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مستشفى االمام زين العابدين 
تتفرد بإجراء عمليات مستعصية بتكاليف مخفضة

تشجيعا للمنتج الوطني .. العتبة الحسينية المقدسة 
ترعى أول معرض للمنتجات العراقية 



التعايُش السلميُّ

تفسيرالسورةسورة القصص
) 60 ( تتمتع��ون وتتزين��ون به م��دة حياتكم املنقضي��ة وما عند اهلل 
وهو ثوابه خري من ذل��ك ألنه لذة خالصة وهبجة كاملة وأبقى ألنه 
ابدي أفال تعقلون فتس��تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خري  ) 61 
( أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو القيه كمن متعناه متاع احلياة الدنيا 
وزينتها الذي هو مشوب باآلالم مكدر باملتاعب مستعقب للتحرس 
عىل االنقطاع ثم هو يوم القيامة من املحرضين للحساب أو العذاب  
) 62 ( وي��وم ينادهي��م فيق��ول أين رشكائ��ي الذين كنت��م تزعمون 
تزعموهن��م رشكائي ) 63 ( قال الذين ح��ق عليهم القول اي قوله 
ألمألن جهن��م من اجلنة والن��اس أمجعني وغريه من آي��ات الوعيد 
ربنا ه��ؤالء الذين أغوينا اي هؤالء هم الذي��ن أغويناهم كام غوينا 
تربأن��ا إليك منهم ومم��ا اختاروهم من الكفر ما كان��وا إيانا يعبدون 
وإن��ام يعبدون أهواءهم ) 64 ( وقيل ادعوا رشكاءكم فدعوهم من 
فرط احلرية فلم يستجيبوا هلم لعجزهم عن اإلجابة والنرصة ورأوا 
الع��ذاب واهنم كان��وا هيتدون لوجه من احليل يدفع��ون به العذاب  
) 65 ( وي��وم ينادهي��م فيقول ماذا أجبتم املرس��لني ) 66 ( فعميت 
عليه��م االنب��اء يومئ��ذ ال هتتدي إليه��م ، فهم ال يتس��اءلون  أي ال 
يسأل بعضهم بعضا عن اجلواب ) 67 ( فاما من تاب وآمن وعمل 
صاحلا فعس��ى أن يكون من املفلحني  ) 68 ( وربك خيلق ما يش��اء 
وخيت��ار م��ا كان هلم اخل��رية اي التخري كالطرية بمعن��ى التطري يعني 
لي��س ألحد م��ن خلقه ان خيتار علي��ه أو ليس ألحد ان خيتار ش��يئا 
اال بقدرته ومش��يته واختياره سبحان اهلل تنزهيا له ان ينازعه أحد أو 
يزاحم اختياره وتعاىل عام يرشك��ون عن ارشاكهم القمي قال خيتار 

اهلل )عز وجل(.

 ٌ ِ َخريرْ َي��ا َوِزيَنُتَها َوَما ِعنَد اهللهَّ نرْ َياِة الدُّ َ ٍء َفَمَتاُع احلرْ ن َشرْ َوَم��ا ُأوتِيُتم مِّ
ًدا َحَس��ًنا  َناُه َوعرْ ِقُل��وَن }القصص/60{ َأَفَمن َوَعدرْ َوَأبرَْق��ى َأَفاَل َتعرْ
ِقَياَمِة ِمَن  َم الرْ َيا ُثمهَّ ُهَو َي��ورْ نرْ َي��اِة الدُّ َ َناُه َمَتاَع احلرْ عرْ تهَّ َفُه��َو اَلِقيِه َكَم��ن مهَّ
َكائَِي  ��َن رُشَ َم ُيَناِدهيِمرْ َفَيُقوُل َأيرْ ي��نَ }القص��ص/61{ َوَي��ورْ رَضِ ُحرْ املرْ
ِذيَن َح��قهَّ َعَليرِْهُم  ُعُم��وَن }القصص/62{ َق��اَل الهَّ ِذي��َن ُكنُت��مرْ َتزرْ الهَّ
َنا إَِليرَْك  أرْ َن��ا َترَبهَّ َناُهمرْ َكاَم َغَويرْ َويرْ َن��ا َأغرْ َويرْ ِذيَن َأغرْ َنا َهُؤاَلء الهَّ ُل َربهَّ َق��ورْ الرْ
َكاءُكمرْ  ُع��وا رُشَ ُبُدوَن }القص��ص/63{ َوِقيَل ادرْ اَن��ا َيعرْ َم��ا َكاُنوا إِيهَّ
َتُدوَن  مرْ َكاُنوا هَيرْ ُ َعَذاَب َل��ورْ َأهنهَّ مرْ َوَرَأُوا الرْ ��َتِجيُبوا هَلُ ُهمرْ َفَلمرْ َيسرْ َفَدَعورْ
َس��ِلنَي  ُررْ ُتُم املرْ َم ُيَناِدهيِ��مرْ َفَيُق��وُل َم��اَذا َأَجبرْ }القص��ص/64{ َوَي��ورْ
َيَتَس��اءُلوَن  َمئٍِذ َفُهمرْ اَل  نَباء َيورْ َ }القصص/65{ َفَعِمَيترْ َعَليرِْهُم األرْ
ا َفَعَس��ى َأن  ا َم��ن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلً }القص��ص/66{ َفَأمهَّ
َتاُر  ُلُق َما َيَش��اء َوخَيرْ َك خَيرْ ِلِحنَي }القصص/67{ َوَربُّ ُفرْ َيُك��وَن ِمَن املرْ
ُكوَن }القصص/68{  ِ ِ َوَتَعاىَل َعامهَّ ُيرشرْ ُة ُسبرَْحاَن اهللهَّ ِرَيَ ُم اخلرْ َما َكاَن هَلُ
ِلُنوَن }القصص/69{ َوُهَو  َلُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهمرْ َوَما ُيعرْ ��َك َيعرْ َوَربُّ
ِه  ��مُ َوإَِليرْ كرْ ُ ِخَرِة َوَلُه احلرْ وىَل َواآلرْ ُ ��دُ ِف األرْ مرْ َ ُ اَل إَِل��هَ إاِلهَّ ُهَو َل��هُ احلرْ اهللهَّ

َجُعوَن }القصص/70{  ُتررْ
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حممد محيد الصواف 

االرشيف 

 حممد محزة- ليث النرصاوي
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ما احوَجنا هلذه املفردة من احلياة وما اكثَر ما رددهتا املرجعية العليا ف النجف االرشف عرب خطاباهتا وبياناهتا ولقاءاهتا  ، 
القيم  بيننا، بل وحتى تعمل هذه القوى اخلبيثة عىل هدم  بالتغلغل  التعايش السلمي الذي يبني وطنا وال يسمح لألعداء 
اخطاء  عن  والبحث  العكر  املاء  ف  يصطاد  ملن  له  يؤسف  ومما   ، االنسان  احرتام  عىل  تؤكد  التي  االديان  لكل  االخالقية 

االخرين وهتويلها بدال من تصحيحها وجتاوزها من اجل الوطن واحياء روح املواطنة.
واجلميع يتابع التغريات املتسارعة ف املنطقة واغلبها ان مل تكن كلها ختص املسلمني وهنا البد لنا من مللمة اوراقنا والنظر اىل 
املستقبل وهلل احلمد بدأت جراحنا تندمل وعىل اجلميع مسؤولية احلفاظ عىل التعايش السلمي والتكليف يتناسب طرديا مع 

حجم املسؤولية .
وتبقى املرجعية هي التي فتحت ذراعيها الستقبال كل الطوائف واملذاهب واالديان صامم االمان وقد اثبتت اهنا تسري وفق 

قيم اهل البيت عليهم السالم ف احرتام االنسان من اجل االنسان .



أخبار
ومتابعات

كشفت عشرية بني سكني ف حمافظة البرصة ورشتها 
العمل،  من  سنوات  مخس  بعد  اخلاصة،  العسكرية 
املدافع  مئات  وصيانة  إصالح  من  خالهلا  متكنت 
والدبابات العائدة للجيش العراقي واحلشد الشعبي 
إضافة اىل االف القطع من السالح املتوسط والثقيل، 
أكد  )داعش(.  تنظيم  ضد  احلرب  ف  الستخدامها 
اسلحة،  تصليح  فني  السكيني(،  حممد  )ابو  ذلك 
الدبابات  من  العديد  انتشلت  عشريته  إن  مضيفا 
التابعة للجيش العراقي  املعطوبة من مقابر السالح 
التي  املتعددة  احل��روب  خلفتها  والتي  السابق، 
البرصة  حمافظة  وإن  خاصة  اجليش،  ذلك  خاضها 
ان  مبينا  احلروب.  لتلك  االول  اخلط  بمثابة  كانت 
القسم االهم ف الورشة كان خمصصا لصيانة وحتوير 
للطائرات.  املقاوم  )الدوشكا(  االحادية  سالح 
منوها  ان الورشة سامهت بشكل ميداين وذلك من 
خالل ارساهلا فرقا اىل مواقع املعارك ضد )داعش( 

لصيانة االسلحة التي يصعب جلبها اىل البرصة.

االحتادية،  والرشطة  الشعبي  باحلشد   313 اللواء  قوات  نفذترْ 
وذكر  سامراء.  غريب  الثرثار  بحرية  ألطراف  وتفتيش  دهم  عملية 
ميداين  مسح  عملية  نفذت  القوة  ان  الشعبي:  احلشد  إلعالم  بيان 
الثرثار  بحرية  وأطراف  النخوة  ف  الشذرة  ملناطق  مفاجئ  ودهم 
طرق  لقطع  هتدف  العملية  ان  وأض��اف  املقدسة.  سامراء  غريب 
الثغرات  لسد  باإلضافة  التسلل  ومنع  هبا  ُيشتبه  ملناطق  اإلم��داد 

املتوقعة واحلاصلة، وتأمينها من داعش اإلجرامي.

عشيرة في البصرة تكشف عن تأهيل اسلحة للحشد والجيش 

الحشد الشعبي والشرطة االتحادية ينفّذان عملية أمنية غربي سامراء

• )نيافة الكردينال بيترو بارولين( رئيس وزراء الفاتيكان :
اإلرهابي  )داعش(  تنظيم  الشعبي ضد  والحشد  األمنية  القوات  انتصارات  نبارك 
وإرسائهما اسس التعايش واالستقرار في المناطق المحررة، والشكر الموصول 
سهل  في  المكونات  كافة  بحماية  قامت  التي  الشعبي  الحشد  لقوات  بالمحبة 

نينوى وناحية برطلة.
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بمناسبة  التهاين  لتقديم  بغداد  ف  االنجليكانية  االسقفية  جرجيس  القديس  كنيسة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  وفد  زار 
اعياد رأس السنة امليالدية، ومولد النبي عيسى )عليه السالم(. وقال الشيخ خليل العلياوي رئيس الوفد : حرصت العتبة احلسينية 
املقدسة عىل تعزيز أوارص املحبة والتسامح وإشاعة ثقافة السالم واالعتدال وحماربة التطرف واإلرهاب. وأوضح، ان الوفد بنينّ دور 
املرجعية الدينية العليا ف احلفاظ عىل العراق ووحدته ودعوهتا للتعايش السلمي بني كل ابناء هذا البلد. بدوره، تقدم األب جرجيس 
بالشكر والثناء إىل العتبة احلسينية املقدسة وللمرجعية الرشيدة ومواقفها التارخيية. وقال راعي الكنيسة االسقفية االنجليكانية ، إن 
هذه الزيارة بداية للتواصل مع العتبة احلسينية املقدسة والسعي لكل ما يسهم ف وحدة العراق وتعزيز هويته الوطنية التي هي ضامن 

أمن العراق وازدهاره.
ومن اجلدير بالذكر ان كنيسة القديس جرجيس االسقفية االنجليكانية من اقدم الكنائس ف بغداد حيث شيدت عام 1840م.

اعلن مركز االمام احلسني )عليه السالم( لرتميم املخطوطات ورعاية الباحثني التابع لألمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة عن تسليم خمطوطة ل�)القرآن الكريم( اىل جامعة سامراء تعود اىل القرن الثاين 
ف  خاصة  مراسيم  خالل  وذلك  العامة،  املكتبة  اىل  وإعادهتا  وترميمها  صيانتها  بعد  اهلجري  عرش 

اجلامعة وبحضور رسمي.
وترميم  وصيانة  اعادة  من  متكن  املركز  كادر  ان  مضيفا   ، املركز  مدير  التميمي(  )مناف  ذلك  أكد   
خمطوطة للقرآن الكريم اىل املكتبة العامة ف جامعة سامراء. مبينا ان ترميم املخطوطة استمر اكثر من 
اربعة اشهر من تاريخ تسليمها اىل املركز بعد ان  مرت بمراحل االوىل الفحص البيولوجي ,والثانية 
الفحص الكيميائي, والثالثة التنظيف امليكانيكي, والرابعة تدعيم الورق بمواد خاصة حلفظ املخطوطة 
, واملرحلة اخلامسة وهي جتليد املخطوطة وتذهيبها. وأشار التميمي اىل ان »باب التعاون مفتوح امام 
اجلامعات واملعاهد والباحثني لرعاية أي خمطوطة او أي بحث هيتم باجلانب التارخيي للمخطوطات.

وفد العتبة الحسينية المقدسة يزور الكنيسة االسقفية االنجليكانية في العاصمة بغداد

ترميم  عن  تعلن  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
وتسليم مخطوطة تعود الى القرن 12 لجامعة سامراء 

•) الدكتور سيف بن عبد اهلل الجابري(  نائُب رئيس االّتحاد العربّي للمكتبات والمعلومات:
لم أكْن أتوّقُع أّني سأرى ما رأيُته اليوم من اهتماٍم ونمّو في المكتبة جامعة العميد القّيمة 
والمتنّوعة، فقد حّققت نمّوًا كبيرًا على مختلف المستويات خالل عشر سنواٍت، وهذا لم يأِت من 
المقّدسة وجهود  العّباسية  العتبة  المكتبة من  تتلّقاه  الذي  والدعم  الجهود  نتيجة  بل  فراٍغ 

ومثابرة القائمين عليها.

باألرقام
• )100( مليار دينار إلعادة إعمار 
البنى التحتية المدمرة في االنبار 

من قبل داعش.

•  )3( مليارات و)600 ( مليون دوالر 
قرض ياباني لوزارة النفط  لتطوير 
ميسرة  ب��ش��روط  ال��ب��ص��رة  مصفى 

وبمدة تصل الى 3 سنوات.

•  )10( ماليين لتر بنزين يستوردها 
العراق يوميا من االسواق العالمية 

لسد حاجة السوق العراقي.
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 20/ربيع اآلخر/1440ه� الموافق 2018/12/28م :

)عليه  املؤمنني  امري  عن  البالغة  هنج  ف  ورد 
السالم( قوله )عليه السالم(: 

 ، َسُه َربَِح، َوَمنرْ َغَفَل َعنرَْها َخرِسَ )َمنرْ َحاَسَب َنفرْ
َأبرْرَصَ  َأبرْرَص َو َمنرْ  َترَبَ  َوَمنرْ َخاَف َأِمَن، َوَمِن اعرْ

َفِهَم، َوَمنرْ َفِهَم َعِلَم(.
السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  قاله  ما  مجلة  من 
اخُلطبة  ف  ذكرناه  ال��ذي  للحديث  تتمة  وهو 
السابقة قال )عليه السالم(: )َوَمنرْ َخاَف َأِمَن(

)عليه  تعبريه  ف  املفردتني  هاتني  اىل  التفتوا 
السالم(، طبعًا اخلوف واالمان ال جيتمعان ف 
خياف  االنسان  واح��د  آن  ف  يعني  واح��د،  آن 
وف نفس الوقت آمن، وهذا اخلوف واالمن ف 
آن واحد ومن جهة واحدة قطعًا ال جيتمعان، 
ولذلك البد ان نعرف خاف ممن؟ وأِمَن ممن. 

او خاف من ماذا وأِمَن من ماذا؟
امري املؤمنني )عليه السالم( يقول: )َوَمنرْ َخاَف 
أِمَن ف اآلخرة، من  الدنيا  َأِمَن(، من خاف ف 
خاف من شديد غضب اهلل تعاىل أِمَن يوم الفزع 
األمان،  مقدمات  من  مقدمة  اخلوف  األك��رب، 

ملاذا خياف االنسان وملاذا ال خياف؟!
تربية  بعض   ، وه��مٍ ف  ألن��هُ  خياف  ال  االنسان 
االنسان جتعل االنسان يعيش حالة من الوهم، 
من  حالة  ويعيش  اخليال،  من  حالة  ويعيش 
ه من  لعلنّ او اخرى  الغفلة، وقد ذكرنا بمناسبة 
اشد االمراض لإلنسان هي الغفلة، واالنسان 
االنتباه،  ع��دم  ه��ي  والغفلة  غافال  ك��ان  اذا 
ستمرنّ  عليه  الغفلة  استحكمت  اذا  والنتيجة 
أما  نفسه،  خسارة  اىل  ُتبدي  وقد  املقادير  عليه 

االنسان الذي خياف عادة االنسان امُلنتبه يقول 
)إين اخاف(، ماذا ختاف؟!

هنا احب ايضًا ان اذكر مفردة بال بأس باإلشارة 
هلا، ف اللغة اخواين اخلوف خيتلف عن احلزن، 
َوَقع،  أمر  من  واحُلزن  سيقع،  أمر  من  اخلوف 
انت ختاف من شء سيحدث، وحتزن عىل أمر 
بعض  كثري من  ملعرفة  مهمة  املفردة  وقع، هذه 

املداليل حتى ف اآليات القرآنية.
أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول : )َمنرْ َخاَف(، 
هذا رشط ان االنسان اذا خاف، االنسان خياف 
من اهلل من سطوته وعذابه، ومن جتاوز حدوده؛ 
اليقظة،  وحالة  الرتقنّب،  حالة  دائاًم  يعيش  فهو 
بة.. االنسان اذا كان هناك شء يطلبُه  واآلن ُمرنّ
وشامال  يمينًا  يلتفت  مستقر،  غري  خائفا  جتدُه 
ألنه  واخرى  فرتة  بني  تنتقل  ان  حتاول  وعينُه   ً
اخلوف  حالة  يطلبُه..  طالب  ووج��ود  خياف، 
ف  ذكرنا  ولذلك  االنسان،  عند  غريزية  حالة 
أكثر من مورد ان االنبياء عليهم السالم متر هبم 

هذه احلالة وهي حالة اخلوف.
ان الشخص الذي خياف من اهلل تبارك وتعاىل؛ 
يكون ف حالة من الرتقنّب، ولكن يتمتع بسكينة 
لإلنسان  يعطي  تعاىل  اهلل  من  اخلوف  نفسية، 
وان  الطمأنينة،  من  ونحوا  الرتكيز،  من  نحوا 
متكرب  غري  ويميش  اهلون  عىل  االنسان  يميش 
وغري متجربنّ ويكون متواضعا ملاذا؟! ألنه خياف 
اهلل، يعني جيعل كل حركاته امام هذا اخلوف، 
جتدُه ف الليل يفزع اىل اهلل تعاىل، وجتدُه ف النهار 
يراقب جوارحه ولسانه وافعاله وامواله ملاذا؟ 

َوَمْن َخاَف َأِمَن!

صالة الجمعة
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 20/ربيع اآلخر/1440ه� الموافق 2018/12/28م :

ألنه خياف اهلل تعاىل.
الذي  امل��دح  مجلة  من  الكريم  القرآن  ولذلك 
باخلشية،  عنُه  عربنّ  الناس  خاصة  اىل  يمدحُه 
)انام  قال:  اخلوف  حاالت  من  حالة  واخلشية 
هؤالء  ألن  ملاذا؟  العلامء(  عباده  من  اهلل  خيشى 
العلامء يعرفون بني يدي من يقفون؟ ويعرفون 

ما تؤول اليه حالة الدنيا؟
فهو خائف فاذا كان خائفا ال يمد يدُه اىل احلرام 
فيبتعد، ويرى ان هذا البرص ال حيق له ان يتجاوز 
يولنّد  الواقع  ف  اخلوف  هذا  تعاىل..  اهلل  حدود 
وأمان  آخرة،  وامان  دنيا  أمان  جاء  فإذا  أمانا، 

االخرة ال شك وال ريب هو االمان املطلوب.
َترَبَ َأبرْرَص(، ما  ثم قال )عليه السالم( : )َوَمِن اعرْ

معنى االعتبار بشكل خمترص؟ 
الكرام  مرور  احل��وادث  بنا  مترنّ  ال  ان  االعتبار 
ارى  معترب  غري  رجال  اكون  انا  هلا،  نلتفت  وال 
الناس متوت فال أعترب، وارى الناس مترض فال 
اعترب  فال  عندي  االحوال  تقلنّب  وارى  اعترب، 
وأرى.. وأرى.. عدم االعتبار معنى ذلك انا ال 
أهتم بكلنّ ما يدور حويل وكأين انا ف غفلة وف 

سبات.
الحظوا امري املؤمنني )عليه السالم( ف قول له 
انتبهوا(،  اذا ماتوا  نينّام  )عليه السالم(: )الناُس 
انتبه  اذا  حوله  يدور  بام  يشعر  ال  نائم  االنسان 
غفلة،  ف  فهو  يتوقع  يكن  ومل  االم���ور  ي��رى 

االنسان اذا كان غافالً  ال يعي شيئًا.
ملتفت  يوميًا خيرج صباحًا وهو  يعتربنّ  االنسان 
اىل افعاله، يأيت ليالً  قبل ان ينام يأيت بورقة وقلم 
ل، انتم تعرفون ستخرج ارقام عندُه  ويبدأ يسجنّ
خميفة  ارقام  ستخرج  يعلم،  ال  هو  حقيقة  خميفة 
ايلهَّ  ء  ُايسهَّ اعترب،  ان  عيلهَّ  اس��أُت  يعتذر  ويبدأ 
ان  عيلهَّ  فاحتة  ملس  اىل  ذهبت  اعترب،  ان  جيب 
 .. اعتربنّ ان  عيلهَّ  رسور  ملس  اىل  ذهبت  اعترب، 

امامي  االمور  هذه  واجعل 
اتوجه  نقطة  نقطة..  واب��دأ 

هلذا  توفقت  اذا  ذلك  بعد  هلا.. 
أوت��وا  الذين  من  سأكون  الفعل؛ 

)عليه  املؤمنني  ام��ري  ويقول  بصرية، 
والبرص  َأبرْرَص(،  َترَبَ  اعرْ )َوَمِن  السالم( 

لكنُه  بالعني  فكم من مبرص  العني..  ليس برص 
عمى  من  اش��دنّ  القلب  عمى  البصرية،  ميت 
عليه  يؤاخذ  ال  االنسان  العني  عمى  العني، 
فيه مثوبة، ألن اهلل  بالعكس قد اهلل تعاىل جيعل 
الكثري  النعمة فأسقط عنه  تعاىل سلَب منُه هذه 
من االبتالءات، واهلل تعاىل يثيبه يوم القيامة عىل 

حتمله هلذا البالء.
اما عمى القلب هذا بإرادة االنسان فيجعل قلبُه 
اما  بإرادته،  اعتباره  وعدم  نفسه  وجيعل  عمى، 
االنسان الذي له بصرية وله وعي وادراك هذا 

االنسان املطلوب..
وقد ُتنجي البصرية صاحبها ف مواقع كثرية حتى 
ف الدنيا، االنسان قد يعيش حالة من الِفتن اذا 
مل يملك بصرية يسقط والُعذر ليس له بل العذر 
عليِه، ألن البصرية حتتاج اىل ماهدة واىل معرفة، 
نرتكها  ونحن  عليها  نحصل  نحن  والبصرية 
واهلل  اخواين،  عبثًا  خيلقنا  مل  تعاىل  اهلل  بأنفسنا.. 
بنا والعياذ باهلل )وما  تعاىل مل خيلقنا ألنُه العب 
خلقت اجلننّ واالنسنّ إال ليعبدون( هذا العبث 
العبث  ال يوجد ف ساحة اهلل تعاىل شء اسمُه 

أي الفعل بال هدف أو الفعل بال غاية. 
بنا  مترنّ  ويوميًا  االعتبار  من  اخواين  البد  فإذن 
أبرص  اذا  واالنسان   ، ونعتربنّ ل  نسجنّ ح��االت 
تبارك وتعاىل  حصلت عندُه بصرية.. نسأل اهلل 
وآخر  مجيعًا،  حيفظكم  وان  ذنوبنا  لنا  يغفر  ان 
اهلل  وص��ىل  العاملني  رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا 
تبارك وتعاىل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

َوَمْن َخاَف َأِمَن!

صالة الجمعة
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بخدمتكم  احتدث  ان  أودنّ  اخ��وايت:  اخويت 
ألخ��وت��ه  واالخ  ألب��ن��ائ��ه  االب  ح��دي��ث 
وهو  مننّا،  الكثري  بال  يشغل  قد  بموضوع 
الطلب  كثر  التي  االجتامعية  املواضيع  من 
ملشكلة  ح��ل��ول  اجي���اد  ح���ول  واحل��دي��ث 
عىل  املطلب  ب  سأبونّ وه��ي  أال  أساسية، 

النحو التايل حتى ادخل املشكلة.
طبعًا االمم عادة تفتخر بام عندها من ذخرية 
بعض  ذلك،  أشبه  ما  او  ثروات  او  علمية 
االمم تفتخر بتارخيها، وبعض االمم يفتخر 
ة لو اردنا ان نجمع  بحارضه، حقيقة نحن امنّ
املراكز  ف  لكننّا  عندنا  واخلري  القوة  مصادر 
املتقدمة حضاريًا، لكن تربز بعض املشاكل 
وأصبحت  وتشعبنّت  فَنمت  ُتِرَكت  والتي 
التي  الذخرية  ولعلنّ  حل،  اىل  حتتاج  حالة 
الشباب،  نفتخر هبا هي رشحية  أن  ُيفرتض 
احلياة  وعنوان  ة  الفتونّ ُعنوان  هو  والشباب 
ة  الفتونّ من  حالة  الشباب  دائاًم  ة،  امنّ كل  ف 
واحلركة، ويدل عىل ان البلد بلد حينّ ليس 
بلد عجائز، أي ال يوجد فيِه نمو، ال أقصد 
هذا  ب��اهلل،  والعياذ  مثلبة  فيه  العجائز  من 
عمر  هناك  لكن  لإلنسان،  الطبيعي  العمر 
اهلل  قدر  وال  االجيابية  احل��االت  فيه  تؤرش 

احلاالت السلبية.

اليوم شبابنا يعاين من مشاكل كثرية وكبرية، 
املشكلة  صلب  ف  بشفافية  سأحتدث  وانا 
وهي مشكلة اجتامعية.. ُاعيد هي عبارة عن 
مشكلة اجتامعية، يعني الواحد مننّا خيرج اىل 
االسواق وخيرج  اىل  العامة وخيرج  الساحة 
الكثرية،  الشباب  حالة  سريى  املصانع  اىل 
العبارة  اعمم  ال  انا  احتدث  عندما  وطبعًا 
طبعًا  امُللقاة،  املسؤولية  ألبنينّ  احتدث  وانام 
الواعي  الشباب  من  فيه  البلد  هلل  احلمد 
أحتدث  احتدث  عندما  لكن  الكثري،  الكثري 
ال  أن  ُيفرتض  التي  اجل��وان��ب  بعض  عن 

تكون..
هؤالء الشباب علينا ان ال نجعلهم ضحية، 
انا احتدث عن كل من لُه تأثري االب واألم 
االقتصادية  وامل��واق��ع  االداري���ة  وامل��واق��ع 
اقول  السياسية..  واملواقع  العلمية  واملواقع 
اىل  نقرأها..  ان  جيب  حقيقية  صورة  هناك 

أين أنتم ذاهبون بشبابنا؟! 
عندما نأيت اىل العمر الذهبي للشاب سَنراُه 
الذهبي  العمر  هو  هذا  املدارس،  ف  ُيقىض 
حلوة  ذك��ري��ات  معُه  وستكون  للشاب، 
سنوات  السبع  عمر  بعد  بالنتيجة  ة،  مرنّ أو 
املدارس  هذه  ف  ويبقى  املدارس،  ستتلقفه 
الرابعة  او  والعرشين  الثانية  يبلغ  ان  اىل 

والعرشين من عمرِه.. زهرة شبابُه ستكون 
مكان  عن  عبارة  وامل��درس��ة  امل���دارس،  ف 
البد  تربية  عن  وعبارة  الرجال،  فيِه  ُتصنع 
ان يتحملها هذا الشاب حتى يأيت الينا بعد 

ذلك واألمل َمعقود بِه..
ف  االستهالل  عبارات  ف  اذكر  عندما  انا 
فقرة  اىل  اصل  عندما  واقعًا  االوىل  اخُلطبة 
فعاًل،  هلؤالء  املناسب  الكالم  اختار  ابنائي 
أنا اراهم األمل وانا أراهم الغاية وانا أراهم 
السواعد التي ُيمكن ان تبني أي بلد، لكن 
الطموح؟!  ُي��ريض   ً فعال  موجود  ما  هل 

اجلواب : كال.
واملدرسة  ابنائها،  َفلتان  من  تعاين  األرسة 
م،  ُاعمنّ أنا ال  قلت  تعاين من كسل طالهبا، 
بدأت  التي  احلاالت  بعض  عن  احتدث  انا 
الرتبية  عن  املسؤولون  اهيا  أنتم  تتفشى، 
االنسان  ان  املقدس  العنوان  هذا  الحظوا 
ان  جيب  العنوان  هذا  وواقعًا  ُمربنّيا،  يكون 
َيُرن ف آذان كل من يتصدى لعملية التعليم 
ًا ومعنى الرتبية عبارة  ان االنسان يكون ُمربينّ
عن حالة مقدسة ان االنسان ُيريبنّ أحدا عىل 
نكون  ملاذا  ِقَيم..  وعىل  ُخِلٍق  وعىل  فضيلة 

بطريقة أو بأخرى نضحي بشبابنا؟!
الذي  البعض  عىل  سينقمون  اآلن  الشباب 

السيُد الصافي: الذخيرة التي ُيفترض أن نفتخر بها هي شريحة الشباب 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء 
المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف

 في 20/ ربيع االخر/1440هـ الموافق 2018/12/28م  تحدث قائال:

A h r a r w e e k l y 8

صالة الجمعة 



حياول ان حيرفهم عن ُخِلقهم وعن طينتهم 
عن  وحتى  تربيتهم،  وعن  هويتهم  وعن 
ااُلرس  ف  اآلن  التفكك  من  حالة  ُارسه��م 
فالشاب  الشاب  عند  اهلدف  ضياع  بسبب 
لغاية  فارغًا  عقله  جعلوا  لكن  ة،  فتونّ مملوء 

وغاية.. 
اهيا الشباب قد أنتم اآلن ف عمر ال تتفهمون 
ف  ستحفظونُه  لكنكم  الكالم  هذا  جدوى 
تكونوا  ان  الشباب  اهيا  عليكم  املستقبل، 
بمستوى وعي كبري، الوقت يميض ويضيع 
لكن أنتم ال تضيعون، املدارس اآلن امامها 
واجتامعية..  واخالقية  تارخيية  مسؤولية 
عندما تأيت هبذا الولد او البنت اىل املدرسة 
عليها ان تصوغُه صياغة يكون عنرصًا نافعًا، 
ال تؤثر املدرسة سلبًا عليِه، ولو شئت ان آيت 
أمثلة كثرية جدًا، وكثري من  بأمثلة لذكرت 
الشكاوى  املرحلة  هذه  ف  االن  الشكاوى 
من  والشكاوى  الصاحلة  الرتبية  عدم  من 
عدم االهتامم بمراحل الرتبية عند الطالب 
ال  حيصل،  ال��ذي  التسينّب  من  والشكوى 

ة ال ُتراقب ذخريهتا.. توجد أمنّ
وا وراء  رنّ أنتم اهيا الشباب ذخرية البلد ال جُتَ
عوامل حُتبط من ارادتكم، أنتم اآلن املعدن 
الذين  اآلن  أنتم  األمل،  اآلن  أنتم  الطيب، 
هي  ما  تعلمون  أنتم  اآلم��ال  عليكم  ُتعقد 
تصلوا  حتى  آبائكم  من  ُبذلت  التي  اآلالم 

اىل ما وصلتم..
الفاضل  امُل��ريبنّ  اهي��ا  ان��ت  املعلم  اهي��ا  ان��ت 
ال  عندك  العنوان  ه��ذا  حتفظ  ان  ارج��وك 
العنوان نحن  أنت ُمربٍّ وهذا  تتنازل عنُه  
ُم��ربٍّ  أن��ت  الوظيفة،  هل��ذه  اج��الاًل  نقف 
والرتبية حتتنّم عليَك وظيفة اخالقية، وظيفة 
وطنية  ووظيفة  رشعية،  وظيفة  ُعرفية، 
وعىل  البلد،  حمبة  عىل  الطفل  هذا  ُتريب  ان 
احرتام القيم، وعىل ان يكون عنرصًا نافعًا، 

وعىل ان يكون عاملًا.. من اآلن ازرع فيه حمبة 
العلم من أين نأيت بالعلامء؟!

يقضون  كيف  علنّموهم  اب��ن��اؤن��ا  ه��ؤالء 
سيئة  نشأة  نشأ  اذا  طفل  ه��ذا  االوق���ات، 
كيف  االوالد  موا  علنّ علينا،  عاَلة  سيكون 
ان  ف  االوالد  علموا  ال��وق��ت،  يقضون 
يتحللون  االوالد  جتعلوا  ال  باأُلرس  هيتموا 
أمر  واالرسة  ِع��امد،  االرسة  اأُلرس..  عن 
وعن  االبناء  عن  نتحدث  نحن  بِه،  نفتخر 
واالب��اء  واالمهات  االخ��وة  وعن  البنات 
البد  والتعظيم،  التجليل  عبارات  بكل 
االلفاظ،  هذه  ل  حتمنّ بمستوى  تكونوا  ان 
انا  مشاكل  توجد  نعم  وظيفتنا،  نرتك  ال 
توجد  بالورد،  مفروش  االمر  ان  اقول  ال 
الذين  ال��رج��ال  ال��رج��ال..  لكن  مشاكل 
ُيصنعون ف املشاكل، الرجال الذين جيعلون 
املشاكل خلف ظهورهم، وقد رأينا وسمعنا 
ان ُاناسا وشبابا واهلل كانت فيهم قوة تعادل 
جدًا  ظروف  وف  الشباب  من  اهلل  شاء  ما 
خلفهم  الظروف  جعلوا  لكنهم  صعبة، 
وما شاء اهلل اندفعوا بكل ما يملكون وهم 
وآلبائهم  وأُلرسهم  لبلدهم  مهمة  عنارص 

وامهاهتم ومتمعهم..
ال��ش��اب اخ����واين ذخ���رية ال��ب��ل��د.. فمن 

املسؤول؟!
وقتا  اعط  اياديك  ُاقبنّل  أرجوك  االب  اهيا 
وراء  من  رأسك  ُاقبنّل  االم  ايتها  لولدَك، 
حجاب، اعطي وقتًا البنتك، مارسوا عملية 
طوا  تفرنّ نعيشه ال  الذي  الظرف  الرتبية هذا 
بالِعقد األهم ف حياتنا وهم األبناء، بعنوان 
هلذا  تبًا  وقت  يل  ليس  وبعنوان  مشغول، 
وهلذا  أوالدك،  عن  ُيقصيك  الذي  الُشغل 

الشغل الذي هو أهم من شغل ابنائك!
مسؤولية  وأيُّ  ابنائك؟  من  أهم  شغل  أيُّ 

أهم من االبناء ؟! 

بطريقة  تسري  االمور  ألبنائكم  وقتًا  اعطوا 
سيئة، وبعض االمور يندى هلا اجلبني واهلل، 
ُكثر  وُهم  خريا  اهلل  جزاهم  ُارس  ُهناك  نعم 
بالغًا ف األوالد هنيئًا لكم،  هيتمون اهتاممًا 
أوالدك��م  عىل  الرتبية  ه��ذه  آث��ار  وس��رتون 
والرمحة،  ة  واملودنّ اخلري  معاين  رسيعًا ف كل 
وسُتفتح كل ابواب اخلري ف وجوههم.. انا 
ة كالرسطان  ة، لكن هذه القلنّ ث عن قلنّ احتدنّ
ة كدودة االرض انام ترسي رسيانًا  هذه القلنّ

سيئًا علينا.. 
انتم  استنصحوا  انتبهوا  االوالد  اهيا  انتبهوا 
ة كثري من االمور غائبة عنكم  ف عمر الفتونّ
النصيحة..  من  ختجلوا  ال  استنصحوا، 
ذلك  معنى  االخرين  استنصح  اذا  االنسان 
الناس  ش��اور  م��ن  عقوهلم،  ف  شاركهم 
م عىل ان تتعلم من  شاركهم ف عقوهلم، تعلنّ
نفسك  د  َعونّ خربة،  أكثر  الذي  ومن  الكبري 
املربنّون،  اهيا  وانتم  الصحيح،  ان ختتار  عىل 
من  كثري  املهم  العنرص  هو  هذا  ألن  ُاعيد 
يتأثرون  مما  أكثر  بامُلريبنّ  يتأثرون  االوالد 
بامُلربيات  ن  يتأثرنّ بناتنا  من  كثري  ب��األب.. 
واملربية  امل��ريبنّ  فعىل  ب��األم،  ن  يتأثرنّ مما  اكثر 
معلم  العام  بالعنوان  باملريب  ومقصودي 
هبذا  تفرحوا  ان  عليكم  يكون  أينام  س  مدرنّ
العنوان،  هذا  عىل  اهلل  وحتمدوا  العنوان، 

ه..  لكن البد من إعطائه حقنّ
هذا  من  ُغصص  النفس  ف  حال  كل  عىل 
، لكن حيتاج اىل  املوضوع ألنه مؤمل وان قلهَّ

ة. ة أحيت ُأمنّ ة.. وُربهَّ مِههَّ مِههَّ
ابنائنا  يرينا ف  ان  وتعاىل  اهلل سبحانه  نسأل 
خري،  ك��ل  بلدنا  ف  يرينا  وان  خ��ري،  ك��ل 
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني 
وآخر  واالموات  منهم  االحياء  واملسلامت 
دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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من وحي خطبة الجمعة 

الشباُب عماد الحاضر والمستقبل

أستهلُّ مقايل بسؤال مفاده : بسواعد َمنرْ تبنى األوطان؟
هي  طبعًا  التوقف..  من  الكثري  التساؤل  هذا  جواب  حيتاُج  ال 
رشحية الشباب من تبني وجتاهد وتعمل وتضحي، ومن غريها من 
الرشائح حتمل عىل عاتقها العبء األكرب كالدفاع عن األوطان، 
وقيادة ركب التقدم واالزدهار فيها.. أليس هم الشباب؟  الشك 
إن األمم إنام تقاس مدى فاعليتها وحيويتها وحضارهتا ف احلياة؛ 
بمدى نشاط الشباب واندفاعهم وحيويتهم ف العمل والعطاء، 
وعىل العكس من ذلك إن دبنّ الكسل واالنحالل وعدم الشعور 

باملسؤولية بينهم.    
ذخيرة الشباب

لو عدنا اىل أصل كلمة ) ذخرية( لوجدناها تشري اىل مفهوم ذخر 
اليشء؛ أي خبهَّأه ومجعه واحتفظ به لوقت احلاجة إليه، والذِخرَيُة: 
لكن  وغ��ريه،  القوت  ومؤونة   لآلخرِة،  ُيعدنّ  وما  احلرب  ة  ُع��دهَّ
إثارته هنا.. خاصة إذا ما عرفنا بأن الشباب  التساؤل الذي أود 
األمم وعامد مستقبلها: هل هذا هم حال  إنام هم صننّاع حارض 
شبابنا .. والسؤال األخر هو: هل عندنا أزمة ف ذخرية الشباب 

مثاًل؟
اجلواب .. طبعًا ال، فهناك عندنا من طاقات الشباب ما جيب أن 
نحمد اهلل كثريًا عليه، وال أدل عىل ذخرية الطاقة هذه من اندفاع 
الشباب البطويل املشهود ف ساحات الوغى مع غريهم.. استجابة 
ثم  ومن  الكفائي،  اجلهاد  فتوى  ف  العليا  الدينية  املرجعية  لنداء 
ف  اإلرهابية  داعش  عصابات  دحر  ف  مؤزر  نرص  من  حتقق  ما 
زمن قيايس أذهل العامل نتيجة هذا االندفاع، بل أهبر البعيد قبل 
القريب، واحلاقد قبل املحب، والعدو قبل الصديق، فصار عىل 
أثر ذلك حيسب للعراق حسابه.. ملا يملك من ذخرية حينّة غريت 
كثريا من موازين القوى ف املنطقة والعامل، أال هي ذخرية الشباب.

الشباب ضحية
ال ريب هناك مشاكل يعاين منها الشباب وهي كثرية وكبرية، أدت 
اىل ظهور حاالت عند البعض منهم تعد من الظواهر السلبية مع 
وف  األرسة،  ف  االجتامعي  اجلانب  ف  خاصة  الشديد  األسف 

بعض  وهي  عامة،  أماكن  من  واىل غريها  السوق،  وف  الشارع، 
عىل  األرس  سيطرة  وع��دم   ، الشباب  بني  التسيب  من  ح��االت 
ابنائهم، وظهور بعض الترصفات الشاذة عن واقع متمعنا، وعن 
بعضهم،  من  قبوهلا  يمكن  ال  والتي  والتزامه،  وأخالقه  تربيته 
تردي  ثم  ومن  تعميم،  دون  من  الشباب  بني  تفشيها  عن  فضاًل 

املستويات العلمية ف الدراسة وغريها من الظواهر األخرى. 
وهذه الظواهر طبعًا يتحمل مسؤوليتها األب واألم؛ أي األرسة، 
 .. مقدسة  مهمة  كوهنا  األساس  بالدرجة  املدارس  ف  واملربون 
حيث إننا مجيعًا نستشعر أمهية هذه املدارس ف ضخ القيم اخلرية 
واملثل النبيلة وزرعها ف نفوس التالميذ منذ نعومة اظفارهم قبل 
بلوغهم مرحلة الشباب، ومن ثم الدوائر واملؤسسات واملجتمع 
ارادهتم،  من  حُتبنّط  أن  اىل  ذلك  اإلمهال ف كل  أدى  فقد  بأرسه، 

وبالتايل ستؤدي اىل ضياع اهلدف.
مهمة صعبة

إن مهمة اصالح بعض شؤون الشباب، وتقويم بعض سلوكياهتم،  
وحماربة بعض الترصفات والظواهر الغريبة، من خالل مراقبتهم 
واعطائهم الوقت واالهتامم الكاف من الرعاية سواء أكان ذلك 
البيت أو ف املدرسة.. بل وف غريمها من األماكن األخرى،  ف 
ومنع كل خلق وترصف وسلوك غريب وشاذ  أجل حماربة  من 
عىل قيمنا واعرافنا وتقاليدنا، كام عند البعض من الشباب، ومن 

ثم تفشيه اىل املجتمع.
بعدما  خاصة  صعبة..  شك  أدنى  بال  هي  املهمة  هذه  إن  أقول 
اليه نتيجة قلة الرعاية واالهتامم،  وصلت األمور اىل ما وصلت 
ستكون  أكيد  األمور  إن  إذ  مستحيلة،  مهمة  ليست  قطعًا  لكنها 
وتضافرها  اجلهود  بتكاتف  اآلن..  عليه  مثلام  وليس  أفضل 
أن  يمكن  بأننا حينئذ  واملدرسة، وأحسب  وتنسيقها بني األرسة 
املتابعة  خالل  من  السيام  املنشود،  اإلصالح  هذا  مثل  اىل  نصل 
الدراسية  املناهج  والرتبوية من خالل اصالح  الدقيقة،  األرسية 

وتقويم األساليب املتبعة. 

           طالب عباس الظاهر
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بالنسبة لألمور املستحدثة والتي مل تكن موجودة ف عهد الرسول 
املتأخرة  العصور  ف  ظهرت  وإن��ام  السالم(  )عليهم  واألئمة 
احللول  إلستخراج  املتبع  األسلوب  هو  ما  أو  هي  فام  واحلديثة, 
واملنافذ عند سامحة العلامء إن مل تكن موجودة ف القرآن الكريم 

والُسنة النبوية املطهرة؟
 ، املستحدثة  كلمة  اىل  االشارة  اود  املسالة  هذه  ف  اخلوض  قبل 
اىل  فهذا ال حيتاج  والبناء  والتطور  العلم  فالذي خيوض ف مال 
حكم رشعي بل حيتاج اىل استخدام رشعي فالذي يريد ان يصنع 
جهازا ال ياخذ احلكم الرشعي بذاته ولكن كيف يستخدم وماهي 
يضمن  حتى  الرشعي  احلكم  دور  يايت  هنا  اجلهاز،  من  اجلدوى 
العلمي  التطور  ان  البعض  يعتقد  وهلذا   ، والواجبات  احلقوق 
معطل بني املسلمني بسبب القيود الرشعية وهذا غري صحيح بل 
االسالم حيث عىل العلم وهو السبنّاق له قبل الغرب اال اننا توقفنا 
اخلارجية  والتدخالت  احلكم  سوء  بسبب  معينة  مرحلة  عند 
التي  االوضاع  هذه  فكانت  االسالم  عىل  شنت  التي  واحلروب 

نمر هبا .
الرشعية  االحكام  استحداث  بخصوص  السؤال  الصل  نعود 

ملسائل مستحدثة 
) هذا اجلواب من مركز االبحاث العقائدية( ،ف القرآن الكريم 
والُسنة الشاملة ألقوال املعصومني )عليهم السالم( هناك قواعد 
من  كثري  عىل  تنطبق  القواعد  وهذه  العلامء  استخرجها  قد  كلية 
اىل  يرجعها  فالفقيه  فرعية  مسألة  جاءت  فاذا  الفرعية،  املسائل 
تلك القواعد الكلية، فان دخلت تلك املسألة حتت حكم احدى 

تلك القواعد افتى الفقيه بذلك. فمثاًل اذا اكتشفت مادة جديدة 
رة والقرآن والُسنة مل يشريا اىل حرمة تلك املادة لكن الفقيه  مسكنّ
عنده قاعدة كلية )بأن كل مسكر حرام( فيستطيع أن يفتي بحرمة 
هذه املادة طبقًا اىل تلك القاعدة. وكذلك هناك قواعد عقلية كلية 
توجد  مل  وإذا  طبقها.  عىل  ويفتي  يستخدمها  أن  يستطيع  عامة 
حتتها،  املستحدثة  املسائل  ادخال  يمكن  عامة  قاعدة  أي  هناك 
تصل النوبة اىل االصول العملية التي هي أيضًا قواعد مستنبطة 
تدخل  االصول  وهذه  السالم(،  )عليهم  املعصومني  أقوال  من 
القواعد  حتت  ادخاهلا  يمكن  مل  التي  الفرعية  املسائل  مجيع  حتتها 
العامة املستنبطة من القرآن والُسنة أو التي ال يمكن ادخاهلا حتت 

القواعد العامة املكتشفة بحكم العقل.
وهذه القواعد املشار اليها بقسميها )التي حيرز منها الدليل أو  التي 
يؤخذ منها املوقف العميل( تدرس ف علم أصول الفقه. فالفقيه 
يبحث أواًل عن احلكم الرشعي الذي يستند اىل دليل استخرج من 
الُسنة أو العقل أو االمجاع، ويسمى احلكم املستخرج  القرآن أو 
إذا فقدت تلك  أما  الظاهري.  القاعدة احلكم الرشعي  من تلك 
عند  للمكلف  العملية  الوظيفة  عن  يبحث  الفقيه  فان  القواعد 
فقِد تلك االدلة املستخرجة من القرآن والُسنة والعقل واالمجاع، 
ويستطيع الفقيه الوصول اىل تلك الوظيفة بأعامل تلك القواعد 

املسامة باالصول العملية.
التي  القواعد  اىل  الفقيه  يرجع  مستحدثة  مسألة  كل  ففي  وعليه 
العملية  الوظيفة  أو  الظاهري  الرشعي  حكمها  الستخراج  لديه 

اجتاهها.

المستحدثات من المسائل
 كيف تصدُر االحكام الشرعية لها؟
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السؤال : ماهي االمانة وما اقسامها ؟
اجلواب : األمانة عىل قسمني مالكية ورشعية :

املالك وإذنه، سواء  باستيامن من  ما كان  : فهو  أما األول 
كان عنوان عمله ممحضًا ف احلفظ والصيانة كالوديعة أو 
والعارية  الرهن  ف  كام  بالذات  مقصود  آخر  عنوان  بتبع 
واملستعري  املرهتن  بيد  العني  فإن  واملضاربة،  واإلج��ارة 
قد  املالك  أن  حيث  مالكية،  أمانة  والعامل  واملستأجر 
فجعل  مراقبة  دون  من  بيدهم  وتركها  عليها  استأمنهم 

حفظها عىل عهدهتم.
و أما الثاين : فهو ما مل يكن االستيالء فيه عىل العني ووضع 
صارت  وقد  منه  إذن  وال  املالك  من  باستيامن  عليها  اليد 
حتت يده ال عىل وجه العدوان، بل إما قهرًا كام إذا أطارهتا 
الريح أو جاء هبا السيل مثاًل فصارت ف يده، وأما بتسليم 
صندوقًا  اش��رتى  إذا  كام  منهام،  اط��الع  ب��دون  هلا  املالك 

فوجد فيه املشرتي شيئًا من مال البائع بدون اطالعه، أو 
تسلم البائع أو املشرتي زائدًا عىل حقهام من جهة الغلط 
والضالة  كاللقطة  الرشع  من  برخصة  وأما  احلساب،  ف 
الغري  مال  من  الغاصب  أو  السارق  يد  من  ينتزع  وما 
الصبي  من  يؤخذ  ما  إىل صاحبه، وكذا  لإليصال  حسبة 
أو املجنون من ماهلام عند خوف التلف ف أيدهيام حسبة 
للحفظ، وما يؤخذ مما كان ف معرض اهلالك والتلف من 
أو  مسبعة  ف  املالك  معلوم  كحيوان  املحرتمة،  األموال 
مسيل ونحو ذلك، فإن العني ف مجيع هذه املوارد تكون 
أمانة رشعية جيب عليه حفظها،  املستويل عليها  يد  حتت 
فإن كان يعرف صاحبها لزمه إيصاهلا إليه ف أول أزمنة 

اإلمكان ولو مع عدم املطالبة.
بكوهنا  إعالمه  وكفاية  اإليصال  وجوب  عدم  حيتمل  و 
عنده وحتت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلام أراد أن 
يأخذها أخذها، بل هذا هو األقوى. وأما لو كان صاحبها 
مهواًل كام ف اللقطة والضالة وغريمها من مهول املالك 
تفصيل  املالك عىل  التعريف والفحص عن  فيها  فيجب 

يأيت ف كتاب اللقطة.
أو  الوديعة  بعنوان  سواء  مالكية  أمانة  العني  كانت  لو  و 
يده  ف  العني  بقاء  مع  العنوان  ذلك  فارتفع  آخر  بعنوان 
من دون طرو عنوان العدوان عليها، فإن كان البقاء من 
لوازم ذلك العنوان أو كان برضا املالك فاألمانة مالكية 
من  أو  مالكه  إىل  الرد  من  عجزه  إىل  مستندًا  كان  وإن 

بحكمه فاألمانة رشعية.

السؤال : من حكم اخذ العمولة من طرفين 
بالسعي الجراء شراكة عمل بينهم ؟

الس���ؤال : هل يجوز تحسين األمانة بدون علم صاحبها ) مثاًل نجّلد 
كتابا معينا دون إذن صاحبه ( ؟

الجواب : ال مانع .

ردُّ االمانة
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السؤال: ما هي اللحية ؟
اجلواب: ما ينبت علی الذقن وعلی اخلدين.

السؤال: ما معنى حد الرتخص ؟
املسافر  يتواري  الذي  املكان  هو  الرتخص  حد  اجل��واب: 
عنهم  ابتعاده  بسبب  البلد  اهل  انظار  عن  اليه  بالوصول 

وعالمة ذلك غالبًا توارهيم عن نظره بحيث ال يراهم .
السؤال: ما هو تعريفكم لالحكام ؟

تنظيم  أجل  من  ع  املرشنّ من  الصادرة  األوامر  هي  اجلواب: 
وتقنني مسرية احلياة العملينّة لالنسان فعاًل وتركًا.

السؤال: ما هو تعريفكم للواجب؟
تأبى عن  ًا  فيه مصلحة عالية جدنّ الذي  الفعل  اجلواب: هو 
الرتخيص ف الرتك ، ولذلك جيب فعله ، ويكون تركه موجبًا 

الستحقاق العقاب من قبيل وجوب الصالة والصوم .
السؤال: ما هو تعريفكم للحرام ؟ 

عن  تأبى  ًا  جدنّ عالية  مفسدة  فيه  الذي  الفعل  هو  اجلواب: 
الرتخيص ف الفعل ، ولذلك جيب اجتنابه وتركه ،و يكون 
فعله موجبًا الستحقاق العقاب من قبيل حرمة الزنا ورشب 

اخلمر.
السؤال: ما هو تعريفكم للمستحب ؟

اجلواب: هو الفعل الذي فيه مصلحة ال تبلغ حدنّ اإللزام ، 
فيجوز الفعل والرتك ، ولكن يثاب عىل فعله ، وال يعاقب 
عىل تركه من قبيل التصدق عىل الفقراء ، وإلقاء حتينّة السالم.

السؤال: ما هو تعريفكم للمكروه ؟

اجلواب: هو الفعل الذي فيه حزازة ومفسدة ال تصل درجة 
احلرمة ، فيجوز الفعل كام جيوز الرتك ولكونه يثاب عىل تركه 
أو   ، احلارنّ الطعام  تناول  قبيل  من   ، فعله  عىل  يعاقب  وال   ،

النوم ف املسجد.
السؤال: ما هو تعريفكم للمباح ؟

اجلواب: هو الفعل الذي تساوت فيه املصلحة واملفسدة ، أو 
كان هناك مالك ف أن يكون املكلف خمريًا ف الفعل والرتك 
، أي مطلق العنان ، ولذلك ال ثواب كام ال عقاب ، فعاًل أو 

تركًا ، من قبيل مطلق امليش أو اجللوس.
السؤال: ما هو تعريفكم لالجتهاد؟

من  الرشعية  األحكام  استنباط  ف  اجلهد  بذل  هو  اجلواب: 
رة ، وأمهها القرآن الكريم والسنة، وهي قول  مداركها املقرنّ
املعصوم وفعله وتقريره ، بعد دراسة العلوم التي تساعد عىل 
من مصادرها  األحكام  استخراج  للقادر عىل  ويقال  ذلك. 

)متهد(.
السؤال: ما هو تعريفكم للفقاع ؟

)الفقاع(  به  املسمی  الشعري  من  املتخذ  الرشاب  اجل��واب: 
حرام بال اشكال ونجس علی االحوط  لزومًا وهو يوجب 
النشوة عادة ال السكر وظاهر ان ذلك من جهة ضآلة نسبة 

الكحول فيه.
متامًا  الكحول  من  خاليًا  يصننّع  املذكور  الرشاب  كان  فان 
وبالتايل اليصدق عليه اسم الفقاع عرفًا فالبأس به واال فهو 

حرام وال جيدي ختليصه من الكحول بعد تصنيعه.

مصطلحات فقهية
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مب���ادرة وطنية كبيرة تس���هم بها العتبة الحس���ينية المقدس���ة برعايتها لمعرض كربالء المقدس���ة 
للصناع���ات العراقية االول الذي تقيمه ش���ركة الصق���ر الذهبي كخطوة بناءة تع���ّرف بالمنتج الوطني 
وتع���زز الثقة به دعم���ا للصناعة الوطنية، وخصوصًا في محافظة مهمة مثل كربالء المقدس���ة.. حيث 

شاركت العديد من شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية وشركات عراقية أهلية..

العتبة الحسينية المقدسة ترعى أول معرض للمنتجات العراقية 

تشجيعا للمنتج الوطني ..

تقرير: ضياء االسدي / تصوير: خضير فضالة
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واقيم المعرض في حي البلدية بمحافظة كربالء المقدس���ة لخمس���ة ايام من 19�2018/12/23، وحضر 

حفل افتتاحه ش���خصيات عديدة من الحكومة المحلية في كربالء المقدسة وممثلية وزارة الصناعة 

والمعادن وشخصيات اقتصادية وممثلين عن الشركات المشاركة في المعرض.

ميرس  السيد  »االح���رار«  ملجلة  وحت��دث 
للنشاط  »دع��اًم  امل��ع��رض:  مدير  احلكيم 
مدينة  ف  التجارية  واحلركة  االقتصادي 
بني  للعالقات  وتوطيدًا  املقدسة  كربالء 
رعت  واملختلط  واخل��اص  العام  القطاع 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
للصناعات  امل��ق��دس��ة  ك��رب��الء  م��ع��رض 
مساحة  عىل  اقيم  وال��ذي  االول  العراقية 
1200م2 واسهم بعرض منتجات اغلبها 
من رشكات وزارة الصناعة واملعادن بينها 
ومنها  الغذائية  للصناعات  العامة  الرشكة 
والرشكة  التبوغ  إلنتاج  العامة  املؤسسة 
العامة إلنتاج املساحيق والزيوت والرشكة 
العامة  والرشكة  غريب  ابو  إلنتاج  العامة 
وامل��وص��ل  ميسان  سكر  معمل  إلن��ت��اج 
سامراء  ادوي��ة  ملعمل  مشاركة  اىل  اضافة 
املتخصص  للمعمل  ع��روض  وك��ذل��ك 

مشاركة  وكذلك  الطبية،  الغازات  بإنتاج 
ف  املتخصصة  العامة  ال��ف��ارس  لرشكة 
تنشيط فعاليات اللوحات املرورية، وايضًا 
تصفية  ومنظومات  املياه  حتلية  منظومات 
للرشكة  مشاركة  وكذلك  الثقيلة  املياه 
هي  شاركت  اجلنوبية  لإلسمنت  العامة 
االخرى ايضًا بثامنية معامل من االسمنت 

احلكومي ومشاركة الرشكة العامة لصناعة 
وف  بابل  ف  منها  معامل  وبأربعة  النسيج 
وكذلك  واس���ط،  نسيج  ومعمل  ب��غ��داد 
للمواد  العامة  الفرات  لرشكة  مشاركة 
احلوامض،  بإنتاج  املتخصصة  الكيمياوية 
املبيدات  تنتج  التي  املعامل  اىل  اضافة 
احل��رشي��ة، وال��ت��ي ان��ض��وت حت��ت عمل 
مشاركة  كذلك  العامة،  الفرات  رشك��ة 
ملشاركة  اضافة  اجلنوبية،  االسمدة  رشكة 
رشكة  منها  االخ��رى  الرشكات  من  عدد 
للمنظومات  املتخصصة  العامة  ال��زوراء 
لالستثامرات  الكفيل  ورشكة  الكهربائية 
ورشكة  املقدسة،  العباسية  للعتبة  التابعة 
نور  ورشكة  الكهربائية  للصناعات  دياىل 
ومشاركة  الغذائية  للمنتجات  الكفيل 
إلنتاج  الطبيعة  ورشكة  ماجد  ابن  رشكة 
الرشكة  ومشاركة  وبأنواعها  االص��ب��اغ 

السيد ميرس احلكيم
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ومشاركة  املرشاق   كربيت  إلنتاج  العامة 
العتبة  ف  والنرش  للطباعة  الكفيل  مطبعة 
العامة  الرشكة  املقدسة ومشاركة  العباسية 
وبمساحة  واملعدات  السيارات  لصناعة 
داخلية وخارجية ومشاركة رشكة خريات 
للعتبة  العامة  لألمانة  التابعة  السبطني 
احلسينية املقدسة حيث عرضت ف جناحها 
الكثري من االنتاجات اخلاصة هبا، مبينا ان 
املعرض  ف  شاركت  التي  االجنحة  عدد 
هي 25 جناحا؛ ولكن انضوت حتت هذه 

ال�25 جناحا اكثر من 45 رشكة«.
وعن طبيعة املعرض وامهيته قال املهندس 
عيل قاسم الشمري مدير عام رشكة الفرات 
واملبيدات  الكيمياوية  للصناعات  العامة 
»من  واملعادن:  الصناعة  وزير  عن  وممثاًل 
ف  تقام  معارض  هكذا  نجد  ان  املفرح 
املعارض  غرار  عىل  عال  وبتنظيم  كربالء 
العاملية، مبينا ان املعرض كان يشكل دافعا 
صناعاهتا  ف  قوهتا  لعرض  الرشكات  امام 
فضال عن فتح الباب للتعاقد مع رشكات 
أخرى وجهات حكومية وخاصة، ومشريا 
ج��ادة  خ��ط��وات  بأخذ  ال���وزارة  دور  اىل 
املحلية  الصناعات  موضع  هيم  بام  وكبرية 
من  اإلسمنت  استرياد  منع  قرار  واصدار 
دعم  اجل  ومن  تفعيله  وتم  البلد،  خارج 
القرار سببا ف  الوطني، وكان هذا  املنتوج 

انخفاض سعر بيع اإلسمنت«.
رشكة  مدير  رشيد  حسن  احل��اج  واش��ار 
حفل  ف  كلمة  خ��الل  السبطني  خ��ريات 
تأيت  ال��دورة  هذه  اقامة  »ان  اىل:  االفتتاح 
العامة  االمانة  تبذهلا  التي  اجلهود  اطار  ف 
للعتبة احلسينية املقدسة ملدِّ جسور التعاون 
وانطالقًا  وال��ث��ق��اف  العلمي  وال��ت��ب��ادل 
وان  النجاح،  بتحقيق  اجل��ادة  رغبتنا  من 
معرض كربالء الدويل يعد من اهم الركائز 

املهندس عيل قاسم الشمري
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اقامة  ف  املختصة  التجارية  االقتصادية 
وحدة  عىل  واملحافظة  متميزة  عالقات 
التكافؤ مع الرشكات واملشاركني«، مضيفا 
باالنفتاح  تسهم  معارض  اقامة هكذا  »ان 
والدويل والتوسع  االقليمي  املستوى  نحو 

ف اقامة املعارض النوعية والتخصصية«.
وحتدثت ازهار اجلنايب مدير رشكة الصقر 
»فكرة  للمعرض:  املنظمة  اجلهة  الذهبي 
وزارة  رشك��ات  بمشاركة  املعرض  اقامة 
القطاع  ورشك���ات  وامل��ع��ادن  الصناعة 
تسويقية  منافذ  إلجي��اد  ج��اءت  اخل��اص 
وزارة  رشك���ات  ون��ش��اط��ات  ملنتجات 

الصناعة واملعادن«. 
النرصاوي  فاضل  حممد  املهندس  واعرب 
رئيس نقابة املهندسني فرع كربالء املقدسة 
ال��رشك��ات  ب��م��ع��روض��ات  رسوره  ع��ن 
الوطنية وقال: »جلسنا لساعات طويلة مع 
هبم  اللقاءات  واثمرت  الرشكات،  ممل 
خالل  للتعاون  مبدئي  اتفاق  وجود  عن 
لغرض  مؤمتر  إقامة  حول  القادمة  السنة 
التي تتخصص  املتجددة  بالطاقة  التعريف 

هبا بعض الرشكات«. 
االعالم  مدير  الالمي  خلف  امحد  وأشار 
العامة  ال��رشك��ة  ف  العامة  وال��ع��الق��ات 
»الرشكة  اىل:  واجللود  النسيج  لصناعة 

هي  واجل��ل��ود  النسيج  لصناعة  العامة 
بحسب  رشك���ات  سبع  ل��دم��ج  حصيلة 
الوزراء،  ملس  اقره  الذي  الدمج  قانون 
مبينا اهنا ضمن تشكيالت وزارة الصناعة 
فضاًل  املنتجات  بكافة  وخمتصة  واملعادن 
اىل  جتهز  التي  العسكرية  املنتجات  عن 
اضافة  االم��ن��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات  ال��دوائ��ر 
القطنية  للصناعات  العامة  الرشكة  اىل 
والرشكة  الطبية  املنتجات  اىل  اض��اف��ة 
وختتص  الصوفية  للصناعات  العامة 
العراقي  السجاد  بصناعة  الرشكة  ه��ذه 
والبطانيات  املفروشات  وباقي  والكاربد 
السجاد  لصناعة  العامة  الرشكة  وكذلك 
العامة  الرشكة  االخرى  والرشكة  اليدوي 
اىل  اضافة  بابل  ف  النسيجية  للصناعات 

الرشكة  ومعمل  ق��ار  ذي  نسيج  معمل 
عن  ونوه  واسط«  ف  للمنسوجات  العامة 
»مشاركتنا  بقوله:  املعرض  ف  مشاركتهم 
االول  العراقية  الصناعات  معرض  ف 
فيها  قامت  مشاركات  سلسلة  ضمن  هي 
الصناعة  صوت  ايصال  امل  عىل  رشكتنا 
واالمكانات  املنتجات  وعرض  العراقية 
فضاًل  الكرام  املواطنني  امام  والقدرات 
وغري  احلكومية  واملؤسسات  الدوائر  عن 
احلكومية ف املحافظات التي تقام هبا هكذا 

كرنفاالت وهكذا معارض«.
اجلدير بالذكر: ان املعرض جاء عىل هامشه 
بمنتجات  التعريف  اىل  هيدف  مؤمتر  اقامة 
والتواصل  جانب،  من  رشكة  كل  واعامل 
عقد  وكذلك  اخر،  جانب  من  بينها  فيام 
ب��روت��وك��والت ع��م��ل م��ا ب��ني اجل��ه��ات 
املشاركة ف املعرض، وقد شهَد املؤمتر جوًا 

محاسيًا ونقاشيًا بني اجلهات املشاركة.
الرئييس  العصب  ه��ي  الصناعة  وألن 
طالَب  فقد  ال��ع��امل   دول  القتصاديات 
بإقامة  املقدسة  احلسينية  العتبَة  املشاركون 
ورعاية هذه املبادرات الوطنية التي تعرف 
باملنتج  الثقة  وتعزز  العراقية  بالصناعة 

الوطني.  

احلاج حسن رشيد

A h r a r w e e k l y17

العطاء الحسيني



استبداُل شباك ضريح الشهداء 

000

ضمن سلسلة نشاطات االعامل التي تقوم هبا االمانة 
الصحن  داخ��ل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
رضيح  شباك  استبدال  مرشوع  الرشيف،  احلسيني 
جهتي  من  االليمة  الطف  واقعة  ف  االبرار  الشهداء 

النساء والرجال.
الزيارة،  مراسيم  ألداء  اوسع  مساحة  توفري  وهبدف 
انجزت مالكات قسم الصيانة ف العتبة املقدسة اعامل 
توسعة رضيح الشهداء االطهار )رضوان اهلل عليهم( 
الرشيف  الرضيح  داخ��ل  االعمدة  بعض  بتنحيف 

لتخفيف الزخم احلاصل ف جهة النساء والرجال.
باستبدال  الصيانة  قسم  ف  الفنية  املالكات  وبارشت 
من  مصنوع  جديد  بشباك  الرشيف  الرضيح  شباك 
خشب الصاج الربومي ومن ماديت الفضة والذهب، 
قسم  رئيس  االنباري  كريم  احلاج  اكده  ما  بحسب 

الصيانة خالل ترصحيه ملجلة »االحرار«.
ضمن  جاء  الشباك  »استبدال  االن��ب��اري:  واض��اف 
بالقرب  املوجودة  االربعة  االعمدة  تنحيف  مرشوع 
النساء  جهة  من  اكرب  حيز  لتوفري  املطهرة  املراقد  من 
للشباك  اصبحت  وبالتايل  )185(م،  بلغ  بطول 
احلاصل  الزخم  ملحوظ  بشكل  وقلل  اكرب،  مساحة 

تقرير : حسنين الزكروطي/  تصوير: محمد القرعاوي / خضير فضالة
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   االبرار في العتبة الحسينية المقدسة

لدى شباك النساء«.
الشهداء  »شباك  االن��ب��اري:  وتابع 
الرجال كان بعرض )4(م  من جهة 
وارتفاع  )5(م  االن  واصبح  تقريبا 
النساء صار  )3(م، كذلك من جهة 
بعرض )5(م وارتفاع )3(م، اضافة 
)رواق  جديد  شباك  تنصيب  اىل 

العلامء( بمساحة  )2(م«.
ِقبل  من  الشباك  تصنيع  عن  ون��وه 
متربعني من هيئة األمناء ف مدينة قم 
املقدسة ف مجهورية ايران االسالمية. 
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مستشفى االمام زين العابدين 

تتفرد بإجراء عمليات مستعصية بتكاليف مخفضة

احتفلت مستش���فى االمام زين العابدين )عليه السالم( التابعة للعتبة الحسينية المقدسة 
بمناس���بة انجاز 100 عملية جراحية للقلب المفتوح لألطفال خالل س���تة اش���هر، ووسط  اجواء 
ملؤها الفرح والسرور جمعت أولياء المرضى واطباءهم، حضرها المتولي الشرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة وامينها العام وممثلين عن مجلس محافظة كربالء المقدسة، ودائرة 

صحة كربالء واطباء من داخل وخارج العراق..

  تقرير: ضياء االسدي / تصوير: خضير فضالة

a
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برج  فندق  ف  االحتفالية  »االح���رار«  ملة  وح��رضت 
عن  صحفية  لقاءات  واجرت  املقدسة،  بكربالء  املدينة 
احلارضين  من  العديد  آراء  واستطلعت  املناسبة،  هذه 
عن امهية اجراء هذه العمليات وخطورهتا وما حرصت 
وكوادر  اطباء  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  توفريه  عىل 
وكان  كبرية..  بنسب  العملية  نجاح  تضمن  متخصصة 
تقدمه  ما  عىل  كبري  ثناء  بني  احلضور  من  الكثري  حديث 
العتبة احلسينية املقدسة عىل الصعيد الصحي وبني اعتالء 
حرص  من  املقدسة  العتبة  ف  ملسوه  ملا  الطلبات  سقف 

وتفاٍن ومسعى هيتم باإلنسان.
هندي  فريق  يد  عىل  اجريت  التي  العمليات  وكانت 
برئاسة الدكتور )برشانت شاه( وبالتعاون مع فريق طبي 
القلب قد اجريت لألطفال وكان جزءًا  عراقي جلراحة 

منها مانية والقسم األخر كانت بنصف القيمة.
هبذه  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  وحت��دث 
رمزية  من  املقدسة  كربالء  رمزية  »ان  قائال:  املناسبة 

فهو  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  وج��ود 
بل  فقط،  للشيعة  وليس  للجميع  مقصد 

لإلنسانية مجعاء..«.
ونوه الشيخ الكربالئي عامنّ يبعث فيه من 
الرسور املضاعف ف هذه املناسبة قائال: 
»حني زرت احدى احلاالت ف املستشفى 
العملية  هلم  جيرى  من  عائلة  ان  وجدت 

هو من حمافظة نينوى )املوصل( الساحل 
واحبتنا  بلدنا  ابناء  اهنم  شك  وال  االيمن، 

ف  ارساع  هناك  يكون  ان  ونتمنى  وأعزاءنا 
حتقيق ما يرومون اليه من اعامر مدينتهم واعادة 

ولدهيم  العائلة  هذه  تأيت  وحينام  اليها،  اخلدمات 
طفاًل خيشون عىل حياته وهو ف موقف حرج سألوا 

عن عملية جراحية وعرفوا ان العتبة احلسينية ومستشفى 
زين العابدين جتري تلك العملية ف نصف املبلغ، وهذا 

ف الواقع نقطة مهمة«.
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وتابع سامحة الشيخ الكربالئي »أنه ملبعث 
رسور وفرح كبري لنا حينام نساهم بتخفيض 
مدينة  اىل  ق��ِدَم  مواطن  اىل  العملية  اجور 
فيجدون  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
فيها املالذ االمن لعالج طفلهم ويطمأنون 
ويفرحون  ويسعدون  عمليته،  نجاح  من 
بأن احلياة قد عادت اىل طفلهم، فيام نجد ف 
غرفة اخرى عائلة اخرى من حمافظة االنبار 
ثم  جراحية،  عملية  لطفلهم  اجريت  وقد 
ومن  اخ��رى  حمافظاٍت  من  عوائل  نجد 
ممن  االس��امء  قوائم  عىل  االط��الع  خ��الل 
من  ثلثها  ان  وجدنا  عمليات  هلم  اجريت 
البقية  وثلثني  املقدسة  اهايل حمافظة كربالء 
نشعر  وهنا  العراقية،  املحافظات  باقي  من 

وان  الوطنية  اخلدمة  من  شء  قدمنا  اننا 
ابناء  من  االخرين  بمعاناة  يشعر  االنسان 

بلده..«.
االنجاز  نتيجة هذا  »ان  اىل  واشار سامحته 
بني  واالنسجام  التعاون  خالل  من  كانت 
مجيع اجلهات املسؤولة، وهذا الذي نفتقده 
ف الكثري من املؤسسات العاملة ف العراق 
واحد العوامل االساسية التي بسببها نعيش 
هذه املعاناة ف بلدنا، ونحن ال ننسب هذا 
النجاح ألنفسنا؛ انام هو من خالل التعاون 
كانت  سواء  املعنية  الدولة  مؤسسات  بني 
االخرى  واجلهات  كربالء  ف  او  بغداد  ف 
وصلنا  اجلميع  وبتعاون  الطبية  والكوادر 
اهلل  شاء  ان  نأمل  لذلك  النتيجة  هذه  اىل 

ان  امل��راح��ل  ه��ذه  ف  نميض  ونحن  تعاىل 
نستمر ف هذه اخلدمة ان شاء اهلل تعاىل«.

واعلن الشيخ الكربالئي عن مسامهة العتبة 
اخرى  ب�100 عملية  املقدسة ف   احلسينية 
جراحة  عمليات  ف  متخصصة  لألطفال، 
القلب املفتوح وان شاء اهلل نصفها سيكون 
إلعانة  املقدسة  العتبة  قبل  من  مدعومًا 

العوائل املحتاجة.
ليث  الدكتور  االستشاري  اجلراح  وحتدث 
القلب  جراحة  عىل  العام  املرشف  الكعبي 
الذي  املرشوع  اطالق  »بعد  املستشفى:  ف 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  به  كلفنا 
امل��ق��دس��ة س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
انشاء  وهو  االن،  من  عام  قبل  الكربالئي 
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العابدين، وهلل احلمد  القلب ف مستشفى زين  وحدة جراحة 
وهذه  بالنجاح،  مجيعها  تكللت  العمليات  من  عدد  اجرينا 
كانت املرحلة االوىل ومن ثم انتقلنا بعدها اىل مرحلة مشاركة 
يمثل  كان  الذي  اهلندي  الوفد  رأسهم  وعىل  االجنبية  الوفود 
احدى املستشفيات املتقدمة ف اهلند، واستطاعنا انجاز 100 

عملية بنسب عالية جدًا ملختلف االطفال«. 
نجاح عمليات جراحية ف القلب املفتوح لألطفال ألول مرة 

بالعراق
وقال الدكتور برشانت شاه ختصص جراحة القلب لألطفال 
من اهلند: »تم اجراء 100عملية وهذه ال�100 عملية ابتدأنا 
اخلامسة  زياريت  وهذه   2018 لسنة   السادس  الشهر  منذ  هبا 
وكل زيارة كانت تستغرق 10 ايام كان جيرى فيها قرابة 25 
عملية ومجيع هذه العمليات وهلل احلمد تكللت بالنجاح وهذه 
العمليات التي اجريت ألول مرة ف العراق وعمليات صعبة 
جدًا واعامر االطفال ترتاوح 90% منها هي من هم اقل السنة 
العناية  من  طويلة  فرتة  قضاء  اىل  وحيتاج  جدًا  صعبة  وهي 
وهذه  يوم   24 عمره  لطفل  عملية  اقمنا  اننا  ذلك  اىل  اضافة 
ف  الغربية  الدول  قاربنا  اننا  اذ  اخلطرية  العمليات  من  تعترب 

ذات النتائج«.
من جهتِه اوضح والد الطفلة )فاطمة مهدي حبيب( احدى 
الطفالت املعاقات بفتحتني بالقلب من اهايل دياىل: »عانيت 
الصحة  وحرمان  االمل  مرارة  من  متتالية  سنوات  ثامنية  ملدة 
ألبنتي وانا اعمل بأجور يومية وعائلتي تبلغ 11 عرش شخصًا  
ويوميتي ال تتجاوز العرشة االف دينار عراقي.. وراجعت هبا 
بمستشفى البتول ف دياىل ملدة شهر ومل احصل اىل نتيجة وبعد 
طريق  وعن  ببغداد  الطب  مدينة  اىل  هبا  انتقلت  حالتها  سوء 
احد االطباء، ابلغني بأن ارجع واتلقى من عنده اتصال هاتفي 
وبعد فرتة اتصل يب وقال يل توجه يل اىل كربالء املقدسة حيث 
مستشفى زين العابدين وهلل احلمد القيت الدعم هنا واجريت 

عملية البنتي التي تكللت بالنجاح وبدون اجور«.
وبقية  مانية  كانت  عملية   15 اول  ان  بالذكر:  واجل��دي��ر 
ف  املستشفى  وستستمر  القيمة  بنصف  اجريت  العمليات 
العمليات اجلراحية مستقبال، كام شهد  استقبال واجراء كافة 
احلفل ف ختامه تكريم الكوادر الطبية من اهلند والعراق فضاًل 

عن املرىض الذين تكللت عملياهتم بالنجاح.

الدكتور ليث الكعبي

الدكتور برشانت شاه

والد الطفلة
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العراق  ف  الشيعي  الوقف  ديوان  احتفى 
الرشيف  املصحف  خط  مرشوع  بإنجاز 
ال��دؤوب،  العمل  من  سنوات  عدة  بعد 
لتضاف بذلك طبعة عراقية خاصة للقرآن 
الكريم ف االوساط اإلسالمية والدولية. 
اخلطاط  بيد  اجلديدة  النسخة  وانجرت 
املركز  ورع��اي��ة  ال��دراج��ي  كاظم  ه��ادي 
للوقف  التابع  ال��ق��رآن  لعلوم  الوطني 
املتداول  النسخ  بخط  وص��در  الشيعي، 
واقالم  الطبيعية  االحبار  استخدمت  فيام 

القصب.

»استمر  الدراجي،  هادي  اخلطاط  يقول 
يقارب  ما  املصحف  انجاز  عىل  العمل 
من  ابتداء،  شهور  وعدة  سنوات  الثالث 
الشهر العارش من عام 2010 لغاية الشهر 

الثاين عرش من عام 2014،.
الكتابة  استغرقت  عام  »بشكل  ويضيف، 
والتحضري واملراجعة والتدقيق ما يقارب 
»وكانت  موضحا،  س��ن��وات«.  العرش 
التجربة دسمة ونافعة يل رغم الصعوبات 
تم  التي  ال��ب��داي��ة  ف  هل��ا  تعرضت  التي 
عىل  واالستمرار  الزمن  بمرور  جتاوزها 

إنَّ علينا جمَعه وقرآَنه...
الوقف الشيعي يحتفي 

بإصدار نسخة المصحف الجديد
تقرير: قاسم عبد الهادي / تصوير: محمد القرعاوي
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متابعة اخلطوط القديمة«.
الشيعي  الوقف  نظمه  الذي  االحتفاء  وشهد 
هلذه املناسبة مشاركة اللجنة الدولية املتخصصة 
االس��الم��ي،  ال��ع��امل  ف  املصاحف  بمراجعة 
العراقية  الشخصيات  م��ن  ع��دد  وح��ض��ور 
وحتديدا  وخارجه  العراق  داخل  من  املختصة 
السودان،  االردن،  املغرب،  )مرص،  دول  من 

ايران(.
بدوره أشاد رئيس الوقف الشيعي السيد عالء 
الشيعي  الوقف  مبادرة  اىل  مشريا  املوسوي 
لتكون  متنوعة  وبأحجام  كبرية  أعداد  بطباعة 
والعامل  العراقي  الشعب  طبقات  كل  بمتناول 

العريب واالسالمي.
العريب  والعاملني  العراق  وقال، »سيتم نرشه ف 
واالسالمي بعنوان مصحف العراق وهو حلم 

عراقي«.
استاذ  صالح  الكريم  عبد  الشيخ  يرى  حني  ف 
العربية  مرص  مجهورية   ف  االزه��ر  جامعة  ف 

اهل  يقوم  ان  ان هذه اخلطوة كبرية وعظيمة 
بأنامل  الرشيف  اهلل  كتاب  بخط  ال��ع��راق 
عراقية خالصة وهو امر طيب جيمع املسلمني 
مجيع  بني  فرق  هناك  وليس  س��واء،  امر  عىل 
طوائفه الذين جيتمعون حتت كتاب اهلل القرآن 

الكريم«.
وفق  جاء  املخطوط  املصحف  »هذا  وأشار، 
مصحف املدينة املنورة واعتقد انه سيكون له 
رواج ف العامل االسالمي والعريب، ألنه كتب 
بخط يد عريب وفق رواية حفص عن عاصم  
وحديثة  عظيمة  تقنية  فيه  املصحف  وه��ذا 
نسأل اهلل ان يبارك اهل العراق وينرش العلم 

عىل ايدهيم«.
حممد  العالمة  الشيخ  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
خط  وان  سبق  اهلل«  »رمحه  احلق  داعي  عيل 
ربه  اىل جوار  انتقاله  قبل  الرشيف  املصحف 
بسنوات قليلة، حيث استغرق اخلط آنذاك ما 

يقارب اخلمس سنوات.
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كاتب
وكتاب

األّمُة وإماُمها

معل�وم أن أئم�ة اله�دى والح�ق هم 

الذي�ن يجتبيه�م اهلل ويختارهم في 

كّل زمان لهداية أهله، 

َلئَِك  َفُأورْ بَِيِمينِِه  ِكَتاَبُه  ُأويِتَ  َفَمنرْ  بِإَِماِمِهمرْ  ُأَناٍس  ُكلهَّ  ُعو  َندرْ َم  )َيورْ
َمى َفُهَو  َلُموَن َفتِياًل * َوَمنرْ َكاَن ِف َهِذِه َأعرْ مرْ َواَل ُيظرْ َرُءوَن ِكَتاهَبُ َيقرْ

َمى َوَأَضلُّ َسبِياًل( ]اإلرساء/ 71 - 72[. ِخَرِة َأعرْ ِف اآلرْ
التفصيل  من  شٍء  إىل  حتتاج  بحوث  عىل  اآليتان  هاتان  تشتمل 
حول  متهيدية  مقدمة  ذكر  بعد   - اهلل  بعون   - نذكرمها  والتحقيق 

اآليتني ومفادمها .
استعرض اهلل )تبارك وتعاىل( ف هاتني اآليتني من سورة اإلرساء 
ر لنا  منظرًا ومشهدًا من مشاهد يوم القيامة العامة ومناظِرها، فصونّ
ا حمشورة عىل صعيٍد واحٍد املهتدي منها  جلنّ وعال اخلالئق وكأهننّ
واملأموم،  واإلمام  والرعية،  والراعي  والفاجر،  والبار  والضال، 
به  ت  ائتمنّ الذي  باإلمام  وُتدعى  تنادى  منها  مجاعة  كل  وصارت 
وبمنهجه الذي كان عليه ف احلياة الدنيا من أئمة اهلدى والعدل 
لنهج  املتبعة  الضالل واجلور  وأئمة  والسعادة،  احلق  لنهج  املتبعة 

الباطل والشقاء.
م هلا  ُتدعى كلنّ مجاعٍة بإمامها - أي تدعى باسمه أو معه - لُيسلهَّ
منها،  فرٍد  لكل  اآلخرة  الدار  ف  جزائها  بيان  وفيه  عملها  كتاب 
َم  َيورْ َلُه  ِرُج  َوُنخرْ ُعُنِقِه  ِف  َطائَِرُه  َناُه  َزمرْ َألرْ إِنَساٍن  }َوُكلهَّ  تعاىل:  وقال 

َم َعَليرَْك  َيورْ ِسَك الرْ َرأرْ ِكَتاَبَك َكَفى بَِنفرْ َقاُه َمنُشوًرا * اقرْ ِقَياَمِة ِكَتاًبا َيلرْ الرْ
َحِسيًبا{ )اإلرساء / 14 – 15(.

املقتدى  هو   - لغًة   - اإلمام  ألن  بإمامها  مجاعٍة  كل  تدعى  وإنام 
ألناٍس  يكون  فقد  ونواهيه،  أوام��ره  ف  وُيتنّبع  به  تدى  ُيقرْ الذي 
ى  سمنّ وقد  ضاللة،  إمام  آخرين  ألن��اٍس  يكون  وقد  هدى  إمام 
أفرادًا من  إمام وأئمة  باسم  الكريم  القرآن  اهلل سبحانه وتعاىل ف 
البرش ومجاعات هيدون الناس بأمره تعاىل كام ف قوله خماطبًا خليله 
تِي  يهَّ إبراهيم )عليه السالم(: }إيِنِّ َجاِعُلَك لِلنهَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمنرْ ُذرِّ
امِلنَِي{ )البقرة/ 125(، وقال تعاىل ف مدح  ِدي الظهَّ َقاَل اَل َيَناُل َعهرْ
إَِليرِْهمرْ  َنا  َحيرْ َوَأورْ ِرَنا  بَِأمرْ ُدوَن  هَيرْ ًة  َأئِمهَّ َناُهمرْ  }َوَجَعلرْ األنبياء:  من  مجلٍة 
َعابِِديَن{  َلَنا  َوَكاُنوا  َكاِة  الزهَّ َوإِيَتاَء  اَلِة  الصهَّ َوإَِق��اَم  اِت  َ ��ريرْ َ اخلرْ َل  ِفعرْ
ُدوَن  هَيرْ ًة  َأئِمهَّ ِمنرُْهمرْ  َنا  }َوَجَعلرْ وعال:  جلنّ  وقال   ،)74  / )األنبياء 

وا َوَكاُنوا بِآَياتَِنا ُيوِقُنوَن{ )السجدة / 25(. ِرَنا مَلهَّا َصرَبُ بَِأمرْ
تدى  ُيقرْ أئمة ولكن  أيضًا -  ى جل وعال مجاعًة آخرين -  كام سمنّ
الكفر،  إىل  وأضافهم  النار،  إىل  يدعون  وإهنم  الضالل،  ف  هبم 
}َفَقاتُِلوا  تعاىل:  قوله  ف  كام  بأيامهنم  وفائهم  لعدم  بقتاهلم  وأمر 
ُهمرْ َينَتُهوَن{ )التوبة / 12(، وقال  مرْ َلَعلهَّ مرْ اَل َأيرْاَمَن هَلُ ُ ِر إهِنهَّ َة الرُْكفرْ َأئِمهَّ
وَن{  ِقَياَمِة اَل ُينرَصُ َم الرْ اِر َوَيورْ ُعوَن إىَِل النهَّ ًة َيدرْ َناُهمرْ َأئِمهَّ تعاىل: }َوَجَعلرْ

)القصص / 42(.
اهلدى  أئمة  أن  الضالل فمعلوم  اهلدى، وأئمة  أئمة  املراد من  أما 
واحلق هم الذين جيتبيهم اهلل وخيتارهم ف كلنّ زمان هلداية أهله، 

 من كتاب )التحقيق في اإلمامة وشؤونها( للخطيب عبد اللطيف البغدادي
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األّمُة وإماُمها

أنبياء كانوا كإبراهيم اخلليل وحممد احلبيب )صىل 
األنبياء  كأوصياء  أنبياء  غري  أو  وآل��ه(  عليه  اهلل 
اهلل  )صىل  د  حممنّ آل  من  اهلدى  وكأئمة  السابقني، 
عليه وآله( وهم مجيعًا يدعون الناس إىل اهلدى بأمر 
مون أمر اهلل قبل أمرهم وحكم  اهلل ال بأمرهم ويقدنّ
اهلل قبل حكمهم، ويؤيدهم اهلل سبحانه باملعجزات 
لتكون  أيدهيم  عىل  جيرهيا  التي  العادات  وخوارق 
دلياًل عىل صدقهم، أما أئمة الضالل والباطل هم 
طوا عىل الناس بالقوة، أو اختذهم بعض  الذين تسلنّ
الناس أئمة واختاروهم واقتدوا هبم ف الدنيا بدون 
وهؤالء  ورسوله،  اهلل  من  خ��اٍص  وإذٍن  ترشيع 
أمرهم  قبل  أمرا  يقدمون  ألهنم  النار  إىل  يدعون 
بأهوائهم  اهلل وحكمهم قبل حكم اهلل، ويأخذون 
وأهواء اتنّباعهم خالف ما ف كتاب اهلل، واهلل تعاىل 
اَمَواُت  َواءُهمرْ َلَفَسَدترْ السهَّ قُّ َأهرْ َ َبَع احلرْ يقول: }َوَلورْ اتهَّ
ِرِهمرْ َفُهمرْ َعنرْ  َناُهمرْ بِِذكرْ ُض َوَمنرْ ِفيِهنهَّ َبلرْ َأَتيرْ ررْ َواألرْ

ِرُضوَن{ )املؤمنون / 72(. ِرِهمرْ ُمعرْ ِذكرْ
ومن املعلوم أن اهلل سبحانه قادر عىل عدم متكينهم 
ن ويبقي أناسًا  من السلطة واحلكم ولكن قد يمكنّ
عىل ذلك، وقد حيول بني بعضهم وبني ما يريدون، 
وذلك كله يكون  اختبارًا لعباده وامتحانًا هلم لريى 
الباطل  يتبع  وَمن  وأهله  احلق  يتبع  َمن  ويشاهد 

وأهله.
ا َشَياِطنَي  َنا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدوًّ قال تعاىل: }َوَكَذلَِك َجَعلرْ
ُرَف  ُزخرْ ٍض  َبعرْ إىَِل  ُضُهمرْ  َبعرْ ُيوِحي  ِنِّ  َواجلرْ اإِلنِس 
ُهمرْ  َفَذررْ َفَعُلوُه  َما  ��َك  َربُّ َشاَء  َوَل��ورْ  ُغ��ُروًرا  ِل  َقورْ الرْ
ِذيَن  الهَّ ئَِدُة  َأفرْ ِه  إَِليرْ َغى  َولَِتصرْ  )112( وَن  رَتُ َيفرْ َوَما 
ُهمرْ  َما  رَتُِفوا  َولَِيقرْ ُه  َضورْ َولرَِيرْ ِخَرِة  بِاآلرْ ِمُنوَن  ُيؤرْ اَل 
ِ َأبرَْتِغي َحَكاًم َوُهَو الهَِّذي  َ اهللهَّ رَتُِفوَن )113( َأَفَغريرْ ُمقرْ
ِكَتاَب  َناُهمرْ الرْ ِذيَن آَتيرْ اًل َوالهَّ ِكَتاَب ُمَفصهَّ َأنَزَل إَِليرُْكمرْ الرْ
ِمنرْ  َتُكوَننهَّ  َفاَل  قِّ  َ بِاحلرْ َربَِّك  ِمنرْ  ٌل  ُمَنزهَّ ُه  َأنهَّ َلُموَن  َيعرْ

رَتِيَن{ )األنعام / 113 – 115(. ُمرْ املرْ

أبو  اإلشبييل،  م��ي  َ احَل��رضرْ حممد،  بن  مؤمن  بن  عيل 
وتوف  بإشبيلية،  ُولد  عصفور  بابن  املعروف  احلسن 
العربية  ل��واء  حامل  ه���(،   669  -  597( بتونس 

باألندلس ف عرصه. 
و  النحو  ف  منه،  األول  املجلد  »املقرب«  كتبه  من 
»املمتع« بحلب، ف الترصيف، و »املفتاح« و »اهلالل« 
و »املقنع« ف القرويني بفاس و »السالف والعذار« و 
»رشح اجلمل« و »رشح املتنبي« و »رسقات الشعراء« 

و »رشح احلامسة«. 
أخذ العربية واألدب عن أيب احلسن الدباج وأيب عيل 
الشلوبني، واختص به كثريًا، روى عنه احلسن بن عبد 
الرمحن بن عذرة، كان ماهرًا ف علم العربية، ريان من 
األدب، حسن الترصف، ومن أبرع من خترج عىل أيب 

عيل الشلوبني وأحسنهم تصنيفًا ف علوم اللسان.
بجاية،  واستوطن  العدوة  إىل  وارحتل  مراكش  دخل 
وكان هبا أستاذا لألمري حيي برد اهلل رضحيه، ثمنّ سافر 
قرأ  وقد  هبا،  فحظي  إفريقية  حارضة  إىل  أخرى  مرة 
عليه  قرأ  من  وكل  بعلمه،  وانتفعوا  كثري  خلق  عليه 

وظهَر من أصحابه من املربزين.
ثم اتصل ابن عصفور بأمراء زمانه، فكان مع األمري 
ف  املشهور  كتابه  وألنّف  اهلناين،  بكر  أيب  بن  اهلل  عبد 
حييى  زكرياء  أيب  األمري  من  بإشارة  املقرب،  النحو 
كتابه  ألنّف  ثم  بكر،  أيب  بن  الواحد  بن أيب حممد عبد 
»الرضائر«، وطاف املغرب كله، وأقام بتونس شاغاًل 

للطلبة، وكان يميل من صدره.

ابن ُعْصُفور 
االشبيلي
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االدبية

كفاح وتوت هَو ذا دليل العقل
ل�������ُي�������زي�������َح م�����������ْن ل�������ي�������ِل ال�������ع�������ق�������وِل غ������ب������ارا
ق���������د ع���������لَّ���������َم الإق�������������������������داَم والإ��������������ص�������������رارا
ارا  ك������������لَّ ال�������ن�������ف�������و��������سِ ف��������األ��������ه��������َم ال����������ث����������وُّ
وه�������������َب ال������ع�������������ص������وَر ح������ق������اِئ������ق������ًا واأن����������������ارا 
��������َد الأن���������������������وارا َه���������������دَّ ال�����������ظ�����������اَم و���������ص��������يَّ
اإع�������������ص������ارا  ال���������������ردى  وج������������ِه  يف  ك������������اَن  اْذ 
ث���������ارا اْذ  ِه  �����������������������دِّ ِلَ ال����������وري����������ث ُ  ف������ه������و 
اإي�����������ث�����������ارا َه�������������دي�������������ِه  يف  �����������ل�����������ْت  وت�����������وغَّ
اأن���������ه���������ارا دم������������اوؤن������������ا  ع������ل������ي������ِه  وج���������������رت ْ 
ف�����������ص�����خ�����ا وك������������������اَن ال������������ب������������اذَل املِ��������������������درارا
دارا  ق�����������ْد  مب��������ا  ال�������ُدن�������ي�������ا  اأذه�������������������َل  ق�����������ْد 
������ح������ِت ك���������ْم ت����ت����ب����ارى  وع������ل������ى ُف��������ت��������اِت ال�������������صُ
ول���������ك���������ْم ب��������������دْت اأخ����������ي����������اُره����������ا اأ�����������ص����������رارا
وِل������������ُك������������ِل م��������وِب��������ق��������ٍة غ���������������دْت اأوك������������������ارا
ف��������ت��������زاح��������م��������ْت وت��������ق��������ّل��������ب��������ْت اأط��������������������وارا
ف��������ت��������ع��������رْت وت����������دح����������رج����������ت اأح�����������ج�����������ارا
وي���������������ا َم���������������������������اذًا اآم��������������ن��������������ًا وَم������������ن������������ارا
دوارا احل����������ي����������اِة  وه��������������ُم  زاَده��������������������ا  ق�����������ْد 
الأب�����������������ص��������ارا ن���������رف���������ُع  وج��������������ٍه  ب�����������������اأيِّ  ِه 
اأدوارا ت�������ع�������اق�������ب�������ْت  ل�������ل�������ن�������ف�������اِق  ٌح 
وم���������������ص�������ى ع�����������زي�����������زًا ب��������ا���������ص��������ًا م��������غ��������وارا
����������ن����������ا خ�������ل�������َف ال���������ُدج���������ى ت�������ت�������وارى وروؤو�����������صُ
ي��������غ��������دو ب��������ح��������ال��������ِك ُظ��������ل��������م��������ٍة اأق����������م����������ارا
����������رارا ك����������ان����������ْت ب�������ع�������ه�������ِد الأول�������������������������َن �����������صَ
م�����������ْن ي��������ه��������دُم الأوث������������������������اَن والأ�������������ص������������وارا
����������������وارا  نَّ م�������ت�������وّه�������ج�������ا  ت��������ك��������ْن  مْل  اإْن 
���������َك امل������ع������ي������ارا وال�������ف�������ك�������ُر ك��������������اَن ل���������راأ����������صِ
وُت�������������رى ري��������ا���������سُ الأر�������������������سِ ف������ي������ِه ِق������ف������ارا
اإك��������ب��������ارا ل����������ُه  واأب����������������������ِرْك  دم������������ًا  ل����������ُه  ء ُ 
ارا ل�������ك�������ي ن������ع������ي�������������سَ ب���������وا����������ص���������ًا ث��������������������ُوّ
اأح����������������رارا ن�������ك�������ْن  مْل  اإْن  ف�����������ص�����ي�����اُع�����ن�����ا 

راأ�������������������سٌ ������ص�����م�����ا ف�������������وَق ال������م������ي������ِع و��������ص�������ارا 
ي����ت����ل����و ك�������ت�������اَب ال�����������ص�����ِر وه���������و ع�����ل�����ى ال���ق���ن���ا 
�������قَّ ال����ف���������ص����ا ُم���������ص����َت����ن����ِه���������ص����ًا ب������اإب������ائ������ِه   ��������صَ
ق����������ْد اي��������ق��������َظ ال���������ت���������اأري���������َخ م��������ن ك�����ب�����وات�����ِه  
ِف��������ك��������ُرُه   ه����������ذا  ال������ع������ق������ِل  دل��������ي��������ُل  ذا  ه����������َو 
ب�����������ص�����ّم�����وِه  ����������َه����������ْم  روؤو�����������صَ اأذلَّ  راأ�������������������سٌ 
دًا  ���������������دِّ ُمَ ظ���������لَّ  ال������ُط������ه������ِر  ح�����������ص�����ُن  ذا  ه�������و 
�����ب�����ت   �����������ٌة َف�����َت�����ط�����يَّ �����������بَّ ت�������ل�������َك ال�������ق�������ل�������وُب ُمِ
�������رًا  ب�����ك�����ت ال�������ع�������ي�������وُن ع�����ل�����ى ِدم�����������������اُه َت�������َط�������هُّ
������رَب������ٍة �������صُ يف  م�����ي�����اُه�����ه�����ا  ع�����ل�����ي�����ِه  َب������خ������ل������ْت 
ه������������َو دل���������ي���������ُل ال���������������ص�������ِر ه������������ذا َع���������زُم���������ُه 
َع�����������ص�����ف�����ْت ب�����ه�����ا الأه�������������������واُء وه���������ي ع���ق���ي���م���ٌة 
���������راِب���������ه���������ا ت���������ص����ع����ى ف�������������ص������اَء ب������ن������اوؤه������ا  ِلَ
����ص���ي���دي  ي�������ا  ��������ن��������ا  روؤو���������صُ ال�����������روؤو������������سِ  اأُي 
َم������������������ّدْت ل�����ه�����ا الأوه�����������������������اُم ُك�������������لَّ غ�������واي�������ٍة 
مُب������ج������وِن������ه������ا َط�������َف�������ح�������ْت وط���������������اَر ُل�����ب�����اُب�����ه�����ا 
���������ًة ت�����ع�����ل�����و وي����������ا األ�������������ق ال�����ع�����ق�����وِل  ي��������ا ِق���������مَّ
ث�����اِب�����ت�����ًا  ي�������ا  ��������ن��������ا  روؤو���������صُ ال������������روؤو�������������سِ  ايُّ 
�����������َك ت����ن����ح����ن����ي ك����������ُل ال����ب����ا  ف����������اأم����������اَم راأ������������صِ
����������َك ������ص�����ي�����دي ُدّك���������������ْت �����ص����رو   واأم�����������������اَم راأ�����������صِ
ي��������ا ف��������اِر���������ص��������ًا �������ص������قَّ ال���������ن���������وَع ب�����ج�����اأ������ص�����ِه 
ِق�������م�������ٌم ��������ص�������رْت ف������������وَق ال���������رم���������اِح م�������ص���اع���ا 
اأف�������ل�������ْم َي������ح������ْن وق����������ُت ال�����������ص�����ط�����وِع وج���م���ُع���ن���ا 
ف��������ُي��������ع��������اُد ل�������ل�������ت�������اأري�������ِخ ج���������ذوت���������ه ال�����ت�����ي 
م���������ْن ي�������وق�������ُد ال��������ت��������اأري��������َخ م���������ْن ي�����������ص�����دو ل�����ُه 
�������َك واب�����ت�����ع�����ْد  ي�������ا غ��������اِف��������ًا ط�������اأط�������ئ ب�������راأ��������صِ
ه����������ذا ن�����ع�����ي�����ُم ال������ع������ق������ِل ف������اغ������ن������ْم َم������������َدُه  
ُي����ح����ي����ُط����ن����ا  ال�������������ص������راب ِ  وه�����������ُج  ف�������ب�������دوِن�������ِه 
ط�������اأط�������ئ ف������ه������ذا را�������������س م�������ن ب������ك������ْت ال�������ص���م���ا
راأ�����������������سٌ ك�����م�����ئ�����ذن�����ٍة �����ص����م����ا ف������������وَق ال����م����ي����ِع  
������ن������ا ت�����ف�����ن�����ى ب�������غ�������ِر �����ص����ف����اِئ����ه����ا  ون������ف������و�������صُ
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صباٌح سعيٌد
هذا ال�صباح

اأ�صتيقظ النوُر من جديْد
ف�صحكُت 

وح�صبت انه يوُم �صعيْد
لكنه كما يف كِلّ يوٍم جاَء باحلزِن

والَقهر حاٌل �صديْد
َنَظرُت وقد

اإ�صتوطنت ر�صالٌة �صندوَق الريْد
�صاحبٌة كبقايا ليمونٍة

وعليها طابٌع فريْد!!
يف الطابِع نخلٌة

وحتَت النخلِة نهٌر عتيْد
وعنوانها:

من بغداد عا�صمة الدنيا
اإىل ذلك الغائب عنا..

اإىل احلبيِب الوليْد
ويف رعدٍة هّزت اأ�صابعي فتحت الَظرَف

ووجدُتها نائمًة يف �صكوِن ال�صهيْد
ورقٌة بي�صاَء كال�صبِح

وخطوٌط زرقاَء.. كو�صٍم عنيْد
وح����روٍف ت��ق��وُل: ���ص��ب��اُح ال���ِر اأي��ه��ا 

ال�صعيْد
ففكرُت .. مهًا كان ذاك ا�صم اأبي

واأنا الوليْد
وقراأُت حكايا عن دروٍب 

باطها جثٌث
و�صواٍق من دماِء الوريْد

وقراأُت 
عن �صظايا
عن �صبايا

عن جراٍح ل تناُم
اأو قروْح ل تبيْد

َفبكيُت لأنها من وطني
ذاَك الريُح

القريُب البعيْد
وبَن ال�صطوِر راأيُت املنايا

اأ�ْصراُبها من ِدماٍء
وفوَق الدماِء تراٌب

وفوق الرتاِب احلديْد
وَخلَف احلروِف حراٌب

راٌخ، وبكاٌء  و�صُ
من ر�صيٍع اأو وليْد
وقراأُت َعْن طغاٍة
يتنا�صلوَن كالَعَفِن

َعْن حكوماٍت ل تبيْد
عن ُعرو�ٍس او ُملوٍك

عن ُجباٍة .. اأو ُحفاٍة
ُملُكُهْم ُمْلٌك َمديْد
قراأُت ... وقراأُت

وما زلُت يف طياِت احلروِف
اقراأُ من هنا اأو ها هنا.. واأعيْد

وقلبُت يف خفايا ال�صطوِر
اأبحث عن وقعٍة اأخرى

عن �صرعٍة اأخرى
عن مزيْد!!

هل كان �صباحي �صعيدًا؟
اأم اأنا يف ُجرٍح جديْد؟

* المملكة المتحدة - لندن

أ.د وليد سعيد البياتي *
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امل�����������ف�����������ت�����������وح  اهلل  ب�������������������������������اَب  ي�������������������ا 
ال�����������������دي�����������������ن اأ��������������ص�������������ب�������������ح م������������ذب������������وح 
ي��������ره��������ب��������ن�����������������ا ل  الره���������������������������������������������اب 

ل�������������ل�������������ع�������������رتة ت�����������ب�����������ق�����������ى م�������ب�������ت�������ن�������ا 
ق���������ل���������ّن���������ا ل���������ب���������ّي���������ك وم������اخ������ّن�����������������������������������������ا 
ورق�����������������������������ا ل����������������اأث����������������م����������������ار ���������ص��������رن��������ا 
ع�����ظ�����م�����ى ف�����������ق�����������دك  م�������������ص������ي������ب������ة  اإَن 
����������������ص���������������اروا ل�������ل���������������ص�������ي�������ط�������ان ال������ل������ح������م������ى

ج�������������������������������اءوا ب�����������احل�����������ط�����������ب وال�������������ن�������������ار 
ل��������ل��������ب��������ي��������ع��������ة ق��������������������������������ادوا ال�������������ك�������������رار 
ه�������������������������������ّدوا الرك������������������������������������ان وال�������������ب�������������اب 
ق��������������دم��������������وا ب�������������الأ��������������ص�������������ر ال������������ك������������ذاب 
ل����������ه����������م����������وا ك�������������ان�������������ت ه�������������ن�������������ٌد اأم���������������ا

و����������ص���������ق���������وا احل���������������ص�������ن ال�������������زاك�������������ي �����ص����م����ا 
ق�������ت�������ل�������وا ح�����������ص�����ي�����ن�����ا ه����������دم����������وا ������ص�����رح�����ا 
رف�������������ع�������������وا راأ����������������ص���������������ه ف�����������������وق ال���������رم���������ح 
اخ�������������������������ذوا ب����������ال����������ع����������رتة ت�����ق�����ت�����ي�����������������������������ا 
وال������������������ق������������������ران ل���������ه���������م���������وا دل�����ي�����������������������������ل 
ه������������������������ذا م������������������ا ك������������������������ان وم������������������������������ازال 
ك���������م���������ال  مَت  اأن  وال��������������������ب��������������������در 

ان�������������������ت ال����������ق����������ل����������ب وان������������������������ت ال�������������������روح
وال���������������ب���������������اط���������������ل ب��������������احل��������������ق ت�����������������ص��������رت
�����������وا دم��������ن��������ا ح����������ت����������ى ل���������������و ام�����������ت�����������������������صُ
���������ص��������ف��������ع��������اء احل����������ا�����������ص����������ر وامل�������ح���������������ص�������ر
ك������ّن�����������������������������������������ا الأ�������������������ص������������������اب  يف  مل��������������ا 
�������ص������ر�������ص������ر ري�������������������ح  ت���������������ص�������ق�������ط�������ن�������ا  ل 
ق��������ط��������ع��������وا ب����������ع����������دت و�����������ص����������ل ال�������رح�������م�������ى
وب����������������دا ح����ق����������������������������������د ال��������ب��������اط��������ن ي����ظ����ه����ر
ك�������������������ص���������روا ال���������������ص�������ل�������ع ب����������������اب ال����������������دار
ح���������ك���������م ال�������������������������ص������������ورى ل���������ه���������م���������وا ق���������رر
امل�������������ح�������������راب يف  ع���������ل���������ي���������ا  ق����������ت����������ل����������وا 
م���������ل���������ع���������وٌن م�����������ن ق������ت������ل������ه دب������������������������������������������ّ�����ر
ر�����������ص����������ع����������وا م�������ن�������ه�������ا احل����������ق����������د وظ������ل������م������ا
ف��������ع��������ل��������وا م������������ا ق�������ب�������ل�������ه�������م�������وا اأ��������ص�������م�������ر
ذب�������ح�������ا الج�������������������������ص������������اد  يف  ق��������������ام��������������وا 
وع�����������ل�����������ى ال�������������رم�������������ح وج�����������ه�����������ه اأزه�����������������ر
ال�����������ت�����������اأوي�����������ا اأَن  م����������اع����������ل����������م����������وا 
وط������������������ري������������������ق م�����������ّب�����������ت�����������ه�����������م م������ع������ر
وو�������������ص������������ال ودا  �������������ص������������ان������������وا  م���������������ا 
��������ص�������وت�������ا ب���������ال���������ث���������اأر ق�����������د اأن�����������������������������������������ذر

خالد احلجار النوُر من وجهك أسفر
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بطاقتي تسّورت قضباَنهم  
اإليكما حبيبتي قبلتن ..

  تعاتب الزمان ..
اأحلى من ال�صهد.. 

اأبعثهما من �صجني املوءود يف اأقا�صي البلد ..
�صاخنة كرمل كرباء...اإذ كعبة الفداء

�صرفها احل�صن .. مب�صع الأو�صال وال�صيف والولد ..
رقيقة كمنحر الر�صيع  ..اإذ ذبح الوريد بنبل من حقد  ..

حائرة ك�صاطئ الفرات .. اإذ مظماأ الأباة
و�صاقي العطا�صى .. قد جاد بالكفن .. واملاء ما ورد ..

حزينة ك�صم�س عا�صوراء .. �صيدة الإباء
ورقة احلرائر .. ي�صربها الرقيع وي�صتم الوغد ..

اأ�صرة ي�صم منها �صداأ ال�صا�صل ..
يف زمن ع�صيب .. مل يرحم الغريب .. مليء بالعقد ..

الفقار  ذي  و�صيف  الر�صول  بطولة  طياتها  يف  حتمل  اأبية 
ونه�صة البتول ..

و�صوتها العقيلة قد عر الدهور.. �صداه قد خلد ..
ايامكم عدد .. وجمعكم بدد .. وجمعكم بدد ..

 ****
اإليكما عزيزتي باقتن ..

   حتاكم الزمان .. 
عمري بها اأنعقد ..

لونهما يح�صده الربيع .. والعطر مل يلد ..
قطفتها من جنة املبادئ .. قبل حلول مو�صمه ح�صد ..

بن نعو�س من م�صوا .. من �صيبة وفتية ون�صوة ور�صيع للتو 
قد ولد ..

وقيد كل معتقل .. تبكي له ا�صفاده .. وقلبه اتقد .. 
وجرح من فيه رمق .. األزمني و�صية :
اإياك اأن ت�صاوم يف الدين والق�صية .. 

اإياك اأن ت�صاوم يف الدين والق�صية .

جمال فالح ال�صاعدي 
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حزن  مسحة  فيها  غريبة  بطريقة  االخرية  الوالئية  اهزوجته  نطق 
ترتسم بوضوح عىل حمياه. وف حلظة زمنية خاطفة تغري كل شء. 
القتالية،  مموعته  عزيمة  من  يشد  وهو  التام،  االندفاع  حالة  من 
مل  الصرب.  ان��واع  كل  ف��اق  وج��زع  موجع  وامل  مطبق  سكون  اىل 
قدراهتم  شلت  الصميم  ف  صدمة  اهنا  حدث  ما  املجاهدون  يع 
خطوات  لبعض  املجموعة  عن  »وسام«  انفصل  عندما  للحظات 

ولكن من املستحيل الوصول اليه ما مل يكن املوت حارضا.
ارتفع صفري الرصاص وهو يتناثر كاملطر وكتل الدخان ترتفع اىل 
علو ثم هتبط متالشية ف االماكن البعيدة، والح عدد من الدواعش 
دويا  تطلق  ملتحمة  واصوات  يتصاعد  القتال  وبدأ  علنا  يظهرون 
بكثري.  منها  أعنف  بل  البحر  ام��واج  تالطم  يشبه  الرياح  يشق 
اولئك  ينزعون من قلوهبم اخلوف ويبصقون عىل منظر  واالبطال 

الى روح الشهيد السعيد السيد 

)وسام شريف جابر الموسوي(..

القتل.  اقنعة  يلبسون  كأهنم  الوجوه  عديمي  املتوحشني 
النرص  صناعة  ف  االثر  له  كان  النارين  بني  املسجى  ووسام 
فهو بشجاعته بعد ان حصد الكثري منهم وخر  بعضهم من 
امامه فزعني ومذعورين. فهو يمتلك اىل جانب بندقيته صوتا 

حسينيا عرفته البرصة وذي قار وكربالء وسواتر القتال.
بلد  قاطع  ملجموعة  كقائد  باالنتصار  نفسه  زهت  وحني 
بلد،  مدينة  غ��رب  غريب(  )سيد  منطقة  بتطهري  املكلفة 
ن  وحني حان وقت اذان الظهر هزج اهزوجته احلسينية واذنّ
القتال، ولكن مازال املوت يعمل عمله  للصالة فوق ساتر 
ف هذه البقعة العراقية املغتصبة، وبلمح البرص اختارته املنية 
ذكر -اشهد  مع  الرشيف  اخرتقت جسده  قناص  برصاصة 
بًا بدماء الكرامة، وكأن  ان ال اله اال اهلل-  لريديه شهيدًا خمضنّ

الشهادة كانت تنتظره ان يصعد ساتر املوت. 
قائدها  جثة  ترى  ان  املجموعة  عىل  السهل  من  يكن  فلم 
متكررة  حم��اوالت  وف  ليومني،  املعركة  ارض  ف  امامها 
القناصة  ورصاص  االنقالقات  تغطيها  التي  اجلثة  النتشال 
واخر،  انفجار  بني  زمنية  فاصلة  ترتك  مل  التي  اهلاون  وقنابر 
فبدت كتواصل الريح التي مل تتوقف عن املرور فوق جدثه.. 
حاسمة  مواقف  هكذا  مثل  ف  غيور  مقاتل  الي  يفرتض 
تؤجج العواطف فيه ويرتفع جريان الدم ف جسده، وفجأة 
من  للشهادة  واستسلموا  املوت  من  اخلوف  رهبة  غادرهتم 
اجل جدث وسام. كانت رسعة املقاتلني تزداد باطراد حتت 
الوصول اخذوا يرضبون  يتمكنوا من  النريان، ولكي  هليب 
باجتاه العدو الداعيش بقوة رجال انصار احلسني وكأن الطف 
املعتاد  السياق  عن  خارجة   ! غريبة  موحشة  حلظة  امامهم، 
حتمل وجوها تنتظر املحذور الذي سيقع بني حلظة واخرى 
انفسهم كل االمها دفعة  انقذوه بعد ان نزفت  دون خوف. 
واحدة. واقاموا مشهد عرسه ف كربالء ليزف اىل دار البقاء، 

ليستقر عند مليك مقتدر.

فارس فرقة العّباس     القتالية
حيدر عاشور

بطاقة الشهيد :

 من ارشيف قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية المقدسة

اسم الشهيد: السيد )وسام شريف جابر الموسوي(..

تاريخ ومحل والدة الشهيد: 13 / 2 / 1976م – محافظة ذي قار ..

تاريخ ومكان االستشهاد:  29 / 11 / 2014 – منطقة )سيد غريب(  )غرب مدينة بلد(

انتماء الشهيد : تشكيالت فرقة العّباس)عليه السالم( القتالّية
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العليا  الدينية  املرجعية  بفتوى  عماًل 
الشهداء  بعوائل  املستمرة  وتوصياهتا 
لذا تسعى كوادر قسم رعاية  واملجاهدين 
ذوي الشهداء واجلرحى حريصة وجاهدة 
والصحية  املعيشية  ال��ش��ؤون  بمتابعة 
واجلرحى  الشهداء  لعوائل  وال��رتب��وي��ة 
والنفيس  بالغايل  ضحوا  الذيَن  واملقاتلني 

نرصًة للوطن واملقدسات .
َد رئيس القسم )امحد رسول  هذا وقد تفقنّ
احلسيني  )امح��د  السيد  وبرفقة   ) فرحان 
والوفد  الطفوف  لواء  جرحى  مسؤول   )
اجلريح )جاسم  املجاهد  منزل  املرافق هلم 

حممد التميمي (. 
هو  جاسم  اجلريح  ان  »ف��رح��ان«   وق��ال 
جاهد  والذي  الطفوف  لواء  جرحى  احد 
ال��رشف ضد  أخ��وت��ه ف س��اح��ات  جنب 
لُه  وكانت  االجرامية  )داعش(  عصابات 

خاضها  التي  املعارك  ف  كبرية  بطوالت 
ومؤثرة  بالغة  بإصابات  اصيب  حتى 
ف  واحل��رك��ة  النطق  أف��ق��دت��ه  ال���رأس  ف 
رسوال(  امل��وص��ل)ت��ل  حت��ري��ر  عمليات 
عىل  ونقل   ،2016/11/15 بتاريخ 
العابدين  زي��ن  االم���ام  ملستشفى  اث��ره��ا 
)عليه السالم( مؤكدا ان قسم رعاية ذوي 
احلسينية  العتبة  ف  واجل��رح��ى  الشهداء 
العراق  داخل  عالجه  سري  تابعة  املقدسة 
وخارجه ثم ارسل اىل دولة لبنان الشقيقة 
لتلقي العالج بمستشفى االمل ومستشفى 
من  عدد  إلج��راء  بعلبك  ف  احلكمة  دار 
بالنجاح  التي تكللت  العمليات اجلراحية 
موضحا   . معاىف  الوطن  ارض  اىل  وعاد 
ك��وادر  قبل  من  املستمرة  ال��زي��ارات  ان 
واملعيشية  الصحية  حالته  ومتابعة  القسم 
سوى  سكن  دار  متلك  ال  عائلته  ان  تبنّني 

منزاًل هالكًا بسيط فبادرت العتبة احلسينية 
املقدسة وبالتعاون مع آمرية لواء الطفوف 
قطعة  رشاء  تم   ) مصلح  )قاسم  احل��اج 
باإلضافة  ولعائلته  له  ومتليكها  ارض 
لذلك ستتحمل تكاليف بنائها بالكامل ف 

االيام املقبلة .
شكره  عن  )التميمي(  أع��رَب  ذل��ك  اىل 
الشهداء  ذوي  قسم  وإدارة  القادم  للوفد 
الصحية  بحالته  اهتاممهم  عىل  واجلرحى 
العيش  متطلبات  اهم  وحتقيق  واملعيشية 
وحتياته  س��الم��ه  حمملهم  ولعائلته  ل��ُه 
الشيخ)عبد  سامحة  ال��رشع��ي  للمتويل 
االب��وي��ة  لرعايته  ال��ك��رب��الئ��ي(  امل��ه��دي 
وجلنّ  عزنّ  املوىل  داعيًا  مجيعا  للمجاهدين 
وان  املبادرة  هذه  عىل  القائمني  حيفظ  ان 
يسدد خطاهم ملساعدهتم الكريمة لعوائل 

الشهداء واجلرحى واملقاتلني.

االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 

ُتمِلك قطعة أرٍض ألحد جرحى لواء الطفوف
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االستثناء القيمي

 لصناع الثقافة

املتغريات  إزاء  نفسها  الثقافة  جتد  وكيفي  تارخيي  منعطف  كل  ف 
مملها  ف  تناقض  جديدة  لتوجهات  تؤسس  التي  اجل��دي��دة 
التوجهات القديمة.. بعضهم خيتار التأمل وعدم اطالق طاقة رد 
الفعل .. وبعضهم يغري قوافيه وإيقاعه العرويض ليغازل ويندس 
املشرتك  املايض  اىل  باحلنني  يشعر  اجلديد..وبعضهم  الصخب  ف 
التارخيي والشخيص ويقرر الركون ف كهف االعتزال .. بعضهم 
واإليقاعات  والتوجهات  التداعيات  كل  بني  بذكاء  يوازن  من 

ليمسك ببوصلة التوفيقية. 
كل  وحتول  ثقوهبا  لتزداد   الذاكرة  تنتزع  جديد  مسار  كل  وف 
املايض اىل أرشيف يقرر أصحابه االبتعاد عنه.. انه نوع من التابو 
االرتقائي  النسغ  تعيق   او  تعيد  الصفر  والبداية من   .. املعكوس 
عىل  تصاعد  أي  تضفي  ال  األول  املربع  اىل  العودة  الن  احلقيقي 
مستوى االنجاز. وربام حييلنا هذا االستهالل اىل اشكالية الثقاف 
والسيايس والرصاع الرتاجيدي بينهام.. فاخلطاب السيايس بنفعيته 
وتسويق  الثقافية  النخب  احتواء  اىل  دوم��ا  يسعى  وبراغامتيته 
واهلتاف  الشعار  يدعم  او  يعزز  وبام  خطاهبا  من  متزأة  موتيفات 
السيايس ويصبح املثقف بوعي منه او يغريه وبإرادته منه او يغريها 
السلوك  وحيتمها  يقرتحها  التي  اهليمنة  شكل  اىل  ومنقادا  اتباعيا 

امليداين للسياسيني. 

بالتوجس  ملغومة  تبقى  والسيايس  املثقف  بني  الفاصلة  املنطقة 
ف  االستبدال  فرضية  عىل  والقائم  واملسترت  املعلن  واإلره��اب 
احتالل موقع اآلخر.. تبدو إشكالية الثقاف والسيايس ف الثقافة 
العراق  ف  املتعاقبة  السلطات  الن  وغرائبية  درامية  أكثر  العراقية 
مازالت تعاين من فهم مشكالت وقضايا املثقف ومهومه اليومية 
واملعرفية. أصحاب االنوية يتعاملون مع املثقف العراقي عىل انه 
التي  )احلقيقة(  حواة  او  مروجي  واحد  اهليلامن  ديكور  من  جزء 
حياولون تكريسها ويمكن الوقوف عند حقيقة رسخت ف التاريخ 
ف  الثقاف  الصوت  وتوظيف  النفعي  بالتعامل  يتعلق  فيام  الثقاف 
اوركسرتا العزف السيايس. وليس كل املثقفني او املبدعني يمكن 
احرتاقهم سياسيا وإفساد مشاريعهم اجلاملية حتت ضغط وجتاذب 
التلفيق السيايس وبعض املثقفني يسهم ف خلق احللقات األضعف 
أساليب  إزاء  الغريزي  فشعوره  سيايس  دور  بأي  اكرتاثه  لعدم 

وآليات السياسة جتعله يشعر باخلوف عىل منجزه وتوجهاته .
 الرمال املتحركة تتجه إىل كل اجلهات وتتطاير األجزاء هنا وهناك 
رواد  ديدن  يبقى  القيمي  االستثناء  لكن  العدم...  من  ف عاصفة 
احلقيقيون  يكسب  هنا  من  الوطنية   املواقف  ومؤسيس  الثقافة 

معطف اخللود وعدم االنتظار عىل التل.

عباس لطيف أحمد
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مرٌض مزمن ذايت املناعة يصيب املفاصل، ويؤثر عىل الغشاء املبطن 
يؤدي  أن  املمكن  ومن  رئييس  بشكل  الزلييل(  )الغشاء  للمفصل 
وما  املفصل  تركيب  ف  واختالل  والعظام  الغضاريف  تآكل  إىل 
حوله مثل األربطة والعضالت، ويعدُّ هذا املرض أكثر األمراض 
الروماتيزمية شيوعًا وتبلغ نسبة حدوثه 1% للبالغني، والنساء أكثر 
عرضة لإلصابة باملرض من الرجال بثالث اضعاف تقريبًا، وقد 
يظهر املرض ف أي عمر، وغالبًا ما يكون ف اواخر سني االنجاب 
العقد  اىل  السادس  العقد  بني  يكون  الرجال  ف  واما  النساء  عند 

الثامن من العمر.. 
وملعرفة تفاصيل اكثر عنه، التقت ملة »االحرار« الدكتورة انوار 
االمام  مدينة  ف  الطبي  والتأهيل  املفاصل  اختصاص  اخلرسان 

احلسني )عليه السالم( فتحدثت قائلة: 
أسباب المرض

للمرض عدة اسباب منها: )عوامل وراثية، عوامل بيئية »كالتدخني, 
التهابات البكتريية والفايروسية«(.

اعراضه 
وايضًا  املفاصل  يصيب  البداية  ف  الروماتويدي  املفاصل  التهاب 
 -  %15 بنسبة  االفراد  ف  االخرى  اجلسم  اعضاء  بعض  يصيب 
الصغرية  واملفاصل  الرسغني  تورم  عام،  ونحول  )تعب   ،%25
لليدين والقدمني ف بداية املرض ثم الكاحلني والركبتني واملرفقني 
الباكر  الصباح  املفاصل خصوصا ف  وتيبس ف  أمل  ثم  والكتفني، 
عند االستيقاظ والتي تستمر ملدة ساعة تقريبا أو أكثر وهي أوضح 

مظاهر املرض(.
تشخيص المرض

يتم تشخيص املرض عن طريق أخذ تاريخ احلالة املرضية بالتفصيل 
الطبيب املختص،  للمفاصل من قبل  الفحص الرسيري  وكذلك 
التشخيص  تساعد عىل  التي  املختربية  الفحوصات  وهناك بعض 

ومنها )معدل الرتسيب ESR والربوتني التفاعيل CRP، العامل 
جسم  عن  عبارة  وهو   )Rheumatoid Factor( الرثوي 
 :Anti-CCP مضاد يوجد ف الدم ويمكن قياسه خمتربيا، عامل
خمتربيا،  قياسه  ويمكن  ال��دم  ف  يوجد  مضاد  جسم  عن  عبارة 
وقد تعطي األشعة السينية صورة عن مدى تأثر املفاصل وتطور 
املرض، املوجات فوق الصوتية ))Ultrasound واشعة الرنني 
حيث  املبكر،  التشخيص  ف  مفيدة   MRI للمفاصل  املغناطييس 
بداية  من  اشهر  ثالثة  خالل  العظمية  التآكالت  اكتشاف  يمكن 

املرض(. 
العالج

العالج  الطبيب األخصائي خطوط  يكون حتت إرشاف  أن  جيب 
املضادة  األدوية  باستعامل  األمل  )ختفيف  تتضمن  والتي  الرئيسية 
تطوره  ومنع  امل��رض  سري  إيقاف  الستريويدية،  غري  لاللتهاب 
بعض  وف   )DMARDs( للمناعة  املثبطة  االدوي��ة  باستخدام 
تأهيل   ،)Biological drugs(البيولوجية االدوي��ة   االحيان 
املفاصل  مرض  عالج  ف  كربى  أمهية  الطبيعي  للعالج  املريض 
كل  آخر  إىل  مريض  من  ختتلف  متعددة  وسائل  هناك  و  الرثوي 
تقوية  إىل  هت��دف  خاصة  متارين  ذل��ك  وم��ن  احتياجاته  حسب 
العضالت والوقاية من حدوث تشوهات وتيبس املفاصل، وجيب 

أن جترى تلك التامرين بعد مخود االلتهاب وأال تكون مرهقة(.
أهمية العالج المبكر

مسببًا  رسيع  بشكل  يتطور  أن  يمكن  الرثوي  املفاصل  مرض  أن 
املفاصل وتشوهات ال يمكن تداركها، حيث إن معظم  تآكاًل ف 
الرضر الذي يصيب املفصل حيدث ف أول سنتني إىل ثالث سنوات 
ومكثف  مبكر  بشكل  املرض  هذا  عالج  لذلك  املرض  بداية  من 
املفاصل  ف  دائ��م  رضر  ح��دوث  ومنع  عليه  السيطرة  أجل  من 

ومضاعفات االخرى مثل الوفاة املبكرة او االصابة باألورام.

طبيبك انا 

التهاب المفاصل الروماتويدي
)Rheumatoid arthritis ( 

النساء اكثر عرضه لإلصابة به  من الرجال
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الحجاب
 بين المظهر والجوهر

﴿وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب﴾ 
)األحزاب / 53( لقد علمت قبل الرشوع ف كتابة 
هذا املوضوع أين سألج بابا عيلنّ أن أطرقه بكل هدوء 
وروية وأنا اسطر كلاميت فوق عصب حساس ف كيان 
كتابه  ف  ومصورها  خالقها  له  يشري  ما  وهذا  امل��رأة 
غري  اخلصام  ف  وهو  احللية  ف  أ  ينشنّ أومن   { املجيد 
مبني { ) الزخرف / 18 ( أي ان املرأة مبولة بفطرهتا 
عىل التزينّن والتحيل وليس عىل اخلشونة والقوة التي 
تليق  التي  التخاصم والتناحر تلك  حتتاجها جوالت 
الصغرية  الطفلة  نرى  فلذلك   . النساء  بالرجال دون 
تأخذ من الوقت أمام املرآة أضعاف ما يأخذه نظريها 
الذكر . فنجد ان يوم حتجب املرأة يعترب يوما مشهودا 
عندها وهو يمثل منعطفا حادا ف حياهتا. فنسمع أن 
للبنت  الرشعي  التكليف  بيوم  حتتفل  الدول  بعض 
أمام  و  املجتمع  وأمام  اهلل  أمام  أصبحت  اهنا  لتعلن 
الرشع املقدس اهنا امرأة كاملة يتوجب عليها ما بالغة 
ومخس  وحج  وصيام  صالة  من  امل��رأة  عىل  يتوجب 

وحجاب وتقليد ألعلم الفقهاء األحياء . 

جمال فالح الساعدي
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الحجاب
 بين المظهر والجوهر

يشعر  فاإلنسان  التكامل:  إىل  دع��وة   �  1
بالعجز والنقص والضعف واجلهل والفقر 
القادرة  اجلبارة  الغيبية  القوة  تلك  أم��ام 
اخلطى  فيحث   ، املحيطة  املطلقة  الكاملة 
اللقاء  حتى  والتكامل  الكدح  مسرية  ف 
ظمأه  يروي  الذي  الوحيد  وهو  باملعبود 
ويشفي غليله } يا أهيا اإلنسان إننّك كادح 
إىل ربك كدحًا فمالقيه { ) االنشقاق / 6 
( كي نالقيه ف لباس العبودية والطاعة ال 

عند حمطة السخط والعصيان . 
وفق  وه��ذا  املنعم:  شكر  إىل  دع��وة   �  2
تقول بوجوب شكر  التي  العقلية  القاعدة 
بالكالم  بيننا  فيام  يتحقق  ال  الذي  املنعم 
دون ان يرتجم باملوقف واما بالنسبة لشكر 
وجتنب  أوام��ره  بطاعة  فيكون  تعاىل  اهلل 
نواهيه لنحقق الغاية اإلهلية من علة خلقنا 
} وما خلقت اجلن واالنس إال ليعبدون { 

) الذاريات / 56 ( 
ف  ان  تعاىل:  اهلل  رض��وان  إىل  دع��وة   �  3
املضل  اهلوى  مقارعة  اىل  دعوة  احلجاب 
والنفس األمارة بالسوء واملجتمع اجلاهل 
اجلائر  والسلطان  الطائش  وال��ش��ب��اب 
والشيطان املاكر وصوال إىل اهلدف األكرب 
ن اهلل أكرب ذلك الفوز العظيم  } ورضوان منّ

التوبة / 73 ( .  ( }
4 � دعوة إىل التسليم املطلق: فامتثال العبد 
من  يأيت  ونقاش  تردد  دون  االهلي   لألمر 
حكيم  لدن  من  األمر  هذا  بصدور  يقينه 
نبي  موقف  ف  جليًا  ن��راه  ما  وه��ذا  خبري 
توجه  عندما   ) السالم  )عليه  ابراهيم  اهلل 

لذبح ابنه نبي اهلل اسامعيل )عليه السالم( 
فلم يرتدد االب بذبح ابنه ومل يرتدد االبن 
بامتثال أمر والده دون حوار أو مساءلة أو 
عدم اقتناع بكيفية إقدام أب عىل ذبح ابنه 
الربيء بل أحال االبن املوضوع برمته إىل 
والصرب  للنقاش  اخلاضع  غري  السامء  أمر 
أمام املشيئة اإلهلية النافذة والتي متده بنفس 
الواعي  التسليم  هذا  مشاق  حتمل  الوقت 
تؤمر  ما  افعل  أبت  } يا  العمياء  الطاعة  ال 
 ( ابرين{  الصنّ من  اهلل  ش��اء  إن  ستجدين 

الصافات / 102 ( . 
يريد  فعندما  االهلي:  العشق  اىل  دعوة   �  5
املعشوق من عاشقه ان يكون هبيئة خاصة 
معينني  وزم��ان  مكان  ف  هبا  يراه  أن  حيب 
يكون  بذل قصارى جهده كي  وقد  نجده 
عىل تلك اهليئة غري هياب أو مكرتث عن 
ال  ال��ذي  األف��ق  خط  فاملعشوق   ، حوله 

يبرص بعده شيئًا .
6 � دعوة إىل مدرسة العفاف والتقوى: ألن 
احلجاب هو ثمرة من ثمرات االستقامة ف 
خوف  عن  الناشئة  املقدسة  الرشيعة  جادة 
وجتنب  ب��أوام��ره  واالل��ت��زام  وطاعته  اهلل 
احلسني  االمام  دعاء  نسمع  وكام  معاصيه 
أخشاك  أجعلني  اللهم   ( السالم(  )عليه 
تشقني  وال  بتقواك  وأسعدين  أراك  كأين 

بمعصيتك ( . 
دوره���ا  امل����رأة  مم��ارس��ة  إىل  دع���وة   �  7
املسلمة  امل���رأة  دخ���ول  ان  االج��ت��امع��ي: 
أكانت  س��واء  االجتامعية  احلياة  معرتك 
منها  يتطلب  سياسية  أو  ثقافية  أو  مهنية 

وامليادين  األج��واء  تلك  الخ��رتاق  حتديا 
هذا  دع��ام��ة  احل��ج��اب  فيكون  املختلفة 
التحدي والوسيلة التي تذلل كل الصعاب 
االجتامعي  الدور  حتقيق  نحو  الطريق  ف 
الكبري للمرأة ولوال هذا الدور اخلارجي ملا 
كانت هذه الدعوة امللحة للحجاب الذي 

خيرتق أسوار املخدع واملطبخ والبيت .
8 � دعوة إىل ممارسة الدعوة الصامتة: وكام 
نعرف ) رب صورة واحدة تغني عن ألف 
كتاب ( فقد ال تكون مساحة احلجاب من 
ولكن  النسوية  الساحة  تغطي  التي  السعة 
الغرفة  ف  كاملصباح  املحجبة  املرأة  وجود 
املظلمة التي تنري الفضاء لكل احلضور ف 
الصادق)  امامنا  قال  وكام   ، الغرفة  تلك 

عليه السالم( )كونوا لنا دعاة صامتني ( .
9� دعوة إىل البناء الفكري للمرأة املحجبة: 
قريناهتا  بني  نفسها  املحجبة  جتد  فعندما 
غري املحجبات كالشمعة التي تبعث النور 
لزاما  فيكون  االجتامعي  الظالم  وس��ط 
وثقافيًا  فكريا  رصيدا  هلا  تبني  ان  عليها 
منتسبا إىل اللباس الذي ترتديه كي تكون 
املنهل الثقاف ملن تريد أن تروي ظمأها من 

الفكر الذي يقف وراء هذا احلجاب .
للمرأة:  اخلارجية  احلصانة  إىل  دعوة   �10
حيث يقف احلجاب كرمز من رموز الدين 
حائال أمام كل من تسول له نفسه املساس 
العفاف  وبحرضة  الطاهر  امل��رأة  بحرم 
املعلنة  املقدسة، ألنه بوابة الرشف واهلوية 
للمؤمنني ، فكام قال األديب )السيف بال 

غمد يصدأ واللب بال قرش يردأ(.

فلسفة الحجاب :
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وبطل في الحرِب      بطل في السلِم

احمْله على
 المحمل الَحسن

فالن،  ق��ال:  مصدره  األخبار  من  كثريًا  إن 
اهلل  رسول  قال  آخر  خرب  وف  ك��ذا..  وقيل: 
أن  كذبًا  باملرء  »كفى  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل 
حيدث بكل ما سمع!«.. والغريب أن بعض 
األقاويل، أو بعض التهم منقولة دون قصد، 
وهنا إن وظيفة املؤمن عندما يسمع من أخيه 
التي  الروايات  هبذه  يعمل  أن  سيئة؛  كلمة 
وردت عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
سبعني  عىل  املؤمن  أخ��اك  »امح��ل  قوله:  ف 
حمماًل من اخلري«.. وعن أمري املؤمنني )عليه 
السالم(: »اَل َتُظنهَّنهَّ بَِكِلَمٍة َخَرَجترْ ِمنرْ َأِخيَك 
َتَماًل!«. وعن  ِ حُمرْ ريرْ َ ُسوءًا، َوَأنرَْت جَتُِد هَلَا ِف اخلرْ
عن  بلغك  »إذا  ال��س��الم(:  )عليه  الصادق 
أخيك اليشء تنكره، فالتمس له عذًرا واحًدا 
إىل سبعني عذًرا.. فإن أصبته، وإال قل: لعل 

له عذرا ال أعرفه«.

ِ ذي اإلنعاِم والكرِم إنهَّ الكريَم إذا ناديَت قاَل ن�����عم        فكيَف بِاهللنّ
اَك من عدِم  فابسطرْ َلُه الكفهَّ َلنرْ تأتيَك فارغًة        َفَقدرْ سألَت الذي سونّ

الله��م ال ترد لنا دعاء، وال ختينّب لنا رجاء، وال ُتسكن أجساَدنا داء،  وأدفع 
عننّا ُكلهَّ همٍّ وغمٍّ وبالء..

استمع لالخرين

ف  والتميز  اجل���دال  حي��ب  فينا  الكثرًي 
اىل  يفتقر  لكنه  والدليل؛  احلجة  عرض 
سامع الطرف اآلخر واخلوض ف مناقشة 
املوضوعية  حتكمه  بمنطق  القضية، 

وأدبيات احلوار..
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من أتقن  الصرب لن تكرسه احلياة، ومن عرف قيمة احلب 
التضحيات.. ومن تقاسم السعادة مع  ف اهلل هتون عليه 
اآلخرين أحس بقيمة اإلنسانية.. فكل شء ف هذه الدنيا 
إليه  أقبلت  إن  اهلل  إال  ترتكه..  أن  أو  يرتكك..   أن  إما 

أغناك..؟ وإن تركته ناداك..
• كنت صغريًا.. فغضبت من حرص أبيك.. فرصت أًبا.. فظهر لك 

أنك مل تقدره حقا!.
• كنَت طالًبا.. فانتقدَت معلمك .. فرصت معلاًم.. فعرفت أنه كان 

عىل حق!.
كان  أنه  فتبني  مديًرا..  فرصت  مديرك..  فانتقدت  معلاًم..  كنت   •

معذورا!.
• كنت زوجًا.. وحتسست من اقوال وافعال اهل زوجتك.. فرصت 
فعلمت  وافعالك..  اقوالك  من  يتحسس  صهرك  وصار  لزوجة  ابًا 

ان الدنيا تدور!.
• كنت أخًا.. وتضايقت من ترصفات أختك.. فكرب ابنك وتضايقت 

من ترصفات مع اخته.. فتمنيت أنك عذرت أختك!.
الزمان.. فتعرف أن غريك كان عىل  العذر.. قبل أن يدور  • التمس 

حق.
وأكرما..  واح��رتم��ا..  ق��درا..  للناس..  العذر  مساحة  زي��دوا  لذا 
اهلل..  عند  االجر  واحتسبوا  االمور..  توافه  عن  وتغافلوا  واعفوا.. 
إىل  حتتاج  املشاعر  وبعض  حبيب..  إىل  حتتاج  املشاعر  كل  فليست 
رفيق ال خيذل.. وصديق ال يوجع.. وأخ صادق ال ينساك.. وانسان 
برفق..  القلوب  خاطبوا  مهومك..  وسامع  شكواك  يمل  ال  صدوق 
هنر  اجلميلة  فالكلامت  باللطف..  تتفتح  زهرة  إنسان  كل  قلب  ففي 
بارد وعذب يداوي ظمأ القلوب.. وعندما تقسو عليك احلياة احذر 

أن تصبح مثلها وتقسو عىل من حولك.
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ثالث خصال تجلب فيهن المودة: 
االنصاف في المعاشرة والمواساة في الشدة واالنطواء على قلب سليم 

االمام الجواد )عليه السالم( / ميزان الحكمة 

زيدوا مساحة العذر 

لآلخري�����ن
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