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�صياُم اجلوارح
مَع حلوِل موس������م الصيام فإن أبواب السماء تفّتحت 
ونح������ن بأم������ّس الحاجة لك������ي نكون ف������ي ضيافة اهلل 
تعال������ى، فأعلن داع������ي اهلل: ان هّبوا لس������احة رحمته 
الواس������عة، وكون������وا  م������ن التائبي������ن الصادقين في 
كنف رضوان������ه، وانهلوا من كرم جوده الفياض، 
الذي تعجز ع������ن إدراكه العقول، أو معرفة كنهه 
األفئدة، فانه شهر ليس كما الشهور، وأيامه ليست 
كاألي������ام، بل وس������اعاته ليس������ت كالس������اعات وكذا 
دقائقه وثوانيه، كونه ش������هر اهلل ويكفيه فخرًا أن 

نسبه اهلل تعالى إليه.
فالشقي.. الشقي من فّرط به، وُحرم فرصة غفران 
ذنوبه فيه، فإنه شهر أكرم من أن نستطيع بالكلمات 
وصف������ه، وأبلغ م������ن مقدرتنا على إيج������از عطاءاته 
الروحية والجسدية للدنيا واآلخرة معًا، لكن ليكون 
لنا حافزا للت������زّود من الخيرات من اجل رفع وباء ) 
كورونا( عّنا، فإنه مدرسة إلهية بأهدافها التربوية، 
ودرس رباني يفيض على الوجود والحياة واإلنس������ان 

بالخير والمحبة والسالم.
إذًا، لنتخ������ذ من أيام ش������هر رمض������ان الكريم ولياليه 
المبارك������ة معراجا لل������روح نح������و كمالها، خاصة 
بما تش������يعه من األلفة في النف������وس، وتحفل به من 
أجواء الطهر والصفاء، ونبذ الخالفات، ونتوب من 
الذنوب.. بتذّكر جوع وعطش يوم القيامة وأهواله، 
فنوصل م������ن قطعنا، ونتج������اوز عّمن أس������اء إلينا، 
ونعف������و عمن ظلمنا، إنها محط������ة للتوّقف والتأّمل 
بهدوء، ومن ثم محاولة مراجعة النفس والتس������اؤل 
أيهم������ا أهم: الصي������ام عن األكل والش������رب؟ أم صيام 

الجوارح؟! 

حديقة الكتب

طبيبك انا

الواحة



الشؤون  لقسم  التابعة  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  وضَعت 
بمجموع  املقدسة، إحصائية جديدة  احلسينية  العتبة  الدينية يف 
أغلب  يف  الشعبة  مبلغو  بتوزيعها  قام  التي  الغذائية  السالل 
املحافظات العراقية، ضمن محلة )نداء املرجعية( اخلاصة بأزمة 

وباء )كورونا(.
توجيهات  بعد  انطلق  الغذائية،  والسالل  املساعدات  تقديم 
ومساعدة  االجتامعي  التكافل  برضورة  العليا  الدينية  املرجعية 
الفقراء واملعوزين خالل هذه األزمة، وخصوصًا يف ظل فرض 
انتشار  لتوّسع  تفاديًا  الرسمية  اجلهات  قبل  التجوال من  حظر 

املرض.
التي حصلت جملة )األحرار( عىل نسخة  اإلحصائية االمجالية 
منها، أظهرت حجم املساعدات املقّدمة للعوائل الفقرية، والتي 
وصلت ألكثر من )75 ألف( سّلة غذائية، شملت عددًا كبريًا 

من املدن واألقضية والنواحي يف حمافظاتنا العزيزة.
احلسينية،  بالعتبة  الديني  والتعليم  التبليغ  مسؤول  وق��ال 
انطلقت  احلسينية  »العتبة  ان  اإلبراهيمي:  فاهم  الشيخ  فضيلة 
أزمة فريوس كورونا وفرض  بداية  منذ  اإلنسانية  مبادراهتا  يف 
الرز  من  مادة(   20( الغذائية  السلة  وضمت  التجوال،  حظر 

والسكر  والشاي  واحلليب  واملعجون  والشعرية  والبقوليات 
األطفال،  حفاظات  وكذلك  األطفال،  وحليب  والطحني 

فضاًل عن سالل اخلضار والفواكه.
وأضاف أّن »محالت التوزيع استهدفت املناطق الفقرية وأحياء 
جّراء  ترّضرًا  األكثر  الرشحية  كوهنم  املحافظات،  يف  التجاوز 
سالمة  عىل  حفاظًا  األزمة؛  خلية  فرضته  الذي  التجوال  حظر 

املواطنني«.
وأكد اإلبراهيمي أن »احلملة ال تزال مستمرة استنادًا لتوجيهات 
املرجعية الدينية العليا وبتوجيه مبارش من املتويل الرشعي للعتبة 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي واعتمدنا 
عىل حاجة العائلة العراقية وهي تعيش االجراءات للوقائية من 

فريوس )كورونا( وفرض حظر التجوال«.
وعوائلنا  اهلنا  خلدمة  املبذولة  اجلهود  كل  »نثمن  وأض��اف، 
شعبة  مبلغي  والفضيلة  السامحة  أصحاب  والسيام  املتعففة 
العراقية، كام أشكر  الديني يف كل املحافظات  التبليغ والتعليم 
الصحية  الكوادر  من  االول  الصد  حائط  يف  اإلبطال  جهود 
الرسمية  واجلهات  االم��ن  ق��وى  من  هلا  الساندة  واجلهات 

األخرى«.

مساعدات إنسانية تعّدت الـ )75 ألف( سّلة غذائية خالل أزمة كورونا

العتبة الحسينية المقّدسة تغيث العوائل الفقيرة..
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برملاين بريطاين يقرر صيام أسبوع من شهر رمضان لفهم املسلمني بشكل أفضل. 
الصحة العاملية تصدر ارشادات مهمة خالل شهر رمضان الكريم وتدعو لتطبيق التباعد االجتامعي. 

احتاد الروابط والتجمعات القرآنية يف العراق ينّظم مسابقة إلكرتونية خالل شهر رمضان املبارك.
منظمة املسلم احلر تدعو اىل العودة للضمري االنساين يف التعامل مع امللفات احلقوقية دون متييز او حماباة.

مركز اإلرشاد األسري يطلق البرنامج 

الرمضاني لتنمية روح الطفل

اإلرشاد  مركز  أطلق  املبارك  رمضان  شهر  إطاللة  مع  تزامنًا 
الرمضاين  الربنامج  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  األرسي 
واجتامعيًا  وجسديًا  نفسيًا  الطفل  لتجهيز  الطفل،  روح  لتنمية 
وأخالقيًا ودينيًا وتربويًا الستقبال الشهر املبارك بأعامل لطيفة 

وبسيطة وعبادات خفيفة .
وقالت استشارية الطفولة يف املركز علياء الصايف، إن الربنامج 
هذه  بقيمة  الطفل  حتسيس  منه  اخلري(واهلدف  )رمضان  اسمه 
سيساعد  اهلجري  التقويم  ومراقبة  وأمهيتها  املباركة  األي��ام 
الطفل عىل حفظ األشهر اهلجرية وهذا يّولد لديه إحساسا أنه 
أمام شهر مميز وعظيم ينبغي االستعداد له وتعويده عىل بعض 
األعامل الصاحلة و تعريفه هبا  مّما ييرس له االلتزام هبا مستقباًل، 
سنة   )  12 –  6 سن)  يف  لألطفال  مالئم  الربنامج  أن  مضيفة 

لتنوع األعامل الواردة فيه. 
يومي  الربنامج  هذا  أن  احلريب،  زينب  االستشارية  بينت  فيام 
خالل شهر رمضان وتتم املشاركة فيه عن طريق تواصل أولياء 
االمور باالتصال عىل أرقام هواتف املركز واملتوفرة فيها خدمة 

الواتساب والفايرب والتلكرام.
 

بادرت شعبة تقنية املعلومات التابعة لقسم االعالم يف العتبة 
احلسينية املقدسة، باملسامهة يف تصنيع أجهزة التعفري »غرف 
العتبة  التعفري« اآليل ووضعها بمداخل االقسام احليوية يف 
املقدسة كخطوة وقائية للحد من إنتشار فريوس )كورونا(، 
يف  والصيانة  الطبية  الشؤون  قسمي  مع  بالتعاون  وذلك 

العتبة احلسينية املقدسة. 
شرب:  عيل  احلسينية،  بالعتبة  اإلع��الم  قسم  مسؤول  وقال 
والصيانة  الطبية  الشؤون  قسمي  مع  بالتعاون  »بارشنا 
شعبة  ك��وادر  متكنت  حيث  اآليل،  التعفري  غرف  بتصنيع 
التعفري  غرف  صناعة  االع��الم  قسم  يف  املعلومات  تقنية 
للحّد من انتشار فريوس كورونا وتم وضعها عىل مداخل 

املستشفيات«. 
احليوية  األقسام  يف  أجهزة  عدة  نصب  »تم  أنه  وأض��اف 
تعفري كل  لغرض  املقدسة  العتبة  ملنتسبي  توافد  فيها  والتي 
من يدخل هلا«، مبّينًا أن »العتبة بادرت كذلك بنصب جهاز 
اإلمام  مدينة  يف  )احلياة(  احلميات  ردهة  مدخل  يف  تعفري 
احلسني )عليه السالم( الطبية بمحافظة كربالء والتي يرقد 

فيها املصابون بفريوس )كورونا(«.

تقنية المعلومات تساهم
 بصناعة غرف التعفير اآللي 

عيٌن على العالم

*

*

*

*
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قواعد  فقهية

معنى القاعدة هو تعلم اجلاهل أحكامه الرشعية من العامل 
فرد  كل  فإن  اخلربة،  أهل  إىل  بالرجوع  عنه  يعرب  وقد  هبا، 
به  عاملا  كان  ممن  يتعلم  أن  فعليه  إليه  حيتاج  ما  يعرف  ال 
املريض  فيه، وهذا أمر واضح كرجوع  ويكون متخصصا 
إىل الطبيب، ورجوع العامي إىل املجتهد، يف املسائل الطبية 

والدينية.
املدرك: يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:

1 - قوله تعاىل: )فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(. 
وورودها  القاعدة،  مدلول  عىل  باطالقها  تدل  اآلية  فهذه 
تفسري  من  ورد  وما  باطالقها،  يرض  ال  اخلاص  املورد  يف 
االستدالل  يرض  ال  السالم  عليهم  باألئمة  الذكر  أهل 
باآلية الرشيفة للمقام ملا ذكرناه يف بحث حجية اخلرب ويف 
ال  خاص  مورد  يف  اآلية  نزول  أن  من  التفسري:  مقدمات 

يوجب اختصاصها به.
2 - العقل: قد استقر بناء العقالء يف العامل عىل أن وظيفة 
اجلاهل لغرض التعلم ورفع اجلهل هو الرجوع إىل العامل، 
بل يكون األمر من الرضورات العقلية التي يكفي تصورها 
يف تصديقها، بل ال يبعد أن يكون من الفطريات، كام ورد: 
يف  العامل  إىل  اجلاهل  رجوع  عىل  جرت  قد  )السرية(  فإهنا 
أمورهم الراجعة إىل معادهم ومعاشهم، بل هو أمر فطري 

جيده كل من راجع نفسه وارتكازه.
3 - الروايات: وهي الواردة يف نفس الباب، منها صحيحة 
حممد بن مسلم وزرارة وبريد العجيل قالوا: قال أبو عبد اهلل 

)عليه السالم( حلمران بن أعني يف يشء سأله: )إنام هيلك 
اجلهال  وقوع  أن  عىل  دلت  يسألون(..  ال  ألهنم  الناس 
)من املسلمني( يف التهلكة مستند إىل عدم سؤاهلم )عام ال 
يعلمون من األحكام( عن العلامء فيكون سبيل النجاة هو 

السؤال والرجوع إىل العامل يف املسائل واألحكام. 
عبد  جواب  يف  )نعم(  السالم(  )عليه  الرضا  قول  ومنها 
العزيز املهتدي حيث سأله )عليه السالم( وقال: إن شقتي 
ديني  معامل  فآخذ  وقت،  كل  يف  إليك  أصل  فلست  بعيدة 
عن يونس موىل آل يقطني؟ )والداللة تامة( ونحوها غريها 
مما يدل عىل جواز رجوع اجلاهل إىل العامل نعم منع األئمة 
عليهم السالم عن الرجوع إىل من كان دأبه - يف استنباط 
واألقيسة  االستحسانات  استعامل   - الرشعية  األحكام 
وال  أفاده،  كام  واألمر  املعتربة.  غري  الظنون  من  وغريمها، 
خيفى أن مورد القاعدة يف الفقه هو التقليد من املجتهد يف 

األحكام الرشعية.
وفيها فرعان: 

أحدمها  وأعلمية  املجتهدين  اختالف  علم  إذا  األول/ 
تقدم من  ملا  وتقليده،  األعلم  الفحص عن  إمجاال، وجب 

اختصاص احلجية بفتواه عند خمالفته لفتوى غري األعلم.
العراقي رمحه اهلل: ال فرق يف وجوب  الثاين/ قال املحقق 
رجوع اجلاهل إىل العامل بني املسألة الفرعية أو األصولية، 

بحسب الوجدان واالرتكاز .

قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم 



استفتاءات شرعية

رّد التحية
السؤال : رد التحية هل يكون ب� )عليكم 

السالم( او )وعليكم السالم( ؟
اجلواب : جيوز االمران .

السؤال : هل جيوز رد التحية عند قراءة 
القرآن من غري تصديق ؟

كان  ول��و  السالم  رد  جيب   : اجل��واب 
مشغواًل بالقراءة .

السؤال : هل جيب رد حتية الكافر 
غري الذمي ؟

ال��ذم��ي وغري  ب��ني  ف��رق  اجل���واب : ال 
الكافر  ه��و  واملعيار  ذل��ك  يف  ال��ذم��ي 
الكتايب بشكل عام واالحوط الرد بقوله 

)عليك( .

السؤال : ما هو حكم إلقاء التحية 
عىل النساء ؟

اجلواب : جيوز إلقاء التحية من االجنبي 
عىل االجنبية وبالعكس إذا مل يكن هناك 

ريبة أو خوف فتنة .

حتية  القاء  التلفاز  يف  نسمع   : السؤال 
الرد  جيب  فهل  مسامعنا  عىل  االس��الم 

عىل السالم يف هذه احلالة ؟
اجلواب : ال جيب الرد .

السؤال : املذيعون يف الراديو والتلفزيون 
يف خمتلف االذاعات، من املعتاد عندهم 
او  السامعني  ع��ىل  التحية  يلقوا  ان 
املشاهدين، فهل جيب الرّد يف مثل هذه 

االحوال ؟
اجلواب : انام جيب رد السالم اذا امكن 
بمعونة  او  باالسامع  للمسلم  تفهيمه 
االشارة مثال ، واما مع عدم تيرس ذلك 
الرد  جيب  فال  ال��س��ؤال  م��ورد  هو  كام 

مطلقًا .

ألقى  َمن  إذا كان ظاهر حال   : السؤال 
التحية أنه يستهزئ أو يسخر فهل جيب 

رّد التحية حينئٍذ ؟
ع��ن��وان  عليه  ان��ط��ب��ق  اذا   : اجل����واب 

االستهزاء فال جيب الرد .

مجاعة  عىل  رج��ل  دخ��ل  لو   : ال��س��ؤال 
علينا  التحية  وألقى  بينهم  من  وكنت 
فهل جيب عيل ان أرد التحية يف حال رد 

جمموعة من احلارضين عىل سالمه ؟
اجلواب : ال جيب .

املرأة  عىل  السالم  جيوز  هل   : السؤال 
الشاّبة ؟

اجلواب : يكره إال ان يكون هناك جهة 
مساوية او راجحة تقتيض 

السالم عليها.

عىل  التحية  رد  جي��ب  ه��ل   : ال��س��ؤال 
الشخص املجنون ؟

اجلواب : جيب اذا كان مميزًا .

 إعداد: محمد حمزة جبر



األحرار/ علي الشاهر – حسين نصر

بين المرجعّية الدينية العليا.. وممّثَليها في كربالء

فتوى ودعاٌء وإغاثة اختّصت
 بأبطال الصّد األّول أمام )كورونا(

الحرُب على العدو العالمي الجديد )وباء كورونا(، 
كاَن لها شكل آخر في العراق ومغاير عّما جرى 
في كل أنحاء العالم، فالمرجعية الدينية العليا 

المتمثلة بسماحة السيد علي الحسيني 
السيستاني )دام ظله( قد تحّسست هذا الخطر 

الذي واجهه أبطال الصّد األول من المالكات 
الطبية، التي تعاملت بشجاعة مع هذه )الجائحة( 

ونجحْت في احتوائها وشفاء المصابين بها.

ريبورتاج 
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حيث  املقّدسة،  كربالء  مدينة  يف  أما 
املرجعية  ممّثال  وقف  املطّهرة،  عتباهتا 
عبد  الشيخ  س��امح��ة  العليا  الدينية 
املهدي الكربالئي وسامحة السيد أمحد 
احلسينية  العتبتني  مالكات  مع  الصايف 
والعباسية املقّدستني، إىل جانب اجليش 
أجِل  من  الطبية(  )املالكات  األبيض 
العدو  ه��ذا  عىل  حرهِبا  يف  مساندهتا 
الالمرئي، والوقوف إىل جانبها يف كل 
والتي  طبية،  مساعدات  من  حتتاجه  ما 
السامء  ل��رّب  دع��اء ص��ادق  معها  ي��أيت 
األعىل، لينرصهم ويوفقهم يف مهّمتهم 

الصعبة.
1441ه��  رجب   /21( تاريخ  ففي 
أصدر   ،)2020 آذار   17 املوافق   -
سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل 
فتوى  ظّله(  )دام  السيستاين  احلسيني 
اختصت  التي  الكفائي(  )ال��واج��ب 
املتعاملة  والتمريضية  الطبية  بالكوادر 
به،  واملصابني  ك��ورون��ا  ف��ريوس  م��ع 
والتي عّدها كثريون خطوة غري مسبوقة 
موقف  وتظهر  تثبت  تارخيية  وفتوى 
ضامنة  وكوهنا  العليا  الدينية  املرجعية 
حقيقية للناس، وجاءت متساوقة أيضًا 

مع الفتوى العظمى يف الدفاع الكفائي 
ضد عصابات داعش اإلرهابية. 

التي  العليا  املرجعية  فتوى  يف  وج��اء 
ك��ان��ت إج��اب��ة ع��ىل ت��س��اؤل بعض 
املرىض ورعايتهم  »إّن عالج  املؤمنني: 
والقيام بشؤوهنم واجٌب كفائٌي عىل كّل 
األطباء  من  املهام  هذه  ألداء  املؤّهلني 
ولكن  وغريهم،  التمرييض  والكادر 
جيب عىل السلطات املعنّية أن توّفر هلم 
كل املستلزمات الرضورية حلاميتهم من 
خماطر االصابة باملرض، وال عذر هلا يف 
التخلف عن ذلك.. وال شك يف ان ما 
يقوم به هؤالء األعّزة �� بالرغم من كل 
التحديات �� عمل عظيم وجهد ال ُيقّدر 
بثمن، ولعّله ُيقارب يف األمهّية مرابطة 
عن  دفاعًا  الثغور  يف  األبطال  املقاتلني 
البلد وأهله.. ومن املؤكد ان اهلل تبارك 
الدنيا  يف  جهودهم  هلم  يقّدر  وتعاىل 
ُيرجى  بل  اآلخ��رة،  يف  عليها  ويثيبهم 
من ضّحى بحياته منهم يف هذا السبيل 
يف  ومكانته  الشهيد  أجر  له  يثبت  أن 
يوم احلساب.. وإننا إذ نقّدم هلم جزيل 
عملهم  ع��ىل  التقدير  وب��ال��غ  الشكر 
القدير  اإلنساين اجلليل ندعو اهلل العيل 

كل  عنهم  ويبعد  وحيفظهم  حيميهم  أن 
سوء، إّنه سميع جميب«.

ك���ام وس��ب��ق��ت ال��ف��ت��وى امل��ب��ارك��ة، 
أّكد  التي  واإلرش���ادات  التوجيهات 
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  عليها 
الكربالئي،  املهدي  الشيخ عبد  سامحة 
خالل خطبة اجلمعة بتاريخ )28 شباط 
»أخذ  إىل  فيها  دع��ا  والتي   ،)2020
املفاهيم الصحية من ذوي االختصاص 
مشّددًا  والوهم«،  األساطري  عن  بعيدًا 
بعيدًا  العلمية  الصحية  الرعاية  »عىل 
يف  البالية  والتقاليد  األوه����ام  ع��ن 
واالعتامد  كورونا،  ف��ريوس  مواجهة 
تصدرها  التي  الوقائية  التعليامت  عىل 
االستامع  وعدم  الصحية،  املؤسسات 

إىل ما ليس له أسس علمية«.
الثتقيف  كام أّكد سامحته عىل »رضورة 
بني  واألوب��ئ��ة  األم��راض  من  للوقاية 
واجل��ام��ع��ات  وامل����دارس  ويف  األرس 
احلكومية  وامل��ؤس��س��ات  وال���دوائ���ر 
حاثًا  الصحية«،  املؤسسات  قبل  من 
الوقائية  األم��ور  »أخ��ذ  عىل  املؤمنني 
االستخفاف  وع��دم  اجل��د،  حممل  عىل 

واالستهانة هبا«.

أخذ المفاهيم الصحية 
من ذوي االختصاص بعيدًا 

عن األساطير والوهم
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سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممّثل  أما 
التي  كلمته  ويف  ال��ص��ايف  أمح��د  السيد 
كورونا  ف��ريوس  أزم��ة  خ��الل  وجهها 
أشاَر  فقد   ،)2020 آذار   20( بتاريخ 
الرشيدة  املرجعية  ج��واب  إىل  أي��ض��ًا 
ب��خ��ص��وص ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ص��اب��ني، 
للمالكات  املرشف  الدور  عىل  والتأكيد 
املرجع  أن »جواب سامحة  مبينًا  الطبّية، 
األعىل السيستاين )دام ظله( قد عَقَد فيه 
مقارنة وهي مقارنة رائعة ما بني العمل 
األطّباء  اإلخ��وة  هؤالء  به  يعمل  الذي 
حفظهم اهلل تعاىل، والعمل الذي يعمله 
املقاتلون عندما يقفون عىل سوح القتال، 
واضح  ع��دوٍّ  ص��ّد  يف  يدافعون  ه��ؤالء 
يمنعون  بالنتيجة  وهم  وغريه  )داعش( 
والبالد،  العباد  اىل  يصلوا  أن  ه��ؤالء 
خماطر  صّد  يف  يدافعون  أيضًا  وه��ؤالء 
ولذلك  بالناس،  تفتك  أن  حتاول  كثرية 
األج��ر  ه��ذا  هل��م  يكون  أن  هل��م  ُي��رج��ى 
قّدر  وال  األبطال،  هؤالء  ألجر  مقاربًا 
ُتكتب هلم  أيضًا  منهم  أحٌد  ُتويّف  إذا  اهلل 

هذه املنزلة )منزلة الشهادة(«.
اجلهد  عىل  ُنثني   « أيضًا:  سامحته  وقال 
الكبري كام أثنت املرجعّيُة املباركة عليهم، 
الكوادر  من  ُيبذل  الذي  الكبري  اجلهد 
 – الذين  التمريضّية، من األطّباء  الطّبية 
حقيقًة - هم يسعون لياًل وهنارًا من أجل 

أن يمنعوا تفّش هذا املرض«.
وبتاريخ )9 نيسان 2020(، توّجه ممثل 
املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي، برسالة شكر وتقدير 
واخلدمية  واألمنية  الصحية  الكوادر  اىل 
خطر  من  شعبها  أبناء  حلامية  املتصدية 

فريوس »كورونا« الوبائي.
وقال الكربالئي يف مستهل رسالته، »اىل 
الصحية  الكوادر  من  وأعزائي  إخواين 
واخلدمية وغريها، والذين يقومون اآلن 
املرىض  معاجلة  يف  العظيم  العمل  هبذا 
وخصوصًا مرىض فريوس كورونا، إننا 
نتقّدم اليكم مجيعًا بجزيل الشكر وعظيم 
اإلمتنان عىل خدماتكم اإلنسانية اجلليلة 
وفخرًا  عّزًا  »كفاكم  مؤّكدًا  والنبيلة«، 

اهلل،  عند  ُتنسى  ال  ه��ذه  جهودكم  أن 
الدنيا وسيقابلها  يقّدرها تعاىل يف  والتي 
بالثواب العظيم يف اآلخرة، مثلام ستبقى 
حيمل  الذي  شعبكم  وضمري  ذاك��رة  يف 
جتاهكم كل مشاعر التقدير واإلعجاب، 
كام ستبقون إن شاء اهلل مستقباًل، اجلنود 
واملقاتلني األبطال الذي حيفظون أرواح 

الناس وسالمتهم«.
اىل  الرسالة  سياق  يف  سامحته  وأش��ار 
األعىل  الديني  املرجع  سامحة  وص��ف 
السيد عيل السيستاين »دام ظّله الوارف« 
هلذه الكوادر يف إإلستفتاء األخري املقّدم 
له، ب� »األعزاء املضّحني يف سبيل صحة 
من  يقدمونه  ما  وإن  مواطنيهم،  وحياة 
عمل فهو عظيم وال يّقل أمهية عن عمل 
املجاهدين املرابطني يف الثغور دفاعًا عن 

البلد وأهله«.
مدينة  وبينها  العراق  مدن  شهدت  وقد 
بني  ملوحوظًا  حتسنًا  املقدسة،  كربالء 
وكان  )ك��ورون��ا(،  بفريوس  املصابني 
إنجاح  يف  دوره���ا  العليا  للمرجعية 

جهد كبير يبذل 
من الكوادر الطّبية 

التمريضّية، من األطّباء 
الذين يسعون ليالً ونهارًا 

من أجل أن يمنعوا 
تفّشي هذا المرض
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عىل  احل��رب  يف  واالنتصار  املهمة  هذه 
منظمة  ممثل  ذل��ك  أك��د  كام  ال��ف��ريوس، 
الدكتور  ال��ع��راق،  يف  العاملية  الصحة 
املنظمة  أن  بنّي  ال��ذي  إسامعيل،  أده��م 
تشكر استجابة املرجعية الدينية العليا يف 
السلطات  جلهود  دعمها  وتقدر  العراق 
يف  )كوورنا(  انتشار  إلحتواء  الصحية 

العراق.
وقال إسامعيل يف مؤمتر صحفي عقيب 
لقائه ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ 
خارج  »وأن��ا  الكربالئي:  املهدي  عبد 
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  زي��ارة  من 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، كيل أمل 
والقمم  مرجعياتنا  كانت  فإذا  وتفاؤل، 
العايل  اإلحساس  ه��ذا  لدهيم  الدينية 
العراق  اهلل  شاء  إن  وأمهيتها،  بالصحة 
أعقاب  أفضل«. ويف  سيصبح يف مكان 
إنتهاء زيارة النصف من شعبان املباركة، 
يف  العاملية  الصحة  منظمة  أص���درت 
املرجعية  بجهود  أش��ادت  بيانا  العراق 
حثها  وثمنت  العراق  يف  العليا  الدينية 
للمواطنني عىل إتباع التعليامت الصحية 

خطر  م��ن  األرواح  إن��ق��اذ  أج��ل  م��ن 
)كورونا(.

نيسان   22( املوافق  األربعاء،  يوم  ويف 
الشيخ  س��امح��ة  اس��ت��ق��ب��ل   ،)2020
الطبية  املالكات  من  وفدًا  الكربالئي، 
وكذلك  ك��رب��الء،  حمافظة  يف  العاملة 
األجهزة األمنية التي عملت سويًة عىل 
واألمنية  الصحية  اإلج���راءات  تطبيق 

لتفادي انتشار املرض.
وقال سامحته يف كلمته أمام احلارضين: 
االمنية  والقوات  الطبية  »الكوادر  ان 
هلم  ون��ت��ق��دم  عظيم  بعمل  ي��ق��وم��ون 
عملهم  جراء  واالمتنان  الشكر  بجزيل 
مبينًا  )كورونا(«،  فريوس  مواجهة  يف 
واملصاعب  املخاطر  »يتحّدون  اهن��م 
ويضّحون بأنفسهم للحفاظ عىل أرواح 
تقّدر  ال  وجهودهم  وحياهتم  امل��رىض 
بثمن، حيث شهدت مدينة كربالء حتسنًا 
وأضاف،  املصابة«.  احل��االت  يف  كبريًا 
عظيم،  الصحية  »ال��ك��وادر  عمل  إن 
املقاتلني  عمل  يقارب  العمل  هذا  وإن 
الذين يرابطون يف الثغور ويقفون بوجه 

وشعبه،  البلد  عىل  للحفاظ  األع���داء 
عند  الثواب  وجزيل  عظيم  أجر  وهلم 
عدوًا  »جياهبون  أهنم  موكدًا  تعاىل«،  اهلل 
رشسًا وفتاكًا وخيطف أرواح الكثري من 
يفتخروا  أن  وعليهم  والشعوب  الناس 

ويعتزوا بعملهم هذا«.
فيام قال الدكتور خالد األعرجي، مدير 
صحة  دائ��رة  يف  العامة  الصحة  قسم 
املرجعية  بممثل  »اللقاء  إن  كربالء: 
الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي 
كلامت  من  منه  سمعناه  وما  الكربالئي 
مستوى  من  رفعت  وثناء  وتقدير  شكر 
وشدت  عاتقنا  عىل  امللقاة  املسؤولية 
الطبية  امل��ف��ارز  يف  امل��راب��ط��ني  أزر  م��ن 
خالل  »ت��م  مضيفا  واملستشفيات«، 
والوبائي  الصحي  الواقع  عرض  اللقاء 
عىل سامحة الشيخ الكربالئي من خالل 
شكر  رس��ال��ة  ونقل  امل��ف��ردات  ع��رض 
وامتنان من مالكات دائرة الصحة له«، 
مبينا أن »الزيارة كان هبا جانب معنوي 
الطبي  للكادر  املعنوية  للحالة  ورف��ع 

بشكل كبري جدًا«.
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مطابقة األفعال لألقوال، مبدأ إنسانّي عظيم نجده في سيرة األنبياء واألئمة )عليهم السالم( 
واألولياء الصالحين، إْذ ال يمكن أن تكون أفعال اإلنسان مغايرة ألقواله، وإال خابت مساعيه.

أعّد الملف/ ضياء األسدي � قاسم عبد الهادي � حسنين الزكروطي
تصوير/ أحمد القريشي � محمد القرعاوي � صالح السباح - حسنين الشرشاحي

العتبة الحسينية المقّدسة في مواجهة األزمات..

ما هي الرسالة التي أوصلتها  
بدعم الكوادر الصحية خالل أزمة كورونا؟
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الطبية  املشاريع  العام عىل  وقال املرشف 
يف العتبة احلسينية املقدسة الدكتور ستار 
الشيخ  سامحة  من  »بتوجيه  الساعدي: 
بوفد  انطلقنا  الكربالئي  املهدي  عبد 
عراقية،  حمافظات  عدة  لزيارة  رسمي 
اخلطيب،  )ابن  مستشفيات  زرنا  حيث 
العاصمة  يف  الطب(  مدينة  ال��ف��رات، 
ال��زه��راء  مستشفى  وك��ذل��ك  ب��غ��داد، 
التعليمي يف حمافظة واسط، ومستشفيات 
تقديم  هب��دف  وب��اب��ل،  املثنى  حمافظتي 
الدعم املايل واملعنوي وتوفري مستلزمات 
الوقاية للكوادر العاملة يف معاجلة مرىض 

جائحة )كورونا(«.

هبا  تقوم  التي  »اخل��ط��وة  أن  وأض���اف، 
العتبة احلسينية املقدسة هتدف إىل إيصال 
الصحية  الكوادر  مع  إننا  مفادها  رسالة 
والطبية ومع املرىض بكل مكان لتجاوز 
هذه األزمة وتقديم الدعم املايل واملادي 

فضاًل عن توفري املستلزمات الطبية«.
فريوس  عىل  »القضاء  بأّن  حديثه  وتابع 
كبري  عمل  اىل  حيتاج  املستجد  كورونا 
موقعه  حسب  ك��ٌل  مضاعفة  وج��ه��ود 
»العتبة  أّن  املجتمع«، مؤكدًا  ومكانته يف 
املقدسة حرصت عىل أن تقف  احلسينية 
والتمريضية  الطبية  املالكات  جانب  إىل 
املساعدات  وتقديم  جهودها  ملباركة 

الالزمة هلا«.
ولفت الساعدي إىل أنه »مثلام كان لفتوى 
املرجع  أطلقها  التي  الكفائي  اجلهاد 
األعىل السيستاين )دام ظله( األثر الكبري 
اإلرهابية  داع��ش  عصابات  بمحاربة 
نفسه  االث���ر  ف��ه��ذا  عليها،  والتغلب 
قمنا  التي  املحافظات  مجيع  يف  متواجد 
كورونا  ف��ريوس  عىل  للتغلب  بزيارهتا 
الكوادر  من  االبيض  اجليش  بوجود 
واخلدمية  واالداري���ة  والصحية  الطبية 
بعد فتوى الواجب الكفائي من املرجعية 

العليا التي اختّصت الكوادر الطبية«.
هذه  يف  املعنوية  ال��روح  »رفع  أن  ويبني 

من هذا المنطلق وخالل أزمة وباء كورونا، فلم تصدر من العتبة الحسينية المقدسة األقوال 
فقط بدعم الكوادر الصحية المتصدية لهذا الخطر؛ بل رافقتها األفعال، حيث انطلقت كوادر 

العتبة المقدسة لتقديم المساعدات الطبية والمعونات المالية إلى الكوادر الصحية وتوسيع 
ردهات العالج في محافظات )بغداد، المثنى، الكوت، بابل والنجف( فضالً عن كربالء، ولتقَف 

إلى جنب هذه الجهود العظيمة للكوادر الطبية ودوائر الصّحة مقدمًة الشكر لها وهي تواجه 
الوباء بروح إيمانية ووطنية.

د. ستار الساعدي

A h r a r w e e k l y

13



ملواجهة  ج���دًا  ه��ام  العصيبة  األي���ام 
احلسينية  »العتبة  أن  مضيفًا  الفريوس«، 
متمثل  كامل  م��رشوع  لدهيا  املقدسة 
بيئة  وت��وف��ري  الرسيرية  السعة  ب��زي��ادة 
خاصة لردهات العزل، فضاًل عن توفري 
املكافآت  وتقديم  الوقاية  مستلزمات 
الروح  دعم  هو  ذلك  من  وأهم  املالية، 
لكوادر  ج��دًا  مهّمة  تعد  التي  املعنوية 

الصّد األول يف مكافحة هذا الوباء«.
احلسينية  »العتبة  أن  حديثه  ويكمل 
تقديم  يف  مهمة  أم��ور  ثّمة  عىل  رك��زت 
املساعدات ومن بينها توفري مستلزمات 
والقفازات  بالكاممات  املتمثلة  الوقاية 

للجسم  وقائية  وب��دالت  )الكفوف( 
لوقاية  اخلاصة  والنظارات  واملغذيات 
ذلك  من  »اهل��دف  أن  مبينًا  العينني«، 
تعمل  التي  للكوادر  االمور  تلك  توفري 
الفريوس، فضاًل عن  بتامس مع مرىض 
لدعم  املقدسة  احلسينية  العتبة  استعداد 
أكان  سواء  والعلمية  البحثية  املشاريع 

دعاًم مادّيًا أو لوجستّيًا أو علميًا«.
ان  بالقول،  حديثه  الساعدي  واختتم 
»رسالتنا التي نريد إيصاهلا جلميع أهلنا 
العتبة  أن  احلبيب  عراقنا  حمافظات  يف 
وجل(  )عز  اهلل  بعون  املقدسة  احلسينية 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  وبركات 

التي  ستكون حارضة يف مجيع األزمات 
فعليًا  حضورًا  احلبيب  بلدنا  يواجهها 
عميل  بشكل  املتطلبات  يلّبي  وعمليًا 

مدروس«.
بغداد  صحة  عام  مدير  بني  جهته  من 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي: 
احلسينية  العتبة  تقدمه  الذي  »الدعم  إن 
والعزيمة  االرصار  عىل  حيفزنا  املقدسة 
األول  الصد  خ��طّ  يف  العمل  ملواصلة 
وتقديم الدعم لكل املالكات الصحية«، 
مل  املقدسة  احلسينية  »العتبة  ان  مبينا 
مستمر  انه  بل  املرحلة  هذه  عىل  يقترص 
وسيستمر حتى بعد االزمة إن شاء اهلل، 

د.عبد الغني الساعدي
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حيث قام وفد العتبة بتدوين احتياجاتنا 
وبالتأكيد سيكون هناك دعم آخر«.

صحة  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  حت��دث  فيام 
جعاز  جبار  الدكتور  واس��ط،  حمافظة 
ودائرة  واسط  حمافظة  »ترشفت  قائاًل: 
الصحية  كوادرها  بجميع  فيها  الصحة 
احلسينية  العتبة  وفد  بقدوم  واخلدمية 
املقدسة لتقديم الدعم املادي والصحي 
عليها  بالغريب  ليس  وهذا  للمحافظة 
خلفها  ومن  الكريمة  االبوية  برعايتها 
سامحة  االعىل  للمرجع  الكبري  العطاء 
بحد  وهو  ظله(  )دام  السيستاين  السيد 
عىل  بالتغلب  الكبري  لعملنا  تأكيد  ذاته 

والتفاين  املستجد  ك��ورون��ا  ف���ريوس 
التمريضية  ال��ك��وادر  قبل  من  الكبري 
بتوجيهات  والطبية واخلدمية وااللتزام 
هو  االنتصار  وهذا  املباركة،  املرجعية 
امتداد لالنتصارات التي حققها العراق 
عصابات  عىل  املباركة  الفتوى  بفضل 

داعش اإلرهابية«.
وأضاف، أن »زيارة وفد العتبة احلسينية 
نفوس  عىل  كبريًا  معنويًا  أثر  تركت  لنا 
األفضل  العمل  بتقديم  الطبية  الكوادر 
مما كنا عليه سابقًا«، الفتًا إىل أن »العتبة 
استعدادها  أب��دت  املقدسة  احلسينية 
لدعم البحوث العلمية يف جمال مكافحة 

الفريوسات الوبائية، وهو أمر هام جدًا 
لكل  مفتاح  هو  العلمي  البحث  كون 

تقدم وتطور يف البلد«.
تعّد  احلسينية  »العتبة  أن  جعاز  وأّك��د 
شتى  يف  اخلدمات  أفضل  بتقديم  رائدًة 
ال��رضوري  ومن  املختلفة،  املجاالت 
طاقاهتا  من  ونستفيد  منها  نتعلم  ان 
البرشية والعلمية«، موضحًا أن »توسيع 
ردهات احلميات يف حمافظات عدة من 
مدعاة  هو  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل 
من  م��ق��ّدم  م��رشوع  أّي  وإن  للفخر، 
عىل  تعّم  كبرية  فائدة  ذا  سيكون  قبلها 

اجلميع«.
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وأكد مدير مستشفى الزهراء التعليمي 
الكريم  عبد  نصري  الدكتور  واسط  يف 
احلسينية  العتبة  »زي��ارة  ان  القريش 
للرقي  مهمة  خطوة  تعد  للمستشفى 
الصحية  كوادرها  جهود  وزي��ادة  هبا 
للتغلب عىل فريوس كورونا املستجد«، 
األثر  املباركة هلا  الزيارة  أن »هذه  مبينًا 
الصد  ك���وادر  والس��ي��ام  علينا  الكبري 
والتغلب  الوباء  هذا  ملواجهة  االول 

عليه، بل كانت زياراتنا للعتبة املقدسة 
الكربالئي  الشيخ  بسامحة  واللقاء 
أفضل  لتقديم  املعنوية  اجلرعة  بمثابة 

اخلدمات الصحية ملواطنينا«.
جلميع  وامتنانه  شكره  القريش  وقدم 
القائمني عىل العتبة احلسينية املقدسة ملا 
قدموه من خدمات صحية ومستلزمات 
الذي  امل��ادي  دعمها  عن  فضال  طبية 
وارصارهم  عزيمتهم  من  يزيد  بدوره 

للقضاء  احلثيثة  اجلهود  قصارى  ببذل 
حمافظ  قال  جهته  من  الفريوس.  عىل 
ان  ال��رسي��اوي:  منديل  حسن  بابل، 
املقدسة  احلسينية  العتبة  وفد  »زي��ارة 
اىل حمافظة بابل ومساندهتا خالل ازمة 
تتعامل  التي  احلالة  اىل  تشري  كورونا 
الرشعي  بمتوليها  املقدسة  العتبة  هبا 
مع  واخلدمية  والفنية  الطبية  وكوادرها 
بلدنا  هبا  يمر  التي  واألزمات  املواقف 
املحافظة  طلب  لّبت  حيث  العزيز، 
وقدمت الدعم الطّبي واملعنوي إضافة 
انشاء  مرشوع  دراسة  عىل  املوافقة  اىل 
مستشفى ميداين يشابه املستشفى الذي 
أعرب  فيام  كربالء«.  حمافظة  يف  أنشأته 
بابل،  حمافظة  صحة  دائ��رة  عام  مدير 
بام  سعادته  عن  هاشم،  حممد  الدكتور 
للقطاع  املقدسة  احلسينية  العتبة  تقدمه 
خالل  الصحية  وال��ك��وادر  الصحي 
اليوم  »ترشفنا  قال:  حيث  االزم،  هذه 
احلسينية  العتبة  من  وف��د  باستضافة 

د. نصير القريشي
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املقدسة اىل دائرة صحة بابل ومناقشة ما 
الصحية،  واملؤسسات  الدائرة  حتتاجه 
املؤسسات  لتلك  تقديمه  يمكن  وما 

والكوادر الطبية فيها«.
باألمر  ليس  االمر  حقيقة  »يف  وتابع: 
املقدسة  العتبات  جت��د  ان  ال��غ��ري��ب 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  وحتديدًا 
واالس��ن��اد،  ال��دع��م  ت��ق��ّدم  املقدستني 

املحافظات  جلميع  الساندة  اجلهة  فهي 
يف  واملِ��ح��ن  األزم���ات  مواجهة  عند 
البالد، وخري دليل ما قدمته من اسناد 
داعش  عصابات  مواجهة  عند  ودعم 
اإلجرامية وتطهري األرايض التي كانت 

حتت سيطرهتا«.
العتبة  »م��ب��ادرة  أّن  هاشم،  وأض��اف 
بابل  ملحافظة  امل��ق��دس��ة  احلسينية 

خالل  من  س��واء  الصحية  وكوادرها 
تقديم املكافآت املالية خلّط الصد االول 
او عن طريق تقديم املستلزمات الطبية 
واملعدات الوقائية من الفريوس ما هي 
العتبات  عطاءات  بحر  يف  قطرة  إال 

املقدسات إجتاه أبناء بلدنا احلبيب«.
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األدبية

ي������ا ده����������ُر ح��������يَّ ع����ل����ى احِل����������������داِد املُ�������دِم�������ِع
َل������وع������ٍة  يف  َب�����ع�����َل�����ه�����ا  خ�����دي�����ج�����ُة  ت��������رَك��������ْت 
ن�����������ص�����ُرُه  غ������������اَب  اهلِل  ر���������ص��������وُل  ذا  ه�������و 
دوائ��������������رًا �������������ص������ن  امل������ربِّ اأذى  َه����������زَم����������ْت 
ومْل  م����ل����ك����ْت  م������ا  الإ���������ص��������ام  ِف����������دى  ب������ذل������ْت 
������ُه  وحت������ّم������ل������ْت ُج��������������وَع ال������ف������ق������ِر وب������وؤ�������صَ
������َة ُغ�������رب�������ٍة  ������ب������يَّ ل�����ك�����ّن�����ه�����ا ت��������رك��������ْت �������صَ
زه���������������راَء م�������ا ������ص�����ِب�����ع�����ْت ح�������ن�������اَن ُاُم��������وم��������ٍة 
ك���������ُ�َ املُ�������������ص������اُب ع����ل����ى ال�����ن�����ب�����ّي امل�������ص���ط���ف���ى 
ع������������اٌم ب����������ِه اأح����������������������زاُن  ت����������رى اأق�����ب�����ل�����ْت 
����ر ������ص�����رُّ َم������ْن  �����َر ال����ن����ب����يُّ وق�������د َت���������ص����عَّ ُح�����������صِ
ن�����ا������ص�����رًا  ي������ط������ُل������ُب  اهلِل  ر���������ص��������وُل  ف������غ������دا 
�������ٌد  ع��������������������واَن وه���������و م�������وؤيَّ ي���������ص����ت����ن����ِه���������ضُ الأ
َدع��������������وٍة  اأع����������ظ����������ُم  اهلل  وب��������ي��������ِت  ه�����������ذا 
������رًا  ُم������ا�������صَ ل���������������ِه  الإ داِع�������������ي  ت�������رك�������وا  ل 
م�������ا ك���������ان اأح��������م��������ُد ي���������ص����ت����غ����ي����ُث ب����ق����ري����ٍة 
��������ُه وك�����ف�����ي�����ُل�����ُه  راع�������������ي ال���������ُن���������ب���������ّوِة ع��������مُّ
���م���ا  ال�������صَّ اأب������ك������ى  َرح�����ي�����ُل�����ه�����ا  ال�����ب�����ت�����وِل  ُامُّ 
َف�����ت�����ج�����ْل�����َب�����َب امل������ب������ع������وُث ب�����ال�����������ص�����ِ� ال�������ذي 
َم���ن���ه���ج���ًا  ال��������ُن��������ُب��������ّوِة  اآُل  ����م����ا  �����صَ وك�������������ذا 
�������ص������لُّ������وا ع������ل������ى ط��������ه احل������ب������ي������ِب واآل�������������ِه 

����ِع ف����ل����ق����د ُا��������ص�������ي�������َب امل���������ص����ط����ف����ى ب����ت����ف����جُّ
ل������ف������راق اأح�������م�������َد ب�����ع�����َد َح�������ْج�������ٍر ُم������وِج������ِع
ت�����ْخ�����ن�����ِع مل  وزوج��������������������ٌة  َح����������م����������اُه  ع�����������مٌّ 
رَف��������������������ِع ب��������امل��������وؤم��������ن��������َن وب�������ال�������ن�������ب�������يِّ الأ
اأرَوِع وَف����������خ����������ٍر  ب������������اأم������������واٍل  ت������ب������خ������ْل 
م��������َن��������ِع الأ امل��������ق��������اِم  يف  ال����ع����ظ����ي����م����ُة  وه���������ي 
ِع ح�������ّل�������ْت ب�����ه�����ا و��������ص�������َط ال�����ع�����������ص�����ِر ال��������ُل��������ذَّ
ب������ط������ف������وَل������ٍة ُي��������ِت��������َم��������ْت وملّ�������������ا َت������ْي������َن������ِع
����ِع ����ْع���������صَ اأع��������ِظ��������ْم ب��������ِه ج�����ب�����ًا ف����ل����م ي����ت���������صَ
ح����������ب����������اُب ح�����������وَل املُ�����ف�����َج�����ِع ي�������ا ح������ب������ذا الأ
َي����ه����َج����ِع مل  ���������دًا  را����������صِ ال�����ر������ص�����ال�����َة  ع����������ادى 
����ِب����ِع ي���ح���م���ي ال�����ر������ص�����ال�����َة م������ن َع�����������ص�����ٍر ُم���������صْ
ب�����امل�����ع�����ج�����زاِت ي�������ق�������وُل: م��������ْن مي���������ص����ي م��ع��ي
ل����ل����ُم���������ص����َت����ن����ِف����ِع والإمي���������������������اِن  اخل������������ِر  يف 
�����ِع ال�����ُل�����������صَّ ل����������اأع����������اِدي  م�������ّك�������َة  ب������ط������َن  يف 
��������ِع ل�����������ول رح��������ي��������ُل ال������ن������ا�������ص������ري������َن املُ��������نَّ
�����َك�����َن�����ًا وِخ�����������رة َم���������ْن َي����ِع����ي وخ�����دي�����ج�����ٌة ������صَ
�������ِع واأ�����������ص����������اَل اأدُم�����������������َع اأح��������م��������َد املُ�������َت�������وجِّ
����������ِع املُ����������َرفَّ وُذروِة  ال�������ُن�������ج�������وِم  ف������������وَق 
ُم�������ق�������ِذِع َج��������������وٍر  وك������������لِّ  ال������ن������ائ������ب������اِت  يف 
م�����������������اُن وم������ل������ج������اأُ املُ���������ص����ت���������ص����ِف����ِع ف������ه������ُم الأ

 » المجاهدُة الكبرى«
بمناسبِة وفاِة أّم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى )عليها السالم(
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تنه�ض  الإغما�صة  يف  وعيناي  خطواتك  اأترقُب  واأنا   ، سيدي 
تقراأ  الكون  زائرتي زهرة  كانت  ال�صهد عنها،  بنورك  يزيح  وحتلم 
برا�صي �صور ال�صفاء من اأوهام الكام، وتدعوين ان اأكون خمل�صا لك 
ما بقي من احلياة. متنحني القوة يف كل �صوت يجتاح روحي وعقلي. 
قالت: كّرر ب�صمت ا�صمه با توقف، انه �صيد الكونن، و�صهيد العَ�ة 

والعِ�ة، وقربان البقاء وجوهر ال�صام...
يف  اأح�صه حقيقيا  الوىل هو وحده  اأيام عمري  من  ب�صمت:  قلت   
وجودي، لكرثة ما كررت ا�صمه �صامتًا، حت�ص�صتُه يخرَق كل حنايا 
ج�صدي من ب�صري و�صمعي حتى األفت اذين ا�صمُه وهو على خطوات 
يف  الوجود  يف  العيون  يف  ال�صياء  قلِب  يف  مكان  كل  يف  اأراُه  مني. 

ثرثرة ال�صوات يف �صجيج ال�صوارع، اأ�صمعه يقول : 
تعال مّد يدك ... كي امّد اليك يدي؟!.. 

الكبر  الظماأ  عنك  اأزي��ل  كي  بيننا...  القائم  اجل��دار  وازل  تعال 
والقلق واخليبات والّعلل؟!..

تعال وام�صك اأبواب �صريحي، و�صع راأ�صك على �صباك جدثي وا�صرح 
اآهات �صدرك قبل ان يزرع الياأ�ض جرحه يف نف�صك، واكتب على رمال 
البحر كل ما هو موؤمل واكتب بو�صوح اأ�صماء كل ال�صيئن يف حياتك، 
واحفر على احلجر اأ�صماء كل من ملكوك القلب بحب، فالبحر كفيل 
اأن ميحو ما كتَب على الرماِل، واحلجر �صيحفظ كل املعروف كي ل 
وتت�صارع  �صببا،  اتبع  ان  ياأمرين  اأخرى  مرة  ال�صوت  ياأتي  تن�صى. 
�صدري  على  واجلاثم  الراب�ض  الهّم  ثقل  ليزيل  ويقرب  اللحظات 
ياحقني،  ال�صوت  زال  وما  ح��ويل.  �صيء  كل  تبّدل  حتى  ب�صمت، 
اجتاح كاآبتي وحزين ودفعني يف طريق الع�صق لتبداأ روحي باملغامرة 
للح�صول على بطاقة ر�صا، وعنوان لويف، و�صيماء ل�صادق، وحاوة 
واإ�صرار  ب�صجاعة،  احلياة  اىل  فاندفعت  الإمي��ان  وجمال  ملوؤمن، 
نف�صي والتمرد على كل ما هو  بالثورة على  ومبنطق جديد، مفحم 
قبيح فيها، وا�صدل ال�صتار على كل ا�صدقاء ال�صوء بالكام او الفعل. 
يّبا�ِض  نار احلياة يف  واأ�صعل  ال�صامت ب�صمت،  ال�صوت  اتبع  وما زلت 
واخرقت  املا�صي،  كل  املقد�صة  اعتابِه  عند  فاأحرقت  عمري، 
م�صافات بعيدة املدى، ما كان يحلم بها حتى خيايل. ونف�صت الغبار 
حيًا،  وج��ودًا  مملكتِه  ف�صاءات  يف  وانطلقت  فاأنع�صها،  احامي  عن 
قد�صيته،  رح��اب  يف  �صاكنة  روح��ي  لتبقى  الواقع،  بثوب  وو�ّصحت 

وبداأت احلم من جديد وانتظر روؤيته ب�صمت...         

تحَت قبتَك ... 
ال يحضُر إاّل التضرع والحاجات الصامتة

ح���ي���در ع��اش��ور
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ع���ل���ي ال  اجل���������������ود  يف  ف������ت������ى  ل 
م������ع������اٍن ف�����ف�����ي�����ه  و�������ص������ف������ه  ت�����������رم  ل 
م�������ا ح���������وى اخل������اف������ق������ان ان�������������ض وج�����ن
امن����������ا امل���������ص����ط����ف����ى َم�������دي�������ن�������ُة ع���ل���م
وه�������م�������ا م����ق����ل����ت����ا ال���������ع���������وامل ي���������ص����را
ه������ل اأت����������ى ه������ل اأت����������ى مب��������دح �����ص����واه
ف�������ت�������اأم�������ل ب�������ع�������مَّ ُت������ْن������ب������ئ������ك ع���ن���ه
ومب�����ع�����ن�����ى اأح��������������ّب خ����ل����ق����ك ف����ان����ظ����ر
��������ي جت�����ده�����ا  وت������ف������ك������ر ب��������ان��������ت م��������نِّ
اخ�������وه  م�����و������ص�����ى  ب�����ع�����د  ك���������ان  م�������ا  او 
م���ن���ه ال������ن������ب������وة  اإل  ت����خ����ل����و  ل����ي���������ض 
ن���ف�������ض ال�����ت�����ب�����اه�����ل  اآي������������ة  يف  وه����������ي 
اهلل ول�������ي�������ك�������م  امن�������������ا  ��������ص�������ل  ث����������م 
هلّل  ال�����������ولي�����������ة  �������ت  خ���������������صّ اآي����������������ة 
وامل������ع������ايل ال�����ع�����ل�����ى  م�����رت�����ق�����ى  يف  ل�������ك 
ي�������ا اخ���������ا امل���������ص����ط����ف����ى ل���������دي ذن�������وب
ك���ي���ف ت��خ�����ص��ى ال���ع�������ص���اة ب���ل���وى امل��ع��ا���ص��ي

ب����اه����ا اهلّل  مب����ث����ل����ه  �����ص����خ���������ض  ذاك 
������ص�����ّواه�����ا ال�����������ذي  ال  ي���������ص����ف����ه����ا  مل 
����َب����ات ال�������ص���ب���ق اّل����ت����ي ق����د ح���واه���ا َق���������صَ
وه���������و ال��������ب��������اُب م�������ن ات������������اه اأت������اه������ا
ه����������ا ع���������ل���������ّي واح����������م����������د مي�����ن�����اه�����ا
ح������اه������ا ب�����������ذك�����������ره  وم������������������وىل  ل 
ن����������ب����������اأً ك����������ل ف��������رق��������ة اأع�������ي�������اه�������ا
جت�����د ال�������ص���م�������ض ق�����د اأزاح�����������ت دج����اه����ا
ح����ك����م����ة ت����������ورث ال�������رق�������ود ان���ت���ب���اه���ا
خ�������ر ا������ص�����ح�����اب�����ه واع�������ظ�������م ج�����اَه�����ا
ول�������ه�������ذا خ�������ر ال�������������ورى ا����ص���ت���ث���ن���اه���ا
امل���������ص����ط����ف����ى ل����ي���������ض غ����������ره اي�����اه�����ا
م����ع����ن����اه����ا يف  الع��������ت��������ب��������ار  ت������������رى 
ول�����ل�����ط�����ه�����ر ح������������ي������������درًا  ب������ع������د ط���ه
اأدن���������اه���������ا ي������رت������ق������ى  ل  درج�����������������ات 
ه�������ي ع�������ن ال�������ق�������ذى وان������������ت ج����اه����ا
م����ب����ت����اه����ا م������ن������ق������ذ  اهلّل  وب�������������ك 

ال فتًى في الجود إاّل علي
)ق����دس س����ره( ف���ي ق��ول��ه: االزري  ال��ش��ي��خ  ال��ب��ي��ت  اه���ل  أج����اد م����ادح  ل��ق��د 
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تغّذ جيدًا !!
رم�صاُن �صهر اخلرات واملوائد العامرة بكل ما لذ وطاب...

فلنكرث من التغذية اإذا !
ولنح�صن انتقاء املغذيات !

لكن مها.
ل اأق�صد بالطبع الإفراط يف الطعام وال�صراب وما ي�صبّبه 
من اأ�صرار لي�ض اأولها اخلمول وفقدان الركيز يف ال�صاة 
ب�صبب ذلك، ولي�ض اآخرها ال�صرر ال�صحي وا�صع الطيف !!

)وكلوا وا�صربوا ول ت�صرفوا(
ذلك هو امليزان الدقيق الذي يجب التزامه يف كل العام 

والأوىل يف رم�صان طبعا،
ولكن فعا ل بد من الإكثار من التغذية واملغذيات...لكن 

للروح ل للج�صد.
ال��روح  نن�صى  بها  والن�صغال  العملية  احلياة  خ�صم  يف 
رمقها  ي�صد  ما  جتد  ل  جوعى  ظامئة  فتغدو  ومتطلباتها 

ويروي حاجاتها..
وجاءنا رم�صان..

مو�صم مليء باخلر تتوق له الروح وتهفو اإليه، 
مو�صم عابر بغذاء الروح الذي طاملا اأهملناه، 

فلنبادر بكل قوة لرّيها واإ�صباعها، 
ولعل يف �صيام اجل�صد واإبعاده عن غذائه ما يتيح املجال 
اأكرث لتعلو كفة الروحانيات بعيدا عن ال�صهوات الأر�صية، 
هيا اإذا نغذي اأرواحنا وننهل من خرات هذا ال�صهر الكرمي 

ما ا�صتطعنا،
ل ن�صّيع حلظة بدون ا�صتفادة منها..

يف الذكر..
يف القراآن..

يف �صماع درو�ض العلم التي ترّقق القلب وتعلي الهمة ويف 
امل�صارعة باخلرات يف  العمل )كّل يف جماله (ويف  اإتقان 

كافة �صبلها وما اأكرثها....
اهلل  ولر�صوان  للخرات  امل�صارعة  جميعا  �صعارنا  وليكن 

تعاىل.

تغذي��ُة ال��روح قب��ل الجس��د

خ������������������������اط������������������������رٌة
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هنالك مدن تشتهر ببعض المعالم بحيث ان أي غريب لو يسأل أي شخص 
في مدينة ما، عن معلم معين مشهور فانه على الفور سيدّلك عليه، فلو 

سألت في المدينة عن المسجد النبوي، وانت في أي مكان من المدينة 
المنورة، فانه سرعان ما يدلك عليه أي احد، ولو سألت في كربالء عن مرقد 

االمام الحسين عليه السالم فسرعان ما تجد اإلجابة.

جامع الفتاح وجامع ِضرار 
وجهان لعملة واحدة

سامي جواد كاظم

مقاالت
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جامع الفتاح كان من حصة لواء عيل االكرب التابع للعتبة 
احلسينية املقدسة � أي لواء املرجعية �  والذي تم حتريره من 
قبل جماهدي اللواء بمعارك قل نظريها من القوة والعقيدة 
والثبات الذي عليه املجاهدون ويكفيهم فخًرا ان اول من 
دخل جامع الفتاح عند اقتحامه هو مقاتل شاب من أهايل 
قدرها  مكافأة  عىل  وحصل  االكرب  عيل  لواء  من  البرصة 
مليون دينار من آمر اللواء أنذاك )قاسم مصلح( وُرفعت 

عليه راية اللواء والعلم العراقي.
كيمياوية  وم��واد  ومعاملها  مفخخات  اجلامع  ه��ذا  يف 
املعدات  وبقية  والقذائف  االسلحة  اىل  اضافة  وخمترباهتا 
بلداهنم  وفضحت  فضحتهم  ال��ت��ي  ومستمسكاهتم 
كانوا  الذين  االجانب  قاتل  وقد  معقد  بشكل  وهندسته 
والعربية  العلامنية  الدول  من  والقادمني  فيه  متواجدين 
عند  فاهنم  باملدينة  معرفتهم  ولعدم  برشاسة،  واآلسيوية 
االبطال  قواتنا  بيد  فيقعون  الطرق  يعلمون  ال  اهل��روب 

والبعض منهم يرتدي مالبس النساء كي هيرب.
املتفجرات  تفكيك  من  اهلنديس  اجلهد  ح��اول  ومهام 
اغىل  الواحد  واملقاتل  كبرية،  صعوبة  جي��ُد  والعبوات 
يتفجر  فرتكوه  شاكلته  عىل  وما  الفتاح  جامع  من  بكثري 
القتال  يف  حرمة  لدهيم  ليست  فالدواعش  بمفخخاهتم، 
اشبه  اجلامع  وهذا  تفجريه،  تم  ورضيح  جامع  من  فكم 
ثقل  وكان  واالرهاب  الفتنة  رأس  ألنه  )رضار(؛  بجامع 
اهتزت معنويات  انه عند حتريره،  الدواعش عليه بحيث 

الدواعش يف املوصل وبدأوا يلوذون بالفرار، بل املوقف 
كانت  االكرب  عيل  لواء  قبل  من  حتريره  عند  انه  األروع 
توًا  التحقوا  االجانب  الدواعش  من  جمموعة  هنالك 
باجلامع وملا رأى الدليل الذي هو معهم من اهايل املنطقة 
بسقوطه  علم  اجلامع  فوق  ترفرف  االكرب  عيل  لواء  راية 
ال  املفر  واين  يعمهون  ظلامهتم  يف  وتركهم  باهلرب  فالذ 

يعلمون فتمت إبادهتم بالكامل.
عىل  العثور  تم  اللواء  ابطال  قبل  من  اجلامع  حترير  وعند 
الذين  قتالهم  من  الكبري  العدد  تظهر  حوله  مقابر  عدة 
سقطوا عىل يد لواء عيل االكرب بل ان الدواعش اعتمدت 
سميت  والتي  )اخل��رس��ان(  تسمى  قتالية  جمموعة  عىل 
وهدفهم  بينهم  فيام  الكالم  عن  امتناعهم  هو  االسم  هبذا 
النخبة استعانوا هبم للصمود امام قوة  القتال وتعترب قوة 
لواء عيل االكرب اال ان اهلل عز وجل ينرص احلق وبركات 
من  املجاهدون  فتمكن  املعارك  يف  حارضة  الشهداء  سيد 
للواء  حيسبون  الدواعش  جعل  هبم،  نكراء  هزيمة  احلاق 
تكليفه  يرفض  الذي  الداعش  ان  بحيث  حساب  ألف 
بمهمة يقول له قائده أنا مل أرسلك ملقاتلة لواء عيل االكرب 

الرافيض.

في بيجي وقبل تحريرها من الدواعش لو سألت أّي شخص عن جامع الفتاح، فإنه 
بسرعة يوصلك إليه، ألنه مشهور جّدًا من حيث موقعه وضخامة بنائه وكبر مساحته، 

بحيث ان الجدار الخارجي بسمك )120 سم(، وبسببه كان الدواعش يقولون ان بيجي 
عصية على الحشد.
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حوارات

حوار: عماد بعو 

* مؤسسة أهل البيت )عليهم السالم( الحضارية كعنوان 
تحم����ل معان����ي ودالالت عظيم����ة، حبذا ل����و اطلعتنا على 

هويتها ونشاطها؟
- مؤسسة أهل البيت )عليهم السالم( هي اكرب مؤسسة تبليغية 
معينة بتبليغ معامل هنج أهل البيت )عليهم السالم( يف اوكرانيا 
ألهنا كام هو معلوم لدى اجلميع بلد مسيحي، كام اننا نعمل من 
أجل تقديم الوجه احلقيقي لإلسالم ومواجهة محالت التشويه 
التي تطال هذا الدين الساموي الكريم ونود ان نذكر  ان املؤسسة 
التي  االخرى  االنشطة  ومن  اوكرانيا  يف  شيعية  مؤسسة  أول 
يتوىل  اليكرتوين  موقع  ولدينا  الرتمجة  املؤسسة هي  هبا  تضطلع 
نرش الكتب املرتمجة  من العربية اىل االوكرانية وقد ترمجنا الكثري 

من الكتب من بينها القرآن الكريم وهنج البالغة ألمري املؤمنني 
املناسبات  تقيم  املؤسسة  ان  اىل  باإلضافة  السالم(،  )عليه  عيل 
بغية  للحضور  اجلميع  وتدعو  اإلسالمية  والطقوس  الدينية 

التفاعل واالطالع عىل مضامني اإلسالم. 
* هل يتواصل المجتمع المسيحي مع المؤسسة ام انها 
ال تش����كل لديه أهمية، وإذا كانت تتواصل فما حجم هذا 

التواصل؟
- ان اكثر املراجعني للمؤسسة هم مسيحيون الهنم يريدون ان 
الدين  هذا  ضد  محلة  هناك  ان  خصوصا  اإلسالم  عىل  يتعرفوا 
ومبادئه  اإلسالم  جوهر  هلم  نقدم  ان  بعد  وبالفعل  الساموي، 

وترشيعاته تتولد لدهيم القناعة فيعتنقون اإلسالم.

انتشار الجاليات اإلسالمية في البلدان الغربية ال 
سيما أتباع أهل البيت )عليهم السالم( ساهم 
مساهمة فاعلة في بيان جوهر اإلسالم وصحح 

النظرة لدى الكثير من افراد المجتمعات الغربية 
حول الدين اإلسالمي، االمر الذي جعل الكثير من 

الشخصيات المسيحية تعتنق اإلسالم كما ان 
بعض السلطات في الدول الغربية بدأت تصوغ 

قوانين اكثر اعتداال وانصافا مع المواطنين 
المسلمين إذ سمحت بارتداء الحجاب واجازت 
للمسلمين الترويج لدينهم ومع هذا ما زالت 

حمالت الكراهية تناهض مساعي المسلمين 
الداعية للتعايش ونشر السالم. 

هذه املوا�صيع والق�صايا تبحثها جملة )الأحرار( يف حوارها مع اأمن عام موؤ�ص�صة اأهل 
البيت )عليهم ال�صام( احل�صارية يف اوكرانيا )نامق بابا خانوف(:

نحو سنِّ قوانين منصفة للمسلمين في الغرب..

األمين العام لمؤسسة أهل البيت في أوكرانيا: المطلعون على 
الدين اإلسالمي ُيبدون تأثرهم به وأكثرهم يعتنقونه

D
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* م����ا القضاي����ا والمواضيع التي تش����غل أوس����ع مس����احة 
للنقاش بين المجتمعين اإلسالمي والمسيحي؟ 

- تدور النقاشات والبحوث خالل اللقاء بني املتحاورين حول 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  وجود  كقضية  اجلوهرية  القضايا  من  مجلة 
جتري  وكذلك  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  حممد  اهلل  رس��ول  ونبوة 
السالم( والنبي حممد )صىل اهلل  النبي عيسى )عليه  مقارنة بني 
يف  االخرى  العقائدية  واملسائل  االمور  تناول  ويتم  وآله(  عليه 
عىل  االجابة  يتولون  متفقهون  شيوخ  ولدينا  اإلسالمي  الدين 

االسئلة املطروحة. 
* م����ن المعل����وم ان )االس����الموفوبيا( قضي����ة فيه����ا تج����ّن 
واض����ح على اإلس����الم، ومع ذل����ك ما زالت مستش����رية في 

المجتمعات االوربية ما االسباب برأيك؟
- ان أفراد هذه املجتمعات مل يطلعوا عىل الدين اإلسالمي وال 
القتل  مشاهد  يرون  وعندما  اإلسالمية  املذاهب  بني  يفّرقون 
كمؤسسة  ونحن  اإلسالم  هو  هذا  يقولون  البشعة  واالرهاب 
الذي  االصيل  اإلسالم  ليس  هذا  ونقول  عليهم  نرد  إسالمية 
)عليهم  البيت  أهل  يمثله  الذي  اإلسالم  هلم  فنقدم  فيه  نعتقد 
السالم( والذي يقوم عىل التسامح ونرش السالم وبالتايل الذين 
به  تأثرهم  يبدون  جيدا  اطالعا  اإلسالمي  الدين  عىل  يطلعون 

والكثري منهم يعتنق اإلسالم كام ذكرنا سابقا.
* م����اذا عن تعاطي وس����ائل اإلعالم االوكراني����ة مع حمالت 

التشويه للدين اإلسالمي؟

- وس��ائل اإلع��الم االوكراني��ة ال تتبنى  احلم��الت التي تطال 
اإلس��الم واملس��لمني فه��ي معتدلة بش��كل عام وكذا الش��عب 
االوكراين معتدل وليس كباقي الدول االخرى، عىل سبيل املثال 
ان نظ��رة املجتم��ع االوك��راين والدولة االوكرانية اىل املس��لمني 
)التت��ار( طائف��ة م��ن االت��راك وهم م��ن الش��عوب االصلية يف 
اوكراني��ا اجيابية وتق��وم الدولة االوكرانية بتيس��ري عملية التبليغ 

اإلسالمي  من خالل توفري بعض مستلزمات التبليغ. 
* في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه الجاليات اإلسالمية 
كيف يحافظ الش����باب المس����لم على هويته اإلس����المية 

والتزامه الديني؟ 
- يف السنوات العرش االخرية كانت هناك سبع مؤسسات دينية 
مدن  يف  الفاطميات  واحلسينيات  املساجد  من  والعديد  دائمية 
اوكرانية كربى ويتم اشاعة التبليغ الديني يف هذه املدن كتعليم 
القرآن  وق��راءة  كالصالة  والعبادية  الفقهية  االم��ور  املسلمني 
الكريم كام يتم اجراء عقود الزواج وفق الرشع اإلسالمي  وكل 
واساتذة  الفقهاء  من  االختصاص  أهل  هبا  يقوم  االمور  هذه 

العلوم الدينية وتقام االنشطة واملامرسات الدينية باستمرار. 
* صف لنا المستوى االجتماعي والتحصيل العلمي إلتباع 

أهل البيت )عليهم السالم( 
- هناك مثقفون وموظفون يعملون يف دوائر ومؤسسات الدولة 
من  ينحدرون  وهم  ايضا  وجتار  جامعات  وطلبة  االوكرانية 
والعراق  وافغانستان  وايران  اذربيجان  منها  دول  عدة  أصول 

ونلتقي مجيعا يف املساجد واملناسبات الدينية.   
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ماذا توّد العتبة الحسينية تقديمه للزائرين؟

إزالة عدد من البنايات المستملكة..
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قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية 
المقدسة، أعلن عن المباشرة بأعمال توسعة منطقة باب 

قبلة مرقد االمام الحسين )عليه السالم(، من أجل راحة الزائرين 
واستيعاب االعداد المتزايدة منهم ، وهو ما يظهره التقرير 

المصّور، الذي يبّين حجم االهتمام من قبل العتبة المقدسة 
بمسألة توفير المساحات اإلضافية للزائرين وتأمين أجواء الراحة 
والخدمات لهم، حيث تم استمالك )10( فنادق في تلك المنطقة، 
حيث تمت المباشرة بهدمها وضّمها الى تلك المنطقة، لتدخل 

لخدمة الزائرين من جهة باب القبلة، وبمساحة )1000 متر مربع(.

عدسة/ رسول العّوادي

أمام األمانة العامة للعتبة 
الحسينية المقّدسة، مهام 

كبيرة ومشاريع مستقبلية، 
تعمل عليها منذ سنوات، 

ولعّل الزائرين يؤكدون حجم 
وأهمية هذه الخدمات المقدمة 

لهم، وتحديدًا في توفير 
المساحات الجديدة الستيعاب 

أعدادهم المتزايدة خالل الزيارات 
المليونية التي تشهدها مدينة 

كربالء المقدسة.
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ذك��رت املؤلف��ة ملي��اء مه��دي يف مقدمة 
الكت��اب، يف زمن أه��ل البي��ت )عليهم 
الس��الم( جي��ل رضب أروع االمثل��ة يف 
حتقيق الرتبية االس��المية ومدى مشاركة 
عل��امء األم��ة يف اثراء املس��رية االنس��انية 
يف ه��ذا احلقل ويف مقدمته��م فكر االمام 
فك��رًا  بوصف��ه  الس��الم(  علي��ه  ع��يل) 
ش��موليًا جلوان��ب إنس��انية خمتلف��ة ومن 
ه��ذه اجلوانب احلس الوطن��ي ، مما يعزز 
متسك االجيال بوطنيتهم ويقوي ايامهنم 
هبويته��م ودورهم الفاع��ل والريادي يف 
املجتمع االسالمي، لذلك علينا ان نوكد 
ع��ىل رضورة الرتبي��ة وربطه��ا باملواطنة 
املواط��ن  الع��داد  وتعزيزه��ا  الصاحل��ة 
الع��دل  قوام��ه  يك��ون  ال��ذي  الصال��ح 
واالنص��اف وتغلي��ب املصال��ح العام��ة 
ع��ىل اخلاص��ة واح��رتام القان��ون ال��ذي 
يتس��اوى عن��ده مجي��ع املواطن��ني وتنمية 
االحس��اس باملواطنة االجيابية واكتساب 
كفايات املشاركة املجتمعية الفعالة وتتم 

ه��ذه العملية من خ��الل تنمي��ة املواطنة 
التي م��ن خالهلا يت��م اكتس��اب املواطن 
املعارف والقي��م واالجتاهات واملهارات 
الت��ي يس��تطيع من خالهلا حتقي��ق مبادئ 
املواطنة الصاحلة واملس��تمدة من اآليات 
القرآنية واحاديث رسولنا الكريم ) صىل 
اهلل عليه واله وس��لم( واقوال االمام عيل 

عليه السالم، وأئمتنا االطهار.
ان  الفص��ل االول  املؤلف��ة يف  وذك��رت 
املنه��ج االس��المي ن��ور ورمح��ة وهدى 
للناس مجيعا فمشكلتنا تكمن يف ابتعادنا 
عن قي��م ديننا احلنيف مم��ا ادى اىل تفاقم 
االزمة الن االسالم بنى رؤيته للمواطنة 
ع��ىل أس��اس التق��وى واالي��امن ووحدة 
نوعه وهويته بعيدًا عن اي متايز العرق او 
اللون او املال او الطبقية واعلن ان الناس 
مجيعهم خلقوا م��ن نفس واحدة، اذا امر 
بااللتزام بصلة واملميزات ما جيعلها خري 
أمة أخرجت للن��اس ، فجعل االعتصام 
بكتاب اهلل العزيز وس��نة نبي��ه )صىل اهلل 

عليه واله وس��لم(، فامر اهلل )عز وجل( 
البرشي��ة بالوح��دة والتآل��ف والتآخ��ي 
والتحذي��ر م��ن الفرق��ة، لذل��ك تعرفها 
الباحثة اهنا الدالالت الرتبوية املستنتجة 
من فكر االمام عيل عليه السالم وتطبيقها 
يف منهج وأنشطة املدرسة من أجل تنمية 

مفهوم املواطنة لدى املتعلمني.
واشارت يف الفصل الثاين اىل ان املواطنة 
ه��ي م��ن نت��اج التح��والت املجتمعي��ة 
الدول��ة  ب��والدة  املقرتن��ة  والسياس��ية 
احلديثة، مبينة ان مصطل��ح املواطنة وان 
كان مصطلحا قدي��ام ومعروفا لدى عدد 
من احلضارات االنسانية كام عند اليونان 
والروم��ان اال ان صيغت��ه املع��ارصة ق��د 
خرجت ع��ن نطاقه التقلي��دي اىل ) حق 
ثاب��ت( يف احلياة السياس��ية واالجتامعية 
ب��ني الدول��ة ومواطنيه��ا، فه��و حصيلة 
ترس��يخ مفه��وم الدولة احلديث��ة يف ظل 
دول��ة املؤسس��ات ، موك��دة ان جمتم��ع 
املواط��ن يقوم عىل أس��اس وجود مجاعة 

)فكر اإلمام علي عليه السالم أنموذجًا(

المواطنة في اإلسالم وتطبيقاتها التربوية 

حديقة الكتب

إعداد/ حسين نصر

ان الشريعة االسالمية جاءت بمنظور إنساني عالمي يقر بمبدأ المساواة على أساس توحيد 
المعاملة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص لكي نكون خير األمم الن ما نملكه ال 

يملكه اآلخر وان حصل على سبل التقدم بانواعه، فلزاما علينا ان نتمثل ونهتدي بالهدى 
االلهي والسنة النبوية الشريفة واالل  االطهار) عليهم السالم( في اقوالنا وأفعالنا، ففي االوانه 

االخيرة تراجعت القيم االجتماعية االصيلة في المجتمع كالوالء واالنتماء الصميمي للوطن 
واالمانة واالخالص والصدق والنزاهة، فتكمن اهمية البحث ابراز دور التراث االسالمي والتعريف 

المواطنة في فكر االمام علي )عليه السالم(.
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من اف��راده االح��رار الذي��ن يعرتف كل 
واح��د منه��م باآلخر ويتس��اوى معه، يف 
احلقوق الطبيعية والسياسية لذا فان فكرة 
املواطن��ة تكم��ن يف التحالف ب��ني اناس 
اح��رار بكل م��ا تعني��ه ه��ذه الكلمة من 
معن��ى او تضامن بني اناس متس��اوين يف 
الق��رار والدور واملكانة، مبينة ان املواطنة 
تش��ري اىل عالق��ة قانوني��ة ب��ني االعضاء 
الرشعي��ني واملنتم��ني له، ويمك��ن تناول 
مفهوم املواطنة من عدة زوايا لكنها تبقى 
متالزم��ة يف العالق��ة مع طبيعة الس��لطة 
الت��ي  و  الدول��ة  يف  املامرس��ة  السياس��ية 
تتحدد يف ضوء االسس القانونية حلقوق 
املواطن��ني ، فض��ال ع��ن واجباهت��م جتاه 
الدولة واملجتمع وهي شهادة عضوية يف 
املجتمع الس��يايس الذي يضمن مشاركة 
باملوارد االقتصادية والسياسية  املواطنني 

واالجتامعية يف الدولة.
وتضمن الفصل الثال��ث مبادئ املواطنة 
الصاحلة لدى االمام عيل )عليه الس��الم( 

ان اي ش��خص يول��د يف وطن ما وينش��أ 
بني س��كان هذا الوطن وحيمل جنس��يته 
ال يكف��ي جلع��ل ذلك الش��خص مواطنا 
صاحل��ا، بل ان املواطن��ة الصاحلة تتطلب 
ان يتح��ىل املواطن  بمجموعة من املبادئ 
والصف��ات التي جتع��ل منه انس��انًا فعااًل 
صاحلًاخلدم��ة وطن��ه يف ح��دود امكانيته 
وقدراته اخلاصة ويقصد بفعالية املواطن 
هنا سلوكه املعرب عن املبادرة الذاتية وحب 
العمل واحلرص عىل املش��اركة والتفاعل 
مع االخرين وتنبثق فعالية املواطن املسلم 
من خالل ش��عوره بأنه خملوق مكرم وأنه 
مس��تخلف يف ه��ذه االرض بأم��ر اهلل ، 
ويعد االيامن أس��اس العقيدة الس��محاء 
االنس��ان  لتوجهات  واملحرك أالس��اس 
نحو القي��ام بالواجبات جتاه ربه ونفس��ه 
واالخرين، وان االس��الم دين املس��اواة 
العادلة ب��ني الناس ال يفضل جنس��ا وال 
لونا عىل غريه وجعل ميزان التفاضل بني 
الناس التقوى، مبينة بأن احلفاظ والدفاع 

ع��ن ام��ن الوطن م��ن اوض��ح مصاديق 
املواطن��ة الصاحلة ويعد يف االس��الم أمرًا 
مرشوعا الن الوطن من رضورات احلياة 
الكريم��ة واذ اوجبت محليته والدفاع عنه 

كمسؤولية خاصة.
خالصة االس��تنتاجات،  اس��تمد االمام 
عيل ) عليه الس��الم( مب��ادئ املواطنة من 
القرآن الكريم والس��نة النبوية الرشيفة اذ 
اهنام يشتمالن عىل أرقى انواع الرتبية التي 
تعج��ز البرشية مجعاء ع��ن االتيان بمثلها 
بتمثيله��ا املنه��ج الرئيس لرتبي��ة املواطن 
فض��ال عن جتارب من س��بقه وجتارب يف 
احلياة، عمل االمام عيل ) عليه الس��الم( 
بمب��دأ املواطن��ة م��ع غ��ري املس��لمني فلم 
يف��رق بينهم وب��ني املس��لمني يف احلقوق 
والواجب��ات م��ا دام��وا ملتزم��ني بنظ��ام 

الدولة.
واجلدي��ر بالذكر أن الكتاب من إصدارات 
مؤسس��ة علوم هنج البالغ��ة التابعة للعتبة 
احلسينية املقدسة للباحثة ملياء مهدي جابر. 
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ت��أم��ي��ن ال���روات���ب ع������ب������اس ال����ص����ب����اغ

م����وازن����ة 

بني آونة  واخرى وتزامنا مع حدوث اي  ازمة اقتصادية او مالية  
او ارباك يف  سوق النفط  ، »تزف« وزارة املالية واصحاب القرار 
االقتصادي واملايل »برشى« سارة  جلميع املوظفني واملتقاعدين 
هلذا  »مؤّمنة«   رواتبهم  بأن  تفيد  االجتامعية   الرعاية  وذوي 
وال  امحر  خط  وهي  هبا   مساس  او  عليها  خوف  وال  الشهر 
صحة لألخبار التي تتداوهلا وكاالت االنباء ومواقع التواصل 
االجتامعي حول احتامل تقليص الرواتب بنسبة معينة او فرض 
ادخار اجباري عليها   ، وهي اخبار  تثري  القلق والفزع لدى 
جمهوال  يكون   قد  مستقبل  من  والتحّسب  العراقي   الشارع 
وتربك  التعامالت املالية بني املواطنني وتؤثر عىل قيمة العملة 
ارتفاع  االرباك  هذا  نتائج  ومن  الصعبة  العملة  ازاء  الوطنية 

معدالت التضخم وهبوط القيمة املعيارية للعملة املحلية االمر 
الذي قد يسّبب ختلخال يف كمية الكتلة النقدية  لدى املواطنني 
والتي تعد االحتياطي االسرتاتيجي الثاين بعد احتياطي العملة 

الصعبة وغطاء كتلة  الذهب  .
شقني  من  ميزانيتها  تتكون  مالية  موازنة   اية  ان  واملعروف 
رئيسيني  االول هو الشق االستثامري والثاين الشق التشغييل ، 
ولكن واملؤسف له  ومنذ التغيري النيساين وحلد االن كانت مجيع 
فمراجعة   ، بامتياز  تشغييل  طابع  ذات  العامة  املالية  املوازنات 
اكثر  ان  املدة نجد  اية موازنة مالية  وخالل هذه  لبنود  بسيطة 
بنود الرصف تذهب للشق التشغييل ويبقى الشق االستثامري 

منها بالدرجة الثانية وحسب الفائض املايل �.

مقاالت
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املجاز  سبيل  عىل  تسمى  كانت  التي  املوازنات  تكرار  ورغم    
»طفرات«   حصول  بسبب   ) حم��دودة  لفرتة  )ولو  باالنفجارية 
حسابات  وخ��ارج  النفط  اسعار  يف  متوقعة   غري  تصاعدية 
واضعي املوازنة الذين يربجمون موازنتهم وفق سعر برميل نفطي 
من  اعىل  النفط   بورصة  اسعار  فتايت  معني  ختميني    يومي   /
تصدير  بعد  تأيت  كبرية  مالية  وفورات  فتحصل  االفرتاض  ذاك 
كميات متفق عليها من النفط الذي مايزال يعتمد عليه االقتصاد 
مل  الكبرية  الفروقات  وتلك   ، كيل  شبه  بشكل  الريعي  العراقي 
سيادي  صندوق  يف  استثامرها  لعدم  صحيحا  استغالال  تستغّل 
نفطي يستوعبها وحيافظ عليها من ان تتبدد يف اوجه رصف غري 
الفاسدين وكال االمرين حصل  تتبخر يف جيوب  او  مناسبة هلا 
ادراج  املالية  وفوراهتا  مع  االنفجارية  املوازنات  تلك  فذهبت 
الرياح وكان من املمكن استثامرها للظروف الطارئة ، وما حيدث 
اليوم هو العكس متاما بعد االهنيار الدراماتيكي غري املتوقع يف 

عىل اسعار النفط يف السوق العاملية فلم تعد هنالك   ب���ن���اًء 
موازنات   أية  احلالية  النفط  سوق  معطيات 
بل   وهزيلة  فقرية  موازنات  بل  انفجارية 
اكثر من تقشفية  � كام حدث اثناء االجتياح 

معه  تزامنت  وال��ذي   � للعراق  ال��داع��ش 
النفط  سوق  يف  متوقعة  غري  اهنيارات 
املوازنة  إع��داد  عىل  كبريا  تأثريا  اّث��ر 
الشديد  باحلرج  مهندسيها  واصاب 

كام يصيبهم اليوم وهذا امر متوقع جدا 
من  وهذا  النفط  بورصة  مضاربات  يف 

عيوب االقتصاد الريعي  .
حصة  كانت  السابقة  الفرتة  وطيلة 
اىل  تذهب  النفطي  الريع  من  االس��د 
وتكون  للموازنة  التشغييل  اجلانب 
االستثامري  اجلانب  حساب  عىل  دائام 
فيها ، واهلدف االكرب من هذا االجراء 
اهلدف  فيكون  الرواتب  لتامني  هو 
االس���اس م��ن اق���رار امل��وازن��ة هو 

تامني  ي��أيت  فيام  »التامني«   ه��ذا 
ال��ق��ط��اع��ات االخ����رى حتت 

ه��ام��ش االه��ت��امم  امل��ايل 
غري  ه��ي  او  احلكومي 

م��ؤم��ن��ة اص����ال  ، 

يعيش منهم حتت خط  املواطنني خاصة من  يزيد من معاناة  ما 
عملية  الستمرار  ونظرا   ، العشوائيات  يقطنون  الذين  او  الفقر 
النفط  اسعار  يف  املستمر  التذبذب  هامش  حتت  الرواتب  تامني 
نزوال واىل مناسيب هبوط تارخيية فقد استمرت عملية ترجيح 
كفة اجلانب التشغييل عىل اجلانب االستثامري مع اضطراد عجز 
مايل ترليوين سنوي، لتكون يف املحصلة موازنة الدولة العراقية 
بشكل هي موازنة تامني الرواتب وسيبقى احلال عىل هذا املنوال 
اذا مل يتّم تفعيل وتنشيط بقية القطاعات االقتصادية  كالزراعة 
داعمة  لتكون  بأنواعه  االستثامر  وتشجيع  والسياحة  والصناعة 
االعتامد  تقليل حدة  بعد  للنفط  مرادفا  القومي وظهريا  للدخل 
السيناريو  ه��ذا  لتفادي  االمثل  هو  وه��ذا  عليه   الكيل  شبه 
املفاجئ  اهلبوط  مأساة  تتكرر  ال  ،ولكي  املرعب  االقتصادي 
مهنديس  جيعل  ما  اسلفت  كام  االن  حيدث  وكام  النفط  ألسعار 
املوازنات العامة يف ضيق وحرج ولكي ال يضطروا اىل تطمني 

املواطنني بان رواتبهم يف »امان« .

A h r a r w e e k l y

31



حيدر عاشور

خدَم بإخالٍص ووفاٍء لمن أوفى ببيعته

الى روح الشهيد السعيد ) ماهر علي رحيم الجبوري(

خّيَل الّي أن جسده المثّقب بالرصاص يخرج من كل ثقب نور يمتد الى السماِء، وعينيه الثابتتين ضاحكتان 
وقد ش���ملتهما اختالجة صغيرة واضحة لكل من يدّقق فيهما، لم أس���تطع ان اتخّلص من مالحقتهما. إال 
بعد ان أمس���كت بقلمي وبدأت اس���رد ما أعرفه عنه، فهو ابن مدينة الشهداء. أوشكت أن انحب واشهق 
بنش���يج متقطع مع البكاء لس���يرة ممتلئة باإلخالص ومش���ّبعة باإليمان وثابتة بيقين، انها صفات  لرجل 
بس���يط ولد في خضراء كربالء- الحسينية- بين اشجار برتقالها ورمانها وعطر زهورها، وشرب من معين 
مياهها العذبة، كان انس���انا يتالفى التعقيدات والمضاعفات ويتجّنب التراكمات الحياتية التي تؤدي الى 

تلويث دواخل االنسان. 

شهداؤنا
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باخلدمة  املوسومني  الرجال  كمعظم  حسيني  رجل  انه 
يقّدمونه  ما  فكل  شكر  كلمة  او  أجر  انتظار  بال  االنسانية 
هلل خالص باسم موالهم احلسني.  كان ينساب يف مسارب 
احلياة هادئا طّيعا مؤمنا حمّبًا للخري حمبوبًا من ِقَبل اجلميع. 
لو  حتى  عليهام  يساوم  ال  واملذهب  العقيدة  بوعي  نضج 
خلدمة  املتطوعني  اوائل  من  فكان  فيها.  وما  الدنيا  خرس 
العتبات املقدسة بعد ان انزاح كابوس قائد الرضورة، خدم 
باخالٍص ووفاٍء ملن اوىف ببيعته فكُتب خادم) ايب الفضل 
العباس)عليه السالم( فوشم بالعباسية ونال )السعادة( يف 
الدنيا. فقد عثر عىل مبتغاه وصغى لصوت العقيدة بخلفية 
الدنيا  متفائلة ومضيئة وبدون ردود فعل حماكة، جتّرد من 
ليعشق  جتّرد  ان  بعد  ليفعل  ق��رارا  ليتخذ  ويتجّرد  لريى 

كربالء الهنا ) احلسني والعباس –عليهام السالم-(. 
قصارى  فبذل  مطيعًا،  خادما  يكون  ان  عىل   حيرص  كان 
جهده كي  ينال رضا اهلل يف خدمة احبابه املؤمنني القادمني 
من  والشفاء  الشفاعة  وطلب  للتربك  العامل  انحاء  من 
ومتنفسًا  كبريًا  عزاًء  بذلك  جيد  فكان  واألمراض.  العلل 
مها  واحلب  فالعشق  باألخذ.  يفكر  ان  دون  يعطي  وهو 
والقوة  واإلرادة  بالنفس  الثقة  لتغذية  االساسية  اجلذور 
اخلفية. ومن هذا املنطق توّهج جماهدًا مدافعًا عن االرض 
والعرض واملقدسات، انطلق بحامس وزخم عاطفي مليئًا 
الفرصة  ان  معتربًا  الكفائي،  اجلهاد  نداء  ملبيًا  بالشجون، 
ولن  احلقيقية،  الدنيا  يف  سعادته  تكتمل  كي  له  سنحت 
حيققها إن مل يتخضب بدمه ويكون مسجاًل عند اهلل شهيدًا. 
والصادقة  واملستقيمة  السليمة  والنية  ال��روح  هي  تلك 
الُعليا  الدينّية  املرجعّية  مركب  فركب  ضمريِه.  من  تنبع 
احلسينّية  بعقيدته  وتأّزر  عزمه  شّد  األرشف،  النجف  يف 
اىل  لينضّم  النداء  لتلبية  املتطّوعني  بصفوف  والَتَحق 
صفوف املقاتلني من فرقة العّباس)عليه السالم( القتالّية. 
تفارق  مل  التي  بندقيته  عليه  شهدت  االبطال  قتال  قاتل 
املفخخات  قاومت  التي  النقل  عليه سيارة  كتفه، شهدت 
والعبوات الناسفة والقناصني وهي تنقل املؤن والسالح، 
ساحات  يف  أزره��م  يشّد  كان  كيف  املجاهدون  له  شهد 

دواعش  قبل  من  –بشري-  قرية  الوغى. وحني حورصت 
)عليه  العباس  بفرقة  اهلها  واستغاث  واالج��رام،  الكفر 
حررت  حتى  رضوسا  معركة  فرقته  مع  خاض  السالم(، 
حيصل  خاطئ  صيد  مكان  كل  يف  ولكن  بأكملها،  القرية 
ذي  هي  واحل��رب  طامعني  او  مرتزقة  من  اخليانة  نتيجة 

احلرب فال يمكن ان تدخل املاء وخترج دون ان تبتّل...
ايب  ق��وات  انتصار  بعد  )ماهر(  فقدان  الكربى  املصيبة   
فوق  والعراق-  -احلسني  رايتي  ورفع  العباس  الفضل 
)داعش(  وطرد  الرتكامنية،  البشري  قرية  وبيوتات  تالل 
منها هنائيا. خّيم احلزن  واختنقت العربات وثمة بكاء بني 
املقاتلني ينفجر بني حني وآخر، فمثله ال يمكن ان ُينال منه 
هو  أين  ولكن  وقوة.  شجاعٍة  من  عنه  يعرف  ملا  بسهولة 
بيديه  مكان  كل  يف  النرص  رايات  وثّبت  النرص  حتقق  فقد 
ملوحًا بالنرص هاتفًا –لبيك يا حسني – لبيك يا عباس- . 
كان هناك أمل أن جيده املجاهدون مصابًا. فكثّفت الفرقة 
أثر  له  يَر  مل  بشري.  قرية  تالل  حول  عنه  للبحث  جهودها 
كأن االرض ابتلعته أو )داعش( أرسه، وألنه من االسامء 
ان  يمكن  ال  الذين  االشخاص  او  نسياهنا  يمكن  ال  التي 
ُيتخىّل عنهم بسهولة، استنفرت فرقة العباس رجاهلا يف كل 
حدب وصوب. عابرين املفخخات والعبوات يتبعون أثرا 
من  مقربة  عىل   2016  /4  /10 يوم   مساء  ويف  أثر  بعد 
حوجية صالح الدين كان جدثه مسجى يشّع نورًا من كل 
مكان من جسده بعد أن ثقبته رصاصات التكفري الداعش 
كانت يف  عنه  التي عرفت  قوته  أن  دليل عىل  بحقد وهذا 
إمامهم وبني ايادي الظاملني هي نفسها ال تتغري وال تتلون 
فهي بثبات حتى املامت. رفع جسد ماهر  ففتح ليلتها كل 
مغاليق القلوب والدموع املحملة باحلزن واالسى، وارتفع 
نحيب اجلزع. منذ ان رفع جثامنه عىل االيادي املباركة يف 
مكان روحه وعشقه االبدي للعتبتني املقدستني، وكأن اهلل 
ألبسه راية النور معطرة بعطر الوالء واحلب واالنتامء فكل 
عىل  السالم  ي��رّدد:  كان  جثامنه  ومحل  وشارك  شاهد  من 

روحك احلسينية العباسية يا )ماهر(.
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ال��زي��رج��اوي ح��ن��ان  بقلم: 

شهر رمضان... 
ثواب وأبعاد أخرى 

أسرة ومجتمع

) 2 - 1(
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شهر ترتجم األفكار فيه إىل وقائع، وتتحول احلروف إىل حركة، 
بأنواع  والكلمة إىل حياة، شهر جيود اهلل فيه سبحانه عىل عباده 
الكرامات، وجيزل فيه ألوليائه العطيات، شهر التقرب من اهلل 

للفوز برفيع الدرجات.
شهر أوله رمحة، تضاعف فيه احلسنات، وتفتح فيه أبواب اجلنان 
السيئات، وآخره  وتغفر  العثرات،  فيه  تقال  مغفرة،  ، وأوسطه 
إجابة، جتاب فيه الدعوات، شهر العتق من النار، شهر االحسان 

والصدقات، شهر الصيام والقيام وتالوة القرآن.
هذه  ومن  وعلة،  إهلية  حكمة  علينا  هبا  اهلل  أمرنا  فريضة  لكل 
البيت  آل  روايات  يف  جاء  وكام  الصوم،  فريضة  هي  الفرائض 
)عليهم السالم( وخطبهم أن فريضة الصيام هي امتثال ألمر اهلل 

وطاعته واثبات اإلخالص له.
يبني اإلنسان وفق منهج متكامل األبعاد، حيث تكون  الصيام 
له ابعاد متعددة وآثار غزيرة مادية ومعنوية يف وجود اإلنسان، 

ومن هذه األبعاد:
البعد املعنوي:

فرتك اإلنسان املؤمن لألكل والرشب وسائر امللذات من طلوع 
إلرادة  حيتاج  فإنه  اهلني،  باألمر  ليس  الغروب  وحتى  الفجر 
قوية وصرب وعزيمة وإيامن، وجماهدة للنفس لرتك عامل املاديات 
للصائمني  جزاء  اهلل  جعلها  التي  املعنويات  سامء  يف  والتحليق 

القائمني القانتني واملستغفرين باألسحار.
الغفران  طلب  هي  الرمحة  شهر  يف  الصائم  أدعية  أكثر  ومن 
اهلل  جعلها  بجنة  للفوز  الكبري  والشوق  النريان،  من  والعتق 
فيه  يبعث  اهلل  برمحة  اإلن��س��ان  فرجاء  وللمؤمنني،  للمتقني 
فاخلوف  وصربه،  وإرادته  عزيمته  ويقوي  والسعادة،  االرتياح 
جتعله  للمتقني  أعدت  بجنة  والرغبة  للمذنبني  أعدت  نار  من 

يستقيم، فكل خطوة يف هذه احلياة بحاجة إىل رجاء وخوف.

البعد الروحي:
الصوم ينقل اإلنسان إىل عامل مالئكي، وأجواء روحانية عظيمة، 
ملن يطبق الصوم بشكل صحيح، ألن الصيام ليس ترك الطعام 
حالة  يكون  أن  الصوم  من  يريد  ال  فاإلسالم  فقط،  والرشاب 
جسدية فقط، بل حالة روحية ونفسية وسلوكية، فالصوم وسيلة 
)َيا  تعاىل:  قوله  الفضائل، وداللة ذلك واضحة يف  لبناء  تربوية 
ِمن  ِذيَن  الَّ َعىَل  ُكتَِب  َكاَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكتَِب  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيهُّ

ُكْم َتتَُّقوَن( )سورة البقرة:183( َقْبِلُكْم َلَعلَّ
وبرصه  وسمعه  لسانه  يصن  مل  إذا  بصيامه  الصائم  يصنع  ما 

وجوارحه؟!
االلتزام واالستقامة  للتدريب عىل  شهر رمضان فرصة عظيمة 
والعمل بام يأمر به الدين والعمل بالواجبات وترك املحرمات، 

وكل ما كان اإلنسان مستقياًم أكثر كان أقرب درجة.
فالصوم يطهر النفس وهيذهبا، فهو يفتح شغاف القلب، ويمنح 

القدرة والقوة، ويبعث يف النفس النور والصفاء.
البعد الرتبوي واألخالقي:

من يالمس جسده نسيم ونفحات هذا الشهر املبارك، فإنه ينقله 
من حالة السكون والركود إىل حالة احلركة والعمل الدؤوب، 

ليصبح بذرة تبعث احلياة وروح التفاؤل يف كل أركان الدنيا.
شهر رمضان هو فرصة مناسبة لرتبية اإلنسان، فهو عامل حمفز 
كالصرب واحللم  الكريمة  وتعويدها عىل األخالق  اخلري،  لعمل 
والبخل  الرش  عن  واالبتعاد  النفس.  وجماهدة  والكرم  واجلود 

والغرور والطمع والبطر.
اجلسد  صوم  قال:  السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني  أمري  عن  روي 
اإلمساك عن األغذية بإرادة واختيار خوًفا من العقاب ورغبة يف 
الثواب واألجر، صوم النفس إمساك احلواس اخلمس عن سائر 

املآثم، وخلو القلب من مجيع أسباب الرش.
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 تناول وجبات فطور صغيرة متعددة وفحص نسبة السكر بانتظام

نصائح لمرضى السكري في شهر رمضان

لألسف يتخذ معظم مرضى السكري قرار الصيام في شهر رمضان دون استشارة الطبيب المختص، 
وقد يشكل ذلك في بعض االحيان خطورة عليهم، ان اغلب مرضى السكر الملتزمين بالعالج يتحملون 

الصيام بال مضاعفات ولكن يجب توضيح كيفية استخدام مصابي المرض بأنواعه لألدوية التي يجب ان 
يتناولوها في شهر رمضان، مجلة )االحرار( التقت الدكتور احمد محمد القريني اختصاص الطب الباطني 
في مدينة االمام الحسين »عليه السالم« الطبية والذي بين في حالة موافقة الطبيب على الصيام يجب 

االلتزام بهذه النصائح الهامة التي تساعد المريض بالحفاظ على توازن نسبة السكر بالدم.

إعداد/ قاسم عبد الهادي

طبيبك انا
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النصائح
)تعد  متعددة  بتناول وجبات فطور صغرية  *ينصح 
هذه اخلطوة من اهم خطوات ضبط نسبة السكر يف 
تناول  مع  حتمية  بصورة  يرتفع  الذي  رمضان  شهر 

الوجبات الكبرية(.
اهلامة  اخلطوات  )من  بانتظام  السكر  نسبة  *فحص 
شهر  خالل  باجلسم  السكر  نسبة  يف  للتحكم  جدا 
للسكر  ال��ذايت  الفحص  بأجراء  وينصح  رمضان، 
القيام  املحبذ  وم��ن  الشهر،  خ��الل  عالية  ب��وت��رية 
اجل  من  بعدها  وما  فطور  وجبة  كل  قبل  بالفحص 
للجسم،  مالئم  والدوائي  الغذائي  النظام  ان  التأكد 
حالة  يف  الفور  عىل  الطبيب  مراجعة  ايضا  وينصح 

مالحظة ارتفاع او هبوط معدالت السكر يف الدم(.
)يف  الصحيحة  بالطريقة  السكر  هبوط  *معاجلة 
يؤدي  ال��ذي  ال��دم  يف  السكر  هببوط  الشعور  حالة 
والدوخة  الصداع  مع  العام  واهل��زال  الضعف  اىل 
جيب  القلب  رضب��ات  معدالت  وزي���ادة  والتعرق 
اجلسم  يف  السكر  نسبة  وقياس  الصيام  عن  التوقف 
من  ألقل  السكر  مستوى  انخفض  واذا  الفور،  عىل 
70 مليغرام/ديسيلرت جيب حينها تناول )15 غراما( 
من  ك��وب  نصف  رشب  طريق  عن  الفلوكوز  من 
عبوة  نصف  او  احلليب  من  كامل  كوب  او  العصري 
بأخذ قسط  وينصح  الغازية،  املرشوبات  من  صغرية 
من الراحة ملدة 10 دقائق ثم اعادة الفحص وتناول 
من  اقل  السكر  مستوى  كان  حال  يف  معتدلة  وجبة 

100 مليغرام/ديسيلرت(.
الفاكهة  بتناول  )ينصح  باعتدال  الفواكه  *تناول 

بمعدل 3 حصص عىل فرتات متباعدة(.
السكري  مجعية  )ت��ويص  املاحلة  االطعمة  *جتنب 
خطر  زيادة  اىل  يؤدي  ألنه  امللح  بتجنب  االمريكية 
االشخاص  لدى  والقلب  الكىل  بأمراض  االصابة 

املصابني بمرض السكر(.
)ينصح  الدسمة  واالغذية  احللويات  من  *التقليل 
بتجنب احللويات اذ ان معظمها حتتوي عىل كميات 

وتصلب  تضييق  اىل  تؤدي  التي  الدهون  من  كبرية 
رشايني القلب كام اهنا تؤدي اىل ارتفاع كبري ورسيع 
يف مستوى السكر يف الدم، ايضا تشكل مجيع االطعمة 

الدسمة خطرا عىل صحة القلب والرشايني(.
اىل   8( من  رشب  )ينبغي  الصحية  السوائل  *رشب 
وينصح  االفطار،  بعد  يوميا  املاء  من  اك��واب   )10
يف  السكر  مستويات  ترفع  التي  املرشوبات  بتجنب 
ومرشوبات  الغازية  واملرشوبات  العصري  مثل  الدم 

الطاقة واملرشوبات الساخنة املحالة بالسكر(.
طريقة اخذ العالج

الغذاء  تنظيم  عىل  فقط  يعتمد  العالج  ك��ان  *اذا 
مفيد  هو  بل  بأمان  الصيام  يمكنهم  املرىض  )هؤالء 
هلم خاصة ان كانوا من اصحاب الوزن الزائد، لكن 
املسموح  االكل  ونوعيات  بكميات  االلتزام  عليهم 
هبا يف االيام العادية مع مراعاة تأخري وجبة السحور 

وجعلها متكاملة غذائية(.
وتناول  الغذاء  تنظيم  عىل  يعتمد  العالج  كان  *اذا 
الدم  يف  السكر  نسبة  لتخفيف  املساعدة  االق��راص 
)اذا كان يتناول االقراص مرة واحدة صباحا عليه ان 
يتناوهلا يف رمضان مع وجبة االفطار، اذا كان يتناول 
رمضان  يف  يتناوهلا  ان  جيب  يوميا  مرتني  االق��راص 
بأعراض  احس  اذا  ولكن  والسحور  االفطار  مع 
جرعة  منع  او  تقليل  فعليه  النهار  اثناء  السكر  نقص 
السحور، اذا كان يتناول االقراص ثالث مرات يوميا 
عليه ان يتناول جرعة الصباح والظهر مع االفطار اما 
جرعة املساء فيتناوهلا مع السحور، وجيب عىل هؤالء 
املرىض مراجعة الطبيب قبل البدء يف الصيام او تغيري 

نظام الغذاء(.
)املريض  االنسولني  عىل  يعتمد  العالج  كان  *اذا 
يأخذها  بحيث  الصيام  يمكنه  واح��دة  حلقنة  حيتاج 
املستمر  السكر  فحص  م��راع��اة  مع  االف��ط��ار  قبل 
لتفادي انخفاض نسبة، املريض يأخذ حقنتني صباحا 
ومساء يستحسن ان ال يصوم اال يف بعض احلاالت 

االستثنائية التي قد ينصح هبا الطبيب(.   
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يقال أنه يف قديم الزمن كان هناك رجل يمتلك صقرًا غاليًا وعزيزًا 
صيد  يف  يعتمد  كان  فعليه  الوحيد،  رزقه  مصدر  هو  وكان  عليه، 
طيور احلبارى التي يبيعها أو يأكل منها هو وأرسته، ويف يوم كثيف 
الرزق،  وراء  سعيًا  صقره  الرجل  أطلق  الصيد  يناسب  ال  الغيوم 

ولكن الصقر عىل غري عادته تأخر ومل يعد.
املكان  جيوب  فأخذ  فائدة،  دون  لكن  وينتظر  ينتظر  الرجل  فظل 
إبله،  عند  راعيًا  وجد  سائر  هو  وبينام  أثر،  دون  ولكن  عنه،  بحًثا 
فسأله عن طريه وإن كان قد رآه، فقاله له الراعي أنه رأى طريان 
عىل  مها  وها  وذبحهام،  بعصاه  فقرعهام  الشجرة،  أسفل  يتقاتالن 

النار ينتظر شواءمها.
واحلزن  اهلم  وأصابه  سمع،  ملا  الصقر  صاحب  الرجل  فبهت 
وانفجر يف الراعي قائاًل: ماذا فعلت، أتشوي الصقر إنه ال يؤكل، 
فام كان من الراعي إال أن قال له: صقر أو غريه كلها طيور، فأطلق 

الرجل هذا املثل يف الراعي قائاًل: )اليل ما يعرف الصقر يشويه(.
أعامل ومنحوتات ورقية للتشكيلية )جودي هاريف براون(، 
طريق  عن  القديمة  للكتب  احلياة  إعادة  عىل  تعمل  والتي 

قّص أوراقها وعمل منحوتات ثالثية األبعاد رائعة اجلامل.
دائاًم«،  القراءة  وأحببت  دائاًم،  الفن  أحببت  »لقد  وتقول: 
جديد  وسط  يف  العاطفتني  هذين  خلط  عىل  عملت  حيث 
كتبها  عن  تتحدث  التي  القصص  الفنانة  جتلب  إذ  رائ��ع، 
املفضلة إىل احلياة من خالل صنع منحوتات تصور مشاهد 

من العامل األديب.

يذكر لنا التاريخ أنه بعد أن تمّكن الحجاج من سعيد بن جبير وسيق إليه باألغالل من مّكة، فحاوره 
ليثنيه عّما هو عليه فأبى سعيد فأمر الحّجاج بذبحه، فدعا سعيد اهلَل قائالً: اللهم ال تسّلطه على أحد 

يقتله بعدي، فلم يلبث الحجاج بعده إال أربعين يومًا وكان إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه 
ويجّره من رجله وهو يقول : يا عدو اهلل فيم قتلتني؟

فيقول الحجاج: مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير؟

مطبخ العائلة
تستعّد رّبات البيوت خالل شهر رمضان املبارك، بإعداد املوائد الرمضانية التي يتحّلق حوهلا أفراد العائلة لتناول وجبة اإلفطار، وهنالك 
بعض النصائح التي ختدم رّبة البيت لتهيئة الطعام وتوفري اجلهد والوقت ومنها: )فرم الثوم ووضعه يف علبة بالستيكية، تقطيع البصل 
رشائح أو مكعبات ناعمة وحتمريه ووضعه يف أكياس بالفريزر، إعداد كميات من صلصة الطامطم وختزينها حلني احلاجة، تسوية اللحم 
الثالجة  البطاطس وسلقها )نصف سلق( واالحتفاظ هبا يف  تقشري وتقطيع كمية من  بالفريزر،  أكياس  لكميات ووضعها يف  وتقسيمه 
وقليها يف دقائق عند احلاجة، ختزين ما يتبقى من مرقة الدجاج أو اللحم يف علب بالستيكية بالفريزر، يمكن حتمري الشعرية باألرز وحفظها 

يف علبة بالثالجة أو خارج الثالجة لعدة أيام(.

من التراث

الذي ال يعرف الصقر.. يشويه

الواحة

متعة الفن والقراءة
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اإلفطار  موعد  حلول  عند  متر  حبات  ثالث  تناول  ان   *  
إال  نبوية،  سنة  لكوهنا  ذلك  و  روحانيا  الكثري  يعده  أمر 
لتناول  فائدة  أفضل  و  الصحية  الفوائد  من  العديد  هلا  أن 
املناسبة  بالطاقة  اجلسم  تزويد  هو  التمر  من  حبات  ثالث 
كمية  متوسط  ك��ون  وذل��ك  الصيام,  بعد  حيتاجها  والتي 
كام  و  غ��رام(   31( يقارب  هبا  املتواجدة  الكربوهيدرات 

حيتوي التمر عىل األلياف الالزمة لتسهيل عملية اهلضم.
* تعزيز عمل الدماغ من خالل بعض الدراسات تم إجياد 
حتسني  و  الدماغ  عمل  تعزيز  يف  كبري  دور  له  الصيام  أن 
الرتكيز عند املرء، حيث وجد أنه خالل شهر رمضان يقوم 
هذا  و  أكرب  بكميات  عصبية  تغذية  عوامل  بإنتاج  الدماغ 
و  أكثر,  دماغية  خاليا  ينتج  اجلسم  جعل  عىل  يعمل  بدوره 

بالتايل فأن عمل الدماغ يصبح أفضل. 
الذي  و  الكورتيزول  هرمون  نسبة  تقل  الصيام  خالل   *
الضغط  من  احلد  إىل  يؤدي  هذا  و  الكظرية,  الغدة  تنتجه 

النفيس قبل و بعد اإلفطار. 
* يعد صيام شهر رمضان أحد أفضل الطرائق لتطهري الروح 
أو اجلانب الروحاين من اإلنسان, و من الناحية الصحية إن 
اجلسم يقوم بتطهري السموم من اجلهاز اهلضمي خالل هذا 
الشهر الفضيل, حيث أن عدم تناول األطعمة و املرشوبات 
خالل اليوم يتيح الفرصة أمام اجلسم للتخلص من السموم, 

و ذلك عن طريق حرق الدهون املخزنة مسبقا يف اجلسم. 

من هنا وهناك

كفالة اليتيم

حيتاج اليتيم إىل من يقف بجانبه، ويقوم عىل تربيته وتنشئته 
تنشئة صاحلة، ويأخذ بيده حتى يبلغ ويشتد عوده، وتقوى 
شوكته، فيصبح قادًرا عىل االهتامم بنفسه، ورعاية شؤونه 
واملعروف  اخلري  أصحاب  من  أحد  يقم  مل  إذا  أما  بنفسه، 
برعاية هذا اليتيم واالهتامم به، فإنه سيتعرض خلطر اهلالك 
والضياع، كام سيتعرض خلطر االنحراف، وسيشكل خطًرا 
عىل املجتمع، وإذا كان له مال، فإنه بال شك سيضيع منه، 
أو ُيستوىل عليه من ِقَبل املجرمني، ومن هنا جاءت األمهية 
الكبرية لكفالة اليتيم، فكفالة اليتيم تساهم يف محاية اليتيم 
ورعايته وتربيته، واحلفاظ عليه وعىل أمواله، وهذه األمور 
ستنعكس إجيابًيا عىل املجتمع، حيث ستسهم كفالة اليتيم 
الود  نرش  يف  وستسهم  عليه،  واحلفاظ  املجتمع  محاية  يف 

واملحبة والتكافل بني أبناء هذا املجتمع.
تعود عىل  أهنا  احلياة كام  أمهية كبرية يف  اليتيم متثل  وكفالة 
أثارها  آب��رز  وم��ن  واالستقرار  باخلري  واملجتمع  الفرد 
اإلجيابية، سيادة جو من املحبة واإلخاء بني أفراد املجتمع 
الواحد واحلد من انتشار اجلريمة حيث تضمن كفالة اليتيم 

تنشئة جيل صالح خال من املشاكل والعقد النفسية.

السيد أحمد بن رضي الموسوي المشهور بالمستنبط

من مواليد تبريز ونشأ بها وقرأ المقّدمات األدبية والشرعية بها 
ثم في النجف على حسين النائيني وضياء الدين العراقي وعلي 

اإليرواني و أبي الحسن األصفهاني وأبي القاسم الخوئي. له 
مؤلفات في الفقه الجعفري اإلمامي و حول أئمة اإلثني عشرية. 

توفي في النجف ودفن في العتبة العلوية. 

فوائد الصيام
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