء 
ضمن عدد كبري من الشباب املنتفضني عام 1991م 
يف مركز تدريب النجف مقابل حي األنصار، بعدها 
إىل  }سيارات نقل بري{  نقلونا بسيارتني كبريتني 
بغداد، حشرونا يف سيارتني كأننا أغنام نساق إىل 

اجملزرة!.
وصلنا إىل مفرق ديوانية حلة بغداد، هناك سيطرة 
اعرف  ال  تكريت  أهالي  من  عقيد  يديرها  كبرية 
االستخبارات  يف  مسؤول  انه  عرفت  ولكن  امسه، 
مائة  على  يزيدون  ورفاق  جنود  معه  العسكرية، 
عن  العسكريني  تفرز  السيطرة  هذه  شخص، 
املدنيني، حني وصلين الدور سألين العقيد: » أنت 
شنو عسكري لو مدني«.؟ قلت: ما ادري، قال: كيف 
لست عسكريا  أنا  يهزني  واخلوف  قلت  تدري؟  ال 
وال مدنيا« قال: تعال ولك فهمين أنت شنو..؟ قلت 
له  نفاقا  الرفاق  اخلوئي، ضحك  السيد  خادم  أنا 
من جوابي، فقال ألحدهم خذه وضعه يف غرفيت 
}كارفان{ وبعد أن غادرت السيارتان السيطرة جاء 
...خادم  تعبانَا، سألين، أنت شنو كلت  إىل غرفته 

عن  شيء  كل  له  وشرحت  نعم،  قلت  ..؟  اخلوئي 
كأب  خدمة  من  كبري  لرجل  أقدمه  وما  خدميت 

ومرجع وإمام.
بهذه  قلت  السيد  ويد  رجل  تغسل  يد  بأي  فقال: 
وأشرت إىل يدي اليمنى، فأخذها وقبلها ووضعها 
على رأسه وقال هذا إكراما للسيد، وحني قام للصالة 
ثم  وتكتف يف صالته،  السين  املذهب  وفق  توضأ 
قدم لي عشاَء وقال:« واهلل راح أساعدك وأسرحك 
من اجليش إكراما للسيد اخلوئي« وصار حيدثين 
أخو هذا  باملناسبة   ... الفجر  من  وقت قريب  إىل 
العقيد التكرييت آمر مدرسة الدروع يف تكريت اليت 
كلفهم صدام بتسريح اجلنود األسرى يف الكويت، 

وحشروني ضمن األسرى ومت تسرحيي.
ليس  السيد  من  وموقفه  التكرييت  الرجل  هذا 
إىل  عمله  يؤدي  ورمبا  إليه،  حباجة  وال  مزاجيا 
إحلاق الضرر به وبأخيه، خاصة انه سين املذهب 
ومن مدينة الرئيس، ولكن رمزية السيد وموقفه من 
روحيا  أبا  يعتربونه  لصدام  املناوئني  النظام جتعل 

ومرجعا وقائدا.
هناك مواقف يعرفها البصريون الذين عاشوا تلك 
الفرتة يف النجف جسدها السيد من خالل تقديم 
اخلدمات املادية والدوائية والعالج ألبناء اجلنوب، 
والرز  والسكر  الطحني  بتوزيع  يقوم  ممن  وكنت 
يعرف عنها مواقف  اليت  العوائل  والشاي، خاصة 
معادية لصدام ونظامه، وهناك أكثر من 200 عائلة 
إليهم  جنفية تعرض رجاهلم لالعتقال كانت تصل 

التربعات بشكل مستمر. 
هذه املواقف وغريها اليت كان يعرفها املئات وما 
يف اجلعبة ما يغين املوضوع وهو الذي حيقق القطع 
بقيادة هذا الرجل وتارخيه املشرف الذي كتبه يف 

زمن احلرب والظلم والقهر.

فقه وفقهاء

يعطي  احلديث  هذا  الن   ) الذبيحني  ابن  أنا   (
)عليه  إبراهيم  مقامًا شبيهًا مبقام  املطلب  لعبد 
اهلل  وأن  كاالنبياء  ملهمًا  وليًا  كان  وأنه  السالم( 
وإذا   .  . أبنائه  أحد  بذبح  فأمره  امتحنه  تعاىل 
اعرتفت بذلك ، فإن حق احلكم بعد النيب جيب 
من  غريهم  دون  املطلب  عبد  ذرية  يف  يكون  أن 

بيوتات قريش وقبائلها !!
إن  يقولوا  أن  تصورهم  يف  للقرشيني  فاالفضل 
عبد املطلب وأبا طالب وكل أسرة النيب املاضني 
، كانوا كفارًا وأنهم يف النار ، وأن ورثة سلطان 
قريش  جيل  هم  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب 
الثالث  قريش  قبائل  من مجيع  عاصروه  الذين 

والعشرين !
رأي أهل البيت )عليهم السالم(

يف تفسري التبيان ج 8 ص 517 :
واختلفوا يف الذبيح فقال ابن عباس وعبد اهلل بن 
عمر وحممد بن كعب القرطي وسعيد بن املسيب 
واحلسن يف إحدى الروايتني عنه والشعيب : إنه 
كان إمساعيل وهو الظاهر يف روايات أصحابنا 
ويقويه قوله بعد هذه القصة ومتامها : وبشرناه 
بإسحاق نبيًا من الصاحلني فدل على أن الذبيح 
كان امساعيل . ومن قال : إنه بشر بنبوة إسحاق 
دون مولده فقد ترك الظاهر الن الظاهر يقتضي 

البشارة بإسحاق دون نبوته .
ويدل أيضًا عليه قوله : فبشرناها بإسحاق ومن 
فدل   . امساعيل  يذكر  ومل  يعقوب  إسحاق  وراء 

على أنه كان مولودًا قبله .
ـ ويف تفسري نور الثقلني ج 4 ص 421 :

يف أمالي شيخ الطائفة )قدس سره( بإسناده إىل 
سليمان بن يزيد قال : حدثنا علي بن موسى قال 
أبيه  عن  جعفر  أبي  عن  أبيه  عن  أبي  : حدثين 
عن آبائه )عليهم السالم( قال : الذبيح امساعيل 

)عليه السالم( .

ال�سيُد اخلوئي )قد�س �سره( الرقم ال�سعب
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انتقاٌد واسع في العراق لموقف السعودية وقطر بدعوة الهاشمي 

إلغاُء كفالة مشعان الجبوري وإصدار مذكرة
 قبض أخرى بحقه

برلمانيٌّ : الصيف المقبل ال يختلف عن الصيف 
الماضي من حيث تجهيز الكهرباء

وزير الداخلية االيطالي: إذا كانت السيدة مريم 
العذراء محجبة فكيف تطلبون مني منع الحجاب

افتتاُح مرأب دولي في كربالء  

حصاد »األحرار« األسبوعي 

سياسيون  وحمللون  برملانيون  انتقد 
املعلن  والقطري  السعودي  املوقف 
باإلرهاب  املتهمة  اجلهات  بدعم 
لنائب  بدعوتهم  يتعلق  ما  السيما 

طارق  املتهم  اجلمهورية  رئيس 
إىل  تسليمه  ورفضهما  اهلامشي 
النواب  جملس  عضو    ، العراق 
لـ)االحرار(  بني  العطواني  مجعة 

تعلنان  زالتا  ما  الدولتني  هاتني  ان 
احلكومة  من  موقفهما  رمسي  بشكل 
ذلك  جتلى  وقد  العراقي  والشعب 
 ، العربية  بغداد  قمة  خالل  رمسيا 

واالعالمي  السياسي  طالب  فيما 
السعودية  الرهيين  احلليم  عبد 
وإقامة  العراق  مع  مواقفها  مبراجعة 

بناءة معه.  عالقات 

اخلربية

موجز األحرار
1. وزير النقل هادي العامري يكشف 
شركة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن 
فرنسية لتنفيذ مشروع قطار يربط 
االوسط،  الفرات  حمافظات  بني 
منوها إىل ان بدء العمل يف املشروع 

سيكون نهاية الشهر اجلاري.
تكشف  الربملانية  املالية  اللجنة   .2
عن مشول منتسيب القطاع اخلاص 
يعتزم  الذي  املوحد  التقاعد  بقانون 
أنها  مبينة   ، قريبا  إقراره  الربملان 
هيئة  مع  مشرتك  وبشكل  تعمل 
اإلسراع  على  الوطنية  التقاعد 
التقاعد  قانون  مشروع  باجناز 

املوحد.
مع  اتفاقية  تربم  كربالء  جامعة   .3
لتبادل  لالستشارات  األملانية  الدار 
اخلربات واالستشارات يف اجملاالت 

العلمية والسياحية الزراعية. 

أعلن رئيس جلنة النزاهة النيابية 
بهاء االعرجي إن جملس القضاء 
لدعوة  استجاب  العام  واالدعاء 
مشعان  قضية  مبراجعة  اللجنة 

بإلغاء  قرارا  واصدر  اجلبوري 
قبض  مذكرة  وإصدار  الكفالة 
اخرى حبقه ، وقال االعرجي ان 
جملس القضاء سيتخذ االجراءات 

 ، غيابيا  اجلبوري  مشعان  حبق 
واصفا هذا االمر باالجناز الكبري 

للجنة النزاهة.

أكد عضو يف جلنة النفط والطاقة 
النيابية ان الصيف املقبل ال خيتلف 
كثريا عن الصيف املاضي من حيث 
ساعات جتهيز الطاقة الكهربائية 

ان  احلميدان  امحد  وبني   ،
حمطات توليد الطاقة الكهربائية 
خالل  اخلدمة  ستدخل  اجلديدة 
املدة املقبلة اعتبارا من شهر متوز 

بالتالي فمن الصعب ان نقول ان 
الصيف املقبل سيشهد حتسنا يف 

توفري الطاقة الكهربائية.

االيطالي  الداخلية  وزير  رفض 
التوقيع على قانون جيرم احلجاب يف 
بالده، وأعلن وزير الداخلية اإليطالي 

معارضة  ال ميكنه  أنه  أماتو  جوليانو 
يف  احلجاَب  املسلمة  املرأة  إرتداء 
بسيط  و  واضح  لسبب  ذلك  و  بالده 

و هو أن السيدة مريم العذراء والدة 
كانت  السالم(  )عليه  عيسى  النيب 
تضع احلجاب على رأسها هي أيضًا.

املقدسة  كربالء  مدينة  يف  افتتح 
مرأب كربالء الدولي الواقع على 
احللة  مدينة  اىل  املؤدي  الطريق 
وتضمن   ، دوامن  عشرة  مبساحة 

املرأب عددا من املرافق اخلدمية 
صالة  منها  املسافرين  لراحة 
خمصصة  ومكاتب  لالسرتاحة 
املرأب حنو  للسفر كما سيتوعب 

الفني ومئيت مركبة مما سيساهم 
يف تنشيط حركة السياحة الدينية 

يف مدينة كربالء املقدسة.

جملة االحرار اال�سبوعية
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تقارير 

تقرير / عالء السالمي

احلسينية  للعتبتني  العامتني  األمانتني  مع  بالتعاون 
 ، الطبية  للعلوم  أصفهان  وجامعة  املقدستني  والعباسية 
عقدت كلية الطب يف جامعة كربالء املؤمتر الدولي األول 
للتعليم الطيب على القاعة الكربى يف اجلامعة حتت شعار 
يف  احلديث  الطيب  التعليم  سيشرق  واإلرادة  )بالطموح 
عراقنا اجلديد( وحضر املؤمتر شخصيات رمسية وطبية 
فضال عن باحثني من جامعة أصفهان وجامعات عراقية 
إيرانية باإلضافة إىل باحثني عراقيني مغرتبني  وأخرى 

يف بريطانيا.  
من  املؤمتر  عد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
املؤمترات النوعية العلمية املهمة كونه حيمل طابعا دوليا 
هذا  »يعترب  لـ)األحرار(  تصريح  األديب يف  علي  وقال   ،
العلمية املهمة كونه حيمل  النوعية  املؤمتر من املؤمترات 
طابعا دوليا حيث شاركت فيه كليات طب من خارج العراق 
حيث  من  الطيب  التعليم  تطوير  عملية  يف  سيسهم  مما 
وضع مناهج جديدة تالحق عملية التجديد والتحديث مبا 
حيدث يف هذه املناهج بكليات الطب يف جامعات العامل 
العلمية  املناهج  تطوير  إىل  وزارته  سعي  األديب  وأكد   ،
لكليات الطب يف العراق ، موضحا ان وزارته ساعية اىل 
تفعيل مذكرات التفاهم حول التبادل العلمي مع اجلامعات 
اجلامعات  مع  توأمة  اتفاقات  عقد  عن  فضال  العاملية 
تطوير  هو  ذلك  من  اهلدف  ان  اىل  مشريا   ، املرموقة 

التعليم العالي والطب يف العراق..
الدكتور  للمؤمتر  التحضريية  اللجنة  رئيس  بني  بدوره 
فاضل آل طعمة ان املؤمتر يهدف إىل إحياء روح البحث 
والتقصي يف أسس املنهج العلمي والطيب وأساليب تقوميه 
ومتابعة املستجدات وتبادل اخلربات ، وأضاف: إن املؤمتر 
يهدف ايضا اىل تطوير وتقويم املناهج وطرائق التدريس 
عن  فضال  الطيب  التعليم  يف  وأثرها  ونظرياته  والتعلم 
مناقشة أهم املستجدات يف هذا النوع من التعليم وطرح 

جتارب تعليمية للنقاش 
أما معاون عميد كلية الطب يف جامعة كربالء فقد كشف 
لتدريب  إيرانيني  وأطباء  كربالء  جامعة  بني  اتفاقية  عن 

األطباء العراقيني واألكادمييني يف هذا اجملال. 
كلية طب  » يف  لـ)االحرار(  موسى حمسن  الدكتور  وقال 
جامعة كربالء لدينا اتفاقية مع جامعة اصفهان يف ايران 
الطيب  التعليم  برنامج  يف  االيرانية  اجلامعات  وبعض 
واالطباء  العراقية  الطب  كلية  كادر  من  االطباء  وتدريب 
اضافة اىل ايفاد الطلبة للمشاركة يف البحوث يف داخل 

ايران والعراق.
هذا ويرى مراقبون ان تفعيل هذه املؤمترات واالتفاقيات 
ستسهم يف تعجيل تطور الواقع الطيب يف العراق خصوصا 
مع وجود  طاقات طبية أثبتت قدرتها يف هذا اجملال خارج 

البلد ..  

،،
مؤتمرٌ طبيٌّ دولي في كربالء لمالحقة مناهج كليات الطب 

بالعالم الجديدة والمتطورة
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داُر القرآن الكريم تسجل حضورًا فاعاًل في 
المعرض الُمقام في جامعة البصرة

سهاد سعد عبد األمري

والسبب اننا:

نؤدِّ  فلم  تعاىل  اهلل  عرفنا   -1

حقُه.

رسوله  حنب  إننا  زعمنا   -2

وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى 

وتركنا سنته.

3- قرأنا القرآن ومل نعمل بهِ .

ومل  تعاىل  اهلل  نعمة  أكلنا   -4

نؤدِّ شكرها.

عدونا  الشيطان  إن  قلنا   -5

ووافقناُه.

6- قلنا إن اجلنة حق ومل نعمل 

هلا.

7- قلنا إن النار حق ومل نهرب 

منها.

8- قلنا إن املوت حق ومل نستعدَّ 

له .

9- إذا انتبهنا من النوم اشتغلنا 

بعيوب الناس ونسينا عيوبنا.

نعترب  ومل  أمواتنا  دفّنا   -10

بهم.

 

بدري الغزالي احللي

إن الكفر يف كتاب اهلل تعاىل على مخسة أوجه هي :

اجلحود بالربوبية : وهو قول من يقول ال رب وال جنة وال نار.  -1
كفر اجلحود على معرفة ) جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم(.  -2

كفر النعم ) هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر(.  -3
الكفر برتك ما أمر اهلل.  -4

كفر الرباءة ) كفرنا بكم( أي تربأنا منكم .  -5
ويتساوى يف الذين كفروا اإلنذار وعدمه وذلك ملن ثبت على الكفر منهم متمثل بصناديد قريش.

الكفُر في كتاب اهلل

تشارك دار القرآن الكريم التابعة 
يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
املعرض الذي أقامته األمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة بالتعاون 
يوم  مبناسبة  البصرة  جامعة  مع 
األمانة  أوفدت  حيث   ، اجلامعة 
ممثلني  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
هلا  التابعة  األقسام  مجيع  عن 
بضمنها دار القرآن الكريم ، اليت 
عرض  على  مشاركتها  اشتملت 
إىل  باإلضافة  املختلفة  نشاطاتها 
إقامة ندوات شرح أهم االجنازات 
هذه  خالل  العتبة  حققتها  اليت 
األعوام ، وشهد اجلناح املخصص 
للدار حضورًا متميزًا  بدا واضحا 
من خالل اإلقبال الواسع للزائرين 

املدارس.  طلبة  شرحية  من  سيما 
كما أبدى وزير اهلجرة واملهجرين 
وحمافظ البصرة ورئيس اجلامعة 
خالل زيارتهم جناح الدار إعجابهم 
مبا شاهدوه من اجناز كبري فيما 
القرآن  وثقافة  علوم  نشر  خيص 
)عليهم  البيت  وأهل  الكريم 

السالم(.

يذكر أن الدار املباركة تقيم ضمن 
اجلامعات  يف  القرآني  مشروعها 
دورة قرآنية لطلبة جامعة البصرة 
الطلبة  من  كبري  فيها عدد  شارك 
والطالبات ، يشار إىل أن املعرض 
استمر يف فعالياته لغاية السادس 

من الشهر اجلاري.

قلوبنا ماتت 
بعشرة أشياء!

جملة االحرار اال�سبوعية
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َروى احملدثون حديث الثقلني بصيٍغ 
أن  إال  اللفظ،  حيث  من  متفاوتة 
املعنى  يف  تتحد  النصوص  هذه 
هذا  يف  السبب  ولعل  واملضمون، 
 ( الرسول  أن  إىل  يعود  االختالف 
الذي  هو   ) آله  و  عليه  اهلل  صلى 
بهذا احلديث بصيٍغ خمتلفة  أدىل 
ومناسبات  خمتلفة  مواطن  يف 

عديدة.
وفيما يلي نشري إىل منوذجني من 
املروية هلذا احلديث، ومن  الصيغ 
أراد التفصيل واالطالع على الصيغ 
فلرياجع  احلديث  هلذا  املختلفة 
رسالة حديث الثقلني اليت طبعتها 
دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية 

بالقاهرة ، أما نّص احلديث فهو:
صحيح  يف  جاء  األول:  النموذج 
مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال: قام 
رسول اهلل ) صلى اهلل عليه و آله 
( يومًا فينا خطيبًا مباء يدعى مُخًا 
بني مكة واملدينة، فحمد اهلل تعاىل 

وأثنى عليه، ووعظ وذكَّر، ثم قال:
»أما بعد، أال أيها الناس، فإمّنا أنا 
ربي  رسول  يأتي  أن  يوشك  بشر 
ثقلني،  فيكم  تارك  وأنا  فأجيب، 
أوهلما كتاب اهلل فيه اهلدى والنور، 
به  واستمسكوا  اهلل  بكتاب  فخذوا 
َب فيه،  » فَحثَّ على كتاب اهلل ورغَّ

ثم قال:
أهل  اهلل يف  أذكَِّرُكُم  بييت،  »وأهل 
بييت،  أهل  يف  اهلل  أذكَِّرُكُم  بييت، 

أذكَِّرُكُم اهلل يف أهل بييت«.
النموذج الثاني: حدثنا أبو النَّضر، 

ـ،  طلحة  ابن  يعين  ـ  حدثنا حممد 
الَعويف،  عطيَّة  عن  األعمش،  عن 
عن أبي سعيد اخُلْدري، عن النيب 
) صلى اهلل عليه وآله (، قال: »إّني 
ُأوشُك أن ُأدعى فُأجيب، وإني تارٌك 
 ، فيكم الثََّقَلني، كتاَب اهلِل َعزَّ وَجلَّ
وِعرْتَتي، كتاب اهلل َحبٌل ممدود من 
َأْهُل  وعرتتي  األرض،  إىل  السماء 
بييت، وإن اللطيف اخلبري َأخربني 
علّي  َيِردا  حتى  يفرتقا  َلن  َأنهما 
خَتُلُفوِني  ِبَ  َفاْنُظُروني  احلوض، 

فيهما«.
من هم أهل البيت؟

 ( النيب  خرج  قالت:  عائشة  عن 
صلى اهلل عليه و آله ( غداة وعليه 
ِمْرط  مرّحل من شعر أسود فجاء 
جاء  ثم  فأدخله،  علي  بن  احلسن 
جاءت  ثم  معه،  فدخل  احلسني 
علي  جاء  ثم  فأدخلها،  فاطمة 
َا ُيِريُد اهللَُّ  فأدخله، ثم قال: ) ... ِإمنَّ
اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  ِلُيْذِهَب 

َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهرًيا (  .
وعن أم سلمة قالت: يف بييت نزلت 
هذه اآلية فأرسل رسول اهلل ) صلى 
اهلل عليه و آله ( إىل علي وفاطمة 
»هؤالء  فقال:  واحلسني  واحلسن 

أهل بييت«  .
وعن عمر بن أبي سلمة ربيب النيب 
ملا  قال:   ) وآله  عليه  اهلل  صلى   (
نزلت هذه اآلية على النيب ) صلى 
اهلل عليه وآله (: يف بيت أم سلمة، 
وحسينًا،  وحسنًا  فاطمة  فدعا 
وعلي خلف ظهره، فجللهم بكساء، 

بييت،  أهل  هؤالء  »اللهم  قال:  ثم 
وطهرهم  الرجس  عنهم  فأذهب 

تطهريًا«.
نيب  يا  معهم  وأنا  سلمة:  أم  قالت 

اهلل؟
على  وأنت  مكانك  على  »أنت  قال: 

خري«.
صلى   ( الرسول  صّرح  لقد  نعم 
اهلل عليه وآله ( مبقصوده من أهل 
البيت وبنّي ذلك حيث قال: »إن لكلِّ 
نيب أهاًل وِثْقاًل، وهؤالء يعين عليًا 
أهل  واحلسني  واحلسن  وفاطمة 

بييت وِثْقلي«.
وقال ) صلى اهلل عليه وآله (: »َمن 
كان له من أنبياِء ِثْقل فَعلّي وفاطمة 
بييت  أهل  واحلسني  واحلسن 

وِثْقلي«  .
متى أدىل النيب ) صلى اهلل عليه و 

آله ( بهذا احلديث؟
و  عليه  ) صلى اهلل  الرسول  أدىل 
آله ( بهذا احلديث يف موارد عديدة 

منها:
1. بعد انصرافه من الطائف.
2. يوم عرفة يف حجة الوداع.

3. يوم غدير خم.
4. على منربه يف املدينة.

يف  وهو  املباركة  حجرته  يف   .5
مرضه، واحلجرة غاصة بأهلها.

ما يستفاد من حديث الثقلني
من  كثرية  نقاط  استخالص  ميكن 
نذكر  يلي  وفيما  الثقلني،  حديث 

بعض تلك النقاط:
القرآن  بني  واالقرتان  التالزم   .1

والعرتة 
أهل  وهم  الطاهرة، 

الم (. البيت ) عليهم السَّ
يأتيه  ال  الكريم  القرآن  أن  كما   .2
الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
عليهم   ( البيت  أهل  من  فالعرتة 
معصومون،  فهم  كذلك،   ) الم  السَّ
وإاّل لصدق االفرتاق، وذلك ما نفاه 
 ) آله  و  ) صلى اهلل عليه  الرسول 
يفرتقا  »َلن  قال:  حيث  صراحة 

حتى َيِردا علّي احلوض«.
3. التمسك بالقرآن الكريم والعرتة 
الم ( معًا هو  الطاهرة ) عليهم السَّ
والضامن  الضالل،  من  العاصم 
اإلهلي،  النهج  لعدم االحنراف عن 
وألن املراد من التمسك بالقرآن هو 
التمسك  فكذلك  بتعاليمه،  األخذ 
بالعرتة الطاهرة من أهل البيت هو 
الم (. األخذ بتعاليمهم ) عليهم السَّ
حرص  فقد  املنطلق  هذا  ومن 
الم  السَّ عليهم   ( البيت  أهل  شيعة 
الشريفة  األحاديث  تدوين  على   )
وتسجيلها بدقة وأمانة، منذ العهد 
كل  رغم  هذا  يومنا  إىل  النبوي 
الصعاب واملخاطر وتكبدوا الكثري 
من أجل ذلك، هذا ويوازي حديث 
الم ( يف احلجية  املعصوم ) عليه السَّ

واألهمية، فعله وتقريره .

ما ُيستفاد من حديث الثقلين
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العطاء الحسيني

داُر القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة
تقيم مهرجانًا الختتام الدورات القرآنية لطلبة الجامعات العراقية

اقامت دار القرآن الكريم التابعة 
للعتبة احلسينية املقدسة مهرجانا 
لطلبة  القرآنية  الدورات  الختتام 
اجلامعات العراقية ضمن املشروع 
الذي  اجلامعات  لطلبة  القرآني 
أطلقته الدار، وأقيم املهرجان يف 
قاعة خامت األنبياء داخل الصحن 
حضره  الشريف،  احلسيين 
احلسينية  العتبتني  عن  ممثلون 
وزارة  عن  وممثل  والعباسية 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
وطلبة  أساتذة  من  كبري  وعدد 

اجلامعات العراقية.
من  آي  بقراءة  املهرجان  افتتح 
السيد  تالها  احلكيم  الذكر 
كلمة  أعقبتها  الغاليب،  مصطفى 
د.سامل جاري ممثالً  عن األمانة 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة، 
العالي  التعليم  وزارة  كلمة  وكانت 
جامعة  لرئيس  العلمي  والبحث 
املوسوي  موسى  األستاذ  بغداد 
الذي حضر نيابة عن وزير التعليم 
األستاذ  العلمي  والبحث  العالي 
على  أكد  الذي  األديب،  علي 

الدورات  وتكثيف  دعم  ضرورة 
خطورة  من  للحد  القرآنية 
حتاول  اليت  املنحرفة  التيارات 
تغيري مسار العملية الرتبوية، ثم 
ألقى الشيخ حبيب الكاظمي كلمة 

توجيهية باملناسبة.
للعتبة  العام  األمني  وبادر 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
بتكريم عشرة  الكربالئي  املهدي 
من الطلبة اجلامعيني األوائل يف 
الدورات القرآنية إىل زيارة مشهد 

اإلمام الرضا )عليه السالم(.

الكريم  القرآن  دار  إن  يذكر 
يف  القرآني  املشروع  أطلقت 
اجلامعات العراقية قبل أكثر من 
عام، وقد خترج يف الدفعة األوىل 
أكثر من مئة طالب وطالبة، ويف 
من  أكثر  خترج  الثانية  الدورة 
وطالبة،  طالبا  ومخسني  مائتني 
متهيدًا  الدورات  هذه  وتعد 
دار  تروم  الذي  القرآني  للملتقى 
القادم  إقامته يف  الكريم  القرآن 

من األيام.

،،
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العطاء الحسيني

أكثر من 8000 ُمراجع خالل ثالثة أيام 
ع سفير الحسين الطبي لمجمَّ

تيسري عبد عذاب

يف  اخلدمي  لنهجها  استمرارا 
والعالج  الراحة  سبل  توفري 
زائرين  من  الكرام  للمواطنني 
جممع  استضاف  وقاطنني، 
السالم(  )عليه  احلسني  سفري 
احلسينية  للعتبة  التابع  الطيب 
كادرا  أيام  ثالثة  وملدة  املقدسة 
من  شخصا   )43( ضم  طبيا 
من  وممرضني  ومعاونني  أطباء 
اهلند وباكستان متخصصني يف 

أمراض العيون.
الطيب  اجملمع  )االحرار(  زارت 
جملمع  اإلداري  املعاون  والتقت 
احلاج  الطيب  احلسني  سفري 
الذي  خضري(  ياس  )خضري 
قال: قامت األمانة العامة للعتبة 
وبتوجيه من  املقدسة  احلسينية 
العام الشيخ عبد املهدي  أمينها 
أطباء  باستدعاء  الكربالئي 
ومن سكنة  اجلنسية  باكستانيي 
 )43( ضم  املتحدة  الواليات 
شخصا لغرض تقديم اخلدمات 
ملرضى  والوقائية  العالجية 

العيون يف كربالء املقدسة.

وأضاف خضري: ان الكادر باشر 
 2012/4/6 يوم  منذ  العمل 
يف  املراجعني  عدد  وصل  حيث 
اليوم األول اىل )1500( مراجع 
واجري خالله )40( عملية منها 
عملية املاء األسود واملاء األبيض 
وزرع العدسات الدائمية واحلول 

عند األطفال والكبار.
فقد  الثاني  اليوم  أما  وتابع 
 )3000( املراجعني  عدد  كان 
عملية،   )50( خالله  واجري 
عدد  وصل  فقد  الثالث  واليوم 
املراجعني إىل أكثر من )3500( 
من  أكثر  حتويل  ومت  مراجع 
العمليات  إلجراء  شخصا   )55(
يف  االشرف  النجف  إىل  هلم 
التعليمي كون  مستشفى الصدر 
كربالء  يف  انتهت  األطباء  مدة 
بسيارات  إيصاهلم  وسيتم 
إجراء  لغرض  احلسينية  العتبة 
األطباء  قبل  من  هلم  العمليات 
إىل  أخرى  مرة  بهم  والعودة 

كربالء.
وأكد املعاون اإلداري إن الدعوة 
األطباء على  االتفاق مع  مشلت 
يف  وعمليات  فحوصات  إجراء 

كافة حمافظات العراق ما عدا 
إقليم كردستان وكل حمافظة ملدة 
ثالثة أيام. موضحا انه مت توفري 
واملستلزمات  الفحوصات  كافة 
والنظارات  والعالجية  الطبية 

والعدسات  واإلطارات  الطبية 
للمراجعني.  جمانا  واألدوية  
احد  حمسن  علي  الطفل  والد 
العتبة  اشكر  قال:  املراجعني 
توفري  على  املقدسة  احلسينية 
املواطنني  لفحص  الفرصة  هذه 
املسؤولية  عني  هو  وهذا  جمانا 
وأمينها  العتبة  تتحملها  اليت 
واملواطن. الزائر  حيال  العام 

فاضل،  عباس  املراجع  وأكد 
األطباء  من  العديد  راجعت 
وأجريت لي عملية بالليزر وعاد 

نظري بعد فرتة كما كان وكأني 
مل اعمل أي عملية وها أنا اليوم 
احلسني  سفري  جممع  أراجع 
لي  وأجريت  السالم(  )عليه 
الكادر  قبل  من  باجملان  عملية 
دعته  الذي  األجنيب  الطيب 
املوفقية  وأمتنى  املقدسة  العتبة 
والنجاح لكل من ساهم بفحص 
الذين  الفقراء  املرضى وخاصة 

ال ميلكون حتى أجرة الكشف.
بابنيت  أراجع   وأنا  سنني  منذ 
صرفت  وقد  العيون  أطباء 
لكن  األموال  من  الكثري  عليها 
بدون جدوى، هذا ما قاله والد 
شيماء كاظم وأضاف لقد اجري 
هلا الفحص من قبل األطباء يف 
)عليه  احلسني  سفري  جممع 
إجراء  وبعد  الطيب  السالم( 
باألجهزة  األولية  الفحوصات 
احلديثة واملتطورة اليت ميتلكها 
إجراء  األطباء  قرر  اجملمع 
وبالتوكل  لي  وأكدوا  هلا  عملية 
سترتك  إنها  تعاىل  اهلل  على  
بعد  األبد  إىل  الطبية  النظارة 

العملية.

145 عملية جراحية 
للعين أجريت للمراجعين 
من قبل كادر متخصص 
وبأحدث األجهزة 
الطبية.
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للعتبة  العامة  األمانة  احتضنت 
كامل  وليوم  املقدسة  احلسينية 
اخلامس  الدولي  املؤمتر  فعاليات 
بعد  العاملية  الطبية  اإلمامة  ملنظمة 
أن أقيم على مدار 3 أيام يف حمافظة 
النجف االشرف بالتعاون مع جامعة 
الكوفة - كلية الطب  ودائرة صحة 
عنوان  حتت  االشرف   النجف 
والتكامل  التعلم  خالل  من  )التقدم 

تكامل الطب واجملتمع والروح(  .
الفعالية  ُعقدت أوىل جلسات  فقد 
وبالتعاون  املقدسة  بالعتبة  املقامة 
وكلية  املقدسة  العباسية  العتبة  مع 
الطب - جامعة كربالء عرب جلسات 
للشخصية  أوهلا  ُأهديت  علمية 
كربالء  لبطلة  والعظيمة  السامية 
السالم(  زينب)عليها  السيدة 
السورية  الصحة  وزارة  ومبشاركة 
ألمراض  العلمي  جملسها  برئيس 
فائز  الدكتور  اهلضمي  اجلهاز 

صندوق.
الزبيدي  رياض  الدكتور  وقدم 
كربالء  جامعة  الطب  كلية  عميد 
بني  الطب  عن)  تفصيلية  دراسة 
السمو ومصاعب املهنة(، كما وقدم 
كربالء  صحة  دائرة  عام  مدير 
حبثًا  بدير  محودي  عالء  الدكتور 
كربالء  يف  الصحية  اخلدمات  عن 
نظرة مستقبلية، وقدم نقيب أطباء 
طحني  أبو  علي  الدكتور  كربالء 
دراسة نوعية عن الزيارة األربعينية 

يف كربالء 2011.
ُأهديت  اليت  الثانية  اجللسة  واىل 
العباس  الفضل  أبي  الفداء  لرمز 

والقائد  األخ  السالم(   )عليه 
فقد  اجملتمع  ضمائر  يف  واملتمكن 
اخلتامية  الكلمات  إللقاء  خصصت 
عبد  الشيخ  مساحة  ابتدأها 
العتبة  عام  أمني  الكربالئي  املهدي 
عن  فيها  عرب  املقدسة  احلسينية 
يف  املؤمتر  لعقد  وامتنانه  »شكره 
العتبات  مع  التنسيق  عرب  كربالء 
ودائرة صحة كربالء من قبل منظمة 

اإلمامية الطبية العاملية.«
اجيابيات  إىل   الكربالئي  وأشار 
املؤمتر كونه يعد رائدًا يف اجملاالت 
الفتًا  احلديثة،  واجملتمعية  الطبية 
إىل إن هذا املؤمتر تنوع باطروحاته 
املتعلقة  األطروحة  السيما  العلمية 
بأخالقية مهنة الطب، حيث قال » ال 
ننكر أهمية التالقح العلمي بني أطباء 
العامل ومنظمتكم وأطباء العراق كما 
وندعوكم لالهتمام باجلوانب العلمية 
وبكافة االختصاصات سواء الطبية 
واالرتقاء  التطور  الن  غريها،  أو 
مبهنة الطب يعد من األسس املهمة 

لألهداف اليت ننشدها.« 
االلتفات  ضرورة  على  مؤكدًا 
ويف  وأهميتها  األخالقية  للجوانب 
مجيع  كون  والوظائف  املهام  مجيع 

على  ترتكز  أن  جيب  الوظائف 
اجلانب  هما  أساسيتني  ركيزتني 
العلمي التخصصي واجلانب املهين 
العلمي  باجلانب  املرتبط  األخالقي 

ورقيه.«
كما أشار أمني عام العتبة احلسينية 
املقدسة اىل إن »االهتمام بأخالقية 
املهنة يف جمال الطب دون غريه هو 
يتعلق  لكون إن جمال عمل الطبيب 
متكنه  وان  وصحته  اإلنسان  حبياة 
واجملتمع  احلياة  يف  دوره  أداء  يف 
حبياته وصحته وان إنسانية املهنية 
االلتزام  خالل  من  تتم  وشرافتها 
حياة  إن  ومعرفة  املهنة  بأخالق 
املريض أمانة قد وضعها اهلل تعاىل 

يف أعناق من ميارس هذه املهنة.«
داعيًا يف الوقت نفسه إىل جعل هذه 
اجللسات أوىل اخلطوات بالطريق 
الصحيح وان حتّول أوراق العمل إىل 
نتائج عمل لآلخرين وان تكون آلية 
عمل ومناهج تدريسية يف اجلامعات 
العراقية .« خماطبًا الوزارات املعنية 
العالي  التعليم  وزارة  منها  باألمر 
من  جتعل  أن  يف  الصحة  ووزارة 
املهنة منهجًا علميًا  منهاج أخالقية 
وان  واملعاهد  اجلامعات  يف  يدّرس 
ضمن  الصحة  ملديريات  يعتمد 
التعليمات وان تكون هناك آلية تعزز 

االلتزام بهذه األخالقيات.«
منظمة  رئيس  عرّب  جانبه  من 
اإلمامة العاملية د. ثروت حسني عن 
العامتني  لألمانتني  وتقديره  شكره 
منذ  للمنظمة  املستمر  لدعمهما 
قدومها للعراق عرب تقديم املساعدة 

والدعم هلا.
وقال حسني إن » األمانتني العامتني 
للعتبتني املقدستني ساهمتا وبشكل 
واسع من خالل دعمهما لنا بتقديم 
اخلدمات الطبية والعالجية الالزمة 

العتبة الحسينية المقدسة تستضيف فعاليات المؤتمر 
الدولي الخامس لمنظمة اإلمامية الطبية العالمية
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يف  السالم(  األئمة)عليهم  لزائري 
»سيتم  انه   ً مبينا  املقدسة«  كربالء 
اخذ االقرتاحات اليت قدمت خالل 
هذه املؤمترات والعمل بها خاصة ما 

مت طرحه  عن أخالق املهنة الطبية 
وتدريسها  تطبيقها  على  وسنعمل 
خدماتنا  تقديم  على  وسنعمل 
التعليمية والتطبيقية الطبية العامة.
قاسم  الدكتور  أعرب  جانبه  من 

للمنظمة  الدولي  املنسق  جعفري 
أعداد  لزيادة  املنظمة  استعداد  عن 
أعماهلم  يقدمون  الذين  األطباء 
العراق  يف  طوعي  وبشكل  الطبية 
وخاصة يف الزيارات املليونية كزيارة 
األربعني القادمة السيما وان هناك 
مع  بالتعاون  هذا  عديدة  مشاركات 
العتبة احلسينية املقدسة وان أعداد 
بازدياد  األطباء  من  املشرتكني 

ملحوظ.
هذه  إن  نعتقد  جعفري  وتابع 
قد  ألنه  للعراق  مهمة  املؤمترات 
وانه  عامًا  ثالثني  مدار  وعلى  حرم 
منظمة  تساهم  أن  جدًا  املهم  من 
الصحي  الواقع  بتحسني  االمامية 
الوضع  إن  نعتقد  ألننا  العراقي 

باملستوى  ليس  العراق  يف  الصحي 
وجود  من  بالرغم  وهذا  املطلوب 
ووجود  العراقية  الطبية  الكفاءات 
بتقديم  يرغبون  ممن  الكثري 
التغيري  على  وقدرتهم  املساعدة 
والتعلم السيما وان العراق بلد غين 

باملوارد واخلريات والكفاءات.
عقد  مت  انه  إىل  أشار  اجلعفري 
أمريكا  يف  املؤمترات  من  العديد 
وبريطانيا واهلند وان املؤمتر القادم 
سيعقد يف كندا يف اوتاوا يف الوالية 
العراق  مؤمتر  جناح  وان  الكندية 
جعل  املقدمة  البحوث  وقاعدة 
مؤمتر  عقد  على  عازمة  املنظمة 
طرح  ما  الن  العراق  يف  آخر  قادم 

من حبوث كان قيما جدًا.

ممثل المرجعية الدينية 
العليا يؤكد على ضرورة 
االهتمام بأخالقية مهنة 
الطب ويوصي بمداراة 
حياة المريض التي هي 
أمانة قد وضعها اهلل 
تعالى في أعناق من 
يمارس هذه المهنة

للعتبة  العامة  األمانة  شاركت 
معرض  يف  املقدسة  احلسينية 
تقيمه  الذي  األول  الدولي  الكتاب 
الصحابي  ملسجد  العامة  املكتبة 
رضوان  ياسر  بن  عمار  اجلليل 
اهلل عليه يف العاصمة بغداد للمدة 

)7-13( نيسان .
»إن  »األحرار«:   مراسل  ونقل 

جانب  إىل  الدولي  املعرض  يف  مبطبوعاتها  شاركت  املقدسة  احلسينية  العتبة 
العديد من الشخصيات  العراقية واألجنبية« ، مبينا »إن  العديد من املؤسسات 

الدينية والرمسية زارت املعرض واطلعت على الكتب فيه« .
واألردن  وإيران  لبنان  مثل  خمتلفة  دول  من  املشاركة  املؤسسات  »إن  وأضاف 

إىل  باإلضافة  وسوريا 
الكثري  عرضت    ، العراق 
الدينية  العناوين  من 
والتارخيية  والطبية  والعلمية 
»إن  موضحا   ، والسياسية« 
واسعا  إقباال  شهد  املعرض 
من قبل البغداديني من مجيع 

األعمار« .
احلسينية  العتبة  جلناح  زيارته  خالل  احلمود  طاهر  الثقافة  وزارة  وكيل  وقال 
املقدسة »إن املعرض رائع وشامل جلميع التخصصات ، حيث متثل هذه الكتب 
كل ما حيتاجه القارئ العراقي« ، مشيدا بالكتب اليت تعرضها العتبة احلسينية 

املقدسة اليت متثل مطبوعاتها اخلاصة« .

األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة..

تشارك في معرض دولي للكتاب ببغداد وجناحها يشهد إقباال واسعا
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أكد رئيس ديوان الوقف الشيعي مساحة 
على  احليدري  صاحل  السيد  العالمة 
احلديثة  التقنيات  استخدام  ضرورة 
جمال  يف  احلاصل  التطور  واستثمار 
يف  علمي  بشكل  واستغالله  اإلعالم، 
األقسام اإلعالمية يف العتبات املقدسة .

العتبة  وفد  لقائه  إثناء  احليدري  وقال 
الضروري  من  إن  املقدسة،  احلسينية 
ان يكون اإلعالم التابع للعتبات املقدسة 
مواكبا للتطور العاملي، معتربا ان الرسالة 
املقدسة  العتبات  تسعى  اليت  واألهداف 
وصادقة،  نبيلة  رسالة  متثل  لنشرها 
الرسول  لرسالة  امتدادا  باعتبارها 
األعظم )صلى اهلل عليه وآله( وأهل بيته 

األطهار )صلوات اهلل عليهم( أمجعني .
وأضاف، إننا ومن خالل الكم اهلائل من 
تلك  لزيارة  يتوافدون  الذين  الزائرين 
العتبات؛ جيعلنا نفكر بوضع إسرتاتيجية 
املبادئ  وترسيخ  الزائر،  لكسب  علمية، 
مناسب،  علمي  بأسلوب  السماوية 
اليت  اإلرشادات  ترسيخ  وخصوصا 
)عليهم  البيت  أهل  أئمة  عن  ورثناها 

السالم( .
ملست  إنين  احليدري،  السيد  وتابع 
اهتماما  املقدسة  احلسينية  العتبة  لدى 
واضحا وكبريا بشرحية األطفال، وهذا 
الضروري  بادرة مهمة من  نعتقده  األمر 
األديان  خمتلف  إن  إذ  عليها،  التأكيد 
املفكرون  طرحها  اليت  األفكار  وكذلك 
واملاركسية  املادية  مدارسهم  مبختلف 
واالشرتاكية وغريها، تؤكد على ضرورة 

رعاية الطفل واالهتمام به.
من جهته تقدم مدير مكتب األمني العام 
سعد  السيد  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

البناء بالشكر والتقدير واالمتنان  الدين 
على الرعاية واالهتمام الواضح من قبل 
رئيس الديوان للعتبات املقدسة، وأقسام 
انه  مبينا  اإلعالم على وجه اخلصوص، 
أوال هلل سبحانه  الشكر  تقديم  من  البد 
هذه  خبدمة  التوفيق  نعمة  على  وتعاىل 

املراقد املشرفة .
هلا  املقدسة  العتبة  إن  البناء،  وأضاف 
اجملاالت  مجيع  يف  كبرية  اهتمامات 
تلك  أهم  متثل  األطفال  شرحية  إن  إال 
خاصة  جملة  طباعة  مت  حيث  اجلوانب 
إىل  إضافة  عدة،  وبلغات  باألطفال 
فديوية  كليبات  بإنتاج  حديثا  اهتمامها 
يتم  ممنتجة،  دينية  أناشيد  على  حتوي 
موضحا  املقدسة،  العتبة  داخل  إنتاجها 
العتبة  طرحته  مشروعا  هنالك  ان 

بإجراء  يتمثل  مثمرة،  نتائج  حقق  وقد 
آخرها مسابقة  كان  لألطفال  مسابقات 
تلك  ان  مبينا  املتقني،  خطبة  حفظ 
من  واسعة  مشاركات  شهدت  املسابقات 
الطفل  مبنح  وساهمت  األطفال،  قبل 
اجلرأة والثقة بالنفس وزرعت يف نفسه 
املسابقات  تلك  إن  إىل  إضافة  األمل، 
أثناء  والديه  مع  الطفل  بتفاعل  تساهم 
الصلة  زيادة  جانب  إىل  احلفظ،  فرتة 
العتبة  مع  وأسرته  الطفل  بني  والرتابط 

املقدسة .
العتبة احلسينية  إن  البناء حديثه،  وتابع 
حيوي  مبشروع  حاليا  باشرت  املقدسة 
ثقافية  أسابيع  إقامة  يتضمن  ومهم 
االول  اقيم  حيث  العراق،  وخارج  داخل 
البصرة،  جامعة  يف  والثاني  بريوت  يف 
من  طرحت  واضحا،  صدى  القى  وقد 
ودور  املقدسة،  العتبة  نشاطات  خالله 
ديوان الوقف الشيعي يف النهوض بواقع 

العتبات بعد سقوط النظام البائد .
من جهته استعرض رئيس قسم اإلعالم 
علي كاظم سلطان االجنازات اليت حققتها 
العتبة على املستوى اإلعالمي، مبينا إن 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اإلعالم 

أصبح اليوم مؤسسة إعالمية تضم إذاعة 
متميزة، وشعبة متخصصة باإلصدارات 
بإيصال  مهتمة  أخرى  وشعبة  األجنبية، 
نشاطات العتبة، واملراسيم العبادية اليت 
شبكات  عرب  املقدسة  العتبة  يف  تقام 
االنرتنت، إضافة إىل شعبة متخصصة 
من  وغريها  الفضائية  القنوات  مبجال 
واضحا  تطورا  شهدت  اليت  اجملاالت 

خالل السنوات األخرية .
اىل  حاليا  نسعى  إننا  سلطان،  وأضاف 
احلسني  االمام  عاملية  مشروع  طرح 
دول  على  انفتحنا  إذ  السالم(  )عليه 
املهرجانات  بإقامة  وشرعنا  العامل، 
الشهادة  ربيع  مهرجان  وأهمها  العاملية، 
القادم  شعبان  يف  سيقام  الذي  العاملي 
املشاريع  من  وغريها  الثامنة،  بدورته 
خالل  من  العامل  دول  بها  حناكي  اليت 

قضية االمام احلسني )عليه السالم( .
واختتم اللقاء باستعراض نتاجات العتبة 
املقدسة الفنية والثقافية والفكرية اليت 
حققتها العتبة احلسينية املقدسة، ومنها 
اللوحات الفنية املعربة عن واقعة الطف 

وغريها الكثري. 

رئيس ديوان الوقف الشيعي يستقبل الوفد اإلعالمي
للعتبة الحسينية المقدسة

السيد احليدري يؤكد على 

ضرورة مواكبة إعالم 

العتبات املقدسة للتطور 

العاملي باعتباره امتدادا 

لرسالة الرسول األعظم 

وأهل بيته األطهار 
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تقارير

اجملموعات  ارتكبتها  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  جرمية 
لبنانيني  باصني  استهدفت  عندما  سوريا،  يف  املسلحة 
للركاب تابعني لـ«محلة اهلرمل« يف منطقة األمانة السورية 
العام  لألمن  نقطة  آخر  مبغادرة  يهمان  كانا  جوسية،  يف 
عندما  العراق،  يف  املقدسة  األماكن  قاصدين  السوري، 
استهدفوا بقذائف صاروخية، ما أدى إىل إصابة احلافلتني 
والركاب  السيارات  من  آخر  وعدد  ركابهما،  من  وعدد 
اإلسعاف  سيارات  حضرت  حيث  املكان،  يف  السوريني 

وباشرت بنقل اجلرحى إىل مستشفيات اهلرمل احلكومي 
والبتول والعاصي، يف وقت استشهد فيه على الفور املواطن 
جرح مخسة  فيما  عامًا،   75 التاال  كليب  اللبناني حممد 
امحد  اجلريح  نقل  كما  النساء،  من  معظمهم  آخرون، 

مشس الحقًا إىل خارج اهلرمل إلصابته البالغة.
روى  الدين  ناصر  حبيب  اهلرمل«  »محلة  على  املشرف 
كانت  »احلملة  إن  فقال  حصل،  ما  لـصحيفة«االنتقاد« 
عندما  املقدسة،  األماكن  لزيارة  العراق  إىل  متوجهة 
بالقذائف  ركابها، إىل قصف  بعد ختم جوازات  تعرضت 

عند احلاجز األخري لألمن العام السوري«.
منت  على  كانت  اليت  احللو  فاطمة  حتدثت  جهتها،  من 
زيارة  إىل  متوجهني  فقالت:«كنا  إصابتها،  أثناء  احلافلة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( عندما مت استهدافنا بقذائف 

صاروخية من جهة األراضي السورية، فنجوت بأعجوبة يف 
حني أصيب عدد من اللبنانيني والسوريني«.

الذي  الساحلي  نوار  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو 
حضر فورًا إىل مستشفى اهلرمل احلكومي أدان اجلرمية 
ووضع  السن،  كبار  حبق  وقعت  اليت  باجملزرة  ووصفها 
يف  سلمية  مظاهرات  عن  يتحدث  من  برسم  اجلرمية 
سوريا، وأن النظام يقاتل األبرياء، داعيًا إياهم إلدانة هذه 
وأن  مدبرا،  األمر  يكون  أن  من  خشيته  ومبديًا  اجملزرة، 
هناك من كان يراقب احلجاج، إلدخال البلد يف الفتنة اليت 

لن ننجر إليها.
هذه  اجلرحى  عاد  الذي  فارس  مروان  النائب  أدان  كما 
اإلرهابية  اجملموعات  رغبة  إطار  يف  تأتي  اليت  اجلرمية 

املسلحة قطع الطريق بني لبنان وسوريا.

،،
النواصب يستهدفون زوار اإلمام الحسين بصواريخ 

على الحدود اللبنانية السورية
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األدبية

ي���������ا اي��������ه��������ا ال�������ن�������اع�������ي ل�����ف�����ق�����د اهل������������ادي 

وج�����ن�����ي ي�����غ�����ط�����ي  ق���������د  دم�������ع�������ي  ان  زد 

ح������ي������ث ال�������ت�������آم�������ر وال�������دس�������ي�������س�������ة م���ن���ه���ج

ب����ع����ل����م����ه  األن���������������������ام  ف��������������اق  م�����������ن  والن 

حم����م����د  ال���������ن���������ي  آل  م�����������ن  وال���������ط���������ه���������ر 

ق�����دمي�����ه ب�������������ات  احل��������ق��������د  ذاك  وك����������������أن 

ف���������������������������أراذل أب������������ن������������اء ه��������ن��������د ورث���������������وا

ف�����ت�����ف�����ن�����ن�����ت زم������������ر ال�������ل�������ئ�������ام ب���ظ���ل���م���ه���م 

وم���������ئ���������ات م���������ن ت������ل������ك امل�������ش�������ان�������ق ن���ص���ب���ت

 وك��������������أن م���������ن ق������������ال ال�����ت�����ش�����ي�����ع م�����ذه�����ب

ول���������ك���������ل م�����������ن ي���������دع���������و ل���������دي���������ن حم����م����د

وت������س������اب������ق������ت زم������������ر ال�������ض�������الل�������ة ي����وم����ه����ا

ن������ظ������ريه ي�������ق�������ل  اذ  ح���������ق���������دا  ل������ت������ص������ب 

وخي���������������ر جن������������م ب���������ال���������ش���������ه���������ادة ف��������ائ��������زا

ت������ت������ع������اق������ب االي�������������������ام ع����������ر ع������ص������وره������ا 

ج��������رمي��������ة أي  ل��������������س��������������ام��������������راء  آه 

ج������الل������ه  ج������������ل  اهلل  ن����������������ور  س�������ي�������ظ�������ل 

م������ن������ه اس�����ت�����ق�����ي�����ن�����ا ل������ل������ه������داي������ة م���س���ل���ك���ا 

دوره������������ا  ي�����ث�����ب�����ت  اذ  امل�����������واق�����������ف  ف������ه������ي 

س����ن����ع����ي����د م��������ا ه�����������دم ال������ل������ئ������ام حب����ق����ده����م

ل�������ت�������ط�������ال اف����������������اق ال��������س��������م��������اء ق����ب����اب����ه����ا

ب����ي����ع����ي اج����������������دد  ال�����������ذك�����������رى  ه�������������ذه  يف 

اب�������������ن ال������������رس������������ول وم�������ف�������خ�������ر ال���������زه���������اد 

ل����������ك����������ن آالم�������������������������ا حت����������ي����������ط ف��������������������ؤادي

ال�������ع�������ب�������اد يف  ت���������غ���������ت���������ال  وأراذل 

ح�����������������رب جي�����������اب�����������ه غ�����������������رية احل���������س���������اد

ل������ل������ق������ت������ل وال���������ت���������ش���������ري���������د واالب�����������ع�����������اد

ح���������ق���������دا ج�����������دي�����������دا ص��������������ار ل���������الوغ���������اد

االح����������ق����������اد  يف  ل�������ل�������ع�������ب�������اس  اب������������ن������������اء 

اج����������س����������اد ق����������د دف��������ن��������ت م����������ع االوت����������������اد

اب��������ط��������ال ق��������د ص������ل������ب������وا ع������ل������ى االع�������������واد

االن�������������������داد يف  ل��������ل��������ظ��������الم  ب���������������ات  ق�����������د 

ل�����ل�����س�����ج�����ن وال������ت������ق������ي������ي������د ب�������االص�������ف�������اد

واالحل�������������������اد ال�������ت�������ك�������ف�������ري  ن����������ص����������رة  يف 

ومي������������������وت م�������س�������م�������وم�������ا ع�������ل�������ي اهل��������������ادي

اب����������دل����������ت ث��������وب��������ي ي�������وم�������ه�������ا ب��������س��������وادي 

واحل�����������ق�����������د م���������������������وروث م�����������ن االج�����������������داد

ه��������������دم ال��������ق��������ب��������اب أوام���������������������ر االس���������ي���������اد

ن���������������������ورا س�������ي�������ع�������ل�������و ق���������م���������ة االجم�����������������اد

وب�����ف�����ض�����ل�����ه ف������ي������ه ال����������ص����������راط س������������دادي

ل�������ل�������ج�������د واالب�����������������ن�����������������اء واالح�������������ف�������������اد

االوراد ورحي������������������ة  ال��������ق��������ب��������ور  ت�������ل�������ك 

ذه������������ب ي�����غ�����ط�����ي ح������ي������ث ب������������ات م������������رادي

ودادي اك������������������ن  اهل��������������������������ادي  ل��������ع��������ل��������ي 

في ذكرى استشهاد اإلمام علي الهادي ) عليه السالم( 
السيد حممد سناء الشاله
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األدبية

ولد سنة 1354هـ وتلقى تعليمه يف املدارس الرمسية ودخل سلك التعليم وجال بصفته معلما يف مدارس كربالء ومدن عراقية أخرى ثم واصل 
دراسته يف املرحلة اجلامعية  وكان منذ نعومة أظافره مولعا بالقراءة والبحث األدبي وقد جره الولع يف حفظ الشعر ودراستِه. لكنه مل ينصرف 
اىل قول الشعر واالنصراف الكلي. أما شعره فيتسم بوجه عام بطابع التقليد وسهولة اللفظ وبساطة املعن، وقد حيفل أحيانا بصور طريفة يف 

املعاني. تويف سنة 1386هـ ومن جودة أشعاره قوله يف قصيدته ثورة احلق )ثورة احلسني )عليه السالم(.

من أدباِء كربالَء
الشاعر عبد املنعم اجلابري

العدى أرغ���م���ت  ل��ل��س��ب��ط  ث����ورة  ي���ا 

عظيمة  ب���ك���ل  ه��ت��ف��ت  ث������ورة  ي����ا 

الوغى ف��أرع��ب��ت  عصفت  ث���ورة  ي��ا 

اهل���دى   م���ورده���ا  زال  ال  ث����ورة  ي���ا 

املقصد ِن���ع���م  واإلي����ث����ار  وال����ع����دل 

مستعبد ح����اك����م  م���ن���ه���ا  وارت���������اع 

يسرتشد س��ن��ائ��ه��ا  ب���ن���ور  أم���س���ى 

واهتدوا ب��ل  غيهم  ع��ن  فرتاجعوا 

كان للباقر أعواٌم ثالث
يوَم ديُن اهلل بالسبط استغاث

فحسنٌي للهدى نعم الغياث
فاسألوا الطفَّ بيوم العاشر

***
محل الباقُر من بني الصغار
ظمَأ القلب وناَر االصطبار

كان يف الطفِّ غريبًا يف الديار
يبصر اخلطَب بطرٍف ساهر

****
يسمع السبَط مناٍد باجلموع
والفضا حبُر سيوٍف ودروع

يطلب النصرَة يف اهلول امَلروع
وهو فرٌد مل جيد من ناصر

****
ينظر اجَلدَّ قتياًل يف القفار

دامَي النحر عليه الدهُر جار

وهو واألطفال قد راموا الفرار
يف البوادي خوَف جوِر اجلائر

****
وأبو الباقر زيُن العابدين
كان للداء وللسقِم قرين

ينظر الوالَد بالقلب احلزين
ثم ال يقوى لدفِع الغادر

***
شبَّ هذا الطفُل يف َضْنِك األسى

وعليه الدهُر باجلور قسا
ظّل يرعى العهَد فالدهُر عسى

خُيصُب احمَلَْل بُسحٍب ماطر
***

كان للباقر من بني العهود
ينشر العلَم على كّل الوجود
فوفى فامتاز للفجِر عمود
ماحقًا جهَل الزماِن العاثر

***
فرأى الطغياُن أّن احلقَّ بان
بعدما ذاق الورى كّل هوان

ها هو الباقُر فازدان الزمان
يدفع الغّي بعلٍم باهر

***
فرأوا يف قتله عيَش الظالم

فأتوا بالسمِّ فتكًا باإلمام
فإذا القلُب هليٌب وضرام

فقضى صربًا بقلٍب صابر
****

قد سقاه السمَّ قوٌم جمرمون
جددوا الغدَر طغاٌة مشركون

فغدًا يف سقٍر جيتمعون
يلعن األوُل فعل اآلخر

قصيدٌة بمناسبة ذكرى استشهاد االمام الباقر )عليه السالم(
عادل الكاظمي
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مقاالت

حتت
 اجملهر

يتهم  ما  كثريا 
بانهم  االمامية  السلفية 
وذلك  الرتبة  يعبدون 
لسجودهم عليها واما هم ال 
يعبدون السجادة اليت يسجدون 
عليها ولنرى رأي ابن تيمية خبصوص هذا 
املوضوع ففي كتاب »جمموع الفتاوى« 

إلبن تيمية قال ابن تيمية :
الصالة على السجادة حبيث يتحرى 
املصلى ذلك : فلم تكن هذه سنَّة 
واألنصار  املهاجرين  من  السلف 
وَمن بعدهم ِمن التابعني هلم بإحسان على عهد رسول اهلل ، بل كانوا يصلون 
يف مسجده على األرض ال يتخذ أحدهم سجادة خيتص بالصالة عليها ، 
وقد روي أن عبد الرمحن بن مهدي ملا قدم املدينة بسط سجادة ، فأمر 

لك  ما
 : له  فقيل  حببسه 

إنه عبد الرمحن بن مهدي، فقال : أما 
علمَت أن بسط السجادة يف مسجدنا بدعة ؟! اهـ جمموع 

الفتاوى )22 / 163( .
وقال ابن تيمية يف موضع اخر من كتابه  اجملموع )21 /118(

وال كان يصلي على سجادة بل كان يصلي إماما جبميع املسلمني يصلي 
على ما يصلون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه مل يكن متميزا عنهم 
بشيء يقعد عليه ال سجادة وال غريه ولكن يسجد أحيانا على اخلمرية 
وهي شيء يصنع من اخلوص صغري يسجد عليها أحيانا ألن املسجد مل 
يكن مفروشا بل كانوا يصلون على الرمل واحلصى وكان أكثر األوقات 
يسجد على األرض حتى يبني الطني يف جبهته صلى اهلل عليه وعلى آله 

وسلم تسليما .

ابُن تيمية : الصالة على السجادة بدعة

سامي جواد كاظم

اإلسالُم بين األصالة والفكر الحديث 
                                                  
 عبد الستار جابر ألكعي           

                                 
   نسمع من هنا وهناك كثريًا ما يتحدثون 
وإذا   ، احلديث  اإلسالمي  الفكر  عن 
أمعنا النظر ملعرفة ما هو املقصود من 
ذلك ، هل هو مصطلح جديد يستعمله 
بعض العلماء واملفكرين خاصة يف هذا 
األمة  به  متر  الذي  العصيب  الوقت 
وتفرقة  وختريب  دمار  من  اإلسالمية 
، وهل أن الفكر احلديث هو اإلسالم 
احلنيف ذاته أم هو فكر قام بصياغته 
يتحرك  الناس  من  بعض  وحتريكه 
هلا  ليست  مصنعة  ضوابط  داخل 
عصمة وقداسة من اهلل )جل جالله( 
ووحي منزل ، وحنن عندما نسمع عن 
علينا  احلديث جيب  اإلسالمي  الفكر 
تعاىل  اهلل  عظمة  عند  نتوقف  أن 

وكتابه اجمليد املنزل على سيد الرسل 
وهذا  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  حممد 
مفهوم  وأن  واألديان  امللل  لكل  واضح 
الفكر اإلسالمي أصيل ثابت ال يتغري 
وذلك  تطور،  مهما  الزمن  يواكب  لكنه 
من يوم خلق اهلل سبحانه اخللق وجعلنا 
من ذرية آدم )عليه السالم( وهو ليس 
نسخة مرتمجة من الثقافات القدمية 

بل هو فكر خالد أبد الدهر.
يف  وأبدع  اإلنسان  تطور  ومهما   
علومه وإمكاناته العلمية والتكنولوجية 
وغريها ، وسعى إىل التجديد والتطور 
فهذا  املختلفة   احلياة  نواحي  يف 
اإلسالم  ثقافة  من  نابع  التجديد 
هلا  وضع  والذي  األصيلة  احملمدية 
األسس والقواعد واألنظمة التفصيلية 
لفهم  موحدا  واحدا  هلا طريقا  وجعل 
هذه األسس ، وهذه من األمور املسلمة 

يف الدراسات واالستقراءات اإلسالمية 
الطاهرة  والعرتة  والسنة  القرآن  بأن 
اجملموعة  هم  املنتجبني  والصحابة 
والقواعد  األصول  تلك  من  املتكاملة 
واملقاصد العامة الكاملة وهم باب من 
أبواب تطور الفكر اإلسالمي مع تطور 
البالغ  األثر  حيث  من  العلمية  احلياة 
للعقل  تركوها  أوسع  جماالت  على 
دائرة  يف  بها  يتحرك  لكي  البشري 
القوانني  ال  اإلهلية  الكونية  القوانني 

الوضعية الظاملة.
 وحنن اليوم بني صراع حضارات من 
ناحية ، وبني مشاكل خطرية من ناحية 
اجلوانب  ومغريات  أمام هجوم  أخرى 
املادية واإلباحية يف احلضارات الغربية 
والشرقية ، وهذا حبد ذاته يتطلب منا 
العلمي  التفكري  على  قائمة  أسالمية 
واإلدراك  الدقيق  والتدبر  العميق 

يف  احلنيف  الدين  ملقاصد  السليم  
يف  يتجسد  وهذا   ، احلياة  عموم 
الفكرية  والنظرة  العقائدي  االنسجام 
وامللل  املذاهب  عموم  لدى  املوحدة 
أن  أقول  أن  أود  اإلجياز  هذا  وبعد   ،
الفكر اإلسالمي احلديث ومن يطالب 
به ، إذا كان على ما ذكرناه أعاله فال 
بأس بالعمل به إذا كان حيقق رفاهية 
سلم  إىل  به  واالرتقاء  املسلم  اجملتمع 
ونبذ  احلق  وإحقاق  احملمدي  اجملد 
الباطل ، وإن كان القصد منه التشويش 
يف العبادة والسلوك واحلركة وإن كان 
القصد منه حب الدنيا وملذاتها وترك 
املسلمني ينهشهم األعداء من كل جانب 
أسالمي  فكري  مبنطلق  ليس  فهذا   ،

حديث .  
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مقاالت

ابُن تيمية : الصالة على السجادة بدعة

كْن طاهرا
م/ إيضاٌح

قلمي املتوا�سع

الــعــدد:
التاريخ: 

 81
329

27/ جمادى االوىل/ 1433هـ 
املوافق 19/ 4/ 2012م

إىل / القارِئ الكريِم

ان الطهارة اليت حيث عليها االسالم هي طهارة مادية ومعنوية اي روحية والعالقة بني الطهارتني عالقة وثيقة حبيث ان تاثري احدهما على اآلخر يظهر بصورة 
جلية من خالل تصرف املسلم، هلذا من االفضل ان يعتاد املسلم على ان يكون على طهارة دائما اي الوضوء وهذا يساعده على دميومة طهارة روحه وجتعله يف 
وضع نفسي مطمئن وعليه ان ال يتوانى من الوضوء اذا ما ذهب اىل املغاسل وهذا االمر ضروري خصوصا بالنسبة لالخوة الذين يعملون يف االماكن املقدسة 

وهذه الطهارة تساعد املتطهر على الصالة يف وقتها هذا اذا كان تواجده يف مكان قد خيلو من مغاسل .

حسني علي حاسم الكرعاوي                 
                             

إحدى  يف  عاش  صديق  لي 
البلدان األوربية  قال انه يف يوم 
أن  وزوجته  هو  أحب  األيام  من 
طازجة  دجاجة  غداءهما  يكون 
بينها  الفرق  ملعرفة  بيده  يذحبها 
وبني دجاج اجملمدات)لعدم توفر 
جمزرة دواجن أسوة مبحافظتنا( 
من  )وشوقا  األسواق  يف  املتوفر 
الدجاج(  ريش  نتف  إىل  الزوجة 
راح  حتى  بذحبها  قام  إن  وما 
من  للخالص  سبيل  عن  يبحث 
جيد  فلم  العزيزة  دجاجته  ريش 
قام  ما  إذا  فهو  إخفائه  من  بدا 
فأن  املهمالت(  سلة  يف)  بوضعه 
ما  أدراك  النظافة)وما  عامل 
بالد  يف  ومنزلته  النظافة  رجل 
ال  فانه  يراه  إن  ما  الغرب؟؟!( 

اجلهات  إبالغ  عن  حلظة  يتوانى 
ففكر  املخالفة  عن  الرقابية 
للخالص  )بطريقتنا(  صاحيب 
من ورطته فقرر حفر قرب لدفن 
وقت  سوى  ميض  ومل  الريش 
الدفن  عملية  انتهاء  من  قصري 
حتى  فاجأته الشرطة فقد أبلغت 
فعلته  شاهدت  اليت  جارته  عنه 
فما أحوجنا هلكذا وعي جمتمعي 
بنبش  وللمطالبة  املخالفة  لضرر 
قبور القوانني )املوءودة من قبل .... 
تنظيم  شانها  من  اليت  منفذيها( 
العامة  والصحة  احليوانات  ذبح 
تنظيم ذبح  )قانون  وتفعيلها منها 
 1972 لسنة   22 رقم  احليوانات 
130من  للمادة  استنادا  النافذ 
يف  فنحن  العراقي(  الدستور 
زمن  أنفلونزا اخلنازير والطيور 
واحلمى القالعية وما ظاهرة ذبح 

احليوانات يف الشوارع ونقلها يف 
والسيارات  اخلشبية  العربات 
ما  على  املطلع  لعل  املكشوفة) 
ورد يف  قانون العقوبات العراقي 
يعلم  املعدل   69 لسنة   111 رقم 
عقوبتها وفق املادة 499 منه( إال 
ضرورة من ضرورات العمل على 
توفري  من  ابتداء  احللول  إجياد 
القاسم  ناحية  )فمجزرة  اجملازر 
من  املاليني  عشرات  عليها  أنفق 
الدنانري والزال القصابون وسط 
الشوارع يهرقون دماء احليوانات 

أمام أنظار األطفال.
والدجاج  اللحوم  تعرض  بينما 
خاصة(  واألمساك)اجملمدة 
مكشوفة عرضة لألتربة والذباب 
يف  حيدث  هذا  كل  واجلراثيم 
السابع  الفصل  مواد  وجود  ظل 
من)368-369- وما جاء يف الباب 

العامة  الصحة  خمالفات  الثالث 
الواردة يف ق.ع.ع.رقم 111لسنة69 
)ألـرائـــــــــــــــــع سائلني املوىل األجر 
الوقت  بذات  مطالبني  لواضعيه 
لتقاعس  بل  لعلة فيه  بتفعيله( ال 
وتكاسل أصحاب الشأن مبمارسة 
واجباتهم وما غياب الدور الرقابي 
الصحي والبيئي إال ابراز أسباب 
واليت  خمالفات  هكذا  ظهور 
يكون  أن  إىل  بعضها  يرقى 
من  لي  وليس   .. إنسانية  جرمية 
القول إزاء كل ما أشرت إليه وما 
الدعوة  توجيه  إال  بصدده   حنن 
والعلم  بالثقافة  يقول  من  لكل 
ملمارسة دوره يف تقويم االعوجاج 
علي  املؤمنني  أمري  قول  وحسبنا 
عليه السالم: قوام الدين والدنيا 
بأربع)نكتفي مبا خيص املوضوع( 

عـــامل يستعمل  علمه.

سلـُة المـهمـــالت وقوانين تنظيم ذبح الحيوانات  
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حاوياُت النفايات
حاويات  ختصص  عندما  جدا  مجيل 

للنفايات حتى تظهر احملافظة مجيلة 

يستخدمها  عندما  واالمجل  ونظيفة 

ترك  غري  من  سليم  بشكل  املواطنون 

واالمجل  احلاوية  جنب  اىل  النفايات 

العاملني  االخوة  متابعة  هو  ذلك  من 

لغرض  احلاويات  هلذه  النظافة  على 

هنا  ولكن   ، ملئها  حال  تفريغها 

اليت  احلاويات  ان  ؟  هو  ما  املرصود 

باب  من  اجلمهورية  لشارع  خصصت 

قبلة ابي الفضل العباس عليه السالم 

اىل باب طويريج مت وضعها يف وسط 

الشارع حبيث انها اضافت منظرا غري 

سليم للشارع نامل ان يتم تغيري مكانها 

باالضافة اىل تغيريها هي حبد ذاتها 

النها غري صاحلة للعمل فالبعض منها 

كسرت عجالتها .

أسرة وجمتمع

االُب وعدم الشعور بالمسؤولية 

حسنني الشاجلي
إن األب هو املسؤول عن حتقيق النظم يف األسرة، 
وان هذه املسؤولية هي من واجبه ومن حق الطفل 

أيضا.
وتقع عليه وظيفة هداية االوالد وارشادهم وتأمني 
حيتاج  مما  اجلوانب  مجيع  يف  منوهم  موجبات 
اىل اهتمام واسع وحذر كبري.ان جنابة االب مهمة 
يكون  ان  بشرط  ولكن  الوقت  نفس  وضرورية يف 
يستغلها  اليت  الدرجة  اىل   ال   ومتساحمًا  لينًا 
الطفل، أي انه ينبغي ان يكون األب جادًا مع ولده، 
لكن  معه،  واحلميمة  الوثيقة  عالقته  إىل  إضافة 
هذا الكالم ال يعين ان يكون عبوسًا دائمًا وغاضبًا 
فالرتبية  البيت.  يف  وعنجهيته  سطوته  فيمارس 
تكون مؤثرة ونافذة متى ما استخدمت القوة اىل 
األب  مثل  وان  املناسبة،  املواقع  يف  اللني  جانب 
ولكنه  مبضعه  يستخدم  الذي  اجلراح  كالطبيب 
ليشفى،  الدواء  عليه  ويضع  ايضًا  اجلرح  يداوي 
فنرى األب يعاقب طفله لكنه يعطف عليه وحيبه 
يف الوقت نفسه، وهذا من ضروريات الرتبية يف 
األسرة. اننا ال نشاهد مثل هذا التعامل يف اجملتمع 
تعامل  أساس  الن  املدرسة   يف  نشاهده  قلما  او 
والعطاء فال  األخذ  قاعدة  يقوم على  معنا  الناس 
الناس  لذا سيبقى  واملداراة  للعاطفة  يوجد جمال 

ناسًا واألب أبا. 
يف  يفرطون  االباء  بعض  ان  احيانا  حيصل 
تربية  وهي  أال  واألساسية  األصلية  وظيفتهم 
على  اإلشراف  عملية  فيرتكون  وتوجيههم  االوالد 
الطفل، ويبدو للمراقب إنهم ال ميارسون اي دور 
يذكر مع أوالدهم، فال يأمرونهم مثال وال ينهونهم 
أن  وميكننا  بهم،  يهتمون  وال 
يشعرون  ال  بأنهم  نصفهم 
وضع  يف  إنهم  مبسؤوليتهم، 
فأصبح  سلطتهم  فيه  فقدوا 
الطفل طليقًا ال توجد أي قوة 
أن  وطبيعي  وجهه،  يف  تقف 

يعمل ما يشاء. 
انهم  غري  وأوامرهم  تعليماتهم  االباء  يصدر  او 
فريى  بها  وااللتزام  بتنفيذها  األوالد  يطالبون  ال 
يصدرون  نراهم  أو  منها،  حل  يف  نفسه  الطفل 
مسؤولني  غري  انفسهم  يعتربون  لكنهم  القرارات 

عن متابعة تطبيقها.
ويلجأ هؤالء االباء اىل قضاء معظم اوقاتهم خارج 
البيت أو انهم ال يكرتثون بأي شيء وال يبالون مبا 
حيدث فيما لو تواجدوا يف البيت، فمثال  ال يهمهم 
أم  ملتزما، حمسنًا  أو  متطاوال  الطفل  كان  سواء 

سيئًا .
مثة مظاهر عديدة لعدم شعور اآلباء مبسؤولياتهم 
االسرة  يف  هلم  دور  أي  انعدام  منها  الرتبوية، 
شيء،  أي  يهمهم  وال  وينامون  يأكلون  انهم  حيث 
اخلمول  يف  قدوة  فهم  بأنفسهم،  إال  يفكرون  وال 
والكسل، وإنهم كالنساء يف إظهار حبهم وعاطفتهم 

ألوالدهم، وان أوامرهم ونواهيهم غري نافعة.
هلم  إذ  أخالقهم،  يف  بالتلون  اآلباء  هؤالء  وميتاز 
يف كل ساعة قرار وعمل معني، فنراهم يصفعون 
يبالون يف  وال  معينًا  احيانا ألرتكابه خطأ  الطفل 
يتعاملون  بل  اخلطأ  نفس  ألرتكابه  اخرى  احيان 
معه برفق وحنان فينسى الطفل نفسه والوظائف 

امللقاة على عاتقه .
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أسرة وجمتمع

خيُر أمطرُق نجاح العالقات اإلجتماعية
بشائر سعد عبد األمري

احلسن  ألطفاهلا:  السالم(  عليها   ( الزهراء  فاطمة  كانت 
واحلسني وزينب وأم كلثوم ) عليهم السالم( خري أم، فكانت 
تقوم بشؤونهم وتغذيتهم بالفضيلة والتقوى وتربيتهم بأحسن 
ما يكون وقد ورد إنها كانت حتثهم على إحيائهم ليالي اجلمع 
من أول الليل إىل الصباح وكذلك ليالي القدر، فكانت ) عليها 
الليل  إحياء  من  يتمكنوا  نهارًا حتى  بالنوم  تأمرهم  السالم( 
السالم(  عليها   ( الزهراء  ربت  الرفيعة  الرتبية  هذه  ومبثل 

أوالدها فكانت خري أم عرفتها البشرية مجعاء.
وقد ورد إن اإلمام احلسن )عليه السالم( عندما كان يرجع 
من مسجد جده رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( وكان 
طفالً  صغريًا كانت فاطمة الزهراء ) عليها السالم( تسأله 
وسلم( وخطبته يف  واله  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  كالم  عن 

املسجد.
على  وتعلمها  تربية  خري  زينب  العقيلة  ابنتها  تربي  وكانت 
لزينب  قالت  وقد   ، املستقبلية  مواقفها  هلا  وتبني  الصرب 
حنر  عين  فقّبلي  كربالء  يوم  أدركت  إذا  السالم(  عليها   (
فكانت  األخري  للوداع  يأتي  ساعة  السالم(  )عليه  احلسني 
السالم( ملختلف ميادين  امليامني )عليهم  تهيئ هؤالء األوالد 
العبادة واجلهاد والفضيلة والتقوى إىل جنب تهيئتها هلم ما 
حيتاجه كل طفل جسميًا وعاطفيًا وغري ذلك. وكانت ) عليها 
السالم( تقوي روحهم املباركة، كما تعتين خبدمتهم اجلسدية 

من غسل وكنس وطبخ ونسج وغري ذلك.

حممد املوسوي
مع  وتعامله  عالقاته  خالل  من  اإلنسان  يتعامل 
جمتمعه والتعايش مع الناس كافة بروح الدبلوماسية 
العالية والتسامح إلظهار احلالة النفسية له بواقعية 
أمام  فهو  للناس،  الداخلية  مشاكله  إظهار  دون 
تعايشه يف  يواجه خالل  اإلنسان  دائم؛ ألن  امتحان 
اليوم الواحد أمزجة خمتلفة ونفسيات متفاوتة، فهو 
حيتاج إىل التعامل والتعاطي الدائم معهم رغم أنه 

مير بظروف صعبة،
العالقات  يف  ناجحا  اإلنسان  يكون  ولكي 
اإلجتماعية ينبغي أن ميتلك صدرا واسعا 

ونفسية منفتحة .
لكل  ألنه  وأخرى  فئة  بني  ختتلف  التعامل  وطرق   
ألن  خمتلفة  ومصاحل  وأمزجة  وفكرا  عقال  إنسان 
حسب  مزاجه  يتقلب  األحيان  بعض  يف  اإلنسان 
الظروف واألجواء اليت حتيط به أو اليت مير بها، 
وحسب  حالة  هكذا  مع  التعامل  صعوبة  يزيد  مما 
الظروف، فقد ترى صديقا لك مسرورا ويف اليوم 
اآلخر تراه عبوسا وحزينا، ألن الواقع أنتج يوما حلوا 
ويوما مرا بالنسبة إليه، وأن اهلل تعاىل سري اإلنسان 
عليهم  وأنبياءه  رسله  وأرسل  الصحيح  بالطريق 
السالم  كي يوضحوا ألقوامهم أمرا من اهلل سبحانه 
االجتماعية  العالقات  جناح  طرق  تطبيق  وكيفية  
والثقافية  والدينية  والعلمية  والتجارية  واالقتصادية 

وتطويرها حسب الزمن واملستحدثات .  
القريب  احمليط  مع  الناجح  التعامل  طرق  وإن 
التعاون  طرق  وخصوصا  وأكرب  أهم  اإلنسان  من 
والوقوف  اآلخرين  ومساعدة  والتعارف  والتسامح 
جناح  طرق  أهم  هو  والضراء  السراء  يف  معهم 
سيحصل  والذي  اإلجتماعية  بالعالقات  اإلنسان  
بداية  فيه،  يعيش  الذي  اجملتمع  يف  له  مكانة  على 
الذي  البيت  من  والوقوف  والتعاون  التعامل  يكون 
ثم  وأخوته،  ووالدته  والده  ومساعدة  به  يعيش 
يف  مهم  والوقوف  املمكن  بالقدر  اجلريان  مساعدة 
الضعفاء  مع  الوقوف  وكذلك  والضراء،  السراء 
والفقراء ومن ال حول هلم وال قوة يف اجملتمع الذي 

يعيش به .
الوقت  يف  اإلجتماعية  العالقات  جناح  طرق  أن 

يف  املعايشة  طرق  عن  اختلفت  أنها  رغم  احلاضر 
وقناعته  عيشته  يف  البسيط  اجملتمع  مع  املاضي 
الصرب  اإلنسان  من  يراد  اليوم  لكن  رزقه،  يف 
ووسع الصدر والتحمل وهي من ضروريات النجاح 
قد  يكون  حني  مرتاحا  اإلنسان  ويكون  اإلجتماعي 
قدم خدمة حسنة  وجمانية لآلخرين وسيكون سعيدا 
والوقوف  اخلري  فعل  على  يشكرونه  حينما  جدا 
العالقات  النجاح يف  إىل جانبهم، وهذه أهم طرق 
يف  الوقت  نفس  يف  اإلنسان  جتعل  إذ  االجتماعية، 
راحة تامة يف التفاعل مع اآلخرين، باملقابل يواجه 
ودراية  حبكمة  التعامل  فعليه  باإلحسان،  اإلساءة 
االبتعاد  بل  التهور معهم  وتأٍن وصرب وشجاعة دون 
عنهم بالطرق املمكنة وبأعصاب باردة دون إنفعاالت 
حتى ال يفقد شخصيته الرباقة اليت جنح بتكوينها 

أمام جمتمعه.
فإن احلكمة والصرب والتعاون والتعامل بإحسان مع 
أهم  هي  اجملتمع  يف  مكانتهم  كانت  مهما  اآلخرين 
حنن  وخصوصا  اإلجتماعية  العالقات  جناح  طرق 
منر مبرحلة جديدة على العراقيني ما بعد التغيري 
اإلجتماعي  والتكافل  التكاتف  مجيعا  منا  وحيتاج 
نقضي  حتى  النوائب  على  والصرب  العالية  واهلمة 
ميزقوا  أن  يريدون  الذين  اجلدد  اخلوارج  على 
وأطيافه،  مكوناته  بكل  الواحد  العراقي  اجملتمع 
فالتعاون على الرب والتقوى مطلوب يف هذه املرحلة، 
ألنه من طرق جناح الفرد واجملتمع، فعلى اجلميع أن 
يأخذوا من رسول اهلل حممد ) صلى اهلل عليه واله 
حسنة  أسوة  يتخذوه  وأن  والرفيع  احلسن  اخللق   )

ومسلمة  مسلم  كل  بها  يتحلى 
واحدة  ويد  خبري  اجلميع  ليكون 
ضد أعداء اجملتمع والبلد.               
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

العجب من 
سالمة

 البدن 
إن من موجبات الَعَجب - وما أكثرها يف 
اإلنسان  بقاء  هو   - العجيب  الوجود  هذا 
لوظائفها  أعضائه  أداء  يف  سالمة  على 
من  أكثر  أو  القرن  يقارب  ما   ، املعقدة 
ولو   ، وعظم  حلٌم  إال  هو  وما   ، الزمان 
هذه  أن  املعلوم  ..ومن  لتآكل  حديدًا  كان 
الروح -  البدن - فضاًل عن  السالمة يف 
املعادالت  ( ماليني  ) سالمة  تتوقف على 
وعصبه  بأنسجته   ، الكيان  هذا  يف 
 ( على  تتوقف  كما   ، املعقدة  وإفرازاته 
انتفاء ( العوامل اخلارجية املوجبة للعطب 
، كاجلراثيم القاتلة املبثوثة يف الفضاء ، 
واليت طاملا عربت األبدان بسالم ..فكيف 
ال يستشعر العبد بعد هذا كله دقة الصنع 
املذهلة ، اليت جتعله ) خيشع ( بإكبار أواًل 
، ثم ) خيضع ( باختيار ثانيًا ، مبا يوجب 
له اإلحساس العميق بالعبودية املستوعبة 

لكل أركان الوجود ؟! . 

واحة األحرار

حيدر داود سلمان احلسيين

قمة السعادة عندما تلتزم الصمت 
له  وتبث  تناجيه  بان  أحق  فاهلل 

شكواك ..
وقمة احلزن عندما تشرح ساعات 
وساعات همك وشعورك إىل أناس 
يلمسوا  مل  ألنهم  بك  يشعروا  مل 

حرارة قلبك.

اهلي ال تعذبين فاني      
                مقر بالذي كان مين

فمالي حيلة إال رجائي     
     بعفوك إن عفوت وحسن ظين

أوقاتها  الصالة يف  أدى  ملن  هنيئا 
ملن  عذر  وال  القرآن  بقراءة  وقام 
إن  قلبه، حيث  يتكاسل عن جواب 
األفضل  حنو  دائما  يطمح  املؤمن 

يسرتيح  أن  السعادة  قمة  ألنه 
بعد  األمان  شاطئ  إىل  اإلنسان 

رحلة سفر متعبة مع احلياة .
وكن مؤمالً  راجيًا واعلم إن الدنيا 
قال  حيث  اآلخرة  مزرعة  هي 

الشاعر:
   ) ما اشتار العسل 

               من اختار الكسل (

قمُة السعادة

ملاذا خالََف املُعلُِّم القانون؟!!
حُيكى أنَّ رجاًل ذهب إىل مدرسة ولده 
الذي َيدُرُس يف الصف األول االبتدائي، 
ولكن ليس للسؤال عن املستوى العلمي 
لولده أو سلوكه داخل املدرسة كما ُيظنُّ 
مدير  إىل  ))ليشكو((  بل  وهلة،  ألول 
املدرسة ما أملَّ بولده من ظلِم أحلقُه به 
ملخص  وكان  بتدريسهم،  املعين  املعلم 

شكوى هذا األب كما يأتي:
الصغار  التالميذ  تـُرهقون  »ملاذا 
البيتية؟! إنهم ما  بالفروض والواجبات 
زالوا صغارًا وال يتحملون ذلك، وتنص 
أي  إعطاء  بعدم  والتعليمات  األنظمة 
األول  للصف  بييت  واجب  أو  فرض 
القوانني  ختالفون  فلماذا  االبتدائي، 
اليومية  بالكتابة  األطفال  وتتعبون 
نص  انتهى   – لدروسهم؟!«  واملتكررة 
مجع  أيده  الرجل-والذي  هذا  قول 
من  وحرصًا  األمور،  أولياء  من  آخر 
األنظمة  تطبيق  على  املدرسة  مدير 
والتعليمات وجتنبًا إلثارة أي مشاكل قد 
حيلو لبعض املشاغبني ممن يصطادون 
يف املاء العكر إثارتها، أبلغ املديُر املعلَم 
إعطاء  بعدم  )الشكوى(  بهذه  املعين 
التالميذ أي واجب بييت.. وهذا ما كان 

فعاًل.
األنظمة  مناقشة  بصدد  هنا  لسنا 
أو  عليها  واالعرتاض  والتعليمات 
واهليئات  املدارس  إدارات  مناقشة 
ملزمون  ألنهم  والتدريسية  التعليمية 
كلمة  لنا  وإمنا  بها..  والتقيد  بتنفيذها 
ُيفرَتَُض  ممن  وأمثاله  الوالد  هذا  مع 

أنهم حيرصون على فلذات أكبادهم!!
على  امللقاة  الواجبات  أهم  من  لعل 
عاتق أولياء األمور هو مراجعة مدارس 
أوالدهم ليطلعوا على مستويات أبنائهم 
بشكل  املدرسة  يف  وسلوكهم  العلمية 
واملدرسة  البيت  بني  فالتواصل  عام.. 
الرتبوية  العملية  أهم مقومات  يعد من 
كبري  مبكان  األهمية  ومن  والتعليمية، 
األنظمة  من  شيئًا  اآلباء  معرفة  هو 
األمر،  بهذا  الصلة  ذات  والتعليمات 
والتذمر  الشكوى  على  تعقيبًا  ولكن 
املعلم  أن  سلـّمنا  ولو  آنفًا،  ذكرنا  الذي 
واألنظمة  التعليمات  خالف  قد  املذكور 
بسيط  بييت  واجب  بإعطاء  والضوابط 
التساؤالت  هذه  نضع  فإنـّا  لتالميذه.. 
أولياء  من  اجلمع  ذلك  ضمائر  أمام 
على  اعرتاضهم  قدموا  الذين  األمور 

ما  املعلم:  هلذا  اإلضايف  اجملهود  هذا 
من  املعلم  هذا  جينيها  اليت  الفائدة 
الواجب  وإعطاء  التعليمات(  )خمالفة 
البييت للتالميذ الصغار؟ وما هو األذى 
املرتتب على التالميذ من تنفيذ أوامر 
بل  مرات؟!!  لعدة  الدرس  وكتابة  املعلم 
ذلك  يف  فليس  متامًا..  العكس  على 
املخلص  املعلم  هلذا  املضين  التعب  إال 
اجلزيل  الشكر  يستحق  الذي  املتفاني 
ملا  وإكبار  إجالل  وقفة  ويستحق  بل 
يفعله من أجل أن يرتقي مبستوى هؤالء 
أول  خيطون  وهم  املساكني  التالميذ 
خطوة هلم يف طريقهم الطويل جدًا.. ثم 
إتقان  هذا يف  الكتابة  تكرار  يسهم  أال 
خطوطهم؟  وجودة  لدروسهم  التالميذ 
على  كالنقش  الصغر  يف  )والتعلم 
اآلباء..  من  البعض  أيها  فيا  احلجر(، 
واتقوا  عونًا  املخلصني  للمعلمني  كونوا 
اهلل يف أبنائكم.. فهم أمانة وضعها ربُّ 

العاملني يف أعناقكم.

صادق مهدي حسن 
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واحة األحرار

صورة وتعليق..

ساره حممد نوري

تتيح شبكة املعلومات الدولية ) األنرتنيت 
( فرصا بال حدود لعدد ممن يرتضون 
مؤهل  وال  ادباء  يكونوا  ان  ألنفسهم 
اكثر  يكلفهم ذلك  ادبي لديهم حيث ال 
مدونة  نصوص  باستنساخ  القيام  من 
ليجمعوها  االنرتنيت  صفحات  على 
امساءهم  يضعون  ككتب  يقدموها  ثم 

الدخيلة على اغلفتها بال وجه حق. 
والتعامل االدبي مع عروض االنرتنيت 
حبسب الطريقة االنفة تقرتن بغرائبية 
واضحة من حيث تقييمها لدى بعض دور 
النشر ان مل نقل معظمها اذ تتعامل مع 
هؤالء االدباء املزيفني على كونهم ادباء 
حقيقيني متجاهلني  ومتجاوزين بذلك 
يعرفون  اعتبارهم  على  القراء  عقول 
مؤهالت  هلم  ليس  او  فقط  القراءة 
تفوق ذلك وها ما يعد تغاضيا عن نوع 
مما  االدبية  السرقات  من  مستحدث 
يقتضي العمل من اجل التاسيس هليئة 

رقابية دولية تكون هلا فروع يف كل بلد 
الظاهرة غري  اجل حماصرة هذه  من 
احلضارية بعد ان اصبح البعض يتجرأ 
على نقل النصوص من االنرتنيت حتى 
يعترب  مما  ملواقعها  االشارة  دون  من 

خروجا على اللياقة واالمانة ايضا.

أوال نتطرق اىل أهمية األنرتنيت:

1- خدمة البحث عن املعلومات •
2- خدمة االتصال ملستخدمي 

االنرتنت فيما بينهم •
3- التجارة و التسويق االلكرتوني 

حيث أنهم يستخدمونها للرتويج عن 
خدماتهم وللدعاية  وعقد الصفقات 

و غريها •
4-  رؤية العامل ومتابعة األخبار •
5- قراءة الصحف واجلرائد عن 

طريق االنرتنت • 
6- احلصول على الشهادات الدراسية 
العالية مثل البكالوريوس وغريها عرب 

االنرتنت •

 
وثانيا نتطرق اىل مساوئه :

1-اإلدمان على االنرتنت حيث يسبب 
أخطارا سلبية على الشخص املدمن •

2-اإلصابة باألمراض النفسية •
3- إضاعة األوقات•

4- انهيار احلياة الزوجية •
5- إهمال الصالة وضعف االهتمام 

بها •      
6-تدمري األخالق ونشر الرذائل •  

من  العديد  االنرتنت  شبكة  تتيح   -7
الفرص لعدد ممن يرتضون  ألنفسهم 
هلم  يكون  أن  بدون  أدباء  يكونوا  أن 
مؤهل أدبي حيث ال يكلفهم ذلك سوى 
على  مدونة  باستنساخ نصوص  القيام 
ثم  ليجمعوها  االنرتنت  صفحات 
أمساءهم  يضعون  ككتب  يقدموها 

الدخيلة على أغلفتها بال وجه حق  •

أهميُة استخدام االنترنت ومساوئه

مناظر غري حضارية يف كراج األحياء على مقربة من مرقد اإلمام احلسني عليه السالم 
على املعنيني معاجلتها اكراما للمدينة املقدسة

A L A H R A R  M A G A Z I N27 جملة االحرار اال�سبوعية



تغليف مدخل قسم االعالم بالرخام االبيض الفاخر
داخل الصحن الحسيني الشريف


