


»َعِجْبُت ِلَمْن َيَتَصّدى ِلِإْصالِح الّناِس َو َنْفُسُه َأَشدُّ َشيٍء 
َفسادًا َفال ُيْصِلُحها َو َتعاطى ِإْصالَح َغْيِره«.
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عرفانًا لجهوده ومواقفه المشّرفة..
منظمة الصداقة الدولية السويدية 

تكّرم الشيخ الكربالئي
 بدرع اإلنسانية

 فقط خالل عام 2019 
المنصرم..

مساعدات كبيرة قّدمتها 
العتبة الحسينية المقدسة 

لعوائل الشهداء والجرحى

عرفان 
السيد القاضي )قدس سره( 

مكاشفة 
السيد الخوئي )قدس سره(

االستقراُر األسري...
فنٌّ وصناعٌة لزواج ناجح ودائم
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127 ( فكذبوه فإهنم ملحرضون أي يف العذاب ) 128 ( إال عباد اهلل املخلصني  هم مستثنون 
من الواو ال من املحرضين لفساد املعنى ) 129 ( وتركنا عليه يف اآلخرين ) 130 ( سالم عىل 
آل ياسييني القمي ثم ذكر عز وجل آل حممد صلوات اهلل عليهم فقال وتركنا عليه يف اآلخرين 
سييالم عىل آل ياسييني فقال يس حممد وآل حممد األئمة عليهم السالم ويف املعاين عن الصادق 
عن أبيه عن آبائه عن عيل عليهم السييالم يف هذه اآلية قال يس حممد ونحن آل يس  ) 131 ( 
إنا كذلك نجزى املحسنني ) 132 ( إنه من عبادنا املؤمنني ) 133 ( وإن لوطا ملن املرسلني ) 
134 ( إذ نجينيياه وأهلييه أمجعني ) 135 ( إال عجوزا يف الغابرين ) 136 ( ثم دمرنا اآلخرين 
وقد مىض تفسريها ) 137 ( وإنكم لتمرون عليهم قيل أي عىل منازهلم يف متاجركم إىل الشام 
فإن سدوم يف طريقه مصبحني داخلني يف الصباح ) 138 ( وبالليل أفال تعقلون أفليس فيكم 
عقييل تعتربون به ويف الكايف عن الصادق عليه السييالم انه سييئل عن هييذه اآلية فقال مترون 
عليهم يف القرآن إذا قرأتم القرآن تقرؤون ما قص اهلل عليكم من خربهم ) 139 ( وإن يونس 
مليين املرسييلني ) 140 ( إذ هرب من السيييد لكن ملييا كان هربه من قومه بغري إذن ربه حسيين 
اطالقييه عليه إىل الفلك املشييحون اململييوء ) 141 ( فقارع أهله فكان ميين املغلوبني بالقرعة 
وأصله املزلق عن مقام الظفر وعن الصادق عليه السالم ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إىل اهلل 
عز وجل إال خرج سهم املحق وقال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا األمر إىل اهلل أليس 
اهلل عز وجل يقول فساهم فكان من املدحضني  ) 142 ( فالتقمه احلوت وهو مليم داخل يف 
املالمة أو آت بام يالم عليه أو مليم نفسييه  ) 143 ( فلو ال أنه كان من املسييبحني الذاكرين هلل 
كثريا بالتسييبيح ) 144 ( للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون ) 145 ( فنبذناه بالعراء باملكان اخلايل 
عام يغطيه من شييجر أو نبت وهو سييقيم مما ناله ) 146 ( وأنبتنا عليه شييجرة من يقطني من 
شييجرة تنبسييط عىل وجه األرض وال تقوم عىل سيياق القمي قال الدبا ) 147 ( وأرسلناه إىل 
مأة ألف أو يزيدون  ) 148 ( فامنوا فمتعناهم إىل حني إىل أجلهم املقيض  ) 149 ( فاستفتهم 
ألربييك البنات وهلم البنييون القمي قال قالت قريش إن املالئكة هم بنييات اهلل فرد اهلل عليهم 
) 150 ( أم خلقنييا املالئكيية إناثا وهم شيياهدون إذ ال يمكن معرفة مثل ذلك إال باملشيياهدة 

)151 ( أال إهنييم ميين إفكهم ليقولون ) 152 ( ولد اهلل وإهنم لكاذبون فيام يتدينون به) 153 

( أصطفى البنات عىل البنني استفهام إنكار واستبعاد  

ِ امْلُْخَلِصنَي  وَن {الصافات/127} إاِلهَّ ِعَباَد اهللهَّ ُ ْم مَلُْحييرضَ ُ ُبوُه َفإهِنهَّ َفَكذهَّ
{الصافييات/128} َوَتَرْكَنييا َعَلْيِه يِف اآْلِخِريييَن {الصافات/129} 
َساَلٌم َعىَل إِْل َياِسيينيَ {الصافات/130} إِنهَّا َكَذلَِك َنْجِزي امْلُْحِسننَِي 
ييُه ِمييْن ِعَباِدَنييا امْلُْؤِمنِيينَي {الصافات/132}  {الصافييات/131} إِنهَّ
ِعنَي  ْيَناُه َوَأْهَلُه َأمْجَ نَي {الصافييات/133} إِْذ َنجهَّ َِن امْلُْرَسييلِ َوإِنهَّ ُلوًطا ملهَّ
{الصافات/135} ُثمهَّ  اْلَغابِِريَن  يِف  َعُجييوًزا  {الصافات/134} إاِلهَّ 
ْصبِِحنَي  وَن َعَلْيِهم مُّ ْرَنا اآْلَخِرييينَ {الصافات/136} َوإِنهَُّكْم َلَتُمرُّ َدمهَّ
{الصافات/138} َوإِنهَّ  َتْعِقُلييوَن  َأَفاَل  ْيِل  {الصافييات/137} َوبِاللهَّ
وِن  نَي {الصافات/139} إِْذ َأَبَق إىَِل اْلُفْلِك امْلَْشييحُ ُيوُنَس مَلَِن امْلُْرَسييلِ
{الصافات/140} َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن امْلُْدَحِضنَي {الصافات/141} 
ييُه َكاَن  ييوُت َوُهييَو ُمِليييٌم {الصافييات/142} َفَلييْواَل َأنهَّ َفاْلَتَقَمييُه احْلُ
ِمييْن امْلَُسييبِِّحنَي {الصافييات/143} َلَلبَِث يِف َبْطنِييِه إىَِل َيييْوِم ُيْبَعُثوَن 
{الصافات/145}  َسييِقيٌم  َوُهَو  بِاْلَعَراء  {الصافات/144} َفَنَبْذَناُه 
يين َيْقِطيينٍي {الصافييات/146} َوَأْرَسييْلَناُه  َوَأنَبْتَنييا َعَلْيييِه َشييَجَرًة مِّ
ْعَناُهييْم  إىَِل ِمَئييِة َأْلييٍف َأْو َيِزيييُدوَن {الصافييات/147} َفآَمُنييوا َفَمتهَّ
ييُم  َوهَلُ اْلَبَنيياُت  َألَِربِّييَك  َفاْسييَتْفتِِهْم  {الصافييات/148}  ِحيينٍي  إىَِل 
اْلَبُنييوَن {الصافييات/149} َأْم َخَلْقَنييا امْلاََلئَِكَة إَِناًثا َوُهْم َشيياِهُدوَن 
ْن إِْفِكِهْم َلَيُقوُلوَن {الصافات/151}  م مِّ ُ {الصافات/150} َأاَل إهِنهَّ
ييمْ َلَكاِذُبوَن {الصافييات/152} َأْصَطَفييى اْلَبَناِت َعىَل  ُ ُ َوإهِنهَّ َوَلييَد اهللهَّ

اْلَبننَِي {الصافات/153}

تفسير السورةسورة الصافات 

تتجسُد لغة العقل بالخطاب الذي يضمن حقوق كل االطراف المتنازعة مع تثبيت التقصير من بينها ووضع الحلول 
لتنفيذ خريطة االس������تحقاقات وجميعها تنصهر تحت غاية اسمى واش������رف من غاياتنا الشخصية فالمهم العراقيون 
والعراق والمقدس������ات ، والزالت هنالك اطراف مجهولة ومعلومة وداخلية وخارجية تس������لك طريقا في اعادة االمور 
الى ما تعتقده صحيحا ولربما صحيح ولربما خطأ ولربما االسلوب غير صحيح ولكن بالنتيجة اعمال عنف تؤدي 
الى س������قوط ش������هداء وجرحى وخسائر مادية مع صورة سلبية عن العراق ، والخطر المحدق بنا القديم الجديد عاد 
اال وهم الدواعش والجميع يعلم من يقف وراءهم ويس������اندهم فالي������د الواحدة االن مطلوبة ، والن الجميع هدفهم 
الوطن مع قيادة خالية من الفس������اد فان لغة المرجعية الدينية العليا في النجف هي لغة العقل ولغة الطريق الصحيح 
الم������ؤدي للخروج من هذه االزمة ، فلتنحصر اهتماماتنا االن على مطلب تصديق قانون االنتخابات وتحديد موعد 
مبكر لها وعلى المتظاهرين الس������لميين تنظيم صفوفهم وتش������كيل كتلة من الكفاءات النزيهة المستقلة ليكون لها 

حضور في العملية السياسية المستقبلية .

لغُة العقل

لنختِم القراآن  معًا



من  عدد  إزاليية  عن  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  أعلنت 
صحن  إنشاء  أجل  من  املدينة،  مركز  يف  استملكتها  التي  العقارات 
حبيب بن مظاهر والذي يتزامن مع إنجاز مراحل متقدمة من صحن 

العقيلة زينب )عليها السالم(.
احلسينية  للعتبة  التابع  القديمة  املدينة  خدمات  قسم  مسؤول  وقال 
املقدسة ، نافع جاسم: ان »العتبة املقدسة أزالت مؤخرًا أكثر من )20 
احلسيني  الصحن  قرب  الطاق  باب  منطقة  يف  استمالكها  تم  عقارًا( 

الرشيف«.        
بن  املزالة ستكون ضمن صحن حبيب  العقارات  ان »هذه  واضاف، 
مظاهر )رضوان اهلل عليه( والذي يتزامن مع إنجاز مراحل متقدمة من 

صحن العقيلة زينب )عليها السالم(«.
وأشار جاسم، إىل أن »القسم قام بإحاطة هذه املساحات التي أضيفت 
اىل الصحن اجلديد بسياج )BRC(؛ ملنع استخدامها بشكل عشوائي 

واملحافظة عىل املكان«.

شهدْت مدينة كربالء املقدسة، األربعاء املايض، افتتاح مرشوع حمّطات ترصيف 
املياه الثقيلة )جماري كربالء املوّحد( والكائن عىل طريق )كربالء ي النجف(، عىل 

مساحة )400 دونم(.
وبحسب القائمني عىل املرشوع، فإنه »من املشاريع العمالقة عىل مستوى الرشق 
الثقيلة وإعادة  املياه  االستفادة من  للبيئة، وسيعمل عىل  وُيعّد صديقًا  األوسط، 
الطاقة  توليد  الصحراوية، فضاًل عن  الزراعية وكذلك  األرايض  تنقيتها إلرواء 
الكهربائية«، مشريين إىل أن »املرشوع كان من املقرر إنجازه قبل سنوات إال أّنه 

تأخر بسبب الضائقة املالية واحلرب عىل داعش اإلرهايب«.

العتبة الحسينية المقدسة تستعد 

إلنشاء »صحن حبيب بن مظاهر«

كربالء.. افتتاح مشروع صديق للبيئة

أعلن���ْت مكتب���ة الروض���ة الحيدري���ة التابعة 
لقس���م الش���ؤون الفكري���ة والثقافي���ة في 
العتبة العلوية المقدس���ة ع���ن رفد أجنحتها 
بأكثر من 16 ألف مصدر وعنوان من مختلف 

العلوم خالل عام 2019.

أكدت دائرة صحة كربالء المقّدسة، خلو المحافظة 
م���ن أي إصابة بفيروس )كورونا( المس���تجد الذي 
ض���رب ع���ّدة دول أّولها الصين، فيما كش���فت عن 
إتخاذه���ا إلج���راءات احترازية لمنع وص���ول المرض 

واإلصابة به.
وقالت الدائرة في بيان لها: أنها »قامت بتشكيل 
غرف���ة عملي���ات خاص���ة لمتابع���ة تنفي���ذ خط���ة 
الس���يطرة على األمراض اإلنتقالية ومنها فيروس 
كورون���ا الجديد، بم���وازاة وجود مبادرات واس���عة 
للتثقيف الصحي والتوع���وي للوقاية من اإلصابة 

بهذا الفيروس«.

16 ألف مصدر يدخل مكتبة 
العتبة العلوية المقدسة

صّحة كربالء تؤكد خلو المحافظة 

من فيروس )كورونا(

أخبار
ومتابع��ات
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مقتل قاسم الريمي زعيم القاعدة اإلرهابية بجزيرة العرب يف غارة أمريكية باليمن.
دعوات عاملية لتكثيف اجلهود لإلفراج عن زعيم احلركة اإلسالمية يف نيجرييا الشيخ إبراهيم زكزاكي.

اعتقال أكثر من مليون مسلم صيني يضاعف من مشكلة »الكورونا« والسلطات الصحية الصينية تواجه انتقادات حادة.
إحياء مراسيم الذكرى السنوية الثالثة لشهداء اجلريمة اإلرهابية التي طالت املسلمني يف مسجد كبك سيتي يف كندا.

العتبة الحسينية المقدسة  تكشف عن خّطتها 

الجديدة لتصدير األسماك إلى خارج العراق
أفاَد مدير ش���عبة الرقابة الصحية الدكتور كرار 
العباسي بأن الفرق الرقابية الصحية أجرت خالل 
العام الماض���ي، )697( جول���ة تفتيش منفردة 
ومش���تركة م���ع األجه���زة األمني���ة المختص���ة 
لمتابعة المواد الغذائية في األس���واق والمحال 
التجاري���ة والتأّك���د م���ن صالحيتها لإلس���تهالك 

البشري. 

االسرتاتيجية  خّطتها  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  كشفْت 
التي سيتم العمل هبا خالل السنوات املقبلة بتصدير األسامك اىل 

خارج العراق.
»اخلّطة  ان  الشمري:  قحطان  الزراعية  التنمية  قسم  رئيس  وقال 
املعّدة للمواسم املقبلة تتضمن توسعة مرشوع مدينة )أيب األحرار( 
الزراعية إىل )1000 دونم(؛ ليكون املرشوع األكرب والرائد عىل 
ستبلغ  للمرشوع  اإلنتاجية  »الطاقة  أّن  مضيفًا  العراق«،  مستوى 

بعد التوسعة )150 ألف( طن من السمك«.
اىل  األسييامك  بتصدير  ستساهُم  اخلطوة  »هييذه  أن  حديثه  وتابع 
األردن ودول أخرى«، مشريًا إىل أن »مساحة املرشوع احلالية تبلغ 
)500 دونم( بواقع )10 أحواض( وبطاقة إنتاجية ترتاوح ما بني 

)3-4 اطنان( يوميًا«.

أعلن���ت بلدية قضاء الحس���ينية في كربالء، عن 
إنجاز أربعة مشاريع حيوية ومهمة في منطقة 
اإلم���ام ع���ون )علي���ه الس���الم( وبكلف���ة مالية 

تجاوزت ال� )900 مليون دينار(.
وقال مدير البلدية حيدر المسعودي: إن »الدائرة 
أنجزت )4 مش���اريع( تمثلت بإكس���اء )11 شارعًا( 
في منطقة اإلمام عون )عليه السالم( في قضاء 

الحسينية بكلفة تجاوزت 900 مليون دينار«.
وأض���اف المس���عودي ان »المش���اريع تضّمنت 
عملي���ة اإلكس���اء وعم���ل األرصف���ة بالمقرنص 
ومد ش���بكات الماء والمجاري وشبكات مياه 
االمط���ار وتنفي���ذ أعمدة إنارة للطرق«، مش���يرًا 

إلى أّن »مدة التنفيذ كانت ثالثة أشهر«.

تفعيل فرق الرقابة الصحية
 في كربالء

إنجاز أربعة مشاريع حيوية

 في قضاء الحسينية

عيٌن على العالم

*

*

*

*
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 12/جمادى اآلخرة/1441هـ الموافق 2020/2/7م :

قال اهلل تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 
ُمْؤِمننَِي  َيُكوُنوا  َأالهَّ  َنْفَسَك  َباِخٌع  َك  )فَلَعلهَّ
آَيًة  اَمِء  السهَّ ِمْن  َعَلْيِهْم  ْل  ُنَنزِّ َنَشْأ  إِْن   )3(

ْت َأْعَناُقُهْم هَلَا َخاِضِعنَي )4(( – سورة  َفَظلهَّ
الشعراء-.

هلذه  الييداليل  املعنى  يف  بخدمتكم  اعييرُض 
السورة  هذه  أوائييل  من  كانت  التي  اآلييية 
املباركة، وورد هذا املعنى )َباِخٌع( ايضًا يف 
اللفظ  هذا  عندنا  مّر  ايضًا  الكهف  سورة 

بتعبري قريب اىل ذلك.
)صىل  االعظم  النبي  ان  تعرفون  ذلك  قبل 
هم  االنبياء  وباقي  وسلم(  وآله  عليه  اهلل 
مجعاء  البرشية  اىل  وتعاىل  تبارك  اهلل  ُرسل 
آدم  لبني  التارخيية  املسرية  هييذه  وخييالل 
يبعثهم  واخرى  فرتة  بني  انبياء  هناك  كان 
عليهم  احلجة  تتم  كي   وتعاىل  تبارك  اهلل 
وما  منُه  املطلوب  هو  ما  آدم  بني  وينّوروا 
دامت احلياة األبدية غري موجودة يف الدنيا 
وعالمات  امييارات  هناك  تكون  ان  فالبد 
او  يتمكن  كي  االنبياء  هبا  يييأيت  وحقائق 
نتمكن من ان نأخذ ما ُيعيننا يف هذه احلياة 
التي  االبدية  املنزلة  او  الرحلة  تلك  عىل 

وعدنا اهلل تبارك وتعاىل هبا.
امُلالحظ ان نبينا )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 

كان يتمتع بصفات كبرية وواسعة يف العلم 
هو  وكونه  االشياء  معرفة  عىل  القدرة  ويف 
خاتم الرسل بحيث هذه الكرة االرضية ال 
يأيت بعد نبينا )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ال 
حدّثنا  ما  اىل  إضافة  اصاًل،  نبٌي  عليها  يأيت 
هبا  املوثوق  املطهرة  والُسّنة  الكريم  القرآن 
وذهب  السامء  اىل  عرج  انييهُ  من  سريته  يف 
اىل بيت املقدس يف ثلث من الليل ووصل 
اىل مقامات عالية وكبرية مل يصل اليها نبٌي 
قط، لكن بعض الصفات كان هناك الرتكيز 
بِنا  يرتبط  وما  الصفات  هذه  ألمهية  عليها 
معارش البرش من الفائدة املرتتبة عىل ذلك، 
كثرية  صفات  له  وتعاىل  سبحانه  اهلل  مثاًل 
الكريم  القرآن  ابتدأ  لكن  كثرية  واسييامء 
الرمحن  اهلل  )بسم  بي  الييرباءة  سورة  خال  ما 
االمهية  غاية  يف  يشء  الرمحة  ألن  الرحيم( 
ان اهلل سبحانه  فينا االمل  يزرع  لنا  بالنسبة 
علينا  شفيق  تعاىل  واهلل  بنا  رحيم  وتعاىل 
عىل  االهلية  الصفات  وهييذه  بنا  ورؤوف 
هبذه  نستلّذ  كي  ابتدأها  تعاىل  اهلل  كثرهتا 
النبي  القرآن جاءنا رمحة،  اآليات وان هذا 
االعظم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( مع ما 
فيه وما له من الصفات ايضًا القرآن الكريم 
لِْلَعامَلنَِي(  ًة  َرمْحَ إاِلهَّ  َأْرَسْلَناَك  )َوَما   : يقول 

ايضًا كانت الرمحة من الصفات التي متّيزت 
اآليات وان بّينت هذه صفة الرمحة باالسم، 
هلا  الشعراء  سييورة  يف  املباركة  اآلييية  هذه 
النبي )صىل اهلل عليه وآله  عالقة بشخصية 

وسلم( و أبرز هذه الصفة صفة الرمحة.
وهذه  قضية  عن  تتحدث  الرشيفة  اآلييية 
االيييامن  اىل  قومه  يدعو  نبي  بني  القضية 
ذلك  عن  يستكربون  قييوم  وبييني  واهلييدى 
ويبتعدون عن احلق يدعوهم فال يستجيبون 
سريته  بحسب  والدعوة  النداء  يكرر  ثم 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( يدعو دائاًم اليهم 
وُمرّبز  تباعًا  نزلت  الرشيفة  اآليات  وهذه 
فيها دائاًم جانب اهلداية ولكن هؤالء كانوا 
ان  الطبيعي  الوضع  يستجيبون، مقتىض  ال 
ما  أّدى  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
ثم  الكريم  اآلي  من  به  جاء  بام  وبّلغ  عليه 
هؤالء الذين ارادوا ان يتبعوا؛ فبها ونعمت 
يواجه  ان  عليِه  يتبع هو  ان  ُيريد  والذي ال 
النبي  ان  هييذا  الطبيعي  الوضع  مصريُه، 
فسقط  بّلغ  وسلم(  وآلييه  عليه  اهلل  )صىل 
اآليات  وبعض  املقدار  هبذا  عليه  التكليف 
تشري اىل ذلك ان النبي ما هو اال وكيل وما 

هو اال رسول ومبّلغ هبذا املضمون.
الضوء عىل يشء  الرشيفة تسّلط  اآلية  هذه 

النبيُّ )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 

 ما بين الدعوة لإليمان وابتعاد القوم عن الحق

صالة الجمعة 



وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  شخصيته  يف 
َباِخٌع  َك  )َلَعلهَّ التعبري  هبذا  عنُه  وعييرّبت 

َنْفَسَك َأالهَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي(.
)قاتل  معنى  )هييالييك(،  معنى  )َبيياِخييٌع( 
نفسك( ملاذا؟ واآلية تقول )لعّلك( ولعل 
تأيت للرجاء، ملاذا النبي يؤذي نفسه وُيلك 
َيُكوُنوا  )َأالهَّ   : الرشيفة  اآلية  قالت  نفسه؟ 
ُمْؤِمننَِي(، انُه مع هذه الدعوة انت تدعوهم 
وتدعوهم  اهُلييدى  اىل  وتدعوهم  اخلري  اىل 
ويولون  اسامعهم  يصّمون  وُهم  اجلّنة  اىل 
الدبر عن اهلداية، النبي )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( بمقتىض ان يكون رمحة هلم يتأّسف 
عىل ما وصلت اليه آراؤهم السقيمة يف اهنم 

يبتعدون عن احلق.
اتعب  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
الكلمة  هذه  تعنيه  ما  بكل  الزكية  نفسُه 
ما  الرشيف  لسانه  عىل  ورد  حتى  وتييأّذى 
من  ذلك  وحتّمل  ُاوذيييت  مثلام  نبي  ُاوذي 
)صىل  النبي  ملاذا  هؤالء..  يتدي  ان  أجل 
اهلل عليه وآله وسلم( يفعل وهذا هو املهم؟
يفعل  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
ذلك لرمحته بنا ولشفقته علينا ونبينا )صىل 
الرمحة  حمض  هو  وسلم(  وآلييه  عليه  اهلل 
َباِخٌع  َك  )َلَعلهَّ الكريم  القرآن  يقول  فعندما 

تعرفون  انتم  ُمْؤِمننَِي(،  َيُكوُنوا  َأالهَّ  َنْفَسَك 
اهلل  النبي )صىل  هبا  مّر  التي  املعاناة  ما هي 
عليه وآله وسلم( عندما يدعوهم اىل اهلدى 
اىل  يدعوهم  وعندما  اسامعهم  ويصمون  
ذلك  من  أكثر  بل  عنُه  وُيعرضون  االيامن 
انام كانوا يستهزئون به )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( واالنبياء ايضًا كانوا يستهزئون هبم 
وهؤالء عندما عموا وعمت القلوب التي 
االذان  هذه  ُضبييت  وعندما  الصدور  يف 
شيئًا  يعرفون  ال  حقيقة  وقييرا  عليها  كأن 
مع  انساقوا  الباطل  من  احلق  يميزون  وال 

رغباهتم اىل ان حّل هبم العذاب.
لذلك اخواين دعوا االئمة االطهار والعلامء 
االبرار دائاًم جتدهم يتأملون وهذا األمل ناشئ 
يرون  واالئمة  االنبياء  الشفقة،  هذه  من 

مصائر الناس اىل أين ستنتهي؟! 
ً فرعون  االنسان عندما يكون جاهال مثال 
الطغيان  فيه  وصل  زمانه  طاغية  هو  الذي 
اىل ان ادعى الربوبية، دعوى باطلة ودعوى 
ُجزاف وهؤالء الذين معُه ساّمعون مِلا يقول 
اللحظات  من  حلظة  يف  بمصاحلهم  رغبة 
انتهى كل يشء.. مسكني ال يعلم او ان كان 
يعلم عىل ما أقدم.. هل يوجد عاقل يبارز 
اهلل تبارك وتعال؟ وهل يوجد عاقل حياول 

ان يرب من سلطان اهلل تعاىل؟! ال يوجد.
غلبة اهلوى وغلبة الشيطان وغلبة املصالح 
يعرف  االنسان  جتعل  الشخصية  الذاتية 

احلق ولكن يصّد عنُه.
اخواين دعوة احلق حتتاج اىل آذان كي يتوفق 
من جاءتُه الدعوة وصاحب احلق يتأمل وان 
كان ال ينقصُه يشء نبينا هو نبي سواء كان 
اهتدى الناس او مل يتدوا وهو ذلك النبي 
العظيم املبارك، ولذلك اخواين دعوة احلق 
حتتاج اىل توفيق ان االنسان يتوفق ان يسمع 
وآله وسلم(  عليه  اهلل  )صىل  والنبي  احلق، 
يتأمل ويتأذى ألن هؤالء ال يسمعون وألن 
عىل  سُيقبلون  وهييؤالء  يتدون  ال  هييؤالء 
يشء غري ُمتصّور هلم يشء ضخم جدًا فيِه 
خلود هلم ملاذا؟ لو اعطوا الَنصف ألنفسهم 
ساعة  نصف  ساعة..  نصف  ملدة  وسمعوا 
االنسان يسمع احلق وينترص عىل ذاته لكان 
اختذ مسرية اخرى غري هذه املسرية، ويمكن 
اخواين لو االنسان يستعرض التاريخ لظفر 

بيشء كثري من هذه االمور.
برمحته  يرمحنا  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل 
الواسعة وان جيعلنا من املؤمنني الصادقني 
وان ال حُيبط اعاملنا واحلمد هلل رب العاملني 
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.



أيا األخوة واألخوات:                                                                                                                                 
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سامحة 

السيد )دام ظّله( يف النجف األرشف:
ال بد من اإلشارة اىل أمرين يتعلقان بأحداث 

هذا األسبوع :
   أواًل: انه عىل الرغم من النداءات املتكررة 
التي اطلقتها املرجعية الدينية حول ضورة 
التظاهرات،  بسلمية  وااللتزام  العنف  نبذ 
باإلصالح  املطالب  الشعبي  احلراك  وتنقية 

الناس  بمصالح  تييرّض  التي  األعيييامل  ميين 
اال  وتعاطفهم،  املواطنني  تضامن  وتفقده 
ان ذلك مل حُيل دون وقوع حوادث مؤسفة 
فيها  سفكت  املاضية  األيييام  خالل  ومؤملة 
آخرها  وكييان  حق،  وجه  بغري  غالية  دميياء 
مساء  األرشف  النجف  مدينة  يف  وقييع  ما 

األربعاء املايض.
   ويف الوقت الذي تدين فيه املرجعية الدينية 
كل االعتداءات والتجاوزات التي حصلت 

التي  العوائل  وتعزي  كانت،  جهة  أي  من 
للجرحى  احبتها جراء ذلك وتدعو  فقدت 
واملصابني بالشفاء العاجل فإهنا تؤكد عىل ما 
سبق ان اشارت اليه يف مناسبة أخرى من انه 
ال غنى عن القوى األمنية الرسمية يف تفادي 
الوقوع يف مهاوي الفوىض واالخالل بالنظام 
مسؤولية  تتحمل  أن  جيب  التي  فهي  العام، 
ساحات  ومحاية  واالستقرار،  االمن  حفظ 
السلميني، وكشف  واملتظاهرين  االحتجاج 

قرأ 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 12/ جمادى اآلخرة /1441هـ 

الموافق 2020/2/7م قرأ سماحته ما ورده  من مكتب سماحة السيد )دام ظّله( في النجف األشرف قائاًل:

السيُد الصافي يقرأ نص ما ورد 

من مكتب سماحة السيد )دام ظّله( في النجف األشرف 



املعتدين واملندسني، واملحافظة عىل مصالح 
املواطنني من اعتداءات املخربني ، وال مربر 
لتنصلها عن القيام بواجباهتا يف هذا االطار، 
كام ال مسّوغ ملنعها من ذلك او التصدي ملا 
هو من صميم مهامها، وعليها أن تترصف 
بمهنية تامة وتبتعد عن استخدام العنف يف 
ومتنع  السلمية  االحتجاجات  مع  التعامل 
الوقت  ويف  فيها،  املشاركني  عىل  التجاوز 
او  العامة  باملمتلكات  اإلضار  متنع  نفسه 

اخلاصة بأي ذريعة او عنوان.
حييّددت  قييد  الدينية  املرجعية  إّن  ثانيًا: 
األزميية  لتجاوز  رؤيتها  سابقة  ُخطبة  يف 
احلكومة  أن  وأوضحت  الراهنة،  السياسية 
املستقيلة  احلكومة  حمل  حتّل  التي  اجلديدة 
الشعب وقادرة  بثقة  أن تكون جديرة  جيب 
الدولة  هيبة  واستعادة  األوضاع  هتدئة  عىل 
والييقيييييام بيياخلييطييوات الييرضورييية إلجييراء 
بعيدة  مطمئنة  أجييواء  يف  مبكرة  انتخابات 

عن التأثريات اجلانبية للامل او السالح غري 
وتؤكد  اخلارجية،  للتدخالت  او  القانوين 
معنية  غري  أهنا  أخرى  مرة  الدينية  املرجعية 
بالتدخل أو ابداء الرأي يف أي من تفاصيل 

اخلطوات التي تتخذ يف هذا املسار.
وحفظ  ويييرىض  حيب  ملا  اجلميع  اهلل  وفييّق 
وآخر  سوء  كل  من  واألعراض  الدماء  اهلل 

دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.

 إنه على الرغم من النداءات المتكررة التي اطلقتها المرجعية الدينية حول ضرورة نبذ العنف 
وااللتزام بسلمية التظاهرات، وتنقية الحراك الشعبي المطالب باإلصالح من األعمال التي تضر 

بمصالح الناس وتفقده تضامن المواطنين وتعاطفهم اال ان ذلك لم يُحل دون وقوع حوادث 
مؤسفة ومؤلمة خالل األيام الماضية سفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق.

 تؤكد المرجعية الدينية على ما سبق ان اشارت اليه في مناسبة أخرى من انه ال غنى عن 
القوى األمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى واالخالل بالنظام العام، فهي 

التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ االمن واالستقرار، وحماية ساحات االحتجاج والمتظاهرين 
السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين.

،

،

،

،



طالب الظاهر

من الواضِح إن مخططات األعداء التآمرية لم ولن تتوقف على العراق، إال بتصدي العراقيين أنفسهم لها بوعي وبروح وطنية 
وإخّوة وتعاون وتآزر، فهي لم تزل تعمل ليال ونهارًا وبلهاث محموم للوصول الى هدف شق وحدة الصف الوطني، وتأجيج 

الفوضى والتناحر بين أبنائه.. سبيال الى تدمير البلد واغراقه بالدماء ال سمح اهلل.

انتباٌه... رجاًء!

حوادث 
مازال  العراقي  الييدم  نزيف  إن  املييؤمل  من 
املرجعية  نداءات  بالرغم من  كل  مستمرًا 
من  العديد  يف  وتوجيهاهتا  العليا  الدينية 
عىل  وتييكييرارا  ميييرارًا  والتأكيد  اخُلييطييب 
اإلصالحية  احلييركيية  تكون  أن  ضورة 

متسمة يف فعالياهتا بالطابع السلمي. 
العنف  مظاهر  من  مظهر  أي  نبذ  ثم  ومن 
وعدم  والتجاوز  واالعييتييداء  والتخريب 
من  ويشوهبا  شاهبا  مما  وغريها  االلييتييزام 
مظاهر سلبية عديدة، بل ضورة أن تعكس 
احلركة اإلصالحية الوجه احلضاري للبلد، 
والتوجه املرشق للمشاركني يف هذه احلركة 

وللناهضني هبذا احلراك الشعبي. 
أجل  من  األمثل  السبيل  هو  ذلييك  وإن 
التحقيق للمطالب املرشوعة والوصول اىل 
طريق  عن  ذلك  ويكون  النبيلة،  األهداف 
غري  األميير  وهييذا  العنف،  ونبذ  السلمية 
خمتص باملتظاهرين وحدهم، وال باجلهات 
األمنية وحدها.. بل إن لكل منهام واجباته 

وحقوقه.
أوال: املتظاهرون

مثلام هو معروف وال يمكن أن خيتلف عليه 
باحلقوق  واملطالبة  التظاهر  حق  إن  اثنان 
أضحى  بل  عليه..  غبار  ال  أمر  املرشوعة 
خضم  يف  األساسية  املواطن  واجبات  من 
السنوات،  تلك  املظامل طوال كل  استمرار 
املواطنني  احوال  ترّدي  استمرار  ثم  ومن 

تفيّش  نتيجة  البلد،  يف  واخلدمية  املعيشية 
كل  يف  واإلداري  املايل  الفساد  واستمرار 

مفاصل الدولة. 
املتظاهرين  عىل  واجبات  رّتييب  ما  وهييو 
أي  ينبذ  سلميا  احلييراك  يكون  أن  وهييي 
ومن  والدموية،  العنف  مظاهر  من  مظهر 
املندسني واملخربني  ثم متييز صفوفهم عن 
يقومون  ممن  القانون..  عن  واخلييارجييني 
عىل  أو  األمنية،  القوات  عىل  باالعتداء 
فهؤالء  واخليياصيية،  العامة  املمتلكات 
وتوجهاهتم  انتامءاهتم  عن  النظر  بغّض 
أواًل،  السلميني  للمتظاهرين  يسيئون  إنام 
وبات  ثانيًا،  برمتها  اإلصالحية  وللحركة 
طردهم وتشخيصهم بالتعاون مع القوات 
أضعفوا  قد  وهؤالء  وطنيا،  واجبا  األمنية 
اجلييامهييريي  التعاطف  ميين  ويضعفون 
هذا  وسيؤدي  اإلصالحية،  احلركة  مع 
احلييراك  تيياليش  اىل  استمر  إن  الضعف 

بشكل تدرجيي.   
ثانيا: القوات األمنية

األمنية  القوات  حق  من  إن  شك  ال  نعم، 
باالحرتام  املعاملة  املواطنني  مجيع  عييىل  
يف  املبذولة  جهودهم  وتقدير  والتبجيل، 
الظروف  شتى  يف  واملواطنني  البلد  محاية 
يف  بطولتهم  باستمرار  وتذكر  القاسية، 
مقارعة عصابات داعش اإلرهابية وصنع 
االنتصار، لكن بنفس الوقت من واجبهم 
والصرب  وبالشجاعة  الصدر  بوسع  التحيل 

واملسؤولية يف محاية املتظاهرين السلميني، 
أو  التخريب  مظاهر  من  مظهر  أي  ومنع 
خييارج  طييرف  أي  ميين  عليهم  االعييتييداء 
التخريب  او  االعتداء  حياول  القانون  عىل 
مما  وهييو  والعامة،  اخلاصة  للممتلكات 
من  واحلب  االحييرتام  من  املزيد  يكسبهم 

قبل اجلامهري.  
حكومة جديدة 

اإلعادة  » يف  الشائع:  القول  باب  لعل من 
إفادة » تعيد املرجعية الدينية العليا التأكيد 
جمددا بعد أن ثّبتت ذلك يف اخُلطبة السابقة 
خالل ُخطبة األسبوع املايض قبل التكليف 
أن  وبعد  اجلديدة  احلكومة  موصفات  عىل 

تم التكليف بتشكيلها، وهي كام يف اآليت:
أواًل: جيب أن تكون جديرة بثقة الشعب.

ثانيًا: قادرة عىل هتدئة األوضاع.
ثالثًا: تعمل عىل استعادة هيبة الدولة 

رابعًا: القيام باخلطوات الرضورية إلجراء 
بعيدة  مطمئنة  أجواء  يف  مبكرة  انتخابات 
عن التأثريات اجلانبية للامل او السالح غري 

القانوين او للتدخالت اخلارجية.
تفاصيل  وكييل  اجلييديييدة  احلكومة  وهييذه 
اخلطوات الالزمة يف تشّكلها منوطة مهمتها 
باملعنيني يف السلطة احلاكمة اواًل، واملتابعة 
واملراقبة للمواطنني ثانيًا، واملرجعية العليا 
تفاصيل  يف  الرأي  ابداء  يف  تتدخل  ولن  مل 

هذا احلراك السيايس ومساراته. 

من وحي الجمعة



االول  الييشييطيير  اليييسيييؤال  يف  شييطييران 
بخصوص كالم الفاسق نجيب

كالم املخالف يف العقائد ليس بحجة علينا 
مدار  من أصحابنا، الن  الثقة  بخرب  أسوة 
واليقني،  القطع  العقائد  يف  االخبار  قبول 
وال يتحقق ذلك بخرب الواحد بخالفه يف 
فرق  فال  وبالتايل  املشهور،  عىل  االحكام 
عندنا بني خرب املخالف واملوالف يف ذلك, 
واعتقادنا  مذهبنا  يوافق  ما  نقل  من  نعم 
اللسان  سقطات  من  فهو  له  خمالف  وهو 
بقاعدة  عليهم  االحتجاج  يف  تنفع  التي 
وافق  اذا  لدينا  مقبواًل  يكون  أو  االلييزام 
أصاًل أو اعتقادًا ثابتًا عندنا بالقطع واليقني 
يف  ينفع  لعقائدنا  ومؤيدًا  شاهدًا  فيكون 

االطمئنان أو االلزام.
وجواب الشطر الثاين: ال يصح التشدد يف 
السند  ناحية  من  التارخيية  القضايا  موارد 
وهذا أمر متفق عليه، حتى نقلوا عن أمحد 
إذا جاء احلديث يف   (( قال:  أنه  بن حنبل 
احلالل واحلرام فعلنا هكذا وقبض أصابع 
هكذا  فعلنا  ذلك  غري  يف  جاء  وإذا  يديه 
رصح  وكييذلييك  يييديييه((  أصييابييع  وبسط 
علامء اجلرح والتعديل بحجية بعض رواة 
العلوم  تلك  يف  واملغازي  والسري  التاريخ 
رواييية  يف  هبم  الطعن  أو  تضعيفهم  مع 
االحاديث النبوية الرشيفة, كالواقدي وابن 

اسحاق وغريهم.

وّضاعًا  أو  كييذابييًا  اليييرواي  يكن  مل  فييإذا 
املشهورة  الروايات  خيالف  مل  إذا  وكذلك 
والثابتة، فحينئذ يكتفى بروايته وحيتج هبا 
يف  والتشدد  التدقيق  دون  املجال  هذا  يف 
االسانيد احلاصل عند البحث يف االحكام 

من احلالل واحلرام.
لربام تسال 

1- ما هو سبب عدم التشدد باألسانيد يف 
الروايات التارخيية؟

ال  بأنه  تفيد  أخر  مصادر  هناك  هل   -2
الييروايييات  يف  باألسانيد  التشدد  جيييب 

التارخيية -غري كالم ابن حنبل-؟؟
3- هل يوجد مصدر الكالم املقتبس من 
بن حنبل كي يستخدم كحجة  كالم أمحد 

عىل املخالفني.
اجلواب إن الفقهاء يتشددون يف األحاديث 
التي يستنبط منها حكم رشعي, ألن احلكم 
بذلك معناه النطق عن اهلل يف وجوب يشء 
من  املكلف  عىل  يشء  ففرض  حرمته,  أو 
وجوب أو قربة حيتاج إىل التثبت والتدقيق, 
األحكام  روايات  أسانيد  يف  تشددوا  لذا 
األحكام  روايات  يف  وتساهلوا  اإللزامية 
أدلة  يف  بالتسامح  قالوا  لذا  اإللزامية,  غري 

السنن.
وكام تساحموا يف أدلة السنن تساحموا أيضًا 
يف  أيضًا  وتساحموا  الفضائل,  روايييات  يف 
فيها  ليس  هذه  فكل  التارخيية,  الروايات 

غري  بأمر  تكليف  وال  املكلف  عىل  إلييزام 
ثابت.

املييوجييودة  التارخيية  امليييادة  أمييام  ونحن 
وبالتايل  قبوهلا  يف  نتشدد  أن  إمييا  عندنا 
يف  ونظل  تارخيية  مييادة  أي  لنا  تبقى  ال 
نتساهل يف قبول  أو  املايض,  تام عن  جهل 
الظن  سبيل  عىل  ونقبلها  الروايات  بعض 
حيصل  االحتامالت  وبجمع  واالحييتييامل, 
وهي  ما  نوعًا  مقبولة  تارخيية  مادة  عندنا 

أفضل من اجلهل التام بالتاريخ.
اخلطيب  حنبل  بن  أمحييد  قييول  ذكيير  وقييد 
البغدادي يف )الكفاية يف علم الرواية ص 
162( يف حديث مسند عن أمحد بن حنبل 
)صىل  اهلل  رسول  عن  روينا  إذا   (( قوله: 
اهلل عليه وآله( يف احلالل واحلرام والسنن 
واألحكام تشددنا يف األسانيد وإذا روينا 
اهلل عليه وآله وسلم( يف  النبي )صىل  عن 
وال  حكاًم  يضع  ال  وما  األعييامل  فضائل 

يرفعه تساهلنا يف األسانيد ((.
رواييية  يف   )490 ص  )املييسييتييدرك  ويف 
انه  مهدي  بن  الرمحن  عبد  عن  مسندة 
اهلل  )صىل  النبي  عن  روينا  إذا   (( يقول: 
واألحكام  واحلرام  احلالل  يف  وأله(  عليه 
الرجال  وانتقدنا  األسانيد  يف  شييددنييا 
والثواب  األعييامل  فضائل  يف  روينا  وإذا 
تساهلنا  والدعوات  واملباحات  والعقاب 

يف األسانيد ((.

كيف نتعامل مع فاسق ناقل خبر صحيح 
وهل هنالك ضرورة للتشدد بسن القضايا التاريخية ؟
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قواعد  فقهية

يتقي  اتقى  من  املصدر  اسم  التقية  املعنى: 
فال فرق بينها وبني االتقاء من حيث املعنى 
املصدر،  واسم  املصدر  خيتلف  بمقدار  إال 
إظهار  هو  هنا  التقية  من  املييراد  ويكون 
عمال،  أو  قوال  املعاند  الغري  مع  املوافقة 

ألجل االحرتاز من الرضر.
اعتبار  عييىل  االسييتييدالل  يمكن  امليييدرك: 

القاعدة بام ييل:
يتخذ  ال  تعاىل:  قوله  منها  اآليييات:   -  1
املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني 
إال  اهلل يف شئ  فليس من  ذلك  يفعل  ومن 
أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهلل نفسه وإىل 

اهلل املصري .
ومنها قوله تعاىل: من كفر باهلل من بعد إيامنه 

إال من أكره وقلبه مطمئن بااليامن .
ومنها قوله تعاىل: أولئك يدرؤون باحلسنة 
بن  السيئة ولقد فرست يف صحيحة هشام 
سامل عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )احلسنة 

بالتقية والسيئة باإلذاعة( .
يف  السالم  عليه  احلسن  أيب  عن  جندب 

تفسريها أنه قال: )أشدكم تقية( .
عن  جابر  خرب  يف  مفرسا  تعاىل  قوله  ومنها 
بيننا  اجعل  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب 
وما  يظهروه  أن  استطاعوا  فام  سدا  وبينهم 

استطاعوا له نقبا هو التقية .
إىل  بأيديكم  تلقوا  وال  تعاىل:  قوله  ومنها: 

التهلكة، لقد ورد يف تفسريها
عن حذيفة عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنه 

قال: )هذا يف التقية( . فهذه اآليات تكفي 
مدركا بالنسبة إىل مرشوعية التقية.

2 - الروايات: قد نقل يف الوسائل - كتاب 
من   - املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
وستني  خامس   483 ص  إىل   459 ص 
التقية ونقل مضمون  فيها كلمة  رواية ذكر 
التقية أيضا يف روايات كثرية، وعليه يقال: 
التواتر  حد  بلغت  قد  الباب  يف  الروايات 

وال أقل من االستفاضة قطعا.
عليه  جعفر  أيب  عن  زرارة  صحيحة  منها 
يضطر  يشء  كل  يف  )التقية  قييال:  السالم 
عىل  دلت   . له(  اهلل  أحله  فقد  آدم  ابن  إليه 
التقية،  هي  االضييطييرار  عند  الوظيفة  أن 

والداللة تامة.
3 - العقل ال شك يف أنه إذا دار األمر بني 
بأخذ  العقل  حيكم  واملهم  )اخلطري(  األهم 
املستقالت  من  وهذا  املهم،  وترك  األهم 
العقلية، وهو معنى التقية إذ من املعلوم أن 
التقية بحسب احلقيقة هي أخذ األهم وترك 
الصدق  ترك  بواسطة  النفس  كحفظ  املهم 
التقية  قاعدة  وتكون  املييزامحيية،  فييرض  يف 

عبارة عن دوران األمر بني األهم واملهم.
الذي  األهم  من  املييراد  أن  خيفى  ال  ولكن 
جيب أخذه بحكم العقل ال بد أن يكون من 
األمور اخلطرية كحفظ النفس وما دونه ال 
وعليه  مقابله،  إىل  بالنسبة  أمها  كان  ما  كل 
قد قسم الشيخ األنصاري التقية عىل مخسة 
األحكام  إىل  تنقسم  التقية  إن  فقال:  أقسام 

الواجب منها  اخلمسة - إىل أن قال: - ثم 
وترك  احلييرام  فعل  من  حمظور  كل  يبيح 
الواجب، واألصل يف ذلك أدلة نفي الرضر، 
وحديث: رفع عن أمتي تسعة أشياء ومنها 
ما اضطروا إليه، مضافا إىل عمومات التقية 
ليس  واسعة  التقية  أن  اخلرب  يف  قوله  مثل 
يشء من التقية إال وصاحبها مأجور وغري 
خصوص  يف  املتفرقة  األخييبييار  من  ذلييك 
املوارد، ومجيع هذه األدلة حاكمة عىل أدلة 
هبا  يعارض  فال  واملحرمات،  الواجبات 
ويرجع  الرتجيح  يلتمس  حتى  منها  يشء 
يف  بعض  زعمه  كام  فقده  بعد  األصول  إىل 
املستحب  وأما  املسألة.  هذه  موارد  بعض 
فيه  االقتصار  وجوب  فالظاهر  التقية  من 
باحلث  النص  ورد  وقد  النص  مورد  عىل 
مرضاهم  وعيادة  العامة  مع  املعارشة  عىل 
مساجدهم  يف  والصالة  جنائزهم  وتشييع 
واألذان هلم فال جيوز التعدي عن ذلك إىل 
ما مل يرد النص من األفعال املخالفة للحق 
إليهم  للتحبب  الشيعة  رؤساء  بعض  كذم 
هذه  فإن  واملكروه  واملباح  املحرم  وكذلك 
األحكام عىل خالف عمومات التقية حيتاج 

إىل الدليل اخلاص .
4 - التسامل: قد حتقق التسامل عىل مرشوعية 

التقية بني الفقهاء وال خالف
فيها بينهم فاألمر متسامل عليه عندهم.

قاعدة التقية



استفتاءات شرعية

الوسواس
السؤال : هل هناك عالج للوسواس وماذا 

جيب عليه ان يفعل ؟
بكل  يفتون  الفقهاء  مجيع  ان  اجليييواب: 
للنصوص  تبعا   – وضيييوح  و  رصاحييية 
الرشعية – بان وظيفة الوسوايس هو عدم 
طهارة  عىل  البناء  و  بوسوسته  االعتناء 
تأكد  لو  حتى  بل  طهارته  يف  مايشك  كل 
حيصل  ما  خالف  –عىل  يشء  نجاسة  من 
فالعربة   – بذلك  العلم  من  الناس  لسائر 
فلو  الطهارة  عىل  يبني  ان  واجبه  و  بعلمه 
و  الرشعية  الفتوى  هبذه  الوسوايس  عمل 
بنى عىل طهارة كل مشكوك الطهارة بل و 
ان  و  اهلل  امام  معذور  فهو  النجاسة  متيقن 
كان عمله خالف الواقع و وقعت صالته 

يف النجاسة او كان اكله متنجسا.

ويطيل  كثريًا  وسوايس  شخص   : السؤال 
والصالة  والغسل  الييوضييوء  يف  الييوقييت 
شهر  يف  جنابة  عىل  كان  إذا  أنه  درجة  إيل 
يدخل  فسوف  يغتسل  أن  وأراد  رمضان 
يتيمم  فهو  الغسل  من  ينته  مل  وهو  الفجر 
جنابة  عليه  كان  إذا  وهكذا  الغسل  بدل 

جنابة  عليه  كانت  أو  رمضان؟  شهر  يف 
يقرتب  أن  إىل  ينتظر  فأنه  العادية  األيام  يف 
فامذا  ويصيّل؟  يتيمم  لكي  الوقت  إنتهاء 
هذا  يف  السيستاين  السيد  سامحة  يقول 
السيد؟  نظر  يف  احلل  هو  وما  الشخص؟ 
أعامله  ومجيع  وصالته  صيامه  حكم  وما 
العبادية؟ وما هي نصيحة سامحة السيد يف 

هذه احلالة؟
اجلييييواب: تييصييح الييصييالة ونييحييوهييا يف 
آثاًم  الشخص  كان  وان  السؤال  مفروض 
التمكن  عند  املائية  الطهارة  مع  تفويتها  يف 
اىل  بالسعي  الشخص  هذا  وينصح  منها. 
االداء،  هذا  من  والتخلص  حاله  اصالح 

وحيصل ذلك بمرحلتني:
احلالة  هذه  اىل  يلتفت  ان   : االوىل  املرحلة 
خروج  الهنييا  ورشعيياً  عقاًل  ذميمة  حالة 
لطاقات  وهدر  واالعتدال  الوسطية  عن 
فائدة،  منها  جيني  ان  غييري  ميين  االنييسييان 
اليييورع  ميين  ضبيييًا  ليست  فييالييوسييوسيية 
باحكام  فيها  مرغوب  والعناية  والتقوى 
يف  اختالل  نحو  هي  وانام  املقّدس  الرشع 
وارادته  نفسه  يف  وضعف  االنسان  ادراك 

واستسالم ال حياءات الشيطان اخلبيث كام 
اشري اليه يف احلديث، فاذا وعى هذا املعني 
جيدًا وعرف حقيقة هذه احلالة تصل النوبة 

اىل املرحلة الثانية.

اىل  جيياهييدًا  يسعي  ان   : الثانية  املرحلة 
ارادته  زمام  وامتالك  نفسه  عىل  السيطرة 
به،  الشيطان  تييالعييب  دون  واحليلولة 
اهلل  بان  مستيقنًا  ذلك  عىل  العزم  فليعقد 
بام  االعتناء  عدم  عىل  يعاقبه  ال  سبحانه 
حيتمله يف يوم القيامة، فاذا شك يف وصول 
الطهارة  حصول  عىل  وبني  يعتن  مل  امليياء 
منه  كّرر  وكّلام  ذلك،  يف  املعتاد  جاريًا عىل 
عدم االعتناء بالشك ضعفت سلطة الوهم 
الشيطان  بيأس  يييزول  ان  ايل  نفسه  عيل 
رعايته  يف  معتداًل  فيصبح  به  التعّلق  من 
للطهارة والنجاسة، وليستيقن انه اذا دخل 
هذا املضامر وعىل سبيل التحّدي اكان هو 
الغالب وكان اهلل سبحانه يف عونه وضعف 
كيد الشيطان به قال تعاىل »ان كيد الشيطان 

كان ضعيفًا« واهلل املوفق اىل الصواب.



ايمانًا منها بأهمية التعليم العالي من خالل جود نظام تربوي وتعليمي ضابط لسلوكيات 
المجتمع وتعامالته وإسهامًا منها في نهضة األمة وتواصلها مع التطورات الحاصلة في 

العالم، العتبة الحسينية المقدسة تؤسس  قسم التعليم العالي وهو ماض لتقديم الدعم 
واالهتمام بالجامعات االكاديمية التابعة له وان تكون مخرجات هذه الجامعات قدوة لبقية 

الجامعات لتحقيق االمل بمستقبل افضل للعراق .

قسم التعليم العالي في العتبة الحسينية المقدسة 
يرسم طريقًا مزدهرًا لبناء جيل واٍع

م الدعم األكاديمي  لجامعاته لتحقيق مستقبل افضل للعراق ..      بعد ان قدَّ

اح 
سب

ح ال
صال

ر/ 
وي

ص
 - ت

صر
ن ن

سي
/ ح

رار
الح

ا

الغالف
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لكل  األسيياسييييية  اللبنة  التعليم  يمّثل 
أحد  اجلامعي  التعليم  ويعد  املجتمعات 
التنمية  دعم  يف  املهمة  األساسية  العنارص 
يوفر  حيث  العامل  أنحاء  مجيع  يف  البرشية 
تدريبا ضوريا جلميع األفراد عىل اختالف 
وحتسني  تطوير  عىل  والعمل  ختصصاهتم  
من  والتي  التحليلية،  واملهارات  القدرات 
ودعم  املحيل،  االقتصاد  عجلة  دفع  شأهنا 

املجتمع بأكمله.. 
التقت  ولتسليط الضوء عىل هذا املوضوع 

الشامي(   )افضل  السيد  »االحييرار«  جملة 
وحتييدث  الييعييايل  التعليم  قسم  مييسييؤول 
قائاًل، ان دخول العتبة احلسينية املقدسة يف 
منها  اسباب  له  التعليمي  النشاط  موضوع 
أن اجلامعات احلكومية يف العراق اصبحت 
طلبة  خمرجات  استيعاب  عىل  قييادرة  غري 
خيارين  امام  الدولة  ان  ولذلك  االعدادية 
السامح  او  حكومية  جامعات  اضافة  إما 
العراق  يف  بالعمل  االهلية  للجامعات 
وتوّجه الدولة كان اىل التعليم االهيل ولكن 

ان  اجل  من  معينة  ومعايري  ضوابط  وفق 
تكون خمرجاهتا وفق معايري علمية رصينة، 
يف  االهلية  اجلامعات  اغلب  ان  موضحا 
جتاريا  تعامال  الطلبة  مع  تتعامل  العراق 
يف  سامهت  املقدسة  احلسينية  العتبة  لذلك 
وفق  االعييدادييية   طلبة  من  عدد  استقبال 
مستوى تعليم رصني وباإلضافة اىل برامج 

تربوية للطلبة.
رصح  السالم  عليه  االنبياء  وارث  جامعة 

علمي ومثال للجامعات االهلية العراقية

جامعة وارث االنبياء »عليه السالم« صرح علمي ومثال
 للجامعات االهلية العراقية
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املقدسة  احلسينية  العتبة  ان«  وأضيياف، 
أسست جامعة وارث االنبياء عليه السالم 
مرموق  اكاديمي  مستوى  هنالك  ليكون 
ومستوى تربوي جيد والتمسك باملبادئ 
االيامنية وترصني العلم وتعليمه واإلتقان 
جلعل  وتسعى  والعايل  التعلم  وسائل  يف 
اجلامعات التابعة هلا مثااًل يقتدى به يف كل 
يشء سواء داخل العراق او خارجه، مبينا 
األساس  متثل  االكاديمية  اجلامعات  ان 
فيه،  الرصينة  واملؤسسات  املجتمع  لبناء 
-عليه  األنبياء  وارث  جامعة  ان  موكدًا 
معرتف  علمي  أكاديمي  كيان  السالم- 

العايل والبحث  التعليم  به من قبل وزارة 
برشية  كييوادر  اعييداد  اىل  هتدف  العلمي 
حقول  مجيييييع  يف  ومتخصصة  مييؤهييليية 
املجتمع  حاجات  لتلبي  املختلفة  املعرفة 
واملسؤولية  املستدامة  التنمية  ومتطلبات 
االجتامعية والتفاعل مع املجتمع وتقديم 

خدمات علمية وبحثية متميزة.
وتابع قائاًل،  ان قسم التعليم العايل وضع 
وارث  جامعة  لتكون  مييدروسيية  رؤييية 
االنبياء عليه السالم متميزة علميًا تنافس 
)احلكومية  العراقية  اجلامعات  أفضل 
اجلامعة  استقطبت  مبينا،  واألهييلييييية(. 

اىل جانب  مالكات علمية وبحثية كفوءة 
مالكات إدارية مؤهلة أيضا، موضحا ان 
تشمل  التي  اهلندسة  كلية  تضم  اجلامعة 
وهندسة  والييتييربيييد  التكييف  هندسة 
االدارة  وكلية  القانون  وكلية  احلياة  طب 
االدارة  التي حتتوي عىل قسم  واالقتصاد 
العامة وقسم املحاسبة يف حني تضم كلية 
التي  االسالمية  العلوم  وكلية  التمريض 
حتتوي عىل قسمني مها قسم علوم القرآن 

الكريم وقسم الفقه.
واكد الشامي، ان« جامعة وارث االنبياء 
مناهج وقاعات  السالم حتتوي عىل  عليه 

السيد افضل الشامي 

الشامي: الجامعة استقطبت 
مالكات علمية كفوءة
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جمهزة  دراسية  وقاعات  نموذجية  دراسية 
اىل  باإلضافة  التدريس،  وسائل  بأحدث 
عن  فضال  فنية،  وخمتربات  هندسية  ورش 
ناٍد ريايض للطلبة ومكتبة عامة، اىل جانب 
االقسام الداخلية للطالبات، وكافة املرافق 
قبيل  من  املطلوبة،  والرتفيهية  الصحية 
والساحات  واحلدائق  الرياضية  املالعب 
إدارية  وبنايات  مصىل  جانب  اىل  اخلرض، 

وخدمية متنوعة.
االنبياء  وارث  جامعة  ان«  اىل،  واشييار 
العراقية  اجلامعات  ريادة  يف  السالم  عليه 
العلمية واألكاديمية  املجاالت  عىل صعيد 

قاعات  توفر  اجلامعة  ان  مبينا  واخلدمية، 
دراسية بقياسات خمتلفة، وخمتربات علمية 
تغطي  التي  القياسية  املواصفات  ضمن 
الدراسية وكل ذلك يمّهد للرتكيز  املناهج 
بصورة أكرب عىل اجلانب العميل التطبيقي، 
باإلضافة اىل اجلانب النظري، موضحا ان 
اجلامعات  من  ادنى مستوى  االقساط هي 
سياسة   وجييييود  عييين  فييضييال  االخيييييرى 
فيه  تتميز  وما  املتعففني  الطلبة  ملساعدت 
هو  السالم  عليه  االنبياء  وارث  جامعة 

تقسيط املبلغ واملتابعة مع عوائل الطلبة.
وأوضح مسؤول قسم التعليم العايل ، ان« 

جامعة وارث االنبياء عليه السالم  احتلت 
جامعة   )780( اصل  من   )388( املرتبة 
مصنفة عامليا واملرتبة )6( من اصل )44( 
جامعة مصنفة حمليا.  ويقيس هذا االنجاز 
املحافظة  اجلامعات   امكانية  مييدى  عىل 
ميييؤرشات   )6( خيييالل  ميين  البيئة  عييىل 
والبحوث  التعليم   )%18( وهي  رئيسية 
احلييرم  داخيييل  النقل  وسييائييل  و)%18( 
و)%18(  املياه  ترشيد  و)%10(  اجلامعي 
ادارة املنشآت والنفايات و)21%( النظافة 
النباتية  املساحة  و)%15(  املناخي  والتغري 

اخلرضاء.

للجامعة قاعات دراسية نموذجية 
 وورش هندسية ومختبرات فنية
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جامعة الزهراء عليها السالم للبنات
وزارة  موافقة  استحصال  وبعد  املقدسة  كربالء  يف  مرة  اول 
التعليم العايل العراقية عىل افتتاح جامعة الزهراء عليها السالم  
وهي رصح علمي اكاديمي خاص بالبنات ،  وجماورة جلامعة 

وارث االنبياء عليه السالم  عىل طريق كربالء – بغداد.
املقدسة،  احلسينية  بالعتبة  العايل  التعليم  قسم  مسؤول  وذكر 
للبنات تضم  عدة كليات  السالم  الزهراء عليها  ان« جامعة 
تضم  التي  الرتبية  وكلية  الطبية،  التقنيات  الصيدلة،  وهي 
االقسام االتية )اللغة العربية، اللغة اإلنكليزية، الرياضيات(، 
كلية التقنيات الطبية: وهي تضم االقسام )التخدير، األشعة 

والسونار، العالج الطبيعي (.

جامعة الزهراء )عليها السالم(
صرح علمي اكاديمي خاص بالبنات
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الرئيس  اهلدف  ان  اىل  العايل  التعليم  قسم  مسؤول  واشار 
الذي تطمح اليه العتبة احلسينية املقدسة من انشاء اجلامعات 
احدث  توفري  خييالل  من  الرتبوي  باجلانب  االهتامم  هو 
الكبري  واالهتامم  للطلبة  املناسبة  البيئة  وهتيئة  املختربات 
باجلانب الرتبوي وفسح املجال امام الطلبة لالبداع، موكدًا 
اجلانب  حساباهتا  يف  تضع  ال  املقدسة  احلسينية  »العتبة  ان 
االستثامري بقدر اهتاممها باجلانب الرتبوي، مبينا ان »رئاسة 

اجلامعة وضعت خطة ملراعاة بعض الرشائح.
واستطرد قائاًل،  ضمن هنجها االنساين عملت عىل ختفيض 
كاهل  عن  التخفيف  يف  املسامهة  اجل  ومن  الدراسة  اجور 
الذي  الراهن  الظرف  يف  السيام  امورهم  وأولياء  الطلبة 

يعيشه البلد ولتكون حافزا هلم إلكامل مسريهتم التعليمية.
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تثمينًا لمواقفه وجهوده المبذولة في المجاالت اإلنسانية ودعمه لكافة شرائح المجتمع، 
كّرمت منظمة الصداقة الدولية السويدية، ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة 

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي.

تقرير/ قاسم عبد الهادي - تصوير/ صالح السباح

عرفانًا لجهوده ومواقفه المشّرفة..

منظمة الصداقة الدولية السويدية 

تكّرم الشيخ الكربالئي بدرع اإلنسانية

رئيس  سّلمه  اإلنسانية  بييدرع  التكريم 
ترّشفه  خييالل  وسيياف  سيد  عيل  املنظمة 
املرقد احلسيني  له بزيارة  املرافق  الوفد  مع 
الشيخ  عيين  باإلنابة  وتسّلمه  الطاهر، 
الفتالوي  محزة  الشيخ  فضيلة  الكربالئي، 

من قسم الشؤون الدينية بالعتبة املقدسة.
الزائر،  بالوفد  الفتالوي  الشيخ  ورّحب 
معربًا عن سعادته بقدومهم إىل مدينة سيد 
هذا  وتقديمهم  السالم(  )عليه  الشهداء 

الدور  إىل  حديثه  خالل  مشريًا  التكريم، 
السالم(  )عليه  احلسني  لييإمييام  األكييرب 
إلسعاد  »جيياءت  التي  العظيمة  وثورته 
اإلنسانية وإحقاق احلق وإقامة دولة العدل 
اإلهلي«، مضيفًا، »نسأل اهلل تعاىل أن يقيم 
هذه الدولة عىل يدي ولده واملطالب بثأره 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املييهييدي  االميييام 

الرشيف( يف كل أركان الدنيا«.
وزاد الفتالوي بقوله، »نحن وأنتم نأمل أن 

نعيش برفاهية دولته وحتت سلطانه وحتت 
وان  واملودة  والسالم  باحلرية  لننعم  رايته؛ 
احلييق وإزهيياق  مييصييدرًا إلحييقيياق  نكون 
اإلنسانية  صورة  لرسم  ومصدرًا  الباطل، 
االحييرتام  وهي  أال  املبدع  الفنان  بريشة 
والتسامح واملودة واملحّبة لكل اإلنسانية«.
منظمة  ومؤسس  رئيس  حتّدث  جهته  من 
سيد  عيل  السويد  يف  الدولية  الصداقة 
تعاون كبري ومستمر  »لدينا  قائاًل:  وّساف 
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املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  مع 
املهدي  عبد  الشيخ  بسامحة  املتمثلتني 
)دام  الييصييايف  أمحييد  والسيد  الكربالئي 
رسمية  كتب  تقديم  خييالل  من  عييّزمهييا( 
بعض  ومساعدة  لعالج  عديدة  وطلبات 
تم  هلل  واحلمد  الييدول  خمتلف  يف  املييرىض 

انجازها واحلصول عىل نتائج إجيابية«.
الزيارة  هييذه  من  »هدفنا  حديثه،  وتابع 
العتبات  من  السامية  الرسالة  إيصال  هو 
املقدسة حيث نقتبس رسالتنا منها، وشعار 
وينص عىل  ثابت  الدولية  الصداقة  منظمة 
ان )اإلنسانية ال تعرف احلدود( واقتبسناه 
من قول االمام عيل )عليه السالم( )الناس 
لك  نظري  او  الدين  يف  لك  اخ  إما  صنفان 

يف اخللق(، وعىل هذا األساس نتعامل مع 
اإلنسانية بعيدًا عن املسميات واإلنتامءات 

العرقية واإلثنية«.
التي  »الصورة  إّن  نفسه  الوقت  يف  واكد 
وإيامننا  بالوطن  إيامننا  هو  اليوم  ننقلها 
املقدسة  العتبات  تقّدمه  وبام  العقيدة  هبذه 
للمنظامت اإلنسانية وللناس بصورة عامة 
تتصف  التي  السامية  اإلنسانية  وللروح 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  إدارتييا  هبا 
اليوم  »الييعييامل  أن  إىل  الفتًا  املقدستني«، 
أسيياس  عييىل  جييسييوره  ويبني  يييتييواصييل 
اإلنسانية، ولذا ترى أن هناك عملية تواصل 
كبرية بيننا فالذي ننقله هو اساس املوجود، 
تعرف  ال  )االنييسييانييييية  شييعييارنييا  ان  وبييام 

يف  الغريب،  املجتمع  مع  فاندجمنا  حييدود(؛ 
ظل احلفاظ عىل عاداتنا وتقاليدنا واحلفاظ 

عىل علو وكرامة مذهبنا«.
الصداقة  »منظمة  أن  وسيياف  وأوضيييح 
طوعية  خريية  انسانية  منظمة  تعد  الدولية 
السياسة،  عن  وبعيدة  مستقلة  ربحية  غري 
كل  من  املنتسبني  آالف  ثناياها  بني  وتضم 
العمل  نعتمد  حيث  تقريبًا،  العامل  بلدان 
اجلميع«،  عىل  لالنفتاح  الطوعي  اإلنساين 
حيتاجه  مييا  كييل  تقديم  »هدفنا  مضيفًا، 
الفرد واألرسة واملجتمع بشكل عام، وقد 
غطينا من خالل أعاملنا مجيع قارات العامل 
من  العديد  يف  الرسمية  مكاتبنا  طريق  عن 
دول العامل فضاًل عن العراق حيث افتتحنا 
)11 مكتبًا( يف املحافظات العراقية، ولدينا 

مكاتب يف دول أخرى طور التسجيل«.
واختتم وساف حديثه، »من مجلة األعامل 
تقديم  هي  قبلنا  من  املقدمة  واخلدمات 
بعض  وعاجلنا  للمرىض  الطبي  العالج 
التي وصلت اىل  املرضية احلرجة  احلاالت 
ماليًا  دعاًم  قّدمنا  كام  التام،  الشفاء  مرحلة 
يف  اإلنسانية  احلاالت  من  للكثري  ومعنويًا 
دول رشق أفريقيا، حسب امكانية املنظمة 
التربعات  عىل  ذلك  يف  ونعتمد  البسيطة 

املقّدمة من قبل اخلريين«.

علي سيد وّساف
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معهد نور المصطفى للتوّحد...  
بارقة أمل ألكثر من أربعين مستفيدًا 

من األطفال في كربالء المقدسة

من بين سلسلة المشاريع االنسانية التي دأبت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على 
اقامتها مشروع معهد نور المصطفى للتوحد وذوي االحتياجات الخاصة للبنين والذي يقع في 

منطقة الجمعية وسط مدينة كربالء المقدسة، وذلك خدمة لهذه الشريحة من االطفال. 
ولتفاصيل أكثر عن ماهية المعهد وتأسيسه، قال االستاذ )عمران الطائي( مدير المعهد: 

تقرير: ضياء األسدي / تصوير : صالح السباح 
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ان املعهد تأسس مطلع شهر اذار من العام 
االحتياجات  ذوي  الستقطاب   2016
اعييامر)7  ميين  التوحد  وأطييفييال  اخليياصيية 
معاهد  سبعة  ضمن  وهييو  سنة،   )13  -

الفتتاحها  املقدسة  احلسينية  العتبة  سعت 
والسيام  العراقية،  املحافظات  من  عدد  يف 
بييإرشاف  وهييي  املقدسة  كربالء  حمافظة 
الرتبوي  والتأهيل  التنسيق  قسم  ومتابعة 
نور  معهد  ان  مبينا،  املقدسة.  العتبة  يف 
املصطفى بشكل خاص استهدف - ذوي 
االحتياجات اخلاصة- ومل يقترص عىل فئة 

بالفئات  هنا  واملقصود  للتوحد،  حمييددة 
اضافة  الشديدة  والفئة  واملتوسطة  اخلفيفة 
)املنغويل(-  داون   - متالزمة  رشحية  اىل 
وأما الربامج  املقدمة فتكون حسب حالة 
وحمدد  خاص  برنامج  طفل  فلكل  الطفل 
كأن يكون )6( اشهر او)9( اشهر اىل سنة.  
موضحا ان املعهد يتكون من )5( قاعات 
والتأهييل  والسلوك  بي)النطق  ختصصية 
اضافة  واملتالزمة(  والتوحد  والتمهيدي 
 )6( املجموع  فيصبح  الفردي  قاعة  اىل 
املستفيدين  عييدد  ان  اىل  مشريا  قاعات، 

 )50( اىل   )40( بني  ما  يصل  املعهد  من 
علمية  كييوادر  عليهم  تييرشف  مستفيدا، 
ختصصية يف العلوم الرتبوية والنفسية، اىل 
واخلدمية  االستعالمات  منتسبي  جانب 
الفعيل للمعهد )15( منتسبا  العدد  ليصل 
يف  متكنت  التي  االختصاصات  بمختلف 
وقت قيايس من معاجلة عدد من احلاالت 
اخر  حاالت  او  النطق  يف  الصعوبة  منها  
تم معاجلتها من خالل اخلربة الكافية التي 

متتلكها الكوادر.

االستاذ عمران الطائي

المعهد يعتمد برامج متخصصة 

بإشراف أكاديمي
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املعهد  هبييا  يستقبل  الييتييي  االلييييية  وعيين 
له  العالجي  الربنامج  ضمن  وتسجيلهم 
املستفيدين  خُيضع  املعهد  ان   : الطائي  قال 
اضافة  داخلية  جلنة  اىل  تسجيلهم  قبل 
املستشفى  من  متخصصة  طبية  جلنة  اىل 
اللجان  عمل  املقدسة.  بكربالء  احلسيني 
يف  قبوله  ثم  ومن  املتقدم  حالة  تشخيص 
بعد عرضه  اال  يقبل أي طفل  املعهد، وال 
ثابت  رشط  وهييذا  الطبية  اللجان  عييىل 
للدوام  بالنسبة  امييا  وأضيياف  للمعهد. 
الثامنة  الساعة  من  طلبته  املعهد  يستقبل 
مع  ظهرًا  الواحدة  الساعة  لغاية  صباحًا 
املعهد  وإدارة  الطلبة،  لنقل  خطوط  توفري 
براجمها  اداء  عييىل  احلييرص  كييل  حريصة 
التعليمي  فاجلانب  للمستفيدين،   العلمية 

 %75 التأهييل  واجلانب   %25 نسبة  يأخذ 
عىل اعتبار ان هذه فئة خاصة جيب ان يسبق 
التعليمي،  اجلانب  هلا  التأهييل  اجلانب 
طعام  وجبة  توفري  عىل  حريصون  اننا  كام 
مع  بالتناوب  تقديمها  يتم  للمستفيدين 
التاسعة  الساعة  من  تبدأ  حيث  القاعات 
وأما  عرشة،  احلادية  الساعة  اىل  والنصف 
اجلانب  هبذا  نتدخل  مل  لألطعمة  بالنسبة 
حيث  الطالب  لعائلة  يرجع  اليشء  وهذا 
او  خاص  طعام  لديم  الطلبة  بعض  ان 
بعض العالجات ونحن نعطي مالحظات 
لألهايل هبذا اخلصوص خالل االجتامعات 
كل  يف   تقام  والتي  االهييايل  مع  املستمرة 
ووضعنا  نقاشات  هناك  وتكون  اسبوع 

جدوال هلذا الغرض.

املعهد  يوفرها  العاب  قاعة  هناك  الفتًا: 
لدى  الشحنات  لتفريغ  ساعة  نصف  ملدة 
االجييواء  ولتغيري  )املستفيدين(  التالميذ 
هلم وهذا االمر مهم جدًا  كام لدينا بعض 
اخلاصة  امليالد  اعياد  ومنها  النشاطات 
الطالب  فرحة  مييدى  ونييالحييظ  بالطلبة 
واألهل بمثل هذه االنشطة، اضافة اىل ما 
ذكر اقامة ورشة عمل كالرسم ونشاطات 
الطلبة  بعض  لدى  املواهب  ملتابعة  اخرى 
فيام  اقامته  يتم  مؤمتر  خالل  من  وطرحها 
بعد، واجلدير بالذكر ان هناك احد التالميذ 
ببعض  حيتفظ  واملعهد  الرسم  موهبة  لديه 
رسوماته ويف النّية اقامة معرض خاص له 
التأهييل والوظيفي مهام جدًا  كون اجلانب 

للمستفيدين.

كيف يستقبل المعهد 

الحاالت ..؟
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للتلميذ  املعهد  اقساط  ان  اىل  منوهًا:« 
الواحد والذي تم اعفاء عدد منهم بسبب 
لبعض  الصعبة  االقييتييصييادييية  الييظييروف 
ختفيض  تييم  االخييير  والبعض  عوائلهم 
االجور هلم اىل النصف تبلغ االجور الكلية 
له )150( الف دينار عراقي وهذه االجور 
املعاهد،  بقية  مع  مقارنًة  جدًا  رمزية  تعد 
مستذكرًا بالقول ان املعهد  حيتوي ايضًا عىل 
منظومة للكامريات واملراقبة تعمل بشكل 
مستمر واهلدف منها متابعة السلوك لبعض 
بصورة  نراقبهم  التالميذ  من  املستفيدين 
مستمرة لضامن سالمتهم، واملتابعة اخلاصة 

هلم حريصون عليها اشد احلرص«.
دور علم النفس يف بناء ذوي االحتياجات 

اخلاصة

شخصية  بناء  يف  النفس  علم  دور  ملعرفة 
التقت  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رشحية 
عبد  شاكر  )حممود  األستاذ  االحرار  جملة« 
بالتعليم  املختص  النفس  استاذ علم  احلر( 
كوادر  يمتلك  املعهد  عنه:  فقال  الفردي 
للحاالت  معد  برامج  ضمن  تعمل  نشطة 
القادمة، شخصيا  لدّي عدة برامج للعمل 
املستفيد  التلميذ  استقبل  فعندما  عليها 
معه  سأستخدمها  التي  الربامج  أي  احدد 
)سريايس(  برنامج  الييربامييج  هييذه  وميين 
برنامج  وكذلك  عامليًا  ُمتبع  برنامج  وهو 
ABA ( ( وهذه  الي  )Lovaas( وبرنامج 

الربامج فيها تقسيامت ، فمثال  الطفل الذي 
الرضب  منها  سلوكيات  ولديه  توحد  فيه 
من  العديد  فلدينا  اخرى  وأمور  والعض 

االمور لضبط السلوك له منها الضبط املثري 
وإعطائه  اخرى  قاعة  اىل  بأخذه  ويطبق   ،
اخرى  طرائق  عن  فضاًل  متنوعة  العاب 
اطفاال  هناك  ان  كام  الطفل،  حالة  حسب 
ليس لديم تركيز جيد وحاالت اخر خمتلفة 
التي  الربامج  معها وفق هذه  التعامل  فيتم 
تساهم بشكل كبري يف حتسني حالتهم واىل 
االفضل ،وهذه االستجابة الرائعة لن تأيت 
فقط مما نقوم به نحن داخل املعهد بل من 
خالل متابعة االهايل حلالة ابنائهم وتطبيق 
فإننا   برامج  ملا ذكر من  اضافة  التعليامت.. 
التأهييل ومنها  نتبعها للصف  لدينا وسائل 
وهي  الرتكيز  لتقوية  ووسائل  املجسامت 
تطابق االلوان اضافة ألساليب نستخدمها 

لتقوية الرتكيز كطريقة الفقاعات.

االستاذ محمود شاكر دور علم النفس في بناء ذوي االحتياجات الخاصة
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االدبية

م�������ا م�������ث�������ُل���ه���ا ف�������ي ال���������ن����ا�����سِ ع�����������اٍل ذك�������ُره�������ا
م�������ن ِح�������ج�������ِر وال���������ده���������ا ال�������ن�������ب�������يِّ م�����ح�����م�����ٍد
ه���������ي ب�����������ض���ع���ُة امل�����خ�����ت�����اِر م���ه���ج�������ُت�������ه ال�������ت�������ي
م��������������������ؤم�������ٍن اأوِل  ال�����������ك�����������راِر  زوج�������������ُة  ه���������ي 
ب�����خ�����ل�����ِق�����ِه  ال���������ده����������َر  زاَن  م���������ن  اأمُّ  ه���������ي 
م�����س ال��������������ض���������ه���������ادَة  خ�����������طَّ  م���������ن  اأمُّ  ه���������ي 
ُك�������ّرم��������ا    ِة  ب�������ال�������ن�������ب����������������������������ُّ ب�������ي�������ٍت  اآِل  م�������ن 
غ�������������دروا ب�������ه�������ا ب���ع���د ال��ن��ب��������������������������يِّ ف���ي���ا ل���ه���ْم   
ق����ِم���ه���ا    م���ظ�����������������������������������������������������������امِل  م�����ن  ن�������ض���ك����  هلل 
دروا    وم��������ا  ال�������زك�������ّي  ال���������ض����ل����َع  ل����ه����ا  ك�����������ض�����روا 
اأم������������������������ِره���م    والِة  م�����ن  اخل������اف������َة  ����ض���ل���ب����ا 
اأن����ه����م    ظ�����ّن������ا   , ال���ب���ي�����������������������ِت  ب������اأه������ِل  م�����ك�����روا 
اأّم��������ٍة    ق���ب���ل���ُة  ال���زه�����������������������راُء  ف������ذي   , وه������ُم�������ا 
ن���اك���ث���ًا    ع���ن���ه���ا  ����ض�����������������������اَر  م������ن  اإىل  وان�������ظ�������ْر 

وع���������ا ع�����ل�����ى رغ���������ِم ال�����������ض�������دائ�������ِد ���ض�����ب�����ُره�����ا
ه�����ا ر����ض�������ع�������ْت م�����������������������ك�������ارَم�������ُه ف�������ُخ�������لِّ�������َق ���ض�����رُّ
ق�������د ح�������ار ف�����ي�����������ه�����ا ظ�������ال�������ٌم.. م�������ا اأم�������ُره�������ا ؟
ب��ح��ُره��ا اأو  ه����ا  ب����رُّ ال�����ف��������ض�����������������������������������ائ�����ُل  ف�����ل�����ه 
ب�ك�ُره�ا ال�����م��������ك�����ارُم  م�ن��ه  ال�����ذي  ال�����������ح��ض�ُن 
ك�����ف�����ُره�����ا ت�������م�������ادى  اإذ  اأم�����ي��������������������������������َة  ول����������ى 
ط�����ه�����ُره�����ا ذا  ط�������اه�������ٍر,  ب�����ي�����������������������ٍت  اآِل  م�������ن 
م����ن ع�����ض��ب��������������������������������������������ٍة ل���ل���ن���اِر اأذك��������ى غ����دُره����ا
����ض���ُره���ا ف���ي���ه���ا  الَذ  ب�����ض��ب�����������������������������������������������ٍر  الذْت 
ك�����ض��ُره��ا ال�����ض��م�����������������������������ائ��ِر  يف  ي���������ض����رُخ  ل��������اآِن 
م�����ن زم��������������������������������������رٍة ك�����ف�����روا وغ�����������اىل ك���ف���ُره���ا
ه��ا ي�����ن�����اأوَن ب��ال��دن�����������������������������������������������������������������ي��ا وي����ن����اأى ���ض��رُّ
ف���ك���ُره���ا ي���غ���ّي���ُب  ال  م��ن��ه�����������������������������������������������������������اُج ح�����قٍّ 
يف ظ��ل��م�����������������������������������������������ٍة ق����د ح������اَط ف���ي���ه���ْم م��ك��ُره��ا

ال
ي���

خ���
ل���

د ا
����

�م
ح���

ا

هـي بـضعُة المختاِر
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اأيها ال�ضاكُن يف دمائنا, ما زلنا جنتاز من دمك الطاهر خط�ط  �ضيدي, 
نب�ح  �ضنظل  لاأمان.  �ض�رة  عي�ننا  على  ع�ضقك  �ض�ت  وننق�س  اخلطر, 
ُمقبلة  ننطقها  كلمة  فكل  قائمتني,  واالر���س  ال�ضماء  دامت  ما  با�ضمك 
ُب�ضطاء  عط�ضك.  اآية  لنا  ت�ضرح  باأف�اهها  متّر  ماء  �ضربة  وكل  نح�ك, 
وت�ضّرع  ب�ضمت  والدعاء.  ال�ض�ء  ح�ضرتك  يف  نقت�ضم  االبي�س  كالث�ب 
دواخلنا  م��ن  ت�ضهل  وارواح��ن��ا  ل��ب��اٍب,  ب��اٍب  م��ن  جدثك  نح�  نزحف 
ال  اأنها  وتعلم  قبتك,  حتت  الياأ�س  حّد  اأمانيها  يف  مبحرة  بالت��ضات, 
م���الي,  ت��رى  ان��ت  م�ضجعك.  عند  يه�ن  �ضيء  وك��ل  ن���رك,  يف  ت�ضيق 
وج�هنا املله�فة التي ت�ضتكي حرائق القل�ب ونحن على �ضعفنا بقربك 

مطمئنني.
�ضيدي, اأكْلنا خرياتك وحفظنا طفك, واحتفظ�ا به قرب اأر�س نحرك, 
الن�ر  تقا�ضم�ا  قرك.  ج�انح  من  يخرج  الذي  بالن�ر  باأمان  فعا�ض�ا 
ووّحدوا بالع�ضق واحلب واملعرفة الراية والعقيدة اخلال�ضة لك, وكتب�ا 
�ض�اب  اىل  الباغي  ت��رّد  ذبحك,  ي�م  ماآثر  العني  بدمع  ونظم�ا  عنك 
عقله. وب�ضيء جدا قليل من خرياتك ظهرت كرباوؤك كقبلة �ضياء اهلل 
وجنته على االر�س. والكربائي�ن عا�ض�ا بالن�ر الذي خرج من جدثك. 
ثم يظهر من بينهم اأبكم واآخر ل�ضن, فاآخرون عميان اأو مليئ�ن باالأحقاد 
اأو من ف�ضل ان يك�ن نظيفا يف خدمتك الأنه مل يكن ان�ضانا بدرجة كافية, 
ونه�س  وماج  فهاج  نتنة,  ا�ضبحت  فرائحته  ثيابه,  تغيري  ي�ضتطع  ومل 
ار�ضه وقارع بف�ضله النا�س الب�ضطاء الذين كان�ا يحب�نه وتقا�ضم�ا معه 
زادك ال�ضريف. ورغم االن�ف املتعالية بفراغ االدمغة, اأ�ضحت كرباء 
عا�ضمة هائلة من ع�ا�ضم الدين والعقيدة والفن وال�ضيا�ضة والثقافة 
واالأدب, انها ال تت�قف عن نب�س احلياة احلاملة, وخ�ضرتها تتفجر يف 
كل مكان, وتهيمن على القل�ب املقفرة واملثقلة بال�ضحب املظلمة, وتقاوم 
قد�ضيات كثرية وق�انني ب�ضرية نفعية, وت�ضنع احلياة وحتلم ان تقرتب 
من زمن املدن احلاملة من االن�ضانية املتحررة من �ضدق االن�ضان مع نف�ضه 
وربه, بق�ة خمّل�ضيها  حني يطلُّ�ن من باب ال�ضريح, يطلق عليهم  اأنهم 

ح�ضيني�ن.
من�ضي  عميان,  نحن  الهداية,  ن�ر  لنا  َهب  الن�ر,  لديك  من  يا  �ضيدنا, 
ت من ف�قنا اعا�ضري االمل, و�ض�اعق اجلروح  متلم�ضني با هدف, وقد دوَّ
الدم  ارواحنا, م�ؤمنني ان يف عروقنا دما من دمك, وهذا  نحملهما ف�ق 

يجعلنا �ضائرين اليك بب�ضرية احلاملني كي  تطفئ اآهاتنا احلّرى. 

ما زْلنا نجتاُز من دمك خطوط الخطر
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ٌة  طوفاُن نحِرَك واحٌة ُنْوِريَّ
ُه  َم������������دُّ ُي�����������ط�����������اَوُل  ال  ن��������ح��������ِرَك  ط���������ف��������اُن 
ت����������ّي����������اِرِه  يف  االأج�������������ي�������������اُل  ت�����ت�����������ض�����اب�����ُق 
ول������������   .. وادع��������������ًة   , ل�������ل�������روِح  م�������ئ������ٌل  ه��������َ� 
ال�����  ل����ري�����ض����َم   .. احل�����������ض������ِن  اأ���������ض���������اَر  وي�����ه�����دُّ 
�����������ٌة  ط����������ف���������اُن ن���������ح���������ِرَك واح���������������ٌة ُن�����������ْ�ِريَّ
اأح�������ُرف�������ًا  ���������سَ  ُق��������دِّ ق���������اَل  اإْن  وح�������������َدُه  ه��������َ� 
وع�����ل�����ى م������������داِر ُخ�������ط�������اُه اأ���������ض��������رَق ن�����ق�����ُع�����ُه ! 
ِع���ْن������������  ال���ن���ب�������ض���اُت  ت����رتاق���������سُ  ؟؟  اإي�����ق�����اُع�����ُه 
ُوِل������������������دْت ب�������ي��������ِم ال�������ط�������فِّ ك���������لُّ االأن�����ب�����ي�����ا 
ُح�����ض��ي���������  ي������ا  ن�������ْح�������ِرَك  ن���������زُف  اإاّل  ك���������اَن  م������ا 

َورا   , اله�������ث�������ًة   , واالأي���������������������اُم   .. مي������ت������دُّ 
ُت����ق����ه����را  ل���������ْن  وم���������ج��������ًة   , مي�������������ُر  دْف��������ق��������ًا 
��������ك���ْن ح������نَي ُت����ق����َه����ُر ي�������ض���ت���ج���ي�������ُس مب�����ا اع�����رتى 
وَي�����ْع�����������ُرا   , ال��������ج��������ِد  ع����ل����ى  ال����ب����ه����يَّ  ��������اأَل�������َق 
�������سُ ق������د ����ض���رى  ِل���������ض����ن����ائ����ه����ا امل�������َ�������������اأُ امل������ق������دَّ
ال������رى  وج����������ُه  َوْق���������َع���������ُه  ي����ل����ث����ُم  �������ض������اَل  اأو 
ورى  ق���َب�������ض���ًا  ل�����  ك���ي���َف  ؟؟؟!!  ُي���������ض����ِرُق  ال���ن���ق���ُع 
ال����َع����را  �����ض����اه����ل����َة  وت�����������ذوُب   .. وج�����ي�����ِب�����ِه  ����������َد 
ُت�����زب�����را  ل������ن  دٍم  ب���������ض�����ى  وُك����ْت���������ُب����ه����م   .. ِء 
ا  ك������رَّ اآدُم  ذاَك  اإذ   ... ����ه����ا  ي����خ����طُّ ������������ُن 

د. الشيخ عبد المجيد فرج اهلل
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 ! قلبه�ا  يتوّق�ْف  ل�م 
كلُّ ما يف االأمر اأنه مّت اإيقاف النَّب�س عنه اأو فيه.. فماتت واقفة!

نعم .. فللم�ت اأ�ضكال خمتلفة ال تت�ضابه اأحيانًا,
اأراها بث�ب ال�ضاة, 

نقية كاملاء .. حينما ترفع كفيها نح� ال�ضماء.. 
ال اأدري ما ت�ضت�دعها من اأمنيات اأو عرات؟

ولكن هنالك �ضعاع من ن�ر يربطها باأ�ضرار ذاك العامل.
وحني تخف�س راأ�ضها من الدعاء تن�ضاب على وجنتيها م�ضحة من وجع ..

يت�ضع للك�ن باأجمعه, ثم ال تلبث اأن ت�ضتبدلها بابت�ضامة .. 
ودمعة!

مل اأعد اأدري بعدها ما فل�ضفة امل�ت.. 
ال�ضر  ذلك  الأدرك  خيالها؛  اأالح��ق  خط�اتها,  اأط��ارد  ياحقني,  ال�ضتات 

الذي يجعل من رفات روح,
وج�دا عميقا  بكامل احل�ض�ر!

يا ل�ضابتها! 

بشرى مهدي بديرة

اأكّل هذا يفعله ال�ضهيد ؟! 
تلك  على  وهي  والدعاء  الر�ضا  بعبارات  تكلله  وهي  ودعته  مذ 

احلال ..
ذلك ال�ضاب ّالذي ق�ضى عمره الق�ضري يف الفناء.. ليكتمل وج�ده 

عند لقاء ربه ..
تعذبني تلك املراأة, تقتلني يف كل مرة األف مرة, 

ابت�ضامتها تغر�س �ضكينًا يف نب�ضي, 

وحني اأ�ضتاقها .. 
اأحمل لها ورودًا اإىل حيث هي م�ضّجاة يف مرقدها ال�ضرمدي,

واأق�م بر�س املاء ح�ل قرها ثم اأقراأ لها من الدعاء واالآيات. 
اأن   , اأغف�  اأن  م�تها,  على  حزنًا  اأبكي  اأن  اأريد  عائدة  واأّودعها 

اأنام ..
ا.. الألتقي بها عند الباب ت�ضتقبلني بذاك املحيَّ

واأع�د الأحزن على فقدها.. فاأمي منذ رحيله .. ماتت!
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 فقط خالل عام 2019 المنصرم..

مساعدات كبيرة قّدمتها العتبة الحسينية المقدسة 
لعوائل الشهداء والجرحى

  تقرير/ حسنين الزكروطي

منذ صدور فتوى الجهاد الكفائي المباركة للمرجعية الدينية العليا بتاريخ 2014/6/13م، والعتبة 
الحسينية المقدسة تعمل على تقديم كافة اإلمكانات المادية والمعنوية للمقاتلين من القوات 

االمنية والحشد الشعبي في معركة الحق ضد الباطل، وحين ارتفعت وتيرة الحرب وتمّكن أبناء البلد 
الواحد من الوقوف بوجه الظلم واالستبداد وتطهير بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات 

داعش االجرامية في ذلك الوقت، بدأت احصاءات الشهداء والجرحى ترتفع مع اشتداد ضراوة الحرب, 
مما دفع العتبة الحسينية المقدسة  بحكم مسؤوليتها الدينية واإلنسانية الى تأسيس »لجنة 

لمتابعة شؤون الجرحى وعوائل الشهداء«، واستمرت اللجنة بالعمل الى نهاية 2014  لتشرع االمانة 
العامة للعتبة الحسينية المقدسة بعد ذلك الى تأسيس شعبة وثم قسم تحت مسمى »رعاية ذوي 

الشهداء والجرحى« عام 2015 ُيعنى بجميع االحتياجات الخاصة بالمقاتلين وعوائلهم. 

تقارير
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ولكون قسم ذوي الشهداء واجلرحى يعّد 
ومساندة  دعم  يف  األساسية  الركائز  إحد 
فقد  الشعبي،  واحلشد  األمنية  القوات 
مجيع  تغطية  اىل  )األحيييرار(  جملة  سعت 
تأسيسه،  بييداييية  منذ  القسم  نشاطات 
وخييالل  نشاطاته،  أهييم  عييىل  للوقوف 
املادية  املبالغ  أن  ذكرنا  السابقة  التغطيات 
الشهداء  عوائل  عىل  القسم  رصفها  التي 
2018/12/21م  لييغيياييية   واجلييرحييى 
وصلت اىل )8.092.465.000 مليار 
املالية  املنح  بني  ما  توّزعت  والتي  دينار(، 
العالج وبناء  العينية وتقديم  واملساعدات 
شملت  حيث  السكنية،  الييدور  وتأهيل 
احلشد  شهداء  لعوائل  املقدمة  املساعدات 
عائلة(   1136( األمنية  والقوات  الشعبي 
و  مليارات  )ثالثة  مبلغ  ألجلها  ورصفت 
عراقي(،  دينار  ألف  و465  مليونًا   457
واملساعدات  املقطوعة  املنح  شملت  فيام 

ختصيص  وتم  جرحيًا(،   1980( املختلفة 
مبلغ مايل هلا يصل إىل )مليار و555 مليون 
خاصة  مبالغ  رصف  بعدها  لتأيت  دينار(، 
وصلت  العراق  داخييل  اجلرحى  بعالج 
 )710( شملت  دينار(  مليون   240( إىل 
بالنسبة  أما  الشعبي،  احلشد  جرحى  من 
خارج  إىل  تسفريهم  تّم  الذين  للجرحى 
العاملية  املستشفيات  يف  للمعاجلة  العراق 
فقد وصل عددهم إىل )370 جرحيًا(، وتم 
عملياهتم  إلجييراء  مالية  مبالغ  ختصيص 
تقّدر بي )مليار و400 مليون دينار(، فضاًل 
خمتلفة  ومساعدات  إعانات  توزيع  عن 
الييدور  وترميم  بناء  شملت  للمقاتلني 
السكنية ومنح الزواج وجتهيزات ضورية 
أخرى، بمبلغ )مليار و440 مليون دينار( 

شملت )550 مستفيدًا(.
عام متّوج بالعطاء

ومل يكن عام 2019م اقّل نشاطًا عن غريه 

من األعوام التي سبقته، بل كاَن أكثر متّيزًا 
مبلغ  لذلك  رُصف  فقد  للعوائل،  ودعيياًم 
و327  مليونا   868( من  بأكثَر  يقّدر  مايل 
الدور  وبناء  املنح  بني  موزعة  دينار(  ألف 

وزيارة العتبات املقدسة وغريها.
العطاء  هييذا  عن  أكثر  تفاصيل  وملعرفة 
ذوي  رعاية  قسم  رئيس  حتّدث  اإلنساين، 
فرحان  رسول  أمحد  واجلرحى،  الشهداء 
من  املباركة  الفتوى  إنطالق  »منذ  قائاًل: 
النجف االرشف والعتبة احلسينية املقدسة 
ذوي  عوائل  شييؤون  متابعة  عىل  تعمل 
املقاتلني  وحتى  بل  واجلرحى  الشهداء 
املعيشية  أحييواهلييم  ومتابعة  أنفسهم، 
االجتامعية  املجاالت  مجيع  يف  ومساندهتم 
إداريت  مع  بالتنسيق  والرتبوية  والصحية 
لواء عيل األكرب ولواء الطفوف بغية تقديم 

الدعم هلذه الرشحية املعطاءة«.
مستمرة  املقدسة  »العتبة  أن  فرحان  وأكد 

أحمد رسول فرحان

المبالغ المادية التي صرفها القسم على عوائل الشهداء والجرحى

 لغاية  2018/12/21م وصلت الى )8.092.465.000 مليار دينار(
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واجلرحى  الشهداء  عوائل  مع  بالتواصل 
الرتفيهية  الييربامييج  من  مجلة  خييالل  من 
املقدسة(  العتبات  لييزيييارة  )رحيييالت 
ومساعدات  إعانات  وبرامج  والرتبوية 
متمثلة يف )برنامج السلة الغذائية يف شهر 
الشهداء  ألبناء  العيد  وكسوة  رمضان 
عن   فضاًل  املدرسية(  الكسوة  وكذلك 
الزيارات التي ينظمها لزيارة أبناء الشهداء 
يف املدارس بالتنسيق مع مديريات الرتبية 
يف املحافظات، حيث تتم زيارة الطلبة يف 
مدارسهم والوقوف معهم يف االصطفاف 
كنوع  الطلبة  من  أقراهنم  امام  وتكريمهم 

تفاعلت  وقييد  هلييم،  املعنوي  الدعم  من 
واعدت  املبادرة  هذه  مع  املدارس  بعض 
بعض الفعاليات والنشاطات التي تركت 
وحمفزًا  مجياًل  إنطباعًا  األيتام  نفوس  يف 

هلم«.
عىل  عمل  »القسم  أن  إىل  فرحان  وأشييار 
والتي  للعوائل  الصحية  الرعاية  تقديم 
الشهداء  برعاية املرىض من عوائل  تتمّثل 
وهناك  كامل،  بشكل  عالجهم  وتوفري 
العراق«،  خارج  اىل  ارساهلا  تم  حاالت 
اإلعييانييات  تقديم  إىل  »سعينا  مضيفًا، 
واملساعدات واملتمثلة ببناء الدور السكنية 

العوائل  تزويد  و  وتأثيثها  ترميمها  أو 
باألجهزة املنزلية«.

وتييابييع حييديييثييه، »هيينيياك ميييرشوع أشبه 
دور   )7( من  متكون  الصغري  باملجمع 
حمافظة  يف  االمييامييني  منطقة  يف  سكنية 
كربالء املقدسة وصل اىل مراحل متقدمة، 
الشهداء  بإسكان عوائل  وسيكون خاصًا 

يف املحافظة«.
ومن اخلدمات األخرى التي قّدمها القسم 
»متثلت  لييفييرحييان(  زال  ال  )واحلييديييث 
لذوي  القسم  يقدمها  التي  الزواج  بمنحة 
وعوائل الشهداء كيجزء من الدعم املادي 

إنشاء مجمع يتكون من )7( دور سكنية في محافظة كربالء 

المقدسة سيكون خاصًا بإسكان عوائل الشهداء
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واملييعيينييوي هلييم، إضييافيية اىل الييزيييارات 
واالطمئنان  اجلرحى  للمقاتلني  الدورية 
عىل حالتهم الصحية وتقديم املساعدات 

املادية هلم«.
الشهداء  »ألبيينيياء  بييأن  حديثه،  وأكمل 
من  جمموعة  منهم  األشييبييال  وحتييديييدًا 
خصصها  والفقهية  التنموية  االنشطة 
الييوارث  كشافة  مييع  بالتنسيق  القسم 
حيث  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
إلقامة  الربيعية  العطلة  استثامر  يتم 
التنموية  املواضيع  تقدم  كشفية  خميامت 
إقامة  كذلك  هلم،  والدينية  والتثقيفية 
تنمي  الييتييي  والفعاليات  املييسييابييقييات 
قدراهتم وإمكاناهتم  ويصاحبها األنشطة 

الرتفيهية والرياضية«.
كام نّوه فرحان إىل إن القسم يدعم عوائل 
ظهور  حلني  شهرية  »برواتب  الشهداء 
الراتب التقاعدي املخصص من الدولة؛ 
تعرقل  قد  املتبعة  اإلجراءات  اّن  بإعتبار 
عائلة  تبقى  وبالتايل  الييراتييب،  إستالم 
او  اجلرحى  كذلك  معني،  دون  الشهيد 
فهناك  احلال  املقاتلون من ضعيفي  حتى 

مساعدات مادية دورية تقدم هلم«.

ممثليات  حديثه،  ختام  يف  فرحان  وثّمن 
اخلريية  واملؤسسات  الدينية  املرجعية 
ومساندة  »دعييم  يف  امُلحسنني  وبعض 
خالل  الشعبي  واحلشد  األمنية  القوات 
إعالن  بعد  ما  وكذلك  التحرير  معارك 
النرص عرب تقديم الدعم املادي واملعنوي 

لعوائل الشهداء واجلرحى«.
ويف هذا اجلدول سنعرض عليكم املبالغ 
الشهداء  لعوائل  ُمنحت  التي  املالية 
واجلرحى يف عام 2019م واملسجلة لدى 

قسم ذوي الشهداء واجلرحى: 
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آية التطهير المعروفة لدى 
الجمهور االسالمي وان 

اختلق البعض تفسيرا جديدا 
لها  فاختلف مع الحق ولسنا 

بصدد اظهار من خصته 
اآلية بالتطهير والعصمة 

ولكن نقطة البحث هي 
كلمة الرجس الواردة في 
ُه ِلُيْذِهَب  َما ُيِريُد اللَّ اآلية )ِإنَّ
ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت  َعنُكُم الرِّ

َرُكْم َتْطِهيًرا (  َوُيَطهِّ
}األحزاب/33{  

الجديد في تفسير الرجس 

عند اإلمام الحسين

َعنُكيُم  { لُِيْذِهَب   : يقول  القرآن  تفسري  يف  هي(  )ت817  آبادي  الفريوز 
ْجَس } اإلثم  الرِّ

ويف تفسري الكشاف/ الزخمرشي )ت 538 هي( واستعار للذنوب الرجس 
ويف تفسري الدر املنثور يف التفسري باملأثور/ السيوطي )ت 911 هي(

{ إنام  ابن جرير وابن أيب حاتم عن قتادة ريض اهلل عنه يف قوله  وأخرج 
يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريًا } قال: هم 

أهل بيت طهرهم اهلل من السوء، واختصهم برمحته
اما املاوردي )ت 450 هي( فانه مجع كل املعاين يف تفسري النكت والعيون 
ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت  ُ لُِيْذِهَب َعنُكْم الرِّ اَم ُيِريُد اهللهَّ وقال : قوله عز وجل: { إِنهَّ
الثاين:  السدي.  قاله  اإلثم،  أحدها:  أقاويل:  هنا ستة  ها  الرجس  } ويف 

املعايص.  الرابع:  ابن زيد.  قاله  الشيطان،  الثالث:  قاله احلسن.  الرشك، 
اخلامس: الشك. السادس: األقذار.

يعني  هييي(:    360 )ت  الطرباين  لإمام   / الكبري  التفسري  تفسري  ويف 
عبهَّاس:  ابُن  وقال   .{ َتْطِهييرًا  َرُكْم  َوُيَطهِّ  } والُعيوب،  نوب  الذُّ رْجَس 
وُء وما يوجُب  ْجِس: السُّ ْيَطاِن َوَما َلْيَس ِفْيِه رَضا(. ومعنى الرِّ )َعَمَل الشهَّ

a سامي جواد كاظم 
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نساَء  هنا  ها  البيِت  بأهِل  واملراُد  العقوبَة. 
نهَّ  ُ ألهنهَّ وسلم  )واله(  عليه  اهلل  صىل   ِ النهَّبيِّ
اتهََّصَل  َمن  البيِت كلُّ  أهُل  َوِقْيَل:  بيتِه.  يف 
من  وسلم  )والييه(  عليه  اهلل  صىل  بالنبيِّ 
الُعموِم.  عىل  نسٍب  أو  عيلٍّ  نسب  جهة 
َنَزَلْت  : )أنهَّ اآلَيَة  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ
َريِضَ  َسنْيِ  َواحْلُ َسِن  َواحْلَ َوَفاِطَمَة  َعيِلٍّ  يِف 

.) ِعنْيَ اهلُل َعْنُهْم أمْجَ
مَلهَّا  َقاَلْت:  َعْنَها  اهلُل  َريِضَ  َسَلَمَة  ُأمِّ  وعن 
ُة، » َدَعا َرُسوُل اهللِ صىل اهلل  َنَزَلْت َهِذِه اآلَيَ
َسَن  َواحْلَ َوَفاِطَمَة  َعِلّيًا  عليه )واله( وسلم 
ٍة  َخْيرَبِيهَّ بَقِطْيَفٍة  َوأَتى  َفَجَمَعُهْم   ، َسنْيَ َواحْلُ
اَمِء،  السهَّ إىَل  بَيِدِه  أْلَوى  ُثمهَّ  َعَلْيِهْم  َها  َفَلفهَّ

َعْنُهْم  أْذِهْب  أْهيِل  َهُؤاَلِء  ُهمهَّ  اللهَّ  « َفَقاَل: 
ُأمُّ  َفَقاَلْت   « َتْطِهرْيًا  ْرُهْم  َوَطهِّ ْجَس  الرِّ
َنَعْم   « َقاَل:  أْهِلَك؟  ِمْن  َأَوَلْسُت  َسَلَمَة: 
َواْنَقىَض  َدَعا  َبْعَدَما  اْلِكَساَء  َفَدَخْلُت   «

ُدَعاُؤُه«.
جممع  تفسري  يف  ذكر  الشيعة  تفاسري  ويف 
)ت  الطربيس  القرآن/  تفسري  يف  البيان 
الرجس  عباس:  ابن  قال   : انه  هي(   548

عمل الشيطان وما ليس هلل فيه رضا
القرآن/  لعلوم  اجلامع  التبيان  تفسري  ويف 
الطويس )ت 460 هي( بأن قالوا ليس ختلو 
إرادة اهلل الذهاب الرجس عن اهل البيت 
فعل  من  منهم  اراد  ما  هو  يكون  ان  من 

يكون  او  املعايص،  واجتناب  الطاعات 
بأن  الرجس  عنهم  اذهب  انه  عن  عبارة 
من  االمتناع  عنده  اختاروا  لطفًا  هلم  فعل 

القبائح. 
واما الرواية التي ذكر فيها االمام احلسني 
من  وشخص  التطهري  آييية  السالم  عليه 
الرجس كام جاءت يف )مقتل احلسني  هو 
للخوارزمي ، ج 1 ص 184( :« مروان 
ينصح احلسني عليه السالم بمبايعة يزيد ، 
فاسرتجع احلسني عليه  السالم وقال : إنا 

هلل وإنا إليه راجعون ، وعىل اإلسالم 
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السالم إذا بليت األمة براع مثل يزيد. ثم 
 ، يزيد  بيعة  إىل  أترشدين  مروان  يا   : قال 
مروان  فغضب   ... فاسق!.  رجل  ويزيد 
من كالم احلسني فقال : واهلل ال تفارقني 
آل  فإنكم   ، صاغرا  ليزيد  تبايع  حّتى 
وأرشبتم   ، شحناء  ملئتم  قد  تييراب  أيب 
بغض آل أيب سفيان ، وحقيق عليهم أن 
 ، عني  إليك   : احلسني  فقال  يبغضوكم. 
فإنك رجس ، وإين من أهل بيت الطهارة 
لُِيْذِهَب  اهلُل  ُيِريُد  ييام  )إِنهَّ فينا  اهلل  أنزل  قد 
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهييَل  ْجَس  الرِّ َعْنُكُم 
رأسه  فنّكس   .33  : )األحزاب  َتْطِهريًا( 
الوليد  إىل  ميييروان  فمىض  ينطق.  ومل 

وأخربه بمقالة احلسني عليه  السالم.
من هو مروان حتى وصفه االمام احلسني 
عليه السالم بالرجس ؟ مروان عىل لسان 
االمام عيل عليه السالم ملا أخذ مروان بن 
احلكم أسريا يوم اجلمل فاستشفع احلسن 
املؤمنني  أمري  إىل  السالم  واحلسني عليهام 
عليه السالم فكلامه فيه فخىل سبيله. فقاال 
)عليه  فقال  املؤمنني  أمري  يا  يبايعك  له 
عثامن  قتل  بعد  يبايعني  مل  أو  السالم( 

يودية،   كف  إهنييا  بيعته  يف  يل  حاجة  ال 
)السبت  بسبته  لغدر  بكفه  بايعني  لو 
االنسان  حيرص  مما  وهو  االست  بالفتح 
اخلفي  الغدر  عن  به  وكنى  إخفائه.  عىل 
إمرة  له  إن  أما  الغادر(  لتحقري  واختاره 
مدهتا  لقرص  )تصوير  أنفه  الكلب  كلعقة 

وكانت تسعة أشهر(.         
بمحرض  ملييروان  عيل  االمييام  وصف  هنا 
من االمام احلسني عليه السالم وللحسني 
فضل عىل مروان لفكه من االرس ومن ثم 
السالم  عليه  عيل  االمييام  وصف  صدق 
منه  احلسني  االميييام  القييى  ومييا  مليييروان 
ونصحه للحسني بان يبايع يزيد هي حمل 
الشاهد عىل ملاذا وصفه بالرجس وافضل 
اجلامع  التفسري  هو  عليه  ينطبق  وصف 
هلذه الكلمة عندما وردت يف هذه اآلية يف 
ْمُر َوامْلَْيرِسُ َواأَلنَصاُب  اَم اخْلَ قوله تعاىل ) إِنهَّ
ْيَطاِن  الشهَّ َعَمِل  ييْن  مِّ ِرْجييسٌ  َواأَلْزاَلُم 
العمل  تعني  ُتْفِلُحوَن(  ُكْم  َلَعلهَّ َفاْجَتنُِبوُه 

القبيح , والنجس , والفاسد , والرشير 
احلسني  االمييام  من  الوصف  هييذا  وهنا 
فانه حقا  رجس  بانه  ملروان  السالم  عليه 

هذه  يستخدم  ومل  وفاسد  وقبيح  رشير 
احلسني  قبل  شخص  أي  عييىل  الكلمة 
بيت  اهييل  من  والنييه  نفسه  احلسني  اال 
مشابه  موقف  له  فمن  تطهريا  طهرهم 
السالم  عليهم  االئمة  مع  مروان  ملوقف 
وعليه   ، الشيطان  اتباع  من  رجس  هو 
مع  السالم  عليهم  االئمة  ملواقف  عودوا 
الذين عاملوهم  رجال وخلفاء عرصهم 
مروان  السالم  عليه  احلسني  عامل  كام 
حقيقته   عىل  الرجس  معدن  لكم  ليتبني 
عليه  احلييسييني  االميييام  وصييف  وان  كييام 
عىل  حكم  فانه  بالرجس  ملروان  السالم 
كل من سار بركب مروان وسمع كالمه 
ليس  فالرجس  جهنم  ومكانه  بالرجس 
الصفات  وبقية  والذنوب  املعايص  فقط 
الشخص  هو  الرجس  بل  ذكييرت  التي 

الذي يقوم بتلك االعامل الرجسية 
يطبل  اليييذي  الشخص  هييو  والييرجييس 
او  مبايعته  عىل  وحيييث  والظامل  للباطل 
انتخابه مع التاكيد عىل ان هذا الشخص 
يزيد  كصفات  صفات  وفيه  وظامل  فاسق 

وليس جتاذبات كالم وادعاءات باطلة .
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عرفان 
السيد القاضي )قدس سره( 

مكاشفة 
السيد الخوئي )قدس سره(

مجعني  اخلييوئييي:  السيد  نقله  مييا 
أحد  هبجت  تقي  حممد  الشيخ 
أستاذه  مع  القايض  السيد  تالمذة 
مسألة  يف  بيننا  دار  نقاش  بسبب 
يف  اللقاء  عقد  إىل  وانجر  علمية 
يف  الييعييبيياس  الفضل  أيب  صحن 
ساعة  اللقاء  واستغرق  كييربييالء 
للعمل  برناجمًا  فطلبُت  ونصف، 
ذكرًا  فأعطاين  القايض،  السيد  من 
وبعد  يوميًا،  أربعني  عليه  ُيواَظب 
ختم األربعني حصلت يل مكاشفة 
حليايت املستقبلية إىل حلظات املوت، 
فرأيت نفيس عىل املنرب وأنا أدّرس 
أنني  رأيييت  ثم  واألصييول،  الفقه 
يرتددون  والناس  الدار  يف  جالس 

عيّل ويستفتوين يف املسائل الرشعية 
لصالة  إمامًا  بعدها  نفيس  ورأيت 
خمتلفة  كثرية  وحيياالت  اجلييامعيية، 
وصلُت  حتى  أمامي،  تسري  كمرآة 
إىل مكان سمعُت فيه صوتًا من أعىل 
راجعون،  إليه  وإنا  هلل  إنا  املنارة: 
اهلل  آية  الكريم  ربه  إىل جوار  انتقل 
العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي، 
املكاشفة ورجعُت  تلك  انتهت  ثم 

إىل وضعي العادي.
    اإلخبار عن املستقبل

اهلمداين  احلسيني  اهلل  آييية  يقول   
درخشان(:  )أنوار  تفسري  صاحب 
دعاين العالمة الطباطبائي صاحب 
تفسري امليزان إىل وليمة مع جمموعة 

السيد  منهم  الشخصيات  ميين 
والسيد  امليالين  والسيد  اخلوئي 
وآخييرون،  اجلزائري  الدين  صدر 
وكان  له،  ذكر  ولد  والدة  بمناسبة 
له  يعيش  ال  الطباطبائي  العالمة 
العالمة  حتيييّدث  وقييد  ذكييير،  ولييد 
قبل  زارنا  لقد  فقال:  الطباطبائي، 
أكن  ومل  القايض  عيل  السيد  أيييام 
قلياًل  فجلس  اليييدار،  يف  حينها 
خييروجييه:  عند  للعائلة  قييال  ثييم 
األيام  هذه  يف  تعاىل  اهلل  سريزقكم 
الباقي(  )عبد  سموه  ذكييرًا  ولييدًا 
اهلل.  شاء  إن  احلياة  قيد  عىل  ليبقى 
وقد ولد يل هذا الولد وسميته عبد 

الباقي.
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ىف  احلقيقي  »النجاح  أّن  جوملان  ويؤكد 
البيت  من  يبدأ  االجتامعية  العالقات  بناء 
من  تبدأ  لالنسان  احلقيقية  والييسييعييادة 
مهارات  تتعّلم  فعندما  بيته؛  يف  سعادته 
عىل  قدرة  اكثر  ستكون  العاطفي  الذكاء 
والتعاطف  والتعامل  اآلخييرييين  قيييراءة 
الشخصيات  خمتلف  وتييقييّبييل  وتييفييّهييم 
مميزاته  انسان  فلكل  قبيحها؛  و  بجميلها 
سنكون  التدريب  استمرار  ومع  عيوبه  و 
والتعامل  التعاطف  عىل  ليس  قدرة  اكثر 
التأثري  عييىل  بييل  فحسب  االخييرييين  مييع 

مبينًا  االفييضييل«،  نحو  وتغيريهم  فيهم 
اكثر  ستكون  هلم  وتقّبلك  »بتفهمك  أّنك 
و  لديم  الضعف  نقاط  معرفة  عىل  قدرة 

ستمتلك مفاتيح التغيري ىف شخصياهتم«.
العاطفي  الذكاء  فاعلية  أن  جوملان  ويرى 
جديدة  فكرة  اليوم  أصبحت  وتأثريها 
نسبيًا يف جمال األعامل، لكن بعض املديرين 
يصعب عليهم قبوهلا، فقد تبنّي من دراسة 
أجريت يف السبعينيات عىل )250 موظفًا 
تنفيذيًا( أن معظمهم يعتقدون بأن عملهم 
قال  قلوهبم(  وليس  )أدمغتهم  يتطلب 

تعاطفوا  إذا  خيشون  أهنم  منهم  كثريون 
معهم  العاملني  نحو  بالشفقة  شعروا  أو 
أهدافهم  مع  التعارض  إىل  هذا  يؤدي  أن 
فكرة  »إن  أحييدهييم:  وقييال  التنظيمية، 
اإلندماج العاطفي مع من يعملون معه ما 
معه  يستحيل  مضحك،  أمر  جمرد  إال  هي 
التعامل مع الناس«، وعارض آخرون هذه 
يتحفظوا عاطفيًا  مل  لو  إهنم  قائلني  الفكرة 
الصعبة  القرارات  إختاذ  من  يتمّكنوا  فلن 
أهّنم  من  الرغم  عىل  العمل،  يتطلبها  التي 
يدركون احتامل صدور هذه القرارات من 

الذكاء العاطفي!! 
)2-2(

حديقة الكتب
يعدها: علي الشاهر

نبقى مع المؤلف البارع )دانييل 
جولمان( وكتابه )الذكاء 

العاطفي(، لنتوّقف سريعًا 
على ما ورد في هذا الكتاب، 

بعد التعّرف المسبق على 
معنى )الذكاء العاطفي( 

والتحّكم بالعواطف، حيث يرى 
بأن له دورًا كعامل مؤثر في 

عالقات اإلنسان المختلفة، سواء 
أكانت عالقته بنفسه أو عالقاته 

مع اآلخرين.
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منطلق أكثر إنسانية.
قد  املواقف  هذه  أن  يعتقد  املؤلف  لكن 
رفاهية  كانت  بالية،  مواقف  أصبحت 
واقع  برز  فقد  اليوم  أما  اخلالية،  األيام  يف 
يف  العاطفي  الذكاء  يضع  جديد  تنافيس 
العمل واألسواق  مرتبة تضيف إىل مواقع 

قيمة خاصة.
املؤلف  يتحدث  اإلجيييايب  اجلانب  وعيين 
فيقول: »لك أن تتصور الفوائد التي جينيها 
املهارة يف قدراتنا  لدينا  إذا توافرت  العمل 
نتعامل  املتناغمة مع مشاعر من  األساسية 
معاجلة  عىل  قادرين  نكون  وكيف  معهم، 
القدرة  ولدينا  تتصاعد،  ال  كي  اخلالفات 
يف  املشاعر  تدفق  حالة  إىل  الوصول  عىل 
يف  العمل  قيادة  ألن  هييذا  العمل،  أثناء 
فن  هي  بل  السيطرة،  تعني  ال  جمييال  أي 

هدف  لتحقيق  العمل  عىل  الناس  حتفيز 
مسار  يف  التحّكم  أسيياس  عييىل  مشرتك 
أمهية  األكثر  يكون  وقد  اخليياص،  حياتنا 
مشاعرنا  حلقيقة  إدراكيينييا  هو  وضورة 
التي  والتغريات  ألفعالنا،  بالنسبة  العميقة 
هناك  لكن  عملنا؛  عن  رضاء  أكثر  جتعلنا 
وضوحًا،  األقييل  األسييبيياب  بعض  أيضًا 
تتقدم فيها امللكات الفطرية العاطفية التي 
تشمل املهارات يف جمال األعامل، وتعكس 

تغريات عميقة يف مواقع العمل«.
وخاصة  النقد  أمهية  عند  جوملان  ويتوقف 
كثريين  بأن  يرى  أنه  إال  العمل،  بيئة  يف 
النقد  توجيه  كثرة  إىل  يميلون  املديرين  من 
يف  يقتصدون  لكنهم  معهم،  للعاملني 
حتت  موظفيهم  تاركني  املييديييح،  توجيه 
شعور دائم بأن هؤالء املديرين ال حيسنون 

قد  التي  األخطاء  إىل  فقط  االستامع  سوى 
ويزداد هذا  العمل،  حتدث من جانبهم يف 
تقديم  يؤجلون  الذين  املديرين  عند  امليل 

أي تغذية مرتدة ملدد طويلة.
النقد  أمهييييية  عييىل  يييؤكييد  جييوملييان  أن  إال 
الكالم  عرب  اآلخر  إلغاء  وليَس  )البارع( 
العامل  بسببه  خيرس  الذي  والالذع  اخلشن 

طاقته وقدرته عىل التفكري.
جديدًا  طريقًا  الكتاب  هذا  يقّدم  وعمومًا 
األرس  أمييراض  أسباب  جييذور  يف  للنظر 
ثقافة  إىل  فيييييه  ويييدعييو  واملييجييتييمييعييات، 
برحلة  فيه  قام  وقد  معًا،  والقلب  العقل 
اإلنسان،  عواطف  يف  ثاقب  علمي  تأمل 
إرتباطه  وكيفية  الذكاء  معنى  منها  نفهم 
بالعاطفة، ونطلع عرب صفحاته عىل مملكة 

املشاعر وتأثريها يف مسار حياتنا،
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كتاب )ثقافة المقاومة والجهاد 
في الفكر الشيعي(

ُتعد ثقافة الجهاد إحدى الظواهر البارزة في الشريعة 
اإلسالمية، ولها مصاديق كثيرة في تاريخ صدر اإلسالم منها 

ثقافة القتال؛ ألّن الجهاد كونه السمة البارزة، فيفهم منه 
انحصار الجهاد في ميادين القتال والحرب، فالشريعة لم 
تقّيد الجهاد في ذلك المصداق، بل توّسعت في مفهوم 

الجهاد وساحات القتال مفتوحة أمام كل من يجّد ويجتهد 
القتال والحرب مع العدو، فكلما تحدى العدو الشريعة 

اإلسالمية والدين هناك رجال في جميع الميادين يشّمرون 
عن سواعدهم للتصّدي وردع العدو وما يحمل من تراسانة 

أفكار منحرفة وغيرها يريد بها هدم الدين.

هبذه الكلامت يبتدئ املؤلف البارع الشيخ 
)ثقافة  كتابه  مقّدمة  اخليياقيياين(  )صباح 
الشيعي(،  الفكر  يف  واجلييهيياد  املقاومة 
البحوث والدراسات  والصادر عن شعبة 

يف العتبة احلسينية املقدسة.
من  ورد  ما  هذا  كتابه  يف  املؤلف  وبحث 
آيات كريمة وأحاديث رشيفة حول اجلهاد 
ويكون  الرشيعة،  يف  وغايته  وحقيقته 
وكذلك  املسلمني،  عّزة  ركائزها  أهم  من 
نوّضح اآلداب التي وضحها النبي األكرم 
األطهار  واألئمة  وآلييه(  عليه  اهلل  )صىل 
احلياة  يف  به  عملوا  وما  السالم(،  )علهيم 

اجلهادية.
اخلاصة  الصفات  عىل  اخلاقاين  ووقف  كام 

التي يتحىّل هبا املجاهد، وغريها من األمور 
اهلامة لتكامل الروح اجلهادية بني صفوف 

املجاهدين.
أبييواب  )مخسة  إىل  كتابه  املؤلف  وقّسم 
بعناوين  األول  الباب  يف  ابتدأ  وخامتة(، 
ضورة  اجلهاد،  )تعريف  وهييي  متفرقة 
اجلهاد،  دالالت  اجلهاد،  فلسفة  اجلهاد، 
خصائص  اجلهاد،  آيييات  بعض  دالالت 

اجلهاد، رشوط قبول اجلهاد(.
وأصوله،  اجلهاد  )آداب  الثاين  الباب  ويف 
أخذ إذن الوالدين للجهاد، سقوط اجلهاد 
أما  امليييرأة(،  عىل  جهاَد  ال  طوائف،  عن 
حول  موضوعاته  فكانت  الثالث  الباب 
بيانات يف الشهادة والشهيد وهي )يف قيمة 

الشهادة يف سبيل اهلل، الشهيد قدوة لنا، أثر 
الشهيد  دم  األّمة، يف  الشهيد يف حركة  دم 
عدم  من  احلكمة  هي  ما  والعطاء،  الوعي 
شمل  فيام  وتكفينه؟(،  الشهيد  تغسيل 
املجاهدين،  )صفات  عىل  الرابع  الباب 
التفرقة يف هدم  أثر  اإلهلي،  النرص  رشوط 
واألخري  اخلامس  الباث  أما  املعنويات(، 

فضّم )وصايا للمجاهدين املرابطني(.
آراء  من  ورد  ما  عىل  املؤلف  اعتمد  وقد 
موضوعة  يف  األجيييالء  للعلامء  وأقيييوال 
هلا  وموّزعًا  طرحِه،  عىل  هبا  داًل  اجلهاد، 
 200( الي  يتجاوز  الذي  كتابه  فصول  يف 

صفحة(.
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في المكتبات..

يف  املحفوظة  املخطوطات  »فهرس  املقدسة   العباسية  العتبة  ملكتبة  التابع  وفهرستها(  املخطوطات  )تصوير  مركز  عن  صدر 
جمموعة  و)24(  جملدًا،   )199( اجلزء  هذا  يف  هبا  املعرف  املخطوطات  عدد  بلغ  وقد  األول،  بجزئه  خاصة«  نجفية  مكتبات 

احتوت عىل )80( عنوانا.
ومن املكتبات التي ذكرت يف هذا اجلزء:-

1- مكتبة الشيخ شاكر القريش)رمحه اهلل(.
2- مكتبة الشيخ عبد الواحد املظفر)رمحه اهلل(.

3- مكتبة االستاذ كاظم حمّمد عيّل شكر الفضيّل)رمحه اهلل(.
4- مكتبة السيد جميد احلكيم)رمحه اهلل(.

5- مكتبة السيد حمسن احلاممي)رمحه اهلل(.
6- مكتبة الشيخ حممد طاهر آل الشيخ رايض.

صدر حديثًا عن األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة ضمن سلسلة نتاجات قسم الشؤون الفكرية والثقافية/ وحدة البحوث 
الشيخ حممد عيل  ملؤلفه   ،) السالم«  الكاظم »عليه  اإلمام  أحواِل  الَعَواملِ يف  َبدُر   ( بعنوان:  والدراسات والرتمجة كتاب حمّقق 
النائيني الكاظمي »طيب اهلل ثره«، بعد ما عملت هذه الوحدة املتخصصة جاهدًة مع دار املخطوطات العراقية للحصول عىل 
النسخة األصلية املخطوطة من هذا الكتاب بخط املؤلف، والرشوع بتحقيقه من خالل ختريج الروايات واألقوال من مصادرها 
واإلشارة إىل مواطن االختالف، وترمجة األشخاص الذين ورد ذكرهم يف املخطوطة والتعليق عىل بعض األخبار الواردة فيها، 

فضاًل عن فهرسة املصادر التي نقل عنها.

)ال  التثقيفي  كتابه  من  عرش  السابع  اجلزء  كاظم،  جواد  سامي  والباحث  للمؤلف  صدَر 
احلسينية  العتبة  إلعالم  التابعة  النرش  شعبة  يف  التأليف  وحدة  عن  سطحية(  قراءة  تقرأين 

املقدسة، يف حماولة جاّدة لنرش الثقافة اإلسالمية واملعرفة بني الشباب والقّراء.
ويعتمد املؤلف يف سلسلة كتابه عىل القصص املروية ومشاهداته اليومية، ملختلف املواقف 

واألحداث املختلفة، يتساوق فيها مع غايات دينية وثقافية وتربوية وأخالقية.
ويمّثل كتاب )ال تقرأين قراءة سطحية( زادًا معرفيًا، يشهد إقبال القّراء عليه ولكافة أجزائه.

إصدار الجزء الـ )17( من كتاب )ال تقرأني قراءة سطحية(

إصدار كتاب َبدُر الَعَوالِم في أحواِل اإلمام الكاظم »عليه السالم«

إصدار فهرس جديد لمكتبة العتبة العباسية المقدسة
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حيدر عاشور

أسٌد كربالئٌي جسوٌر

الى روح الشهيد السعيد ) حقي إسماعيل خليل الجبوري(

ضاقِت االرُض الواسعُة، وزّخت السماء اوجاعها سهاما من الفراق وااللم والجزع على أهل المدينة بأسرها، 
وم���ا كاد صب���اح  29 / 3 / 2015 يعلن ع���ن وصول جثمان قائد الصولة االولى ف���ي تحرير مدينة تكريت من 
دواع���ش االرهاب، حتى ضّج محيط العتبات المقدس���ة بحش���ود أت���ت من كل حدب وص���وب، وهي تلهج  
باألهازي���ج الوالئية، ودق���ات قلوبها ترتفع  كدقات طبول حرب قوية. فالخس���ارة قد تجاوزت هذه المرة كل 
معايير الخسارات اإلنسانية، فمثله ال يمكن تعويضه كانسان كربالئي حسيني أصيل، وكمقاتل مغوار 

على سواتر -الجهاد الكفائي- قل نظيره في الشجاعة والغيرة والشهامة.   

شهداؤنا
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تعكس  وجييوه  عرب  تتناقل  بييدأت  سريته 
قاومها  التي  االوحييد  القائد  حقبة  شقاء 
فكان  فيها..  رمحة  ال  حقبة  ألهنا  بصربٍ، 
العدالة قد حّلت يف  برضا كبري الن  يشعر 
مدينته أخريا وان هناية كل الطغاة والسفلة 
قد أزفت، وان اخلدمة احلسينية رجعت اىل 
أهلها احلقيقيني. لكن عودة الظلم اليزيدي 
انترش  بل  وحسب  بحاهلا  كربالء  يرتك  ال 
بلياٍل مظلمة وخميفة  العراق   وباؤه يف كل 
ادارة  عىل  كفوئني  غري  هم  من  تسّلط  من 
القلوب  يفري  املا  العراقيني  البالد. فعاش 
رؤية  معاجلته.  او  وصفه  اىل  سبيل  وال 
مرّوعة ختلفها احلرب الداعشية وراءها يف 
القاتلة،  فيه سمومها  أي موطئ قدم تضع 
الطفل  وتذبح  واليابس  االخرض  فتحرق 
اخرتق  لئيم  كابوس  واحلامل.  والشيخ 
كطيف  االرايض  يف  متسلاًل  عنوة،  العراق 
اجلريان،  رسيع  الدم  جعل  مما  مرئي،  غري 
بأهلها.  اآلمنة  املقدسات  نحو  يترسب 
القوى  تساندها  اهلائجة  السوداء  فاألفعى 
اخلفية من داخل البالد وخارجها، يضاف 

اليها غباء السياسيني واطامعهم.
ويف مجعة ملتهبة باحلامس جاء النداء االهلي 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمييام  منرب  من 
وإنقاذ  إليقاظ  الرشيفة  اجلموع  لتهب 
وكأن  التكفري  بحضن  نامت  التي  املييدن 
ارواح هلم، ومات كل يشء  اشخاصها ال 
اهلل  وعد  إن   « املدن  عىل  وكتب  بصبغته. 
حق » ومن تبّقى منهم حتّول اىل شبح مؤٍذ 
ألبناء جلدته يشبه كلبا وحشيا يسيل لعابه، 
نار صاعقة ترضب كل  وميض عينيه كأنه 
احلق  صييوت  تفّجر  هنا  انييسييان..  هو  ما 
ليطفئ  أهنارا  الكفائي  باجلهاد  السيستاين 
من  االسييود  هّبت  الداعيش،  احلقد  هليب 
الرش  مييوازييين  قلبت  بييرصخييات  عرينها 
وكان  واملخططني.  الغاصبني  رؤوس  عىل 
استجاب  كربالئي  اسييد  كييأي  »حييقييي« 
هلا  كان  اجلمعة  ُخطبة  فحامسة  للفتوى. 
اثرها يف نفسه، ظل يرّدد مقطعها » من ُ يف 

سبيل العرض واالرض واملقدسات يكون 
بإحساس  املفردات  هلذه  ويرنو  شهيدا« 
امللتهب، وكم  باهليبة واخليال  داخيل مفعم 
متنى ان يكون شهيدا تذكره كربالء ويردد 
اطفاله واهله حكايات بطوالته ومناقبه يف 
التمني  هذا  كان  وربام  الييرشف.  ساحات 
حافزا ما جعله يتزّعم اقرانه املجاهدين يف 
اغلب املعارك واملواقف الصعبة. ففي ليل 
جرف الصخر ال جيرؤ احد عىل التقدم لقوة 
يتفوق  كان  لكنه  )داعييش(،  نريان  وكثافة 
ليجندل  مسافات  ويتوّغل  يشء  كل  عىل 
كل من تسّول نفسه عىل التقدم عىل سواتر 
الصد، وجيهض كل حماوالت الدواعش مما 
الكثري من املجاهدين عىل استمرارية  حّفز 
الصخر  )جرف  حتررت  حتى  الصوالت 
»حقي  اصييبييح  اليينييرص(.  جييرف  لتكون 
الصوالت،  تكتيك  يف  ماهرا  الكربالئي« 
الصوالت  ومييدرب  كابتن  عليه  فاطلق 
السالم-  عليه  االكرب  عيل  -للواء  القتالية 
ليحقق النرص يف سامراء)يثرب( وتكريت، 

ومن ثم قائد فصيل اسناد اللواء.      
رسمها  التي  االحداث  ظلت  تكريت  ويف 
ال  املجاهدين  وعقول  صدور  يف  »حقي« 
الذاكرة.  من  الزمن  يمحوها  ان  يمكن 
استنجدوا  الذين   تكريت  مدينة  أهايل  اهنا 
بأبطال اللواء، بعد ان تكررت خيانة بعض 
باألشباح  االهييايل  فوجئ  حني  اسيادها 
زاحفة  اخر  اىل  مكان  من  تنّط  الداعشية 
اهنا  امامها،  يشء  كل  وهدم  وقتل  البتالع 
االيييدي  لتنطلق  كالدملة  تتفجر  اخليانة 
واالرض.  الناس  جسد  وتنهش  امللوثة 
وما كان من اللواء اال ان يتمركز يف سواتر 
غدار  لكل  املميت  قدومه  ليعلن  املدينة 
اثيم. كان » حقي« قد رسم خمطط الصولة 
االوىل لتحرير تكريت عىل ساتر يبعد 160 
كيلوا بني فصيله املقاتل واخوته املجاهدين 
يف اللواء. لينطلق مع تباشري فجر 28 / 3/ 
2015 بصولة قل نظريها يف املعارك وهو 
حتى  الدواعش  من  املئات  وجيندل  يمزق 

مّهد الطريق للواء ان يدخل حمررا االرض 
يوما  كان  والتكفرييني.  االوغاد  عبث  من 
مكتظة  الطرق  كانت  رعبه،  يف  مذهال  
البيوت  يطهرون  وهم  االرهابيني  بأجساد 
املنهزمة.  االوسيياخ  بقايا  من  والييشييوارع 
يقارع  يييزال  ال  االوىل  الصولة  وصاحب 
املختبئني يف جحورهم وفجأة دّوى املكان 
رسيعة  رصاص  ورشقات  هائل  بانفجار 
ثم  مميتة  بحركة   « حقي  البطل«  انقلب 
سجّي مرضجا بدمائه بال أي حراك. انتاب 
رسية االسناد التي هو قائدها هوس جنوين 
برسعة  انطلقوا  مسّجى،  االعييىل  فمثلهم 
وصعدت  نّفذ  اهلل  أميير  ولكن  إلخراجه 
وطاهرة.  ونقية  منترصة  بارئها  اىل  روحه 
من  االهييايل  وحترير  النرص  كان  فبشهادته 

كل براثن التكفري املميت.  
لكن كربالء احلسني قد وّدعت جسد ابنها 
واخاه  اجلنة  وّدع سيد شباب  ان  بعد  البار 
..لريقد بسالم يف بيته الدائم وتبقى سريته 
كبطل شهيد تلهج هبا االلسن يف كل حمفل 
يذكر به اسم اهلل، وصورته الناطقة بروحه 
موجود  يرزق  حي  كأنه  كربالء  يف  اهلائمة 
حد  عشقها  التي  مدينته  من  مكان  كل  يف 

اجلنون.
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اعداد: ليث النصراوي

ينطق  الذي ال  اللسان  اخلري: هو  لسان 
وشكره  عزوجل  اهلل  وبذكر  باخلري  إال 
عىل نعمه الكثرية وهو الذي يعظ الناس 
إصالح  يف  ويساهم  مشاكلهم  وحيييل 

املجتمع.
ينطق  ال  الذي  اللسان  هو  الرش:  لسان 
وال  عييزوجييل  اهلل  يذكر  فييال  رشًا  إال 
ان  وحيييياول  اليينيياس  ويغتاب  يشكره 
تدمري  يف  ويساهم  والفتنة  الفساد  ينرش 

املجتمع.
وآله  عليه  اهلل  )صييىل  اهلل  رسييول  قييال 
النار  يف  الناس  يكبُّ  )وهل   : وسلم( 
االنوار  – بحار  ألسنتهم(.  إال حصائد 

ج72 ص260-.
وقال )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : )ال 
يستقيم إيامن عبد حتى يستقيم قلبه وال 
 – لسانه(  يستقيم  حتى  قلبه  يستقيم 

بحار االنوار ج68ص287(.
ومن اللسان يأيت الكالم :

 ُ اهللهَّ َب  َضَ َكْيَف  َتَرى  )َأمَلْ   : تعاىل  قال 
َأْصُلَها  َبٍة  َطيِّ َكَشَجَرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة  َمَثاًل 
ُتْؤيِت   )24( اَمِء  السهَّ يِف  َوَفْرُعَها  َثابٌِت 
 ُ اهللهَّ ُب  َوَيرْضِ ا  َ َرهبِّ بِإِْذِن  ِحنٍي  ُكلهَّ  ُأُكَلَها 
 )25( ُروَن  َيَتَذكهَّ ُهْم  َلَعلهَّ لِلنهَّاِس  اأَلْمَثاَل 

َوَمَثُل َكِلَمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اْجُتثهَّْت 
ِمْن َفْوِق اأَلْرِض َما هَلَا ِمْن َقَراٍر )26(( 

ابراهيم-. – سورة 
ان الكالم يعرّب عن مستودعات الضامئر 
فرحم  الرسائر،  مكنونات  عن  وخيرب 
اهلل من قال خريًا فغنم او سكت فسلم 
فإما  تكلمت  فإذا  سكّت  ما  سامل  فأنت 
إال  يتكلم  ال  والعاقل  عليك  وإما  لك 
حلاجته أو حلجته وال يفكر إال يف آخرته.

ما هو الكالم ؟
عيين االمييييام عيييل )عييليييييه الييسييالم( : 
ومستودعه  القلب  الييكييالم  مييغييرس 
اللسان  ومبديه  العقل،  ومقّومه  الفكر، 
وجسمه احلروف وروحه املعنى وحليته 
غرر   – الصواب.  ونظامه  اإلعييراب، 

احلكم-.
احلسن والقبيح:

ُسئل أمري املؤمنني )عليه السالم( : أي 
يشء مما خلق اهلل أحسن؟ فقال: الكالم، 
فقيل: أّي يشٍء مما خلق اهلل أقبح؟ قال: 
بالكالم  قال:  ثم  الكالم،  ثم  الكالم، 
اسييوّدت  وبالكالم  الوجوه،  ابيّضت 

الوجوه. – حتف العقول ص216-.
فضول الكالم يظهر العيوب:

)إياك   : السالم(  )عليه  عيل  االمام  عن 
وفضول الكالم، فإنه يظهر من عيوبك 
ما  أعدائك  من  عليك  وحيّرك  بطن  ما 

سكن(- غرر احلكم ص212-.
قّلة الكالم :

عن االمام عيل )عليه السالم( : )اذا تم 
العقل نقص الكالم( – البحار ج73-.
وعنه )عليه السالم( : )قّلة الكالم يسرت 
العيوب ويقّلل الذنوب( – غرر احلكم 

ص211-.
أحيانًا الكالم أفضل من السكوت :

)عليه  العابدين  زييين  االميييام  ُسييئييل 
أيام  والسكوت  الكالم  عن  السالم( 
أفضل؟ فقال: لكل واحد منهام آفات، 
فإذا سلام من اآلفات فالكالم أفضل من 

السكوت.
قيل كيف ذلك يا بن رسول اهلل ؟

بعث  ميييا  عيييزوجيييل  اهلل  ألن  قييييال: 
إنام  بالسكوت  واالوصييييياء  االنبياء 
اجلنة  اسُتحقت  وال  بالكالم،  بعضهم 
اهلل  والية  استوجبت  وال  بالسكوت، 
بالسكوت  النار  بالسكوت، وال وقيت 
– البحار ج68  بالكالم.  إنام ذلك كله 

ص274-.

D من أقوال أهل البيت
)اللسان(
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البعد العالمي

في القرآن

تتمة

الكريم

 د. محمد حسين الصغير

بقي االحتامل األول أهنييم الرجال املقربون 
ذوو املنزليية العظمييٰى جزاًء وفاقييًا بام كانوا 
يعملييون ، وهييو مييا يسيياعد عليه السييياق 
القييرآين يف إبانيية فضلهييم وبيييان قيمتهييم 
وقدرهييم ذلك اليييوم ، وهو أيضييًا ما يدل 
عليه االعتبار والقبول للروايات الصحيحة 
املسندة ، ومها معًا ي السياق القرآين والرواية 
الصحيحيية ي السييبيل إىل فهييم القييرآن فهاًم 

بعيدًا عن التحمل يف مثل هذه املقامات.
ففي صحيحة أيب بصري عن االمام جعفر بن 
حممد الصادق أنه قال يف تفسري اآلية » نحن 
أصحاب االعراف من عرفنا فمآله إىل اجلنة 

، ومن أنكرنا فمآله إىل النار « )2(.
وعيين النبييي 6 أنه قييال ألمييري املؤمنني : » 
يا عيييل كأين بك يييوم القياميية وبيدك عصا 
عوسييج تسييوق قومًا إىل اجلنة وآخرين إىل 

النار « )3(.
ويؤيده ما رواه أبو القاسييم احلسييكاين عن 
عيييل 7 ، وقد سييأله ابيين الكوا عيين اآلية ، 
فقييال أمييري املؤمنني : » وحيك يييا ابن الكوا 
نحن نقف يوم القيامة بني اجلنة والنار فمن 

ينرصنا عرفناه بسيييامه فأدخلناه اجلنة ، ومن 
أبغضنا عرفناه بسيامه فأدخلناه النار « )4(.

__________________

)1( ظ : الطييربيس ، جممييع البيييان : 2 / 

.423
)2( الطباطبائي ، امليزان : 8 / 144.

)3( )4( الطييربيس ، جممييع البيييان : 2 / 

.423
 

وهييذا بحييد ذاته يشييكل بعدًا عامليييًا لقيادة 
أهييل البيييت : ، إذ يتحييدث هبييا القرآن يف 
بعييده العاملي عيين الناس كافيية لدى اجلمع 

االستيعايب للبرشية عىل صعيد القيامة.
املحييور الرابع : بقي أن نبتعد بك عن املناخ 
اجلييديل واالحتجاجي يف عاملييية القرآن إىل 
املنيياخ الكوين العييام يف عامليتييه التي ال حتد 
وال حتتجز بل متتد وتتسييع لتشييمل األفاق 
واملشييارق واملغييارب ، واألبعيياد الفضائية 
، واملسييافات الكونية اهلائليية التي قد يعجز 
البييرش عيين االحاطة بكثييري ميين معايريها 

الدقيقة.

1 ي فحينييام يريييد أن يقييّرب القييرآن تصور 
البعد بييني احلقيقتييني املحسوسييتني إدراكًا 
حيدد ذلك بأطييول مسييافة يدركها احلدس 
ييٰى إَِذا َجاَءَنييا َقاَل َيا  العلمييي فيقييول : ) َحتهَّ
َقنْيِ َفبِْئَس اْلَقِريُن  َلْيَت َبْينِي َوَبْيَنَك ُبْعَد املرَْشِ
)38( ( الزخييرف / 38. فاملراد هنا أما أن 

يكون بعييد مرشقي الشييمس والقميير ، أو 
بعييد مرشقي الشييمس يف الصيف والشييتاء 
، وكالمهييا مقيياس يف الفضيياء ، ولكنه غري 
معييروف لدى أهل األرض مجيعًا ، وإنام هو 
معروف لدى املتخصصني بالبعد الفلكي أو 
املسييح األريض ، أما إذا أعتربنا تلك املسافة 
إنييام تقيياس عييىل سييطح األرض ، فيقتيض 
األميير أن يراد هبا جزَئي الكرة األرضية لياًل 
وهنارًا ، فاملرشق يكّون بعده نصف املسييافة 
واملغييرب يكّون النصييف اآلخيير ، بمعنى 
حدوث املييرشق يف نصف الكييرة األريض 
وحدوث غروهبييا يف النصف اآلخر ، وهو 
ما يعترب لكل منهام نصف حميط األرض ، فام 
كان لياًل كان النصييف األول وما كان هنارًا 

كان النصف الثاين.
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مشاركات

الثقافة والعمران دليل رقي االنسان
خ�������������ال�������������د ال���������ن���������ج���������ار

اإن ح�ضارتنا االإ�ضامية هي من اروع 
احل�ضارات يف العامل من ناحية العمران 

والبناء وكانت قبلة الثقافة والفن�ن يف 
جميع االأماكن واالأزمنة  حيث كانت لها 
باع ببناء الفنادق ودور العلم وكانت لها 

طابع خا�س متيزت به وهي والفنادق 
اأو اخلانات كما عرفت يف ح�ضارتنا 

االإ�ضامية والتي اأ�ضار اإليها القراآن الكرمي 
عندما حتدث عن ج�از دخ�ل االأماكن 
العامة ومن �ضمنها اماكن اال�ضرتاحة.
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فقال تعاىل{ ْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ َمْسُكوَنٍة ِفيَها 
التفسري يف ذلك عنها  أئمة  النور 29. وقال  } سورة  َلُكْم  َمَتاٌع 
البيوت املبنية بالطرق التي ليس هبا سكان معروفون وإنام بنيت 
ويرتاحون  إليها  ليأووا  واملسافرين  السبيل  وأبناء  الطريق  ملارة 
فيها وإنشاء  الفنادق كان منذ بدايات حضارتنا اإلسالمية وحتى 
قبل االسالم حيث اهتمت بأحوال املسافرين وتكمن أمهية هذه 

الفنادق أنه ملا كان ابن السبيل املستحقني ألموال الزكاة.
يلزمه من طعام  ما  لتقديم كل  فقد سعت حضارتنا اإلسالمية 
ورشاب وسكن وقد انترشت الفنادق عىل طول الطرق التجارية 
بني املدن اإلسالمية وعىل الطرقات اخلارجية وكان أكثر روادها 
فكانت  احلجيج  فيوقت  واحلجاج  العلم  وطالب  التجار  من 
السبيل  وأبناء  للفقراء  جمانا  والرشاب  الطعام  تقدم  الدور  هذه 
التي  واملحبة  التالف  عىل  مبنية  كانت  االسالمية  احلضارة  الن 
زرعها الرسول اهلل )صل اهلل عليه واله وسلم( يف قول املؤمنني 
ومن ثم ُأطلق عىل اخلانات التي تقدم الطعام جمانا دار الضيافة 
يف  العلم  لطلبة  مساعدا  عامال  الفنادق  هذه  مثل  لوجود  وان 
الذهاب إىل أي قطر إسالمي لذا كان اهتامم العتبات املقدسة يف 
بناء اسرتاحة تشبه املدن الكبرية فهي بحق مدن خاصة للزائرين 
تؤوي املسافرين وتستقبل الفقراء بحب حسيني كبري.. والسيام 
ما قدمته العتبة احلسينية املقدسة يف طرق املؤدية اىل مدينة كربالء 
التي  والعمران  الثقافة  ودليل عىل  واملحبة  باخلري  عامرة  ..مدن 

ترسم مالمح الطريق احلقيقي لبناء االسالم الصحيح.
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أسرة ومجتمع

االستقراُر األسري... 

فنٌّ وصناعٌة لزواج ناجح ودائم

اإنَّ الزواَج من اأكر ِنعم اهلل تعاىل على االإن�ضان, فقد جعله و�ضيلة للرتاحم والت�اّد واالألفة وال�فاق 
وال�ضكينة, وبه ت�ضرتيح االأنف�س وتاأن�س من متاعب احلياة وم�ضاّقها وعنائها, قال اهلل يف كتابه الكرمي 

ًة َوَرْحَمًة اإَِنّ يِف َذِلَك  َ�َدّ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم َمّ َت�ْضُكُن�ا اإِ ْزَواًجا ِلّ نُف�ِضُكْم اأَ ْن اأَ ) َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم ِمّ
ُروَن( فيك�ن كل من الزوجني بهذا �ضكنا ل�ضاحبه ترتاح معه نف�ضه, وتك�ن امل�دة التي  َقْ�ٍم َيَتَفَكّ اَلآَياٍت ِلّ

يتبادالنها ع�نا لهما على االألفة وال�ئام, وبالرحمة يتحقق العطف واحلنان بينهما. فكل زواج اأ�ض�س 
على هذه املق�مات فه� جدير بالبقاء واال�ضتمرار واال�ضتقرار, وكل زواج ال يق�م على هذه الدعائم 

فم�ضريه الف�ضل والزوال..ويق�ل احد الفا�ضفة" تذّكر دائما باأن �ضناعة زواج ناجح كمن يزرع ار�ضه , 
عليه اأن ي�ضتيقظ باكرا يف كل ي�م كي يعتني مبا زرعه" 
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الغبان ب��اس��م  ك�����������ري�����������م ك�����ل�����شال��دك��ت��ور 

اال�ضتقرار ينبع من الطرفني )الزوج والزوجة(
يف  للمختّص  سؤالنا  وّجهنا  والدائم  الناجح  الزواج  رس  وملعرفة 
االستقرار  ان  ليقول:   الغبان(  )باسم  الدكتور  املجتمع  قضايا 
االرسي ينبع من الطرفني )الزوج والزوجة( فيحب معظم الرجال 
املرأة القوية والواثقة من نفسها، رشط أن تبقى خاضعة ألوامرهم 
وسلطتهم، بحيث ال تتمرد عليهم وترفض قراراهتم. فيجب عىل 
الزوجة التحيل بالثقة الكافية يف النفس وإظهارها لزوجها ، ولكن 
من دون أن تتمرد عليه. وإذا ترّصف زوجك بطريقة مل تعجبك 
أو مل تتوقعيها منه، قد متيلني إىل االنكفاء واالنطواء عىل نفسك، 
حيّسن  لن  الترصف  هذا  لكن  داخلك.  الغضب  مشاعر  وتكبتني 
ما  متامًا  ويستوعب  أفكارك  زوجك  يقرأ  أن  تتوقعي  ال  األمور. 
جيري معك. قد ال يدرك حتى أن هناك مشكلة موجودة. خذي 
بدل ذلك وقتك لتحليل الوضع والتفكري يف الطريقة املثالية لنقل 
هبدوء  زوجك  وصارحي  نفسك  من  واثقة  كوين  إليه.  الرسالة 
وعقالنية، بعيدًا عن االنفعاالت، وأبلغيه بام يزعجك. مثلام تريد 
بسعادته  االهتامم  بدروها  عليها  بسعادهتا،  زوجها  يتم  أن  املرأة 
ألن الرجل يتوقع اليشء نفسه من املرأة. فعندما خترب املرأة زوجها 
أنه  حتاًم  سيشعر  إليها،  بالنسبة  جدًا  مهمة  سعادته  وأن  حتبه  أهنا 

حمظوظ كثريًا.
من  أصدقائه،  مع  لوحده  يتواجد  أن  إىل  الرجل  حيتاج  كذلك 
احلاجة.  هذه  تفّهم  باملرأة  وجيدر  واألوالد.  الزوجة  صحبة  دون 
لذا، حني خيرج زوجك مع أصدقائه، ال تزعجيه باتصاالتك أو 
بمزاج  املنزل  إىل  يعود  بوقته كي  يستمتع  اهلاتفية. دعيه  رسائلك 
تذّكري  وحنانه.  انتباهه  كل  سيمنحك  أنه  واثقة  وكوين  جيد. 
دومًا أن الرجل يعشق املرأة التي تشاركه اهتامماته، أو عىل األقل 

تؤيدها، وال تتذمر دومًا من ترصفاته وهواياته.
احلياة  أن  الشك  موظفة:  العبيدي(  عباس  )احييالم  قالت  فيام 
الزوجية السعيدة حلم يراود كل فتاة وشاب مقدمني عىل الزواج، 
هذه  ظل  يف  السهل،  باألمر  ليس  غالبًا  احللم  هذا  حتقيق  ولكن 
الظروف الصعبة ولكن من يريد ان يتخّطى هذه الظروف ويبني  
عشا زوجيا مستقرا عليه االبتعاد عن اخلالفات الصغرية فال معنى 
هلا خاصة الغرية املفرطة أو الالمباالة ، فهي ان تطورت تؤدي اىل 

العدائية يف الترصف ومن ثم ختلق ازمة قد ينتهي الزواج بالفشل .
الرجل كيف يخّطط ب�عي الختيار �ضريكة العمر ؟!

وشاركنا االستاذ ) كريم كلش( ابو حممد مصور حمرتف: عند عتبة 
الزواج يقف الرجل او أي مقبل اليه  يبحث من أين يبدأ ؟ ومن 
خيتار ؟ وكيف يكون متوازنًا يف رشوطه ومواصفاته التي يرغبها 
يف رشيكة حياته ؟!يسأل .. وربام بعضهم استسلم لعادات ارسته 
وثقافتها ومورثاهتا فيام خيّص الزواج من حيث االختيار ابتداًء ثم 
ما يتبع ذلك من عالقة اجتامعّية التي تنشأ بعقد الزوجّية. وهكذا 
يعيش كثري من الشباب بني التخّبط واملثالية واالستسالم يف حسن 
االختيار لرشيكة احلياة !! وبام أن الشاب هو املسؤول ابتداء عن 
اختياره وعن حياته فإن املهّمة عليه يف أن يكون أكثر وعيًا وفهاًم 
يضمن  بام  معها  التعامل  وكيفية  االجتامعّية  العالقات  لطبيعة 
للمسلم أن حييا حياة مستقرة يف ظل دين اهلل عز وجل . قد يكون 
الزواج املثايل ومهًا أو خيااًل هذه األيام بسبب الضغوط االجتامعّية 
واالقتصادّية واحلياتّية التي نشهدها، والسيام مع التطورات اهلائلة 

يف التكنولوجيا الرقمّية. 
االستقرار  يف  يكمن  الناجح  الييزواج  رس  ان  يقول  من  وهناك 
أن  يظنون   األشخاص  بعض  ان  اىل  اضافة  للزوجني  االرسي 
الزواج الناجح ينجم عن التفاهم واالتفاق الضمني عىل الركائز 
احلياتّية األساسّية، هبدف تأسيس عائلة ناجحة مبنية عىل احلب. 
املادي،  االستقرار  عىل  فقط  تقترص  ال  احلياتية  الركائز  هذه  لكن 
بل  باالستقرار،  اإلمجييايل  واإلحساس  األوالد،  تربية  وحسن 
عن  البعيدة  واحلقيقية،  الصادقة  العاطفة  إىل  لتصل  تتعداها 
ومن  الناجح.  الييزواج  أرسار  أهم  أحد  هي  فالعاطفة  التزلف. 
باجلحيم  وأشبه  باملشكالت،  مليئًا  فاشاًل،  الزواج  يصبح  دوهنا، 

اليومي.
وال بد من اإلشارة إىل أن املرأة بطبيعتها إنسانة حساسة، ولذلك 
تبحث دومًا عن احلبيب والصديق والزوج يف رجل واحد، وليس 
فقط عن زوج يكّملها أمام املجتمع. كام يبحث الرجل من جهته 
بقية  إكامل  من  ليتمّكن  معها  باالرتياح  ويشعر  حيبها  امرأة  عن 

حياته معها.
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تصيُب متالزمة املرأة اخلارقة النساء اللوايت يعتقدن أهنن يمتلكن القدرة عىل 
آخر.  شخص  أي  من  مساعدة  عىل  احلصول  دون  من  املهامت  بكل  القيام 
وهذا ما يسّبب مع مرور الوقت الشعور بالذنب وباإلحباط والتوتر والتعب 
التي تعاين من هذه املتالزمة بأهنا تفرض  واألفكار السلبية. وتتصف املرأة 
التفوق عليها.  أحد  يمكن  أنه ال  املهامت وترى  الكثري من  اداء  نفسها  عىل 
ومن ابرز اعراض هذه املشكلة: امليل اىل اداء كل املهامت من دون االستعانة 
بقدرات االشخاص اآلخرين. وهلذا ال يمكن يف هذه احلالة العمل ضمن 

فريق.
تقدير األنا بشكل مبالغ فيه والفخر الدائم باإلنجازات وان كانت ال تستحق 

الذكر.
عدم اظهار الضعف حتى يف الظروف التي تدفعها اىل الشعور بذلك.

الشديد  بالتعب  تشعر  كانت  وإن  اليها  تسند  التي  االعامل  كل  اداء  قبول 
وباالنفعال وعدم القدرة عىل التحمل.

االعتقاد بأن طلب املساعدة دليل عىل الضعف.
الشعور بالتوتر الدائم واملعاناة من اضطرابات النوم وعدم اخللود اىل الراحة 

هنارًا.
حتديد أهداف صعبة أحيانًا والشعور الدائم بالقلق.

ان بعض الصفات الفوضوية التي تتمتع هبا 
بعض النساء واللوايت يفضلن ترك الصحون 
يف احلوض أو ترك غرفة النوم غري مرتبة أو 

يتكاسلن عن ترتيب البيت.
من  أن  النفسية  الدراسات  أحدى  ولفتت 
أهنن  املنظامت  غري  النساء  بعض  صفات 
مع  املامطلة  بتفضيل  يتصفن  حيث  يامطلن، 
موعد  دائيياًم  يؤجلن  هن  لذلك  اآلخييرييين، 
الييدراسيية  تنصح  لييذلييك  الييغييرفيية،  ترتيب 
بالتخلص من هذه العادة بإجبار النفس  عىل 
البعض  حيتفظ  وقد  برسعة.  باألمور  القيام 
املالبس  سواء  القديمة  األشياء  من  بالكثري 
قلق  بسبب  وغريها  الصور  أو  التحف  أو 
تغري  أو  األرسة  عن  االبتعاد  من  الشخص 
حياته األرسية لألسوأ، وهو ما يسمى بقلق 

االنفصال.
االحتفاظ  يف  األشييخيياص  بعض  ويرغب 
يتسبب  مما  الشخصية،  األغييراض  بجميع 
الذي حيتاج  األمر  يف حدوث فوىض كبرية، 
االحتفاظ  يف  والتحكم  النفس  لضبط 

باألشياء التي أصبحت ال قيمة هلا األن.
غري  بغرفة  اجللوس  عند  اإلنسان  ويشعر 
وللتخلص  الكثري،  والتفكري  بالقلق  منظمة 
الغرفة  ترتيب  جيييب  املشكلة،  هييذه  ميين 

وتنظيمها للشعور بالراحة النفسية.

متالزمُة المرأة الخارقة

الُفوضى 
االسريُة 

تدل على 
شخصيتِك
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طم���وُح الطفول���ة  ب���ذرة 
تغرسها األسرة

عرضة  أقل  األمهات  أن  حديثة  دراسيية  أظهرْت 
للموت املبكر من نظرياهتن اللوايت يمضني عمرهن 
بال أطفال، ويرجع السبب إىل التغيريات اهلرمونية 
القلب  تقّوي  والتي  األطفال،  إلنجاب  املرافقة 
أن  وأثبتت  بالرسطان.  اإلصابة  خطر  من  وتقلل 
مبكرًا،  للوفاة   %  20 بنسبة  عرضة  أقل  األمهات 
مقارنة بنظرياهتن اللوايت مل يكن لدين أطفال. وقد 
حلل باحثون بيانات مفصلة عن حياة ما يقرب من 
323 ألف سيدة من عرش دول، عىل مدى 13 عامًا، 
تويف خالهلا 14383 من النساء. وتبني أن ما يقرب 
و  الرسطان  بسبب  كانت  الوفيات  من   6000 من 

2400 بسبب أمراض القلب.
لكن العلامء اكتشفوا أن أولئك الاليت لدين أطفال 
مخس  معدله  ما  عشن  إذ  للوفاة،  عرضة  أقل  كنهَّ 
سنوات أكثر من أولئك الاليت ليس لدين أطفال. 
الطبيعية  بالرضاعة  السابقة  األبحاث  وأشييادت 
حيث  الثدي،  برسطان  اإلصابة  خماطر  من  للحد 
حياة  مدى  عىل  الطبيعية  الرضاعة  من  سنة  أدت 
بنسبة  املرأة إىل تقليص فرص اإلصابة هبذا املرض 
كشفت  قد  سابقة  دراسات  ان  ويذكر  تقريبًا.   %  5
عن نتائج مماثلة، حيث وجدت الدراسة أن النساء 
اللوايت لدين أطفال بعد سن األربعني، أكثر احتاماًل 
للعيش إىل 100 عام من النساء اللوايت كان طفلهن 

األخري يف عمر أصغر.

جييب  املستقبل،  يف  تكون  أن  تريد  ماذا  صغريًا  تسأل  عنَدما 
بعفوية إنه حيلم بأن يصبح طبيبًا أو معلاًم أو طيارًا أو رشطيًا. 
من إجابة الكثريين تدرك أن هذا الطموح مل يأت عبثًا، فربام 
هناك جوانب نفسية أسهمت يف وجود هكذا رغبة رغم صغر 
السن، من هذه املؤثرات وجود قدوة يف حميط الطفل، أو نتيجة 
أصبحت  حتى  نفسه  يف  املهنة  هذه  مجاليات  األرسة  لغرس 
األرسة  تغرسها  بذرة،  الطموح  أن  يؤكد  الواقع  حياته.  حلم 
يف نفوس األبناء، وترويا باحلرص واالهتامم وذلك هنج البد 
من أخذه عىل حممل اجلد تربويًا، وعىل الرغم من أمهية مثل هذا 
السلوك، إال أن بعض األرس ليس لديا أدنى طموح أو حلم 
ألبنائها، وهو ما بدا مرفوضًا من وجهة نظر الرتبويني الذين 
جزموا أمهية وجود طموحات حمددة وحمفزات واضحة، ينشأ 

عليها األبناء لتحديد مسارات مهنية ناجحة يف حياهتم.

األمومُة 
تحمي النساء 

من الموت 
المبكر
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السلوكيات الخاطئة في تناول الطعام أكبر أسباب زيادة الوزن

وقفة مع عمليات تكميم المعدة بالمنظار )ج2(

يكمُل الدكتور باسل محمد احمد اختصاصي الجراحة العامة والتنظيرية في مستشفى االمام زين العابدين 
)عليه السالم( ما اختتم به حديثه في العدد السابق عن عملية تكميم المعدة بالمنظار والذي بين التالي:

تقرير/قاسم عبد الهادي

ما الذي نحتاجه إلجراء التداخل الجراحي )العملية(؟
املعدة  خطوتك األوىل يف االستعداد واإلقبال عىل عملية تكميم 
باملنظار هي اختيار الطبيب املؤهل هلا واملوثوق به، فعىل الطبيب 
ويعرض  العملية  إجييراء  قبل  الالزمة  النصائح  بكل  يمدك  أن 
تصل  حتى  الكاملة  العالج  وخطة  املتاحة   االختيارات  عليك 
إىل هدفك املرجو ويكون أمينا وصادقا معك يف عيوب ومميزات 

وتقصد  شهري  ملستشفى  تذهب  أن  املهم  فمن  حلالتك،  العملية 
تتم يف  العمليات لألسف  طبيبًا معروفًا وخبريًا؛ ألن بعض هذه 
مراكز وعيادات غري مرخصة طبيًا وعىل أياٍد غري مؤهلة إلجرائها 
مما يسبب العديد من املشاكل الصحية كام أنه تتم يف تلك األماكن 
العديد من التجاوزات القانونية التي قد ترض بصحتك وحياتك.

وهدفها  وتأهيل  اعييداد  فرتة  إىل  العملية  قبل  ستحتاج  أنك  ثم 

طبيبك انا

2
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الغذائي اجلديد  للنظام  هو تغيري نظام حياتك وجتهيز جسدك 
مهمة  خطوة  وهي  حياتك،  لبقية  بعدها  عليه  ستستمر  الذي 
حتتاج بعض الوقت حتى ال يصاب اجلسد بصدمة من التغيري 
املفاجئ، واجعل الرياضة جزءًا من حياتك وابحث عن أكثر 
رياضة  تناسبك وجتد شغفك فيها لتستمر عليها، يف األسبوع 
وتناول  التدخني  عن  توقف  للعملية  السابقة  القليلة  األيام  أو 
تتناوهلا،  أدوية  أية  عن  الطبيب  وأخرب  للدم  املسيلة  األدوييية 
من  متزايدة  كميات  وتناول  والثقيلة  الغنية  األطعمة  وجتنب 
هبا  يييزودك  أخرى  نصائح  أية  واتبع  واملرشوبات،  السوائل 

الطبيب.
كيفية إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار؟

األطباء  يعد  فلم  كالسابق،  خميفة  املعدة  تكميم  عملية  تعد  مل 
بحاجة لشق بطنك والوصول إىل معدتك وتصغريها وإنام هّون 
عليهم املنظار الطريق فأصبحت العملية تتم عن طريق إحداث 
يف  سنتيمرتات  بضعة  عن  طوهلا  يزيد  ال  صغرية  شقوق  عدة 
الرفيعة  األنابيب  إدخييال  يمكن  الشقوق  تلك  ومن  البطن، 
اجلراحة  إجييراء  ثم  ومن  املعدة  مكان  إىل  ودفعها  للمنظار 
ما  كل  مشاهدة  لألطباء  املنظار  ويتيح  الطريقة،  هبذه  بأكملها 
أمامهم  توضع  شاشة  عىل  العملية  خالل  البطن  داخل  حيدث 
وتصل الصور إليها من الكامريات املصغرة املوجودة فيه، غالبا 
ما تقص املعدة طوليا يف هذه العملية بحيث ُيزال اجلزء البعيد 
عن بوابتي املعدة بينام يتبقى منها أنبوب رفيع يصل بني البوابتني 
وهو الذي يسمى بكّم املعدة، بعد إزالة اجليب األكرب وخياطة 
سوى  يتبقى  ال  مغلقًا  أنبوبًا  ليصبح  املعدة  من  املتبقي  اجلزء 
خياطة الشقوق الصغرية املوجودة يف البطن والتي استخدمها 
األطباء إلدخال املنظار، وهي عملية بسيطة ال حتتاج العديد من 
القطب وإنام قطبة واحدة أو اثنتني وحسب، وبعدها لن تعاين 
من أي أمل خارجي أو ندوب أو تشوه يف البطن، وجيري األطباء 
هذه العملية حتت التخدير الكيل فحتى لو كانت العملية بسيطة 
فيها  أمرًا هامًا  التخدير  فام زال  أو ال حتتاج إلجراءات معقدة 
وغالبًا  أو جزئيًا  يكون ختديرها موضعيًا  التي  احلاالت  وتندر 
ما تكون ألسباب خاصة باحلالة الصحية الفردية للشخص ال 

أكثر.
ما هي اإلجراءات المتبعة بعد العملية؟

التعايف من عملية تكميم املعدة باملنظار خاصة مكان  اجلروح 
قد  كنت  لو  كام  كبرية  نقاهة  لفرتة  حيتاج  وال  خميفًا  أمرًا  ليس 
الشقوق  حتتاج  البطن،  يف  كبريًا  وشقًا  كاملة  جراحة  أجريت 

الصغرية تلك اىل تطهري ورعاية بسيطة عىل مدار األيام التالية 
تتعاىف  وحتى  التلوث  أو  باإللتهاب  تصاب  ال  كي  للعملية 
وتذوب القطب أو حيدد لك الطبيب موعد إزالتها، يعد ذلك 
بينام  العملية،  بعد  التعايف  من  السطحي  أو  األسهل  اجلزء  هو 
نوع من  أي  تتحمل  لن  والتي  نفسها  باملعدة  الثاين  اجلزء  يتم 
وبالتايل  األوىل  تعافيها  فرتة  يف  العسري  أو  القوي  اهلضم  أنواع 
السائلة  واألطعمة  املييرشوبييات  عىل  غذائك  كل  سيقترص 
أصبحت  معدتك  بأن  الطبيب  خيربك  حتى  املغذية  والسوائل 
جاهزة وقادرة عىل حتمل أطعمة أكثر صالبة، املرحلة التالية هي 
اتباع نظام احلياة الصحي الذي حاولت االنتظام والتعود عليه 
قبل العملية والذي سيشمل ممارسة الرياضة وجتنب األطعمة 
الضارة واملأكوالت الرسيعة والطعام الغني بالدهون والزيوت 
واتباع محية غذائية صحية توفر لك كل املغذيات التي حيتاجها 

جسمك بالكميات التي تتحملها معدتك بحجمها اجلديد.
المعدة  تكميم  ما هي عيوب ومخاطر عملية 

بالمنظار ؟
ان أغلب العيوب واملخاطر التي يمكنك القلق منها بعد اجراء 
عملية تكميم املعدة باملنظار هي التي تيل العملية مبارشة مثل 
غري  داخلية  جييروح  أو  التهاب  أو  عييدوى  حييدوث  احتاملية 
مرغوب فيها أو نزيف أو تعقيدات جراحية أثناء العملية نفسها 
تستدعي إزالة املنظار واالنتقال إىل جراحة عادية وفتح البطن، 
أقل  باملنظار  املعدة  لكن بشكل عام نجد خماطر عملية تكميم 
وأكثر ندرة من عملية تغيري مسار املعدة عىل سبيل املثال وهو 
األخرى  املضاعفات  وتشمل  شيوعا،  وأكثر  أفضل  جيعلها  ما 
توسيعه  إىل  حيتاج  ما  وهو  ملحوظ  بشكل  املعدة  كم  تضييق 
منه،  ترسب  وحدوث  جيدا  التئامه  عدم  أو  املطلوب  للحجم 
الذين  أولئك  عند  التغذية  بسوء  اإلصابة  احتاملية  تزيد  كام 
يغفلون  وبالتايل  أطبائهم  مع  متوازنة  غذائية  محية  يتبعون  ال 
ويرضون  املغذيات  من  األساسية  بحاجاته  اجلسم  تزويد  عن 

أجسامهم بشدة.
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الواحة

السنة  اول مدينة وّحدت بني  - كربالء 
عن  ويقول  االستعامر،  ضد  والشيعة 
بيري  الدكتور  الفرنيس  املسترشق  ذلك 
العرشين  ثيييورة  »ان  لييويييزارد:  جييان 
اصبحت املكان الذي ينطلق منه العمل 
السنة والشيعة  للمرة االوىل بني  املوحد 
فمن  االنيييتيييداب..،  ضييد  جهادمها  يف 
كربالء اطلق الشيخ حممد تقي الشريازي 
من  والعرشين  الثالث  يف  الشهرية  فتواه 

كانون الثاين يناير سنة 1919م«. 
كربالء  يف  مجاهريي  مؤمتر  اول  أول   -
سنة  املعظم  شعبان  ميين   15 يف  كييان 
اخلييوارج  اوقعه  ما  عىل  بناًء  1340هييي 
حدود  عىل  العراق  بمسلمي  االخييوان 
افعال وحشية، وكان  نجد والعراق من 
مؤمتر  اول  املييؤرخييني  حسب  املييؤمتيير 
حشد  واكرب  العراق  تاريخ  يف  مجاهريي 

سلمي يف تارخيه. 

مل تكن الساعة منصوبة يف احلرم احلسيني يف بداية القرن الرابع عرش أي يف عام1309هي 
إىل أن قام بزيارة كربالء املقدسة وترشف بزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( نارص الدين 
شاه القاجاري وطلب منه عبد الصالح الكليدار سادن املرقد يف تلك الفرتة وضع ساعة 
عىل منفذ باب قبلة الصحن احلسيني املرشف،  فقرر رشاء ساعة أملانية املنشأ بعد فرتة وتم 
واحتفال كبري حرضه  افتتاح  الرشيف وجرى  الصحن  نصبها يف  ثم  إىل كربالء  شحنها 

العلامء واملسؤولون والشعراء.
أما الساعة القديمة فعمرها 125 سنة وبقيت شاخمة إال أهنا تعرضت إىل العطل بمرور 
الزمن ويف عام 1386هي قام عبد الصالح الكليدار بإبداهلا بساعة جديدة أيضًا استوردها 
من أملانيا وبقيت هذه الساعة إىل عام 1991 م حتى القصف الذي اجتاح مدينة كربالء 
علاًم أن هناك ساعة أخرى كانت عىل باب الرأس الرشيف وبقيت إىل 1950م وتم رفعها 
الصحن  بتوسيع  اجلديدة  اإلدارة  اهتمت  2003م  عام  وبعد  الصيانة  مواد  تتوفر  مل  إذ 
احلسيني وأجرت عمليات الصيانة والتجديد علاًم أن هذه الساعة مرت بمراحل عديدة 

من حيث التصميم بالكايش الكربالئي واملرمر والذهب...

00

أشياؤنا الجميلة؟

   أرقى الناس هو أقلهم حديثًا 
عن الناس!، وأنقى الناس 

هو أحسنهم ظنًا بالناس!، 
وأتقى الناس أكثرهم 

سعيًا لخدمة الناس!، يأتي 
الصباح  وتسكن األنفس!، 

فالقلوب الطيبة ال تؤذي أحدًا 
أبدًا، وصداقتها أمان..  ونيتها 

صفاء.. فحين ُتقبل عليها 
تفتح لك مائة باب.. وباب.. 

وحينما تبتعد  تجد الوفاء..

األوائل 

صورة ارشيفية لشارع باب قبلة االمام الحسين )عليه السالم(
في العقد السابع من القرن المنصرم

ساعة باب القبلة 
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النخلة وأربعينية

 اإلمام الحسين )عليه السالم( 

على الئحة التراث العالمي 

يف إنجاز جديد  حيققه العراق عىل الصعيد الثقايف أصدرت املنظمة 
تسجيل  شهاديت  )اليونسكو(   والثقافة  والعلوم  للرتبية  الدولية 
التاريخ  عرب  الرافدين  بالد  رموز  من  رمييزًا  متثل  التي  )النخلة( 
واحدًا  متثل  التي  السالم((  )عليه  احلسني  اإلمام  اربعينية  )وزيارة 
الثقايف  الرتاث  قائمة  العامل  ضمن  البرشية يف  التجمعات  أكرب  من 

االنساين غري املادي.
شهاديت   مع  هتنئة  رسالة  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  وتلقت 
التسجيل املوقعة من قبل املدير العام لليونسكو  بمناسبة قرار اللجنة 
احلكومية الدولية لصون الرتاث الثقايف غري املادي وإدراج )نخيل 
التمر وكل ما يتعلق به من املعرفة واملهارات والتقاليد واملامرسات( 
وكذلك إدراج )توفري اخلدمات والضيافة خالل الزيارة االربعينية(  
يف قائمة الرتاث الثقايف اإلنساين غري املادي بناًء عىل اقرتاح العراق. 
الثقافة  وزارة  تلقتها  التي  التسجيل  شهادة  مضمون  يف  وجيياء 
أفضل  رؤية  بضامن  يسهم   االدراج  هذا  إن  واآلثييار،  والسياحة 
احلوار  وتشجيع  بأمهيتها  والتوعية  امللموسة،  غري  الرتاثية  للثقافة 

الذي حيرتم التنوع الثقايف..

لم تمنعه إعاقته من العودة
 واالستمرار بمحاربة اإلرهاب
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