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 قال اإلمام الباقر
�ا َجاَء  َوَق�اَل ِفْرَع�ْوُن اْئتُونِ�ي بِ�ُكلِّ َس�اِحٍر َعِلي�ٍم }يون�س/79{ فََلمَّ
ا  ْلُق�وَن }يون�س/80{ فََلمَّ وَس�ى أَْلُقواْ َم�ا أَنتُم مُّ َرةُ َق�اَل لَُهم مُّ �حَ السَّ
�ْحُر ِإنَّ اللَّ َس�ُيْبِطُلُه ِإنَّ اللَّ الَ يُْصِلُح  أَْلَق�واْ َقاَل ُموَس�ى َما ِجْئتُم بِ�ِه السِّ
َعَم�َل اْلُمْفِس�ِديَن }يون�س/81{ َويُِحقُّ اللُّ اْلَح�قَّ بَِكِلَماِت�ِه َولَْو َكِرهَ 
ٌة مِّ�ن َقْوِمِه َعَلى  يَّ اْلُمْجِرُم�وَن }يون�س/82{ فََما آَمَن لُِموَس�ى ِإالَّ ُذرِّ
َخْوٍف مِّ�ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه�ْم أَن يَْفِتنَُه�ْم َوِإنَّ ِفْرَعْوَن لََع�اٍل ِفي األَْرِض 
�ُه لَِم�َن اْلُمْس�ِرِفيَن }يون�س/83{ َوَقاَل ُموَس�ى يَ�ا َق�ْوِم ِإن ُكنتُْم  َوِإنَّ
ْس�ِلِميَن }يونس/84{ فََقالُواْ َعَلى  ُلواْ ِإن ُكنتُم مُّ آَمنتُم بِاللِّ فََعَلْيِه تََوكَّ
نَا  الِِميَن }يونس/85{ َونَجِّ نَ�ا الَ تَْجَعْلنَا ِفْتنًَة لِّْلَق�ْوِم الظَّ ْلنَا َربَّ اللِّ تََوكَّ
بَِرْحَمِت�َك ِم�َن اْلَق�ْوِم اْلَكاِفِريَن }يون�س/86{ َوأَْوَحْينَا ِإلَى ُموَس�ى 
َءا لَِقْوِمُكَما بِِمْصَر بُيُوًتا َواْجَعُل�واْ بُيُوتَُكْم ِقْبَلًة َوأَِقيُمواْ  َوأَِخي�ِه أَن تَبَوَّ
نَا ِإنََّك آتَْيَت  �ِر اْلُمْؤِمِنيَن }يونس/87{ َوَقاَل ُموَس�ى َربَّ اَلةَ َوبَشِّ الصَّ
نَا لِيُِضلُّواْ َعن َس�ِبيِلَك  ْنيَا َربَّ ِفْرَع�ْوَن َوَمألهُ ِزينًَة َوأَْمَوااًل ِفي اْلَحيَاِة الدُّ
ى يََرُواْ  نَا اْطِمْس َعَلى أَْمَوالِِهْم َواْش�ُدْد َعَلى ُقُلوبِِهْم فَ�اَل يُْؤِمنُواْ َحتَّ َربَّ

اْلَعَذاَب األَلِيَم }يونس/88{

) 79 ( وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم : حاذق فيه ، وقرئ سحار .
) 80 ( فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون .

) 81 ( فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر : أي الذي جئتم به ، ال ما
سميتموه سحرا  إن الل سيمحقه ويظهر بطالنه . إن الل ال يثبته وال يقويه .

) 82 ( يثبت الل الحق بأوامره ، وقضاياه  ولو كره المجرمون .
) 83 ( فم�ا آمن لموس�ى إال ذرية من قومه فلما دعاهم ل�م يجيبوه خوفا 
م�ن فرعون إال طائفًة من ش�بانهم . إن فرعون لعاٍل ف�ي األرض وإنه لمن 

المسرفين  في الكبر والظلم حتى ادعى الربوبية.
) 84 ( وقال موسى : يا قوم إن كنتم آمنتم به فعليه توكلوا فيه وثقوا وإليه 
اس�ندوا أمركم وعليه ، اعتمدوا إن كنتم مس�لمين مستس�لمين : لقضاء 

الل المخلصين له .

�سورة يون�س

التف�سري

صحبة عشرين سنة 
قرابة.

a

a

يحق الحق: يثبت الحق
يفتنهم: يعذبهم

لعاٍل: متكبر  عاٍتٍ
تبوءا: اتخذا وتبوءا المكان 

اقاما فيه
اطمس: امحق واهلك

اطبع  قلوبهم:  على  اش�دد 
قاس�ية  واجعله�ا  عليه�ا 

حتى التقبل الهداية. 

اِدِفنَي)1( َعْنَها;  ْنَيا َنَظَر الزَّاِهِديَن ِفيَه���ا، الصَّ )َأيَُّه���ا النَّاُس،(اْنُظ���ُروا إِلى الدُّ
اِكَن، َوَتْفَجُع اْلُمْتَرَف)3( ااْلِمَن،  ا َقِليل ُتِزيُل الثَّاِوَي)2( السَّ َفإِنََّها َواللِه َعمَّ
اَل َيْرِجُع َما َتَولَّى َمْنَها َفَأْدَبَر، َواَل ُيْدَرى َما ُهَو آت ِمْنَها َفُيْنَتَظَر. ُسُروُرَها 
ْعِف َواْلَوْهِن)6(، َفال  َجاِل َفيَها إَِلى الضَّ َمُش���وٌب)4(بِاْلُحْزِن، َوَجَلُد)5( الرِّ

َيُغرَّنَُّكْم َكْثَرُة َما ُيْعِجُبُكْم ِفيَها لِِقلَِّة َما َيْصَحُبُكْم ِمْنَها.
ْنَيا  َر َفاْعَتَب���َر، واْعَتَبَر َفَأْبَصَر، َفَكَأنَّ َما ُهَو َكائٌِن ِمَن الدٌّ َرِح���َم اللُه اْمَرًأ َتَفكَّ
ا َقَليل َلْم َيَزْل، َوُكلُّ  َعْن َقِليل َلْم َيُكْن، َوَكَأنَّ َما ُهَو َكائٌِن ِمَن ااْلِخَرِة َعمَّ

َمْعُدود ُمْنَقض، َوُكلُّ ُمَتَوقَّع آت، َوُكلُّ آت َقِريٌب َدان.
1. الصادف���ني: امُلْعِرِض���ني.2. الث���اوي: املقيم.3. املُْت���َرف � بفتح الراء 
�: املتروك يصنع ما يش���اء ال ُيْمَنع.4. َمُش���وب: مخلوط.5. اجَلَلد: 

الصالبة والقوة.6. الَوْهن � بسكون الهاء وحتريكها �: الّضْعف.

من ِحكم اإلمام علي



العامل الرئيسي لبقاء االرهاب في العراق هو االمدادات البشرية االرهابية التي تدخل الى العراق 
عن طريق دول اجلوار ، وهذا العامل ان متكن منه العراق فانه س���يقضي على االرهاب ، والن 
حدودنا ليست بكاملها حتت سيطرة القوات العراقية فتكون مسؤولية دول اجلوار هي احملافظة على 
عدم دخول االرهابيني الى العراق ، هذه املسؤولية التي يجب ان تنهض بها هذه الدول اشارت 
اليها املرجعية العليا في النجف االشرف عبر خطبة اجلمعة الثانية لالسبوع املاضي وبهذا شخصت 

واكدت على هذه الفجوة املهمة .
وفي نفس الوقت فان ابطال احلشد الشعبي والقوات االمنية يبلون البالء احلسن في مواجهة هذه 
الزمر االرهابية والبعض منهم يفرون من حيث جاؤوا وستكون لهم بصمتهم االرهابية في تلك 
الدول التي س���اهمت في تدفقهم على العراق ، فعلى هذه الدول تدارك االمر للقضاء على 

االرهاب واحترام حق اجلار.

روُح الجريح التفت
عندما يتطوع العراقي فانه يقدم روحه للدفاع عن بلده ومقدساته وهي االغلى بني جنبيه والنها االغلى كثيرا ما ينصحون 
بضرورة احلذر من كيد االعداء ، فالذي يسقط شهيدا تكون روحه الغالية فارقت جسده لتسكن في العاللي عند بارئها 
، واما املصابون من اجلرحى فان روحهم الغالية مازالت تتدفق في اوصالهم فاكراما لهذه الروح التي تطوعت من اجل 

الوطن يجب ان يلتفت املعنيون لرعاية هؤالء اجلرحى بكل ما يحتاجونه من عناية طبية وموارد ماليةٍ. 

مثلما دخلوا سيعودون لكم!
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نها كذلك اآليات القرآني���ة التي تخص امير  نه���ا احداثا ومعلومات تاريخي���ة موثقة ضمَّ وم���ن ضمن ُخطبت���ه التي القاها بعد الصلح ضمَّ
المؤمنين عليه السالم ، ومنها هذا المقطع:

االمام الحسن عليه السالم

 يستشهد باآليات النازلة في حق ابيه عليه السالم

وق���د ق���ال الله تعال���ى: )اَل 
َيْس���َتِوي ِمنُكم مَّ���ْن َأنَفَق ِمن 
َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأْوَلئَِك َأْعَظُم 
َدَرَج���ًة..( فأب���ي كان اّولهم 
إسالمًا واميانًا واّولهم إلى الله 
ورسوله هجرًة وحلوقًا وأّولهم 
على وجده ووسعه نفقًة قال 
سبحانه: )واّلذين جاؤوا من 
بعدهم، يقولون: رّبنا اغفرلنا 
س���بقونا  اّلذي���ن  وإلخوانن���ا 
باإلميان، وال جتعل في قلوبنا 
غاّل لّلذين آمن���وا، رّبنا إّنك 
رؤوف رحي���م( فالن���اس من 
جمي���ع األمم يس���تغفرون ل���ه 
بسبقه إّياهم إلى اإلميان بنبّيه، 
وذلك أّنه لم يسبقه إلى االميان 
به أحد، وقد قال الله تعالى: 
)والّس���ابقون األّول���ون م���ن 
والذين  واألنصار،  املهاجرين 
اتبعوهم بإحس���ان( فهو سابق 
جميع الس���ابقني فكما اّن الله 

عّز وجّل فّضل السابقني على 
املتخلفني واملتأّخرين، فكذلك 
فّضل سابق السابقني......
اك���د عليه الس���الم ف���ي هذا 
املقطع على ع���دة ايات كلها 
تثبت س���بق االمام علي عليه 
الس���الم في االمي���ان واجلهاد 
والهجرة ونصرة رس���ول الله 

صلى الله عليه واله .
ذكر الشيخ هاش���م البحراني 
في كتابه البرهان في تفس���ير 
القران 283/5 نص ما اورده 
االمام احلسن عليه السالم من 
اي���ات بحق امير املؤمنني عليه 
الس���الم وجاء النص مس���ندا 

كاالتي: 
عن أب���ي املفض���ل ، قال : 
حدثنا أب���و العباس أحمد بن 
محم���د بن س���عيد ب���ن عبد 
الرحم���ن الهمدان���ي بالكوفة 
، ق���ال : حدثن���ا محمد بن 

املفضل ب���ن إبراهيم بن قيس 
األش���عري ، ق���ال : حدثنا 
علي بن حس���ان الواسطي ، 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
كثي���ر ، عن جعفر بن محمد 
، ع���ن أبيه ، عن جده علي 
بن احلس���ني ، عن احلسن ) 
عليهم السالم ( - في خطبة 
خطبه���ا عن���د صل���ح معاوية 
مبحضره - قال ) عليه السالم 
( فيها : » وكان أبي س���ابق 
الس���ابقني إلى الله عز وجل 
، وإلى رس���وله ) صلى الله 
عليه وآل���ه ( وأقرب األقربني 
، وقد ق���ال الله تعالى : * 
) ال َيْس���َتِوي ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق 
ِمْن َقْب���ِل اْلَفْتِح وقاَتَل ُأولئَِك 

. َأْعَظُم َدَرَجًة ( * 
فأبي كان أولهم إسالما وإميانا 
، وأولهم إلى الله ورس���وله 
، هج���رة وحلوق���ا ، وأولهم 

على وجده ووس���عه نفقة ، 
قال سبحانه : والَِّذيَن جاؤوُا 
ِم���ْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر 
َلن���ا وإِلْخوانَِنا الَِّذيَن َس���َبُقونا 
بِاإِلمياِن وال َتْجَعْل ِفي ُقُلوبِنا 
ِغ���الًّ لِلَِّذيَن آَمُن���وا َربَّنا إِنََّك 
َرُؤوٌف َرِحي���ٌم (  فالناس من 
جميع األمم يس���تغفرون بسبقه 
إياهم إلى اإلميان بنبيه ) صلى 
الل���ه عليه وآل���ه ( ، وذلك 
أن���ه لم يس���بقه إل���ى اإلميان 
أح���د ، وقد ق���ال الله تعالى 
ُل���وَن ِمَن  ���ابُِقوَن اأَلوَّ : والسَّ
اْلُمهاِجِري���َن واأَلْنصاِر والَِّذيَن 
اتََّبُعوُهْم بِإِْحس���اٍن فهو سابق 
جمي���ع الس���ابقني ، فكما أن 
الله عز وجل فضل السابقني 
واملتأخرين  املتخلف���ني  عل���ى 
س���ابق  فض���ل   ) )فكذل���ك 

السابقني على السابقني « .
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السيُد الصافي يدعو الجهات الحكومية أن تبذل قصارى جهدها 

يحتاجون  ما  وتوفير  الوطن  عن  المدافعين  واسناد  دعم  في 

اليه، ويشير الى إن االقتراض من الخارج قد ال يكون هو الخيار 

االنسب لمعالجة الوضع المالي المتأزم للبلد 

ت�������ح�������دث 

المرجعية  ممثل 

السيد  سماحة  العليا  الدينية 

الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  أحمد 

في كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة 

الُجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في29 

/رمضان المبارك/ 1436ه� الموافق7/17/ 2015م، تحدث قائالً : اعرض 

على مسامعكم الكريمة ثالثة امور :

 األمُر االول :
العيد  م��ع ق��رب ح��ل��ول 
نتوجه  السعيد..  الفطر 
الى الله العلي القدير ان 
مباركًا  العيد  هذا  يجعل 
االم��ة  وجل��م��ي��ع  لشعبنا 
االسالمية، ونسأله تعالى 

كل  من  بلدنا  يحفظ  ان 
عنه كل  وي���درأ  س��وء، 
خطر.. وال سيما خطر 
االره���اب، ون��دع��وه عز 
بجميع  يبارك  ان  وج��ل 
يدافعون  الذين  االع��زة 
ساحات  ف��ي  البلد  ع��ن 

ال���ق���ت���ال م���ن ع��ن��اص��ر 
اجليش والشرطة االحتادية 
والبيشمركه  واملتطوعني 
الغيارى،  العشائر  وأبناء 
يقّوي  ان  تعالى  ونسأله 
ق��ل��وب��ه��م وع��زائ��م��ه��م، 
ويزلزل  رميتهم،  ويسدد 

اقدام  حتت  من  االرض 
اعدائهم ..

* ان المواقف المشّرفة التي يقفها االخوة المقاتلون من عناصر الجيش والشرطة االتحادية والمتطوعين والبيشمركه وأبناء العشائر 

الغيارى في منازلة االرهابيين رغم الظروف البيئية الصعبة، وقلة االمكانات في العديد من الجبهات.. ان هذه المواقف هي أكبر من 

ان تفي بحقها كلمات الشكر والثناء.
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التي  املشّرفة  املواقف  ان 
املقاتلون  االخ��وة  يقفها 
في منازلة االرهابيني رغم 
الصعبة،  البيئية  الظروف 
وق��ل��ة االم���ك���ان���ات في 
اجلبهات..  من  العديد 
ان هذه املواقف هي اكبر 
من ان تفي بحقها كلمات 

الشكر والثناء..
احلكومية  اجلهات  وعلى 
ان تبذل قصارى جهدها 
هؤالء  واسناد  دع��م  في 
االب����ط����ال وت���وف���ي���ر ما 
يحتاجون اليه .. هؤالء 
أرواحهم  يبذلون  الذين 
سبيل  وفي  للعراق  ف��داًء 
الدفاع عن ارضه وشعبه 
زالوا  وال  ومقدساته.. 
يقاتلون بكل ثبات ورباطة 
اكثر من سنة  منذ  جأش 
نصرًا  الله  نصرهم   ..

عزيزًا ..
كما ندعو الله تعالى ان 
امليسورين  باإلخوة  يبارك 
يواصلون  زالوا  ال  الذين 
دعمهم مبا تيّسر ألخوتهم 
ف��ي س��اح��ات ال��ق��ت��ال، 
ينّمي  ان  تعالى  وندعوه 
اموالهم في البر واخلير..

االمُر الثاني:

امل���ال���ي  ال����ظ����رف  ان 
الصعب  واالق���ت���ص���ادي 
يحّتم  البلد  به  مير  الذي 
ع��ل��ى امل���س���ؤول���ني في 
احلكومة ومجلس النواب 
االج���راءات  يتخذوا  ان 
امل��ن��اس��ب��ة ل��ت��ج��اوز ه��ذه 
بقي  فيما  س��واء  املرحلة 
في  او  السنة  ه��ذه  م��ن 
للسنة  امل���وازن���ة  اع����داد 
الى  نشير  وهنا  القادمة 
ان االقتراض من اخلارج 
اخليار  هو  يكون  ال  قد 

الوضع  ملعاجلة  االنسب 
فعلى  احل���ال���ي  امل���ت���أزم 
ي��ف��ّك��روا  ان  امل��س��ؤول��ني 
كافة  ويستنفدوا  مليًا، 
الوسائل قبل االقدام على 
هذه اخلطوة.. ملا لها من 

على  قليلة  غير  تبعات 
اع��داد  وعليهم  البلد، 
وفق  القادم  العام  موازنة 
واضحة  اقتصادية  رؤي��ة 
املوارد  يالحظ فيه حجم 
خلزينة  امل��ت��وق��ع��ة  امل��ال��ي��ة 
النفط  بيع  م��ن  ال��دول��ة 
م���ع ت��ق��ل��ي��ص ال��ن��ف��ق��ات 
احلد  الى  الضرورية  غير 
االدن�������ى، وااله���ت���م���ام 
وفي  الضرورية  باألمور 
مقدمتها ما يرتبط باألمن 

والصحة والتعليم.

األمُر الثالث :
مرة  من  اكثر  اكدنا  لقد 
على اهمية اتخاذ اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة ف���ي احل��ك��وم��ة 
وهيئة  ال��ن��واب  ومجلس 
خطوات  وغيرها  النزاهة 

حجم  تقليل  في  فاعلة 
واالداري  املالي  الفساد 
املستشري في البلد .. اذ 
ال تنمية وال استقرار وال 
تقدم وال أمن؛ ما لم تتم 
بصورة  الفساد  مكافحة 
حقيقية، وال يزال اجلميع 
املسؤولني  من  ينتظرون 
حّل  ف��ي  حقيقيًا  تقدمًا 
املستعصية،  املشكلة  هذه 
بخطوات  االكتفاء  وعدم 
مبعاجلتها  تفي  ال  شكلية 

..
نسأل الله سبحانه وتعالى 
ان ميّن على بلدنا احلبيب 
الله  وان  واالمان  باألمن 
تعالى يكيد لنا ال علينا، 
وان الله تعالى يطّهر ارضنا 
من دنس االرهابيني، وان 
الى  اجلميع  بأيدي  يأخذ 
ما فيه اخلير والصالح.. 
وآخر دعوانا ان احلمد لله 
الله  وصلى  العاملني  رب 
الطيبني  على محمد وآله 

الطاهرين.

* الظرف المالي واالقتصادي الصعب الذي يمر به البلد يحّتم على المسؤولين في الحكومة 

ومجلس النواب ان يتخذوا االجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة سواء فيما بقي من 

هذه السنة او في اعداد الموازنة للسنة القادمة.

* الظرف المالي واالقتصادي الصعب الذي يمر به البلد يحّتم 

يتخذوا  ان  النواب  ومجلس  الحكومة  في  المسؤولين  على 

االجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة سواء فيما بقي من 

هذه السنة او في اعداد الموازنة للسنة القادمة.
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وداعًا ....
يا شهَر الرحمة والغفران

ُمستقاٌة من الُخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي  في 29/رمضان المبارك/1436ه� الموافق 2015/7/17م

ودعنا شهر رمضان المبارك وتوجد بعض االدعية الشريفة في هذه االيام ومن قبلها حيث ان الُسّنة المطهرة 
بّينت هناك بعض االدعية المختصرة وهي من جوامع الكلم، المهم ان االنسان يفتتح فيها اليوم االول واليوم 

الثاني واليوم الثالث وهكذا..

هناك دعاء في اليوم التاسع 
والعشرين من شهر رمضان 
املبارك وهو من اواخر هذه 

االيام املباركة .. 
يقول االمام )عليه السالم( 
في هذا الدعاء : ))اَلّل�ُهمَّ 
 ، بِ��ال��رَّْح��َم��ِة  فيِه  ني  َغشِّ
َواْرُزْق���ن���ي ف��ي��ِه ال��تَّ��ْوف��ي��َق 
ْر َقْلبي ِمْن  َواْلِعْصَمَة ، َوَطهِّ
َغياِهِب التُّْهَمِة ، يا َرحيمًا 

بِِعباِدِه اْلُمْؤِمننَي(.
الذي  التعبير  هذا  الحظوا 
البيت  اه��ل  عليه  علمنا 

)عليهم السالم(.. 
ني فيِه بِالرَّْحَمِة( )اَلّل�ُهمَّ َغشِّ
تعرفون ان النبي )صلى الله 
ارسله  وسلم(  وآل��ه  عليه 
للعاملني.. هذا  الله رحمة 
الشهر الشريف من موجبات 
رحمته.. القرآن الكرمي الله 
هدى  انزله  وتعالى  تبارك 
ورحمة للمؤمنني واالنسان 

وتعالى  تبارك  الله  يدعو 
وُيلبس  ويحاط  يغّلف  ان 
هذا  في  بالرحمة  وُيغشى 
والرحمة  الشريف  الشهر 
اخواني واقعًا من الصفات 
الله  افتتح  التي  واالسماء 
جميع  بها  وتعالى  سبحانه 
ال��س��ور ال��ق��رآن��ي��ة م��ا خال 
لو  ..ول���ذا  التوبة  س��ورة 
لم تتداركنا الرحمة االلهية 
لكّنا من اخلاسرين.. ولذا 
يدعو  ان  ينفك  ال  املؤمن 
الله تبارك وتعالى دائمًا ان 
الله  رحمة  من  يخرج  ال 
تبارك وتعالى وهذه االدعية 

في خامتة الشهر.. 
السالم(  )عليه  االم��ام  ان 
فيِه  ني  َغشِّ )اَلّل�ُهمَّ  يقول 
بِالرَّْحَمِة( وهذا التعبير تعبير 
االحاطة أي ان ال جتعل أي 
رحمتك  خارج  مّني  شيء 
وامنا هذه الرحمة حتاط بي 

كما ان شهر رمضان احاط 
ألعمالنا  ظرفًا  وجعل  بنا 
اجعل  ال��ه��ي  ي��ا  ك��ذل��ك 
رحمتك في هذا اليوم هي 
رحمة شاملة ورحمة ترعانا 
فيها بحيث ال يخرج مّنا أي 
الرحمة..  هذه  عن  شيء 
املرحومني  دع��اء  شك  وال 
رحمة  الى  املفتقرين  دعاء 
الله تبارك وتعالى.. وهذا 
سبحانه  الله  عّظمه  شهر 
وتعالى كثيرًا ومّرت عندكم 
االئمة  دأب  التي  االعمال 
االطهار عليهم السالم على 
واالذكار  ب��األوراد  االلتزام 
والقرب الى الله تعالى في 
هذا الشهر .. والسعيد هو 
من حصل على بركات هذا 

الشهر الشريف..
)عليه  االم����ام  ي��ق��ول  ث��م 
فيِه  )َواْرُزْق��ن��ي   : السالم( 

التَّْوفيَق َواْلِعْصَمَة(

فلو  ُي����رزق؟  ت��وف��ي��ق  أي 
س���أل���ت ع����دة اش��خ��اص 
حول التوفيق احد يرى ان 
التوفيق في املال وأحد يرى 
ان التوفيق في العمل وأحد 
مرتبة  في  التوفيق  ان  يرى 
ان  وتالحظون   .. دنيوية 
مختلفة  ستكون  االج��وب��ة 
كل  ان  ذلك  في  والسبب 
اح���د ي���رى ال��ت��وف��ي��ق من 
خالل  وم��ن  تربيته  خ��الل 
مبانيه  خالل  ومن  ادراك��ه 

وتعليمه يرى التوفيق..
الله  )عجل  املهدي  االمام 
تعالى فرجه الشريف( يقول 
في بعض االدعية الشريفة: 
)اللهم ارزقنا توفيق الطاعة 
هو  هذا  املعصية(..  وُبعد 
االن��س��ان  ان  ال��ت��وف��ي��ق.. 

يوَفق للطاعة..
ان  تالحظون  لو  اخ��وان��ي 
عليهم  االط��ه��ار  االئ��م��ة 
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وداعًا ....
يا شهَر الرحمة والغفران

ُمستقاٌة من الُخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي  في 29/رمضان المبارك/1436ه� الموافق 2015/7/17م

حياتهم  في  كانوا  السالم 
ال��ي��وم��ي��ة وف���ي ادع��ي��ت��ه��م 
يركّزون على احلمد والثناء 
وااللتذاذ  تعالى  الله  ال��ى 
االلهية  النِعم  باستشعار 
الله  الى  يفزع  االنسان  ان 
تعالى ويقول : احلمد لله. 
ان  ال��ت��وف��ي��ق  جملة  وم���ن 
االنسان يوفق للطاعة وقلنا 
سابقًا في مناسبات سابقة.. 
مع  للخيرات  مجلبة  هناك 
عالقات املؤمن بالله تعالى 
نعمة  استشعر  املؤمن  ف��اذا 
قال احلمد لله واذا استبطأ 
الله ..  استغفر  قال  رزقه 
وغير ذلك .. هذه الرعاية 
ان املؤمن ال يخرج من خانة 
العبودية الى الله تعالى وهو 

دائمًا يستشعر ..
ان  تقول  ال��رواي��ات  بعض 
لله  احلمد  قال  اذا  املؤمن 
، له أجر، واذا قال احلمد 
لله كما هو أهله، املالئكة 
ال تستطيع ان تعد ألنها ال 
تدرك كما هو اهله ال يعلم 

اال الله تعالى.. 
االم��ام  اخ��وان��ي  فالحظوا 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( ي��دع��و 

ثم  التوفيق  ي��رزق  ان  الله 
معنى  والعصمة  العصمة، 
منعه(  أي  )عصمه  ذل��ك 
عنه  يعّبر  املعصوم  ولذلك 
معصوم بهذا املعنى اللغوي 
السهو  من  نفسه  مينع  ألنه 
والذنب والنسيان الى اخره 

 ..
وال��ع��ص��م��ة ه��ي امل��ن��ع من 

الذنوب..
وتعالى  سبحانه  الله  نسأل 
بأن يغشينا بالرحمة ونسأله 
التوفيق والعصمة وان نوفق 
الى ان نبتعد عن الذنوب، 
اراد  اذا  اخواني  واالنسان 
حصل  شيئا  وطلب  شيئا 
عليه وان لم يحصل عليه 
كله حصل على بعضه .. 
انه  على  بنى  لو  واالنسان 
ال ميكن ان يذنب أي ذنب 
كثيرًا  نفسه  سيالحظ  قطعًا 
وفي  مشيه  ف��ي  وسيدقق 
وايابه  ذهابه  وف��ي  كالمه 
فاذا   .. وملبسه  ومطعمه 
يسير  فاته شيء  فاته شيء 
ميكن ان يتداركه بالتوبة..

لكن اذا بنى انه ال يعصم 
قطعًا  ال��ذن��ب  م��ن  نفسه 

ويذنب  ويذنب  سيتساهل 
ح��ت��ى ي��ك��ون ه��ن��اك ري��ن 
يفهم  ال  وحتى  قلبه  على 
لفعل  يوفق  وال  النصيحة 

الطاعات..
)عليه  االم����ام  ي��ق��ول  ث��م 
ْر َقْلبي ِمْن  السالم( : )َوَطهِّ
َغياِهِب التُّْهَمِة ، يا َرحيمًا 

بِِعباِدِه اْلُمْؤِمننَي(.
هذه  القلب  تطهير  اخواني 
عمل  عندنا  حيث  مسألة 
ظ��اه��ري وع��ل��ى االع��م��ال 
بعضنا  ي��ق��ّي��م  ال��ظ��اه��ري��ة 
رأيت  تقول   ً فمثال  بعضًا 
فالنًا يصلي او يقرأ القران 
اعمال  ف��ه��ذه  ص��ائ��م��ًا  او 

ظاهرية..
ال  اخ���رى  مسألة  وه��ن��اك 
وهي  الله  اال  عليها  يطلع 
فأنت  والقلب  النّية  مسألة 
وال  قلبي  ف��ي  ت��دخ��ل  ال 
انا ادخل في قلبك وهناك 
عالقة خاصة مع الله تعالى 

ال يعلم بها اال هو..
االنسان البد  قلب  اخواني 
ان ال يجري فيه اال محبة 
الله تعالى وعلى االقل ان 
على  العزم  يعقد  االنسان 

الله  وفقه  م��ا  واي��ن  ذل��ك 
تعالى فهو خير.. ان هذا 
اال على  ينطوي  القلب ال 
فالله  تعالى  الله  اخ��الق 
 .. رح��ي��م  غ��ف��ور  ودود 
اال  القلب  هذا  ينطوي  ال 
تبارك  الله  اراده  ما  على 

وتعالى..
ان  اخواني  االنسان  على 
لنفسه  مراجعًا  دائمًا  يكون 
واذا  وارح����م  اع���ف   ..
ك���ان حت��ت والي��ت��ك اح��د 
وقد يكون احوج ما يكون 
اعفو..   .. عطفك  ال��ى 
ستحتاجه  الفعل  هذا  ألن 
هناك  وستقف  القيامة  يوم 
ما  بكل  وتتشفع  تتوسل 
تعالى  الله  ببالك..  يخطر 
أذن  من  اال  هؤالء  يردهم 

الله تعالى ..
والنفوس  املقتضيات  ه��ذه 
املستعدة عليها االن ان تغفر 
يدخرها  وتتواصل  وترحم 
كلّنا  الذي  اليوم  ذلك  الى 

بحاجه اليه.. 
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السؤال:هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنني في بطن أمه؟
اجلواب: :ال يجب.

السؤال :هل يجوز املساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا ؟

سؤال العدد:

السؤال : متى يتحقق الربا؟

اجل����واب : الرب����ا نوعان: 
قرض����ي ومعاملي فالقرضي 
ان يق����رض اح����د غيره مع 
اشتراط ما يعود بالنفع عليه 
أو عل����ى غيره واملعاملي أن 
يبيع املكيل أو املوزون بأكثر 

منه .

الس����ؤال : ما هي الشروط 
الت����ي اذا توف����رت في املال 

كان ربويًا ؟

اجل����واب : القرض الربوي 
هو ان يلت����زم االخذ بزيادة 

للمقرض.

السؤال : هل هناك ربا بني 
الوالد والولد والزوجة ؟

اجلواب : ال ربا بني الوالد 

والول����د وال ب����ني الرج����ل 
وزوجته فيجوز لكل منهما 
أخ����ذ الزيادة م����ن االخر ، 
وك����ذا ال رب����ا بني املس����لم 
والكافر غير الذمي اذا أخذ 

املسلم الزيادة .

الس����ؤال : رج����ل يتعاطي 
الربا منذ ش����بابه ويريد اآلن 
بناء مسجد فهل يجوز ذلك 

؟
اجل����واب : يلزم����ه تخليص 
ذمته وامواله من احلرام قبل 
ان يبن����ي مس����جدا ، ولكن 
لو بني املس����جد مبواد البناء 
واملش����تراة بثم����ن كل����ي في 
الذمة لم يضر ذلك بترتيب 
احكام املس����جدية عليه وان 
وّف����ى الثمن من املال احلرام 

او اخملتلط به .

السؤال : من كان يستقرض 

واراد  بالرب����ا،  االم����وال 
التوب����ة، فهل يجزي����ه ابراء 
ذمم م����ن اخذوا من����ه الربا، 
واالس����تغفار لل����ه تعالى ام 
يجب عليه ش����يء اخر وما 

هو هذا الشيء ؟

اجل����واب : الش����يء علي����ه 
سوى االس����تغفار واليجب 
علي����ه اب����راء ذمم من اخذوا 

منه الربا .

الس����ؤال : ل����دي مبلغ من 
امل����ال يق����دّر مبلي����ون دينار 
واعطيت����ه ال����ى التاجر على 
شرط اي يعطيني مئة دوالر 
ارباحا كل شهر مع ضمان 
اصل املبلغ، فه����ل املعاملة 

صحيحة ؟

اجلواب : هذا ربا وحرام .

السؤال : بعض االشخاص 
يقترض����ون م����ن البن����وك ، 
فيشترط عليهم البنك فائدة 
معين����ة كي يقرضهم واحيانًا 
يكون القرض مع الرهن ؟

يج����وز  ال   : اجل����واب 
االقت����راض من البن����ك إذا 
اشترط فائدة على اقراضهم 
الّن����ه رب����ا ، س����واء أكان 
القرض مع الرهن أم بدونه 
، ولكن يج����وز لهم قبض 
املال من����ه ال بقصد القرض 
ثم التصّرف فيه بإذن احلاكم 
الش����رعي أو وكيل����ه ، وال 
يض����ّر حينئ����ٍذ علمه����م بأّن 
الفائدة  سيس����توفي  البن����ك 
منهم قه����رًا، فل����و طالبهم 
البنك جاز لهم دفع الزيادة 
حي����ث ال يس����عهم التخّلف 

عن دفعها إلى البنك .

السيد عادل العلوي
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حديُث »لوالك« 
ومنزلة النبي وآله

السيد عادل العلوي
من األحاديث املش���هور، بل 
كاد أن يك���ون متوات���رًا، من 
ط���رق الش���يعة، ب���ل وعند 
الس���ّنة، أّنه ورد في احلديث 
القدس���ي في ليل���ة املعراج: 
ق���ال الله تعالى: »يا أحمد، 

لوالك ملا خلقت األفالك«.
وع���ن اب���ن عس���اكر ع���ن 
س���لمان: قال رس���ول الله: 
هب���ط جبرئيل عل���ّي فقال: 
إّن رّب���ك يق���ول إن كن���ُت 
اّتخذت إبراهي���م خليال فقد 
اّتخذت���ك حبيبًا، وما خلقت 
خلقًا أكرم علّي منك، ولقد 
خلقت الدنيا وأهلها ألعّرفهم 
كرامت���ك ومنزلت���ك عندي، 

ولوالك ما خلقت الدنيا.
في الدالئل واحلاكم والطبراني 
والعسقالني عن عبد الرحمن 
بن زيد بن أس���لم عن عمر 
ع���ن رس���ول الله ق���ال: ملّا 
اقترف آدم اخلطيئة قال: رّب 
أسألك بحّق محّمد ملا غفرت 
لي، فقال تعال���ى: يا آدم، 
وكي���ف عرف���ت محّمدًا ولم 
أخلقه؟ ق���ال: ألّنك يا رّب 
بي���دك، ونفخت  ملّا خلقتني 
فّي من روحك رفعت رأسي 
فرأي���ت على قوائ���م العرش 
مكتوبًا: ال إله إاّل الله محّمد 
رسول الله، فعلمت أّنك لم 
تضف إلى اس���مك إاّل أحّب 
اخللق لدي���ك، فقال تعالى: 
صدق���ت يا آدم إّن���ه ألحّب 
اخلل���ق إلّي، فق���ال تعالى: 
فق���د  بحّق���ه  س���ألتني  وإذا 

غفرت لك، ولوال محّمد ملا 
خلقتك وزاد الطبراني: وهو 

آخر األنبياء.
وفي املواهب من طرق العاّمة 
روي أّن���ه ملّا ُاخ���رج آدم من 
اجلّنة رأى مكتوبًا على ساق 
العرش وعلى كّل موضع من 
اجلّنة اسم محّمد )صلى الله 
عليه وآله( مقرونًا باسم الله 
تعال���ى، فقال: يا رّب، هذا 
محّمد من ه���و؟ فقال الله: 
هذا ول���دك الذي ل���واله ملا 
خلقت���ك، فقال: ي���ا رّب، 
بحرم���ة هذا الولد ارحم هذا 
الوال���د، فنودي ي���ا آدم: لو 
تش���ّفعت إلين���ا مبحّم���د في 

واألرض  الس���ماوات  أه���ل 
لشّفعناك.

وفي خبر آخر قرن اسم علّي 
مع محّمد، وفي آخر: محّمد 

رسول الله أّيدته بعلّي.
وف���ي اخلصائص العلوّية عن 
اب���ن عب���اس ف���ي حديث: 
وملّا نفخ ف���ي آدم من روحه 
تداخل���ه العجب فق���ال: يا 
رّب خلق���ت خلقًا هو أحّب 
إليك مّني؟ فقال تعالى: نعم 
ولوالهم ما خلقتك، فقال: 
ي���ا رّب أرنيه���م، فرفع���ت 
املالئك���ة احلجب ف���رأى آدم 
خمسة أش���باح قّدام العرش 
فق���ال: يا رّب م���ن هؤالء؟ 

قال تعال���ى: هذا نبّيي وهذا 
عل���ّي أمير املؤمن���ني ابن عّم 
النبّي )صلى الله عليه وآله(، 
وه���ذه فاطم���ة بن���ت نبّيي، 
وهذان احلسن واحلسني أبناء 
علّي وولد نبّيي، ثّم قال: يا 
آدم هم ولدك، ففرح بذلك، 
فلّما اقترف اخلطيئة قال آدم: 
أسألك مبحّمد وعلّي وفاطمة 
واحلسن واحلس���ني ملّا غفرت 
ل���ي، فغفر الله له فلّما هبط 
إل���ى األرض، فنق���ش على 
خامته: محّمد رس���ول الله، 
علّي أمي���ر املؤمنني، ويكّنى 
آدم بأبي محّمد وأبي البشر، 

وكنية حّواء ُاّم الزهراء.
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المدرسة العضدية في كربالء.. 
أولى المدارس االسالمية في العراق

كان��ت المدارس ف��ي القرون 
األولى  األربع��ة  اإلس��امية 
في العراق تتخذ من المساجد 
و الجوام��ع والبي��وت أماكن 
لها، حي��ث كان العالم يجلس 
فيقصده الناس ليكتس��بوا من 
علم��ِه و ثقافته. وكانت منزلة 
العالم ومكانته تتحددان بسعة 
علمه وقدرته على إيصاله إلى 
طلبت��ِه ومريديه ع��ن طريق 
واألحادي��ث  المحاض��رات 
أو  اإلم��اء  أو  والمناقش��ات 

الشرح أو نحو ذلك.
ول��م تك��ن الدول��ة تتدخل في 
تعيي��ن العلم��اء، والعالم كان 
حراً يعلّم ما يش��اء وال يتدخل 
أح��د ف��ي ش��ؤونه وال يأخ��ذ 
عن ذلك أج��راً. وأدى تطور 
والديني��ة  الفكري��ة  الحرك��ة 
واتساعها إلى ظهور المدارس 
في بغداد وانتشارها، وراحت 
تتط��ور تط��وراً س��ريعاً منذ 
أواخر القرن الثالث الهجري. 
وعندم��ا حل الق��رن الخامس 
الهجري كانت لها خصائصها 
وتطوره��ا المتميز من حيث 
وهندس��ته  البن��اء  اس��تقال 
الداخلي��ة  األقس��ام  وإلح��اق 
للطلبة فيها ومناهج الدراس��ة 
وغيرها، وكانت تختلف عن 
حلقات المس��اجد والجلس��ات 
العلمي��ة في البيوت. فصارت 
ه��ذه الم��دارس ه��ي المكان 

المخصص للدراسة، كما كان 
يخصص مكان للس��كن وذلك 
ف��ي وحدة معماري��ة وإدارية 

متكاملة.
وم��ن الم��دارس األولى التي 
أنش��ئت في العراق المدرسة 
العضدي��ة في مدين��ة كرباء 
المقدس��ة والتي شيّدها عضد 
الدول��ة البويهي عن��د زيارته 
لعم��ارة  وتجدي��ده  للمدين��ة 
س��نة  الحس��ينية  الروض��ة 
وكان  )980م(،  369ه��� 
موقعها بجانب مس��جد رأس 
اإلمام الحسين )عليه السام( 
الذي شيّده عضد الدولة أيضاً 
بالقرب من باب الس��درة أحد 
أب��واب الروض��ة الحس��ينية 
وقد أزيلت هذه المدرسة سنة  
لغرض  1354ه� )1935م( 
فتح ش��ارع يحي��ط بالروضة 

الحسينية.
ومن أولى المدارس األخرى 
التي أنش��ئت في العراق هي 
أنش��اها  النظامية،  المدرس��ة 
نظ��ام الملك وزير الس��لطان 
السلجوقي ملك شاه في بغداد 
)1065م(.  ه���   457 س��نة 
وكان��ت تقع في نهاية س��وق 
الثاث��اء  في محل��ة الحظائر 
)ف��ي موضع س��وق الكمرك 
الحالي وخان اجغان(. وبقيت 
ه��ذه المدرس��ة قائم��ة حت��ى 
منتصف القرن الخامس عشر 

المي��ادي. وذكره��ا معظ��م 
المؤرخي��ن والرحال��ة, كابن 
جبير وابن بطوطة والمؤرخ 

حمد هللا المستوفي.
المص��ادر  معظ��م  وتش��ير 
التاريخي��ة إل��ى أن بناء أول 
مدرس��ة إسامية ش��يّدت في 
العراق هي المدرسة النظامية 
ف��ي بغ��داد، وبالمقارن��ة بين 
ذكرتهما  اللذي��ن  التاريخي��ن 
يظه��ر  القديم��ة،  المص��ادر 
أن المدرس��ة العضدي��ة ف��ي 
كرباء ش��يّدت قبل المدرسة 
النظامية بحوال��ي 88 عاماً، 
وعلي��ه فإنها أول��ى المدارس 
اإلس��امية الت��ي ش��يّدت في 

العراق.
وانفردت بغ��داد في النصف 
الس��ابع  الق��رن  م��ن  األول 
أه��م  بإنش��اء  الهج��ري 
المدارس فيها وهي المدرسة 

المستنصرية.
إن كث��رة انتش��ار الم��دارس 
في القرنين الس��ادس والسابع 
الهجريين ل��م تؤثر في النمط 
القديم القائم على الدراسة في 
والجوامع  المس��اجد  حلق��ات 
العلمي��ة التي كان��ت تتصف 
بالحرية التامة. وذكر الرحالة 
ابن جبي��ر عند زيارته لبغداد 
أن ع��دد م��دارس بغ��داد بلغ 
ثاثين مدرسة، ولم يبق منها 
ف��ي الوق��ت الحاضر س��وى 

ثاث مدارس هي: المدرس��ة 
والمدرس��ة  المس��تنصرية 
العباسي(  )القصر  الش��رابية 

والمدرسة المرجانية.
ويمث��ل تخطيط هذه المدارس 
معروف��اً  معماري��اً  ط��رازاً 
ف��ي العراق يع��رف بالطراز 
الحي��ري، يتألف من عناصر 
أساسية تعتمد على الربط بين 
الفضاء الخارجي المكش��وف 
واألروقة الت��ي تلعب دورها 
الوظيفي ف��ي الحياة اليومية، 
الوص��ل  حلق��ة  باعتباره��ا 
بي��ن وح��دات  الت��ي تجم��ع 
الغ��رف الداخلية والفضاءات 
ش��به  واألروق��ة  المكش��وفة 
المكش��وفة الت��ي تس��اعد في 
حماي��ة المبن��ى من ح��رارة 

أشعة الشمس في الصيف.
أما المدرس��تان المستنصرية 
والشرابية فتتميزان باإلفراط 
التش��كيات  اس��تعمال  ف��ي 
ذات  اآلجري��ة  الزخرفي��ة 
التقني��ة المتنوع��ة والعناصر 
المعماري��ة المختلف��ة، وه��ذا 
نات��ج ع��ن التفن��ن في صف 
وحف��ر  )اآلج��ر(  الطاب��وق 
أشكال هندسية ونباتية بطرق 
فنية متنوعة وزخرفة كتابات 
الدق��ة  ف��ي  غاي��ة  تذكاري��ة 
والج��ودة وبخط��وط مختلفة 

أهمها الخط الكوفي الجميل.

د. رؤوف األنصاري
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السّيد علي الموسوي البهبهاني)قدس سره(
)1303ه � 1395ه(

السيّد علي ابن السيّد محّمد 
ابن الس��يّد علي الموس��وي 
البهبهاني.ولد عام 1303ه 
أو 1304ه بمدين��ة بهبهان 

في إيران.
والسطوح  المقّدمات  درس 
ف��ي بهبهان، ثّم س��افر إلى 
ع��ام  األش��رف  النج��ف 
1322ه إلكم��ال دراس��ته 
الحوزوية، وبقي فيها سّت 
س��نوات، وقبل بلوغه سّن 
الرابع��ة والعش��رين ح��از 

على درجة االجتهاد.
عاد إلى بهبهان عام 1328 
ب��دأ  وصول��ه  ومن��ذ  ه، 
بالتدريس ف��ي حوزتها، ثّم 
عاد مّرة ثاني��ة إلى النجف 
1329ه  ع��ام  األش��رف 
للتدري��س فيها، وبقي هناك 
مّدة سنة، وبس��بب وضعه 
الصّحي ع��اد إلى بهبهان، 
وظّل فيها مّدة سبع سنوات 
مش��غوالً بالتدري��س وأداء 

واجباته الدينية.
النج��ف  إل��ى  س��افر  ث��ّم 
1338ه  ع��ام  األش��رف 
للمّرة الثالثة للتدريس فيها، 
وعاد اليران ثّم سافر لزيارة 
العتبات المقّدسة في العراق 

ع��ام 1362ه، وخال 
زيارت��ه لمدينة كرباء 
المقّدسة طلب منه السيّد 
حسين الطباطبائي القّمي 
للتدري��س،  فيه��ا  البق��اء 
فاستجاب لطلبه وظّل في 
كرباء المقّدسة مّدة سنتين.
النج��ف  إل��ى  ذه��ب  ث��ّم 
ع��ام  وف��ي  األش��رف، 
1365ه عاد إلى رامهرمز 
ف��ي إيران بن��اًء على طلب 
أهاليه��ا، وبقي ف��ي المدينة 
مّدة خمس سنوات، ثّم سافر 
إلى األهواز بناًء على طلب 
بعض األطبّاء بسبب وضعه 
1370ه،  ع��ام  الصّح��ي 
فأق��ام فيه��ا وأّس��س حوزة 
دراس��ية هن��اك، باإلضافة 
انش��غاله بتدوين علوم  إلى 

الفقه واألُصول.
بعد أن أصب��ح معروفاً في 
أوس��اط الح��وزات العلمية 
العل��م  أه��ل  بع��ض  ق��ام 
والفضل بدعوته إلى مدينة 
م��كان  لتغيي��ر  إصفه��ان؛ 
الربيع  س��كناه في فصل��ي 
والصي��ف، والع��ودة إل��ى 
األهواز في فصلي الخريف 
والش��تاء، وفي فترة إقامته 
في إصفهان كان يقيم صاة 
إلى  باإلضاف��ة  الجماع��ة، 

انشغاله بالتدريس.
م��ن أس��اتذته الس��يّد محّمد 
اليزدي،  الطباطبائي  كاظم 
كاظ��م  محّم��د  الش��يخ 

المع��روف  الخراس��اني 
محّم��د  الس��يّد  باآلخون��د، 
ش��اه البهبهاني، الشيخ عبد 
الرس��ول البهبهاني، الشيخ 
الس��يّد  البهبهان��ي،  حس��ن 

محسن الكوهكمري.
م��ن تامذته الش��يخ محّمد 
رضا اإلصفهاني الحائري، 
محّم��د  الس��يّد  نج��اه 
عب��د هللا،  والس��يّد  جعف��ر 
الس��يّد محّمد كاظم  صهره 
الموس��وي، السيّد إسماعيل 
المرعشي، الشيخ إسماعيل 
الكلباسي، الس��يّد إسماعيل 

الهاشمي، وغيرهم.
من مواقفه السياسية

1� ع��ارض بش��ّدة قان��ون 
االنتخابات العاّمة والمحلّية 
الذي أصدره الش��اه، وبهذه 
المناسبة أصدر بياناً استنكر 

فيه هذا القانون الجائر.
2� اس��تنكر اعتقال الس��يد 
الخمين��ي من قبل س��لطات 
الش��اه )1963م( ف��ي ق��م 
إل��ى  وذه��ب  المقّدس��ة، 
وق��اد  طه��ران  العاصم��ة 
حملة االس��تنكار بالتضامن 
مع مجموعة م��ن العلماء، 
مّما أّدى إلى إطاق سراح 

السيد.
اس��تنكر  بيان��اً  3� أص��در 
في��ه الع��دوان اإلس��رائيلي 
عل��ى ال��دول العربي��ة في 
 ، ) 1م 9 6 7 ( ن ا ي��ر حز
أمري��كا  مس��اندة  وش��جب 

وبريطاني��ا لليه��ود، وعلى 
أث��ر ذل��ك ت��ّم اعتقال��ه من 
النظام،  أم��ن  ق��ّوات  قب��ل 
ث��ّم اضطّرت إل��ى إطاق 
م��ن  خوف��اً  س��راحه 

االضطرابات.
من مشاريعه

1� بن��اء مدرس��ة دار العلم 
للعل��وم الديني��ة ف��ي مدينة 

األهواز.

3� بناء أربعين مس��جداً في 
محافظ��ة كهكيلوي��ه وبوير 

أحمد.
7� فتح مؤّسس��ة البهبهاني 
للتبليغ واإلرشاد اإلسامي.
م��ن  عش��رات  بن��اء   �10
المس��اجد في م��دن مختلفة 

من ايران
11� بناء مستوصف خيري 

مع مركز فحص باألشّعة.
من مؤلّفاته

إثبات  الهداي��ة في  مصباح 
الوالي��ة، التوحي��د الفائ��ق 
في معرف��ة الخالق، الفوائد 
للقواع��د  الش��املة  العلي��ة 
الكلّية، الحاشية على وسيلة 
النج��اة، جام��ع المس��ائل، 
هداية الحاّج، أساس النحو، 

وغيرها
تُوفّي في الثامن عش��ر من 
ذي القع��دة 1395ه بمدينة 
إي��ران، وُدفن  األهواز في 
ف��ي  العل��م  دار  بمدرس��ته 

األهواز طبقاً لوصيّته.

محمد امني جنف

13 روضة العلماء 



االحرار/ ضياء االسدي

 من اجل  تقدمي افضل اخلدمات 
الطبية والعالجية جلرحى القوات 
االمنية واحلش����د الش����عبي, التقى 
الش����يخ عبد امله����دي الكربالئي 
االم����ني الع����ام للعتبة احلس����ينية 
املقدس����ة, في مكتبه في الصحن 
احلس����يني الش����ريف, وف����دًا ضم 
وكي����ل وزارة الصح����ة العراقية, 
وع����ددًا من اعضاء جلن����ة الطبابة 
اخلاصة بجرحى فصائل املقاومة, 
وبحث الكربالئي مع الوفد الزائر 
كيفي����ة  تقدمي الدعم واالس����ناد 
الطب����ي للقوات االمنية واحلش����د 
الش����عبي  ,مثمنًا في الوقت ذاته 
الدور الذي تقوم به تلك الفرق.
وقال الشيخ الكربالئي في كلمته 
خ����الل اس����تقباله الوف����د الزائ����ر 
:« ان البن����ى التحتي����ة لبع����ض 
املؤسس����ات واملراكز الصحية غير 
مؤهل����ة الس����تقبال اجلرحى وانها 
حتتاج الى كوادر طبية ووس����طية 
وذات امكان����ات عالي����ة واجهزة 
ذوي  عل����ى  فيج����ب   ، طبي����ة 
االختص����اص واخلب����رة في وزارة 
الدف����اع والداخلية والصحة جتهيز 

الوح����دات امليدانية باملستش����فيات 
املتنقل����ة ,وحتفيز الك����وادر الطبية 
جلبه����ات  ,بالذه����اب  وغيره����ا 
القت����ال ملعاجل����ة اجلرح����ى ورفع 
الروح املعنوية، لها تاثير نفس����ي 
ومعنوي عال جدا للمقاتلني من 
خالل العناية الكبيرة بهم، وهذا 
يتطلب منا جهدا كبيرا ومضاعف 
لنش����عرنهم مبا حقق����وه من نصر 

وفخر«. 
واضاف سماحته قائاًل:« قد ورد 
لنا الكثير من الشكاوى بخصوص 
اجلرح����ى وعدم العناي����ة الكاملة 
به����م، وه����ذا يبني لن����ا ان هناك 
قص����ورا ونقصا بالك����وادر الطبية 
وذلك بعدم توف����ر االمور الطبية 
واالحتياج����ات اخلاص����ة، فيجب 
عل����ى ال����وزارة ان توجه وتعرف 
االطب����اء ذوي اخلب����رة وامله����ارة 
بعمله����م وبان العمل املناط اليهم 

واجب شرعيا ووطنيا«.
مبينًا أن:« تواج����د الفرق الطبية 
والصحي����ة واجلمي����ع م����ن ذوي 
االختصاص في جبه����ات القتال 
ه����ي رس����الة واضح����ة ألهمي����ة 

الش����عب  ابن����اء  ب����ني  التالح����م 
الواحد، وهذا يؤكد حتقيق النصر 
على تلك العصابات التي تسمى 

كيان )داعش (االرهابي«. 
م����ن جهته حتدث املش����رف على 
الطباب����ة من قب����ل وزارة الصحة 
الدكتور ستار السعدي وقال« بعد 
ان مت عقد االجتماع الثاني للجنة 
املش����كلة من قبل الدي����وان بأمر 
)43(، والت����ي ضمت مجموعة 
طباب����ات ومنه����ا طباب����ة احلش����د 
الشعبي ووزارتا الدفاع والداخلية 
باالضاف����ة الى طباب����ات العتبات 
املقدس����ة ,حي����ث قمن����ا بزيارات 
ميدانية جلبه����ات القتال من اجل 
رف����ع ال����روح املعنوية والنفس����ية 
للمجاهدين، ويأتي  الهدف من 
عق����د هذا االجتماع هو تس����ليط 
الض����وء على اه����م امله����ام التي 
تقوم بها هذه اللجنة، ومن اجل 
تعريف املرجعية بذلك حيث قمنا 
بزيارة رس����مية م����ع االمني العام 
للعتبة املقدسة الشيخ عبد املهدي 
ألطالعه بدور تلك الفرق الطبية 
والصحية , واستمعنا للتوجيهات 

الصادرة من س����ماحته كون هذه 
التوجيه����ات هي دس����تورا وخط 

عمل«.
موضح����ًا :« ان هن����اك بع����ض 
املش����اكل التي تعان����ي منها وزارة 
الصح����ة ومنها قلة امل����وارد املالية 
والبش����رية م����ن ذوي اخلب����رة في 
مجال عملهم وقلة املستش����فيات 
املتخصص����ة وايض����ا ان من اهم 
االمني����ة  االوض����اع  املعوق����ات 

الراهنة«.
ف����ي الس����ياق ذاته اوض����ح مدير 
االمور الطبية ف����ي وزارة الدفاع 
اللواء الطبيب طارق طه ياس����ني 
قائ����اًل:« نظرا التس����اع العمليات 
العس����كرية قمن����ا بتش����كيل هذه 
اللجنة بني وزارة الصحة والدفاع 
والداخلية وطبابة احلش����د الشعبي 
وركزن����ا في عملنا عل����ى امرين 
االول األط����ار امليدان����ي والثاني 
تاهي����ل املستش����فيات واجلرحى، 
وقد قمنا وم����ن خالل الوحدات 
الطبية املنتش����رة في فرقنا باخالء 
اجلرحى )بريا وميدانيا( من امليدان 

والقيام باالسعافات االولية«.

الشيخ الكربالئي خالل استقباله وكيَل وزير الصحة والوفد المرافق له:

تواجد الفرق الطبية والصحية في جبهات القتال هو رس���الة واضحة ألهمية 
التالحم ألبناء الشعب الواحد..
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االحرار/ ضياء االسدي
 ش���هدت قاعة خامت االنبياء 
في الصحن احلسيني الشريف 
,ختام جوالت مس���ابقة النور 
للفتيات , التي تقيمها وحدة 
املس���ابقات  التابع���ة لش���عبة 
التبلي���غ الدين���ي ف���ي العتبة 
ومبشاركة  املقدس���ة  احلسينية 
اكث���ر م���ن   170 فتاة من 
كرب���الء  محافظ���ة  داخ���ل 
املقدسة, وسط اجواء تنافسية 
عالية املس���توى ب���ني الفرق 
اله���دف  املش���اركة ,ويأت���ي 
م���ن اقامة هذه املس���ابقة من 
اج���ل تقوية الراب���ط الديني 
بني النس���اء ,وكيفي���ة معرفة 
قراءة وحف���ظ القران الكرمي 

بالصورة الصحيحة . 
اك���دت ذل���ك املبلغ���ة ف���ي 
الديني النسوي   التبليغ  شعبة 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة 
هيام محمد امني في تصريح 
خص���ت به مجل���ة »األحرار 
»وقال���ت :«  بفض���ل الل���ه 

وبركات اه���ل البيت عليهم 
السالم متت  تصفيات مسابقة 
الن���ور اخلاص���ة بالفتيات من 
عمر 9-18 والتي ش���اركت 
فيه���ا )170( فت���اة توزع���ن 
عل���ى 32 فريق ،وش���ملت 
عدة محاور ) الفقه , العقائد 
, حفظ وتفسير س���ورة النور 
, رس���الة احلق���وق ( و فيم���ا 
ش���هدت تنافسًا ش���ديدًا بني 

الفرق املشاركة«.

اج���راء   بع���د  واضاف���ت:« 
العديد م���ن االختبارات فقد 
ترش���ح أربعة فرق للمنافسة 
عل���ى املرب���ع الذهب���ي هي 
كالتال���ي  )املرك���ز األول : 
املس���تقيم,  الص���راط  فري���ق 
واملركز الثاني , فريق احلوراء 
الس���الم(  )عليه���ا  العقيل���ة 
واملركز الثال���ث, لفريق قائم 
آل محمد )عجل الله فرجه(  
اما املركز الرابع واالخير فقد 

كان لصالح فريق سر الزهراء 
)عليها السالم(«.

 منوه���ة ان  :« ف���ي ختام 
التصفيات مت تكرمي الفائزات 
املذك���ورة بعدد  الف���رق  من 
بجوائ���ز عيني���ة مع ش���هادة 
مش���اركة لكل فري���ق فائز، 
اضاف���ة ال���ى تك���رمي جميع 
املشاركات في املسابقة وتكرمي 

خاص للفريق املثالي». 

بمشاركة170 فتاًة من داخل محافظة كربالء المقدسة.... 
شعبة التبليغ النسوي تقيم تصفيات مسابقة النور للفتيات وسط اجواء تنافسية عالية المستوى 
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ضمن سلسلة املش���اريع التي 
تواصل العتبة احلسينية املقدسة 
اجنازها داخل محافظة كربالء 
وخارجها وحتديدا في املناطق 
اجلنوبي���ة من العراق من اجل 
بالواق���ع العلم���ي  النه���وض 
والدراس���ي هو مشروع مكتبة 
ومسجد االمام احلسني »عليه 
الس���الم« في محافظة البصرة 
وبأش���راف مباش���ر من قسم 
املشاريع الهندس���ية في العتبة 
وبتنفي���ذ  املقدس���ة  احلس���ينية 
شركة االعمار احلديثة املطّورة 
, والذي سيساهم بشكل فعال 
باحتض���ان الن���دوات العلمية 
والثقافي���ة وكذل���ك الدورات 
التعليمي���ة للش���باب وفي هذا 
السياق التقت مجلة »االحرار« 
املهن���دس حلم���ي انيس مدير 
املش���روع والذي حتدث قائال 
:« بالنس���بة ملش���روع مكتب���ة 
ومسجد االمام احلسني »عليه 

الس���الم« في محافظة البصرة 
يتك���ون م���ن 10 طوابق, كل 
وفعاليات���ه  خدمات���ه  طاب���ق 
تختل���ف عن الطاب���ق اآلخر 
حيث ان قس���ما منها يحتوي 
على  مطعم والقس���م االخر 
على  صفوف للتعليم وهناك 
مصلى للرجال واخر للنس���اء 
وقاع���ة اجتماع���ات وكذلك 
غرف للمعارض الدورية ».

واض���اف قائ���ال :« الطاب���ق 
االرض���ي يحتوي على مطعم 
وقاعات لألنترن���ت باإلضافة 
ال���ى غرفة املدير والس���كرتير 
واملطب���خ ويحتوي ايضا على 
حمام���ات ومصل���ى للنس���اء 
وقاعات للمعارض ... بينما 
الطاب���ق االول يحت���وي على 
نفس اخلدم���ات تقريبًا ولكن 
يختلف باحتوائ���ه على قاعة 
 14×12( مبساحة  اجتماعات 
مت���را(  او ميكن ان نس���ميها 

)قاعة متعددة االغراض( وهي 
شبيهة باملس���رح وهناك غرف 
ذات مس���احات مختلفة تابعة 
للمسرح وهي غرف االضاءة 
وتبدي���ل املالب���س واالم���ور 
االخرى ... والطابق الثاني 
يحتوي على صفوف للتعليم 
وكافتيري���ا ... اما بالنس���بة 
للطاب���ق الثال���ث فهو يحتوي 
دراس���ية  عل���ى 4 صف���وف 
للرجال و 4 صفوف للنس���اء 
احلمام���ات  ال���ى  باإلضاف���ة 
الصحي���ة وغرف ادارة وصالة 
انتظ���ار ... والطابق الرابع 
يكون ش���بيها بالطابق الثالث 
متام���ا ... وبالنس���بة للطابق 
اخلامس يحت���وي على مطعم 
بطاب���ع تراث���ي وه���ذا الطابق 
يختل���ف بص���ورة جذرية عن 
بقية الطوابق بان ارتفاعه يكون 
اعلى من بقي���ة طوابق البناية 
حي���ث يصل ال���ى )6.80م( 

بينم���ا بقي���ة الطواب���ق يكون 
والس���بب  ارتفاعها)3.20م( 
ف���ي ذل���ك ان ه���ذا الطابق 
يجعل الشخص اجلالس يشعر 
بانه في اله���واء الطلق حيث 
تك���ون هن���اك واجه���ات من 
اخلشب والزجاج ويكون ايضا 
فضاءات مفتوحة حيث يدخل 
الهواء الطلق الى املكان ... 
بينما يحتوي الطابق السادس 
عل���ى )4( قاع���ات خاص���ة 
ابعادها)  للمؤمترات كل قاعة 
12×7 مت���را( وهذه القاعات 

األحرار/ قاسم عبد الهادي 

مشروُع مسجد ومكتبة اإلمام الحسين )عليه السالم( التابع للعتبة الحسينية

شمٌس تشرُق من بصرِة العراق
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قس���م منها للرجال والقس���م 
االخر للنس���اء وهناك كافتيريا 
في كل جانب وغرف انتظار 
الطابق  اداري���ة...  وغ���رف 
يحت���وي  والثام���ن  الس���ابع 
على املكتبات واحدة للنس���اء 
واخرى للرجال حيث ان كل 
طابق يك���ون مفتوحا بالكامل 
وفيه املكتبة التي مساحتها في 
كل طابق حوالي) 1000متر( 
مجموع���ة  عل���ى  ويحت���وي 
حمام���ات وكافتيريا باإلضافة 
الى اقس���ام الذاتي���ة والتدقيق 
وقسم االستعارة حيث يكون 
الطابق السابع للنساء والثامن 
للرجال ... والطابع التاسع 
ه���و طابق خ���اص باخلدمات 
حيث يكون فيه مخازن عدد 
2 و حمام���ات وفي���ه مطعم 

بطابع تراثي مساحته )10×9 
امتار( ، وهناك السطح ايضًا 
التبري���د  ألجه���زة  يس���تخدم 

وخزانات املاء ».
وج���اء في قوله ايضا :« تغير 
العم���ل ف���ي املش���روع بعض 
الشيء من خالل اضافة بعض 
االعمال االخرى والتحول من 
ركائز مسبقة الصب الى ركائز 
صب موقع���ي فتغيرت بذلك 
الكلف���ة وزاد املبلغ اخملصص 
للمش���روع الذي تقوم بتنفيذه 
شركة االعمار احلديثة املطّورة 
, حتت اشراف قس���م املشاريع 
الهندس���ية في العتبة احلسينية 
املقدس���ة, ومدة اجناز املشروع 
تبلغ )910 (ايام , مضى منها 
) 365( يوما , وبدورنا نعمل 
حاليًا في مرحلة صب سقف 

الطاب���ق الثالث , حيث بلغت 
نس���بة اجن���از العم���ل )%34( 
ارض  عل���ى  يش���يد  ال���ذي 
املساحة اخملصصة له )1500( 
متر مربع ,هن���اك مجموعتان 
من املصاعد في البناية ليكون 
الع���دد الكل���ي )4( مصاعد 
اضاف���ة ال���ى الس���اللم عدد 

.«)2(
وبذلك تكون مكتبة ومسجد 

االمام احلسني »عليه السالم« 
في محافظ���ة البصرة من اهم 
املش���اريع العلمي���ة والعم���ل 
بها متواصال م���ن قبل العتبة 
احلسينية املقدسة التي بدورها 
تس���اهم بش���كل فع���ال برفع 
املستوى العلمي والثقافي لدى 
الفرد وخصوصا الشباب الذين 
يعتبرون نواة املستقبل لتحقيق 

االهداف املرجوة منهم.
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العتبة الحسينية المقدسة ..
مكتبة االمام الحس���ين )عليه الس���الم( األولى باس���تخدام نظام )كوها( 

المتكامل الدارة المكتبات في العراق 

التق���ت مجل���ة »االحرار »مع 
الشيخ علي الفتالوي مسؤول 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
في العتبة احلس���ينية املقدس���ة 
قائاًل: ضمن االجنازات الفنية 
اإللكتروني���ة في مكتبة االمام 
احلس���ني علي���ه الس���الم انها 
اس���تخدمت نظ���ام ) كوها (
املتكامل إلدارة املكتبات  وهو 
نظ���ام يدعم املعايي���ر املكتبية 
العاملية واستطاعت املكتبة من 
خ���الل هذا النظ���ام التواصل 
والتعاون مع اجلامعات العراقية 
وتدري���ب كوادره���م ووفرت 

مبالغ ضخمة كانت قد تصرف 
عل���ى تش���غيل وتنصيب هذا 
النظام من قبل وزارة التعليم 
العالي في اجلامعات العراقية« 
مبين���ًا ان م���ن اه���م مميزات 
ه���ذا النظام ه���و العمل على 
الفهرسة والتصنيف من خالل 
معيار م���ارك العاملي وكذلك 
واس���ترجاع  والبحث  التزويد 
املعلوم���ات، وحت���رص مكتبة 
اإلمام احلس���ني عليه الس���الم 
اح���دث  اس���تخدام  عل���ى 
التقني���ات والبرامج العاملية في 

العتبة احلسينية املقدسة.  

من جهته بني الس���يد حس���ني 
رضوي مس���ؤول ش���عبة نظم 
املعلومات: ان كوها هو نظام 
متكام���ل إلدارة املكتبات مع 
قاعدة بيانات )SQL(، وما 
يعطى القدرة على ادخال عدد 
كبي���ر جدا م���ن البيانات التي 
تصل الى )10( ماليني تسجيلة 
باإلضافة إلى امكانات البحث 
في التسجيالت والتعديل في 
مداخ���ل البح���ث، مضيف���ا« 
كوه���ا يتعام���ل م���ع البيانات 
اخملزن���ة وف���ق معايي���ر مارك 
وقابل���ة للوصول باس���تخدام 

 ،)Z39.50( بروتوك���ول 
قابل���ة  املس���تخدم  وواجه���ة 
بشكل  والتكييف  للتخصيص 
كبي���ر. وقد ترجم هذا النظام 
للعدي���د م���ن اللغ���ات منه���ا 
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مكتبة االمام الحس����ين عليه السالم في العتبة الحسينية المقدسة السباقة في تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها على مستوى 
العراق وذلك في استخدام نظام متكامل للبحث واسترجاع المعلومات )كوها( والذي يساعد الباحث في الحصول على المصادر 
والمراجع، وتتوفر من خالل قاعات المطالعة ُكل وس����ائل الراحة والخدمات المناس����بة لمرتادي المكتبة، اضافة الى  الخدمات 

المطلوبة للباحثين من استنساخ المصادر الورقية والرقمية. 
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كوه���ا  ويتضم���ن  العربي���ة، 
كل املميزات األساس���ية التي 
حتتاجها املكتبات ويتناسب مع 
الوطنية  املكتبات  انواع  جميع 
واجلامعية والعامة واخلاصة. 

وأضاف » متتاز كوها بقاعدة 
بيانات للمس���تفيدين والتعامل 
م���ع اإلعارة والكت���ب امُلعارة 
ومتكني  رجوعه���ا  ومواعي���د 
املس���تفيد من حج���ز املصادر 
من خالل واجهة االنترنيت، 
وكذلك إمكانية اقتراح ش���راء 
الكتب عن طريق االنترنيت، 
وأيضًا يتي���ح للمكتبة التعامل 
مع امليزانية بشكل آلي وكذلك 
اإلع���ارة ونق���ل الكت���ب بني 
ف���روع املكتبة اخملتلفة، وإدارة 
آلي���ة الش���تراكات املكتبة في 
الدوري���ات واجملالت العاملية، 
ودع���م املعي���ار العاملي مارك 
)21( واليوني مارك بش���كل 
متكامل وأيضًا امكانية تعديل 
النظ���ام ليت���الءم اس���تخدامه 
محليًا داخ���ل املكتبة ويوجد 
دعم للبحث باحلروف العربية 
بش���كل جيد مثل )ال ه ة ي 
ى الهمزات و...( مبينا« ان 
كوها يس���مح باالستفادة من 
املصادر اخلارجية والتعاون بني 
املكتبات، من خالل االتصال 
الببليوجرافية  البيانات  بقواعد 
الكب���رى كمكتب���ة الكوجنرس 
االمريكي ونس���خ التسجيالت 
الببليوجرافية واس���تيرادها إلى 
فهرس النظ���ام باإلضافة الى 
إمكاني���ة أن يك���ون النظ���ام 
مصدرا لتس���جيالت الفهرسة 

.Z3950 عن طريق معيار
وتابع رضوي« ان نظام كوها 
ه���و كأي برنام���ج إلكتروني 
يحت���اج إل���ي تدري���ب ملعرفة 
طريق���ة عمله حتى يس���تطيع 

املس���تخدم احلصول على أكبر 
فائ���دة من���ه، علمًا ان قس���م 
الش���ؤون الفكري���ة والثقافي���ة 
في العتبة احلس���ينية املقدس���ة 
قام بتدريب ك���وادر املكتبات 
في اجلامعات العراقية واملراكز 
الفكري���ة والثقافي���ة في البالد 
للعمل عل���ى كوها. مضيفا« 
ان كوه���ا برنام���ج مصم���م 
بلغ���ة تدعى “بي���رل” ويعمل 
اإلنترن���ت،  عل���ى  كتطبي���ق 
وم���ن أج���ل تش���غيله يجب 
توف���ر مترجم بيرل على نظام 
التشغيل لينكس ومن ثم إتباع 
خط���وات التنفيذ املتوفرة على 
موقع كوها الرسمي، ويجب 
إع���داد قاعدة بيان���ات )ماي 
إس كيو إل( لكي يستخدمها 
كوه���ا الحقا، وكوها مصمم 
لكي يعمل م���ع قاعدة كبيرة 
م���ن املكتب���ات باختالف نظم 
وغيرها  والفهرس���ة  التصنيف 
فإنه  ل���ذا  الفروق���ات.  م���ن 
يتطل���ب بع���ض التوجيه لكي 
يفهم كيف يجب أن يتصرف 
تبع���َا لنظم مكتبتك، ووجدنا 
من خالل عملنا املس���تمر مع 
ه���ذا النظام، أنه م���ن النظم 
املستمرة في التطوير باإلضافة 
الق���وي الذي  إل���ى الدع���م 
يلق���اه النظ���ام م���ن املطورين 

واملستخدمني حول العالم.
واجلدي���ر بالذك���ر ان مكتب���ة 
العتبة احلسينية املقدسة تهدف 
ال���ى  ان تكون الس���باقة في 
تقدمي اخلدم���ات املكتبية على 
مس���توى املنطقة والريادة في 
عالم املكتبات والنظم الرقمية 
الباحث���ني  عم���ل  وتس���هيل 
في احلص���ول عل���ى مصادر 

املعلومات.

اإلرش���اد  لمركز  تفاعلية  برام���ج 
نساء  استحس���ان  تنال  األس���ري 

الديوانية

أقامت وحدة الشباب في مركز االرشاد االسري في الديوانية 
التابع للعتبة احلس���ينية املقدس���ة عددًا من البرامج التفاعلية 
الت���ي كان���ت على راس خط���ة الوحدة في ش���هر رمضان 
املبارك، حيث اقامت عدة محاضرات فقهية واخالقية فيما 
يخص اداب واحكام الشهر الفضيل مع عدد من املسابقات 
في املعلوم���ات الدينية لدى املراة في مركز املدينة وخارجه 
باالضافة الى جلسات قراءة االدعية وغيرها ، االمر الذي 
نال استحسان ش���ريحة كبيرة من النساء في الديوانية كونه 
يع���د من البرامج التوعوية التي تس���اعد املراة على التعامل 

مع املسائل االبتالئية. 
وعند س���ؤالنا الحدى املس���تفيدات عن مدى استفادتها من 
ه���ذه البرامج اجابت: »قد اطلعت على العديد من االمور  
التي كنت اجهلها واعدها امورا طبيعية احلدوث، واطلعت 
ايضا على كيفية االس���تزادة من الثواب في ش���هر رمضان 

املبارك وغيره«. 
يذك���ر أن الدورات التي عقدتها وحدة الش���باب في مركز 
االرشاد االس���ري في الديوانية استمرت على مدى ثالثني 

يومًا من أيام الشهر الفضيل.

الديوانية/ كرار االسدي
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مدينة االمام الحسن عليه السالم التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ..
 تحتضن المسابقة الرمضانية ضمن برنامج شبابيك في رمضان  

األحرار/ فيصل غازي
اختتم���ت اكادميي���ة. الوارث 
للتنمية البش���رية والدراس���ات 
االس���تراتيجية التابع���ة للعتبة 
احلس���ينية املقدسة يوم السبت 
2015/7/11م   املواف���ق 
فعاليات مس���ابقتها الرمضانية 
ضمن برنامج ش���بابيك على 
حدائ���ق مدينة زائ���ري االمام 
احلس���ن اجملتبى )عليه السالم( 
حيث اقيمت املباراة النهائية بني 
كل م���ن فريقي )منظمة رؤية 

للثقاف���ة والتنمية وفريق نحن 
هنا(  اللذي���ن تأهال للمباراة 
النهائية بعد تصفيات استمرت 
منذ بداية شهر رمضان املبارك 
ب���ني 8 من منظم���ات اجملتمع 

املدني والفرق التطوعية .
كان احمل���ور االول للجلس���ة 
)وس���ائل  بعن���وان  احلواري���ة 
التواص���ل االجتماعي واثرها 
على اجملتم���ع( وضيف احللقة 
الدكت���ور كامل القيم اس���تاذ 
في  باإلع���الم واالتص���االت 

جامعت���ي بابل وبغ���داد تناول 
فيها العديد من القضايا اهمها 
)عدم التواصل الشخصي بني 
اف���راد اجملتمع بس���بب مواقع 
التواص���ل االجتماعي الفيس 
بوك وبرامج اخ���رى, كذلك 
اخلس���ارة الكبيرة التي تتسبب 
بهج���رة واضح���ة للكت���اب , 
ايض���ا معاناة االه���ل بفقدان 
وانخفاض  ألوالدهم  الذاكرة 

املستوى العلمي لهم(. 
موضح���ًا  نح���ن ال نرف���ض 

التطور لكن يجب ان يوظف 
ه���ذه التكنولوجيا لتطور هذا 
البلد والتربية توظيفها بحاجة  
الى بوصلة توجي���ه القيادات 
السياسية والتعليمية هي اصال 
جاهل���ة بالتكنولوجي���ا فكيف 
ممك���ن ان يوجه االطفال ومن 
ثم الش���باب ط���الب اجلامعة 
وبالتال���ي يصبح لدين���ا الناجت 
لهذه التكنولوجيا غير موجود 
وغير مؤطر للفائدة الفردية او 

اجملتمعية.
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المرجعية والنازحون

فيما لم تفل���ح جهود الدولة 
العراقية بإدارة ملف النازحني 
املعقد والش���ائك جدا، وفيما 
يث���ار جدل كبير ع���ن مصير 
االموال الطائلة التي خصصت 
للمدنيني  انسانية  كمساعدات 
الذين س���كنوا العراء في برد 
الشتاء ولهيب الصيف احلار، 
تعمل ك���وادر املرجعية الدينية 
في النج���ف وخصوصا ممثلي 
السيس���تاني  االعلى  املرج���ع 
اضاف���ة الى ك���وادر العتبات 
املقدس���ة ف���ي كرب���الء لي���ل 
نهار في س���بيل تقدمي العون 
ملالي���ني النازحني في مختلف 
انحاء العراق من ش���ماله الى 
جنوب���ه، في املناط���ق االمنة 

واالكثر سخونة.
لقد تسنى لي شخصيا متابعة 

الكثي���ر م���ن التفاصيل حول 
اجله���ود التي يق���وم بها ممثلو 
املرجع األعلى بالتنس���يق مع 
العاملني في العتبات املقدسة، 
وقد نش���رت عددا البأس به 
من التقاري���ر التي توثق تلك 
اجلهود التي تس���تحق الثناء، 
وكنت على تواصل بش���كل 
مباشر مع ممثلي املرجع األعلى 
السيس���تاني حينما ذهبوا الى 
مختلف املناطق التي يقيم بها 
النازحون، ف���ي مدن عديدة 
م���ن كردس���تان واطرافه���ا، 
ف���ي عامري���ة الفلوج���ة، في 
جس���ر بزيب���ز غ���رب بغداد، 
ف���ي ناحية العل���م، وكذلك 
الضلوعية، س���امراء والعديد 
م���ن مناطق ص���الح الدين، 
بذلوا املستحيل من اجل اقامة 

جس���ر ج���وي به���دف اغاثة 
املناطق احملاصرة مثل البغدادي 
وحديثة والنازحني في قاعدة 
عني االس���د باألنب���ار، بعيدا 
ع���ن روت���ني دوائ���ر الدولة 
وبتفاٍن كبي���ر اوصلوا كل ما 
يل���زم للنازحني حيثما كانوا، 
ويترددون على املناطق التي مر 
ذكرها وغيرها مرات عديدة، 
حت���ى تع���رض موكبهم ذات 
مرة حلادثة اغتيال قرب مدينة 
سامراء ادت الى جرح بعض 
الوف���د. لقد اطلعت  اعضاء 
ووثقت عشرات كتب الشكر 
من مختلف املرجعيات الدينية 
للمكون���ات العراقية وهي ترد 
اجلمي���ل والعرفان ملا تقوم به 
املرجعي���ة بإغاثة النازحني من 
مختل���ف الطوائف، وكذلك 

مل���ا تقوم به العتبات املقدس���ة 
من فتح ابواب مدن الزائرين 
املشّيدة حديثا امام النازحني. 
ان اجلهود اجلبارة التي بذلتها 
املرجعي���ة في النج���ف على 
صعي���د تقدمي العون للنازحني 
غطت عل���ى اخلطايا الكبرى 
الت���ي ارتكبتها دوائ���ر الدولة 
التي كلفت بإدارة هذا امللف.
ف���ي زمن الطائفية واحملاصصة 
الصارخة جاءت هذه اجلهود 
عكس التيار وساهمت بشكل 
او بآخ���ر في ردم ش���يء من 
اله���وة بني مكونات الش���عب 
العراقي، انها جهود ابوية متد 
يد العون للجميع فكسبت ود 

واحترام اجلميع.

جمال اخلرسان
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ختمُة القرآن النسويُة تستقطب عشرات المرتالت 
في شهر رمضاَن الفضيل 

هدُم قبور أئمة البقيع )عليهم السالم(..
 جذور التكفير الحاقد

كل نشاط يبدأ بسيطًا, وقد يقدر 
له التوفيق ويش���ار إليه بالبنان, 
أو يتراجع ويختفي مع الزمن, 
وذل���ك يتوق���ف عل���ى عظمة 
املضم���ون وعلى همة القائمني 
التي  النشاطات  بالنشاط, فمن 
تق���ام ف���ي الصحن احلس���يني 
الشريف والتي ظلت تكبر مع 
الزمن؛ هي النشاطات القرآنية 
وقد كان أبرزها محفل اخلتمة 
القرآنية املرتلة في ش���هر ربيع 
الق���رآن رمضان الفضيل, والى 
جانبه ظل ينمو ويترعرع بعيدًا 
عن األضواء ختمة النساء التي 
يقيمه���ا القس���م النس���وي في 
مدرس���ة اإلمام احلسني )عليه 
الس���الم( الديني���ة. )االحرار( 
اللجنة املش���رفة على  التق���ت 
املبارك���ة واملؤلفة من  اخلتم���ة 
نخب���ة طالبات ملدرس���ة اإلمام 
احلس���ني )عليه السالم( أصبح 
بعضهن أستاذات للتالوة فيها, 
وحتدث���ن عن تأس���يس احملفل 

ومراحل تطوره.    
وذك���رت اللجن���ة أن »احملف���ل 
تأس���س في الس���نوات األولى 
لتأسيس املدرسة, وكان عبارة 

ع���ن حضور في درس التالوة 
القرآنية الذي أثمر عن طاقات 
معتبرة تعمل في اجملال القرآني, 
وكذلك من خالل متابعة اخلتمة 
القرآني���ة التي تق���ام في ليالي 
الش���هر الفضي���ل للرجال عبر 
جه���از الصوت, وكان حضورًا 
عامًا, وبعد ذلك بدئ التحرك 
إلقام���ة ختمة قرآنية مس���تقلة 
للنس���اء ف���ي القاع���ة امللحقة 
للمدرس���ة, وحدثت صعوبات 
ف���ي البداي���ة ومعارضات من 
قبل بعض احلاض���رات بحجة 
قص���ور العنصر النس���وي في 
مج���ال الترتي���ل, ولكن مضينا 
في تأسيس���ه ب���كل عزم وهمة 
بإسناد من مدير املدرسة الدينية 
وم���ن قبل أس���تاذ التالوة فيها 
ف���ي أن يكون احملفل مس���تقاًل 
عن الرجال, ووضعت لتطويره 

آلي���ة أخ���ذت بنظ���ر االعتبار 
توظي���ف القدرات الكفوءة في 
القسم النسوي للمدرسة وذلك 
من خالل تش���كيل جلنة ملتابعة 
اخلتمة واختب���ار الراغبات في 
االش���تراك فيها ألج���ل تقدمي 
األفضل في األداء, والس���ماح 
إلش���راك القارئ���ات اجلدد من 
خالل االختبار, ثم انتقل موقع 
اخلتم���ة في الوقت احلاضر الى 
احلائر احلس���يني من جهة باب 
الس���لطانية بعي���دًا ع���ن مرور 
الرج���ال وع���ن تأثي���ر احلركة 

العاملني«.     
وعن تع���دد فق���رات البرنامج 
وع���دد القارئ���ات واحلض���ور 
فق���د بين���ت اللجن���ة: »هناك 
عش���ر قارئات مرتالت يتناوبن 
على اخلتم���ة وقد يصل العدد 
إل���ى خمس عش���رة قارئة بعد 

االختب���ار ال���ذي م���ن خالله 
تكتش���ف طاق���ات جديدة في 
الترتيل, واحلضور ال يقل عن 
املائة امرأة في األيام االعتيادية، 
وق���د تضاعف العدد في ليالي 

القدر املباركة«. 
وتعددت فقرات برنامج اخلتمة 
اليومي���ة إل���ى االبت���داء بقراءة 
دعاء االفتتاح ثم تالوة اجلزء, 
وبعدها تناول املس���ائل الفقهية  
االبتالئي���ة, وفي اخلت���ام قراءة 
س���ورة املزم���ل طلب���ا لقضاء 
احلوائ���ج وقراءة دع���اء الفرج 
تعجيال للظهور املبارك والدعاء 
لنص���رة املقاتلني ع���ن الوطن 

واحلرمات واملقدسات. 
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هدُم قبور أئمة البقيع )عليهم السالم(..
 جذور التكفير الحاقد

متّر علينا في الثامن من ش���وال 
ذكرى فاجعة ته���دمي قبور أئمة 
البقي���ع وصحاب���ة رس���ول الله 
)صل���ى الله عليه وآله(، البقيُع 
بقعة ش���ريفة طاه���رة في املدينة 
املنّورة ، قرب املس���جد النبوي 
الش���ريف ، ومرق���د الرس���ول 
األعظم )صلى الله عليه وآله(، 
فيه���ا مراق���د األئّم���ة األربع���ة 
املعصوم���ني من أهل بيت النبّوة 
والرس���الة )عليه���م الس���الم(، 
وهم: اإلمام احلس���ن اجملتبى ، 
واإلمام علي زي���ن العابدين ، 
واإلمام محّمد الباقر ، واإلمام 
جعفر الصادق )عليهم السالم(.

جرمية آل سعود:
بعدما اس���تولى آل سعود على 
مّكة املكّرم���ة ، واملدينة املنّورة 
 1344 ع���ام   ، وضواحيهم���ا 
ه� ، ب���دؤوا يفّكرون بوس���يلة 
ودليل لهدم املراقد املقّدس���ة في 
البقيع ، ومحو آثار أهل البيت 
)عليهم السالم ( والصحابة .

وخوف���ًا م���ن غضب املس���لمني 
ف���ي احلجاز ، وفي عاّمة البالد 
اإلس���المية ، وتبري���رًا لعملهم 
اإلجرام���ي امُلضمر في بواطنهم 
الفاسدة ، استفتوا علماء املدينة 
املنّورة ح���ول حرمة البناء على 

القبور .
فكتبوا اس���تفتاًء ذهب به قاضي 
قضاة الوّهابيني سليمان بن بليهد 
مستفتيًا علماء املدينة ، فاجتمع 
مع العلماء أّواًل وتباحث معهم 
، وحتت التهديد والترهيب وّقع 
العلم���اء على ج���واب ُنّوه عنه 

في االستفتاء بحرمة البناء على 
القبور ، تأيي���دًا لرأي اجلماعة 

التي كتبت االستفتاء .
واس���تنادًا لهذا اجلواب اعتبرت 
احلكومة الس���عودية ذلك مبّررًا 
مش���روعًا لهدم قب���ور الصحابة 
والتابع���ني � وهي ف���ي احلقيقة 
إهانة لهم وآلل الرسول )صلى 
الله عليه وآله( � فتسارعت قوى 
الشرك والوّهابية إلى هدم قبور 
آل الرس���ول )صل���ى الله عليه 
وآله( في الثامن من ش���ّوال من 
نفس السنة � أي عام 1344 ه� 
� فهّدموا قب���ور األئّمة األطهار 
والصحابة في البقيع ، وسّووها 
باألرض ، وشّوهوا محاسنها ، 
وتركوها معرضًا لوطئ األقدام 
، ودوس ال���كالب وال���دواب 
ونهب���ت كّل م���ا كان في ذلك 
احل���رم املقّدس من فرش وهدايا 
، وآثار قّيمة وغيرها ، وحّولت 
ذلك املزار املق���ّدس إلى أرض 

موحشة مقفرة .
وبعدما انتشر خبر تهدمي القبور 
، استنكره املسلمون في جميع 
بق���اع العالم ، عل���ى أّنه عمل 
إجرامي يسيء إلى أولياء الله ، 
ويحّط من قدرهم ، كما يحّط 
من قدر آل الرسول ) صلى الله 

عليه وعليهم ( وأصحابه .
نشرت جريدة ُأّم القرى بعددها 
69 ف���ي 17ش���ّوال 1344 ه� 
نص االس���تفتاء وجوابه � وكأن 
اجلواب ق���د ُأعّد تأكي���دًا على 
تهدمي القب���ور � وحّددت تاريخ 
صدور الفتوى من علماء املدينة 

بتاريخ 25رمضان 1344 ه� ، 
امتصاصًا لنقمة املس���لمني ، إاّل 
أّن ال���رأي الع���ام لم يهدأ ، ال 
في داخل احلجاز وال في العالم 
اإلس���المي ، وتوال���ت صدور 
التفني���دات للفت���وى ومخالفتها 

للشريعة اإلسالمية .
وليت ش���عري أي���ن كان علماء 
املدين���ة املن���ّورة عن من���ع البناء 
على القب���ور ؟ ووجوب هدمه 
قبل هذا التاريخ ؟! وملاذا كانوا 
س���اكتني عن البن���اء طيلة هذه 
القرون ؟! من صدر اإلس���الم 
، وم���ا قبل اإلس���الم ، وإلى 

يومنا هذا !
ألم تكن قبور الشهداء والصحابة 
مبن���ي عليها ؟ أل���م تكن هذه 
األماكن مزارات تاريخية موّثقة 
ألصحابها ، مثل مكان : مولد 
النب���ي ) صلى الله عليه وآله ( 
، ومولد فاطمة ) عليها السالم 
( ، وقبر حّواء ُأّم البشر والقّبة 
التي عليه ، أين قبر حّواء اليوم 
؟ ألم يك���ن وجوده حتفة نادرة 
؟ ي���دّل على موضع موت أّول 
امرأة في البش���رية ؟ أين مسجد 
حمزة في املدينة ؟ ومزاره الذي 

كان ؟ أين ... ؟ وأين ..
القرآن وبناء القبور:

ل���و تتبعن���ا الق���رآن الك���رمي � 
كمس���لمني � لرأين���ا أّن الق���رآن 
الك���رمي يعّظم املؤمنني ويكّرمهم 
بالبن���اء على قبوره���م � حيث 
كان هذا األمر ش���ائعًا بني اأُلمم 
التي س���بقت ظهور اإلس���الم � 
فيحّدثنا القرآن الكرمي عن أهل 

الكهف حينما اكتش���ف أمرهم 
� بعد ثالثمائة وتس���ع س���نني � 
بعد انتشار التوحيد وتغّلبه على 

الكفر .
ومع ذلك نرى انقسام الناس إلى 
قس���مني : قسم يقول : ) اْبُنوا 
َعَلْيِه���م ُبْنَياًنا ( تخليدًا لذكراهم 
� وه���ؤالء هم الكافرون � بينما 
ن���رى املؤمنني � الت���ي انتصرت 
إرادته���م فيما بعد � يدعون إلى 
بناء املسجد على الكهف ، كي 
يكون مركزًا لعبادة الله تعالى ، 
بجوار قبور ُأولئك الذين رفضوا 

عبادة غير الله .
فلو كان بناء املسجد على قبور 
الصاحل���ني أو بجواره���ا عالمة 
على الشرك ، فلماذا صدر هذا 
االقتراح م���ن املؤمنني ؟! وملاذا 
ذكر الق���رآن اقتراحهم دون نقد 
أو رّد ؟! أليس ذلك دلياًل على 
اجلواز ، )َقاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى 
َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّْسِجدًا(  َأْمِرِهْم 

.)1(
فه���ذا تقرير من الق���رآن الكرمي 
عل���ى صّحة هذا االقتراح � بناء 
املس���جد � ومن الثابت أّن تقرير 

القرآن حّجة شرعية .
إّن ه���ذا ي���دل على أّن س���يرة 
املؤمنني املوّحدين في العالم كّله 
كان���ت جارية عل���ى البناء على 
القب���ور ، وكان ُيعتب���ر عندهم 
نوعًا من التقدير لصاحب القبر 
، وتب���ّركًا به ملا ل���ه من منزلة 

عظيمة عند الله.
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الشجرُة الطيبُة في القرآن الكريم

الش���جرة في )اللغة(: شجر 
اس���م اجلمع أش���جار مفرده 
شجر )النبات(يقوم على جذع 
صلب وله ساق وقمة متميزة 
وعلم���اء النبات يطلقونه على 
املعمر منه القائم على س���اق 
خشبية عارية واحدته )شجرة 
( ويقال هو من ش���جرة طيبة 
من ش���جرة مباركة من أصل 
كرمي وش���جرة النس���ب بيان 
يفص���ل على صورة ش���جرة 
يبدأ باجل���د األعلى ثم يتفرع 

إلى الفروع الدنيا.
وورد ه���ذا اللفظ مرة واحدة 
في القران الكرمي في س���ورة 
إبراهيم اآلية في قوله تعالى: 
َ}ألْم َت���َر َكْيَف َض���َرَب الّلُه 
َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة 
َأْصُلَه���ا َثابِ���ٌت َوَفْرُعَه���ا ِفي 
َماء *ُتْؤتِي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي  السَّ
بِإِْذِن َربَِّها َوَيْضِرُب الّلُه اأَلْمَثاَل 
ُروَن *َوَمثُل  لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
َكِلَم���ٍة َخبِيَثٍة َكَش���َجَرٍة َخبِيَثٍة 
اْجُتثَّْت ِمن َف���ْوِق اأَلْرِض َما 

َلَها ِمن َقَراٍر{.
ذكر  الس���يوطي في تفس���يره 
له���ذه اآلية: الكلم���ة الطيبة 
شهادة ال اله إال الله كشجرة 

طيبة وهو املؤمن أصلها ثابت 
يق���ول ال ال���ه إال الله ثابت 
في قلب املؤم���ن وفرعها في 
السماء يرفع بها عمل املؤمن 
إلى السماء ومثل كلمة خبيثة 
وهي الش���رك كش���جرة خبيثة 
وهي الكافر اجتثت من فوق 
األرض مالها من قرار الشرك 
ليس له أصل يأخذ به الكافر 
وال برهان ل���ه وال يقبل الله 
مع الش���رك عمال تأتي أكلها 
كل حني ق���ال جتتمع ثمارها 
كل ح���ني وهذا مث���ل املؤمن 
يعم���ل كل ح���ني    وكل 
س���اعة من الليل وكل ساعة 
من النهار  وفي الش���تاء وفي 

الصيف بطاعة الله.
فالكلمة الطيبة لها أقوال كثيرة 

عند املفسرين:
قال الطب���ري: الكلمة الطيبة 
مبعنى اإلميان بالله أو األوامر 

اإللهية.
وقال الزمخشري: إنها كلمة 
التوحي���د ش���هادة أن ال ال���ه 
إال الله ،وقيل انها ش���خص 

املؤمن.
بينم���ا يقول اب���ن كثير: هي 

النخلة.

ووردت الش���جرة الطيب���ة في 
ف���ي  اإلس���المية  الرواي���ات 
مواط���ن كثي���رة نذك���ر بعضا 
منها ما ذكر في بحار األنوار 
عن اإلم���ام الباقر ع عن في 
تفسيره لهذه اآلية: )كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
الس���ماء( قال: رس���ول الله 
أصلها وأمي���ر املؤمنني فرعها 
واألئمة م���ن ذريتها أغصانها 
وعلم األئمة ثمرها وشيعتهم 
املؤمن���ون ورقها ،ه���ل فيها 
فض���ل؟ أي هل يبقى ش���يء 
قال قلت ال والله قال: والله 
إن املؤم���ن ليولد فتورق ورقة 
فيها إن املؤمن ليموت فتسقط 

ورقة منها.
وعنه أيضا: )تأتي أكلها كل 
حني( حينما س���أله سائل عن 
معنى هذه اآلي���ة قال: ذلك 
علم األئم���ة يأتيكم كل عام 

من كل املناطق.
وفي رواية أخرى: الش���جرة 
الطيب���ة رس���ول الل���ه وعلي 
وفاطم���ة وبنوها، وفي بعض 
الرواي���ات  األخ���ر فس���رت 
بالنخ���ل  الطيب���ة  الش���جرة 
واخلبيث���ة باحلنظل، وعلى أي 

ح���ال ليس هن���اك تضاد بني 
هذه التفاسير بل بينهما ترابط  

وتنسيق النها مصداقيتها.
واخلالص���ة ان���ه تعال���ى ذكر 
شجرة موصوفة بصفات شبه 

الكلمة الطيبة بها:
1 – طيب���ة الثم���ر والرائح���ة 

واملنظر والصورة والشكل.
2- أصلها ثابت أي راس���خ 
االنق���الع  م���ن  آم���ن  ب���اق 

واالنقطاع والزوال والفناء.
3- فرعه���ا ف���ي الس���ماء إن 
ارتفاع األغص���ان وقوتها في 
التصاع���د ي���دل عل���ى ثبات 

األصل ورسوخ العروق
4 - تأت���ي أكلها كل حني إن 
الش���جرة املذك���ورة موصوفة 
به���ذه الصفة وهي إن ثمارها 
ال بد أن تكون حاضرة دائما 
وفي كل األوق���ات ومن هنا 
فان معرفة الله واالس���تغراق 
في محبته وفي خدمته وطاعته 

تشبه هذه الصفات األربع.
وأما قوله كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة فاعلم إن الشجرة اخلبيثة 

هي اجلهل بالله والشرك.

زيد علي الكفلي
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بقراط بن أشوط الوامق االرميني النصراني، بطريق بطارقة أرمينية، و قائدهم األكبر، وأميرهم املقدم في القرن الثالث، عّده 
ابن شهر آشوب في )معالم العلماء( من مقتصدي املادحني ألهل البيت )عليهم السالم(.

رجاٌل حول الغدير )ح10(

* الشاعر الوامق النصراني

لم ينصْف المسلمون الموالون أهل البيت )عليهم السالم( فحسب، فهنالك من معتنقي الديانات األخرى الذيَن ساهموا بموقف 
أو بكتاب أو قصيدٍة يقف الزمان لها إجالاًل وخصوصًا لو أّنها تغنْت واحتفْت بعيد اهلل األكبر يوم الغدير.

األ�����ي�����������سَ ب�����خ�����مٍّ ق�������ْد اأق�������������اَم )حم������ّم������ٌد(

ف�����ق�����اَل ل�����ه�����م: م�����ن ك�����ن�����ُت م����������والُه م���ن���ك���ُم

ول�����ي�����ِه ويلَّ  ُك������������ْن  اإل��������ه��������ي  ف���������ق���������اَل: 

ب����ب����ات����ٍر �����س����ل����ٍع  ي����������وَم  ع������م������رًا  ردَّ  اأم����������ا 

وع�������اَد اب�����ن م����ع����ديٍّ ن���ح���َو اأح�����م�����َد خ��ا���س��ع��ًا

ُك����لَّ����ه����ا ال�����ق�����ب�����ائ�����َل  اهلِل  يف  وع��������ادي��������َت 

وك������ن������َت اأح�����������قَّ ال�����ن�����ا������سِ ب�����ع�����َد حم����ّم����ٍد

�����ِم امل�����وا������سِ يف  امل�������ا  ب�����اإح�����������س�����اِر  )ع�����ل�����ي�����ًا( 

ف�����م�����والك�����م ب�����ع�����دي )ع������ل������يُّ ب��������ُن ف�����اط�����ِم(

وع�����������اد اأع����������ادي����������ِه ع�����ل�����ى رغ�����������ِم راغ���������ِم

ك������������اأنَّ ع����ل����ى ج����ن����ب����ي����ِه ل����ط����خ ال�����ع�����ن�����ادِم

ال����غ����م����ائ����ِم خ������ط������اِم  يف  اأث������������ٍل  ك�������������س������ارِب 

الئ�����ِم ل�����وم�����َة  ال�����رح�����م�����ِن  يف  ت����خ���������سَ  ومْل 

ع�������امِلِ ال������ق������وِم يف ح����ك����ِم  ول����ي���������سَ ج�����ه�����وُل 

* يقوُل في قصيدٍة له
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���������س��������ارْت ال������ي������ك ق����ل����وب����ن����ا م�������س���غ���وف���ة

����ّج����دًا وه��������وت ع����ل����ى ع����ت����ب����ات ب�����اِب�����ك �����سُ

 ي�����ا اي����ه����ا ال���ك���ب�������س ال����ذب����ي����ح ب���ك���رب���اء

ف�����رم�����ي�����ت زي�������ف�������ًا ل����ل����ح����ي����اة ب����ج����ان����ٍب

ورف������ع������ت م������ن ك�����ّف�����ي اخ�����ي�����ك ب����ي����ارق����ًا

ون�������س���ف���ت ع����ر�����س����ًا ل���ل���ط���غ���اة ب�������س���رخ���ٍة

وه������وي������ت م������ا ب������ن ال���������س����ف����وف خم�������س���ب���ًا

ه������اَم������ت ن�����������س�����اوؤك ������س�����ّي�����دي م�����ذع�����ورة

وت���ك���ال���ب���ت ت���ل���ك ال����ع����ل����وُج ع���ل���ى ال��ن�����س��ا

واأت�������ت�������ك زي������ن������ُب وال��������وق��������ار ي����ق����وده����ا

ع�����س��ره��ا ا������س�����اب�����َع  ����س���ب���َك���ت  اذا  ح����ت����ى 

ب���ع���ده���ا رّدَد  ال������ك������ون  وث������غ������ُر  ن����������ادت 

اأت������ى �����س����ل����م����ان  َدف���������ن  يف  ال���������ذي  ل�����ي�����َت 

����س���ّي���دي ال������������رباري  يف  ه������اَم������ْت  ال������ي������وم 

وال������ي������وم َح������ي������ٌف ن����ال����ه����م م������ن م���ع�������س���رٍ 

ق�����ب�����ل امل�����������س�����ري وت�����������س�����ب�����ُق االأق��������دام��������ا

ع����ب����ق����ًا ت���������س����ُم وت����ن���������س����ُق االن���������س����ام����ا

خ�����ّط�����ت�����ك اأق����������������اُم االإل��������������ه و�����س����ام����ا

ورك��������ب��������ت اأه�����������������وال امل������ن������ّي������ة جل����ام����ا

ت���������س����دو ع����ل����ى م������ر ال���������س����ن����ن �����س����ام����ًا

وج����ع����ل����ت م������ن ت����ل����ك ال����ق���������س����ور رك����ام����ا

ح��������ن��������ّاُء ن������ح������رك ك�������وث�������ٌر ي���ت�������س���ام���ى

وغ�����������َدت ت������ر�������سّ خ����ي����ول����ه االأج���������س����ام����ا

ن�����ه�����ب�����ًا ف�����م�����ا اأب�������ق�������ت ل������ه������ّن خ����ي����ام����ا

ُرغ����ام����ا ال�������زم�������اِن  اأن��������ف ِ  ع����ل����ى  ج����ب����ا ً 

وه�������������َوت ت����ق����ب����ل ث�������غ�������رَك ال����ب���������س����ام����ا

ُخ���������ذ ي�������ا ال������ه������ي �������س������ي������دًا وم���������س����ام����ا

ف������اأُم������ّي������ة ن�����ال�����ت م������ن ح���������س����ن م����رام����ا

ح�������ط�������ْت ف������ك������ان������ت م�����ن�����ه�����ا وم�����ق�����ام�����ا

خ������ّدام������ا م���������س����ى  م�������ا  يف  ل�����ه�����م  ك�������ان�������وا 

خضير البياتيالى سيدي ابي عبد اهلل

)عليه السالم(
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يا بائَع العطور.. يا من بعطره تن�سرح ال�سدور
يا بائع عطر اليا�سمن والقداح وكل انواع الزهور

مايل ارى بع�سهم قد انطفاأ يف جبينهم النور
فاأ�سبحوا ال مييزون بن الدخان والبخور

بل ال يفّرقون بن احلنظل والزهور
ال اأدري .. هل هذا مر�ٌس ام و�سوا�س

اأم هو خلٌل يف الفهم احل�سا�س
ام ا�سبح بع�س النا�س با اح�سا�س

يا بائع العطور .. �سل االأم�س
كانوا بعطورهم يتميزون وب�سفاء اأرواحهم ي�سريون

وباألفتهم ياأن�سون وبحبهم للخري يتناف�سون
كانوا اذا �سرخ احدهم اأملًا تراهم كلهم ياأملون

واذا ُدن�ست ار�سهم ما ناموا وال ا�ستقروا وال يهدوؤون
حتى ُيقطعوه اربًا ولل�سواري ُيطعمون

اين تلك االأرواح اين تلك النفو�س؟
بل اين تلك ال�سجايا التي طرزت للتاريخ درو�س

هل تا�ست .. هل بخرتها ال�سمو�س
مل يبَق لها اثر يف كتاب وال قامو�س

يا بائع العطور بعني عطرًا اأنرث �سذاه فُيحي املوتى
كي انرثه على ا�سحاب احل�سن  

ليعطوهم درو�سًا يف الثبات واليقن
يف نور حتدى �سوء ال�سم�س واكرث

يف قلوب هابتها اال�سود واكرب
يف �سموخ قهر الظام ومل ُيقهر
ر ر .. عطَّ يا بائع العطور ..عطَّ

لعلهم ي�ستفيقوا .. ويعقلوا
ان النجاة يف �سفينة لبيك يا ح�سن

خلجاُت مع بائع العطور
خضير البياتي

محمد عبد العظيم الكعبي
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م�������ْن ج��������رِح ج�����رح�����َك ت�����ن�����زُف االأّي������������اُم
ك���رمي���ه���ا ب������ه������اِء  يف  امل��������ك��������ارُم  حُت���������س����ى 
ون����ف����ْخ����َت ب����احِل����ك����ِم ال���ب���ل���ي���غ���ِة روَح����ه����ا
����س���اخم���ا ك���م���ث���ل���َك  ال����دن����ي����ا  ت������األ������ِف  مل 
�����س����اأن����ِه ت�����وا������س�����ع  يف  امل�����م�����ال�����َك  م������َل������َك 
���ئ���َل ال���ع���ب���ي���ُد :م�����ن امل���������س����وُد و�����س����ّي����ٌد؟! ����سُ
ي������وم ارحت�����ل�����َت ت���غ���ّل���ق���ْت ب�������اُب ال�����ع�����دا..
وال���ب���اط���ل���و  ، ب�����اط�����ا  اأ������س�����ب�����َح  ف�����احل�����قُّ 
ف�������ب�������اأي دي�����������ٍن ُت��������ق��������رُح االأح�����������������اُم؟!
ف����ال����ي����وم ُن����ق����ت����ُل ب����احل����دي����د ون������اره������ْم!
)ي����������اذا ال�����ف�����ق�����اِر( اأم��������ا درْي�����������َت ب���اأن���ن���ا
ل����ل����ظ����ل����ِم دائ���������������رٌة ن�������������ذوُق م�������راَره�������ا
ن������ال������ْت ب������ك ال�����دن�����ي�����ا ك������رام������ة زاه��������ٍد
ي������اه������ازم������ا ك���������لَّ امل������ن������اي������ا �����س����ي����ُف����ُه!
ال��������روا ������س�����ور  مل�����ح�����م�����ٍد(   ( ب������ه  ي�����ام�����ن 
ي�����ام�����ن ت�����������دارك ع�����������س�����َرُه ب��������اأواخ��������ٍر!
ي�����ام�����ن ي�������س���ل���ي وال�������������س������اُة جت�����ول�����ُه!
ي�������اارب�������ع�������ن حم����ن����ك����ا �������س������ه������دْت ل�������ُه!
م������ن ن����������زِف ن������زف������َك ت������وج������ُع االأي������������اُم

االأرق����������������اُم! حُت�����������س�����ِه  مل  ي������اخ������ارق������ًا 
ف����م����ت����ى ب�����غ�����ريك ُي�����ح�����م�����ُد االإك����������������راُم!
ف���ا����س���ت���ي���ق���ظ���ْت وال����������راق����������دون ن�����ي�����اُم!
االأح����������ك����������اُم! ت������ت������ن������وُر  ع��������دل��������ِه  يف 
ف������ت������زي������ن������ْت ب������ربي������ق������ِه االأع������������������اُم!
ظ�������اُم! م�������اع�������داُه   ) ع������ل������يٌّ  ( ق�������ال�������وا: 
..ل������ة ، وال���ق�������س���اُء ه�����وى ب�����ِه االإج���������راُم!
واأق��������ام��������وا! ك������������رّبوا  ق������د  ب���ظ���ل���م���ن���ا  ن 
وب�������������اأي دي���������ن ُي��������ذب��������ُح االإ�����������س����������اُم؟!
������َب االإي��������������اُم! ب����دم����ائ����ن����ا ق������د ُخ�������������سّ
ب�������رب�������وِع مم����ل����ك����ِة ال��������وج��������وِد ُن�����������س�����اُم!
االأزالُم! ب����ن����ى  اأوط��������������اين  ب�������خ�������راِب 
وب�������غ�������ريك ال������دن������ي������ا ل�����ه�����ا اإح����������������راُم!
ك����ي����ف ارحت�������ْل�������َت و����س���ي���ف���ك ال��������ه��������ّزاُم؟!
ئ����������ِع ق��������د ج������اه������ا خ��������ال��������ٌق ع������������ّاُم!
ِخ��������ت��������اُم! م�������ب�������ت�������داُه  يف  واأوائ����������������������ٍل 
ع��������اُم! ذا  �������س������ج������وُدُه  اأف��������������اَق  ف������������اإذا 
االأ��������س�������ن�������اُم! ك������ف������ِه  يف  وت������وع������ك������ْت 
ِل��������زاُم! وذاك   ، ح�����ي�����درًة(   (: ف���ن���ق���ول  

جرٌح بذاكرة األيام
رحيم الشاهر
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مل����واله����ا ب����ال����ت����ق����وى  ال���ن���ف�������س َ  اأع������ل������ُل 
ي����ا ل���ي���ل���ة ال���ن�������س���ف م����ن ����س���ع���ب���ان ارق���ُب���ه���ا
ب���روع���ت���ه���ا داوود  م������زام������ري  ت���������س����دو 
وي������ن������ربي ال�������ب�������دُر ج�������ذالن�������ًا ب���ه���ال���ت���ه
ن����������وٌر م������ن ال������ب������در وال�������ث�������اين ل��ط��ل��ع��ت��ه
������س�����وت ال�����ب�����اب�����ل ��������س�������داٌح ب����روع����ت����ه
غ��ن��ج ويف  ت�����ي�����ٍه  يف  ال������زه������ُر  وي����رق���������س 
مب�����ول�����ده ُن�����ع�����م�����ى  ت���������زل  مل  ب���������س����ائ����ر 
ف�����������س�����وع امل�����������س�����ك اج�������������واء ف���ع���ط���ره���ا
وط���ن���ي م�����زق�����ت  ري����������ٌح  اهلل  ح����ج����ة  ي������ا 
ع���م���ل ويف  ام����������ر  يف  ال�����ب�����ق�����ي�����ة  ان����������ت 
م���ت���ى ال����ظ����ه����وُر ف���ق���د ����س���اق���ت ب���ن���ا ���س��ب��ٌل
ف���ت���م���اأ االر���������س ق�������س���ط���ًا ب���ع���د م����ا ُم��ل��ئ��ت
ل���ه ت������ك������ون  دن�������ي�������ًا  يف  اهلل  ف����ل����ي����ت����ق 

ن�����ه�����ذُب ال���ن���ف�������س م�����ن ع����ي����ٍب وم������ن دن�������سِ
م���رت���ب���ة االآل  ب����ح����ب  ال�������ع�������راق  ن����������اَل 
ت�����ك�����ال�����ب ال�������ق�������وم ت�����ك�����ف�����ريًا وم���ق���ت���ل���ة

واط�����ل�����ق ال����������روح ك�����ي ت�������س���ع���ى مل�������س���راه���ا
مب����ع����ن����اه����ا اآي�������������������ات  وهلل  ت��������ب��������دو 
رّي�����اه�����ا دون  ري����������ًا  امل���������س����ك  وي����ع����ب����ق 
ن�����وراه�����ا ي����غ���������س����اه  اذ  ال����ل����ي����ل  ُي�������ب�������دُد 
ح���ي���ث ال���ول���ي���د ����س���ل���ي���ُل امل�������س���ط���ف���ى ط��اه��ا
م�����ن مي�������ري ف����ال����ه����دى ب�����احل�����ّق اأغ����ن����اه����ا
ق�����د ف������اح م�����ن ت���وج���ه���ا ع�����ط�����رًا ف���ن���اداه���ا
ذك�����راه�����ا ُت�����ن�����������سَ  مل  ل����ي����ل����ةٌ   ف�����ه�����ذه 
حُم����ي����اه����ا يف  ب���ب�������س���ر  ال�������وج�������وه  حت����ل����و 
م������ن اأن����ف���������س ط����ال����ه����ا ظ�����ل�����ٌم ب���ط���غ���واه���ا
اع����داه����ا ن����اج����زت  اذ  ال���ن�������س���ر  ب����ه  رع�������ٌب 
الأخ������راه������ا ُت����ب����ق����ي  ال  امل��������وؤم��������ُل  ان��������ت 
ج����������ورًا ف����م����ن ي���ب���ت���غ���ي ف����������وزًا ب��ي��م��ن��اه��ا
ع���ق���ب���اه���ا ي����خ���������س  ان  الآخ������������رة  ع����������زًا 
وجن����ت����ن����ي م������ن ث�����م�����ار ال������دي������ن اأح�����اه�����ا
اأغ������ن������ت ج�����راح�����ات�����ه �������س������ربًا ل���ب���ل���واه���ا
اأ���س��ق��اه��ا ت���ل���َق االأ�����س����ُل  ف��ان��ظ��ر اىل اال����س���ل 

يا حجَة اهلل
حسين عيسى آل فرجه
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ل����م يدرْك املعاص����رون لإلمام 
احلس����ن )عليه السالم(، حتى 
أصحاب����ه، األبع����اد احلقيقي����ة 
للصلح فاعترضوا على اإلمام 
ب����ل جابهه بعضه����م بكلمات 
محنت����ه  م����ن  زادت  قاس����ية 
وعمقت حزنه فهذا حجر بن 
عدي ال����ذي يعد من أخلص 
لوددت  يق����ول:  األصح����اب 
أنك كنت مّت قبل هذا اليوم 
ول����م يكن ما كان، إنا رجعنا 
راغمني مب����ا كرهن����ا ورجعوا 
مسرورين مبا أحبوا فتغير وجه 
احلسن وغمز احلسني حجرًا، 
فس����كت. فقال احلسن )عليه 
الس����الم(: »يا حجر ليس كل 
الناس يحب ما حتب وال رأيه 

كرأي����ك وما فعل����ت إال إبقاء 
علي����ك والل����ه كل ي����وم في 

شأن.
ه����ذا الغموض ال����ذي اكتنف 
الصل����ح وس����ربله في حجب 
كثيفة اس����تعصى على العقول 
معه����ا إدراك أبعاده، امتد إلى 
يومنا احلاضر. فانبرى عدد من 
املؤرخني املعاصرين يفس����رون 
صلح احلس����ن )عليه السالم( 
تفس����يرات خاطئ����ة فبعضه����م 
يطع����ن ف����ي ق����درات اإلمام 
وبعضهم  للقي����ادة  وصالحيته 
يعزو الصل����ح إلى حالة جنب 
وخ����وف على النف����س وآخر 
يرجعه إلى ميوالت عميقة في 
نفس احلس����ن حجبه����ا وجود 

أبيه أو ه����و اندفاع من اإلمام 
لتحقي����ق نب����وءة لرس����ول الله 

)صّلى الله عليه وآله(.
ه����ذه االجتهادات في تفس����ير 
احلدث لم تكن لتدرك حقيقة 
املعاه����دة وواق����ع أمرها ألنها 
أواًل: اعتم����دت عل����ى رؤية 
جتزيئي����ة انتخابية تس����تند إلى 
مفردة واحدة في سياق حدث 
معق����د تتداخل في����ه العوامل 
وتتض����ارب مع����ه النص����وص 
التاريخية فمثال بعضهم يستند 
إل����ى حديث الرس����ول )صّلى 
الل����ه عليه وآله( »إن ابني هذا 
سيد سيصلح الله به بني فئتني 
من املس����لمني« ليعلل الصلح 
بأن����ه رغب����ة من احلس����ن في 

حتقيق هذه النبوءة.
وألنها ثانيًا: لم تعرف شخصية 
احلس����ن حقًا، وتعاملت معه 
كأي قائد سياس����ي مبعزل عن 
مش����روعيته الديني����ة وموقع����ه 
الرس����الي املتق����دم والتس����ديد 
اإلله����ي الذي يالزم����ه، فإن 
إلغ����اء جانب اإلمام����ة اإللهية 
في ش����خصية احلس����ن وعدم 
االعت����راف به����ا يجعل هؤالء 
الباحثني يتيه����ون في تفاصيل 
احل����دث ب����ل يضيع����ون ف����ي 
الرواي����ات  م����ن  كبي����ر  ركام 
املفتعلة  واألقاصيص  الضعيفة 
ويجعلهم يعتق����دون أنه قادر 
على التصرف كيفما شاء دون 

ضوابط ومرجعية شرعية.

أبعاُد الصلِح وأسراره

عظمة اإلسالم 
في 30 كتابا غربيا

من كتاِب )صلح اإلمام الحسن »عليه السالم« من منظور آخر(
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م���ن ب���ني أروِع الكتب التي ُأّلفت بحق أمي���ر املؤمنني )عليه 
السالم(، هو كتاب )اإلمام علي في قوتيه اجلاذبة والدافعة( 
ملؤلفه فضيلة الش���يخ مرتض���ى مطهري وفيه طرح جديد عن 
ش���خصية هذا الرجل الذي أش���اد به األصدقاء واألعداء في 

نفس الوقت.
حيث يرى الشيخ مطّهري أّن اإلمام عليا )عليه السالم( من 
الرجال الذين ميتلكون القوتني اجلاذبة والدافعة, وكال القوتني 
أش���د ما تكونان فيه.. ولعلنا ال نعثر على مدى القرون من 
بلغت فيه هاتان القوتان شدتهما في علي فأتباعه من أعجب 
األتباع: تاريخيون, مضحون, صابرون, يلتهبون حبا به كبيدر 
مش���تعل, ويشعون ضياًء, يرون التضحية بأرواحهم في سبيله 
فخرا, ينسون كل شيء في غمرة حبهم له.. لقد مضى على 
م���وت علي قرون وما زالت جاذبيته تش���ع وتتألأل فتنجذب 

اليها العيون حيرى والهة.
ف���ي حياته متحورت حوله عناصر ش���ريفة وجنيبة تعبد الله، 
ومضحية ال يداخلها الطمع, أناس صابرون لكل واحد منهم 
تاري���خ وعبرة ورحماء عادلون وبعد موته في خالفة معاوية 
واألموي���ني، ُعذبت جماع���ات كثيرة بتهمة الوالء له أش���د 
تعذيب, ولكنها لم تنكص بس���بب ذل���ك خطوة واحدة عن 
حب���ه، بل صمدت حتى املوت والتاريخ يعرف الكثيرين ممن 
ال شهرة لهم ضحوا بأرواحهم في سبيل حب علي فأين جتد 

هذه اجلاذبية في العالم؟ فتشوا عنها فلن جتدوا لها مثيال.
وإن لعل���ي كذلك من األعداء من ينقلب حاله عند س���ماع 
اس���مه لقد مضى علي كفرد لكن بقي كمدرسة جتتذب اليها 
جماع���ات وتطرد عنها جماعات, هو علي الش���خصية ذات 

القوتني.

* أقوال محمد....  املستر ستنلي لني بول
* محمد والقرآن....  املستر جون وانتبورت

* محمد والقرآن....  األستاذ موتنه
* عقيدة االسالم....  غولد يسهر

* العالم االسالمي....  ماكس مايرهوف
* تاريخ العرب....  األستاذ هوار

* مفكري االسالم....  كاداود وفو االفرنسي
* مهد االسالم....  أالب المنس

* خالصة تاريخ العرب....  سديو االفرنسي
* حياة محمد....  السير ويليام ميور االنكليزي

* سيرة محمد....  السير وليم موير
* مدنيات الشرق....  أملسيو غروسه

الدكتور وغسطون كرسطا االيطالي * الكياسة االجتماعية... 
* محمد واالسالم....  حنادا قنبرت
* حياة محمد....  املستر دكالون سل

* محمد واالسالم....  املستر بوسرت اسمت
* عرب اسبانيا....  أملسيو دوزي

* عن الشرع الدولي....  الدكتور جنيب ارمنازي
املستر هر برت وايل * املعلم االكبر....  
* االبطال....   توماس كارليل االنكليزي

هنري دي كاستري الفرنسي * االسالم خواطر وسوانح....  
لوتروب ستو دارد االميركي * حاضر العالم االسالمي....  

تولستوي * حكم النبي محمد....  
* مصير املدنية االسالمية..الفيلسوف االميركي هو كنيك 

* سر تطور االسالم....  غوستاف لوبون الفرنسي
* اآلراء واملعتقدات....  غوستاف لوبون الفرنسي

* احلضارات....  غوستاف لوبون الفرنسي
* التمدن االسالمي....  غوستاف لوبون الفرنسي

* االسالم ومحمد....  واالفتنرت
* محمد واحلضارة....  عبد املسيح أفندي وزير

عظمة اإلسالم 
في 30 كتابا غربيا

اإلمام علي )عليه السالم( 
بين قوتين
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إرشادات وقائية وعالجية 
لمستخدمي اإلنترنت

اإلنترن���ت  لش���بكة  مثلم���ا 
إيجابيات كثيرة جّدًا، فإّن لها 
س���لبيات خطيرة جّدًا أيضًا، 
وعالق���ة الش���باب باإلنترنت 
ال تخلو من إيجابيات، لكن 
س���لبياتها علي���ه أكث���ر، فقد 
أّكدت دراس���ة أّن )90%( من 
املس���تخدمني العرب لإلنترنت 
التس���لية  عل���ى  يقتص���رون 
والترفيه، مع العلم أّن أغلب 
مستعملي اإلنترنت من العرب 

خاصة هم من الشباب.
التأثي���رات وغيرها  إّن ه���ذه 
تف���رض علين���ا إع���ادة النظر 
ف���ي تربي���ة وتأهيل الش���باب 
للتعامل اإليجابي مع ش���بكة 
الوق���وف  وإّن  اإلنترن���ت. 
عل���ى حقيقة عالقة الش���باب 
باإلنترن���ت يف���رض دراس���ة 
ميداني���ة اجتماعي���ة لتحدي���د 
مكام���ن الق���وة والضعف في 
مؤّه���الت الش���باب وقدرتهم 
على االس���تفادة السليمة من 
اإلنترن���ت، وإّن اإلجابة عن 
هذه األسئلة اآلتية التي وضعها 
بعض املهتّمني قد تساعدنا في 
معاجلة الوضع: كيف يستعمل 
ش���بابنا اإلنترنت؟ هل يستفيد 
م���ن اإلنترنت ف���ي التحصيل 
العلم���ي واملعرفي؟ هل تطّور 
األداء الدراسي سلبًا أم إيجابًا 
بعد تعامله مع اإلنترنت؟ هل 
تقوم األسر بدورها في توجيه 
أبنائها الستعمال اإلنترنت في 

االجتاه الس���ليم؟ ه���ل قامت 
املدرس���ة واجلامع���ة بدورهما 
ف���ي تس���خير اإلنترنت خلدمة 
املنهج الدراس���ي؟ هل أنتجنا 
نحن إنتاج���ات إعالمية كافية 
للتفاع���ل م���ن اإلنترنت على 
املستوى الدولي واملشاركة في 
اإلنتاج العلمي واملعرفي على 
ب���أّن املواقع  الش���بكة؟ علمًا 
واللغة  واإلس���المية  العربي���ة 
العربي���ة ال يتعّديان واحدًا في 
املئ���ة مّما هو مع���روض على 

اإلنترنت.
وم���ن أه���ّم ه���ذه التوصيات 

الوقائية:
معّين���ة  أوق���ات  حتدي���د  أ( 
الس���تخدام اإلنترنت ال ميكن 

جتاوزها بأّي صورة.
ب( منع اس���تخدام اإلنترنت 

في الغرف املغلقة.
الت���ي  األنش���طة  تنوي���ع  ج( 
ميارس���ها األطفال واملراهقون 

داخل وخارج املنزل.
د( احل���رص على قضاء وقت 
عائل���ي، والعم���ل على حّل 

املشكالت.
ه�( جعل األسرة مكانًا خاليًا 
إّن  حي���ث  اإلس���اءات  م���ن 
التربية غير السليمة تؤّدي إلى 

مشكالت في الشخصية.
اإلرشادات العالجية:

1- إج���راء تعدي���الت عل���ى 
استخدام اإلنترنت: فإذا اعتاد 
املري���ض اس���تخدام اإلنترنت 

طيلة أيام األسبوع نطلب منه 
االنتظار حتى يس���تخدمه في 
يوم اإلجازة األسبوعية، وإذا 
كان يفت���ح البريد اإللكتروني 
أول ش���يء حني يستيقظ من 
الن���وم نطلب من���ه أن ينتظر 
حتى يفطر، ويش���اهد أخبار 
الصب���اح، وإذا كان املري���ض 
يستخدم الكمبيوتر في حجرة 
النوم نطلب منه أن يضعه في 
حجرة املعيش���ة... وهكذا، 
فإّن هذا السلوك اجلديد يضع 
ح���ّدًا لالجن���راف ال���الإرادي 
ويضع���ه أمام س���ّكة التحكم 
والس���يطرة على نفس���ه عند 

استخدام اإلنترنت.
2- إيج���اد موان���ع خارجية: 
نطلب من املريض ضبط منّبه 
قب���ل بداية دخول���ه اإلنترنت 
بحي���ث ين���وي الدخول على 
اإلنترن���ت س���اعة واحدة بعد 
انتهائ���ه من دراس���ته إن كان 
تلميذًا، أو قبل نزوله للعمل.
3- تنظي���م وحتدي���د وق���ت 
االس���تخدام: وه���ذا األم���ر 
يس���اعد ف���ي تنظي���م احلي���اة 
واس���تقرارها عن���د املولع���ني 
التواصل  باستخدام ش���بكات 

االجتماعي.
4- االمتن���اع التاّم: إّن إدمان 
يتعّلق مبجال  املرض���ى  بعض 
محّدد من مجاالت استخدام 
اإلنترنت.. فإذا كان املريض 
مدمنًا حلجرات احلوارات احلية 

)الدردشة( نطلب منه االمتناع 
ع���ن تل���ك الوس���يلة امتناعًا 
تاّمًا في ح���ني نترك له حرية 
اس���تخدام الوس���ائل األخرى 

املوجودة على اإلنترنت.
5- إيج���اد بدائ���ل وأنش���طة 
بديل���ة: نطلب م���ن املريض 
األنش���طة  ف���ي  يفك���ر  أن 
الت���ي كان يقوم قب���ل إدمانه 
لإلنترنت؛ ليعرف ماذا خسر 
بإدمانه مثل: ق���راءة القرآن، 
والرياضة، وقضاء الوقت في 

النادي أو مع األسرة.
6- ع���دم االس���تغراق: في 
بع���ض األحيان يح���ّدد الفرد 
وقتًا للجلوس على اإلنترنت 
ولكن ال يس���تطيع االلتزام به 
نتيج���ة عدم ش���عوره بالوقت 
ف���ي اس���تخدام اإلنترنت وال 
يع���رف أّن الوق���ت احملدد قد 
مّر، فأنصحه باس���تخدام منّبه 
مث���اًل وضبط���ه عل���ى الوقت 
احملّدد، حت���ى إذا دّق اجلرس 
أغل���ق الكمبيوتر حتى يتغّلب 

على اإلدمان.
7- املعاجلة األس���رية: واملراد 
إيجاد البيئة األس���رية السليمة 
امل���رض قد  واملعاجل���ة؛ ألّن 
يك���ون منتش���رًا بحيث حتتاج 
األس���رة بأكمله���ا إل���ى تلّقي 
بس���بب  األس���ري  الع���الج 
املشاكل األسرية التي يحدثها 

إدمان اإلنترنت.

A h r a r w e e k l y32



الس���رطان منط غي���ر منضبط 
للخاليا ال يؤدي وظيفة مفيدة 
للجسم قد ينتشر من موضعه 
الى م���كان اخر في اجلس���م 
وينمو هناك اذا لم يكتش���ف 
ويعال���ج ف���ي وق���ت مبكر , 
وملعرفة املزيد عن هذا املرض 
اخلطير مجلة »االحرار« التقت 
بالدكتور شريف فاضل عبود 
رئيس اطباء, اختصاص معاجلة 
امراض الغدد واالورام ومدير 
مرك���ز اورام بابل الش���عاعي 

والذي بني لنا ما يلي :�
انواع السرطان :�

لكل عضو من اعضاء جس���م 
االنس���ان ان���واع عدي���دة من 
الس���رطان طبقا لن���وع اخلاليا 
واالنس���جة املكونة له وغالبا 
ما تكون السرطانات من نوع 
الطالئية او الغدية )الناجتة من 
اخلاليا املبطنة او اخلاليا الغدية( 
او السرطانات الغرنية )الناجتة 
من اخلاليا الرابطة لألنس���جة( 
وهناك ايضا س���رطان الدم , 
اضافة ال���ى العديد من انواع 
السرطانات االخرى , بحيث 
تختلف اسباب تكون السرطان 
لكل نوع كما تختلف ش���دته 
اس���تجابته  ودرجة  وخطورته 

للعالج(. 
اهم انواع السرطان في العراق 

�:
الذكور)الرئة, املثانة , احلنجرة 

, اللمفية(,
االناث)الثدي , اللمفية , الدم 

,اجللد(.
اسباب السرطان :�

تساهم العوامل التالية بتكوين 
الس���رطان في جسم االنسان 
واعضائ���ه اخملتلف���ة وبنس���ب 
 ,  %33 )التدخ���ني  متفاوت���ة 
الغ���ذاء 35% ,الكحول %3 , 
السلوك اجلنسي التناسلي %7 
, املهن���ة 4% , الوراث���ة %4 , 
عوام���ل جغرافي���ة وفيزيائي���ة 
3% ,التل���وث 2% , اخمللفات 
االدوي���ة   ,  %1 الصناعي���ة 
 ,  %1 الطبي���ة  واملداخ���الت 

اسباب اخرى %7(.
عالمات التحذير من السرطان 

�:
ق���د يب���دا الس���رطان بأح���د 
االع���راض التالي���ة في اماكن 

ان  كم���ا  اخملتلف���ة  اجلس���م 
العديد من االمراض البسيطة 
االخرى ق���د تؤدي الى نفس 
ه���ذه االع���راض ل���ذا نرجو 
االنتباه وعدم القلق ومراجعة 
الطبي���ب عند ظهور احد هذه 
االعراض لديك ليرشدك الى 
ما هو مفيد لصحتك )نزف او 
اف���راز غير اعتيادي , بحة في 
الصوت او س���عال , تثخن او 
كتل���ة في الثدي او في عضو 
اخ���ر , تغير في عادة التغوط 
او التبول , نقصان شديد في 

الوزن(.
لتف���ادي  العش���ر  النصائ���ح 

السرطان :�
� اقلع عن التدخني فورا ألنه 

طريق مؤكد للسرطان .
� امتن���ع ع���ن تن���اول اخلمور 
ألنها تسبب السرطان وخاصة 

باجلهاز الهضمي.
� جتنب الس���منة وزيادة الوزن 
ألنها تعرض لإلصابة بسرطان 

الثدي والرحم والقولون .
التع���رض ألش���عة  جتن���ب   �
الش���مس وخاص���ة اذا كانت 
بش���رتك ش���قراء واس���تخدم 
املالب���س التي متتص االش���عة 
البنفس���جية ل���دى التع���رض 

للشمس .
� س���ارع بع���الج البلهارس���يا 

املثانة واتبع  لتفادي س���رطان 
ط���رق االم���ن الصح���ي في 
التي تس���تخدم  العمل  اماكن 
الض���ارة  الكيمياوي���ات 
وبع���ض  كاألسبس���توس 
االصب���اغ ومركب���ات الزرنيخ 
والقطران  والني���كل  وال���روم 

واالشعاع .
� قلل من اس���تهالك الدهون 
والزبدة في الطعام واس���تبدل 
اللح���وم احلم���راء بالدج���اج 

والسمك .
� اكث���ر من اس���تهالك الفواكه 
واخلض���روات واالغذي���ة التي 
حتت���وي عل���ى االلي���اف فهي 
حتم���ي اجلس���م م���ن االصابة 

بالسرطان .
 � اسرع الستشارة الطبيب لدى 
اكتش���افك اي تغيرات صحية 

تستمر ألكثر من اسبوعني .
� )للسيدات(اذهبي الى احدى 
املراك���ز املتخصص���ة ألج���راء 
املس���حة املهبلي���ة م���رة كل 3 
اع���وام بصرف النظر عن عدم 

وجود اي اعراض .
� )للس���يدات ايض���ا( واظبي 
على الكش���ف الذاتي للثدي 

مرة كل شهر .

للوقاية منه ومعالجته اقلع عن التدخين فورا ألنه طريق مؤكد لحدوثه

السرطان ... 

اناطبيبك 
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نح���ُن نقرأ بدعاء الندبة )أي���ن ابن النبي املصطفى وابن 

عل���ي املرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى 

بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء واحلمى( أنت يا أبا 

عبد الله تعادل أبي وأمي بل لك أعلى من ذلك أعلى 

من درجة األبوة واألمومة.

إن مصاَبنا باحلسني )عليه السالم( عظيم ذلك أن احلسني 

)عليه الس���الم( هو ريحانة رسول الله )صلى الله عليه 

وآل���ه( وما إقام���ة مآمت العزاء كل عام بل كل أس���بوع 

متمث���اًل مبجالس العزاء األس���بوعية مجالس تعزية أبي 

عبد الله احلس���ني إال دليل على عظم املصاب واملصيبة 

فاحلس���ني )عليه الس���الم( هو إمام مفترض الطاعة وما 

أصابه يوم عاش���وراء ظلم عظيم، وعظمة واقعة الطف 

التي يعب���ر عنها أئمتنا عليهم أفضل الصالة والس���الم 

)ال يوم كيوم احلس���ني(، وإننا نسمع أيضًا أنه ال يذبح 

الكب���ش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رس���ول الله 

عطشانًا وما أصابه من جراحات كثيرة تدمي قلوبنا.

إيحاءات عاشورائية

* بأبي أنَت وأمي

بع���ض الظواهر التي نراها في مجتمعنا تكون مضحكة ومبكية * لقد عظم مصابي بَك
ف���ي آن واحد ومنها تعليق حدوة فرس أو تعليق قرن خروف 
على بعض احملال التجارية أو الورش الصناعية أو بعض الدور 
وعند سؤال أصحابها عن علة ذلك فإنهم يبادرون بالرد: إنها 
تدفع احلسد والعني.. وال أعرف كيف تسلطت تلك األفكار 
عل���ى بعض العقول.. هل هي بالتوارث أو بالتقليد لآلخرين 
أم هي رواس���ب اجلاهلية بقيت إلى اآلن؟ كفانا متس���كًا بأمور 
أكل الدهر عليها وش���رب.. أقول: إن الله )عّز وجل( بيده 
كل ش���يء وهو مس���بب األس���باب والقرآن الكرمي هو حصننا 
العظي���م الذي نتحصن به والبد م���ن االحتماء وااللتجاء إليه 
ونحن املسلمني كفانا به هاديًا ومنقذًا وحرزًا ومانعًا من األذى 
وآيات القرآن اجمليد هي يلجأ إليها املؤمن لطرد احلس���د والشر 
فلنلجأ إلى س���ورة الفلق ونقرأ )ومن ش���ر حاس���د إذا حسد( 
52( من سورة القلم املباركة  وس���ورة الناس واآليتني )51 – 
ْكَر  ا َسِمُعوا الِذّ )َوإِن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َلُيْزلُِقوَنَك بَِأْبَصاِرِهْم َلمَّ
َوَما ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمنَي( وغيرها من  َوَيُقوُلوَن إِنَُّه َلَمْجُنوٌن * 

اآليات الكرمية.

               معًا لقراءة زيارة عاشوراء المخصوصة
 باإلمام الحسين )عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها:

مضحكة ومبكية
خالد غانم الطائي
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توزيع القطع الس���كنية على املواطنني وظهور األحياء السكنية 
اجلدي���دة أمر في غاي���ة األهمية خصوصًا في توفير مكان يليق 
باملواطن العراقي عموم���ا والكربالئي خصوصًا.. ولكّن هذه 
اخلط���وات اجلميلة بحاجة إلى جهود أخ���رى من حيث توفير 
اخلدم���ات الالزمة لهذه األحياء خط���وة.. خطوة.. لتنتعش 
هذه األحياء وينعم س���اكنوها بالراح���ة واألمان.. نتمنى من 
حكومة كربالء أن تسعى جاهدًة لشمول كافة األحياء السكنية 

باخلدمات الضرورية.

نداءاألحياء الجديدة والخدمات

صورة وتعليق

باب العلقمي في بداية السبعينيات من القرن الماضي

راصدمضحكة ومبكية
م���ن يريد فع���اًل االنتم���اء لكربالء فعلي���ه أن يخلق جوًا 
وبيئة ومنظرًا يليق باس���مها وقدسيتها.. أيها الكربالئيون 
واحلسينيون الغيارى.. مسؤولية نظافة مدينتكم تقع على 
عاتقكْم.. ال تقولوا ان األمر وحده يقع على عاتق رجل 

النظافة وإمنا على عاتقنا جميعًا.

A h r a r w e e k l y35



بمناسبِة مرور عشر سنوات على إصدار مجلة )األحرار( األسبوعية من شعبة 

النش���ر بالعتبة الحسينية المقدس���ة، تدعو هيئة تحرير المجلة كافة روادها 

وقرائها األعزاء للمش���اركة في حفل إيقاد الش���معة ال� )11( على قاعة خاتم 

األنبي���اء في الصحن الحس���يني الش���ريف.. في تمام الس���اعة الواحدة ظهرًا 

م���ن يوم الس���بت المواف���ق )1 – 8- 2015 م(.. وبحضوركم ي���زدان الحفل 

ألقًا وبهجة.. علمًا أنه س���يتم توزيع جوائز مس���ابقة )أسرتي( التي أقامتها 

)األحرار( في عددها )490( خالل فعاليات الحفل المبارك.

وأدناه أسماء الفائزين:

)سعد عبيد رباط، ساهر هارون رشيد عبيد، علي عبد الستار جابر، هبة رزاق 

عبد الحس���ين، عبد الكريم حس���ن محمد، عدنان حسون حميد، صدام لفتة 

عبد الموالي، عدنان خليل إبراهيم، حيدر توفيق حميد، عدي كاظم ديكان، 

حسين عبد الحس���ن مهدي، ناظم كاظم ديكان، محمد عبد الصاحب ذياب، 

س���امر محمد جواد، عبد الحسن فالح، هاشم جابر هاشم، حيدر هادي عبد 

الكاظم، والء رشيد محيسن، فؤاد عبد الوهاب عبد الواحد، ظافر عبد الرزاق 

عبد، حبيب عبد الباقي سلمان، مصطفى محمد عبد، جنان عبد األمير حمود، 

باسم هادي عبد الكريم، محمد رسوم سعيد(.


