افتتاح مشروع التوسعة الجديدة
بمستشفى سفير اإلمام الحسين a

a

قال االمام جعفر بن محمد الصادق

ليس منا من ترك آخرته لدنياه  ،وليس
منا من ترك دنياه آلخرته
جامع السعادات ج 2ص22

سورة األحزاب

تفسير السورة
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(  ) 7وإذ أخذنا مقدرا بذكر من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا القمي قال هذه الواو
زي��ادة يف قوله ومن��ك إنام هو منك وم��ن نوح فأخذ اهلل ع��ز وجل امليثاق
لنفس��ه عىل األنبياء ثم أخ��ذ لنبيه صىل اهلل عليه وآله ع�لى األنبياء واألئمة
عليهم الس�لام ث��م أخذ لألنبياء عىل رس��وله (  ) 8ليس��أل الصادقني عن
صدقهم فعلنا ذلك ليس��أل اهلل يوم القيامة األنبياء الذين صدقوا عهدهم
فيظهر صدقهم وأعد للكافري��ن عذابا أليام كأنه قيل فأثاب املؤمنني وأعد
للكافري��ن (  ) 9ي��ا أهيا الذين آمن��وا اذكروا نعمه اهلل عليك��م إذ جاءتكم
جنود يعني األحزاب وهم قريش وغطفان وهيود قريظة والنضري فأرسلنا
عليهم ريح الدبور وجنودا مل تروها املالئكة وكان اهلل بام تعملون بصريا من
حفر اخلندق (  ) 10إذ جاؤوكم من فوقكم من أعىل الوادي ومن أس��فل
منك��م من أس��فل الوادي وإذ زاغ��ت االبصار مالت عن مس��توى نظرها
حرية وش��خوصا وبلغت القلوب احلناجر رعبا فان الرئة تنتفخ من ش��دة
ال��روع فرتتفع بارتفاعها إىل رأس احلنجرة وه��ي منتهى احللقوم وتظنون
باهلل الظنونا األنواع من الظن (  ) 11هنالك ابتيل املؤمنون اختربوا فظهر
املخلص من املنافق والثابت من املتزلزل وزلزلوا زلزاال ش��ديدا من ش��دة
الف��زع (  ) 12وإذ يق��ول املنافقون والذين يف قلوهب��م مرض ما وعدنا اهلل
ورسوله من الظفر وإعالء الدين اال غرورا وعدا باطال (  ) 13وإذ قالت
طائفة منهم يا أهل يثرب أهل مدينة ال مقام لكم ال موضع قيام.

المراسلون :حسني نرص -قاسم عبد اهلادي
رئيس التحرير : :سامي جواد كاظم
ضياء االسدي  -حسنني الزكروطي
مدير التحرير  ::طالب عباس الظاهر
التصميم :عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي
سكرتير التحرير :حسني النعمة
التنضيد االلكتروني :حيدر عدنان
هيأة التحرير :عيل الشاهر
االرشيف :حممد محزة -ليث النرصاوي
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فليكن ِال ُ
أمل باهلل عز وجل اوال
وتبرر التصرفات الس�� ��لبية التي قد تصدر منك او من
مهما تكن الظروف التي تمر عليك ال تركن الى اليأس ّ
االخرين  ،الظروف ال احد يستطيع ان ينكرها ولكن المنكر هو االستسالم لها والتعامل معها بشكل ال يرضي
اهلل ع�� ��ز وج�� ��ل  ،االمل باهلل عز وجل من غير عمل ال يأتي بثم�� ��اره فاألمل يكون برفقته العمل اي اعمل عمال
صحيحا وضع لنفس�� ��ك هدفا صحيحا وكن على يقين بان اهلل عز وجل معك فانك س�� ��تحصل على ما تريد ،
اما االكتفاء بالتذمر وعدم المحاولة إليجاد منفذ او منقذ لما انت عليه فانك ال تلوم اال نفس�� ��ك وال تخس�� ��ر
ّ
يمدهم اهلل في طغيانهم يعمهون ليكن
اال نفس�� ��ك  ،واياك ان تستش�� ��هد بظالم يتمتع بملذات الدنيا فان هؤالء ّ
ماحصلوا عليه من نِعم دليل ادانة يوم المحشر.
والعجب ان البعض ينسى اهلل ويتشبث بالعبد لتحقيق غايته وهنا قد يتحقق له امر دنيوي بسيط فيكون نقمة
عليه يوم الحساب  ،االسالم يطالبنا بالعلم والعمل والجد واالجتهاد في ديننا ودنيانا .
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أخبار

• (نبيل شعث) مستشار الرئيس الفلسطيني:
ان أبناء الحشد الشعبي والقوات العراقية البطلة حاربوا قوى الظالم (داعش) نيابة
عن العالم أجمع ..وهما سطرا اروع مالحم البطولة والتضحية ..اتمنى لـشعب
العراق دوام النصر واالستقرار.

ومتابعات
• ( )11ألفا و( ) 535مقعدا للدراسات العليا خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي ()2020 - 2019
لمختلف التخصصات االنسانية والعلمية...

مركز اإلرشاد األسري يدعم العائلة العراقية معنويا وماديا
يواصل مركز اإلرشاد األرسي يف العتبة احلسينية املقدسة أنشطته
االقتصادية واالجتامعية والدينية والنفسية لدعم األرسة معنويا
وماديا عن طريق فتح دورات تعليمية وتقديم برامج خاصة
لتخفيف التوتر بني أفراد األرسة بالنصح والتوجيه وإصالح ذات
البني بام يتالءم مع طبيعة املجتمع العراقي.
وقال الدكتور (عزيز كاظم نايف) مدير املركز :ان املركز شهد تطورا
كبريا منذ افتتاحه عام  2011من حيث عدد االستشاريني العاملني
وفتح وحدات جديدة تقدّ م خدمات جمانية لألرسة.
وأض��اف نايف :ق��دّ م املركز عىل ارض الواقع منجزات خمتلفة
منها إصدار جملة فصلية ثقافية اجتامعية متنوعة ُتنرش فيها بحوث
ودراس��ات ملختصني يف جمال األرسة من داخل العراق وخارجه،
حيث ت��وزع منها ( )350نسخة جمانا عىل اجلامعات وبعض
املؤسسات التي هتتم بشؤون األرسة.مشريا اىل ان املركز يسعى
اىل تقديم خدماته للعوائل املتعففة من خالل فتح دورات توعوية
وتعليمية للنساء لتعلم بعض املهن كاخلياطة واحلياكة لغرض
اكتساب مهنة متكنهم من فتح مشاريع إنتاجية بسيطة.

مركز الدراسات االستراتيجية يناقش مشروع قانون جرائم المعلومات
أقام مركز الدراسات االسرتاتيجية يف جامعة كربالء ندوة ملناقشة مرشوع قانون جرائم املعلومات بالتعاون مكتب جملس النواب يف
حمافظة كربالء املقدسة ..وقال الدكتور (خالد العرداوي) مدير املركز :ان املركز يتابع بشكل دوري األداء الترشيعي ملجلس النواب
العراقي وما يطرح من املشاريع القانونية ،وإجراء مراجعة نقدية هلا ورفع تقرير وتوصيات لكي خيرج القانون بصورة سليمة.
وأضاف العرداوي متت مناقشة قانون جرائم املعلومات بصورة مفصلة كونه يعد من املشاريع اجلدلية يف العراق حيث اثار الكثري من
وجهات النظر اضافة اىل االستامع اىل اهم اآلراء املتعلقة باجلوانب القانونية اخلاصة بترشيعه.
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• (زانك تاو) السفير الصيني:
ان العراق جزء ال يتجزأ من مبادرة الحزام االقتصادي لطريق الحرير البري والبحري ،والصين تسعى
بشكل جاد النضمامه الى المبادرة الدولية ألن العراق يمتاز بموقع جغرافي مهم حيث يربط بين
البحر المتوسط والخليج العربي مما يسهّ ل عملية التبادل االقتصادي.

• ( )1مليار دوالر امريكي قيمة قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي {جايكا} للعراق من اجل تطوير مصفى البصرة
وزيادة قدراته االنتاجية.

العتبتان العلوية والحسينية المقدستان تتفقان على خطط مستقبلية خاصة بشريحة الصم
اتفقت األمانتان العامتان للعتبتني العلوية واحلسينية املقدستني عىل وضع خطط
مستقبلية خلدمة رشحية الصم يف النجف االرشف بشكل خاص والعراق بشكل
عام وذلك من خالل التعاون مع مركز االمام احلسني (عليه السالم) التخصيص
للصم التابع للعتبة احلسينية املقدسة.
وقال (عيل كاظم سلطان) رئيس قسم النشاطات يف العتبة احلسينية :يف إطار
التعاون املستمر ما بني العتبتني املقدستني ومن خالل طرح برنامج خاصة
برشحية الصم يف حمافظة النجف األرشف ،قام املركز بمفاحتة األمانة العامة للعتبة
وجه
العلوية املقدسة وقد متت االستجابة بصورة رائعة وكبرية ،وعىل أثر ذلك ّ
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة بإرسال وفد اىل العتبة العلوية املقدسة
لتقديم كتاب شكر وتقدير لألمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس (يوسف
الشيخ رايض) تثمينا ملوقفه.
من جانبه قال (باسم العطواين) مدير املركز  :بعد اللقاء األول مع األمني العام
ملسنا تفاع ً
ال وتعاون ًا واضح ًا خلدمة هذه الرشحية يف حمافظة النجف األرشف»،
مبينا ان «املركز يسعى اىل اقامة نشاطات وفعاليات خمتلفة مكثفة هلذه الرشحية يف
رحاب مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم).

الحشد الشعبي ّ
ينظم دورة لمقاتليه بمعسكر اإلمام الحسين(عليه السالم)
ّ
نظم اللواء  14باحلشد الشعبي ،دورة لـ( )150مقاتال من مقاتليه بمعسكر االمام احلسني(عليه السالم) يف بغداد وهي
دورة اساس الدفعة االوىل ملقاتيل احلشد .أكد ذلك اعالم احلشد مضيفا ان الدورة كانت استجابة لتوجيهات نائب رئيس
وجه فيها ان يكون هذا العام عام الضبط والتدريب .موضحا ان الدورة ستستمر(
هيئة احلشد (ابو مهدي املهندس) و التي ّ
 ) 21يوما يتلقى فيها املقاتلون يف املعسكر جنويب بغداد تدريبات اولية ،مشريا اىل ان الدورة حتمل الرقم(  )20التي ينظمها
اللواء خالل هذا عام .2019
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في /24شوال1440/هـ الموافق 2019/6/28م :

األم  ..من اسباب التوفيق
ُّ
وتقبل
عظم اهلل لكم االجر بشهادة االمام الصادق (عليه السالم) ّ
اهلل تعاىل منكم مجيع الطاعات..
االمام الصادق (عليه السالم) له خصيصة شخصية قد ختتلف
بقية االئمة عليهم السالم أال وهي حالة تنفس الصعداء يف فرتة
زمنية استطاع االم��ام (عليه السالم) ان يبث علمه يف اوساط
متعددة فكرية وثقافية ،وقد استفاد من حمرضه الرشيف بعض
من كانت ُله رغبة يف أن يلج بعض العلوم كالكيمياء مثال ً وهذا
الرتاث الثر لإلمام (عليه السالم) ايض ًا انتج جمموعة خيرّ ة من
مرتاديه ومريديه بحيث بثّوا هذه االحكام واملعارف يف زمنه (عليه
السالم) حتى ان احللقات الدراسية يف وقته قد كثرت وال ّفت
جمموعة من الكتب ،وتوسعت وبدأ الرواة ما بعد هذا العرص
الرشيف ايض ًا يستنسخون هذه الروايات ،وتوسعت املعارف
الصادقية بشكل كبري ،حتى ان مذهب اهل البيت عليهم السالم
ُينسب يف بعض املدونات اىل االمام الصادق (عليه السالم) يقال
هذا املذهب اجلعفري نسبة اىل االمام الصادق (عليه السالم) وإال
حقيقة املذهب اجلعفري قبل االمام الصادق موجود لكن ِسعة ما
عند االمام الصادق (عليه السالم) وتوسع هذا النشاط الفكري
يف زمنه ُنسب هذا املذهب له..
االمام الصادق (عليه السالم) يف اكثر من موطن حتدث عن احكام
رشعية متفرعة ،وعالج بعض املشاكل والشبهات العقائدية يف
وقته عندما توسعت احلركة الفكرية العامة ،وانترشت مدارس
فكرية فبدأت هذه املدارس تتأثر بحركات متعددة فبدأت هذه
الشبهات ُتثار واالسئلة الواقعية ايض ًا ُتثار وحتتاج من يتصدى
لإلجابة عنها ..واالمام الصادق (عليه السالم) يتصدى لإلجابة
عنها حتى اصبحت هناك واصبح تراث ًا ضخ ًام لإلجابة عن هذه
التساؤالت وهي مدونة..
ً
باإلضافة اىل اجلانب العقيل واجلانب الفقهي ايضا االمام الصادق

(عليه السالم) تصدّ ى لبيان الكثري من املعارف االخالقية والتي
تنظم حياتنا اليومية فهناك عالقات االنسان حيتاجها بدء ًا بعالقته
مع امه ومع ابيه ومع اخوته ومع جريانه ومع جمتمعه..
الشك ان الشارع املقدس نظم هذه العالقات وأعطى وبينّ
حدود ًا معينة اذا جتاوزنا هذه احلدود سنقع يف مشاكل ،واذا بقينا
عىل هذه احلدود قطع ًا ستنتظم حياتنا بشكل طيب ونشعر ان هناك
ارتياحا بمقدار ما ويعرف كل منا احلدود التي جيب ان ال يتخطاها
ويعرف ما عليه من واجبات وحقوق..
احب ان انقل رواية عن احدهم ترصف مع امه ترصف ًا مل ِ
يرض
االمام الصادق (عليه السالم) ،ثم نحاول ان نستفيد من بركات
هذه الرواية هذه العالقة اخلاصة بني االبن والبنت وبني االم،
يقول الراوي إبراهيم بن مهزم  :خرجت من عند أيب عبد اهلل عليه
السالم ليلة ممسي ًا فأتيت منزيل باملدينة وكانت أمي معي ،فوقع
بيني وبينها كالم ،فأغلظت هلا.
فلام كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد اهلل عليه السالم فلام
دخلت عليه فقال يل مبتدئا :يا أبا َمهزم ما َ
لك وللوالدة أغلظت
نته ،وأن
يف كالمها البارحة؟ أما علمت أن بطنها منزل قد َس َك ُ
رشبته؟
عاء قد
ُ
حجرها مهد قد غمزته ،وان ثدهيا ِو ُ
قلت :بىلَ ،
َ
قال  :فال تغلظ هلا.
قال ُ
بينه وبني
الراوي حتدّ ث عن قضية لكن مل يبني فحوى ما جرى ُ
والدته وانام استعمل هذا التعبري وهو (اغلظت هلا)ِ ،
الغلظة عبارة
عن خلق فيه جفاء نقول (هذا غليظ) ال جيامل يستعمل كلامت
منه وهذا مصطلح دارج ،يبدو هذا الرجل مل
قاسية بحيث تتنفر ُ
يكن من عادته ذلك وانام قال يف هذه اللحظة جرى بيني وبينها
يشء فاغلظت هلا أي تكلمت معها بنوع من القسوة.
يسأله
االمام الصادق (عليه السالم) ألمهية الوالدة مل ينتظر ان
ُ
حتى جييب هذا ابراهيم بن مهزم وانام االمام (عليه السالم) يقول
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ابراهيم يف الرواية قال يل مبتدئ ًا :يا أبا َمهزم ما َ
لك وللوالدة.
انه عليك ان حتفظ
هذا العبارة وهذا النحو من اخلطاب اشارة اىل ُ
احلدود وعليك ان تعرف منزلة الوالدة وتعرف منزلتك ،ال حيق
لك ان تثلم هذا اجل��دار وهو جدار االح�ترام والوقار وجدار
احلدود الرشعية بينك وبني الوالدة ،فاإلمام (عليه السالم) عندما
ابتدأ معنى ذلك ان هذا أمر قد أ ّ
مه ُه ومل جيعل االمام (عليه السالم)
الواقعة متر بال ان يع ّقب عليها وهو من العتب عىل الراوي وهو
ابراهيم..
االمام (عليه السالم) بني ُله ثالث نقاط وهو يعلم هبا عىل نحو
التنبيه ثم قال االمام (عليه السالم) (فال تغلظ هلا) ،هذا السلوك
صدر ِم َ
نك يف حق امك ،انت يف خطأ ألن هناك
اجلايف الغليظ
َ
ثالث امور جيب عليك ان تلتفت اليها:
نته)
(أما علمت أن بطنها منزل قد َس َك ُ
هل من االنصاف االنسان ان يتمرد عىل بطن هو بيت بمشقاته
ِ
عوده وبدأ يرى االمور بمقدار أفضل فريى
وآالمه ملجرد ان انتفخ ُ
معه
امه جاهلة او ال تفهم فالبد ان يكون هو أفهم فإذا تك ّلمت ُ
ان ُ
حيقّ ُله ان يغلظ هلا ..هذا ليس من الوفاء وليس من االخالق..
نحن نغفل ،هذه االشياء التي ذكرها االمام
الحظوا اخواين قد ُ
الصادق (عليه السالم) عندما تسأل أي واحد ِمنا جييب بنعم،
لكن ال نرتب االثر طاعة واهتامم ًا ألننا نغفل والذي عند ُه ُام ليس
ربها وهذه االم اهلل تبارك وتعاىل جعل يف قلبها
هناك خيار إال ان ي ّ
تجُ
رمحة ألوالدها مل تجُ عل عند الرجل حتى ومل عل عند االخرين
هذا عنوان االمومة عنوانا خاصا..
اخواين سارعوا وال تتباطؤوا يف جلب رضا ا ُالم ،شباب اليوم
تريدون ان تتوفقوا واقع ًا جزء من التوفيق الرب بالوالدين وسبب
من اسباب التوفيق بر الوالدين ،وحتى للتي ذهبت والدته اىل رمحة
اهلل ايض ًا ِ
عليه ان يسارع اىل ّبرها وان يعمل الصاحلات وحياول قدر
رب ِ
به هذه الوالدة املرحومة..
االمكان ان يعمل عمال ً ي ّ
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ه��ذا النظام ا ُالرسي ِق��وام� ُ�ه ا ُالم وطبع ًا االمهات النجيبات
الفاضالت االمام (عليه السالم) يقول (وأن حجرها مهد قد
عمرته) وهذا املهد دائ ًام انت يف التصاق مع هذا ِ
احلجر،
غمزته او
ُ
هي وهي تراك
سكبت كل حناهنا عليك وانت يف وضع ال ترى إال َّ
ان تكرب بأجزاء السنتمرت يوم ًا بعدَ آخر تغلظ هلا بالقول ملاذا؟!
رشبته) هذا الوعاء
عاء قد
ُ
ثم قال (عليه السالم) ( :وان ثدهيا ِو ُ
ُكنت فقط ترشب من هذا اللبن من هذا الزاد الذي اعطيتك اياه
هذه الفرتة مل تكن ترى اال امك ومل يستطع احد ان يداريك إال
االم ،ملاذا تغلظ هلا بالكالم؟!
طبع ًا الرواية الرشيفة تدل عىل ان ابراهيم فقط تك ّلم مع امهِ
هبذا الكالم ،اقول اآلن عندنا مشاكل هائلة مع االمهات ،بعض
الشباب قد يعتدي عىل ِ
امه كالم ًا اسوأ مما
امه بالرضب وقد ُيسمع ُ
تسمعه من الشارع وحياول ان جيعل مصائب او يصب فشله عىل
ُ
ِ
امه جيلسها ويقعدها بالسباب والشتيمة والرضب واالعتداء..
احذر من ان تعيص امك احذر ان جتعل والدتك تنام الليل وهي
متأملة منك ..أي من اسباب التوفيق وحقك سينتهي عاجال ً أو
آج ً
ال..
ال ختتصم مع امك وطبع ًا انا احتدث اخواين عن قضايا اخالقية
يعني اجلانب االخالقي يعني ال قدّ ر اهلل قد تكون االم قد غصبت
ولدها ما ً
ال ،االم قد تربأت من ولدها ألي سبب أو االم تريد ان
تعيش حياة بال التزامات واالبن يوجهها هذا مطلب آخر..
انا احتدث عن الوضع الطبيعي يف العالقة الطبيعية مع االم البد
ان تكون عالقة الرب مع االم وكن ذليال ً مع امك وابيك ال تكن
معهم عزيز ًا ،العزة للمؤمن نعم ،لكن مع امك وأبيك اقبل منهم
ويف بعض الروايات حتى وان كانا كافرين االنسان عليه ان حيفظ
حقوق االبوة واالمومة معهام حلدود ذكرها الفقهاء بشكل واضح.
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صالة الجمعة
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ُ
السيد الصافي :عندنا مشكلة وهي مشكلة
انشغال األوالد باألجهزة الحديثة
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
في  /24شوال1440/هـ الموافق 2019/6/28م تحدث قائال:

اخويت اخوايت اود ان احتدث معكم حول موضوع ما يتعارف
بالتواصل االجتامعي..
كمقدمة رسيعة قطع ًا األمم تتفاخر بثقافاهتا وهذه الثقافات ايض ًا
بينها نوع من التباين والتفاضل ،وكلام كانت تلك الثقافات هتتم
برتبية االنسان كلام كانت أفضل ..وانتم تعلمون تكلمنا سابق ًا ان
الثقافة الرتبوية من أهم الثقافات عندنا ،وتصدى قدي ًام وحديث ًا
املتصدون لبيان املدارس الثقافية ٌ
كل يرى ان هذا املنهج الثقايف هو
لح اىل مسألة الثقافة..
االفضل حلاجة املجتمع بشكل ُم ّ
بامذا نتثقف ومن هو املسؤول عن ثقافتنا؟!
وتبقى هذه الرصاعات اجتامعي ًا تربز بني فرتة وأخرى ِسمة ثقافية
وتأخذ حيز ًا كثري ًا واملجتمع اآلخر يتأثر ايض ًا هبذه الثقافة ،وهناك
بصمة ثقافية متتاز هبا كل ُامة عن االخرى.
انا سأحتدث اآلن بام يتعلق بنا وما سنقوله ُله عالقة عىل نحو
ا ُالرسة عىل نحو اجلانب السيايس ..اجلانب االجتامعي ..اجلانب
االقتصادي ..اجلانب االداري ..نتحدث عن ثقافتنا من جهة

وسيلة من الوسائل..
طبع ًا الكتاب عامل من عوامل الثقافة ،وذكرنا سابق ًا قبل اكثر
من مجعة ايض ًا املعلم واالب ..لكن يبدو ان هناك حاالت حتتاج
اىل مزيد من الكالم فيها ،وهذا الكالم ليس لغرض الكالم وانام
لغرض اجياد املعاجلة..
الحظوا االن من وسائلنا الثقافية اصبحت والشاب والشابة
والشخص كبري او صغري عموم ًا يقيض وقت ًا كبري ًا امامه لغرض
ما ُيتعارف ان اقيض وقت ًا عند هذه اجلهة املعينة وسأتطرق هلا..
اوال ً نحتاج ان نؤسس مبادئ حقيقية يعني مبادئ اجتامعيةُ ..
كل
انسان م ّنا حريص عىل وقته ،يعني حريص عىل عمره ان يقيض
ِ
طموحه ،االنسان ال يستطيع ان يقول
هذا العمر بام ُيلبي بعض
مسافته
حققت كل ما اريد يف فرتة العمر ،دائ ًام اخواين العمر
ُ
الزمانية أقل من طموحاتنا دائ ًام العمر هكذا..
وعليه ماذا البد ان نفعل ،ان نأيت اىل تلك االولويات يف حياتنا،
ونحرس هذه االولويات حتى نقلل من مساحة االهتامم الزائد،
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ونجعل هذه االولويات بمقدار ما تتامشى مع عمرنا ومع وقتنا،
حتى نستفيد من كل وقت يمر بفائدة تنعكس علينا.
بعض الناس حيب ان يستفرس ،يف بداية حياته ويف بداية مراهقاته
يبدأ يكتشف عامل ًا آخر ،يحُ ب ان يستفرس ويحُ ب ان يتوجه ،فإذا
وجدَ من يوجهه اختار الطريق الصحيح ،واذا مل يوفق لذلك يبدأ
يتخبط اىل ان قد حيصل بنفسه عىل حل او ال ..يبقى يف حالة ختبط
اىل حني..
اليوم عندنا مشكلة اخرى تسبق عملية املراهقة وهذه املشكلة هي
مشكلة انشغال االوالد بأعامر صغرية بام ُيتعارف هبذه االجهزة
احلديثة ،ويبقى هذا الطفل يأخذ مساحة من حياته كثرية يف ان
ينشغل ،فتبدأ تنصهر عندنا شخصية جديدة مل نألفها سابق ًا بحيث
منه هذا اجلهاز يبدأ بالرصاخ والعويل ،والعائلة حتافظ
اذا منعت ُ
سكته ُترجع اجلهاز ُله مرة ثانية ،طبع ًا العائلة تشكو لكن
تريد ان ُت ُ
ال تتخذ تدابري ألن صوت الطفل بالبكاء ُيزعج العائلة ،ف ُيسكتونه
بإرجاع اجلهاز ُله ،ثم ينتظرون سنتني او ثالثا او اربعا او عرشا..
هذا الطفل سيتمرض نفسي ًا وستكون هناك مشكلة ..ال األب
يستطيع ان ُيعالج ،وال االم تستطيع ان تعالج ،وعندما تشكو
هذه االرسة اىل ارسة اخرى جتدها تعاين من نفس املشكلة ،ف َيهون
َ
اخلطب واملشكلة باقية ،لكن هيون اخلطب لشياع املشكلة..
عندما يكرب يبدي اىل ان نعبرّ عن هذه الثقافة التي تؤخذ من
الفيسبوك ،وتؤخذ من التواصل االجتامعي اآلخر ،حقيقة هناك
ثقافة يشء يعني هجينا ،ماذا فيها هذه الثقافة؟!
الحظوا االن شخص يتحدث بالسوء عن شخص آخر او عن
جهة اخرى ،جمموعة كبرية ال تعرف ذلك الشخص وال تعرف
السباب
تلك اجلهة ،تكون مع هذا الذي يتكلم بسوء فتجد ُ
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والشتيمة والكالم الالذع والكالم غري املؤدب واالنسان بدأ
حتولت حالة الثقافة اىل حالة سب
يث ّقف ُ
نفسه عىل الكالم النايبّ ،
وشتم ،طبع ًا ال أحد ُينكر ارسوي ً��ا هذا ألنا نحن هيأنا املجال
ك ُارسة أن تنفلت بعض االمور ِم ّنا ونعاين ِمنها ،وهذا الذي يشتم
يرد
يتصور ال احد
ُ
يعرفه فيعطي العنان للسانه ان يتكلم ،املقابل ُّ
له الشتيمة بعرشة والسباب يتجاوز الشخص يذهب اىل االم
واالب والعشرية ،ويعيش االنسان ساعات من هذا العمر الذي
قلنا يف البدء عمر حمدد يعيش االنسان هذا العمر بسباب وشتيمة
يتعود عىل ان ال يتكلم إال
بحيث يقيض هذا العمر هذا اللسان ّ
بالكالم النايب ،وهذه االذن تتعود عىل الفحشاء من القول ،مع ان
هذه الوسائل واقع ًا وسائل ممتازة لو استغلت االستغالل االمثل.
االنسان قد يكون اآلن ليس له جمال ان يقرأ الكتب كام كان يقرأ
سابق ًا ممكن ان يستعيض عنها بثقافة رصينة وهي مبثوثة ،لكن
كيفية ادارة وقت نفسه التفتوا اخواين كيفية ادارة وقت نفس
االنسان حتتاج اىل ُم ٍ
رب ،كيف االنسان يشغل وقته ،هذه االشياء
تأخذ االنسان ساعات وساعات حتى يصبح هذا االنسان كسوال،
حتى َ
قيل يل واهلل العامل ان بعض مؤسسات الدولة بعض املوظفني
يأيت متأخرا للدوام ألن واقع ًا ال يكتفي من النوم لي ً
ال ألن شغل
نحن ممكن ان نتعلم من
ُ
نفسه هبذه الرتهات ،انتم الحظوا اخواين ُ
بقية خملوقات اهلل تعاىل ،اهلل تعاىل َ
جعله للراحة،
جعل الليل سكن ًا
ُ
نحن قلبنا االمور ال نعرف نترصف وفق هذا ..اقوهلا بشكل جيد
هذا الوقت ثمني لإلنسان يقيض برتهات ال تسمن وال تغني من
جوع ،بل يقيض بأمور اخرى عواقب هذه االمور كثرية وكم من
مشكلة وكم من فتح نافذة ملشاكل حصلت هبذه االمور..
انا ال أتكلم االن عن جزئيات لو ابدأ ال انتهي وهذه جزئيات
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اصبحت مقلقة بالنسبة للجميع أي احد تتكلم يشكو ..اذن من
املسؤول عن احلل اخواين؟!
بعد ذلك كشفت هذه احلالة شيئ ًا آخر وهو برصاحة اجلهل الكبري
عند مستخدمي هذه االدوات ،يف الكتابة فيها جهل ويف االمالء
فيه جهل ويف الثقافة فيه جهل وهو يملك شهادة ،وعندما ترى
بعض ما يتحدث حقيقة كالم ُيضحك الثكىل ،ال توجد ثقافة
حقيقية حالة من اجلهل وحالة من التواضع يف الفهم ،اذ ًا هذا
مستواه كيف َيفهم معقدات االمور..
َ
قيل يف حق فالن كذا اندفع العرشات شتم وسباب ..من أين
تعرفونه؟! مل��اذا ه��ذه الطريقة تصدقون كل ما يقال سلب ًا يف

اآلخرين!
ِ
عليه ان يرتوى اذا كان متدين ًا اخ��واين ،وقفوهم اهنم
االنسان
مسؤولون ..امامك يوم عبوس قمطرير ،االن الكلمة ال اتكلم هبا
بيني وبني نفيس ،بل يراها عرشات اخرون وينقلوها اىل عرشات
ااخرين  ،من املسؤول عن ذلك؟
اذا ُكنت غري متدين هناك لياقات يف التعامل ،مل��اذا تلجأ اىل
السباب ُله وجه وهذه الطريقة
االساليب الشاذة يف التعامل؟ هذا ُ
من الشتيمة ،بلد حيتاج اىل ان يرقى بثقافته وطريقة كالمه ..االنسان
يتكلم حتى الناس تستفيد ال ان تتكلم دائ ًام بالسوء والكالم النايب
وثقافتك اصبحت هجينة ،االنسان عندما جيلس امام انسان آخر
حتى وان جاءه هِبندام وبيشء يسحر االلباب يبقى ينتظر حتى
يتكلم ،تكلم ألراك هل انت انسان جيد متلك عقال ً جيد ًا؟ متلك
دين ًا؟ متلك أدبيات ولياقات؟ أو ال انت جمرد هيكل ال تعقل من
كتاب اهلل شيئا ،وال تعقل من األلفاظ شيئ ًا ال تفهم اال السباب؟!
هذه الثقافة اخواين اصبحت حقيقة ليست ثقافتنا ،باملعنى البلد
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معروف عنه بلد ثقافة وبلد أدب وبلد فكر وبلد ُعقالء وبلد
عقول ناضجة ..هؤالء الشباب بالنتيجة سيطفحون عىل سطح
ثقافتنا بسبب امهال ا ُالرسة وامهال املعلم وامهال الصديق..
انا ال اعتقد ان احدا منا يرىض ان يوصل بلدنا هبذه الثقافة اهلجينة..
السباب والشتيمة والكالم النايب و شتم االعراض..
ثقافة ُ
اعتقد هذه االمور اخواين واقع ًا عندما نتكلم ..االنسان يحُ ب بلده
حتمل وزهرة شباب البلد راحت
حتمل ما ّ
وحيب اهل بلده ،بلد ّ
يف أيام خلت طحنتها طواحني القتل واالضطهاد وهذا تأريخ
تعرفون ..ثم جاءت هذه الفتنة الداعشية وبحمد اهلل تصدى هلا
ابناء البلد..
بلد مملوء بالعطاء ومملوء بالتضحيات؛ البد ان يتناسب هذا
املستوى ،ال نفسح ألبنائنا ان ّ
حيطوا من قدر انفسهم ،االنسان
تسبه قد يرتفع والتاريخ هكذا،
الذي يسب هو ينزل وال��ذي
ُ
االنسان الذي يشتم هو تقل قيمته ،فلنحافظ عىل ابنائناُ ..نبعدهم
عن هذا اللون من التعامل ،تكلم مع ولدك ُقل ُله اكتب ألراك
ماذا تكتب؟! يعني هذا عقلك ما اليشء الذي ّ
غذاه؟ أي ا ُملغذي
هو؟!
للعقل ما َ
اخواين هذه املسؤولية تضامنية ومجاعية ،وأنا ُاثري اث��ارات هنا
وقطع ًا املسألة ال تنتهي بخطبة وال بمئة ،لكن حتتاج اىل ُجهد من
اجلميع..
نسأل اهلل تعاىل السرت ،وان جيعل هذه األلسنة تتحدث بالرب
امامه
واخلري ،وكل كلمة يتكلمها االنسان سريى اثرها يوم القيامة ُ
فضال ً عن الدنيا ،واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله
الطيبني الطاهرين.
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هل هنالك توبة لمن يقتل مؤمنا متعمدا ؟
تربير الذنوب التي فيها نص عىل عقوبتها جهنم ومنها قول البعض بالنسبة للمذنبني بالقتل عن عمد لربام يدخلون جهنم إن مل يغفر
هلم ومل تلحقهم شفاعة من الشفاعات ومل تكن هلم حسنات ماحيات وإن دخلوها خرجوا منها ولو بعد حني والصحايب أوىل الناس
بالشفاعة وأوىل الناس بالغفران  .انتهى
ؤمنًا ُمت ََع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َه َّن ُم َخالِدً ا ِف َيها )) واقول ايضا ما قاله عز اسمه وتعاىل (( َأ َف ُت ِ
اين قول اهلل تعاىل اسمه (( َو َمن َيق ُتل ُم ِ
ؤمن َ
ُون
عض ِ
َاب َو َت ُ
كف ُر َ
الكت ِ
بِ َب ِ
ون بِ َب ٍ
عض )) (البقرة )85:وارجو التوضيح
يمكن الزام املخالفني بعدم التوبة لقاتل العمد بام ورد يف كتبهم فابن عباس حرب االمة بعد التمسك بظاهر هذه االية املباركة (( َو َمن
ؤمنًا ُمت ََع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َه َّن ُم َخالِدً ا ِف َيها َو َغ ِض َب هَّ ُ
الل َع َل ِ
َيق ُتل ُم ِ
يه َو َل َعن َُه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذا ًبا َع ِظيماً )) (النساء )93:قال( :ال توبة لقاتل العمد
فس ا َّلتِي َح َّر َم هَّ ُ
اب )) الن هذه االية نزلت قبل قوله (( َو َمن
الل )) اىل قوله (( إِ اَّل َمن َت َ
وقال نسخت هذه االية قوله (( َو اَل َتق ُت ُلوا ال َّن َ
َيق ُتل ُم ِ
ؤمنًا ُمت ََع ِّمدً ا  )) ...بستة اشهر).
وقال النبي (صىل اهلل عليه واله)  ( :ما نازلت ريب كام نازلته يف توبة قاتل العمد فابى عيل ) وروى ابو سعيد ان النبي (صىل اهلل عليه
واله) مر بقتيل فقال ( :من هلذا ؟ فلم يذكروا له احدا فغضب ثم قال  :والذي نفيس بيده لو اشرتك فيه اهل السامء واالرض الكبهم
اهلل يف النار ) .
اما معاوية فانه مل يتب بل مل يكن مؤمنا وقد ارص عىل غيه وضاللته حتى بعد شهادة امري املؤمنني (عليه السالم) وانه هو الذي اسس
اللعن والسب و الشتم عىل امري املؤمنني عيل بن ايب طالب وفعل ما فعل مع االمام السبط احلسن املجتبى (عليه السالم) وهل يمكن
انكار هذا الحد من اتباع بني امية والذابني عنهم ؟.
واالية التي ذكرناها رصحية يف اخللود لقاتل العمد وهذا ابو هريرة ينقل عن النبي (صىل اهلل عليه واله) يقول ( :لقتل مؤمن اعظم عند
اهلل من زوال الدنيا) وقد نقل البخاري يف صحيحه واملسلم والنسائي وابو داود وابن حنبل عن ابن عباس قال (ما نسخها يشء) ونقل
النووي يف املجموع ( 345/18وقال ابن جرير باسناده عن سامل بن ايب اجلعد قال كنا عند ابن عباس بعد ما كف برصه فاتاه رجل
فناداه يا عبد اهلل ما ترى يف رجل قتل مؤمنا متعمدا ؟ فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها  .....قال افرايت ان تاب وعمل صاحلا ثم اهتدى
 :قال ابن عباس  :ثكلته امه وانى له التوبة واهلدى والذي نفيس بيده لقد سمعت نبيكم (صىل اهلل عليه واله) يقول  :ثكلته امه قاتل
مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة .......الخ .
نعم قد قال علامء اهل السنة ايضا كام قلنا وذكرنا عن بعض اصحابنا انه يمكن ان يعفو اهلل عن القاتل املتعمد التائب ولكن معاوية
وارضابه مل يتوبوا بل ارصوا عىل ما فعلوا من اجلرائم والنكبات واخلبائث والسيئات .
وهذا معاوية اخذ البيعة البنه السكري العب القرود وا ّمره عىل رقبة املسلمني وما فعله يزيد من قتل سيسجل يف صحيفة اعامل معاوية
فكيف يتصور اهنا حالة عابرة وتلحقه شفاعة الشفعاء ان معاوية كان من رؤوس املنافقني وان اهلل تعاىل قال فيهم (( إِ َّن ا ُملن ِ
َاف ِقنيَ يِف
رك َ
الدَّ ِ
األس َفلِ ِم َن ال َّنا ِر )) (النساء )145::وغري ذلك من االيات الرصحية عىل خذالنه وخلوده يف النار .
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نصوص فقهية
باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه ،أو ريحه ،بالنجاسة
ال يغيرها من أي قسم كان الماء
 عن حريز بن عبد اهلل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم إنه قال :كلام غلب املاء عىل ريح اجليفة فتوضأ من املاء وارشب ،فإذا تغري املاء،وتغري الطعم ،فال تتوضأ منه وال ترشب
ـ عن حممد بن عيسى ،عن ياسني الرضير ،عن حريز بن عبد اهلل ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) ،أنه سأل عن املاء
النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال :إن تغري املاء فال تتوضأ منه ،وإن مل تغريه أبواهلا فتوضأ منه ،وكذلك الدم إذا سال يف املاء وأشباهه
 وبإسناده ،عن احلسني بن سعيد ،عن عثامن بن عيسى ،عن سامعة ،عن أيب بصري ،قال :سألته عن كر من ماء مررت به  -وأنا يفسفر  -قد بال فيه محار أو بغل ،أو إنسان؟ قال :ال توضأ منه وال ترشب منه.
ـ عن أمحد بن حممد ،عن حممد بن إسامعيل بن بزيع ،عن الرضا (عليه السالم) قال :ماء البئر واسع ال يفسده شئ إال أن يتغري.
ـ عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن عثامن بن عيسى ،عن سامعة قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن رجل معه إناءان
فيهام ماء وقع يف أحدمها قذر ال يدري أهيام هو ،وليس يقدر عىل ماء غريه؟ قال :هيريقهام مجيعا ويتيمم.
وعن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن سامعة ،عن أيب بصري ،عنهم (عليهم السالم) قال :إذا أدخلت يدك يف
اإلناء قبل أن تغسلها فال بأس ،إال أن يكون أصاهبا قذر بول أو جنابة ،فإن أدخلت يدك يف املاء وفيها يشء من ذلك فأهرق ذلك
املاء.

باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بمالقاة النجاسة بدون التغيير

 عن حممد بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) وسأل عن املاء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكالب ،ويغتسل فيه اجلنب؟ قال:إذا كان املاء قدر كر مل ينجسه يشء.
 وعن احلسني بن سعيد ،عن محاد  -يعنى ابن عيسى  -عن معاوية بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :إذا كان املاء قدركر مل ينجسه شئ.
 وعن املفيد ،عن ابن قولويه ،عن أبيه ،عن سعد ،عن أمحد بن حممد ،عن عثامن بن عيسى ،عن سامعة بن مهران ،عن أيب بصري،عن أيب عبد اهلل عليه السالم  -يف حديث  -قال :وال ترشب من سؤر الكلب إال أن يكون حوضا كبريا يستقى منه.
 عن حممد بن أمحد بن حييى األشعري ،عن العمركي ،عن عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر عليهام السالم قال :سألتهعن الدجاجة واحلاممة وأشباههام تطأ العذرة ثم تدخل يف املاء يتوضأ منه للصالة؟ قال :ال ،إال أن يكون املاء كثريا قدر كر من ماء.
 عن حممد بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت له :الغدير فيه ماء جمتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكالب ،ويغتسلفيه اجلنب؟ قال :إذا كان قدر كر مل ينجسه شئ ،احلديث.
 -عن معاوية ابن عامر ،قال سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :إذا كان املاء قدر كر مل ينجسه يشء.

استفتاءات شرعية
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الحج
ُّ
السؤال  :هل جيوز الذهاب اىل احلج بطرائق غري مرشوعة ؟
السؤال  :هل جيب احلج عىل البالغ اذا كان قد أدى احلج قبل
اجلواب  :إذا كان القانون يف صالح احلجيج فال جتوز خمالفته ا ّ
ال البلوغ ؟
اذا كانت احلكومة نفسها تتساهل يف ذلك .
اجلواب  :نعم جيب .
السؤال  :شخص وجب عليه احلج ومل حيج إمها ً
ال منه لذلك،
واآلن يريد الذهاب فهل ينوي احلج قضاء أم أداء ؟
السؤال  :شاب مستطيع صادف وقت احلج وقت امتحانه بحيث
اجلواب  :ينويه أداء .
لو سافر للحج ألثر عىل دراسته ،فامذا يصنع ؟
السؤال  :هل جيوز للمراة اخذ ابنها البالغ عمره  ١٣سنة ؟
اجلواب  :اذا كان سفر احلج موجب ًا لترضّ ره رضر ًا ال يستهان به مل
اجلواب  :جيوز باذن أبيه .
يكن مستطيع ًا .
السؤال  :شخص قدم يوم العيد اضطرار ًا وحج فهل يصح حجه
؟
السؤال  :املرأة التي متلك مقدار ًا من احليل الذهبية وتلبسها ومل
اجلواب  :حجه باطــل .
يكن عندها مال آخر ولكن لو باعتها لتمكنت من احلج ،فهل
السؤال  :ما حكم الزوجة التي تذهب اىل مكة ألداء احلج من تستثنى حيل النساء من االستطاعة ،أم جيب عليها بيعها وتكون
دون موافقة زوجها ؟
بذلك مستطيعة ؟
�ج إذا كانت اجلواب  :إذا كانت احليل باملقدار الذي البد هلا منه بحيث يوجب
اجل��واب  :ال يشرتط إذن ال��زوج للزوجة يف احل� ّ
حجة االسالم بيعها وقوعها يف احلرج فال جيب بيعها وليست مستطيعة .
مستطيعة ،كام ال جيوز للزوج منع زوجته عن غري ّ
احلج الواجب عليها .نعم ،جيوز له منعها من اخلروج يف أول
من ّ
احلج بالنسبة اىل امرأة قد ا ّدت
الوقت مع سعة الوقت ،واملطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت يف السؤال  :هل
ّ
يستحب الذهاب اىل ّ
العدة .
احلج الواجب عليها سابق ًا ،مع علمها بام حيصل من اختالط
الرجال يف االعامل كالطواف والسعي وغري ذلك ؟
السؤال  :هل جيوز يل تأدية فريضة احلج للمرة الثانية عل ًام بأن النساء مع ّ
هناك رشوط ًا لدى مؤسسة األوقاف ومن ضمنها أن ال يكون ممن اجلواب  :يستحب واليرض االختالط عىل النحو املتعارف غري
حج الشخص سابق ًا ؟
املوجب لالثارة .
تطبق العدالة يف ايفاد احلجاج
اجلواب  :اذا كانت الدائرة املعنية ّ
فالبدّ من رعاية ضوابطها املقررة لذلك .
السؤال  :هل جيوز الوضوء باملياه املربدة املخصصة للرشب
السؤال  :اهيام افضل للشاب احلج أم الزواج ؟
يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ؟
اجلواب  :اذا كان يأمن من الوقوع يف احلرام مع االستطاعة فاحلج اجلواب  :ال جيوز اذا كانت خمصصة للرشب .
افضل له .
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االح���رار /حس���ين نصر
تصوير :رسول العوادي
صالح السباح

كربالء (العاصمة الطبية) للعراق..
في ُخطوة جديدة لجعل
َ

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح مشروع التوسعة
الجديدة بمستشفى سفير اإلمام الحسين «عليه السالم»
ُ
طبيب���ة األرواح واألب���دان ،هكذا يمكن أن ّ
نلخص ما كانت وأصبحت عليه اآلن مدينة س���يد
الش���هداء (عليه السالم) ،فبين الوقوف على عتبات ّ
والتبرك بقبره الطاهر ،وبين
طفه الخالد
ّ
الس���عي الحثي���ث لتوفير المستش���فيات والمراكز الطبية من قب���ل العاملين على خدمة
المقدس���ة ش���اخصًا محوريًا هامًا من بين المدن التي
مرقده الش���ريف ،تقف اليوم كربالء
ّ
ش���هدت طفرة نوعي���ة كبيرة في مج���ال الطب الذي ّ
تحق���ق من قبل العتبتين الحس���ينية
والعباسية المقدستين ،لتكون اليوم (العاصمة الطبية) للعراق.
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آالف الزائرين تقدّ م اليوم هلم خدمات طبية كبرية ،وسيكون النظر
طبي نام بفعل اخلريين واملؤمنني ،ونعني
موجه ًا
َ
دائ ًام ّ
صوب رصح ّ
التخصصية؛
به مستشفى سفري اإلمام احلسني (عليه السالم)
ّ
الكائنة بالقرب من املرقد احلسيني الرشيف ،والتي مل تتو ّقف
اليوم عند إجراء اآلالف من العمليات اجلراحية وتقديم اخلدمات
املطهرة بتوسعة
الطبية (املجانية) ،حيث قامت العتبة احلسينية
ّ
بنايتها وتوفري ردهات رقود جديدة للمرىض.
املتوليّ الرشعي للعتبة احلسينية املقدّ سة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،وحرص ًا منه عىل تقديم أفضل اخلدمات ألهايل
وج��ه بتوسعة املستشفى ،وليقف اليوم مع
وزائ��ري كربالءّ ،
صحة كربالء وشخصيات
مسؤويل العتبة املطهرة ومدير دائرة ّ
اجتامعية وأكاديمية عىل مراسيم افتتاح هذه التوسعة اجلديدة.
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ومل ِ
خيف مدير عام صحة كربالء الدكتور صباح املوسوي سعادته
هبذا اإلنجاز اجلديد ،مؤكد ًا ّ
أن «افتتاح ردهات رقود املرىض
اإلضافية ُيظهر مدى اهتامم العتبة احلسينية املقدسة بتقديم أفضل
اخلدمات الطبية للمرىض واستقبال األعداد الكبرية من املراجعني
من خمتلف املحافظات».
وقال املوسوي يف حديثه لـ (األحرار) :ان «هذه التوسعة اجلديدة
شهدت إضافة ( 40رسير ًا) إىل العدد السابق الـ ( 50رسير ًا)
ليصبح العدد الكيل اليوم ( 90رسير ًا) ستساعد يف تغطية األعداد
الكبرية من املراجعني هلذه املستشفى ،خصوص ًا وأهنا جتري شهري ًا
أكثر من ( )1500عملية جراحية؛ وبالتايل تتط ّلب زيادة يف غرف
الرقود».
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الدكتور صباح الموسوي

وأضاف املوسوي ّ
أن «املستشفى جتري عمليات يف (الكسور،
البولية ،اجلراحة العامة ،وجراحة املنظارية ،جراحة الصدر
واألوعية الدموية) ،وهناك خطة جديدة للعتبة احلسينية املقدسة
تم وضعها إلنشاء مستشفى بخمسة طوابق يف صحن حبيب بن
ّ
مظاهر خاصة بمستشفى سفري االمام احلسني (عليه السالم)،
«التوجه
ستحتوي عىل كل االختصاصات الدقيقة» ،مبين ًا ان
ّ
لتوسعة مثل هذه اخلدمات يعود لزيادة الزحم يف عدد املراجعني؛
إ ْذ مل يعد باإلمكان تغطية احلاجة الفعلية؛ كون أغلب مراجعيها
هم من خ��ارج املحافظة وبنسبة تصل لـ ( )% 80من املرىض
املستفيدين».
ٌ
متبنية
وأشار مدير دائرة صحة كربالء إىل أن «العتبة احلسينية
هلذا ال�صرح الطبي وستكون هي ودائ��رة الصحة مساندة هلا،
وتعمل عىل رفدها باملالكات الطبية ،إال أنه يبقى أساس إقامة

املطهرة» ،مبين ًا أن «املستشفى نجحت
هذه اخلدمات يعود للعتبة ّ
بإجراء عمليات جراحية نادرة عىل مستوى العراق ،مقابل أجور
مادية بسيطة جد ًا تتمثّل بمبلغ (ألف دينار فقط) (أجور الباص
الطبي) وهذا ما يفرحنا ويزيد ثقتنا بام توجد من خدمات طبية
عالية (شبه جمانية)».
وكشف الدكتور صباح املوسوي عن أن «سامحة الشيخ الكربالئي
ودائرة صحة كربالء باجتاه هدف كبري بأن تكون كربالء (العاصمة
الطبية) للعراق إىل جانب مكانتها الدينية» ،الفت ًا إىل أن «هذه
الفكرة قد بدأت منذ عام  2017بالعمل عىل إضافة مؤسسات
صحية من قبل العتبة احلسينية املقدسة إىل جانب املؤسسات الطبية
احلكومية يف املدينة ،وقد وضعنا اخلطوات الرئيسية للمرشوع
وبدأت خطواته األوىل من خالل تقديم اخلدمات الطبية لكافة
املرىض من خمتلف املحافظات العراقية ،وعندما تكتمل هذه
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الدكتور عدي مجيد حميد

املؤسسات مع مؤسسات دائرة صحة كربالء واملستشفى الرتكي
سوف نعلن يف حينها أن كربالء قد أصبحت بحق (العاصمة
الطبية) للعراق».
ويشاركه احلديث الدكتور عدي جميد محيد املعاون الفني ملستشفى
سفري اإلم��ام احلسني (عليه السالم)  ،مبين ًا لـ (األح���رار) ّ
أن
«املستشفى تم افتتاحها عام 2011م  ،بالتعاون مع دائرة صحة
كربالء ،حيث تقدّ م وزارة الصحة العراقية األمور الطبية والفنية،
فيام يتعلق جهد العتبة احلسينية املقدسة باجلوانب اخلدمية
واإلنشائية ،وقد بدأ العمل هبا تدرجيي ًا إىل أن وصلنا ملراحل
متقدّ مة بتوفري اخلدمات الطبية ألع��داد كبرية من املرىض عرب
إجراء الفحوصات والعمليات اجلراحية للمرىض».
ولفت محيد إىل أن «اإلحصائيات األخرية أظهرت أن مستشفى

سفري اإلمام احلسني (عليه السالم) هي أعىل مستشفى يف عدد
إج��راء العمليات اجلراحية عىل مستوى كربالء ،وبسبب هذا
االزدي��اد الكبري يف اجراء العمليات اجلراحية ازدادت احلاجة
اىل ان نزيد السعة الرسيرية يف املستشفى أي سعة الرقود داخل
املستشفى ،وعليه تم إنشاء الردهات اجلديدة».
وبينّ محيد أن «عملية التوسعة استغرقت سنة كاملة ،إذ تم إنشاء
ردهات جديدة للرجال والنساء ،وتزويدها با ُملعدّ ات الطبية
الالزمة مساواة بالردهات املوجودة يف املستشفى ،مضيف ًا أن
«املستشفى أصبحت رائدة يف العمليات اجلراحية التي جترى
وهي من املستشفيات األوىل يف العراق التي أجرت عمليات
ناظور الكلية وعمليات نادرة أخرى».
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بطراز كربالئي وبعمارة اسالمية مميزة ...

العتبة الحسينية تواصل تشيد مجمع
a
b
االمام الحسين القرآني وجامعة الزهراء

األحرار  /حسين نصر  -تصوير  /رسول العوادي

تواصل الكوادر اهلندسية والفنية يف قسم
املشاريع االسرتاتيجية واالستثامرية التابع
للعتبة احلسینیة املقدسة ،أقىص جهودها
إلنجاز مرشوع جممع االمام احلسني (عليه
السالم) القرآين ،بطراز كربالئي وبعامرة
اسالمية ليكون حتفة فنية وواجهة عمرانية
فريدة من نوعها ملدينة كربالء املقدسة.
وملعرفة تفاصيل اكثر عن فكرة املرشوع
املستقبلية رصح ل���ـ»األح���رار» السيد
(افضل الشامي) قائ ً
ال  :ان مبنى املرشوع
ك��ان خمططا ل��ه ان يكون جممع االم��ام

احلسني (عليه السالم) ال��ق��رآين ،عملنا
عىل حتويل جزء منه لفتح جامعة الزهراء
(عليها السالم) للبنات ،واجل��زء االخر
يبقى جممعا ق��رآن��ي��ا ،ل��ذل��ك ت��م حتديد
املساحة املطلوبة واالتفاق عىل انجازها
كبناية للجامعة مطلع السنة الدراسية (
 ) 2021-2020م  .مؤكدا ان جامعة
الزهراء (عليها السالم) للبنات ستفتح
ابواهبا العام املقبل يف املبنى املجاور جلامعة
وارث االنبياء فقط لسنة واحدة بعد اخذ
موافقة وزارة التعليم العايل والبحث

العلمي حتى السنة القادمة وسيتم انجاز
البناية اخلاصة باجلامعة التي تكون جزءا
من جممع االم��ام احلسني (عليه السالم)
القرآين .
موضحا ان اهلدف الرئيس للعتبة احلسينية
املقدسة من انشاء اجلامعات هو االهتامم
باجلانب الرتبوي من خالل توفري احدث
املختربات وهتيئة البيئة املناسبة للطلبة
واالهتامم الكبري باجلانب الرتبوي وفسح
املجال ام��ام الطلبة ل�لإب��داع مشريا اىل
ان العتبة احلسينية املقدسة ال تضع يف
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حساباهتا اجل��ان��ب االس��ت��ث�ماري بقدر
اهتاممها باجلانب الرتبوي.
فيام قال املهندس (حيدر عباس) رئيس
دائ��رة االرشاف يف القسم  :ان مرشوع
جممع االم���ام احل��س�ين (عليه ال��س�لام)
القرآين يعد اكرب جممع ختصيص لتدريس
علوم القرآن الكريم يف العراق ،يتم تنفيذه
حاليا من قبل رشكة خريات السبطني وفق
تصاميم مميزة من الطراز االسالمي ،وعىل
مساحة اكثر من ( )10دونامت عىل طريق
(كربالء – بغداد).
مبينا ان املرشوع يتضمن البناية الرئيسية
والتي حتتوي عىل رسداب وأربعة طوابق

اضافة اىل بناية سكن الطالب وبناية سكن
الطالبات ،وبناية سكن العوائل وبناية
الروضة واملبنى اخلدمي ،مضيفا ان كل
امن هذه البنايات حتتوي عىل(  ) 4طوابق
فضال عن القاعات الدراسية تم انشاؤها
عىل مساحة بنائية تبلغ(  )42ألف مرت
مربع ..
موضحا ان املجمع إذ ينقسم اىل قسمني
أح��دمه��ا ل��ت��دري��س ال��ط��ال��ب��ات واآلخ��ر
لتدريس ال��ط�لاب ،يتوسطهام مدخل
رئييس وقاعة اجتامعات كربى ومرسح
بطابقني بمساحة( 600م ،) 2اضافة اىل
رسداب املجمع الذي تبلغ مساحته( 7
) آالف مرت مربع ،ويشتمل عىل غرف
اخلدمات والكهرباء وامليكانيك واملخازن
واملطعم ،فيام يشتمل الطابق االريض
باإلضافة اىل القاعة وامل�سرح عىل( 18
) قاعة للمحارضات و( )10قاعات
للحاسبات وقاعات امتحانية وغرف
للتدريسيني و( )4كافيرتيات وجماميع
صحية ونافورات ،فيام يضم الطابق األول
مكتبة مركزية تنقسم اىل قسمني للرجال
والنساء ،اما الطابق الثاين يضم ( ) 22
قاعة للمحارضات وأخرى لألساتذة و(8
) قاعات امتحانية فيام يضم الطابق الثالث

املكاتب االداري��ة ومركز ًا للمعلومات
وقاعات لالجتامعات واستوديوهات
للتسجيل الصويت.
مشريا اىل ان بناية سكن الطالب تبلغ
مساحتها (  700م )2بأربعة طوابق
لكل طابق(  ) 20غرفة تتسع كل واحدة
لطالبني ،فيام تبلغ مساحة بناية العوائل
السكنية لألساتذة(  770م )2مكونة من
أربعة طوابق ،خصص الطابق االريض
ليكون مصليني رجايل ونسائي ،والطابق
االول منها مكون من(  ) 6شقق سكنية
كذلك بقية الطوابق ال��ث��اين والثالث،
اضافة اىل بناية تشمل ري��اض األطفال
للعوائل الساكنة يف املجمع مشيد ًة بطابق
واحد وبمساحة (  400م ، )2أما مبنى
اخلدمات فهو مشيد عىل مساحة( 330م2
) بطابق واحد وحيتوي عىل غرف حموالت
ومو ّلدات.
ويذكر ان رشكة خريات السبطني إحدى
الرشكات املهمة والتابعة لألمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة تقوم بإنجاز
ع��دد م��ن املشاريع املهمة واحليوية يف
مدينة كربالء املقدسة من أجل االرتقاء
باملشاريع اخلاصة بالعتبة املقدسة وتنفيذ
براجمها املستقبلية.
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مشروع في صور

قناة كربالء الفضائية
مكان المشروع  /كربالء المقدسة  -منطقة االبراهيمية

مكونات المشروع:
اصبح العالم االن قرية وذلك بسبب تطور اجهزة االتصال ومن بينها الفضائيات  ،ولكي تواكب
العتبة الحسينية المقدسة هذا التطور لخدمة ابي عبد اهلل الحسين (عليه السالم) اعتمدت افتتاح
قناة كربالء الفضائية لتساهم بنشر الثقافة الحسينية لمختلف ارجاء المعمورة اضافة الى النقل
المباشر للمجالس الحسينية والشعائر الحسينية والزيارات المليونية لتساهم في اطالع الراي العام
العالمي على ماهية كربالء ومن هو الحسين عليه السالم  ،هذا باالضافة الى بث اخر االخبار
واالنجازات التي تحصل في كربالء المقدسة مكاتب لإلدارة ومخزنين واحد الى اقسام القناة
مبان
واألخر للديكور واألستوديو حيث انشأنا فيه استوديو مدينة يثرب القديمة وقمنا بإنشاء عدة ٍ
هي مبنى للسواق ومبنى خاص بالصوتيات ومبنى انشئ كمطعم للمنتسبين ونحن في المراحل
شبه النهائية لبناء مبنيين احدهما مبنى سكني للمنتسبين من خارج المحافظة وضيوف القناة وهذا
المبنى يضم  12غرفة مع صحيات والمبنى االخر هو استوديو للقناة والمتوقع استالمهما قبل نهاية
السنة،اما في مجال االجهزة الفنية والتكنولوجية والبث فنحن مواكبون للتطور الحاصل وهذا
نتيجة متابعتنا وحضورنا في المعارض على مستوى الشركات العالمية  ,وفي االونة االخيرة تم
شراء منظومة كاميرات حديثة وبمواصفات عالية وغالبة اجهزة القناة جاهزة للتحويل من نظام
الــ SDالى نظام الـــ  HDوان المتابع لقناة كربالء يلمس دقة الصورة مقارنة بالقنوات االخرى
وهذا خير دليل على كفاءة االجهزة المستخدمة لدينا،وفيما يخص البث فلدينا مشاهدات بمستوى
 1250مدينة في العالم تشاهد قناة كربالء ولدينا اوقات محددة من االيام نالحظ ارتفاع المشاهدات
بنسبة كبيرة ومركز متقدم وكل مشاركات القناة في المهرجانات والمحافل والمسابقات دائما
تحصل على المركز االول او الثاني ولدينا شهادات تقديرية توضح مشاركات القناة  .علمًا ان
الجهة الممولة هي الموازنة االستثمارية لديوان الوقف الشيعي الموقر.
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ّ
تدشن برنامجها الخاص
كشافة الوارث

بالعطلة الصيفية

تقرير /:حبيب باشي  /تصوير :عباس الشريفي

دش���نت جمعية كش���افة ال���وارث التابعة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة ،برنامجها الخاص
بالعطلة الصيفية متضمنا دورات وورش���ا لفئات الكش���افة واالشبال ،في محافظة كربالء
المقدسة وبابل والناصرية وبمشاركة اكثر من ( )550مشاركا.
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مشاهد من البرنامج الكشفي
في المحافظات العراقية

وقال قائد الكشافة (امري فريد) مسؤول مفوضية كربالء املقدسة،
ان «الربنامج انطلق يوم السبت املوافق  15حزيران لعام 2019
ألربعة ايام يف االسبوع ،ويستمر لثالثة اشهر».
واضاف فريد ،ان «مجيع قادة االفواج الكشفية ستبارش بالربنامج
يف عدة حمافظات ،ومنها كربالء املقدسة ومناطقها من خالل
منتديات الشباب الرياضية ومتنزه اإلمام احلسني الكبري ،ومخسة
مساجد وحسينيات».
موضحا ان «برناجمنا الصيفي يشمل عىل مرحلتني االوىل
للكشافة بمشاركة تزيد عىل ( )250عنرصا كشفيا والثانية
لألشبال بمشاركة تزيد عىل ( )300عنرص ،وقد تم حتديد يومي

السبت واالحد ملرحلة الكشافة ،ويومي الثالثاء واالربعاء ملرحلة
االشبال».
وأشار فريد اىل أن الربنامج يتضمن عدة جوانب منها اجلانب
الرتبوي من خ�لال ال��ورش وامل��ح��ارضات الدينية والفقهية
والندوات ،واجلانب التطويري ويشمل دورات اعالمية وفنية
وثقافية وكشفية ،وجانبا ترفيهيا يشمل االلعاب الرياضية
والسفرات العلمية والرتفيهية ،وجانبا كشفيا من خالل االعامل
الريادية وااليعازات التنظيمية يف املسري الكشفي وغريه».
وجدير بالذكر ان الفئات املشاركة يف امللتقيات الكشفية ،ترتاوح
اعامرهم بني ( )15 – 8سنة من املحافظات الثالث املذكورة انف ًا.
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بحضور شخصيات دينية وثقافية من مدن أوروبية مختلفة...

انطالق فعاليات اسبوع أبي الفضل العباس «عليه السالم» في برلين

االحرار :حسين نصر

بخطوات ثابتة وبفكر ومنهج عقائدي راسخ انطلقت فعاليات
أسبوع  -أيب الفضل العباس( -عليه السالم) الفكري الثاين يف
عدة مدن املانية للقاء مع املغرتبني العراقيني حتت عنوان( املغرتبون
ثروة للوطن ) وبالتعاون مع اجلمعية االوربية لتعارف االديان
والتي مقرها يف برلني واقيم مؤمتر اخر حتت عوان (دور االديان
يف نرش السالم) ،وذل��ك حول دور علامء الدين واملؤسسات
الدينية يف نرش السالم واملحبة بني الناس ،بمشاركة ممثيل االمانتني
العامتني للعتبتني املقدسني احلسينية والعباسية وبحضور علامء
دين من طوائف ومذاهب دينية متعددة وشخصيات اكاديمية
واإلعالمية فض ً
ال عن فضالء احلوزة العلمية...

وقال السيد (افضل الشامي) ممثل العتبة احلسينية املقدسة يف
كلمة القاها يف مدينة كولن االملانية ضمن برنامج العتبة العباسية
للقاء االخوة املغرتبيني :يرشفني ويسعدين ان أقف هذا اليوم
بخدمتكم ألنقل اليكم حتيات ودع��وات اخوتكم يف العتبة
احلسينية املقدسة ،ومتنياهتم لكم باحلفظ والسالمة والسداد
يف الدين والدنيا كام أتوجه بالشكر والتقدير لألخوة يف العتبة
العباسية املقدسة ولألخوة يف اجلمعية االوروبية للتعارف بني
االديان للجهود التي بذلت وتبذل من اجل تعزيز عرى التواصل
بني االخوة املغرتبني وبني وطنهم االم ،ولإلخوة القائمني عىل
هذا املكان الذي مجعنا مؤسسة عابس الشاكري ،وانطالق ًا من
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شعار ملتقى (دور املغرتبني يف التنمية وتعظيم الشعائر احلسينية
وتقوية الروح الوطنية) .واستثامرا للوقت لنسأل سؤاال..

• القضية الحسينية تعزز الروح الوطنية

هل حققت القضية احلسينية مساحة واسعة ألبنائنا من اجل
تعزيز الروح الوطنية لألخوة املغرتبني..؟ وهل ستحقق هلم
مستوى اعىل من االحرتام والتقدير لدى مواطني هذه الدول
ومن مكوناهتا وبام يزيدهم عزة وكرامة ؟.

يشغل مساحة واسعة كذلك ،وبحسب ما سمعناه من الزائرين
األجانب وخصوص ًا من جاء يف زيارة األربعني من غري املسلمني
ان اهم يشء يلفت انتباههم هو :كيف يستطيع انسان استشهد
قبل أكثر من  1400سنة ان تكون له قوة جاذبة لكل هذه املاليني
املختلفة األديان واملذاهب والبلدان وما هو الرس الذي يكتنف
ذلك؟..
كان البعض يعرب بأن هذا احلب يشء عجيب إذ ان هؤالء الزائرين
يمكن ان يتعرضوا ملخاطر عديدة وهم يف طريقهم الطويل اىل

السيد (افضل الشامي) ممثل العتبة الحسينية المقدسة
لإلجابة عن هذا السؤال أهيا السادة نستحرض كالم االمام
املعصوم (عليه السالم) (خاطب الناس عىل قدر عقوهلم) ،أوال،
وثاني ًا نأيت لنفهم قضية عاشوراء وما جرى فيها منذ يومها األول
وما تالها ونستخلص منها الدروس والعرب ،أهيا السادة ال خيفى
عىل اجلميع ان قضية االمام احلسني(عليه السالم) هي قضية
الدين ،واألنبياء وقضية الرصاع بني احلق والباطل عىل وجه
األرض بأجىل صورها ،واالستعداد للتضحية يف سبيل اهلل تعاىل
بكل يشء ،فبعدُ عاشوراء العاطفي له مساحة واسعة وبعدها
الفكري له مساحة ايض ًا والبعد اإلنساين وعالقات احلب فيها

كربالء ولكن رغم ذلك فإننا نجدهم حيثون اخلطى نحو قرب سيد
حر او ٍ
برد او عناء او أ ّية هتديدات أخرى،
الشهداء ال يأهبون بِ ٍّ
اهيا السادة االعزاء هنا يف بلد املهجر أتصور ان التأكيد عىل صور
احلب والصور االنسانية يف عاشوراء وما تراها يمكن ان يشكل
املساحة االوسع للحديث عن الواقعة وخصوص ًا مع مواطني
هذه الدول ولنأخذ صورا عىل سبيل املثال ال احلرص عالقة االمام
احلسني عليه السالم بخالقة وبذوبانه ورضاه بكل ما جيري عليه
سالم اهلل عليه -وهو القائل كلام اشتدت عليه اخلطوب (اللهمان كان هذا يرضيـك فخذ حتى ترضـى )  ،الصورة الثانية ما ورد
عنه يوم عاشوراء امله وحزنه عىل اعدائه بل وبكاء عليهم يف
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بعض االحيان وهذا ال يستبعد باعتباره -سالم اهلل عليه -امام زمانه
وان هؤالء االعداء ايضا ينبغي هلم وبموجب تكليفهم ان يكونا من
سالكو طريق الغواية والنحراف الذي جعلهم يف حال استعداد لقتل
امام زماهنم وإلمام احلسني عليه السالم وهو بمنزلة اب الذي حيزن
عىل أي انسان ينحرف عن جادة الصواب ويؤدي به ذلك اىل اهلالك
االبدي .اما الصورة الثالثة ما ورد عنه عليه السالم انه كان يتعامل
بإنسانية وحمبة مع اجلميع فال يفرق بني ابنه عيل االكرب وبني الغالم
الرتكي او جون رغم اختالف انساهبم وألواهنم وانتامهتم.

• زيارة االربعين المساحة االوسع واألكبر للتعرف

اما يف عرصنا احلارض فتشكل زيارة االربعني املساحة االوسع واألكرب
للتعرف عىل شعب احلب والوفاء اليب عبد اهلل احلسني عيه السالم
 ،موكد ان الشعب العراقي الذي اصبح مثار اعجاب العلم بوالءه
وعطائه وكرمه ومروءته وشجاعته وإنسانيته وهذا يشكل مساحة
واسعة لتعزيز الروح الوطنية لكل ابنائنا بغض النظر عن انتامرهتم
الدينية واملذهبية والقومية الن ما يقدم من عطاء يقدم باسم العراق
وشعبه الذي ترشف باحتضان القضية احلسينية ورعايتها والتضحية
يف سبيلها وخدمتها عرب القرون ومن حق العراقيني مجيعا ان يعتزوا
بذلك وجيعلوه عنوانا لوحدهتم ومل شملهم.
اهي��ا األخ��وة املغرتبون اق��ول لكم ناموا قريري االع�ين فوطنكم
ومقدساتكم بعد حفظ اهلل تعاىل هي يف عيون ابنائكم وإخوانكم يف
العراق فقد وضعوا يف ارواحهم عىل اكفهم للدفاع عنها والتضحية يف
سبيلها ،ولنا لديكم امنيات نتمنى ان نراها ومنها:
أو ً
ال :ان نرى وحدتكم وتآلفكم واستمرار لقاءاتكم وجتمعاتكم التي
تعزز وحدتكم واستمرار ارتباطكم وارتباط ابنائكم بوطنهم وذلك
من خالل احلضور يف احلسينيات واألماكن التي تعزز ذكر ايب عبد اهلل
احلسني (عليه السالم) فأن ذلك يمثل اقوى ما يمكن للحفاظ عىل
العالقة بينكم وابنائكم ووطنكم األم.
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ثاني ًا :انتم يف بلدان متقدمة علينا يف جماالت كثرية ،يف الصناعة،
والطب ،والتكنولوجيا ،والبد من كسب هذه اخلربات واملسامهة
يف نقلها اىل بلدكم ووطنكم األم وفا ًء منكم له ولشعبكم.
ثالث ًا :عكس الصورة التي يتمناها ائمة اهلدى (عليهم السالم)
ومراجعنا العظام من اتباعهم ص��ورة الصدق والعمل اجلاد
والتطوع خلدمة املحتاجني والضعفاء حتى مع من خيتلف معنا يف
الدين واملذهب والوطن البد من عكس صورة زيارة األربعني
وخدمة زوار األربعني خالل وجودكم يف هذه املجتمعات.
اختتم :اخ�ير ًا وليس آخ��ر ًا امتنى منكم كل خري وان نترشف
بخدمتكم بكربالء املقدسة قريب ًا إن شاء اهلل تعاىل واحلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا ونبينا حممد وآله الطاهرين.

• البيان الختامي للمؤتمر ح��وار االدي��ان في
نشر السالم وجريمة سبايكر في برلين
ويشري السيد افضل الشامي ويف ختام املؤمتر صدر ( البيان
اخلتامي) إيامنا م ّنا يف ترسيخ ثقافة السالم ونبذ ثقافة الكراهية
والعنف ودعام جلهود املنظامت الراعية إلشاعة ثقافة التعايش
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السلمي بني البرش ،وإجالال ألرواح مجيع ضحايا اإلرهاب خرج
املشاركون بمجموعة من التوصيات:
اوال :نطالب ال��دول واملؤسسات الدولية كاالحتاد االورويب
واالم��م املتحدة لتحمل مسؤولياهتا االنسانية ملتابعة حاالت
التطرف وجتفيف منابعها الفكرية واملالية.
ثالثا :املطالبة بتدويل جريمة سبايكر واعتبارها جريمة تطهري
عرقي ضد االنسانية ومالحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
رابعا :اشاعة ثقافة السالم من خالل احلوار والتعارف بني االديان
واملعتقدات املختلفة.
خامسا :تعزيز الدور االجيايب للمرجعيات الدينية ذات اخلطاب
املعتدل.
س��ادس��ا :رضورة العمل اجل��اد وال��ت��ع��اون ب�ين صناع القرار
ومؤسسات املجتمع امل��دين واملرجعيات الروحية يف الرشق
والغرب.
سابعا :دعوة االعالم للرتكيز عىل قيم التسامح واملحبة والسالم
واالبتعاد عن االثارة والتحريض.
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يــــــــــــــــا ْأر َ
ض كـــــــــ َـ ْر ٍب

ي������ا �أ ْر�� َ
�������د ر�أي��������������تُ ُح�����رو َف�����ه�����ا
���������������ض َك�
�������������ر ٍب ق� ْ
ْ

� ْأح�������� َب�������� ْب��������تُ �أط���������ي���������ا َر ال�������������ش������ه������اد ِة ُغ������������� َّر ًدا
������م�������وده�������ا
� يِّإن َك������������ف�
�����������ر ُت ب�������ع�������اده�������ا وث� ُ
ْ
ْب�������ر ًة
�������س اغْ ����� رِ
ِت�����راب�����������ي َع������� رْ َ
ر َّو ْي��������������������تُ �أن��������ف��������ا�� َ
�أ َّم���������� ْل����������تُ ي�������ا ق�����������د َر ال������ ِب�������������ش������ار ِة خَ ْ
�������ر ًج��������ا
م� َ
�أر�� ُ
������ر َح�������تْ ل���� َن����ا
��������������ض امل���ل��ائ������ك� ِ
�����ة الأُىل ��������ش� َ
�����اء ال����� َغ�����وا
ق� ْ
������د َط������� َّوح�������تْ ب����ال������ َّ���ش���� ْم������ ِ���س َظ������ ْل������م� ُ
ا َ
ُ
�������������������وف ط�����������������اردين وم������������ا م������ل������ك������تْ ي������دي
خل�
ه����������ذا ط�������ري������� ُق� َ
دم �أخْ �������� َ�����ص������ ْب������ َت������هُ
������ك ِم�
ْ
�����������ن ٍ
َ
�������������واك َق�����������ص�����ي�����د ًة
������ر يف ه�
و�أن��������������ا املُ���������������س�������ا ِف� ُ
ن �أرى ِب�������� َب��������اب� َ
ال��������ع��������المَ ِ����ي��� َ
���������د هَ ������������ َووا
�������ك ق� ْ

الدكتور عبد العزيز شبين*

خم�����������������ض��������وب� ً
�������ة ب��������دم��������ائ��������ه��������ا م������ َت������ َي������ ِّق������ن������ا
���ج���� َن����ا
وك� ِ
��������ر ْه���������تُ �� َ�����ص������ ْم������تَ ُغ������روب������ه������ا ُم������ ْ���س���� َت���� ْه� ِ
����������ن ُت���������راب� َ
��������ك م������ؤم����� َن�����ا
��������ر ًف���������ا ِم� ْ
������ر ُت َع� ْ
ون���������������ش� ْ
������و�������س َ
�����وق������ َن������ا
������وب � ْأج����������راه����������ا ِل������ ُي
������ف ُم� ِ
َي������� ْع�������ق� ُ
ُ
َ
�����ظ�����ل ُ
َ
َّ
�����م�����وخ�����هُ وت������ َ���س���� ْو�����س���� َن����ا
������ش
ا������س����� َت
ِف
������ي������ك ْ
������ة َب����� ِّي����� َن�����ا
����������س�����������ا يف ال�������ك�������رام� ِ
الإِمي���������������������انَ َد ْر�� ً
������������د إ� َّ
������ش�����ي مَ ْ
ال ُح������� َ����س����� ْي����� ًن�����ا َم������ ْو ِط������ َن������ا
ت
ْ
ِ
ل جَ ِ
ْي����ر ِج������� َن�������انِ َط������ ِّف� َ
َ
مَ ْ
�����ك َم� ْ�����أ َم����� َن�����ا
ل �أ ْل�
�����������ق َغ����� رْ َ
����������د �� َ������ش�������دَّ َن�������ا
�������س������ َع������ ًف������ا ِب
�������ق�������ام�������ة م����������������دِّ ِه ق� ْ
ِ
َ
�����������������ذ َب ال������� َّ����س����� َف�����ر ال������ ُه������ي������ام و� ْأح������� َ����س����� َن�����ا
م������ا � ْأع�
و� َأق����������� ْم�����������تُ ُح�������� َّب� َ
�������ك يف ف��������������������ؤادِيَ َم������ ْ���س���� َك���� َن����ا
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حب الحسين أجنني
" من وحي العبارة اخلالدة لعاب�س ال�شاكري عليه من اهلل الر�ضوان "
سني �أجنّني
حب احل� ِ
ُّ
فطفقتُ ال �ألوي على دنيا
ونف�ضتُ َ
عمق �أ�صابعي من ّ
زبرجها و ُزخر ِفها
كل ِ
وخلعتُ � َ
أردية الربيقْ
سني �أجنّني
حب احل� ِ
ُّ
فلب�ستُ ُ�صبحي
بال�ضياء
ع ّب� ُأت قلبي
ْ
ني
ونقعتُ روحي باليق ْ
�سكينة مهجتي
أن�سج من
ِ
و�شرعتُ � ُ
نو ًرا
ً
أجنحة
و�
ني يف نف�سي
لأ�سم َو عن ِ
لهاث الط ِ
وهم الطريقْ
وعن ِ
سني �أجنّني
حب احل� ِ
ُّ
فرميتُ
أتون النو ِر
�
يف
نف�سي
ِ
الظلمات
تنداح عنّي وط�أ ُة
كي
ِ
َ
يف دربي
ويف �إرثي العتيقْ
سني �أجنّني
حب احل� ِ
ُّ

مرت�ضى �آل �شرارة العاملي

فخلعتُ عنّي َّ
كل �أ�سمايل
و�شهواتي
ُ
�ألقي ُتها وعدوت ال �ألوي على دنيا
ودلفتُ َ
غيم النحو ْر
عمق الأحم ِر
ِ
املهراق من ِ
ْ
وال�سيوف
بني الأ�سنّة
ْ
احلتوف
قافلة
قلب
ِ
يف ِ
إبلي�س اخلبيثَ
ُ
جالدت � َ
ني
بحدّ �سيفي واليق ْ
جالدت نف�سي قبل َ
ُ
ذلك
بالإراد ِة والتخ ّلي
عيون �ضحالتي
والتواري عن
ِ
لتكف عن �إدما ِنها َ
ر ّو�ض ُتها ّ
الرتاب
ع�شق
ْ
اجلب ال�سحيقْ
ون�شل ُتها من ذلك ِّ
سني �أجنّني
حب احل� ِ
ُّ
َ
فركبتُ �صهوة حكمتي
ُ
سني خملَّدً ا
وغدوت جمنونَ احل� ِ
نا�صع
تاج
ِ
اجلنون على جبيني ٌ
ُ
ْ
العقول
و�أمامه قد ط�أط� ْأت �أذكى
قت الطهار ُة والرحيقْ
وله ت�ش ّو ِ
سني �أجنّني
حب احل� ِ
ُّ
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َ
انتزع ذنوبي
كيف
ُ
ّ
وأتط ّهر في ظاللك ..؟
حيــــدر عـــاشــــور

بك من رحيل منا ّ
�أحتمي َ
ومن م�شيب يقا�سمني النحيب واملا�ضي
يفْ ،
معني ان تطفئ كل ذنوبي
معني �أنا �أكرث مبعرفتك ..وانت
اخلفي.
ّ
ّ
وتط ّهرين يف ظلك ،بتاجك امللكوتي ،برتبتك �أيها املقد�س ..مل �أ َر
من يمُ �سك حوائجي غريك ايها االبهى يف ايامي القا�سية وال��دروب
ْ
املوحلة ،ولي�س لديه ما ا�سرت به روحي غري ا�سمك وا�سماء ورثتك
اح�س ان ذنوبي ت��ذاب كاحلجارة
يف النعيم ،وح�ين يلهج فمي بهم
ُ
ال�صلدة ،وافئدتي خ�ضر وقامتي به ّية ،وقد � ّ
علي النور ،فتنف�ستُ
أهل ّ
من ريحك..
رب اح�سا�س �أتذوقه يف ثنايا
حلظتي العاطفية الباكية املنقذة ،اك ُ
ال�ضريح ،كلما اجن� ُ
�رف و�سط الزائرين امل�سافرين يف التاريخ والدم
الباحثني عن غفران الذنوب ..بني بكائهم ودقات القلب ،بني اال�سى
ّ
والفرح ،هناك �صدى من بعيد ا�سمعه احت�س�سهُ
ين�سل عرب اعماقي
يقرتب رويدا رويدا حتى تلت�صق جبهتي مع االر�ض
ي�شعرين بالأمان..
ُ
املعمدة بطيب ال�شهادة ،ك ّورت يدي ثم تو�سدتها ،ف�شعرت ان �أزاميل
النور قد فا�ضت على ج�سدي النحيل وك�أنها تر�شدين اىل ما هو �أنقى
..
علي ان �أت�صرف بر�ؤية وح��ذر ،و�أي��ة هفوة �أرتكبها كفيلة ان
بات ّ
أظل � ُ
تفقدين النور الذي ان�ساب اىل قلبي� ..س� ُ
أخيط يف ح�ضرتك
املقد�سة  -يا �أم�يري� -أ�صوات ًا جديدة ملفردات كتاباتي ،و�أحفر يف
وجهي عينني ثابتتني مبللتني بالدموع حتمالن ا�سمك ،ع�سى ان التحف
بنعمة ال�شفاعة والر�ضا .
كي �أقتني كثريا من ر�ضاك و�شفاعتك �س�أبقى ،يا �سيد العذاب واالحزان
املكفنّة بلون الرتاب� ،أ�س�ألك ان تتقبلني وتزيح �سواد القلوب عني،
اخلفي
ي�صري يل �أم�لا ،واحتفظ بر�ضاك
ومتنحني بع�ض ال��دفء ّ
َّ
الثمني ،مت�سلحا ب�سرك العظيم ،لتبقى العيون وال�شفاه ت�صدح امتنانا
بالتوفيقات التي مل�ستها من في�ض كراماتك يف حلظة �شم انفا�سي لعطر
ح�ضرتك .فالأكرث توفيقا هو االكرث عمرا يف �صحن خدمتك.
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الى روح الشهيد السعيد( انور راسم جاسم الكرعاوي)

البطل الذي أعطى للشهادة معنى الحياة
حيدر عاشور

ٌ
ُ
يعرف اخلوف او الرتدد ،كان يتصور نفسه كمثل أعىل للملبني لنداء
رجل ال
اجلهاد الكفائي يف تأدية الواجب الوطني املقدس يف الدفاع عن كل ما هو
عراقي ،وكبطل من ابطال احلشد الشعبي الذين هبوا كالعواصف املميتة
لقلع متوحيش (داعش) من جذورهم ،ليبعد شبح املوت بالذبح واحلرق
عن ِ
أهله بالدم والدين واملذهب  ..شعور يصعب تعريفه ،ويفرض نفسه
عىل عقل االنسان وقلبه .لكن قلبه املفعم باإليامن كان مغتبطا يتلذذ بشعور
السعادة التي تنتظره واملنبثقة من ثقته بنفسه التي ال حد هلا يف طبيعته احلسينية
التي تربى عليها ،وإحساسه املطلق بشجاعته يف مواجهات مميتة مع جرذان
املوت الداعيش.
مل حيفل معها كيف تكون النهاية ..ولو أنه يف حلظات القتال احلاسم كان يبالغ
فيام يقوله لنفسه عن عدم خوفه من خطر املوت طاملا املوت يسمى شهادة ..
فأهبر يف قتاله كل من حوله يف حترير املحتجزين يف جامع القائم باحلوجية..
كان يقاتل وكأنه بركان ثائر ال حيدث اال يف فرتات قليلة ومتباعدة ،ان يرى
االنسان عىل وجه احلقائق تلك النية السوداء التي تنذر بالعنف والقتل
والذبح وجتعل منه هدفا هلجومها احلاقد يف قوة ال يمكن التحكم بعقليتها
الوامهة ،وقسوة ال سلطان ألحد عليها وهي متزق االمل واخلوف كليهام عن
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قلبه ،كأنه يعيد اكتشاف روحه التي نذرها للشهادة
يف سبيل الوطن واألرض واملقدسات .وان القدر
يقوي من عزيمته وخيلق له االمل ان
يقف اىل جانبه ّ
يكون شهيدا خم ّلدا .مل ِ
املوت يخُ يفه ،كان ير ّدد
يكن
ُ
دائام :ان مجيع الناس سريحلون حتام ولكني ال اريد
ان اموت اال يف سبيل اهلل وال أقبل إال أن ُيطلق ع ّ
يل
شهيد العقيدة واملذهب.
لكن هذه الشهادة التي تاق اليها اثناء قتاله املستميت،
مل تواته بل جعلت منه بطال مشهورا بالشجاعة بني
اقرانه .انه بحق رجل ذو شجاعة منفردة .كان ثابت
اجل��أش بلياقة بدنية عالية يف غاية املهارة .يتقدم
املجاهدين يف اوج القتال ليصنع االمل يف النفوس
ويرفع بشجاعته من معنويات اخوته يف اجلهاد ،وهو
يردد -لبيك يا داحي الباب -لبيك يا ثار اهلل.. -
رصاع ال يمكن اذابته بسهولة كان يظهره علنا ،اال انه
محل داخل ذاته مصريا خاصا كيف سيكون شهيدا
تفتخر به عائلته وولده الوحيد وزوجته احلبيبة وأمه
التي انذرته للحسني «عليه السالم» خادما ،وأبوه
الذي ادمنه عىل زيارة امريه احلسني «عليه السالم»
 ،سيفتخر به كل أهايل القائم بل سيفتخر به العراق.
كان يصمم يف كل معركة ان يكون شهيدا ،وعندما
ينترص تأيت اليه النصائح من االقربني ان ال يكون
هبذا الترسع نحو الشهادة فيقول:
 وأين يمكنني ان احصل عىل موقع افضل من هذا،ومرتبة عظيمة افضل من هذه بني مواقع ومراتب
الوجود ..الشهادة يف سبيل الوطن ،الشهادة يف
سبيل االرض واملعتقد ،الشهادة يف حفظ املقدسات
من ان يدنّسها االنجاس.
وتو ّقف عن الكالم ليحدق يف وجوه الشهداء ثم
حاول ان يبتسم ،فقال :اهيا الشهداء سنلتقي عند
مليك مقدر وسنطوف بأرواحنا عىل احبابنا وسنزور
كل حلظة موالنا احلسني « عليه السالم» الوجيه...
كل من سمع كالمه حتسس نفسه شهيدا فاملعركة
القادمة حترير املوصل القديمة.
وحتررت املوصل ،وساد العامل الصمت والسكون
املخيف ،وحقق احالمه املرتعشة وتسامق مع نفسه
كأمواج النور العالية ،وعلقت صورته يف الطرقات
 ،واألصابع تشري اليه بالشهيد الشجاع الذي اعطى
للحياة معنى .وه��ام الناس بكل فخر واعتزاز
بتشييعه اىل دار السالم بتاريخ 2017/6/30
وسجل يف سجالت اهلل شهيدا..
ّ
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من كتاب
التمسك بالقرآن الكريم)
(اختصاص الشيعة في
ّ
اعداد :علي الشاهر

تذهب أقوال المفكري���ن الفطاحل في المجاالت العلمية في
مذه���ب االمامية إلى حقيق���ة ثابتة بأن جعل القرآن مقياس���ًا
لتثبي���ت الش���ؤون الفردي���ة واالجتماعية هو أمر ض���روري جدًا
ويمتاز بأهمية خاصة.
يخص بحاكمي���ة الكتاب وجعله المي���زان والمقياس
وفيما ّ
لتمييز وتعيين الصحيح والفاس���د من اإلخبار ،فانه قبل أن يتم
إثبات���ه عن طريق النصوص قد ثب���ت عن طريق االدلة والبراهين
من أنه أمر ال غبار عليه ،وال يمكن تجاوزه إلى أي وجه آخر.

وكام يشاهد يف بيان أخبار وأقوال فطاحل العلامء فإن حيوية هذا
االمر وسداده متتاز بوضوح وإرشاق ،إذ توحي بأننا ال نحتاج إىل
أي دليل خارجي لقبوهلا واالذعان هلا ،وجمرد نسبتها إىل كتاب
اهلل وصيانته من اخلطأ والتحريف هلام شاهدان عىل ذلك ومها
دليل عىل صدقها وصحتها ،إذ تتمكن بذلك أن توفر االرضية
جلعل القرآن احلاكم واملرجع لتمييز وتعيني االخبار الصحيحة
عن االخبار السقيمة والفاسدة.
يقول الشيخ االنصاري« :الثانية :أن يكون (اخلرب املخالف)
عىل وجه لو خال اخلرب املخالف له عن املعارضة لكان مطروح ًا
كلية ،كام لو كان ظاهر
ملخالفة الكتاب ،كام إذا تباين مضموهنا ّ
الكتاب يف املثال املتقدم ،والالزم يف هذه الصورة خروج اخلرب

احلجية رأس ًا لتواتر االخبار ببطالن اخلرب املخالف
املخالف عن
ّ
للكتاب والس ّنة واملتي ّقن من املخالفة هذا الفرد ،فيخرج الفرض
عن تعارض اخلربين ،فال مورد للرتجيح يف هذه الصورة أيض ًا».
ويقول األخوند اخلراساينّ :
«إن االخبار الدالة عىل أخذ املوافق
من املتعارضني غري قارصة عن العموم هلذه الصورة لو قيل بأنهَّ ا
يف مقام ترجيح أحدمها ،ال تعيني احلجة عن الالحجة كام نزلناها
حجية
عليه ،ويؤيده أخبار العرض عىل الكتاب الدالة عىل عدم
ّ
املخالف من أصله ،فانهَّام تفرغان عن لسان واحد ،فال وجه
حلمل املخالفة يف إحدامها عىل خالف املخالفة يف االخرى كام
ال خيفى».
ففي هذا الترصيح يستدل األخوند بجهتي موافقة الكتاب
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وخمالفته :أحدمها ترجيح املوافق مع الكتاب يف املتعارضني
بالعموم واالطالق ،واالخر بطالن اخلرب املخالف مع القرآن عىل
ضوء أخبار لزوم العرض عىل الكتاب.
ويقول االصفهاين (رمحه اهلل) يف هذا املجال« :أ ّما مقتىض أد ّلة
الرتجيح ،فالالزم تقديم اخلرب املوافق لظاهر الكتاب بل لع ّله
القدر املتي ّقن من مورد الرتجيح فتد ّبر .وأ ّما إذا كان الكتاب نص ًا،
احلجية
أو أظهر من املخالف ،فهو مورد سقوط املخالف عن
ّ
صح االخذ به ،فانه القدر املتي ّقن
رأس ًا بحيث لو كان وحده ما ّ
مر انّه من باب متييز
من االخبار الدا ّلة عىل أنّه زخرف وباطل ،قد ّ
احلجة عن الالحجة ،ال من باب الرتجيح بموافقة الكتاب».
ّ
واحلاصل أن املتفاهم عرف ًا من هذه الطائفة بشكل واضح ال

خفاء عليه أن القرآن هو االصل وأن االخبار هي الفرع وأن
ّ
لفظية أو ظهور ّية جيب
كل ما خالف الكتاب سواء كانت خمالفة ّ
طرحه وال جيوز العمل به ،بل هو ممّا مل يقولوه ،النهّ م تالمذة
القرآن وأبناؤه فال يأمرون بيشء خيالف القرآن.»...
وحصيلة الكالم ،هو أن ما يفهم عرف ًا من أخبار لزوم العرض
عىل الكتاب هو أن القرآن هو االصل واالخبار فرع ،وكل يشء
يعارض أو خيالف القرآن بأي شكل من االشكال ـ لفظية كانت
أو ظهورية ـ فيجب رفضه وال جيوز العمل به ،بل ينبغي أن نقول
بأن التحدّ ث عىل خالف ونقيض القرآن يعترب من املوارد التي
مل ولن يتحدث هبا االئمة ،وذلك الهنم تالميذ مدرسة الوحي
وابناؤها ،وال يتفوهون أبد ًا بام خيالف القرآن أو ما يعارضه.

الحسين (علیه السالم)

نعاه اإلنجيل
القربان الذي
ُ
يتناول الكتاب يف طياته موضوعا فريدا من نوعه وندر من بحثه تفصي ً
ال
بالتحقيق والتدقيق وذلك يف اثبات ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السالم
يف اإلنجيل ،فيبدأ الكاتب بجولة عن االنجيل وحقيقته وتعدد نسخه
وترمجتها وما هي عالقة اإلنجيل بأهل البيت -عليهم السالم -وكيف
استشهدوا به ،ومن ثم يفصل البحث بام ورد يف األناجيل بخصوص
الذبح األعظم اإلمام احلسني -عليه السالم -وينتهي بذلك إىل أربع
عرشة نتيجة مهمة.
وتعد هذه اإلطاللة الفكرية احلسينية من ثامر مؤسسة وارث األنبياء
للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية التابعة لقسم الشؤون
الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسة.
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تصلب الشرايين ...
إعداد /قاسم عبد الهادي

التدخين والسمنة اسباب
رئيسية لإلصابة بالمرض

تصلب الرشايني عبارة عن ترسبات من الدهون داخل الوعاء
الدموي ينتج عنها ضيق او انسداد يف الرشيان وبالتايل جتلط بالدم
اضافة اىل نقص كمية االوكسجني املحمولة من الدم اىل اماكن
خمتلفة من اجلسم  ...لالطالع اكثر عن هذا املرض جملة «االحرار»
التقت الدكتور صفاء حسني العيل اخصائي جراحة الصدر والقلب
واالوعية الدموية يف مدينة االمام احلسني «عليه السالم» الطبية
والذي بني لنا ما ييل:ـ

نبذة مختصرة

ولكن مع تطور التكنلوجيا يف جمال تصوير الرشايني باألشعة
ثم استخدام هذه التكنلوجيا يف العالج كبديل للجراحة وماهلا
من خماطر فيتم اوال حتديد مكان االنسداد بدقة املوجات فوق
الصوتية او بالقسطرة وباستعامل (االكزايمر ليزر) باإلضافة اىل
البالون والدعامة يتمكن االطباء من التحكم الدقيق يف هذه الطاقة
وتوجيهها للعالج بالطرقة املطلوبة وبدون ارضار جانبية ,ويتم
ادخال سلك مع البالون والدعامة اىل مكان االنسداد عن طريق
الرشيان ونفخ بالونه والتوسيع عن طريق جهاز يعطي درجة ضغط
حمسوبة حتى يتم ازالة االنسداد والتأكد بتصوير الرشيان مرة اخرى
وبعد ذلك يتم ادخال قسطرة طاقة اىل مكان التوسيع.

االوع��ي��ة الدموية وال��ق��ن��وات الناقلة ل��دم يف اجلسم البرشي
نوعان(اوعية حتمل الدم من القلب اىل االعضاء املختلفة وتسمى
بالرشايني ,واخ��رى حتمل الدم من االعضاء اىل القلب وتسمى اهم طرائق الوقاية من تصلب الشرايين
ب��األوردة)وه��ي ذات احجام خمتلفة حسب قرهبا او بعدها من االقالل من تناول املأكوالت الدهنية املحتوية عىل نسبة عالية من
الكولسرتول مثل احللويات والزبدة(الدهن احلر)واللحوم احلمراء,
القلب.
املحافظة عىل ممارسة التامرين البدنية مثل امليش والسباحة ,االقالع
ماهي اعراض تصلب الشرايين ؟
امل وتقلص يف عضالت الساق او الفخذ عند امليش ملسافة معينة ,عن التدخني واالكثار من تناول الفاكهة واخلضار الطازجة ,التحكم
الشعور بأمل يف الصدر نتيجة نقص الرتوية الدموية اىل عضلة يف وزن اجلسم وممارسة البدانة ,العالج املبكر والفعال ملرض ارتفاع
القلب ,وجود فرق يف قياس ضغط الدم عىل ضغط الساعد للطرف ضغط ال��دم ,العالج املبكر والفعال ملرض السكري ,التشخيص
العلوي وضغط اسفل الساق ,ويف حاالت كثرية يعاين اكثر من والعالج املبكر ملشاكل الكىل والعالج املبكر والفعال حلالة زيادة
عضو يف نقص الرتوية بالدم نتيجة تضيق الرشايني التي تغذهيا الكولسرتول والدهون يف الدم ,وهناك فائدة لألسربين يف تسييل
بسبب تصلب الرشايني وغالبا ما تظهر هذه االعراض بعد سن الدم وننصح بتناول حبة اسربين واح��دة( )81ملم يوميا ملن هم
اخلمسني او اكثر عندما تتأثر رشايني االط��راف السفلية بمرض يف سن االربعني واكثر اما االدوي��ة االخ��رى مثل ادوي��ة سيالن
تصلب الرشايني ,وعندما تتأثر الرشايني املغذية للمخ تظهر اعراض الدم ومضادات التجلط واخلافضة للدهون يف الدم فال تأخذ اال
اخرى مثل الدوخة واالغامء او فقدان احلركة كام تتأثر وضيفة الكىل بعد استشارية الطبيب املختص ومتابعته واذا كان املريض مصاب
وقد يرتفع ضغط الدم عند اصابة رشايني الكىل ,وتصلب الرشايني بالتضييق يف احد الرشايني عليه الذهاب اىل الطبيب املختص
لبعثة اىل املراكز املختصة لفحص الرشايني بواسطة معمل االوعية
املغذية للقلب قد تتأثر وتسبب السكة القلبية.
الدموية او االشعة املقطعية او الرنني املغناطييس ومن ثم التشخيص
كيف يتم عالج انسداد الشرايين ؟
وبحث خيارات العالج املتاحة.
يف السابق كان يتم عالج انسداد الرشايني باجلراحة التقليدية
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ظاهرة الزعامة
هادي الناصر الزاملي

برزت يف السنوات األخرية مشكلة كبرية إرتقت لتكون ظاهرة
مسلام هبا  ،وأصبحت من ضمن املعايري العامة والسائدة يف
املجتمع العراقي  ،وباتت تؤسس اىل مفاهيم جديدة ال يمكن
اخل�لاص منها يف املنظور القريب  ،بل تتعدى ذلك لتكون
واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العراق جمتمعا ودولة
ومؤسسات.
وهذه املشكلة الكبرية تتلخص يف حالة التشظي وتعدد الزعامات
وعدم اإلكتفاء بالزعامات املوجودة عىل أرض الواقع  ،وإنام ما
يضاف اليها من الزعامات املتوالدة والزعامات الناشئة بتكالب
حمموم وهتافت مستميت بدء ًا من مفردات العائلة الصغرية اىل
تفرعات املجتمع األوسع املتمثلة بالشارع واملنطقة والعشرية
واألح��زاب والكيانات واملكونات .هوس كارثي للزعامة
واهليمنة والتسلط نجده يف كل مفصل من مفاصل حياتنا ،
وهنا ال نقصد ممن يتم انتخابه وفق األص��ول ليكون زعيام،
فاملجتمع بحاجة ماسة ملثل هؤالء  ،وال نقصد أيض ًا ان تكون
الزعامة خالصة لرجل واحد كام كانت يف الدكتاتورية البغيضة
التي دمرت العراق ومازالت تداعياهتا تتوالد حد الساعة ،
وإنام نقصد الزعامات التي ال تؤمن بمرجعية دستورية وإنام
تعد نفسها هي فوق القانون وتترصف وفق أهوائها وقناعاهتا،

لنجد ان املجتمع بات يغص باآلالف من هذه الزعامات التي
أصبحت واقعا له إشرتاطاته ومتطلباته التي يتحتم عىل املساكني
أن يدفعوها رضيبة ملزمة عىل حساب قوهتم  ،لنجد أن اهلوة
تتسع بني األكثرية املغلفة باحلرمان والبؤس واجلوع واألقلية
التي تنعم بكل يشء .
والغريب يف املوضوع أن هذه الظاهرة زحفت عىل النخب املثقفة
والتي نعتقد إهنا حجر األساس يف احلفاظ عىل املعايري املتوازنة
يف املجتمع لنجد ال�صراع عىل أشده بني هذه النخب يف كل
انتخابات حتدث ويصل الرصاع اىل حد التسقيط واإلهتامات
املتبادلة  ،وكأن لوثة الساسة قد أصابتهم بعدوى مل نكن نتمنى
ان تصل إليهم  ،يف الوقت الذي ينتظر املجتمع منهم كأصوات
فاعلة أن يرتفعوا عن الصغائر ويرمموا ما يفعله بعض الساسة من
تدمري لكل املفاهيم اخلرية يف جمتمعنا من أجل مصاحلهم اخلاصة
واملنافع الزائلة  .لذا نعتقد ان العمل الصادق ينطلق من أي
موقع يكون فيه األنسان  ،كام اننا بحاجة ماسة لفهم ذواتنا عىل
حقيقتها من خالل اآلخر الذي هو املعيار احلقيقي ملراقبة الذات
 ،وعدم اإلنسياق وراء البحث عن زعامات  ،لو اتيح املجال
للبعض منها لقلبت كل املوازنني وفق اناهتا العالية ،وعادت بنا
اىل زمن الدكتاتوريات الذي نتمنى ان نغادره دون رجعة.
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مهنة الزوج
هل تؤثر على ثقافة وعالقة الزوجة وأبنائها  ...؟
يتعرض الزوج غالبا وبشكل يومي اىل كم هائل من الضغوطات،
التي تزيد تأثري ًا عليه ،مع مرور الوقت والزمن وتقدّ مه يف العمر،
ّ
التحكم بأعصابه كام كان قب ً
ال ،وبالتايل
فال يعود ق��ادر ًا عىل
يتوجب عىل الزوجة وأبنائه ان يفهموه جيد ًا ويتحملوا وضعه
ّ
وإراحته ،فاألرسة يف النهاية ملجؤه عل ًام أن كل مهنة تطلب جهد ًا
عقلي ًا أو بدني ًا أو كالمها .لتسليط الضوء عىل تأثر العالقة الزوجية
باملهنة التي يامرسها أحد الطرفني ،وبصورة خاصة مهنة الزوج
التي تتطلب منه الكثري من اجلهود أو يف حال كان دوام العمل

حيدر العبيدي

أطول من املعتاد.
وعىل ضوء مفهوم مدى تأثري مهنة ال��زوج عىل ثقافة وعالقة
الزوجة واألبناء ،فكانت النتيجة هي:
يقول السيد (رضا عبد الواحد االعرجي) (موظف غري حكومي)
 :ان موضوع العمل وكيفيته حساس جدا وفيه خصوصيات عائلية
وان تعد من املشاكل اليومية التي يعاين الزوج منها يف أغلب
األحيان نتيجة اإلرهاق اجلسدي والتعب الشديد ،خصوص ًا إن
كانت مهنته تتطلب منه الكثري من اجلهود املضنية ،األمر الذي
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ينعكس سلب ًا عىل أدائه خالل العالقة الزوجية .وغالب ًا ما تعترب العوامل بعني االعتبار وحماولة اراحة الزوج ،من خالل مفاجآته
املرأة أن خل ً
ال ما أصاب العالقة ،ولكن يف الواقع أنه عليها ربط بعشاء مميز ،بعيد ًا عن الناس أو االوالد ،أو اصطحابه اىل أماكن
األمور بالعمل الذي يامرسه زوجها ،وبالتايل تفهم تعبه ونشاطه هادئة ومجيلة ،حيبها ويرتاح عند ارتيادها ،ما سيسمح له باهلدوء
النفيس وبالتايل اجلسدي ما سيضمن لك عالقة زوجية متجددة.
املجهد ،والتعامل معه عىل أساس هذا األمر الواقعي..
من وجهة نظري حتتاج االرسة اىل تكافؤ يف الثقافة ..اذا كان
الزوج اعىل ثقافة من زوجته عليه ان يمرن زوجته عىل ما يترصف كام يتوجب عىل الزوجة اشعار ال��زوج انه يف املرتبة االوىل يف
من خالله وخيضعها اىل حسه الثقايف وحياول ان يكسبها ويطور حياهتا ،قبل االوالد والعائلة والعمل واألصحاب ،فهو االساس
فكرها باجتاه االرسة واالبناء .اما اذا كانت الزوجة هي اعىل ثقافة ما يعزز ثقته بنفسه ،بعد مرور السنوات عىل عالقتكام ،وبالتايل
من الزوج عليها يقع ترتيب املعاجلة االرسية بشكل يتوافق مع هذا سينعكس اجياب ًا عىل ادائه خالل العالقة الزوجية .مؤكدا
عىل الزوجة اعتامد الرصاحة املطلقة مع زوجها ،خصوص ًا عند
فكر وحمدودية ثقافة زوجها.
اما االستاذة (ارساء كريم نجم) (ام جمتبى) مدرسة  :زوجي حصول أي خلل بسيط يف العالقة ،هبدف التوصل اىل حل لكيفية
صاحب حمل لبيع املواد املنزلية ومثقف اىل درجة يساعدين احيانا معاجلة املوضوع وتداركه قبل تأزّ م الوضع وتفاقم املشكلة .ففي
يف وضع منهجي ال��درايس ،ولكن ال ختلو عالقتنا من املشاكل النهاية ،حصول خلل يف العالقة الزوجية أمر أكثر من طبيعي
ويتعرض له ،أغلبية االحباء ،إن مل نقل مجيعهم ،لكن املهم هو يف
لتضارب افكار ولكن بالعقل والصرب لتدراك غضبه وأتفهم
ّ
مهه يف العمل مع الناس..كذلك اود ان اوجه رسالة اىل بعض كيفية معاجلته رسيعاً.
الزوجات فبعض الرجال ،عىل الرغم من تقدمهم يف السن،
يبقون يف عملهم هبدف إعالة العائلة وتأمني حاجات أفرادها،
وهذا األمر بالنسبة إىل الرجل أمر أسايس ،لذا يبذل جهود ًا أكرب
يف العمل مما يبذهلا يف العالقة الزوجية .عىل املرأة يف هذه احلال أن
كانت هذه االراء حصيلة العينات امليدانية حول مهنة الزوج،
تدرك ما يمر به زوجها ،وأن تكون متفهمة هلذا األمر.
فكانت املحصلة الرئيسية يف الزوجة نفسها ل��ذا نقول ايتها
الزوجة غالب ًا ما تقعني يف خطأ عدم ربط مهنة زوجك بأدائه
خالل العالقة الزوجية ،فتعتربين أن حصول خطب ما أو خلل
ما يف العالقة يعود اىل سبب خطري ،من دون االخذ بعني االعتبار
عوامل االرهاق والضغط والتعب ،ما يتسبب لك بمشاكل مجة يف
ويقول االستاذ الدكتور باسم الغبان ( استاذ علم النفس يف جامعة العالقة قد تنعكس سلب ًا عىل املدى البعيد ،إن مل تدركيها .كذلك
بغداد) :يف حال كان ال��زوج من األشخاص الذين يتعرضون انت ايتها الزوجة كاملدرسة حتتاج اىل مدير ناجح واىل اساتذة
يف عملهم للوقوف طوال الوقت ،ما عىل الزوجة إال أن تؤمن متعلمني وذوي خربة فبالتأكيد جيب ان تكوين زوجة وأما بقدر
لزوجها بعض أساليب الراحة كأن جتهز له احلامم لالستحامم املسؤولية ولدهيا خربة يف احلياة والتعليم اجليد وكل هذه املؤثرات
أو ان جتري له تدليك ًا بسيط ًا هيدئ من خالله أعصابه املتصلبة .تدخل يف الرتبية واألهم من ذلك مدى اخالص وتواصل األم
مبينا ان من اخلطأ الظن بأن النساء املثقفات أقل من غريهن يف مع اهلل «سبحانه وتعاىل» فكلام كانت قريبة من اهلل وتربت عىل
االستمتاع وأهنن ب��اردات العواطف ،قليالت االهتامم ،فهن ذكر اهلل فبالتأكيد سوف يتدخل سبحانه يف تربية ورعاية اوالدها
كالرجال املثقفني متام ًا ،وال تنقصهن القدرة ولكنهن أحيان ًا يثرن وحفظ زوجها.
عىل غرائزهن ودوافعهن .من هنا ،يتوجب عليهن  ،أخذ كل هذه

• مهنة الزوج ليست مشكلة !

• علم النفس عن مهنة الزوج
وتأثيرها األسري

38

الواحة

Ahrarweekly

االوائل
من واقعة الطف
 -أول من رمى معسكر اإلمام احلسني

(عليه السالم) بسهم هو عمر بن سعد قائد
جيش عبيد اهلل بن زياد عليهم لعائن اهلل.

 -اول مبارزة يف يوم عاشوراء لعبد اهلل بن

عمري الكلبي الذي اختاره اإلم��ام احلسني

(عليه السالم) ليبارز االعداء.

 -أول من هجم عىل اإلمام احلسني (عليه

السالم) باخليل هو مرسوق بن وائل ورواه
الطربي يف ج/5ص.431

 -اول شهيد يوم عاشوراء هو مسلم بن

عوسجة االس��دي واستشهد (رض��وان اهلل
عليه) يف اول مقاتلة مجاعية.

كيف ُنخ ّلص أنفسنا من الوسوسة الشيطانية؟
إن ابليس عدو خارجي ،وما مل يدخل يف جوف االنسان فال يمكنه ان يؤثر عليه،
وعمله هو إدخال السم اىل جوف االنسان ...والوسوسة الشيطانية كذلك ،فاهلوى
وامليول والشهوات املختلفة ،التي هي رقيقة وخفيفة عند الشباب وثقيلة يف كبار
حب اجلاه واملنزلة واملنصب فهذه عالمات عىل تأثري
السن ،تظهر عادة يف زي ِّ
السم ،وآخر عقبة التي ينجو منها أهل السري والسلوك هي (طلب اجلاه) او من
ويرس باأللقاب التي
قبيل هذه االمور التي قد أبتيل هبا كثري من الناس ،فمن يفرح
ُّ
السم قد أ ّثر مفعوله فيه.
يلقبونه هبا فليعلم أن َّ
وقال امري املؤمنني (عليه السالم) يف كتابه ملالك االشرت« :ان الشيطان متهيئ
للهجوم دائ� ً
ما :فعليك باحلذر عندما يمدحك أحد ألنك وقفت عىل حافة نار
الشيطان ،واياك واالعجاب بنفسك والثقة بام يعجبك منها وحب االطراء فان
ذلك من اوثق فرص الشيطان».

اشياؤنا الجميلة؟
عندما تتعرض لإلساءة..

ال تفكر يف أق��وى رد ؛ بل فكر يف أحسن

رد..
{و اَل َت ْس َت ِوي حْ َ
الس ِّيئ َُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي
َ
ال َسن َُة َو اَل َّ
ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْين َُه َعدَ َاو ٌة
َك َأ َّن ُه َوليِ ٌّ حمَ ِ ٌيم (فصلت.})34/
ويقول اح��د الفالسفة« :القضية ليست
فيام حيدث لك؛ بل ردة فعلك حياهلا هي
القضية األهم».

باب قبلة اإلمام الحسين (عليه السالم)
ابان العقد السادس من القرن المنصرم
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متى تقول؟

إن شاء اهلل ،و بإذن اهلل
(إن شاء اهلل) ..وكلمة ( بإذن اهلل) يف القرآن الكريم ،فمتى جيب
أن نقول( :إن شاء اهلل)؟ ومتى نقول( :بإذن اهلل)؟.
فاستخدام كلمة إن شاء اهلل ..يكون عندما نقوم بأنفسنا بعمل
ٍ
حاجة ما أو نتدخل هبا شخصي ًا ،مثال كقوله تعاىل{ :إِ َّن ال َب َق َر
َت َشا َب َه َع َل ْينَا َوإِ َّنآ إِن َشاء هَّ ُ
الل مَ ُل ْه َتدُ َ
ون (البقرة ،})70/أي أهنم
هم سيقومون بذبح البقرة بأنفسهم ،كذلك كقوله تعاىل:
ال ا ْد ُخ ُلو ْا ِمصرْ َ إِن َشاء هّ ُ
الل ِ
{و َق َ
آمنِ َ
ني (يوسف })99/أي أهنم
َ
هم سيدخلون مرص ،وكقوله تعاىلَ { :ق َ
ال َست َِجدُ نيِ إِن َشاء
هَّ ُ
الل َصابِ ًرا َو اَل َأ ْعصيِ َل َك َأ ْم ًرا (الكهف ،})69/وكقوله تعاىل
{ست َِجدُ نيِ إِن َشاء هَّ ُ
الص حِ ِ
ال َ
ني (القصص})27/أي هو
الل ِم َن َّ
َ :
الذي سيصلح  ..وغريها الكثري يف القرآن الكريم.
أما كلمة (بإذن اهلل) فتكون لعمل ليس لنا القدرة عىل التدخل
فيه؛ بل هو بتدبري خارج عن إرادتنا.
يل َفإِ َّن ُه َن َّز َل ُه َعلىَ
ان َعدُ ًّوا لجِّ ِبرْ ِ َ
ومثال ذلك قوله تعاىلُ { :ق ْل َمن َك َ
َق ْلبِ َك بِإِ ْذ ِن هّ
اللِ ُم َصدِّ ق ًا( ..البقرة ،}97/فنزول القرآن الكريم
عىل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ليس له ٌ
دخل أو يدٌ فيه ،انام
هو من عند اهلل (جل وعال).
اللِ َو هّ ُ
ري ًة بِإِ ْذ ِن هّ
وكقوله تعاىلَ :
الل
{كم ِّمن ِفئ ٍَة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِف َئ ًة َكثِ َ
ين (البقرة ،})249/وهنا انتصار القلة بتدبري إهلي،
الصابِ ِر َ
َم َع َّ
وإال فاملنطق يقول اهنم هيزمون.
وهم بِإِ ْذ ِن هّ
اللِ َو َقت ََل َد ُاو ُد
وقوله تعاىل عن جيش طالوتَ { :ف َهزَ ُم ُ
وت( ..البقرة ،})251/فالنرص كان من عند اهلل تعاىل فقط..
َجا ُل َ
ال بِ ِ��إ ْذ ِن هّ
ين بِ ِه ِم ْن َأ َح ٍد إِ َّ
اللِ..
آر َ
وكقوله تعاىلَ :
{و َما ُهم بِ َض ِّ
(البقرة ،})102/فالسحر ال يرض الناس إال بقضاء اهلل وإذنه
فقط ..

