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على مستوى العراق يحقق نسب انجاز ()%65

كلمة التحرير

ٌ
فرصة للجميع
ا ّنه

املناسبات العبادية او املستحبة تكون فرصة للجميع ملراجعة ترصفاهتم وكيفية هتذيبها لالرتقاء نحو االفضل واالهم
ُ
فيها هي العالقة مع االخرين وفق ما يتحمله من واجبات ومسؤولية  ،وشهر رمضان املبارك املفعم باإليامن والرمحة
فانه فرصة سنوية رائعة بحيث من يلتزم بواجباته يطرح سؤاال عىل نفسه عندما يترصف أي ترصف هل يتامشى
هذا ترصفه مع اعامله العبادية التي يقوم هبا خالل شهر رمضان ؟ فاإلنسان ( رئيسا كان ام مرؤوسا) يستطيع
ان يستغل هذا الشهر ليبدأ من جديد يف ترصفاته وعالقته باآلخرين وبالنتيجة ينهض بثقافة املجتمع عىل
خمتلف االصعدة .
وليتذكر ان احلساب حسابان ملن يستهني هبذا الشهر والذي يتظاهر بصومه وعبادته واعامله بخالفهام  ،فهذا
يكون حسابه االول للخلل بواجباته والثاين لنفاقه  ،فان ّ
متكن من اهيام الناس فان اهلل ال خيفى عليه يشء فهو
عامل الغيب والشهادة وسيكون حسابه عسريا والعياذ باهلل .

سورة الفرقان
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تفسيرالسورة
(  ) 33وال يأتونك بمثلٍ يريدون به القدح يف نبوتك اال جئناك باحلق الدامغ
له يف جوابه وأحسن تفسريا وبام هو أحسن بيانا ومعنى من سؤاهلم
(  ) 34يف املجم��ع ع��ن النبي صىل اهلل عليه وآله انه س��ئل كيف حيرش الكافر
ع�لى وجهه يوم القيامة قال إن الذي امش��اه عىل رجليه قادر ان يمش��يه عىل
وجهه يوم القيامة (  ) 35ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون
وزيرا ي��ؤازره يف الدعوة واعالء الكلمة (  ) 36فقلن��ا اذهبا إىل القوم الذين
كذبوا بآياتنا يعني فرعون وقومه فدمرناهم تدمريا اي فذهبا إليهم فكذبومها
فدمرناهم (  ) 37وقوم نوح ملا كذبوا الرسل أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم
للن��اس آية عربة واعتدنا للظامل�ين عذابا أليام (  ) 38وع��ادا وثمود وجعلنا
ع��ادا وثمود أيضا وأصحاب الرس وقرون��ا وأهل اعصار بني ذلك كثريا ال
يعلمه��ا اال اهلل (  ) 39وكال رضبن��ا له األمثال بينا ل��ه القصص العجيبة من
قص��ص األولني اعذارا وانذارا فل�ما أرصوا أهلكوا كام قال وكال فتناه تفتينا
ومنه الترب لفتات الذهب والفضة (  ) 40ولقد اتوا يعني قريش��ا مروا مرارا
يف متاجرهم إىل الش��ام (  ) 41وإذا رأوك ان يتخذوك اال موضع هزء أهذا
الذي بعث اهلل رسوال اي يقولون ذلك هتكام واستهزاء (  ) 42انه كاد ليضلنا
ع��ن آهلتنا ليرصفنا عن عبادهتا بفرط اجتهاده يف الدعاء إىل التوحيد وكثرة ما
يورد مما يس��بق إىل الذه��ن اهنا حجج ومعجزات ل��وال أن صربنا عليها ثبتنا
عليها واستمس��كنا بعبادهتا وس��وف يعلمون حني ي��رون العذاب من أضل
سبيال فيه وعيد وداللة عىل أنه ال يمهلهم وان أمهلهم.
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ٌ
مستقاة من الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف بتاريخ 2018 /5 /25

وحسن ُ
الصوم ُ
الخ ُلق
ُ
ِ
َ
ِ
ُ
األخالقية
املطالب
بعض
هنالك
إىل جانب املسائل الفقهية التي ّأكد
عليها النبي األك��رم (صىل اهلل عليه
وآله) بام خيص شهر رمضان املبارك،
وعلينا أن نستثمر الوجود املبارك
هلذا الشهر ونعمل به ،وهذا العمل
خيتلف ب��اخ��ت�لاف االس��ت��ع��دادات
ٍّ
لكل
النفسية واخللقية وال�ترب��وي��ة
م ّنا ،ولقد كان النبي (صىل اهلل عليه
وآل���ه) حريص ًا أش��د احل���رص عىل
أ ّم ِ
ته ،وهو الذي أرسله اهلل (سبحانه
وت��ع��اىل) رمح � ًة للعاملني ،وبمقتىض
حريص عىل إيصال هذه
الرمحة فهو
ٌ
األمة املرحومة إىل ألطاف اهلل (تبارك
وتعاىل) واالستفادة من هذه الدنيا
إىل تلك اآلخرة التي ستكون حمطتنا
األبدية ،ونسأل اهلل تعاىل أن جيعلها
حمط َة خري وأن يرصف حر النريان ع ّنا
وعنكم.
ولذلك (عليه أفضل الصالة والسالم
وعىل آله) بينّ أن هنالك جمموعة من
يعود
الصفات حيتاج اإلن��س��ان أن ّ
نفسه عليها ،ويف عني الوقت جعل هلا
مكافئ وجمازئ ،وأغلب املكافئات

هي أخروية ،بمعنى أن بعض األعامل
الدنيوية يكون أثرها يف اآلخرة هو
العمل ال��ف�لاين ،وم��ن مجلة ما ذكر
(ص�لى اهلل عليه وآل��ه) ه��ذا املطلب
أن يف الدنيا هنالك يشء ويقابله يف
اآلخرة يشء.
فاليشء األول الذي ذكره قال :من
حسن منكم يف هذا الشهر خل َق ُه،
ّ
ما جزاء هذا الرشط؟ ،قال :كان له
ج� ٌ
�واز عىل ال�صراط ـ قضية أخروية
ـ ،فام يرتبط بالدنيا يف الشهر الفضيل
هو حتسني اخللق ،وما يرتبط باآلخرة
ج��زاء لتحسني اخللق وه��و ج��واز
وعبور الرصاط ،وهنا نقف عند هذه
القضية الرشطية ،وواقع ًا أن اخللق
هبذا املعنى العام هي تلك الصفات
التي تظهر عىل اإلنسان غري الصفات
ِ
(اخللقة)،
اجلسمية ،وتعرب عنها بـ
ت�صرف��ات وه��ي جمموعة
وهنالك
ّ
سيترصفها العبد ،وهذه
ترصفات
ّ
ّ
جمموعة الترصفات تسمى اخالق،
والنبي (ص�لى اهلل عليه وآل��ه) يريد
نحس َن ُ
اخل � ُل��قَ  ،كأنه يوجد
م ّنا أن
ّ
ُخ��ل��ق يسء وي��وج��د خلق حسن،

اخللق ال�سيء ُخ ٌ
لق م��ذم��وم ،وهذا
اخللق ال ينبغي للمؤمن أن يامرسه
وإن كان عليه أن جيتنبه ،يف املقابل
اخللق احلسن ،والنبي أراد م ّنا يف هذا
الشهر الرشيف ْ
حيسن
أن اإلنسان ّ
خلقه ،والتأكيد عليه أن اإلنسان
تعود
يف شهر رمضان قد ابتعد عام ّ
عليه من املطعومات واملرشوبات،
ضيق ًا،
يبدأ خلقه بأن يكون خلق ًا ّ
ورسيع االنفعال وهذا أمر وجداين،
نراه عند كثريين ،وجتده ال يستطيع
يتحمل ب� ْ
�ل تكون أخالقه غري
أن
ّ
األخ�لاق التي كانت خ��ارج شهر
ويصب جام غضبه عىل أهله
رمضان
ّ
واملقربني منه بدعوى أنه (أنا صائم)،
حمببة،
حقيقة هذه القضية رشع ًا غري ّ
مر عىل
والنبي (صىل اهلل عليه وآله) ّ
تسب ،فقدّ م هلا َطعام ًا
امرأة وجدها ُّ
ورشاب ًا ،فقالت :إين صائمة يا رسول
اهلل ،فقال :كيف تصومني مع هذا
السباب ـ مضمون ال��رواي��ة ـ وهذا
الكالم الذي صدر ِ
منك!
الصوم ال يريد اهلل أن يمنعنا عن
اجل���وع وال��ع��ط��ش ،وإن�م�ا ي��ري��د اهلل

أن يربينا وهيذبنا وأن نرتقي ،وهذه
األخ��ل�اق ك � ّل�ما ارت��ب��ط��ت بجوانب
معرفية ،كانت مرتبطة بأخالق عالية،
واجلوانب املعنوية تتأثر سلب ًا باجلوانب
املادية واهلل تعاىل أراد أن يمنعنا حتى
ير ّبينا ،فالصوم نحو من أنحاء الرتبية،
وزك��اة وتطهري لنا ،كام يف مضمون
خطبة الزهراء (عليها السالم) ،فالنبي
حسن يف هذا الشهر ـ شهر
يقول :من ّ
رمضان ـ خلقه فهنالك مكافأة ـ جائزة
ـ بل قل أن هنالك أث��را هلذا العمل،
ما هو ذلك األثر؟ ..وهو اجلواز عىل
ال�صراط ،فيمر عىل ال�صراط ،مع أن
امل��رور عليه يف بعض ال��رواي��ات أمر
خميف ج��د ًا وه��ذا ال�صراط معرب من
نقطة إىل نقطة أخرى ،فاإلنسان الذي
جي��وز ال�صراط كأنه نجا ،فمضمون
حيسن خلقه كأنّه ينجو
الرواية الذي ّ
وإذا عرب الرصاط يذهب إىل جنان اهلل
تبارك وتعاىل.
اذن ..م��ا أعظم م��ا يف حسن اخللق
بحيث جعلها النبي (ص�لى اهلل عليه
وآل��ه) ه��ذه الفائدة ،وك��ان النبي هو

القمة يف حسن اخللق ،بحيث القرآن
ّ
الكريم يمدحه يف أكثر م��ن م��ورد،
ولعل اآلية الرشيفة( :وإنّك لعىل خلق
عظيم) ،فيها الكفاية ،خصوص ًا عند
أهل األدب يعلمون ما هي ّ
املؤكدات
يف هذه اآلية الرشيفة عىل اختصارها،
م��اد ًة وهيئة ،فالعظيمة م��ادة عميقة
القول ،وما شاء اهلل خلق النبي مل يسبقه
أحد ومل يلحقه أحده ،حتى يف بعض
لقه احلياء،
صفاته ُيعرب عنه ك��ان ُخ ُ
أي فضيلة يف ذهنك خلقية مصدرها
النبي (ص�لى اهلل عليه وآل���ه) ،فهذا
يرب نفسه يف
املطمح املهم أن اإلنسان يّ
هذا الشهر املبارك ،وهذه الرتبية تبدأ
حيسن خلقه ،وحقيقة
عنده ،أن يبدأ ّ
أن هنالك التفاتة رائعة من النبي (صىل
اهلل عليه وآل��ه) أن اإلنسان يف حلظة
يصوم
يكون غري ملتفت لنفسه ،عندما
ُ
حيصل عىل وقت ٍ
كاف ألن يقف مع
نفسه ،وحياسبها ،ويتأمل يف ترصفات
نفسه ،بينه وبني نفسه ،واهلل تعاىل هو
الرقيب ،سيحصل عىل نتيجة جد ًا
مهمة وسيكتشف أنه بحاجة إىل تربية

جديدة ،واألمر ليس عيب ًا ،إنه حيتاج
وحيسن أخالقه
�رب نفسه أكثر،
أن ي� يّ
ّ
أكثر ،ليس من فضول الكالم أن النبي
(صىل اهلل عليه وآله) يتك ّلم به ،وليس
جزاف ًا أن يصدر منه ،لعلمه أن حتسني
اخللق أمر مطلوب يف شهر رمضان،
البعض يستفز يف شهر رمضان بدعوى
أنه ـ صائم ـ والبعض يتأثر سلب ًا ألنه
صائم ،فتجده يف النهار يدخل أهله
وناسه يف حالة من الرعب واخلوف
ألنه صائم ،الشك أن هذا ليس مراد
الصوم ،وليس ترشيعه هكذا ،فالصائم
جي��ب أن يرتقي ب��أخ�لاق��ه ،وحتسني
اخللق االرتقاء باألخالق ،فاإلنسان
حينو ويعطف ويلجأ إىل اهلل ويفكر
هذا هو جزء من بركات الصوم ،ال
أن تنقلب القضية ويتحول اإلنسان
املقربون،
الصائم إىل إنسان آخر ،خيافه ّ
ُ
والعياذ
ألن أخالقه قد تغيرّ ت سلب ًا
باهلل ،ولذلك التنبيه منه (صىل اهلل عليه
وآله) عىل هذا املفصل من التنبيهات
نحن مشمولون
املهمة جد ًا ،وبالنتيجة ُ
ّ
والكالم لنا.

ُ
السيد الصافي :على االنسان دائمًا ان يهدأ مع احداث قد تكون
كبيرة ،فيجد حال ً خيرا من الحل الذي يجده عند غضبه

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة السيد أمحد الصايف خطيب وإمام ُ
َ
اجلمعة يف كربال َء املقدسة
يف ُخطبته الثانية من صالة ُ
اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن احلسيني الرشيف يف / 9شهر رمضان/
1439هـ املوافق 2018/5/25م تناول موضوع الغضب استهلها بالقول:

اخويت اخوايت ..
اود ان احت���دث اىل حرضاتكم
ب��م��وض��وع ن��وه � ّن��ا ع��ن��ه بشكل
موجز يف ُ
اخلطبة االوىل ،وأمهية
هذا املوضوع ملا ُله من أثر نفيس
تتم
واجتامعي وف���ردي ،واذا مل ّ
السيطرة عليه ال شك ان آثاره اثار
سلبية أال وهو موضوع الغضب..
موضوع الغضب ومن خالل ما
نشاهده من املوضوعات التي ُتنتج
وت��و ّل��د ح��االت كثرية ج��د ًا يندم
االنسان عليها بعد ذلك ،ولعلنا اذا
دخلنا يف مصاديق مسألة الغضب
سنظفر بمصاديق عديدة ولعلنا
نذكر البعض منها هنا عىل نحو
االجياز..
الغضب هي حالة من احل��االت
النفسية التي تعرتي االنسان وهي
مفيدة ج��د ًا لو أحس ّنا السيطرة
عليها ،االنسان يغضب لعقيدته..
يغضب لوطنه ..يغضب ملقدساته،
هذه حالة صحية ،فالغضب بام هو
غضب يف مكنونات النفس من
احلاالت التي يستعني فيها االنسان
اىل ان يدافع ويبعد الرش عنه ..
ه��ذه م��ن الصفات وم��ن االث��ار
هلذا الغضب جيدة ،لكن االنسان
ان يغضب دائ� ً
م�ا ،ه��ذا أم��ر ليس

بمستحسن ،وليس امر ًا جيد ًا..
االنسان ينفعل بمجرد ان ُينقل
له يشء معني ،و ُي��ر ّت��ب االنسان
االثر رسيع ًا ..هذا ليس صحيح ًا،
وحالة الغضب تعرتيه بحيث ال
يعقل أسفل ال��وادي من أع�لاه..
ه��ذا ليس جيدا ..االنسان عليه
ما ان ّ
دائ� ً
حيكم عقله ،وجيعل هذا
العقل مسيطر ًا عىل هذه النوازع..
كام يسيطر االن��س��ان عىل رغباته
وشهواته ،ويمنعها يف موارد غري
صحيحة ،ايض ًا البد ان يسيطر عىل
ويمنعه..
غضبه
ُ
الحظوا االن يف الوقت الذي نعتز
برتكيباتنا االجتامعية عادة نسمع
حالة من التشاجر ،يف احلقيقة حالة
من معركة بني طرفني او عشريتني
او قبيلتني او فئتني ،عندما تدقق
جتد ان غضب احدمها ..قد يكون
شخصا من االشخاص له سلطنة
ومطاعا يغضب وه��ذا الغضب
ُ
ّ
يولد ه��ذه امل��أس��اة ،عندما ترجع
وتتأمل وهت���دأ االم���ور؛ جت��د ان
بكليته ال يساوي أعشار ما
االمر ّ
حصل ..مع ان��ه قد ازهقت فيه
وتروعت اطفال ،وتأذت
ارواح،
ّ
الناس بسبب ماذا؟!
بسبب الغضب ،ان االنسان َغ ِض َب

مع كلمة صدق ًا او باط ً
ال ..لو
َس َ
فرضنا صدقا التفتوا ال جيب أن
تكون ردود الفعل اكرب من الفعل
ذاته..
مثال ً لو فرضنا يف حادث سيارة
شخص ًا بسيارته رضب سيارة
شخص آخ��ر ،وس��ي��ارة س�ين من
الناس تأذت بسبب صاد ،وصاد
معرتف اين ان��ا املخطئ ،اىل هنا
ينبغي ان تحُ ّل املسألة؟ عىل صاد
ان يتحمل ارضار سيارة سني ،هل
يوجد يشء غري ذلك؟!
يبدأ سني غضب ًا يشتم صادا ،ويشتم
أهله وينفعل ..يتحول سني اىل
ظامل ،يف بعض التهم عىل سني ان
يتحمل الوزر مع انه كان هو املتأثر
من احلادث ،لكن مل يضبط غضبه
انفعل ،نقول ل��ه نعم ان��ت هذه
سيارتك ،وهذا املبلغ ،لكن عليك
انت ايض ًا ان تتحمل الوزر ..يرمي
ص���ادا بالفاحشة ،ويتكلم عىل
اهله ..وكل هذه االم��ور تتحول
ضدّ ه ..هذا غري مربر.
مشاكل كثرية ان االنسان يغضب..
مثال ً طبيب أخطأ ،والطبيب يقول
ان��ا اخطأت وان��ا احتمل ..ما هو
التقصري ع َّ
عطب
عطب يف اليد..
يل
ٌ
ٌ
يف الرجل ..مات الشخص؟ انا

احت� ّ�م��ل ،نحن م���اذا نطلب منه؟
نغضب عليه ..ن�ضرب��ه ،ونشتم
أهله وهن���دد ُه ،نتحول اىل ظاملني
مل��اذا؟ ألننا ال نستطيع ان نسيطر
عىل الغضب ..وهذه املسألة االن
شائعة اخواين ان االنسان يغضب
لاليشء.
اق��ول الغضب أم��ر مهم ،لكن ال
يغضب االنسان لكل يشء ،سيس ّفه
نفسه ..سيجعل نفسه عبارة عن
نفس مرصوعة ..دائ ًام مغلوبة ،هذا
الغضب يو ّلد مآيس ألن االنسان
يف غضبه يفعل ما يفعل ،قد يقتل
والعياذ باهلل ..وعندما هيدأ ويسكت
غضبه يندم..
وعود نفسك عىل
ّ
روض نفسكّ ..
ان ال تترسع يف الغضب ،الندامة
ليست دائ� ً
ما بمقدور االنسان ان
يتداركها ..هناك ندامة ال تنفع..
من يتحمل االن سقوط قتىل ابرياء
بسبب فالن الفالين ألنه غضب،
وهناك عرشة يسمعون كالمه ايض ًا
ت��أث��روا بكالمه ..اقتلوا قتلوا..
هجروا ..اذبحوا اذبحوا..
هجروا ّ
ّ
كيف تستقيم االمور؟!
الغضب حالة ..اهلل تعاىل أودعها
فينا كالشهوات وكالغرائز ،حيتاج
االنسان ان جيوع ..يغضب ..يدافع،
ك�ما قلنا ،لكن ان يغضب لكل
يشء ..يتحول اىل حالة غضب،
هو عبارة عن غضب ،يكون غضبا
عىل نفسه وعىل أهله وجمتمعه ..ال

يعرف للحوار جماال ،وال يتأمل وال
هيدأ ..هذا غري صحيح.
جمموعة كبرية من رواياتنا الرشعية
مر
حتبذ ان االنسان اذا َّ
وغريها ال ّ
بحالة غضب ان يتصدى لألمور،
نعم هي��دأ ألن ال��ذي يغضب يرى
االمور بغري منظار غري الغاضب..
موسى (عليه السالم) نبي وقطع ًا
غضبه هلل تعاىل ،موسى اذا غضب
يغضب هلل تعاىل والقرآن الكريم
ي��ق��ول( :ومل���ا سكت ع��ن موسى
الغضب) ..بالنتيجة اهل��دوء ،نعم
االنسان يف حالة الغضب يترصف
ترصفا وهو غري مسيطر عىل عقله.
ّ
ولكن يف حاالت أخرى حتى إذا
هدأ يترصف نفس الترصف ملاذا؟
ألن الغضب ك��ان م�شروع � ًا ..بل
الذي ال يغضب هو َمن ُيالم بمثل
هذه احلالة ملاذا؟ ألنه كان مرشوع ًا،
امان ا نتكلم عن حالة االف��راط ،
وان االنسان عىل كل يشء يغضب،
التالميذ مع املدرس يعيشون حالة
من الرعب ملاذا؟ ألن هذا املدرس
يغضب ،اذا ط��ال��ب ب��ع��ده طفل
صغري مل يستطع االج��اب��ة بشكل
جيد ..يغضب ه��ذا امل��درس عىل
مجيع الطلبة ويتكلم بكالم ليس
جيدا  ..يا أخي ال توجد مربرات
لذلك.
الغضب اخ��واين ُاعيد ألن حقيقة
نسمع قصصا مروعة ..عندما نحلل
هذه القصص نرجع اىل ان السبب

حالة من الغضب
عند البعض..
وك�ما ورد يف ال��رواي��ات ان رجال
جاء اىل النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) وقال له اوصني ،فقال له
النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم):
ال تغضب ،اق��ول أوص��ن��ي ،قال:
ال تغضب ،ق��ال أوص��ن��ي  ،ق��ال:
ال تغضب ،الحظوا ثالث مرات
النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
يقول له :ال تغضب ،رجع الرجل
وشاهد اصحابه متهيئني للغزو
والقتال فقال هلم خري ًا قالوا له كذا
وكذا ..وبينام هو معهم يف الطريق
ّ
تذكر قول النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) :ال تغضب ،فقال :ارجعوا،
وفعال ً حفظ دماء ألنه سمع هذه
الكلمة.
الغضب اخواين يؤدي بنا اىل مهالك
يف غ�ير حم��ل��ه��ا ،ون��ح��ن نتحدث
عن قضية عامة عىل االنسان دائ ًام
ان هي���دأ ،وان ت��ك��ون ل��ه لياقات
ويترصف بحكمة مع اح��داث قد
تكون كبرية ،لكن باحلكمة تحُ ل
وب��احل��وار واهل��دوء ممكن االنسان
ان يرى االم��ور بمنظار آخر وجيد
حال ً خريا من احلل الذي جيده عند
غضبه..
اسأل اهلل ان يوفقنا واياكم وآخر
دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

وحي خطبة الجمعة
من
ِ

الغضب
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الغضب يف أبسط وصف له هو هياج
ُ
عاطفي ع��ارم ،يصاحبه ش��دّ أعصاب
اإلنسان فيصاب بالتوتر الشديد ،وقد
يؤدي الغضب باإلنسان أحيان ًا اىل فقدان
توازنه النفيس فيتلفظ بألفاظ غري الئقة
هو ذاته يف حلظات هدوء ال يرىض عليها،
أو رب�ما ي��ؤدي ب��ه اىل ال��ت�صرف ترصف ًا
عصبي ًا دون اتزان ..نتيجة وقوعه حتت
تأثري االنفعال العاطفي الشديد ،وقد
توصله يف حاالت التأثر القصوى اىل حد
اإلجرام ،ويف كلتا احلالتني يعقبهام الندم
عىل مثل هذا الترصف املتهور أو القول
غري الالئق.
وطبعا للغضب عىل الغاضب آثار نفسية
وجسدية تؤثر عىل صحة الشخص ذاته
قبل اآلخرين ،ناهيك عن أخطارها عىل
اآلخرين كأفراد أرسته أو عىل املجتمع
عموم ًا.
إن الغضب يمثل حالة من حاالت عديدة
أودعها اهلل تعاىل يف ذات اإلنسان وكام
االنسان يف طبيعته ان جيوع ويعطش،
فهو يغضب وهي���دأ ،كذلك الغضب
كالشهوات وكالغرائز والعواطف ..من
فرح وحزن وأمل ويأس وتفاؤل .....الخ.
سلب واجياب
طبع ًا مثلام للغضب مساوئ وهي كثرية
ج��دا ..س��واء عىل املستوى النفيس أو
ال��ف��ردي أو االجتامعي  ..يف حالة أن
يكون اإلن��س��ان مثال رسي��ع الغضب،
ودائم االنفعال ،بمعنى يغضب وألتفه

األسباب مما ال يستوجب يف حقيقة األمر
ملثل هذا االنفعال ،ومن دون أن ّ
حيكم
عقله فيام يغضب من أجله أو عليه ..أي
إنه يغضب بسبب تافه ،وربام من دون
سبب معقول أحيان ًا ،فهو هبذا اخللق
وهذا الترصف وهذا الغضب ..إنام ييسء
لنفسه أو ً
ال ولآلخرين ثاني ًا.
أقول ،مثلام هناك جانب سلبي للغضب
وهو ما ذكرته اعاله؛ هناك باملقابل جانب
اجيايب مرشوع يف حالة أن يغضب اإلنسان
دفاع ًا عن عقيدته ووطنه وعن مقدساته،
ودفاع ًا عن نفسه وأهله وعرضه.
ويف ح���االت معينة أخ���رى ق��د يكون
عدم الغضب هو ما يالم اإلنسان عليه،
ويؤاخذ به كموقف متخاذل ،وليس
الغضب كام هو متعارف عليه يف أغلب
احلاالت ..وهي حاالت ترجيح املنفعة
الشخصية عىل املنفعة العامة؛ بمعنى
أدق يغضب فقط حينام تكون مصلحته
الشخصية (منافعه) يف خطر ،ويكون
كاملتفرج حينام جي��ري مثل ه��ذا الغبن
والظلم عىل حقوق ومنافع ومصالح
أقرب الناس اليه من اآلخرين ،أو التعامل
بال مباالة وعدم الشعور باملسؤولية مع
ومتس املجتمع
هتم مصالح البلد،
قضايا ّ
ّ
مادامت ال تؤثر عليه بشكل مبارش.
أخطر غضب
ق��د ي����ؤدي غ��ض��ب ش��خ��ص م���ا ،من
األشخاص اىل بعض املخاطر عىل نفسه
وأرسته ،وهي مهام تكن ستبقى حمدودة

بقلم :طالب عباس الظاهر

األث��ر ،ألن وقعها سيكون ذا تأثري عىل
بعض األشخاص وبعض األمور ،أما أن
يكون واقع ًا حتت تأثري حالة الغضب من
يتصدى للقيادة وهو يتخذ قرار املواجهة
والنزاع والرصاع الدموي ،أو ملن يملك
كلمة مؤثرة عىل من معه من مريدين
ستجر الكوارث
أو أتباع؛ فتلك حت ًام
ّ
واملأساة ،ليس عىل جهة دون أخرى ..بل
عىل طريف النزاع ،وحت ًام ستخلف الكثري
من املآيس واآلالم ،حينام يكون النزاع
نزاع ًا عشائري ًا مسلح ًا مث ً
ال.
هنا ع�لى وج��ه اخل��ص��وص يتطلب من
الشخص املتصدي لألمر مهام كان موقعه
ومنصبه ومنزلته ..يتطلب منه بذل الكثري
من اجلهد من أجل اهلدوء وعدم الترسع
واالنسياق خلف فورة غضبه املحتدمة..
الروية يف عدم اخت��اذ ق��رار املواجهة
بل ّ
مع اآلخرين مهام تكن األسباب ،ألن
الغضب لن يؤثر عليه كشخص فقط ..
بل يتعداه اىل مصائر آخرين ..إذ ترتمل
به نساء ،وتتيتم عىل إثره أطفال ،وخيلف
مثل هذا القرار عرب الزمن الكثري من
املآيس واآلالم.
هناك العديد من الروايات الرشعية ّ
حتذر
من اختاذ القرار يف حالة إن اإلنسان واقع
تأثري غضبه ،نعم عليه أو ً
ال أن هيدأ ،ألن
الذي يغضب يرى األمور بمنظار وزاوية
ح��ادة ..أكيد حينام هيدأ سرياها بمنظار
آخر وزاوية أخرى.

على من ُتطلق هذه االلقاب
وماهي درجاتهم العلمية؟
العالمة ،املحقق ،املحقق احلجة ،آية
اهلل العظمى .احلجة .حجة اإلسالم.
حجة اإلسالم واملسلمني .زعيم احلوزة
ّ
العلمية .املحقق الكبري .زعيم الطائفة.
ثقة اإلسالم .علم اهلدى .املفيد .شيخ
الطائفة .املرجع األعىل.
 -1العالمة :يطلق العالمة يف كتب
الفقه عىل احلسن بن يوسف بن املطهر
احليل املتوىف سنة 726هـ صاحب كتاب
إرش��اد األذه���ان والرسالة السعدية
وتبرصة املتعلمني وحترير األحكام
وت��ذك��رة الفقهاء وق��واع��د األحكام
وخمتلف الشيعة ومنتهى املطلب وهناية
األح��ك��ام وغريها من الكتب وكان
مرجع ًا من مراجع الطائفة.
 -2املحقق :يطلق يف كتب الفقه عىل
أيب القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن
احل�لي امل��ت��وىف سنة  676ه��ـ صاحب
كتاب رشائع اإلسالم واملعترب وغريها
وكان من مراجع الطائفة.
 -3املحقق احل��ج��ة :يطلق ع�لى كل
من لديه املقدرة العلمية عىل حتقيق
املطالب العلمية ،واحلجة هو كل من
لديه القدرة عىل نقل األحكام الرشعية
واستخراجها من مظاهنا ونقلها إىل
طالبيها فيكون قوله حجة عليهم.
 -4آية اهلل العظمى :لقب يطلق عىل
كل من وصل إىل رتبة االجتهاد وأشري
له من قبل بعض أهل اخلربة باألعلمية.
 -5حجة اإلسالم( :كام يف احلجة).
 -6املحقق الكبري :يطلق عىل من اشتهر

بالتحقيق.
 -7زعيم احلوزة العلمية :من املتأخرين
تطلق عىل السيد اخلوئي (قدس رسه)
الذي تصدّ ر زعامة احلوزة.
 -8زعيم الطائفة :تطلق عىل كل من
أجتهد وأشتهر باألعلمية يف زمانه حتى
دان له اآلخرون بالفضل.
 -9ثقة اإلس�لام :تطلق عىل املحدث
حممد ب��ن يعقوب الكليني صاحب
كتاب الكايف.
 -10علم اهل��دى :تطلق عىل عيل بن
احلسني امل��رت�ضى ال��ذي ك��ان مرجع ًا
للطائفة.
 -11املفيد :لقب ملحمد بن حممد بن
النعامن كان من مراجع الطائفة.
 -12شيخ الطائفة يطلق عىل حممد
بن احلسن الطويس وكان من مراجع
الطائفة.
 -13املرجع األعىل :يطلق عىل نفس
من يطلق عليه آية اهلل العظمى .ويطلق
أيضا عىل املرجع املقلد من كل أو أغلب
الطائفة.
بالنسبة ملصطلح اي��ة اهلل العظمى
فاملقصود :ان معنى اآلي��ة يف اللغة
(العالمة) وآية الرجل بمعنى شخصه ،
لذا تسمى آيات القرآن أية ألهنا عالمة
النقطاع الكالم  ،وتأيت أيض ًا بمعنى
العربة قال تعاىل  (( :لقد كان يف يوسف
واخوته آيات ))  ،أي أمور وعرب خمتلفة
 ،وإذا استقصيت آيات القرآن الكريم
لوجدت أن معنى لفظ آية هو العالمة

والعربة واحلجة والدليل والربهان إىل
غري ذلك من املرتادفات .
ق��ال تعاىل  (:س��ل بني إرسائ��ي��ل كم
آتيناهم من آية بينة )  .وقوله تعاىل (:
إين قد جئتكم بآية من ربكم ) .وقوله
تعاىل  (:وان يروا كل آية ال يؤمنوا هبا
) ،و لو ضممنا مجيع املعاين إىل بعضها
لكان املعنى املستحصل من اآلية هو
معنى -:احلجة  -التي حيتج هبا اهلل
تعاىل عىل عباده  ،سواء أكان مصداق
احلجية نبي ًا من األنبياء أو كان كافر ًا من
الكافرين  ،فعىل األول كام يف قوله تعاىل
 (( :وجعلنا ابن مريم وأمه آي ًة )) .
وعىل الثاين كام يف قوله تعاىل واصف ًا مآل
فرعون ومصريه  (( :فاليوم ننجيك
ببدنك لتكون ملن خلفك آية ))  .فكال
املصداقني يكونان يف مقام احلجية التي
حيتج اهلل هبا عىل عباده  ،إ ّ
ال أن مقام
املصداقني متغاير  ،فأحدمها مصداق
الطاعة كام يف مريم وابنها  ،واآلخر
مصداق املعصية كام يف فرعون وقومه .
وكذلك إذن تتعدد أغراض اآلية ٌ
فكل
بحسبه .
وهكذا دأب��ت اإلمامية يف أدبياهتا أن
تطلق عىل كل من يكون حج ًة بينها
وبني اهلل تعاىل يف أخذ األحكام بكونه
(آية) أي دليال ومرجعا للناس يف أخذ
األحكام االهلية  ،ونسبة اآلية إىل اهلل
تعاىل  ،بمعنى حجة اهلل عىل عباده كي
حيتج هبا عليهم يف التبليغ واالرشاد .
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اخبار
ومتابعات

• معهد اإلمام الحسين لرعاية المكفوفين وضعاف البصر التابع لألمانة
العامة للعتبة الحسينية المقدسة يعلن عن قبول كافة المكفوفين
الراغبين في الدراسة بالمعهد...
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن توفر  110منح دراسية لنيل
شهادتي الماجستير والدكتوراه للعام  2019-2018في الجامعات الروسية.

الحشد الشعبي ّ
يكثف من جوالته االستطالعية
لتأمين الحدود العراقية السورية
كثفت قوات احلشد الشعبي ملحور غرب االنبار اجلوالت االستطالعية
لتأمني احلدود العراقية السورية ،فضال عن معاجلة عدة اهداف يف الرشيط
احلدودي .وذكر اعالم احلشد الشعبي نقال عن قائد عمليات احلشد الشعبي
ملحور غرب االنبار (قاسم مصلح ) :ان هناك تعاونا وتنسيقا كبريا بني قوات
احلشد الشعبي وقوات حرس احلدود لضامن أمن احلدود العراقية ومنع تسلل
الرهابيني اىل العمق العراقي القادمني من االرايض السورية و ان القوات
كثفت من جوالهتا االستطالعية عىل طول الرشيط احلدودي وعاجلت عدة
اهداف عن طريق سالح ( )106حيث الذ العدو بالفرار يف العمق السوري
 ،مبينا ان قوات حرس احلدود العراقية رشعت بنصب خمافرها احلدودية عىل
املرتسم املعرتف به دوليا عىل احلدود العراقية السورية.
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النواب في الدورة المقبلة
 238نائبًا جديدً ا سيحتلون أكثر من ثلثي مقاعد مجلس ّ
النواب الذين أعيد انتخاهبم مل
أظهرت النتائج النهائية لالنتخابات التي أعلنتها املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،أن نسبة ّ
تتجاوز الـ %28أي ما يعادل  91نائبا يقابلهم أكثر من  %72من اجلدد الذين بلغ عددهم  238نائبا سيحتلون أكثر من ثلثي مقاعد
النواب يف الدورة املقبلة .وقال حازم الرديني عضو جملس املفوضية :ان قائمة املكونات الكوتا جاءت يف الصدارة والتي
جملس ّ
خلت من أي نائب سابق بنسبة تغيري  %100وهي النسبة ذاهتا التي سجلتها حمافظة ميسان والتي تبلغ حصتها  10مقاعد  ،مشريا اىل
أن حمافظة بغداد سجلت عكس ذلك من خالل إعادة انتخاب  23نائبا من أصل  71وهي عدد املقاعد املخصصة للمحافظة  ،ويف
البرصة تم إعادة انتخاب  8نواب سابقني من أصل  25نائبا وهي حصة املحافظة  .وأضاف حصة حمافظة نينوى  34مقعدا وبلغ
عدد النواب اجلدد  27نائبا وأعيد انتخاب  6نواب من حمافظة ذي قار والتي متتلك  19مقعدا  ،وكذلك  6نواب أعيد انتخاهبم
يف حمافظة االنبار من أصل  15مقعدا  ،فيام اعيد انتخاب  5نواب لكل من حمافظة كركوك والديوانية و 4نواب يف كل من اربيل
والسليامنية والنجف ،وإعادة انتخاب  3نواب يف حمافظتي املثنى وواسط .
وأكد الرديني ان يف حمافظتي كربالء وصالح الدين اعيد انتخاب نائبني لكل حمافظة وإعادة انتخاب نائب واحد يف حمافظة دهوك .
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مليارات دوالر ديون خارجية مترتبة على العراق
سيقوم بتسديدها عام ... 2022

50

مليون دينار قروض مصرف الرافدين للمواطنين إلغراض
البناء ال تقل مساحتها عن  50مترا...

تخصص  ٤٠مليار دينار لتعويض المتضررة ممتلكاتهم جراء
• االمانة العامة لمجلس الوزراء ّ
األعمال اإلرهابية والعمليات العسكرية في بغداد والمحافظات...
• قسم السياحة الدينية في العتبة الحسينية المقدسة يعلن عن تخفيض  %20من اجور النقل
لرحالته للمزارات في العراق خالل شهر رمضان المبارك.

مستشفى زين العابدين تواصل إجراء العمليات
الجراحية لمراجعيها مجانا

قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا:
• (بشرى حسن عاشور) عضو مجلس محافظة كربالء المقدسة:

ان الكوادر الفنية التابعة للعتبتين المقدستين الحسينية
والعباسية ،باشرت منذ ايام بتنفيذ مشروع الخط الرابط
بين كربالء ومحطة الخيرات الكهربائية والذي سيغذي
المحافظة بالطاقة الكهربائية مباشرة من خالل محطة
الخيرات وبالتعاون مع دائرة كهرباء كربالء.

تواصل الكوادر الطبية العراقية يف مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم)
العائدة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة إجراء العمليات اجلراحية الكربى
والنادرة جمانا ملراجعيها.
وقال (ماجد عبد احلسني) مدير املستشفى  :إن املستشفى أنجزت الكثري من
العمليات النادرة عىل مستوى العراق وعىل يد كوادر طبية متميزة ،وبدعم ذايت
من قبل املستشفى  ،موضحا أن العمليات التي أنجزت يف املستشفى مل تنفذ يف
أي مكان آخر داخل العراق والتي تعترب مكلفة وصعبة وحتتاج إىل أجهزة دقيقة
ومتطورة ،مبينا أن اكثر من  75عملية متنوعة ما بني كربى وصغرى نفذهتا
املستشفى ملراجعيها من خمتلف املحافظات .واجلدير بالذكر أن مستشفى االمام
زين العابدين (عليه السالم) أطلقت مرشوع معاجلة املرىض بدون أي مقابل
مادي قبل حوايل الشهرين.

•(فاضل الغراوي) المتحدث باسم المفوضية العليا
لحقوق اإلنسان في العراق:
إن المفوضية راقبت االنتخابات البرلمانية لعام
 2018بمراحلها الثالث الدعاية االنتخابية واالقتراع
الخاص والعام ومرحلة العد والفرز فكان عدد
الناخبين بلغ  10840989ناخبًا بمشاركة . %44.5
•(يان كوبيتش) المبعوث الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة في العراق :
ان االمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة التي
يحتاجها العراق في تشكيل حكومة وطنية تدعم مسيرة
االستقرار في البلد.

العين تفتتح مركز األنجم الزاهرة لتأهيل أبناء الشهداء

افتتحت مؤسسة العني للرعاية االجتامعية يف مدينة الكاظمية املقدسة مرشوع (مركز االنجم الزاهرة) أحد املشاريع التي ترعاها املؤسسة
لالهتامم وتأهيل ،رشحية االيتام واألرامل داخل العراق ،ال سيام أبناء شهداء فتوى اجلهاد املقدس ممن بذلوا مهجهم يف سبيل الذود عن الدين
واملقدسات والوطن .وقال (امحد عبد احلسني رايض) مدير املؤسسة :برعاية ومباركة املرجعية الدينية العليا يف العراق نواصل تقديم الرعاية
الطبية والنفسية لرشحية االيتام وملختلف األعامر اىل جانب مهام تأهيلهم مهنيا وتعليميا لبناء مستقبلهم ومواجهة التحديات عىل الصعيد
االجتامعي بشكل عام واملهني بشكل خاص .مبينا ان املركز يضم نخبة من املختصني يف خمتلف املجاالت اإلنسانية ،مشريا اىل أن املركز أرسى
قواعد التعاون مع عدد من الوزارات ذات العالقة ،السيام وزارة العمل والشؤون االجتامعية هبدف االرشاف عىل منح الشهادات االكاديمية
خلرجيي الدورات والورش من االيتام.

400

اجازة رسمية منحتها محافظة بغداد ألصحاب المطاعم خالل شهر
رمضان ما يعادل ثالثة اضعاف ما منحته خالل العام الماضي...

232

نائبًا عراقيا لم يحصلوا على والية جديدة و( )97حازوا بطاقة
التجديد في البرلمان القادم..
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الحمل وموانع الحمل

12

السؤال  :ما حكم استعامل موانع احلمل؟ وهل هو مقيد برضا
الزوج ؟
اجلواب  :جيوز استعامل احلبوب ونحوها وجيوز ربط الفالوب
اذا مل يستلزم كشف العورة وجيوز وضع اللولب الذي يمنع
من انعقاد النطفة ال الذي يتلفها بعد االنعقاد فانه ال جيوز عىل
االحوط وهذا ايض ًا حيث يستلزم كشف العورة فال جيوز اال
يف حال الرضورة وعدم التمكن من استخدام البديل وعىل كل
حال فال جيب حتصيل رضا الزوج يف ذلك إ ّ
ال إذا كان إستعامل
الزوجة للامنع يؤ ّثر عىل استمتاع ال��زوج باجلامع فال بد من
حتصيل موافقته مسبق ًا .
السؤال  :هل جيوز حتديد نوع جنس اجلنني قبل احلمل وحتديد
عدد االطفال؟ و ما هو حكم الرشع من هذا األمر ؟
اجلواب  :ال بأس به يف حد ذاته يف مفروض السؤال .
السؤال  :ما هو رايكم يف عقد القناة املنوية ملنع احلمل ؟
اجلواب  :عقد القناة املنوية جائز يف نفسه ولكن اذا توقف
عىل متكني الطبيب من النظر واللمس املحرمني مل جيز اال يف
صورة االضطرار اليه بعدم تيرس طرق املنع من احلمل وكون
االنجاب حرجيا بحد ال يتحمل عادة .
السؤال  :هل يمكن استئجار رحم امرأة لتحمل بيضة خمصبة
من ام��رأة اخرى علام بأن هذا يكون برضاها ولكون املرأة
صاحبة البيضة االصلية لدهيا علة طبية متنعها من االنجاب
وقد نصحها االطباء هبذا اليشء ؟
اجلواب  :ال بأس بذلك وان كان االحوط استحباب ًا االجتناب
عنه كام ال بأس بأخذ املال بأزاء ذلك .
السؤال  :هل حيق للزوج أن جيرب زوجته عىل ترك االنجاب

وهي تريده بأن جيربها عىل اخذ احلبوب أو زرق االبرة أو
استعامل اللولب ؟
اجلواب  :ال حيق له ذلك .
السؤال  :هل جيوز للمرأة احلامل مراجعة طبيب رجل ملتابعة
احلمل والوالدة ؟
اجلواب  :اذا كانت متابعة الطبيب االجنبي تستلزم النظر او
اللمس او غريمها من األمور املحرمة فال جتوز مراجعته إال
بمسوغ رشعي من رضورة واضطرار ملراجعته لكونه ارفق
بالعالج مع االقتصار عىل النظر او اللمس باملقدار الذي
ترتقع به الرضورة بتوضيح مذكور يف منهاج الصاحلني (ج
 ٣م  ٢١ـ . )٢٢
السؤال  :إمرأة لدهيا ستة من األبناء وتريد االكتفاء وعدم
اإلنجاب مع العلم ّ
بأن زوجها موافق عىل إجراء الربط فهل
جيوز إجراء هذه العملية ؟
اجلواب  :جيوز ولكن إذا توقف عىل كشف ما حيرم كشفه
للنظر اليه او ملسه من غري حائل مل جيز إال يف حال الرضورة كام
لو كانت تقع يف حرج شديد من االنجاب ال يتحمل عادة ومل
يكن يتيرس املنع منه ببعض طرقه االخرى او كانت رضرية
او حرجية .
سؤال العدد
هل يجوز للزوجة ان تترك ما يمنع الحمل
من دون علم زوجها ورضاه ؟

جواب العدد السابق
هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء باكثر مما قد ُس ّع َر له ؟
الجواب  :ال يجوز .

فقه وعقائد

المقدّ مة العقلية والمقدّ مة الشرعية
املقدمة العقلية  :هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب
توقفا واقعيا يدركه الع[قل بنفسه من دون استعانة بالرشع ،
كتوقف احلج عىل قطع املسافة .
املقدمة الرشعية  :هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا ال
يدركه العقل بنفسه  ،بل يثبت ذلك من طريق الرشع  ،كتوقف
الصالة عىل الطهارة واستقبال القبلة ونحومها  .ويسمى هذا
األمر أيضا « الرشط الرشعي « باعتبار أخذه رشطا وقيدا يف
املأمور به عند الشارع  ،مثل قوله ( عليه السالم )  « :ال صالة
إال بطهور « املستفاد منه رشطية الطهارة للصالة .
إذا أقر املريض يف مرض موته بدين لوارث أو أجنبي هل
يسمع اقراره من األصل أو الثلث مطلقا أو فيه تفصيل ؟
قد حكى فيه أقوال متشتتة ومنشأ اختالف األقوال اختالف
الروايات فال بد لنا من ذكر الروايات الواردة يف الباب  ،وبيان
ما يستفاد منها  ،ففي خرب منصور ابن حازم « سألت أبا عبد
اهلل ( عليه السالم ) عن رجل أوىص لبعض ورثته ان له عليه
دينا فقال إن كان امليت مرضيا فاعطه الذي أوىص له «  ،وىف
خرب العال بياع السابري « سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن
امرأة استودعت رجال ماال فلام حرضها املوت قالت له ان
املال الذي دفعته إليك لفالنة وماتت املرأة فاتى أولياؤها
للرجل فقالوا له انه كان مال وال نراه اال عندك فاحلف لنا
ماهلا قبلك يشء أفيحلف هلم ؟ فقال إن كانت مأمونه عنده
فيحلف هلم وان كانت متهمة فال حيلف هلم ويضع االمر عىل
ما كان فإنام هلا من ماهلا ثلثه « ،وىف خرب أيب بصري « سألت
أبا عبد اهلل ( عليه السالم ) عن رجل معه مال مضاربة فامت
وعليه دين وأوىص ان هذا الذي ترك ألهل املضاربة أجيوز
ذلك ؟ قال نعم إذا كان مصدقا «

وجوب امساك الصائم عن الكذب ،وحكم القضاء لو فعل
حممد بن احلسن باسناده عن عيل بن مهزيار  ،عن عثامن بن
عيسى  ،عن سامعة قال  :سألته عن رجل كذب يف رمضان ؟
فقال  :قد أفطر وعليه قضاؤه  ،فقلت فام كذبته ؟ قال  :يكذب
عىل اهلل وعىل رسوله صىل اهلل عليه وآله .
عن احلسني بن سعيد  ،عن ابن أيب عمري  ،عن منصور بن
يونس عن أيب بصري قال  :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم
يقول  :الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ،قال  :قلت له:
هلكنا ،قال  :ليس حيث تذهب  ،إنام ذلك الكذب عىل اهلل
وعىل رسوله وعىل األئمة عليهم السالم .
عن عثامن بن عيسى  ،عن سامعة قال  :سألته عن رجل كذب
يف شهر رمضان  ،فقال  :قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم
يقيض صومه ووضوءه إذا تعمد .
ويف ( عقاب األعامل ) عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم  -يف حديث  -قال  :ومن اغتاب أخاه املسلم بطل
صومه ونقض وض��وؤه فان مات وهو كذلك مات وهو
مستحل ملا حرم اهلل .
ويف ( اخلصال ) عن حممد بن احلسن  ،عن الصفار  ،عن
أمحد بن أيب عبد اهلل عن أبيه باسناده رفعه إىل أيب عبد اهلل عليه
السالم قال  :مخسة أشياء تفطر الصائم االكل  ،والرشب ،
واجلامع  ،واالرمتاس يف املاء ،
والكذب عىل اهلل وعىل رسوله وعىل األئمة عليهم السالم .
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عرفانًا بالجميل...
ُ
مؤسسة العين تطلق مركز األنجم الزاهرة
لتأهيل أبناء الشهداء
حممد حميد ال�صواف  /ت�صوير /عمار اخلالدي

احيت مؤسس���ة العين للرعاية االجتماعية حفل افتتاح مشروع مركز االنجم الزاهرة أحد المشاريع الواعدة التي
ترعاها المؤسسة التي تولي االهتمام بشريحة االيتام واالرامل داخل العراق.

حيث عرض احلفل الذي أقيم يف باحة
بناية امل��رك��ز وج��رى إق��ام��ة ع��دد من
الفقرات الثقافية التي سلطت الضوء
عىل طبيعة عمل واه���داف املؤسسة،
فضال عن إع�لان تدشني املركز الذي
يعد بحسب القائمني عليه رافدا إنسانيا
طموحا يعنى بتأهيل رشحي��ة االيتام
واالرام���ل ،السيام أبناء شهداء فتوى
اجلهاد املقدس ممن بذلوا مهجهم يف

سبيل الذود عن املقدسات والوطن.
مدير املؤسسة واملرشف العام عىل مركز
االنجم الزاهرة األستاذ امحد عبد احلسني
رايض حتدث اىل املوقع الرسمي للعتبة
احلسينية املقدسة قائال« ،نشهد اليوم
تدشني أحد اهم ف��روع مؤسسة العني
للرعاية االجتامعية املتمثل بمرشوع
مركز االنجم ال��زاه��رة وال��ذي ينطلق
برعاية ومباركة املرجعية الدينية العليا يف

العراق».
مبينا « ،اهداف املركز هي تقديم الرعاية
الطبية والنفسية لرشحية االيتام ولكال
اجلنسني وملختلف االع�مار ،اىل جانب
مهام تأهيلهم مهنيا وتعليميا لبناء
مستقبلهم ومواجهة التحديات عىل
الصعيد االجتامعي بشكل عام واملهني
بشكل خاص».
وأض�����اف« ،ي��ض��م امل��رك��ز خ�ي�رة من
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املختصني يف خمتلف املجاالت اإلنسانية،
اب��ت��داء م��ن األط��ب��اء لتقديم الرعاية
الصحية ،وال��ب��اح��ث�ين االجتامعيني،
واألساتذة الرتبويني والكوادر التعليمية،
اىل جانب م��درب�ين مهنيني يمتازون
بالكفاءة العالية».
وذك��ر رايض ان املركز أرس��ى قواعد
التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات
ذات العالقة بنشاط املركز ،السيام وزارة
العمل وال��ش��ؤون االجتامعية هبدف

االرشاف عىل منح الشهادات االكاديمية
خلرجيي الدورات والورش من االيتام.
وتطمح املؤسسة اىل افتتاح ع��دد من
الفروع اجلديدة ملركز االنجم الزاهرة
يف بقية املحافظات العراقية ،موضحا،
«حاليا يوجد ف��رع للمركز يف مدينة
ال��ب�صرة ،وآخ��ر يف مدينة الديوانية،
والعمل جار عىل فتح مركز ثالث يف
مدينة النجف االرشف».
وأش���ار مدير املؤسسة اىل ،ان «املقر

الرئييس للمركز سيكون املبنى احلايل
ال��واق��ع يف مدينة الكاظمية املقدسة
وال���ذي يضم مخسة ط��واب��ق متعددة
االستخدامات وعىل مساحة تقرب من
 1600مرت مربع».
وكشف رايض عن ان املركز سيتبنى
إقامة مشاريع اقتصادية خلرجيي املركز
يف نطاق االع�مال التجارية والصناعية
خلرجيي املركز من قبيل دعم املشاريع
التجارية والصناعية يف املستقبل.
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مجمع االمام الحس���ن (عليه الس�ل�ام) الثقافي يعد أضخم مشروع
تنوع���ت الخدمات التي تقدمها العتبة الحس���ينية المقدس���ة للزائرين خصوصا والمواطني���ن عموما ومن بين اهم
الخدمات هي الخدمات الثقافية وفق مدرسة اهل البيت عليهم السالم التي لها تاثير في عموم ثقافات العالم من
حيث ترسيخ ثقافة اهل البيت عليهم السالم والرد على الشبهات التي تثار هنا وهناك ومن جانب اخر تحصين اتباع
اهل البيت عليهم السالم بما يحمل مذهب اهل البيت من مفاهيم عقائدية واخالقية ترتقي بثقافة االنسان وتجعله
االقرب الى مرضاة اهلل عز وجل وخدمة فقه اهل البيت عليهم السالم .

االحرار :ح�سني ن�صر  /ت�صوير� :صالح ال�سباح

ثقافي على مستوى العراق يحقق نسب انجاز ()%65
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ولكي يتحقق اهلدف انف الذكر رشعت العتبة احلسينية بانشاء
عدة مشاريع للغرض اعاله ومنها جممع االمام احلسن املجتبى
عليه السالم الثقايف يف كربالء املقدسة  ،حيث تواصل الكوادر
الفنية واهلندسية يف قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع للعتبة
احلسينية املقدسة العمل إلنجاز هذا املرشوع الذي يعنى بنرش
الثقافة االسالمية الرصينة وفق عقائد ومفاهيم أهل البيت
عليهم السالم .
ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة «االحرار» املهندس
امحد حسني مدير مرشوع جممع االم��ام احلسن عليه السالم
الثقايف  :وحتدث قائ ً
ال « إن جممع االمام احلسن املجتبى عليه
السالم جممع ثقايف حيتوي عىل العديد من القاعات املصممة
الستيعاب اكرب عدد ممكن من الضيوف اىل جانب أمهية املوقع
اجلغرايف للمجمع كونه قريبا جدا من احلرم املقدس ويعد
االول من نوعه عىل مستوى العراق مضيفا» ان بناية املرشوع
تتكون من ( )12طابقا واالعامل جارية عىل قدم وساق النجاز
املرشوع وحتتوي البناية عىل رسداب خصص ليكون موقفا
للسيارات اما الطابق األريض فيحوي عىل معرض للكتاب
الدائم وصالة لالستقبال ومكتب وادارة ومصىل واما الطوابق
األول والثاين والثالث فتضم قاعات دراسية تابعة للحوزة
العلمية وقاعة متعددة األغراض ومكاتب للبحوث العلمية
والطوابق الرابع واخلامس والسادس حتتوي عىل مكتبة كبرية
ومكاتب اخ��رى و الطابق السابع اذاع��ة الروضة احلسينية
املقدسة والطابق الثامن حيتوى عىل شقق عدد ( )20شقة اما
الطابق التاسع حيتوى أيضا عىل شقق بأحجام كبرية و من (
 )10شقق و الطابق العارش حيتوى عىل قاعة كبرية للمناسبات
وكذلك مكاتب ادارية باإلضافة اىل ذلك كل طابق حيتوي عىل
جماميع صحية عدد(  )2واحدة للرجال واالخرى للنساء .
وأضاف « ان الكوادر الفنية واهلندسية يف العتبة احلسينية
املقدسة حققت نسب انجاز متقدمة من املرشوع تصل اىل
( )%65والذي يعد أضخم مرشوع ثقايف عىل مستوى العراق
تنجزه العتبة املقدسة  ،تبلغ مساحته (  ) 1770مرتا مربعا
للطابق الواحد اما املساحة البنائية تبلغ (  ) 20400مرت مربع
ومدة انجاز املرشوع (  ) 40شهرا وتنفيذ رشكة ضفة مسار
دجلة .
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خالل زيارته للمشاريع الزراعية التابعة للعتبة الحسينية..
وزير الموارد المائية :مدينة االمام الحسين (عليه السالم) ومزرعة فدك

للنخيل من المشاريع الريادية التي تستحق اإلشادة والدعم

18
االحرار /ح�سنني الزكروطي – ت�صوير� /صالح ال�سباح

أش��ا َد معايل وزير امل��وارد املائية حسن
اجلنايب باملشاريع الزراعية التي أنجزهتا
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة،
وال��ت��ي س��اع��دت يف هن���وض ال��واق��ع
االقتصادي وتزويد السوق العراقية
باملنتجات الزراعية املحلية.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة معاليه ملدينة
كربالء املقدسة واطالعه عىل بعض
املشاريع الزراعية التابعة لألمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة ،والتي متثّلت
بمدينة االم��ام احلسني (عليه السالم)
الزراعية ومزرعة فدك للنخيل ،وتأيت
ه��ذه ال��زي��ارة هب��دف التعرف عىل اهم
املشاريع الزراعية االستثامرية التي
تقدمها العتبة احلسينية املقدسة ملدينة
كربالء والعراق بوجه العموم.

واكد اجلنايب يف ترصيح ملجلة «االحرار»
عىل دعمه الكامل للمشاريع االستثامرية
ال��ت��ي م��ن ش��اهن��ا ان تنهض بالواقع
االقتصادي يف البالد قائ ً
ال« :نحن ندعم
مجيع مشاريع العتبتني املقدستني التي هلا
عالقة بتنمية املوارد املائية وحتقيق التنمية
الريفية والغذائية يف البالد ،وبالواقع
نجد يف هذه املشاريع امهية كبرية كوهنا
تصب يف رفع االقتصاد العراقي وتفعيل
اجلانب الزراعي فيه ،كذلك تعدّ من
املشاريع املهمة يف مكافحة مشاكل
التصحر (التمدّ د الصحراوي)».
ان «العمل ّ
واضاف اجلنايبّ :
املنظم الذي
تعتمده العتبة احلسينية املقدسة يف املدينة
الزراعية واملزارع التابعة هلا من املشاريع
الريادية التي تستحق االشادة والدعم،

وستعطي ثامر ًا جيدة يف املستقبل» عىل
حدِّ قوله.
من جانبه أوضح مسؤول مزرعة فدك
للنخيل املهندس فائز عيسى أبو املعايل:
ان «هذه هي الزيارة الثانية ملعايل وزير
امل��وارد املائية اىل امل��زرع��ة ،وق��د اطلع
عىل األجهزة واآلليات املستخدمة يف
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املزرعة اضافة اىل االصناف التي تم
بالتطور
زراعتها حديث ًا ،وقد فوجئ
ّ
الكبري الذي شهدته مزرعة فدك مقارنة
بالزيارة االوىل».
وأض��اف ابو املعايل :ان «مزرعة فدك
للنخيل تعد واح����د ًة م��ن املشاريع
االسرتاتيجية املهمة التي تعتمدها
العتبة احلسينية املقدسة يف النهوض
بالواقع الزراعي واالقتصادي ملدينة
كربالء املقدسة والعراق بوجه عام ،و
تبلغ مساحتها الكلية ( 2000دونم)
مقسمة اىل مخسة اجزاء ،كل جزء يبلغ
ّ
من املساحة ( 400دونم)».
ف��ي�ما وص���ف م��س��ؤول م��دي��ن��ة االم���ام
احلسني (عليه السالم) الزراعية احلاج
عدنان عوز ،زيارة معايل وزير املوارد

املهمة؛
املائية واملدراء العامني بالزيارة ّ
للوقوف عىل مشاريع العتبة احلسينية
املقدسة ،ومنها م�شروع مدينة االمام
احلسني (عليه السالم) الزراعية ،والتي
رصح به احلاج
تبلغ مساحتها بحسب ما ّ

عوز 1000(« :دونم) مقسمة اىل اجزاء،
فاجلزء االمامي منها خمصص لزراعة
املحمية والتي تتألف من (اخليار
اخلرض
ّ
من نوع الشيف اهلولندي ،الباذنجان
الكتالوين ،الفلفل بأنواعه البارد واحلار،
الطامطم العادية والكرزية)».
وتابع عوز حديثهّ ،
ان «األسلوب املعتمد
يف زراع��ة تلك املنتجات هو التسميد
الطبيعي الذي ُيعدُّ صديق ًا للبيئة ،فض ً
ال
عن زراعتها للخرضوات فإهنا حتتوي
خمصصة لزراعة حماصيل
عىل مساحات ّ
احلنطة بأصنافها املختلفة منها الرشيدي
ال��ذي تعتمده وزارة ال��زراع��ة كبذور
اساس وينتج ما يقارب الطن والربع يف
الدونم الواحد».
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مستشفى خاتم األنبياء ألمراض وجراحة القلب..

ً
ُ
بنبي الرحمة
سيكون
مشروعٌ للعتبة الحسينية
رحمة للمرضى تيم ّنًا ِّ
تقرير/قا�سم عبد الهادي -ت�صوير�/صالح ال�سباح

تزايد الحاالت المرضية في مدينة كربالء المقدّ سة واالحتياج الدائم الفتتاح المستشفيات والمراكز
الصحية في ِّ
ظل النزوح الذي تش���هده المدينةَ ،
دفع األمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة
صوب القطاع الصحي ،وعملت على إنش���اء العديد من المراكز
الى أن تتجّ ه بجهودها ودراس���اتها
َ
ً
خدمة للصالح العام ،وهو ما تس���عى إليه العتبة
األخريات
بإنش���اء
الصحية ،مع تواصل العمل
ِ
ِ
نشئ ْت
المقدسة من خالل
إنشائها لمستشفى خاتم األنبياء الخاصة بأمراض وجراحة القلب والتي ُأ ِ
ِ
سبطه أبي األحرار (عليه السالم).
نبي الرحمة (صلى اهلل عليه وآله) وفي مدينة
تيم ّنًا باسم ّ
ِ
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يتكون هذا امل�شروع الكبري والريادي
ّ
من ثالث بنايات ،تتمثل البناية األوىل
التخصيص بمساحة (28
باملستشفى
ّ
ألف مرت مربع) ،والبناية الثانية هي بناية
الكراج واخلدمات بمساحة ( 6آالف
مرت مربع) ،أما البناية الثالثة فستكون
خدمية ألعامل الكهرباء وغريها.
عرشة طوابق بمساحات خمتلفة
وقد حتدث املهندس املرشف عىل املرشوع
ميثم شاكر يارس ملجلة (األحرار) قائ ً
ال:
ّ
التخصيص
ان «مستشفى خاتم األنبياء
ّ
تتكون
لعالج أمراض وجراحة القلب
ّ
من عرشة طوابق ،الرسداب واألريض
وثامنية طوابق اخرى بمساحة بنائية تصل
لـ ( 35ألف مرت مربع)؛ ومن املحتمل ان
يضاف طابق آخر للخدمات بمساحة
حوايل ( 1000مرت مربع) تقريب ًا حيث
سيكون الطابق احلادي عرش ،اضافة اىل
ذلك لدينا بناية اخرى خاصة باخلدمات
بمساحة ( 6آالف مرت مربع) وبسعة
( 120رسي��را) تقريب ًا ،ويشتمل عىل
( 4ص��االت عمليات) و ( 4صاالت
قسطرة) ،فض ً
ال عن ص��االت األشعة
بكافة انواعها وصالة الطوارئ واىل غري
ذلك من متطلبات املستشفى من املخترب
والصيدلية».
أقسام املستشفى
ويضيف يارس« ،يشتمل الرسداب عىل
املطبخ والصيدلية وامل��خ��زن الرئييس

للصيدلية وخدمات اخ��رى ومنظومة
املاء النقي الـ  ،ROبينام الطابق االريض
يشتمل عىل الطوارئ وقسم من اجهزة
االشعة باإلضافة اىل االستقبال الرئييس
للمستشفى وخ��دم��ات اخ���رى ،أما
الطابقان الثاين والثالث فيشتمالن عىل
املختربات واالجهزة الطبية» ،دون أن
ال ننسى أن الطابق الثالث يمثّل «قلب
«يضم عىل ( 4صاالت
املستشفى»؛ ألنه
ُّ
عمليات) و ( 4صاالت قسطرة) ،ولدينا
وحدة ملعاجلة غسيل الكىل».
وبالنسبة للطابق الرابع واحلديث مستمر
للمهندس امل�شرف عىل امل�شروع ،فهو
«خاص بعناية القلب والعناية الفائقة،
األرسة
وحيتوي عىل ( 30رسير ًا) بنظام
ّ
املنفردة ،حيث كل مريض يكون يف غرفة
ذات واجهة زجاجية ويكون مراقب ًا من
قبل الطبيب املقيم وفق نظام حديث
معتمد باملستشفيات املتطورة بالعامل».
ونأيت إىل الطوابق (اخلامس والسادس
بأنا «طوابق
والسابع) ،إذ يبني يارس هّ
رقود ،وقد ُأعتمد فيها ايض ًا عىل نظام
الغرف املنفردة حيث ان لكل مريض
خاصة
غرفة بمساحة ( 40مرتا مربعا)
ّ
بمريض واح��د مع مرافقيه وجمموعة
صحية ،أم��ا بالنسبة للطابق الثامن
فيمثل طابق سكن األط��ب��اء ويشتمل
عىل الكافترييا وأماكن راحة لألطباء،
فيام حيتوي الطابق التاسع عىل جمموعة

خ��دم��ات وي��ت��م ت��ق��س��ي��م� ُ�ه بموجب
املتطلبات التي ستربز يف املستقبل».
ثالث بنايات خمتلفة
ولفت ي��ارس إىل ّ
ان «ال�شرك��ة املنفذة
للمرشوع هي رشكة النقد لالستثامرات
ال��ت��ج��اري��ة ،ب���إرشاف قسم املشاريع
االسرتاتيجية التابع للعتبة احلسينية
املقدسة ،وان املدة الكلية إلنجاز العمل
هي ( 36شهر ًا) ،ووصلت نسبة االنجاز
فيه بحدود ( )%30والتي تشمل اهليكل
وبعض التقطيعات والواجهات».
أعامل مستمرة
وأك��د يارس أن «أع�مال امل�شروع جارية
وتتضمن أعامل البناء
عىل قدم وساق
ّ
بالثرمستون لغرف الدافعات جلميع
الطوابق ،االستمرار بأعامل التقطيع
الداخيل باجلبسن بورد ،وأعامل اهليكل
احل��دي��دي امل��غ��ل��ون ،وت��رك��ي��ب أل��واح
اجلبسن بورد املقاوم للحريق والرطوبة»،
وك��ذل��ك االس��ت��م��رار «ب��أع�مال اهليكل
احلديدي فوق الشبابيك لطوابق البناية
الرئيسية ،واالستمرار بإزالة القواطع
الداخلية للثرمستون يف البناية الرئيسية،
وأعامل تنفيذ السياج اخلارجي املقابل
ّ
ملحطة املجاري ،وأع�مال حقن مناطق
ترسب املاء يف اجلدار يف طابق الرسداب
بالبناية الرئيسية وبناية الكراج ،وأعامل
الفلون كوت واللباد للرمبات وهتيئتها
ألعامل الدفن والنصب».
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المسرع،
يحصل على الموافقات الرسمية الفتتاح التعليم
ّ
اليافعين ،محو االمية والول مرة في العراق

قطعت العتبة احلسينية املقدسة شوطا
طويال يف تقديم خدماهتا ملختلف رشائح
املجتمع وكان للمكفوفني نصيب من هذه
اخلدمات وبعد االيعاز من قبل املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة افتتح
معهد االمام احلسني للمكفوفني للدراسة
االبتدائية الرسمية ،وبعد االقبال الشديد
عىل املعهد وملختلف االع�مار اقدم عىل
خطوة هي االوىل من نوعها لتعليم كل
الرشائح وعن هذه اخلطوة حتدث معاون
املعهد عامر هاشم قائال
بتوجيه م��ن امل��ت��ويل ال�شرع��ي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
امل��ه��دي الكربالئي ب��االه��ت�مام برشحية
املكفوفني وافتتاح مدرسة هلم ليتعلموا
فيها القراءة والكتابة والسري والسلوك و
مادة برنامج الناطق عىل احلاسوب مبينا
« استحصل املعهد عىل مجيع املوافقات

الرسمية اخلاصة بالتعليم حيث سيفتتح
صفوفا لليافعني (  )15- 10سنة
واملرسع (  )18-12وحمو االمية (-15
 )55سنة  ،وهب��ذا اصبح معهد االمام
احلسني عليه السالم للمكفوفني االول
عىل مستوى العراق والوحيد احلاصل
عىل هذه املوافقات احلكومية .
وأض���اف « بعد االع�ل�ان ع��ن تسجيل
ل��دورة حمو االمية توافد املكفوفون من
اهايل كربالء املقدسة عىل التسجيل حيث
بلغ عدد الطلبة ( )37طالبا يف الدورة من
الذكور واالناث للعام الدرايس 2017
وقسمت ال��دورة اىل مرحلتني االساس
والتكميل وم��ادة برنامج الناطق عىل
احلاسوب والسري والسلوك حيث خترج
( )21طالبا من كال اجلنسني وتم منحهم
شهادة الرابع االبتدائي وبعد املطالبات
وجه سامحة
الكثرية من رشحية املكفوفني ّ

الشيخ الكربالئي باكامل عملية تعليم
رشحية املكفوفني وفتح الصف اخلامس
االبتدائي وبعد نجاح الدورة كان قرار
اهليئة العليا ملحو االمية يف العراق املوافقة
عىل فتح الصف اخلامس االبتدائي لعام (
 )2019-2018يف معهد االمام احلسني
عليه السالم لرعاية املكفوفني وضعاف
البرص ...
وهب��ذا تكون العتبة احلسينية وف��رت
فرصة للتعليم جلميع االعامر للمكفوفني
علام ان اخلدمات كافة تقدّ م جمانا ( نقل
،قرطاسية ،تغذية ،ومستلزمات اخرى)
وهذا املعهد يكون ضمن سلسلة املعاهد
اخل��اص��ة ب��رع��اي��ة ذوي االحتياجات
اخلاصة وحتديدا التوحد الذي تم فتح
( )12معهدا يف عموم العراق اضافة اىل
الصم والبكم .

العطاء الحسيني

سنتان من العطاء العالجي والجراحي تقدمه

مستشفى االمام زين العابدين عليه السالم للمرضى
خالل سنتني منذ ان افتتحت املستشفى
يف  12مايس  2016وخدماهتا الصحية
تتصاعد ج���ودة وك��ث��رة وتنوعا حتى
اصبحت عالمة طبية معروفة ليس عىل
مستوى كربالء بل العراق عموما ويعمل
يف املستشفى كوادر طبية عراقية وعربية
وحتى اجنبية .
اقسام املستشفى هي  :اجلملة العصبية،
ج��راح��ة ال��ع��ظ��ام وال��ك��س��ور ،جراحة
القلب ،جراحة التشوهات الوالدية
وال��ق��ل��ب امل��ف��ت��وح ،اجل��راح��ة العامة
والتنظريية ،اجلراحة التجميلية ،جراحة
االوع��ي��ة الدموية والسمنة والسالك
البويل والقدم السكري والصدر وطب
االمل والغدد الصم والسكري ،اضافة
اىل امراض النساء والتوليد وجراحتها
 ،وجراحة العيون واالطفال ،واالنف
واالذن واحلنجرة  ،ومعاجلة امراض
املفاصل والروماتزم واجلهز التنفيس

والقسطرة واالم��راض اجللدية وجهاز
اهلضم  ،اضافة اىل عيادة التغذية .
املستشفى تقدم خدماهتا طوال اليوم هنارا
وليال حيث استحدثت قسم الطوارئ
مؤخرا ،واما بالنسبة اىل صيدليتها فهي
خافرة  24ساعة هنارا وليال ولربام هي
الصيدلية الوحيدة التي تبقى خافرة يف
كربالء املقدسة
قسطرة قلبية من ظهر اليد اليسرى
وقد امتازت املستشفى بعدة عمليات
جراحية هي االوىل من نوعها ومنها مثال،
اجراء عمليات القسطرة القلبية بطريقة
حديثة حيث تم اجراء عمليات القسطرة
القلبية من قبل الدكتور باسل ابراهيم
عرب مدخل رشياين جديد وهو املدخل
الكعربي االيرس (من ظهر اليد اليرسى)
او م��ا يسمى ( )snuff Boxويتميز
هذا املدخل بسهولة املناورة للمريض
والطبيب عىل حد س��واء وتسمح هذه

الطريقة بتخريج املريض بشكل باكر
من املستشفى بدون اي مضاعفات مع
الرسعة يف االستشفاء.
خدم���ات مجانية عون���ا منها لجميع
المرضى والمراجعين
ويف نفس السياق  ،بارشت املستشفى يف
 5/12باجراء  18عملية جراحية و16
ناظور جمان ًا ضمن محلتها املجانية التي
انطلقت منذ شهرين والتي هتدف اىل
مد يد العون اىل مجيع املرىض واملراجعني
حيث تم اج��راء  8عمليات للوالدات
الطبيعية والقيرصية و  6عمليات قسطرة
قلبية و 5عمليات لربط ناسور رشياين
وري��دي (جهاز غسيل الكىل الدائمي)
ملرىض عجز الكىل املزمن واج��راء 16
ناظور توزعت بني ( 5ناظور قولون و
 11ناظور معدة)  ،اضافة اىل ذلك فاهنا
ختفض اجورها وحتى تصل اىل املجانية
لبعض خدماهتا يف املناسبات الدينية
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فجر ّ
أطل على رباك فه ّللي
ٌ
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ّ
��������������ل ع�����ل�����ى رب�������������اك ف����ه���� ّل����ل����ي
������ر �أط�
ف�������ج� ٌ

ف��������رح�������� ًا مل�������ي���ل���اد ال�������و��������ص�������ي الأك�������م�������ل

ه���������ذا االم�������������ام امل����ج����ت����ب����ى وق���������د اجن����ل����ى

ل�����ي�����ل ال�������������ض���ل��ال ع�������ن ال��������زم��������ان امل���ث���ق���ل

ه������ ّب������ت ع�����ل�����ى ال������دن������ي������ا م�������ك�������ارم ف�������ض���ل���ه

ف�������س���م���ت ع����ل����ى �أوج ال������ ّ���س����م����اك الأع���������زل

يف م�������ول�������د احل�������������س������ن ال��������������ذي �آال�ؤه

ك���ال�������ش���م�������س ع�����ن ك����ب����د ال�������س���م���ا مل ت�����أف����ل

وا�����س����ت����ب���������ش����رت دن�����ي�����ا ال����ع����ق����ي����دة ح��ي��ن��م��ا

�أح������ي������ى اجل������دي������ب ه�����ط�����ول غ����ي����ث م�����س��ب��ل

ع������ ّم������ت ب�����������ش�����ائ�����ره ب��������زم��������ز َم وال���������ص����ف����ا

و ِم�������ن�������ى ون������اح������ي������ة احل�����ط�����ي�����م الأم������ث������ل

وغ�����������دت ب�������ه االرج���������������اء ت����ف����خ����ر ب���ع���دم���ا

ك�������ان�������ت ع��������ن امل�������ج�������د الأث���������ي���������ل مب����ع����زل

وخ������ب������ت ب�������ه ن���������ار اجل������ه������ال������ة م�������ذ ر�أت

ن���������ور الإم���������ام���������ة يف ال��������ع��������وامل ي���ن���ج���ل���ي

ي�������ا ������ص�����ف�����وة الأط���������ه���������ار ي�������ا ب�������ن حم���م���د

ف�����ق�����تَ ال������������ورى ������ش�����رف����� ًا ورف�������ع� َ
������ة م���ن���زل

ب�����اه�����ل�����تَ �أرب���������������اب ال�����ف�����خ�����ار ف�����ل�����م جت���د

������ش�����ف�����ع����� ًا ف�������خ�������اب ف�������خ�������ار ك� ّ
���������ل م������ؤم�����ل

َ
�������روك ف����ع����ن �����س����ف����اه����ة ر�أي�����ه�����م
�إن ف��������اخ�

�أي�������������ن ال����ث���ري��������ا م��������ن م�������ق�������ام اجل������ن������دل

ب������ه������رت م�����ك�����ارم�����ك ال�����ع�����ق�����ول ف������أذه�����ب�����ت

��������ر ال���������رج���������ال ك�������أن������ه������ا مل ت���ع���ق���ل
ِف��������� َك� َ

ي�����ا �أي�����ه�����ا ال����ل����ي����ث ال����ه���������ص����ور �إذا ال����وغ����ى

خ������م������دت ت������ؤج�����ج�����ه�����ا ب������ن������ار الأن�����������ص�����ل

ل�������ك م�������ن �أب�������ي�������ك ������ش�����ج�����اع�����ة م������وروث������ة

ب����ث����ب����ات����ه����ا ح�����ك�����م ال�����ق�����������ض�����ا مل ي���ف���ل���ل

واخ����ت����رت ن���ه���ج ال�������ص���ل���ح ـ خ�������ش���ي���ة غ���دره���م

ن�����ه�����ج����� ًا ع��������ن الإ�����������س�����ل����ام مل ي�����ت�����ح����� ّول

وك�����ت�����ب�����ت ل���ل����إ��������س���ل���ام ن�����������ص�����را خ������ال������د ًا

و������ش�����ف�����ي�����ت�����ه م���������ن ك���������ل داءٍ م���ع�������ض���ل

وال����������دي����������ن ل�����������وال غ�������اي�������ة �أق�������ررت�������ه�������ا

ل�������س���ع���ى �إىل درك احل�������ض���ي�������ض الأرذل

ق�������������ص������دت �أم���������ي� ُ
��������ة حم��������و دي�����������ن حم���م���د

ف���ا����س���ت���ن���ه�������ض���ت� َ
��ك �����ش����ج����اع����ة امل�������س���ت���ب�������س���ل

ٌ
(رسالة إليها )
ها قد مرت الأيام �سراع ًا كعادتها وانت�صف ال�شهر الف�ضيل..
جرت دقائقه يف نهارات وليالٍ مرتعة بالربكة وعابقة بفي�ض الرحمات
�أبواب اخلري مفتوحة على �سعتها وال�شياطني م�صفدة
مائدة الرحمن عامرة والفائز من ي�سارع فيغتنم منها ويتزود من خري زاد
(التقوى)
فر�صة ذهبية بل �أغلى  ..ال تتكرر �إال مرة يف العام..
و�أمام كل هذه الظروف املي�سرة للتوبة والإنابة والبدء بعهد جديد من
الطاعة وااللتزام فما بالك �أخيتي تقفني هكذا؟
النا�س حولك ي�سارعون يف اخلريات ويت�سابقون يف �سبلها و�أنت ال زلت يف
غفلتك وتقاع�سك؟؟
عالم ترتددين؟ و�إالم تنتظرين؟
�أال تغارين ممن حولك؟
�أال تخافني اهلل؟؟ بل �أال ت�ستحني منه وقد �أغدق عليك النعم فما ذكرت
حتى �شكرها؟
�أم تراك ال زلت تركنني �إىل لذة الك�سل الزائفة ووهم الت�سويف الذي لن
يقودك �إال �إىل �سوء امل�آل؟
بل لعلك تدعني �أن ال�شيطان هو ال�سبب !!
�أمل تعلمي �أنه م�صفد؟ بل �أمل تدركي �أ�صال �أن كيده �ضعيف وال �سبيل له
على عباد اهلل املخل�صني؟
وملاذا حترمني نف�سك �أن تكوين منهم؟
�أفيقي يا نف�س وتذكري وقفتك بني يدي احلكيم العليم اخلبري الذي يعلم
ال�سر و�أخفى
�أفيقي قبل �أن تكوين ممن يقولون ربي ارجعون ..وهيهات هيهات.
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ُ
ظالمة الفجر
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������س�����ي� ُ
����ف امل�������ن�������ون �أ������ص�����اب�����ك�����م ف�����أ�����ص����اب����ا
َوه��������وي��������تَ حت���ت�������ض���ن ال�����������ص��ل��ا َة خم�������ض���ب��� ًا
ع����رج����ت
وال�����ب�����اق�����ي�����ات م������ن ال������ن������واف������لِ
ّ
ال����ف����ج����ر ت�������ش���ك���و ُح���زن���ه���ا
وظ���ل��ام������ة ٌ يف
ِ
و ِم��������ن ال�����ط�����وى َم������ن ب������ات ي����ف��ت�ر�� ُ���ش ال��ث��رى
وم���������ن ال������ل������وات������ي ار�� َ������ض������� َع�������ت ِول�����دان�����ه�����ا
َ
ب��������ك
ي������ا َم��������ن
ُ
االي��������ت��������ام ر ّدت ل����ه����ف����ة ً
ق�������د �أغ��������رم��������ت ف������ي� َ
�����ك ال�����ع�����ب�����ي�����دُ الن����ه����ا
ق�����د ال����ب���������س� َ
��������وب ال�������ردى
���وك ب���ظ���ل���م���ة ٍ ث�
َ
ُ
ي������ا �أي������ه������ا ال�������ق�������ر ُم
ال���������ش����غ����وف وق����ي����ع����ة ً
����ه ُم����ت���������ض����رع���� ًا
ام ان������������تَ يف ع�����ل�����ي�����ائ� ِ
ٌ
�����ع�����ر������ض ع����م����ا ج����رى
ام انّ ع�������ض���ب���ك ُم
ف���ال�������ش���م����� ُ��س م�����ا غ�����اب�����ت وال ق�����د ُغ��� ّي���ب���ت
واهلل ل�������و و ّدع�����������������تَ ق�����ل�����ب� َ
����ك ج����ان����ب���� ًا
����ة ت��ع��ت��ل��ي
م������ا ك����������انَ ِم��������ن ت����ل����ك ال�����ن�����ت�����ان� ِ
َ
َ
���ق���ل���ت���ي���ك م�����ن ال����ك����رى
ع����ن����ك م�����ا يف ُم
د ْع
ُ
�����������������ل ان���������ش����دَ ت
�����م واالرام�
وال�����ل�����ي�����ل اظ������ل� َ
ف���ت���ر َ
من�������ت م����ع����ه����ا ال���������ق���������دو ُر ِل�������ش���ج���وه���ا
�����������������ر َب ج�����ائ�����ع�����ة ٍ ُت�����������س�����ائ� ُ
����ل ا َم�����ه�����ا
و ِل�
ُ
َ
مي ِب����ب����اب����ه����ا
�أ�أظ����������ن����������ه َت
��������������رك االد َ
ف����ت����ج����ي����ب ح������ام������ل� ُ
�����ة ال������ه������م������وم ب�����أن����ه����ا
ُ

خ�ضري البياتي

�����ي و������ش�����ي�����ع�����ة ً وك����ت����اب����ا
َ
ق������ل������ب ال������ن������ب� ّ
ودم االم��������ام��������ة ِ خ������� ّ����ض�����ب املِ�����ح�����راب�����ا
ُ
ت���������ش����ك����و االل�����������ه ف����ج����ي����ع����ة ً و ُم���������ص����اب����ا
و ُدم������������������و ُع اي�������ت�������ام ٍ ُج�������ل� َ
��ب���ن ِخ���������ض����اب����ا
م�������ن ب�����ع�����د َك�������ف� َ
������ك وال�����������س�����م�����ا ِج����ل����ب����اب����ا
َ
��ي���رك جت������ت������دي الأب��������واب��������ا
�أم�����������س�����ت ب�������غ�
َ
ُ
�����������������ل �أد َم����������������ت االه�������داب�������ا
ول�����������ك االرام�
�����ي ����س���غ���اب���ا
ر� ِأت احل��������ي��������ا َة ِب�����ل����ا ع������ل� ّ
وح�����ج�����اب�����ا
ج�����ع�����ل�����وا ال�������ظ���ل���ام م����ط����ي����ة ً ِ
����ي ِح������راب������ا
�أب�����غ�����ف�����ل� ٍ
����ة َغ�������������دَ ت ال�����ع�����������ص� ُ
ُ
���������ول ك��ل�اب����ا
وب����ظ����ل����م����ة ٍ َب������������دت ال����������ذي�
َ
����������ف ال������واث������ب���ي��ن �����س����راب����ا
ف����ح���������س����ب����تَ زي�
�������ف ال���������زم���������ان ُذب�������اب�������ا
������ن يف ج�������� َي� ِ
ل�������ك� ّ
َ
������������ف امل�������ال�������ق� َ
��ي���ن ُت�������راب�������ا
ورغ���������م���������تَ ان�
���ف ال�����ف�����ق�����ا ِر و ُت���������س����ت����ح� ُ
�����س����ي� َ
���ل ُم�������ص���اب���ا
����ل وام����������������ر ِع االج�������داب�������ا
واذه��������������ب ب�����ل�����ي� ٍ
يف ال��������ق��������در حل�������ن������� ًا ل�����ل�����ج�����ي�����اع ي����ب����اب����ا
وت�����ع������� ّ����ص�����رت ُم�������ق� ُ
������ل ال������ع������ي������ونِ خ���ط���اب���ا
َم���������ن ك�����������انَ ل�����ي��ل��ا ً ي�������ط�������رقُ الأب��������واب��������ا
������ح ال��������ظ����ل���ا ِم و�آب���������ا
وت����������������وارى يف ُج�������ن� ِ
َ
مي وغ�����اب�����ا
مل ت���������در م�������ن
ت�����������رك االد َ

َ
ليلة القدر

ل��������ي��������ل��������ة ال�������������ق�������������در اع���������ذري���������ن���������ي
ط����������ف����������ق امل�������������������س���������ك����ي����ن ُي�������خ�������ف�������ي
ي����������������ا ره��������������������������ان ال�������������������ص���������ادق����ي����ن
ي����������������ا ري����������������ا�����������������ض ال�����������ع�����������ارف�����ي�����ن
ن������������ظ������������رة م����������ن����������ك ِل����������� ُ��������س���������ه���������دي
ع�������ن�������ي
الآالم
مت�����������������������س�����������ح
ي����������������ا ع��������������������������زاء ال��������ب��������ائ�����������������س����ي���ن
ي������������������ا ل������������������������������واء ال���������ت���������ائ���������ب����ي����ن
خ������������ذ ����������ش���������راب���������ي خ������������ذ ط������ع������ام������ي
ج������������������د ب���������ف�������������������ص���������ل وف������������ط������������ام
ي����������������ا دع��������������������������ام ال�����������������ص��������ائ��������م����ي���ن
ي������������������ا ج�����������������������������زاء امل�������������ؤم������������ن������ي�����ن
ل����������������ل����������������ذي ج�������������������اف�������������������اك ب�������������ور
ع���������������������ش����������رة م��������������ن ���������ش��������ه��������ر ط�����ه�����ر
ال ي����������������������رى ل�����������ل�����������م�����������رء ح������ت������ى
م�������������ه�������������د ق�������������������������������������ر�آن ووح�������������������ي
�����������س����������ل����������وة ال�����������������داع�����������������ي لأم���������������ر
ل�������ي�������ل�������ة ال������������ق������������در ا��������س�������م�������ح�������ي يل
خ���������ط���������ب���������ت���������ي وامل�����������������ه�����������������ر غ�����������ال
ق����������������د ط���������ل���������ب���������ت ال��������������ي��������������د مم������ن
ف������������ارح������������م������������ي م����������ن����������ي غ����������رام����������ا
ف����������������أن���������������ا ق��������ي�����������������س ال��������ت��������ح��������ري
ه���������������������������ذي ل������������ي������������ل������������ة ع����������م����������ري
ل���������������������س����������ت جم�����������ن�����������ون�����������ا ول���������ك���������ن
ف���������������������������س������ل������ام �أن��������������������������������ت ح�������ت�������ى

ف����������ال����������ه����������وى �أج�������������������������رى ل�������������س������اين
�������������������������راين
������������س�����������ر ح����������������ب ق����������������د َي�
َ
ي���������������ا ُب������������������������������راق ال���������������س�������اب�������ق���ي���ن
ي��������������������ا م�������������ل�������������اذ اخل������������ائ������������ف������ي�����ن
ول�����������ه�����������ي ����������ش���������وق���������ي َو َوج��������������������������دي
والأ������������������س�����������������ى ت�������ف�������ن�������ى وت�����������������ردي
ي����������������ا رج��������������������������اء ال��������ي��������ائ�����������������س����ي���ن
ي�����������������ا وع����������������������������اء ال���������ط���������ال���������ب����ي����ن
خ����������������ذ ف����������������راغ����������������ي وم���������ن���������ام���������ي
ج�������������������د ب�������������و��������������ص�������������ل وه�������������ي�������������ام
ي����������������ا و�����������������س����������������ام ال��������ق��������ائ��������م����ي���ن
ي�������������������ا ع����������������ط����������������اء امل�����������وق�����������ن�����ي�����ن
ل��������������ل��������������ذي �أح��������������������ي��������������������اك ح������������ار
�أن�������������������������ت ف���������ي���������ه���������م ن��������������������ور ب����������در
ي�����������������ص��������ق��������ل ال�����������ق�����������ل�����������ب ب��������ذك��������ر
حل������������������د ������������ش�����������ي�����������ط�����������ان وب���������غ���������ي
ع���������������ص�������م�������ة ال�������������������س���������اع���������ي ل�����ن�����ه�����ي
ل���������������س�������ت �أدري ك��������ي��������ف �أم��������ل��������ي
ف����������ارح����������م����������ي ف�����������ق�����������ري وع������ي������ل������ي
ف�����������������ض��������ل��������ه ف���������������������وق ��������������س��������������ؤايل
واق����������ب����������ل����������ي م���������ه���������ر ال���������و����������ص���������ال
وال�����������ل�����������ي�����������ايل ال�������ع���������������ش�������ر ق������������دري
ف�����������اف�����������رح�����������ي ل��������ي��������ل��������ي و����������س���������ري
ُ
�����������ل ِوت�������������ري
َج����������������نَّ َل��������� ْي��������� َل���������ى َل����������� ْي
ي�����������ب�����������ت�����������دي م���������ط���������ل���������ع ف��������ج��������ري
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ُ
تراث العلماء
السيد ناصر حسين الموسوي
المتبحر
الهندي ..العا ِل ُم
ّ
بقلم :حممد �أمني جنف
من بني الف�ضائل العظيمة لإمامنا و�س ّيدنا مو�سى الكاظم (عليه ال�سالم)� ،أن جعل اهلل
(�سبحانه وتعاىل) من ذ ّريته الأولياء والعلماء وال�سادة الأفذاذ الذينَ حملوا لواء الإ�سالم
ً
لن�شر املذهب اجلعفري احلقّ
فر�صة
�شرق ًا وغرب ًا ،وجنحوا يف جعلِ ما ن�س ّميه (منفاهم)
ِ
ومبادئ الإ�سالم املح ّمدي الأ�صيل.
ّ
نخ�ص�صها للعامل ال�سيد نا�صر ح�سني
حمطة من
وه��ذ ِه
ِ
حمطات ه��ؤالء ال�بررة امليامنيّ ،
املو�سوي الهندي ،بقلم (حممد �أمني جنف)َ ،
لنقف على حياة هذا ال�س ّيد الهمام.
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هو..
السيد حامد حسني
السيد نارص حسني ابن ّ
ّ
السيد حم� ّ�م��د ق�لي امل��وس��وي اهلندي
اب��ن ّ
اللكهنوي ،وينتهي نسبه إىل محزة ابن اإلمام
موسى الكاظم (عليه السالم).
والدت��ه :ول��د يف التاسع عرش من مجادى
الثانية 1284ﻫ بمدينة لكهنو يف اهلند.
السيد
السيد حامد حسني ،قال عنه ّ
أبوهّ :
حسن الصدر(قدس رسه) يف تكملة أمل
اآلمل« :كان من أكابر املتك ّلمني ،وأعالم
علامء الدين ،وأساطني املناظرين املجاهدين،
بذل عمره يف نرصة الدين ،ومحاية رشيعة
واألئمة اهلادين ،بتحقيقات
سيد املرسلني
ّ
ّ
أنيقة ،وتدقيقات رشيقة ،واحتجاجات
برهانية ،وال��زام��ات نبوية ،واستدالالت

علوية ،ونقوض رضوية».
دراسته :درس العلوم الدينية يف مسقط
ثم سافر إىل النجف األرشف إلكامل
رأسهّ ،
ثم رجع إىل مدينته عامل ًا واعظ ًا
دراسته العلياّ ،
واستقر هبا ح ّتى وافاه األجل.
ومب ّلغ ًا،
ّ
السيد حامد حسني ،املفتي
من أساتذته :أبوه ّ
حممد عباس.
ّ
حممد سعيد،
من تالمذته :نجله
السيد ّ
ّ
الزعيم اهلندي أبو الكالم آزاد.
من أقوال العلامء فيه:
السيد حمسن األمني (قدس رسه) يف
1ـ قال ّ
أعيان الشيعة« :إمام يف الرجال واحلديث،
واسع التتبع ،كثري ّ
االطالع ،قوي احلافظة،
ال يكاد يسأله أحد عن مطلب اّإل وحييله
إىل مظانّه من الكتب ،مع اإلشارة إىل عدد
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الصفحات ،وكان أحد األساطني واملراجع
يف اهلند ،وله وقار وهيبة يف قلوب العا ّمة،
واستبداد يف الرأي ،ومواظبة عىل العادات،
وهو معروف ب��األدب والعربية معدود من
أساتذهتام ،وإليه يرجع يف مشكالهتام».
حممد عيل التربيزي اخلياباين
2ـ قال الشيخ ّ
(ق��دس رسه) يف رحيانة األدب« :ك��ان عامل ًا
متبحر ًا فقيه ًا ُأصولي ًا حمدّ ث ًا رجالي ًا كثري التتبع،
ّ
واس��ع ّ
االط�لاع ،دائ��م املطالعة ،من أعاظم
علامء اإلمامية يف اهلند ،واملرجع يف الفتيا
ألهايل تلك البالد».
حممد مهدي اخلونساري(قدس
السيد ّ
3ـ قال ّ
رسه) يف أحسن الوديعة« :ع��ارف بالرجال
واحلديث ،واسع التتبع ،كثري ّ
االطالع ،دائم
املطالعة ،وهو أحد مراجع أهايل اهلند».
شعره :ك��ان (ق��دس رسه) شاعر ًا أدي��ب� ًا ،له
ديوان شعر ،ومن شعره:
ِ
ٍ
حسن ** ح ّق ًا
شيعة اهلادي أيب
كنت من
إن َ
ِ
لريب الده ِر جتنافا
فأعدد
نصيب ّ
ّ
كل شيعتِ ِه ** فاصرب وال
إن البال َء
ُ
ُ
اهلم منصافا
تك عندَ ِّ
من مؤ ّلفاته( :نفحات األزه��ار يف فضائل
األئمة األطهار ( 16جم ّلد ًا) ،إسباغ النائل
ّ
بتحقيق املسائل ( 8جم ّلدات) ،إفحام األعداء
سيدتنا
واخل��ص��وم بتكذيب ما اف�تروه عىل ّ
ُأ ّم كلثوم (جم � ّل��دان) ،إثبات ر ّد الشمس،
اإلنشاءات الفارسية ،اخلطب ،ديوان شعر،
ما ظهر ألم�ير املؤمنني «عليه السالم» من
الفضائل يوم خيرب ،مسند فاطمة بنت احلسني
«عليهام السالم» ،املواعظ ،نفحات ُ
األنس).
وفاتهُ :توفيّ ( ُقدّ س رسه) يف اخلامس والعرشين
ودفن
احلجة 1361ﻫ بمدينة لكهنوُ ،
من ذي ّ
يف بجوار مرقد أبيه ،وقربه معروف ُيزار.
ـــــــــــــــــــــــ
1ـ ُانظر :إفحام األعداء واخلصوم .16 /1

مرآة العقول..

ّ
مؤلفة جامعة للعالمة المجلسي

ال ُيذكر العالمة الشيخ حممد باقر املجليس إال و ُيذكر معه كتابه أو موسوعته
الكبرية (بحار األنوار) ،إال ّ
أن للمجليس جهود ًا فكرية ودينية عرب مؤلفاته
األخرى التي ال تقل أمهية عن (بحاره) ،ومن بينها كتاب ِ
العقول يف
(مرآ ُة ُ
رشح أخبار ِ
الرسول).
ِ
آل َ
هذا الكتاب جاء بـ ( 26جزء ًا) ،وهو رشح للعالمة الشيخ املجليس عىل
ادرج العالمة املجليس
كتاب الكايف من تأليف العالمة الشيخ الكليني ،حيث َ
مباحث هامة يف سند احلديث وفهرسة األحاديث عىل أسس مقسمة من
علامء املتأخرين ورشح العالمة األحاديث الواردة واسمى معانيها وبني
النكت الفذة يف هذه املؤلفة القيمة.
ويقول املجليس يف مقدّ مة كتابه« :وتوكلت عىل العزيز الرحيم الذى يراين
حني أقوم وتقلبي يف الساجدين ولقد كنت علقت عىل كتب األخبار حوايش
متفرقة عند مذاكرة اإلخوان الطالبني للتحقيق والبيان وخفت ضياعها
بكرور الدهور واندراسها بمرور األزم��ان فرشعت يف مجعها مع تشتت
البال وطفقت أن أدوهنا مع تبدد األحوال وابتدأت بكتاب الكايف للشيخ
الصدوق ثقة اإلسالم مقبول طوائف األنام ممدوح اخلاص والعام :حممد
بن يعقوب الكليني حرشه اهلل مع األئمة الكرام ألنه كان أضبط األصول
وأمجعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها وأزمعت عىل أن أقترص
عىل ما ال بد منه يف بيان حال أسانيد األخيار التي هي هلا كاألساس واملباين
وأكتفي يف حل معضالت األلفاظ وكشف خميبات املطالب بام يتفطن به من
يدرك باإلشارات اخلفية دقائق املعاين وسأذكر فيها إن شاء اهلل كالم بعض
أفاضل املحشني وفوائدهم وما استفدت من بركات أنفاس مشاخينا املحققني
وعوائدهم من غري تعرض لذكر أسامئهم أو ما يرد عليهم».
و ُيعد كتاب مرآة العقول للعالمة املجليس حتفة نادرة يف رشح اصول الكايف
و يعتربها الكثري من املحققني بأنه مؤلفة جامعة يف رشح اصول الكايف من
مجيع النواحي وهي خمطوطة قيمة ّ
قل نظريها يف علوم احلديث.
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د .فاطمة الصايغ

من الظواهر املقلقة التي بتنا نراها متمثلة
أمام أعيننا كل يوم هي ظاهرة (اخلرس
االجتامعي) ،إهنا ظاهرة االنشغال عن
اآلخرين وهم معنا باألجهزة الذكية،
فيكون الشخص م��وج��ود ًا بجسده
فقط ،أما عقله وفكره فهو منشغل مع
آخرين يف عامل افرتايض من صنع خياله،
وربام تنفض اجللسة دون أن يدور بني
املوجودين سوى كلامت حم��دودة ،أهنا
إح��دى الظواهر العرصية املقلقة التي
نراها تسيطر عىل حياتنا ونتقبلها دون أن
نكون قادرين عىل السيطرة عليها ،لقد
حذر علامء اجتامع وأكاديميون من تنامي
هذه الظاهرة وتأثريها السلبي خاصة
عىل الشباب ،كام عقد صندوق الزواج
ندوة توعية هبذه الظاهرة وتبعاهتا عىل
الرتابط االجتامعي والتكاتف األرسى .
هذه الظاهرة باتت اآلن تؤرق الكثريين
من أولياء األم��ور واملنشغلني بالشأن
التعليمي ك�ما ت���ؤرق ع��ل�ماء االج��ت�ماع
واملهتمني بالشأن االجتامعي ،وسبب
تفاقم هذا الظاهرة هو االعتامد املبارش عىل

الخرس االجتماعي
األجهزة الذكية بأنواعها ،هذه األجهزة
التي باتت استخداماهتا تتنوع كل يوم
كام يتزايد تواجدها يف حياتنا العامة
واخل��اص��ة ،إجيابياهتا ع��دة ولكن أيض ًا
مردوداهتا السلبية عىل طبيعة العالقات
االجتامعية واإلنسانية يف املجتمع كثرية،
االستخدامات غري السوية هلذه األجهزة
وذلك االعتامد عليها املبالغ فيه أوجد
ظواهر سلبية عدة منها ظاهرة اخلرس
االجتامعي ،فام هي هذه الظاهرة؟ وكيف
يمكن الوقاية منها ،بل هل يمكن الوقاية
منها يف ظل ذلك التزايد واالعتامد الكبري
عىل األجهزة الذكية يف كل جوانب احلياة
ويف التواصل مع اآلخرين؟ هل يمكن
إجياد حل لظاهرة اخلرس االجتامعي أم
أهنا مرض العرص اجلديد وال يمكن إال
تقبلها كرضيبة من الرضائب احلضارية
العديدة التي بتنا ندفعها؟ هذه الظاهرة
بتنا نراها بعد أن تزايد استخدام التقنيات
ووسائل التواصل االجتامعي ودخوهلا
كل منزل ووصوهلا إىل كل يد تقريب ًا.فمام
ال شك فيه أننا بتنا نعيش يف زمن ال غنى

فيه عن وسائل التقنية املتنوعة ووسائل
التواصل االجتامعي املختلفة التي أدى
تزايد استخدامنا هلا ليس فقط يف سهولة
ورسع��ة التواصل مع اآلخرين ولكن
إىل قضاء الكثري من أعاملنا ومشاغلنا
اليومية احليوية من خالهلا .فمام ال شك
فيه أننا أصبحنا ال نستطيع االستغناء عن
تلك التكنولوجيا ولذا فاستخداماهتا يف
تزايد ،ولكن يف الوقت نفسه ال جيب ترك
احلبل عىل الغارب ودون أي رقابة ألن
االستخدامات السيئة هلا سوف تؤدى إىل
إجياد جمتمع بعيد كل البعد عن جمتمعنا
الذي نعيش فيه .
إن دور علامء االجتامع واملتخصصني
اإلش����ارة إىل م��واض��ع اخل��ل��ل ،ودور
املنشغلني بأمر املجتمع البحث عن
ح��ل��ول للظواهر املقلقة ال��ت��ي هتدد
العالقات االجتامعية وت��ؤث��ر عليها.
فمتانة العالقات االجتامعية بني البرش
القاطنني يف جمتمع واح��د قضية مهمة
ألمن املجتمع وسالمته.

مشاركات

الثقافة اإلسال مية وعلم النفس

لقد قدم لنا التصور اإلسالمي مفهوم ًا شام ً
ال للنفس
اإلنسانية ،مع الرتكيز عىل النواحي العملية يف حياتنا،
فتناوهلا من حيث دوافعها وغرائزها وأهوائها وهواجسها،
واهتم بحاالت ضعفها وقوهتا وتذبذهبا ،وأبان عن أسلم
الطرق لرتويضها أو التصدي لنزواهتا ،هادف ًا من وراء
ذلك إىل إقرار األمن الفردي واالجتامعي ،وصالح األمور
واستقامتها يف هذه احلياة القصرية التي نحياها .ومن
التجني أن نقوم بتخطئة علم النفس احلديث ختطئة كاملة،
فنرفضه رفض ًا تام ًا ،إذ ال شك أن هناك بعض اإلضاءات
التي سلطت الضوء عىل جوانب ولو ضئيلة من جوانب
النفس اإلنسانية ،وكثري من هذه االكتشافات القليلة
قد يتفق مع املفهوم اإلسالمي بطبيعة النفس اإلنسانية،
ومع واقع التجربة العلمية املستوفية للرشوط الصحيحة،
ولقد كانت حياة الرسول (صىل اهلل عليه وال��ه) عامرة
بالتجارب الغنية بالدالالت ،وبالرشوح والتوجيهات
النفسية العميقة ،واستطاع علامء املسلمني يف العصور
الالحقة أن يستخدموا تراث اإلسالم ،وجتارب األقدمني،
ونظرات الفالسفة يف إثراء الدراسة والبحث حول النفس
اإلنسانية ،وإن مل يقوموا ببناء هياكل معرفية للنفس عىل
نمط علم النفس احلديث ،لكن ال مناص من االعرتاف
بأن مفاهيم علم النفس ونظرياته مل تزل يف حاجة إىل الكثري
من اجلهد العلمي والتجريبي الكتشاف جوانب جديدة من
تلك الغابة الغامضة املرتامية األطراف ،لكن جيب أن نشري
إىل أن املفهوم اإلسالمي للنفس اإلنسانية من خالل القرآن
الكريم ونصوص األحاديث النبوية وأعامل الرسول (صىل
اهلل عليه وال��ه) تفي بالغرض يف حتقيق تكامل صحيح
واضح للتصور اإلسالمي.واألدب اإلسالمي يف عرصنا
مطالب بأن يتسلح باملعارف اإلنسانية املؤثرة يف حياة الفرد
واملجتمع ،فال غنى له عن علم االجتامع وعلم النفس
وغريمها ،حتى خيوض جتربته عىل وعي وبصرية ،برشط
أال تكون هذه العلوم قيد ًا عىل حركته ،أو تتحكم يف رؤاه
اخلاصة ،ألن عدم حترره من سلطان احلتمية التي تتومهها
مثل هذه العلوم قد يرض بإبداعه ،وحيرفه عن الوصول إىل
احلقيقة املجردة.

د .نجيب الكيالني
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ُتظهر العديد من األبحاث والدراسات
أن النساء اللوايت يتطرفن يف التعبري
غضبهن ب��اإلض��اف��ة إىل أولئك
ع��ن
ّ
يتطرفن يف قمع وكبت مشاعر
اللوايت ّ
الغضبّ ،
لدهين ميال إىل تطوير
أن
ّ
مشكالت صحية مقارنة مع أولئك
يعبن عن مشاعرهن باعتدال،
اللوايت رّ
كوهنن أميل إىل
ويعود هذا جزئيا إىل
ّ
القيام بعادات وسلوكيات غري صحية.
ووج����دت دراس����ة أج��رهت��ا جامعة
كولومبيا ،وشملت  900ام��رأة أن
أولئك اللوايت يعانني من مشكالت هلا
عالقة بالغضب ا ُملزمن يستهلكن كمية
أكرب من السعرات احلرارية والنيكوتني
والكافيني واألق���راص من غريهن،
وه��ن��اك أي��ض��ا صلة –قد ال تكون
حمسوسة متاما– بني الصعوبات املتعلقة
بالغضب وبعض األم��راض اخلطرية
مثل الرسطان وأمراض القلب.
يؤكد علامء النفس أن هناك عوامل
كثرية يمكن أن نتبعها للتغلب عىل
ثورة الغضب التي تتم ّلكنا وإن كان
غضب الرجل مقبوال لدى اآلخرين
فإن غضب املرأة يف حاالت كثرية ال

جيد قبوال ،وقد يفرس غضب املرأة بأنه
التطرف واملبالغة
نوع من
ّ
ويف حالة معرفة السبب ،يتعينّ عىل
امل��رأة اختيار القيام بسلوك مناسب
لتبديد حدة انفعاهلا وهي يف ذلك أمام
خيارين ،فهل عليها أن تواجه اآلخر
بغضب أم تفضل التحدث معه هبدوء؟
وهنا جيب عىل امل��رأة أن تسأل نفسها
عند الغضب :هل ستسمح لشخصيتها
أن تكون رشي��رة أو عدوانية وتربز
عىل سطح الرصاع مع اآلخر؟ أم أهنا
ّ
تفضل خيارا أكثر صعوبة لكن نتائجه
ستكون حتام يف مصلحة الطرفني،
وهي أن تتجاهل ببساطة كل ما يثري
حنقها وغضبها ،ومواصلة التحرك إىل
األمام وكأن شيئا مل حيدث.
معينة تتحكم
أن الغضب له س�مات ّ
وتسيطر عىل اجلسم ،وجيب عىل املرأة
أن تكون حذرة ،إذ غالبا ما يتخذ يف
ضم كفي اليدين
تطرفا ّ
أكثر أشكاله ّ
يف قبضتني مشدودتني والضغط عىل
األسنان بقوة والرصاخ والقفز والركل
يف اهل���واء ،وق��د يصل األم��ر إىل حد
حتطيم األشياء ،وكل البرش يغضبون

س��واء أكانوا واع�ين بذلك أم ال .أما
الكيفية التي يغضبون هبا وطرق التعبري
عن هذا الغضب أو كبحه وقمعه ،إىل
جانب درجته وحدته ،فتظل قرارات
فردية يمكن أن يكون هلا تأثري مذهل
عىل نوعية حياتنا.
النساء اللوايت يتطرفن يف التعبري عن
غضبهن وال��ل��وايت يتطرفن يف كبت
مشاعر الغضب ،مهددات بمشكالت
صحية مقارنة مع اللوايت يعربن عن
أنصح املرأة
مشاعرهن باعتدال ،لذا
ُ
ّ
تتحكم يف انفعاهلا وترت ّيث
دائ�ما أن
قليال قبل اخت��اذ ق��رار معينّ  ،كل ما
عليها القيام به أن جتلس قليال وتفكر
كثريا قبل اختاذ القرار أو اهلجوم عىل
الطرف اآلخر؛ ألن غضب املرأة يكون
قاسيا أحيانا ويؤدي إىل حدوث إيذاء
جسدي هلا بالدرجة األوىل ،لذلك
جيب عليها أن تسيطر عىل غضبها ،من
أجل صحتها يف املقام األول ،ثم تأيت
األرسة والزوج واألهل واألصدقاء يف
املقامات التالية التي ينبغي عىل املرأة
املحافظة عليها كي ال تفقد أناسا أعزاء
يف موجة غضب عابرة.

سعاد محفوظ

هل غضب ربة األسرة ناتج
عن شعور باإلحباط أم شعور بالعجز..؟

االسرة

دور األسرة
والتعليم
في صناعة العقول
ّ
لعل هناك عدة عوامل تتضافر لنجاح
العملية الرتبو ّية بالعراق من ركائزها
(األرسة –املنهج – املعلم) ،الطالب
الذي جيد البيئة األرسية املالئمة التي تهُ يئ
له األجواء ا ُملناسبة ،واملنهج الذي يتناغم
مع الفكر و ُيساهم بصناعة العقول،
واملعلم الكفوء من رياض األطفال إىل
اجلامعات ،ممن ُيسامهون بصقل املواهب،
وتسديد ال��رأي ،وغ��رس العلم بعقول
الطلبة هو الرس ِ
بعامد التفوق والتوفيق
ال��درايس ،واليمكن أن يتحقق التطور
ّ
بكل املجاالت إذا مل يهُ تَم بصناعة العقول
من رياض األطفال إىل الدراسات العليا،
ثمة رضورة التعامل النفيس بالتعليم يف
التنشئة الرتبوية الصحيحة التي ُتفقدها
مدارسنا بسبب زخم الطلبة ،وال��دوام
الثالثي ،وعدم وجود اإلدارات الكفوءة،
كل ذلك بحاجة إىل فلسفة تربوية خُتطط
إلس�ترات��ي��ج��ي��ات مستقبلية ،بالطبع
أكثر يشء ورد ذك��ره بالقرآن الكريم
ه��وال��ق��راءة -العلم-التفكر -التبرص
–التدبر ويف هذا املجال صدر املرشف
الرتبوي املتقاعد  3مؤلفات تنحى منحى
التوجيه الرتبوي من خالل جتربة كبرية يف
ميدان التعليم (..التعليم قبل وفوق كل
غض وحطيم  -2016مالمح تربوية
 -2017-قطوف تربوية دانية .)2017

صباح محسن كاظم

بالكتاب األول ص(:11واملدرسة هي
املؤسسة الرتبوية التي تقوم هبذه املهمة
خري قيام بالتعاون مع العائلة التي هي
الوحدة الصغرى التي يتألف من عندها
املجتمع وعليها تتوقف قوته وصالحيته
وتطوره وحصانته فتسهر كل عائلة عىل
متابعة النشء وإع��داده أحسن إعداد
والتعاون اجلاد مع املدرسة ل ُتأهل النشء
باستالم الوظائف االجتامعية والوطنية
واإلنسانية ليكون ف��رد ًا واعي ًا ومواطن ًا
صاحل ًا .).حاول املؤلف بكتبه الرتبوية
وضع اللبنات األساسية وفق تعليامت
وزارة الرتبية العراقية مست ً
ال من النظام
الرتبوي بالعراق رؤى واقعية للنهوض
هبذا املِرفق املهم ال��ذي خيرج األجيال
من كل االختصاصات ،وقد فصل بتلك
املؤلفات الثالثة واقع الرتبية والتعليم من
األول اإلبتدائي صعود ًا يف ص:22
( م��ن وظ��ائ��ف التعليم اإلب��ت��دائ��ي إنه
ُيمكن الناشئ من اختيار بيئته االجتامعية
وتوسيع نطاقها وتقوية الروابط بينه وبني
سائر أفرادها فقبل سن الدراسة يكون
افقه االجتامعي ضيق ًا اليكاد يتعدى أفراد
أرسته وأقرب الناس إليه ويف أول عهده
ٍ
بمعزل عن
باملدرسة نراه يميل إىل اللعب
رفاقه واإلنفراد بألعابه ومن أجل ذلك
يبذل معلم االبتدائية جهده يف توثيق

األل��ف��ة
ب������ي������ن
ال����ت��ل�ام����ي����ذ
ً
وإعطائهم دروسا عمليه
يف معارشة اآلخرين واحرتام
حقوقهم ومراعاة شعورهم)،
ل��ق��د ن��اق��ش م��وض��وع��ات مهمة
بمحاوره الستة مراحل التعليم ،لقد
استعرض األستاذ قاسم خلف جرب يف
ثنايا الكتاب كل ماله صلة بالتعليم وكيفية
إعداد الطلبة وفق القيم الصحيحة ،كام
يف مؤلفاته الرتبوية االخ��رى( :مالمح
تربوية  -2017-قطوف تربوية دانية
 )2017ناقش برؤاه الرتبوية كل املالمح
التعليمية و الرتبوية بالعراقُ ،مستعرض ًا
اآلي��ات القرآنية التي حتث عىل العلم
واألح��ادي��ث النبوية التي رك��ز عليها
يف تلك القطوف الدانية التي تغرس
عرج
وتعلم وهتذب طالب العلم ،كام ّ
عىل أق��وال ومآثر سيد البالغة وحكم
آل البيت ..وكل فالسفة الرتبية ،وعلامء
األمة بمقوالهتم التي استعرضها بنقاط
بكل باب من أب��واب الكتاب ،وتطرق
لشخصيات تربوية س��امه��ت بتقديم
العطاء الثر والرتبية احلقيقية لألجيال
كشموع حترتق لتيضء ال��دروب ،وركز
بمعاجلة دور األرسة والتعليم يف العراق.
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قال االمام ال�سجاد عليه ال�سالم  :كونوا عباد اهلل من القوم ا ّلذين يتفكّرون  ،فال تركنوا
�إىل الدنيا  ،ف� ّإن اهلل قد قال ملح ّمد نبيه ( �صلى اهلل عليه و�آله ) ولأ�صحابه َ ( :و َ
ال
َت ْر َكنُو ْا ِ�إلىَ ا َّل ِذينَ َظ َل ُمو ْا َف َت َم َّ�س ُك ُم النَّا ُر ) ،وال تركنوا �إىل زهرة احلياة الدنيا وما فيها
ركون َمن ا ّتخذها دار قرار ،ومنزل ا�ستيطان  ،ف�إنّها دار ُبلغة  ،ومنزل َقلعة ،ودار عمل ،
فتز ّودوا ف� ّإن خري الزاد الأعمال ال�صاحلة منها قبل �أن تخرجوا منها  ،وقبل الإذن من اهلل
مرة َواب َتد�أها  ،وهو و ّ
يل مرياثها  ،فا�س�أل
يف خرابها  ،فكان قد �أخربها ا ّلذي ع ّمرها �أ ّول ّ
اهلل العون لنا ولكم على تز ّود التقوى  ،والزهد فيها  ،جعلنا اهلل و�إ ّياكم من الزاهدين يف
عاجل زهرة احلياة الدنيا  ،والراغبني العاملني لأجل ثواب الآخرة  ،ف�إنمّ ا نحن به وله ،
النبي و�آله و�س ّلم  ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
و�ص ّلى اهلل على حم ّمد
ّ
ومن كالم له ( عليه ال�سالم ) يف �إدبار الدنيا  ،و�إقبال الآخرة
قال ّ � :إن الدنيا قد ارحتلت مدبرة  ،و� ّإن الآخرة قد ارحتلت مقبلة ّ ،
ولكل
واحدة منهما بنون  ،فكونوا من �أبناء الآخرة  ،وال تكونوا من �أبناء الدنيا � ،أال وكونوا من
الزاهدين يف الدنيا  ،الراغبني يف الآخرة � ،أال � ّإن الزاهدين يف الدنيا  ،ا ّتخذوا الأر�ض
ب�ساط ًا  ،والرتاب فرا�ش ًا  ،واملاء طيب ًا َ ،ق َّر ُ�ضوا من الدنيا تقري�ض ًا �أال ومن ا�شتاق �إىل اجلنّة
املحرمات  ،ومن زهد يف الدنيا  ،هانت
� ،سال من ال�شهوات  ،ومن �أ�شفق من النّار  ،رجع من
ّ
عليه امل�صائب .
نهي االمام ال�صادق عليه ال�سالم عن املنازعات ّ
وف�ض اخل�صومة لدى حكّام اجلور
قال االمام ال�صادق عليه ال�سالم  � :مّأيا رجل كانت بينه وبني �أخ له مماراة يف حقّ  ،فدعاه
�إىل رجل من �إخوانكم ليحكم بينه وبينه  ،ف�أبى �إ ّال �أن يرفعه �إىل ه�ؤالء  ،كان مبنزلة
الذين قال اللهّ عزّ ّ
وجل فيهم � ( :ألمَ ْ َت َر �إىل ا َّل ِذينَ َيزْ ُع ُمونَ �أ َّن ُه ْم �آ َمنُوا بمِ ا �أُن ِْز َل �إ َل ْي َك َوما
الط ُ
�أُن ِْز َل ِم ْن َق ْب ِل َك ُي ِريدُ ونَ � ْأن َي َتحا َك ُموا �إىل َّ
وت َو َق ْد �أُ ِم ُروا � ْأن َي ْك ُف ُروا ِب ِه ) .
اغ ِ
مر بنا املف�ضل بن عمر و�أنا وخنت يل نت�شاجر
قال �أبو حنيفة  -وا�سمه �سعيد بن بيان ّ :
ثم قال لنا  :تعالوا �إىل املنزل  ،ف�أتيناه و�أ�صلح بيننا
يف مرياث  ،فوقف علينا �ساعة ّ ،

ب�أربعمائة درهم  ،فدفعها �إلينا حتّى �إذا ا�ستوثق ّ
كل واحد منّا �صاحبه قال املف�ضل � :أما
ولكن �أبا عبد اللهّ ال�صادق �أمرين � :إذا تنازع رجالن من �أ�صحابنا �أن
�إنّها لي�ست من مايل ّ ،
�أُ�صلح بينهما و�أفتديهما من ماله  ،فهذا مال �أبي عبد اللهّ ال�صادق .
من كتب االمام ال�صادق ( عليه ال�سالم )
م�سعدة بن �صدقة  ،قال  :كتب �أبو عبد اللهّ ( عليه ال�سالم ) �إىل رجل :
" ب�سم اللهّ الرحمن الرحيم � ،أ ّم��ا بعد  :ف�� ّإن املنافق ال يرغب يف ما قد �سعد به
امل�ؤمنون  ،وال�سعيد يتّعظ مبوعظة التقوى و�إن كان يراد باملوعظة غريه " .
من كتاب له ( عليه ال�سالم ) جواب ًا عن رجل من �أ�صحابه
�أحمد بن احل�سن امليثمي عن رجل من �أ�صحابه  ،قال  :قر�أت جواب ًا من
�أبي عبد اللهّ ( عليه ال�سالم ) �إىل رجل من �أ�صحابه � " :أ ّما بعد  :ف�إنيّ ُ �أو�صيك بتقوى
يحب  ،ويرزقه من حيث ال
اللهّ  ،ف� ّإن اللهّ قد �ضمن ملن ا ّتقاه �أن يح ّوله ع ّما يكره �إىل ما ّ
ممن يخاف على العباد من ذنوبهم  ،وي�أمن العقوبة من ذنبه ،
يحت�سب  .ف�إ ّياك �أن تكون ّ
ف� ّإن اللهّ تعاىل ال ُيخدع عن جنّته وال ُينال ما عنده �إ ّال بطاعته �إن �شاء اللهّ " .
من كتابه ( عليه ال�سالم ) �إىل �شيعته
يف كتاب ال�شيخ ال�سعيد " و ّرام بن �أبي فرا�س " املرتجم باملجموع  ،عن حم ّمد ابن م�سلم ،
قال  :كتب �أبو عبد اللهّ ( عليه ال�سالم ) �إىل ال�شيعة :
ال�سن منكم والنُهى والر�أي على ذوي اجلهل وط ّالب الرئا�سة �أو لي�صيبنّكم
"
ليعطفن ذوو ّ
ّ
لعنتي �أجمعني " .
من كتاب له ( عليه ال�سالم )
كتب حممد بن �إبراهيم �إىل �أبي عبد اللهّ ( عليه ال�سالم ) � :أخربنا ما ف�ضلكم �أهل البيت
؟ فكتب �إليه �أبو عبد اللهّ ( عليه ال�سالم ) ّ � " :إن الكواكب ُجعلت يف ال�سماء �أمان ًا لأهل
ال�سماء  ،ف�إذا ذهبت جنوم ال�سماء جاء �أهل ال�سماء ما كانوا يوعدون "  ،وقال ر�سول اللهّ
( �صلى اهلل عليه و�آله ) ُ " :جعل �أهل بيتي �أمان ًا لأُ ّمتي  ،ف�إذا ذهب �أهل بيتي جاء �أُ ّمتي
ما كانوا يوعدون "
كتب ال�صادق ( عليه ال�سالم ) �إىل بع�ض النا�س .
" �إن �أردت �أن تختم بخري عملك حتّى ُتقب�ض و�أنت يف �أف�ضل الأعمال ّ
فعظم للهّ حقّه
رت بحلمه عنك  ،و�أك��رم ّ
�أن تبذل نعماءه يف معا�صيه  ،و�أن تغ ّ
كل من وجدته يذكرنا
ثم لي�س عليك � ،صادق ًا كان �أو كاذب ًا � ،إنمّ ا لك ن ّيتك وعليه كذبه ".
�أو ينتحل مو ّدتنا ّ ،
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ُ
يسأل البعض احيانا عن الفرق ما بني
علم النفس وعلم التنمية البرشية ،وقد
يتصور البعض ان التنمية البرشية هي
خمترص علم النفس التي تقدم للعوام
من الناس من غري االختصاص ،وهذا
فهم خاطئ بال شك ،فعلم النفس علم
قائم بذاته قبل اكثر من قرن له منظروه
واجت��اه��ات��ه ون��ظ��ري��ات ع��دي��دةـ ومر
بمراحل وجتارب وحمطات تطور وال
زالت يف تطور مستمر هبذا احلقل من
املعرفة ،اما التنمية البرشية التي يطلق
عليها مصطلح «علم» وهو مصطلح
غري مناسب هلا الهنا ال ختضع ما تطرحه
للدراسة العلمية م��ن فهم وتفسري
وحتكم وتنبؤ ,فالتنمية البرشية كظاهرة
حديثة وليست بقدم علم النفس.
إن علم النفس قائم عىل التجارب
املختربية واملعملية املوضوعية ،بعض
هذه التجارب كانت عىل احليوانات مثل
الفئران والقطط والكالب مثل جتارب
سكنر وثورندايك وبافلوف وغريهم
من السلوكيني ,ايضا جتارب فرويد مع
مرضاه من الطبقات االرستقراطية
خصوصا النساء املرتفات اللوايت كن
يعانني من الرتف والغنى.
املهم ان ه��ذه التجارب هي جتارب
علمية اخضعت للدراسة والبحث
واستمرت سنوات ،رب�ما اشهر هذه
ال��دراس��ات يف املجال املعريف دراس��ة
بياجيه ع�لى اطفاله ال��ذي��ن تابع من
خالهلم التطور املعريف هلم منذ امليالد
اىل سن املراهقة!.
بمعنى ان جتربة واحدة قد تستمر ملدة
عرشين سنة للتوصل اىل حقيقة واحد!

 ..بينام التنمية البرشية فهي قائمة عىل
جت��ارب الكاتب ،وه��ذه التجارب ال
نستطيع ان نحكم عىل مصداقيتها،
واشهر كتاب يف هذا املجال كتاب دع
القلق وابدأ يف احلياة الذي تشكل من
قصص ربام يشوهبا املثالية والكاملية يف
العرض وال ختلو هذه القصص من فن
يف صياغتها بشكل مشوق.
علم النفس وألنه علم فال يتكلم بلغة
العموميات او لغة الوصفة او لغة
احل��دي��ث ،هو يتحدث بلغة اجرائية
تفصيلية ،يف اوروب��ا حني تتحدث يف
النفس والسلوك يقال لك :مل��اذا؟!،
بمعنى اعطني تفسريا علميا لكالمك،
ال خت�برين ب��ق��درة االن��س��ان ع�لى حل
املشكالت والوصول اىل االهداف ان مل
ختربين كيف؟! ،وان اخربتني بخطوات
تفصيلية كيف سأناقشك بكل خطوة
م��ن ه��ذه اخل��ط��وات وس��أخ�برك مثال
ملاذا تقدمت هذه اخلطوة عىل اخلطوة
التي تليها وملاذا حل هذه املشكلة بسبع
خطوات وليس بعرش؟! ..اما التنمية
البرشية فتتحدث كام هو معلوم بمثالية
ك��ب�يرة استغلها البعض لالستهزاء
والسخرية منها لغة العمومية ال اشكال
هبا ان كنا هندف اىل بعث االمل والطاقة
يف نفس املقابل برشط ان ال يكون االمل
كذابا والطاقة فارغة من مصداقيتها.
بال شك ان علم النفس اعم واشمل
من التنمية البرشية ,فالتنمية البرشية
طرائق حلل املشكالت املستعصية او
البسيطة وهذا نجده يف اساليب تعديل
السلوك التي كتب عنها علامء السلوك
يف امريكا ،انا اتصور ان تقبل التنمية

البرشية او رفضها يرتبط بشكل او
باخر بنمط الشخصية فالبعض مكتئب
وس��وداوي يف تفكريه وحياته واالخر
متفائل لدرجة انه يضحك حني خيرس
بل يبكي فرحا ويتجدد االمل يف نفسه
باحلياة مع كل اهنزام ،وهذا االمر يتعلق
بالوراثة من جهة والتنشئة االجتامعية يف
سنوات الطفولة االوىل ..ارى ان التنمية
البرشية قد تكون انحرفت اىل علم
جتاري لكسب املال واقامة الندوات او
املحارضات التي يدخلها الناس بأرقام
خيالية امال يف حل املشكالت ,واملشكلة
اهنم خيرجون بطاقة كبرية للتغري ولكن
ما ان يبتعدوا عن قاعة املحارضة مئة
مرت حتى يتغلغل اليأس هلم مرة اخرى
وه��ذه مشكلة ترتبط بالفرد اكثر من
التنمية البرشية ،يف هذه االيام الصعبة
التي نعيشها ال غنى لنا عن التنمية
البرشية وان كان فيها مبالغة وخيال.
فالظروف قاهرة ولكنها قد تزرع االمل
لدى فرد من افراد املجتمع ،وال ننسى
ان التنمية البرشية قد غ�يرت الكثري
من الناس باالجتاه الصحيح ،هي فقط
اكدت هلم رغبتهم بالتغيري ،اخربهتم
ان هلم اجنحة للطريان ،وصدقوا ذلك
وفعال طاروا بعيدا عن الفشل واحلزن،
كل ما نحتاجه ان ال نخلط االمور وال
نرتفع بالتنمية البرشية اىل درجة العلم
ويف املقابل ان نحوهلا اىل خرافات ،كل
ما علينا ان نحرتم التنمية البرشية ،نقدر
دورها البسيط وال نسقطها فهي بالرغم
من كل االنتقادات لرجاهلا وكتبها قد
تنتشل فردا من الضياع.

شهر التغيير..
من منّا ال يحلم بالتغيري ،على
م�ستوى حياته ال�شخ�صية وحياة
�أ�سرته ،يف البيت �أو العمل ،اجلميع يطمح
دائم ًا �إىل عدم البقاء والتق ّيد بالروتني اليومي
القاتل ،نحو ف�سحة احلياة التي �ستعي�شها ب�صورة �صحيحة
لو و�ضعتَ لنف�سك نظام ًا �صحيح ًا ،ومبا �أننا نعي�ش يف �شهر اخلري
وال�برك��ة؛ فهو �شهر للتغيري املن�شود فع ًال ،وه��و ما �سنعرفه من خالل
مميزات هذا ال�شهر الف�ضيل:
( )1الربجمة النفسية:
يرى علامء النفس املحدثون ,أن أي تغيري
يكرر من ( 6إىل  21مرة) ,يعني
جيب أن ّ
حتى تحُ دث تغيري ًا حقيق ًيا يف حياتك
فالبد أن تكرر نجاحاته من ( 6إىل 21
مرة).
وشهر رمضان نشاط يكرر عىل مدى
( 29إىل  30يو ًما) ,هذا يعني استمرار
النجاح يف هذه العبادة العظيمة 30
يو ًما 30( ..مرة) تمُ سك من الصباح
وإىل املغرب فال ترشب وال تأكل وال
وال تسب وال تفسق هذه برجمة أكيدة,
اً
مسلم صام رمضان
وهلذا فإنك ال جتد
وبعد شهر واح��د فقط من حياته إال
وقد تأثر يف العبادة إىل األبد فهذه صفة
عظيمة يف شهر رم��ض��ان ,صيام شهر
واحد بأكمله من رمضان أفضل نفس ًيا
وبرجم ًيا من صيام متقطع غري مؤقت
 60يو ًما أو حتى  600يوم ,هذا ال يقلل
من شأن الصيام املتقطع ,فصيام أي يوم
له فوائد كثرية ,لكن نحن نتحدث عن
فضائله يف الربجمة النفسية ,االستمرارية
هلا بالغ األثر يف الربجمة وهلذا السبب
جتد إن اإلسالم هنى عن اإلفطار طيلة
أي��ام رم��ض��ان مل��ن ليس ل��ه ع��ذر وأن
الشخص الذي أفطر ال يعوض ذلك
اليوم ولو صام الدهر كله.
( )2اختاذ القرار:
من مميزات هذا الشهر الفضيل تعليمه
للمسلم اختاذ القرار ,مشكلة املشكالت

عند ال��ن��اس ع��دم اخت���اذ ال��ق��رارات,
اإلنسان القوي إنسان صاحب قرار,
اإلن��س��ان الضعيف م�ت�ر ّدد ,ال�ت�ر ّدد ال
نفوسا ضعيفة فحسب بل يأيت
ينشئ
ً
ب��أم��راض سيكولوجية أي أم��راض
نفسية وجسامنية ،والرتدد يبدأ بسيط ًا يف
اختاذ قرارات صغرية ثم يكرب مع الربجمة
والعادة وأغلب أمور حياتنا تعتمد عىل
قرارات بسيطة و صغرية ,فكل ثانية متر
يف حياتنا فيها جمموعة قرارات ,حركات
يدك ورجلك ودق��ات قلبك وهضم
معدتك ودوران دورتك الدموية ودفاع
خالياك اجلسامنية وغري ذلك ,كل ذلك
قرارات يتخذها العقل بوعي أو بغري
وعي يف الدقيقة بل والثانية الواحدة بل
وجزء من الثانية  ,تصور ترددا يف مثل
هذه القرارات ,إن ذلك يعني مشاكل
كثرية صحية ونفسية.
( )3اإلنجاز:
اإلن��ج��از تكون بدايته الصحيحة يف
النفس ,هناك أن��اس حققوا املاليني
وبنوا القصور وأثاروا األرض لكنهم
يف أنفسهم ضعفاء تعساء ,ماتوا فامتت
دعواهم ،وشهر رمضان يعلم اإلنسان
اإلن��ج��از يف ف�ترة ( 30ي��و ًم��ا) مكثفة
تصوم هن��ارك وتقوم ليلك فتشعر يف
ريا
هناية شهرك أنك حققت ً
ربحا كب ً
وأنجزت عم ً
عظيم والناس طبيعتها
اً ,
ال
تبدأ متحمسة فتخف احلامسة مع األيام,
أما رمضان فيعلم اإلنسان كيف ينجز

علي حسين

إذ هي بداية قوية وبإرادة فتصبح أقوى
بعد أي��ام ,فإذا طالت املدة تقوت أكثر
عىل غري عادة الكساىل واخلائبني فدخل
يف العرشة األواخ��ر ف��زادت العبادات
وتنشط الكساىل وأطال املسلم ليله يف
التعبد وهناره يف التالوة والذكر خاصة
إذا كان معتك ًفا ,فإن مل يكن ففي العمل
والذكر والتالوة ,فإذا قربت النهاية زيد
من عمله فدخل يف الليايل األكثر بركة,
وهكذا يكون اإلنجاز الصحيح ،ابدأ
عم ً
ال ثم كثّف أكثر ثم إذا قربت من
اإلنجاز فشد أكثر حتى تتم العمل كله
بإتقان ومتام.
( )4تنظيم الوقت:
من ميزات هذا الشهر الفضيل تنظيمه
ل�لأوق��ات ,يف س��اع��ة معينة وحم��ددة
اإلم��س��اك ويف س��اع��ة معينة وحم��ددة
اإلفطار دقة التزام تنظيم  .أغلب الناس
ال يويل أمهية للوقت والتنظيم هو بالتايل
ال يويل أمهية حلياته ألن الوقت هو احلياة
 ,فاحلياة عبارة عن وقت يميض فتميض.
ففي شهر رمضان دقة والتزام وتنظيم
لألوقات وترى األمة بكاملها جتلس
ع�لى م��ائ��دة اإلف��ط��ار تنتظر اإلع�لان
بالفطور ,واألم���ة بكاملها متتنع عن
ال��ط��ع��ام وال��ش�راب واجل��م�اع ساعة
اإلمساك ,وترى األمة صا ّفة يف الصالة
ويشء عجيب لو كان لك أن تنظر إليه
من أعىل أو تشاهده من بعيد ,أمة يف غاية
النظام و الدقة و الرتتيب.
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مهن وألقابها

لوحة تمثل (الخضر) في التراث االسالمي
أو (مار جرجيس) في التراث المسيحي
او (إلياس) في التراث اليهودي.
متحف فكتوريا وألبرت  -لندن

األطرقجي :بائع السجاد والبساط.
مغازجي :بائع الكرايس واملناضد املرايا واللوازم املنزلية.
العباجيي :بائع العبي وناسجها والعباية تسمى أحيانا (بشت).
علوجي :يبيع احلبوب والطحني والعلوة هي السوق أو سوق
اجلملة.
الفروجي :خياط العبي (الفرو).
القندرجي أو اخلفاف :الشخص الذي يصنع األحذية.

ٌ
كنز عظيم
38
يستحب يف ك� ّ
�ل ليلة من ليايل شهر رمضان صالة
ّ
ركعتني :تقرأ يف ّ
كل ركعة احلمد ،وال ّتوحيد ثالث
حان َم ْن ُه َو َح ٌ
مرات ..فإذا س ّلمت تقولُ :س ْب َ
فيظ ال
ّ
حيم ال َي ْع َج ُلُ ،س ْب َ
َيغْ ُفلُ ،س َ
حان َم ْن ُه َو
بحان َم ْن ُه َو َر ٌ
قائِ ٌم ال َي ْس ُهوُ ،س ْب َ
تسبح
حان َم ْن ُه َو دائِ ٌم ال َي ْل ُهو!ّ ..
ثم ّ
ثم تقولُ :س ْبحا َن َك
مرات ّ
بال ّتسبيحات األربع سبع ّ
ظيم ْاغ ِف ْر ليِ َ َّ
ظيم!..
الذن َْب ا ْل َع َ
ُس ْبحا َن َك ُس ْبحا َن َك ،يا َع ُ
مرات.
ّ
ثم تصليّ عىل ال ّنبي وآله عرش ّ

الملك فيصل الثاني يضع حجر األساس لمشروع
(سد دربندخان) ضمن فعاليات أسبوع اإلعمار 1956

شهر الطاعات..
ُ
الشيخ حبيب الكاظمي

شهر رمضان المبارك عراق ّيًا
يتميز شهر رمضان املبارك بنكهة خاصة لدى العراقيني إذ حتفل
ّ
املنازل والشوارع واملحال التجارية بمظاهر الزينة والفرح تعبريا
عن البهجة وال�سرور يف نفوس الصائمني بقدوم ضيف عزيز
عليهم.
ومن ابرز ما يشهده الشهر الفضيل إقامة والئم اإلفطار اجلامعي
الذي جيتمع فيه االقارب واالصدقاء يف احد املنازل ويتشاركون
الفرحة بحلول الشهر ،ويتم تبادل اطباق الطعام واحللويات بني
اجلريان تطبيقا ملبادئ االسالم يف املحبة والوئام.
كام حيرص العراقيون عىل تناول حبات التمر واللبن عند افطارهم،
وتربز بشكل الفت أصناف التمور العراقية املعروفة ضمن مائدة
االك��ل مثل االرشيس او الرببن او اخلستاوي او اخل�ضري او
.
الزهدي او احللواين
ومن بني ما حتفل به مائدة رمضان يف العراق الشوربة (احلساء) وهي
عبارة عن طهو حبوب العدس او املاش تطبخ مع حلم اخلروف
لتكون من اطيب االطباق الغذائية الرمضانية تقدم بجوارها اطباق
من الدوملة او (الباجه) التي حترص عىل طبخها كبريات السن
من امهات البيوت مرة باألسبوع كام تتميز هذه املائدة الرمضانية
بتشكيلة العصائر ومن ابرزها (عصري النومي برصة).
ومن املظاهر الرمضانية اجلميلة هي كثرة الزيارات بني العائالت
وصلة األرح��ام بزيارة االق��ارب وامل��رىض وتقديم املساعدات
للمحتاجني ،فيام يبعث تبادل األطعمة بني العائالت قبل االفطار
بوقت قصري نكهة خاصة لرمضان.

* إن شهر رمضان بمثابة بستان فيه أشجار،
وثمرته هي التقوى ،والتقوى ليس يف هذا الشهر
فحسب! ..وإنام التقوى عىل مدار السنة.
* إن هناك فرق ًا بني إنسان يشتاق لشهر رمضان
املبارك ،وبني إنسان يتمنى لو أنه يتأخر أليام!..
* إن اإلنسان إذا فقد شهيته للطاعات؛ -كأن
يدخل املسجد ،فيشعر أن��ه يف مكان كئيب ال
يستطيع التحمل ،فيصيل وخي��رج برسعة دون
تعقيبات ..ويف شهر رمضان يعد األي��ام ع��دّ ا،
ليصل ليوم العيد -فهذه أول املصيبة ..وأما إذا
رأى يف نفسه حرص ًا وجوع ًا معنوي ًا :كأن يصيل
الصالة املستحبة ،وال يشبع ..ويصيل الفريضة،
وال يشبع ..وحيرض املسجد أو املأتم ..إذا وصل
إىل هذه الدرجة ،فليعلم أنه وصل! ..هذه الشهية
املتغرية عالمة عىل أن اإلنسان قد رشح ،ألن يكون
نديم السلطان ،ورب العاملني يعرف زبائنه!..
* إن بعض الناس ألج��ل كسب م��ادي بسيط،
ألمور أرضية ،يتحىل بالصرب ..فقد يصرب أربع
سنوات للحصول عىل شهادة جامعية ،أما عندما
تصل القضية إىل عامل األنفس ،فإنه يتوقع أن يصل
يف أربعني يوما ،أو يف شهر رمضان املبارك ،أو يفحجة ،أو يف عمرة ،أو يف موسم معني -إىل مستوى
الصاحلني ،والذين وصلوا إىل درجات عالية من
الكامل ..وهذا خالف السنة اإلهلية يف خلقه.
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يعلن

عن فتح باب التسجيل
للعام الدراسي  2019/2018وللمراحل ادناه :

االول ابتدائي لالعمار من  6الى  10سنوات اليافعين لالعمار من  10الى  15سنة
المسرع لالعمار من  12الى  18سنة محو االمية لالعمار من  15الى  55سنة
علمان الدراسة في جميع المراحل رسمية ومعترف بها من قبل وزارة التربية

المستمسكات المطلوبة
المستمسكات االربعة مستنسخة
صورتان
شهادة صحية
عنوان المعهد :حي العباس  -طريق بغداد
االتصال على االرقام التالية  07801112651 :ـــ 07717964640

