عن اإلمام الصادق a
قال رسول اهلل : jلو أن البهائم
يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم
ما أكلتم منها سمينا.
المصدر  :بحار األنوار

سورة األحزاب

تفسير السورة
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اللِ َفإِن مَّْل َت ْع َل ُموا آ َب ُ
ين َو َم َوالِ ُ
الدِّ ِ
َاح ِفيماَ َأ ْخ َط ْأ ُتم بِ ِه َو َل ِكن َّما
س َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
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(  ) 1ي��ا أهيا النبي ات��ق اهلل وال تطع الكافرين واملنافق�ين القمي وهذا هو
الذي قال عنه الصادق عليه السالم ان اهلل بعث نبيه بإياك أعني واسمعي
يا جارة فاملخاطبة للنبي صىل اهلل عليه وآله واملعنى للناس يف املجمع نزلت
يف أيب س��فيان بن حرب وعكرمة بن أيب جهل وأيب األعور السلمي ( ) 2
واتب��ع ما يوحى إليك من ربك ان اهلل كان بام تعملون خبريا (  ) 3وتوكل
ع�لى اهلل وكف��ى باهلل وكيال (  ) 4ما جعل اهلل لرج��ل من قلبني يف جوفه ما
مج��ع قلب�ين يف جوف القمي عن الباقر عليه الس�لام ق��ال قال عيل بن أيب
طالب عليه الس�لام ال جيتمع حبنا وحب عدونا يف جوف انس��ان ان اهلل مل
جيع��ل لرجل قلبني يف جوفه فيحب هبذا ويبغض هب��ذا فأما حمبنا فيخلص
احل��ب لنا ك�ما خيلص الذه��ب بالنار ال كدر في��ه فم��ن أراد أن يعلم حبنا
فليمتح��ن قلبه فان ش��ارك يف حبنا حب عدونا فليس منا ولس��نا منه واهلل
عدوه��م وجربئيل وميكائيل واهلل ع��دو للكافرين (  ) 5ادعوهم آلبائهم
انس��بوهم إليهم هو أقسط عند اهلل أعدل أريد به مطلق الزيادة ال التفضيل
ومعناه البالغ يف الصدق فإن مل تعلموا اباءهم لتنس��بوهم إليهم فإخوانكم
يف الدي��ن فهم إخوانكم يف الدين ومواليك��م وأولياؤكم فيه فيقولون هذا
أخ��ي وموالي هبذا التأوي��ل وليس عليكم جناح في�ما أخطأتم به وال إثم
عليك��م فيام فعلتم��وه من ذلك خمطئني قبل النهي أو بعده عىل النس��يان أو
س��بق اللس��ان ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان اهلل غفورا رحيام يعفو عن
املخط��ئ (  ) 6النبي أوىل باملؤمنني من أنفس��هم يعن��ي أوىل هبم يف األمور
كله��ا فإنه ال يأمره��م وال يرىض منه��م إال بام فيه صالحه��م ونجاحهم.

المراسلون :حسني نرص -قاسم عبد اهلادي
رئيس التحرير : :سامي جواد كاظم
ضياء االسدي  -حسنني الزكروطي
مدير التحرير  ::طالب عباس الظاهر
التصميم :عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي
سكرتير التحرير :حسني النعمة
التنضيد االلكتروني :حيدر عدنان
هيأة التحرير :عيل الشاهر
االرشيف :حممد محزة -ليث النرصاوي
حيدر عاشور العبيدي
االشراف اللغوي :عباس الصباغ
حممد محيد الصواف
التصوير  :وحدة االتصوير
رقم االعتماد يف نقابة ال�صحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
هاتف املجلة
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
07711173603
Email: ahrar_news @ y a h o o . c o m

16

33

30

22

ُ
دميومة الإميان
لربم�� ��ا يعتقد البعض انه طالما يعبد اهلل في االوقات الخمس�� ��ة فان�� ��ه اّدى ماعليه ويجعل عبادته ميزانا العماله
فهنالك اعمال ال تتفق والعبادة  ،وهناك من يصل الى درجة من االيمان ثم يتراجع وهذا القبح بحد ذاته وقد
ش�� �ّ�به ذلك رس�� ��ول اهلل صلى اهلل عليه واله تارك العبادة في قوله الش�� ��ريف  »:ما أقبح الفقر بعد الغنى ،وأقبح
الخطيئة بعد المسكنة ،وأقبح من ذلك العابد هلل ثم يدع عبادته»
انه�� ��ا حقيقة عندما يصاب بالفقر م�� ��ن كان غنيا ولم يحرص على ماله بحيث انه يحافظ عليه في التجارة او
التصرف فيخسر ما لديه فتكون نظرة المجتمع اليه نظرة سلبية وقد ُيرثى لحاله كيف كان وكيف اصبح
 ،وه�� ��ذا مث�� ��ل الذي يعبد اهلل وهذا يعني انه يؤدي واجبا كلفه اهلل به ث�� ��م يترك العبادة وتركه للعبادة يعني
ارتكاب�� ��ه للموبق�� ��ات وهذه اقبح القبائح فالذي يعبد اهلل عليه ان يحرص عل�� ��ى اتقانها والحفاظ على تصرفاته
بحي�� ��ث تكون متفقة وطبيع�� ��ة عبادته الن الصالة تنهى عن الفحش�� ��اء وعن المنك�� ��ر  ،فديمومة االيمان تعني
ديمومة العمل الصالح وتجنب السيئات .
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أخبار

• (برهم صالح) رئيس جمهورية العراق :
ان العراق يسعى الى تحقيق توافق اقليمي شامل على قاعدة الحوار ولديه الرغبة
الجادة لبناء عالقات متطورة مع جيرانه بما يخدم المصالح المشتركة مع كافة دول
الجوار والبدء بصفحة عالقات بناءة مع الجميع.

ومتابعات
َ
مليون يورو تمنحها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) في االتحاد األوروبي للمزارعين «الضعفاء» في نينوى
• ()15
لزيادة دخلهم وفرص العمل المتاحة لهم

كربالء ...تشكيالت الحشد الشعبي تحتفي بالذكرى
في
َ
الخامسة للفتوى المقدسة
نظمت تشكيالت احلشد الشعبي املبارك يف مدينة كربالء مسرية احتفائية توسمت
بإسم ( الوفاء ) بمناسبة الذكرى اخلامسة لصدور فتوى الدفاع املقدسة التي
اطلقتها املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف متمثلة بسامحة املرجع الديني
االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله ال��وارف ) ملحاربة عصابات
(داعش) االجرامية وتطهري ارض العراق من دنسهم .
انطلق املحتفون يف منطقة بني احلرمني الرشيفني بمشاركة فرقة العباس (عليه
السالم) القتالية من خالل اللواء (  26حشد شعبي ) فضال عن بقية تشكيالت
احلشد الشعبي ،اضافة اىل قيادة عمليات الفرات االوسط  ،حيث ُرفعت صور
الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن حياض هذا الوطن مضحني بأرواحهم وأجسادهم
صونا لكرامته وسيادته ومقدساته ضاربني اعظم امثلة الوفاء واإليثار يف التاريخ
املعارص .وقال الشيخ (ميثم الزيدي) املرشف عىل فرقة العباس ( عليه السالم
) القتالية :إن املسرية تضمنت فعاليات خمتلفة منها أناشيد وكلامت لقادة احلشد
الشعبي استذكرت تلك الفتوى ودورها يف حفظ البلد وسيادته كام تم استذكار
دماء الشهداء واجلرحى وتلك التضحيات املقدمة من قبل العوائل العراقية التي
أنجبت هؤالء األبطال امللبني للفتوى واملحققني للنرص العراقي الفريد.

بعد انقطاع  30عاما ..االتفاق على منح تأشيرة الحج للعراقيين من بغداد
أعلنت هيئة احلج والعمرة ،عن اتفاق رئيسها خالد العطية مع السفري السعودي عبد العزيز الشمري عىل منح تأشرية الدخول للحجاج
العراقيني من السفارة السعودية يف بغداد.
وقال املتحدث باسم اهليئة (حسن الكناين) يف بيان هلا جاء فيه ،إن العطية التقى السفري السعودي يف بغداد «وجرى االتفاق عىل أن
يكون منح تأشرية الدخول للحجاج العراقيني من مقر السفارة يف بغداد بعد انقطاع استمر ألكثر من  30عام ًا .وأضاف الكناين ،أن
اهليئة بذلت جهود ًا كبرية ألجل أن يكون منح التأشريات للحجاج من بغداد ،لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة واجلهد
التي كانت تبذهلا اهليئة يف كل عام ،حيث كانت التأشريات متنح من العاصمة األردنية عامن.
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• (صباح االحمد الجابر الصبالح) امير الكويت:
ان «العالقات بين العراق والكويت قطعت اشواطًا كبيرة الى االمام بفضل حكمة ورغبة القيادتين في
البلدين لتجاوز مخلفات الماضي وان بالده في الوقت الحاضر تؤمن بشكل راسخ بأهمية ان ينعم
العراق باألمن واالستقرار...

• ( )5000شجرة من الفواكه والحمضيات المختلفة تباشر بزراعتها مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة الحسينية المقدسة
كمرحلة اولى لتجربتها في مجال مقاومة الظروف المناخية للمزرعة.

العتبة الحسينية المقدسة ُتطلق برنامجا قرآنيا
في جمهورية اوغندا االفريقية
اطلق دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة برناجمه القرآين التطويري
إلعداد الكوادر القرآنية يف مجهورية اوغندا.
أكد ذلك الشيخ (حسن املنصوري) رئيس الدار  ،مضيفا تواصالً مع أهداف
ال��دار يف تنظيم الربامج التطويرية والتخصصية يف خمتلف ال��دول ضمن
رؤيتها لتوسيع دائرة العمل التبليغي عرب الرقعة اجلغرافية لنشاطاهتا يف عدد
من الدول ،اقيم وللمرة االوىل عىل مستوى قارة إفريقيا الربنامج التطويري
إلعداد الكوادر القرآنية بمشاركة اكثر من  50طالب ًا وطالبة يف مجهورية
أوغندا.
واوضح املنصوري ان الربنامج يتواصل عىل مدى  ١٢يوما بواقع ثالث
فرتات تدريسية صباحية ومسائية وليلية ويتلقى الطلبة فيها حمارضات يف
القراءة الصحيحة وقواعد التجويد باإلضافة اىل حمارضات يف حفظ القرآن
الكريم وأساليبه .مشريا اىل ان كل متخرج متميز يف هذه الدورة سيتم منحه
شهادات خترج معتمدة تؤهله للعمل كمعلم للقرآن الكريم باملدن والقرى يف
أوغندا .

العراق والكويت يتباحثان تطوير العالقات واألوضاع االقليمية واالقتصادية
تباحث رئيس جملس الوزراء عادل عبد املهدي مع امري دولة الكويت الشیخ صباح االمحد اجلابر الصباح ،الذي وصل اىل بغداد عىل
رأس وفد وزاري كبري ،تطوير العالقات الثنائية وفرص التعاون بني البلدين وتفعيل املنطقة التجارية احلرة املشرتكة ،اىل جانب بحث
األوضاع اإلقليمية ،وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء االعالمي ان املباحثات سادهتا اجواء من الودية والرصاحة والتفاهم وتبادل
وجهات النظر حول خمتلف القضايا..مضيفا ان امري دولة الكويت اعرب عن شكره وتقديره حلسن االستقبال الذي لقيه والوفد
املرافق له  ،مؤكدا ان زيارته اليوم تأيت بعد زيارة رئيس جملس الوزراء لدولة الكويت وترسيخ قوة العالقات الثنائية ،مشيدا بتوجهات
احلكومة العراقية وبسياستها املتوازنة وتعاطيها االجيايب مع ازمات املنطقة .
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الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /17شوال1440/هـ الموافق 2019/6/21م :

ُ
نظرة التشريع اإلسالمي للتكافل االجتماعي؟
ما
من وصية االمام الصادق (عليه السالم) لعبداهلل بن جندب :
(يا بن جندب ،املايش يف حاجة اخيه كالساعي بني الصفا واملروة،
وقايض حاجته كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل يوم بدر وأحد ،وما
ِ
عذب اهلل امة اال عند استهانتها بحقوق ِ
ّ
فقراء اخواهنم).
وينبهنا اىل مبدأ ووظيفة
يعرفنا ّ
االمام الصادق (عليه السالم) ّ
اجتامعية مهمة جهلها وغفل عنها وهتاون هبا الكثري منا والكثري
من املسلمني ،أال وهي (السعي لقضاء حوائج املسلمني وقضاء
حوائج االخوان) ،هنا يف هذا املقطع اخواين لدينا شيئان ،تارة
االنسان يسعى يف قضاء حوائج اخوانه قد ُتقىض وقد ال ُتقىض،
وتارة يسعى االنسان يف حاجة اخوانه و ُتقىض تلك احلاجة  ،وهنا
يشبه من يسعى
عندنا سعيان ونتيجتان ،فاإلمام (عليه السالم) ّ
يف قضاء حوائج اخوانه حتى وان مل ُتقض بمنزلة من يسعى بني
منه
الصفا واملروة ،ويكون له اجر ذلك السعي ،وهناك يشء اعىل ُ
بأن يو ّفق االنسان بقضاء حاجة اخوانه ،االمام (عليه السالم)
يشبهه بمن يقاتل بني يدي رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
ّ
يف بدر و ُاحد وقد تشحط جسمه من اجلراح يف تلك املعركة.
اهيا االخوة واالخوات ما هو الرس يف هذا االهتامم الكبري من النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) واالئمة املعصومني عليهم السالم يف
بيان مقام ومنزلة هذا املبدأ االجتامعي وهذه الوظيفة االجتامعية
ما هو الرس يف ذلك؟
لعل الكثري م ّنا جيهل ويغفل عن حقيقة االسالم املتكامل ،الكثري
اساسه هو يف العبادات ..اداء الصالة
م ّنا يتصور ان االسالم
ُ

والصوم واحلج وبقية العبادات ،وان املقام العظيم لإلنسان املؤمن
هو يف ادائه للعبادات والذكر والدعاء ،ويغفل عن بقية الوظائف
والنظم االسالمية فيستهني ويستصغر هبذه املهام االجتامعية وال
يعري هلا أمهية وال يعتني بأدائها ،ويرصف وقته واهتاممه وجهده يف
العبادات فقط.
االئمة املعصومون عليهم السالم ينبهوننا اىل مسألة مهمة يقولون
االس�لام ليس فقط اداء صالة وصوم وحج  ..بل هناك امور
ومنه
منه النظام العبادي ُ
اخرى واالسالم نظام متكامل يف احلياة ُ
التكافل االجتامعي ومن مجلة مفردات هذا النظام هو انك تقيض
حوائج اخوانك االخرين..
بعضه االخر
التكافل االجتامعي أي ان املجتمع بعضه يكفل
ُ
يعرفوننا وينبهوننا بأن الوظائف
ومن مجلته الفقراء ..فاألئمة ّ
االجتامعية هلا عناية وأمهية يف نظر املرشّ ع االسالمي وكي ال
تكون نظرتنا ناقصة وال نفهم االسالم فهامً صحيح ًا متكامال ً..
النقطة االخرى املهمة ان املعصومني عليهم السالم مل يريدوا ان
يكون االنسان املسلم اناني ًا واملجتمع انانيا ،فاإلنسان حينام هيتم
فقط ويعتني بقضاء حاجاته ،والعناية بتوفري اخلدمة لنفسه فقط
وال هيتم وال يعتني بحاجات االخرين يف املجتمع فهذا فرد اناين
وجمتمع اناين ،االسالم اراد من االنسان املسلم ان تكون دائرة
اهتاممه وسعيه لبقية أفراد املجتمع وان يشعر بحاجات االخرين
ويقيض حاجات االخرين وحينئذ ستقوى االوارص والعالقات
االجتامعية وحيصل لدينا تكافل جمتمعي وحيصل لدينا جمتمع دائرة
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اهتامماته واسعة وال ينغلق عىل نفسه وال يكون اناني ًا..
لذلك نجد ان الكثري من الروايات التي بينت املنزلة العظيمة
لقضاء حوائج االخوان املؤمنني وادخال الرسور عليهم وغري
ذلك من االمور ..نلتفت اىل قضية قد يقول البعض نحن ليس
لدينا امكانية مادية لنقيض حوائج االخرين ..التفتوا الروايات
الرشيفة بينت انه تارة عندنا قضاء حاجة مادية أي مالية ،ولدينا
قضاء حاجة معنوية..
تارة انسان متمكن لديه مال ُيعني انسانا حمتاجا للامل او يقرضه
شيئ ًا من املال لقضاء حاجته ،وتارة انسان ليس لديه يشء من
املال ولكن هذا اخي املؤمن لديه مشكلة ولديه أزمة او حمنة
او لديه يشء من النزاع والتقاطع مع اخرين وهو حيتاج ا َّيل انا
لدي جاه او منزلة اجتامعية او لدي قدرة عىل التأثري واستطع ان
اتدخل واحل مشاكل االخرين وافرج كربة اخي املؤمن وادخل
الرسور عىل قلبه وهذا نسميه قضاء احلاجة املعنوية وهو مشمول
بقضاء احلوائج.
لذلك ورد يف بعض الروايات( :احرصوا عىل قضاء حوائج
املؤمنني وادخال الرسور عىل قلوهبم ودفع املكروه عنهم فانه
ليس من االعامل عند اهلل عز وجل بعد االيامن افضل من ادخال
الرسور عىل قلوب املؤمنني) فاإلمام (عليه السالم) يقول بعد
االي�مان باهلل تعاىل ليس هناك افضل من ان تدخل هذا املبدأ
االجتامعي الوظيفة االجتامعية انك تدخل الرسور عىل قلوب
املؤمنني وبذلك تقيض حوائجهم املادية او املعنوية ،لذلك
اجلميع قادرون عىل ان يؤدوا هذه الوظيفة االجتامعية ..وينبغي
ان نلتفت اىل انه يف قضاء حوائج اخواننا االخرين لدينا شيئان:
االول :الدافع والنية  :دافعك لقضاء حاجة اخيك ال يكون شيئ ًا
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دنيوي ًا لديك مصلحة مادية مصلحة يف امر دنيوي وانت تقيض
حاجته من اجل هو ايض ًا يعطيك شيئ ًا من امور الدنيا ومن اجل
ان يقابلك بيشء من امور الدنيا ومكتسبات الدنيا ،البد ان يكون
دافعك لقضاء حاجة اخيك خالص ًا لوجه اهلل تعاىل.
ثاني ًا  :هذا املقام العظيم للسعي يف قضاء حوائج االخرين
بحسب ظروف درجة االخ��وان احيان ًا االنسان متمكن يبذل
شيئ ًا من املال ،احيان ًا االنسان فقري يبذل ماال او قضاء حاجة
وهو بحاجة اىل ذلك املال او بحاجة اىل ذلك اليشء هنا تأيت هذه
املنزلة العظيمة.
االئمة عليهم السالم ّ
ح��ذروا من االستهانة وع��دم االهتامم
والالمباالة بقضاء حوائج االخوان االخرين وذكر االئمة عليهم
السالم بعض النتائج الدنيوية واألخروية لعدم قضاء حوائج
املؤمنني االخرين ،ونذكر بعض ًا منها حيث ورد يف احلديث :
فحجبه ،مل يزل يف لعنة اهلل
(من صار اىل اخيه املؤمن يف حاجته
ُ
اىل ان حرضته الوفاة).
وعن االمام الصادق (عليه السالم) ( :ايّام رجل مسلم اتاه رجل
مسلم يف حاجة ،وهو يقدر عىل قضائها فمنعه إياها ،عيرّ ه اهلل
تعاىل يوم القيامة تعيري ًا شديد ًا ،وقال له :اتاك اخوك يف حاجة قد
وعزيت
َج َع ْل ُت قضاءها يف يدك فمنعته اياها زهد ًا منك يف ثواهباّ ،
ال انظر اليك اليوم يف حاجة معذب ًا كنت او مغفور ًا لك).
من هنا اخواين بمالحظة هذه االحاديث ننتبه مثلام العبادات
مهمة لدينا كذلك هذه االمور االجتامعية قضاء حوائج االخوان
وادخال الرسور عىل قلوهبم ودفع املشاكل عنهم واصالح ذات
البني فإن له االجر الذي ذكره املعصومون عليهم السالم يف هذه
االحاديث.
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صالة الجمعة
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ُ
الش����يخ الكربالئي يدعو الى االس����تثمار األمث����ل للعطلة الصيفية،
ويورد وصايا لبناء ثقافة مجتمعية صحيحة
الجمعة
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني
في
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
الشريف في  /17شوال1440/هـ الموافق 2019/6/21م
تحدث سماحته قائ ً
ال:
اهيا االخوة واالخ��وات نشهد هذه االيام بدء العطلة الصيفية
لطلبة اجلامعات واملدارس او قرب انتهاء االمتحانات النهائية
لبعضهم اآلخر ،وهذا يعني انتهاء موسم شهد فيه االساتذة يف
اجلامعات واملدرسون واملعلمون واملدرسات واملعلامت وطلبتنا
االعزاء الذين يقدّ ر عددهم باملاليني شهدوا انتهاء موسم كانوا
فيه يف حال من اجلد واالجتهاد والسهر واملطالعة والكتابة ليبدؤوا
رحلة جديدة يشهدون فيها قسط ًا من الراحة واالستجامم العقيل
والفكري والنفيس ليتهيؤوا ويستعدوا ملوسم درايس آخر اصعب
واشق.
كيف نستطيع ان نتعامل ونتعاطى مع هذا املوسم من التعطيل
الصيفي بام حيقق النتائج املرجوة ألبنائنا الطلبة؟
هنا اهيا االخوة واالخوات حتى تتضح لنا امهية ما سنذكره نبني
النقاط التالية:
ع��دد الطلبة باملاليني فهم يشكلون نسبة كبرية من
-1
ابناء جمتمعنا وهؤالء الطلبة هم بناة املستقبل وهم املنا ان ُيبنى
مستقبل ناجح ومزدهر يف مستقبل هذه السنني ،هؤالء الطلبة هم
يف عمر الشباب ومرحلة الشباب متثل املرحلة احليوية واملزدهرة
للنشاط والتألق واالب��داع الفكري والعقيل ،فهي فرصة ثمينة
للبناء الصحيح والناجح.

فكيف نستطيع ان نستثمر هذه العطلة الصيفية بام حيقق النجاح
والبناء الصحيح جليل املستقبل؟ وكيف نتعامل التعامل الذي
ينظر اليه العقالء واالسالم؟
ما هي نظرة املجتمعات التي تقدمت وازدهرت؟ وكيف تعاملت
مع مثل هذا املوسم من التعطيل بحيث حققت النجاحات
ملجتمعها وخصوص ًا جمتمع الطلبة؟
من هنا تأيت امهية ما سنذكره من توجيهات وتوصيات هبذه
املناسبة نحن يف الواقع حينام ننظر اىل كيفية تعاطي جمتمعنا مع هذا
التعطيل الصيفي نجد هناك تارة استخداما صحيحا واستخداما
عقالئيا ،واحيان ًا هناك استخدام ضار وسيئ للطلبة يف هذا املوسم
نفوت عىل انفسنا وجمتمعنا وطلبتنا
او تضييع هلذه الفرصة بحيث ّ
االعزاء كيفية االستثامر الصحيح والعقالئي هلذه الفرصة التي
متر عىل الطلبة ..تارة ال ننظر اىل اليشء بنفسه بل البد ان ننظر
اىل اليشء ضمن االطار العام ..نحن لو نحسب يف حياة الطالب
من االبتدائية ثم املتوسطة واالعدادية واجلامعة موسم التعطيل
اربعة اشهر من بني ثامنية اشهر من الدراسة مع وجود التعطيل
يف موسم الدراسة فال يصفو اال النصف من السنة موسم دراسة
ونصفها تعطيل ..نحسب هذا التعطيل الذي هو نصف سنة يف
عمر الطالب ست سنوات ابتدائية ثم ست سنوات ثانوية ثم اربع
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سنوات جامعة فسيكون التعطيل حوايل نصف عمر الطالب يف
حياته الدراسية ،ثم اذا نظرنا اىل عددهم ثم نظرنا ان هؤالء هم
من سيتولون الوظائف املهمة التعليمية والثقافية واخلدمية يف
مستقبلنا وهم من يتصدون اىل املسؤولية ..لذلك ندرك امهية
التعامل والتعاطي مع هذا املوسم ..نحتاج هنا اىل جمموعة من
التوصيات:
يف الواقع نحتاج اىل بناء الثقافة املجتمعية العامة الصحيحة ،ثم
نحول هذه الثقافة املجتمعية العامة اىل منهج وتطبيق يف احلياة
ّ
كي نستطيع ان ّ
نوظف هذه الطاقة للطلبة يف البناء الصحيح هلم
وملستقبلنا ..فامذا نفهم من العطلة الصيفية وماذا يراد منها؟ وماذا
يراد من التعطيل الصيفي؟
يف الواقع ان الطلبة واملدرسني يشهدون موسامً شا ّق ًا ومتعبا من
الدراسة والتحصيل ،هنا بحسب الطبيعة االنسانية حيتاج هذا
االنسان ان يأخذ قسط ًا من الراحة كي يستعد اىل موسم درايس
أصعب وأشق وأوس��ع ،ولكن تارة الراحة ُيفهم منها موسم
فهم لدى الكثري،
للكسل واخلمول والتعطيل للطاقات ،هذا ٌ
الطالب كذلك حيتاج اىل قسط من الراحة لكي يستعد ويتهيأ
ملوسم اصعب واوسع ..هل االستعداد للموسم االشق بالكسل
واخلمول والراحة وتضييع هذا الوقت الثمني ربام يف امور ضارة
وغري نافعة عىل االقل؟
يف الواقع النظرة العقالئية ونظرة االسالم يراد ان يكون هذا
املوسم موسم االستجامم وفرق اخواين بني الكسل واخلمول
والراحة والتعطيل وبني االستجامم العقيل والفكري والنفيس
نحول هذا
واجلسدي للطالب وامل��درس واالس��ت��اذ ..فكيف ّ
املوسم اىل موسم استجامم عقيل وفكري ونفيس نجدد فيه طاقة
الطالب وطاقة االستاذ؟
هذا يتوقف عىل جمموعة من االمور:
أوال ً :البد ان تكون لدينا توعية وفهم لنعمة الفراغ يف حياة
االنسان ،ورد يف احلديث ( :نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس:
الصحة والفراغ).
ولذلك يف احاديث اخرى ( :اغتنم مخس ًا قبل مخس :شبابك قبل
هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل
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شغلك ،وحياتك قبل موتك).
هذا الطالب ف��ارغ من املسؤوليات واملهام اذا خت� ّ�رج انشغل
بمسؤوليات كثرية وظيفية واجتامعية وغريها ،اآلن عنده فراغ
وهذه نعمة من اهلل تعاىل ..اغتنم هذه النعمة ،ملاذا نغتنمها؟!
االغتنام معناه ان تستثمر هذه الطاقة وهذه النعمة نعمة الفراغ فيام
يؤدي اىل بناء الطالب البناء الصحيح ..كيف نبني الطالب البناء
الصحيح؟
الطالب خالل موسم الدراسة واالساتذة واملدرسون والعائلة
مشغولون ببنائه البناء العلمي واالكاديمي التخصيص من علوم
اللغة والرياضيات والفيزياء وغريها من العلوم..
هل هذه العلوم تكفي لبناء شخصية الطالب الناجح وبناء
شخصية ناجحة يف احل��ي��اة؟ ك�لا ،ه��ذا مهم ولكنه ال يكفي
لوحده ،هذا سيتحمل مسؤولية قيادية ومسؤولية اجتامعية
وارسية وعالقات عمل واجتامعية اذا مل يتم بناؤه البناء املتكامل
والصحيح ال ينجح يف حياته ،ال يكفي ان نبنيه بناء علميا اكاديميا
فقط وهو مهم ولكن ال يكفي لوحده..
اهيا الطالب اهيا العائلة االن لديكم فراغ استثمروا هذه الفرصة يف
استكامل بناء شخصية الطالب ،كيف؟
اود ان ابني نقطة مهمة نلتفت اليها وهي خلل اجتامعي لدى
الكثري ..نحن نحتاج ايض ًا ان ُنشيع ثقافة التشارك والتعاون
حيمل االخرين عبء
وال��ت��آزر يف حتمل املسؤولية ،كثري م ّنا ّ
املسؤوليات بتاممها ،يقول االخرون هم مسؤولون عني تعليمي ًا
وتربوي ًا واجتامعي ًا وخدمي ًا وانا ليس عيل يشء! وهذا واقع الكثري
يتهرب من اداء ولو جزء من هذه املسؤولية ،ويطلب
منا! وهو ّ
ان تكون املسؤوليات ُتلقى عىل عاتق االخرين بتاممها وجمان ًا
وجاهزة وهو ال يتحمل جزءا من املسؤولية وهذا خطأ كبري ال
ُيبنى املجتمع هكذا ابد ًا ..البد ان ُيشاع لدينا جمتمعي ًا ومؤسساتي ًا
حتمل املسؤوليات بتاممها ٌ
كل
ثقافة التشارك والتعاون والتآزر يف ّ
بحسب طاقته هذا الواجب الوطني والرتبوي يقتيض هكذا ان
اجلميع يتشارك..
اآلن نحن يف بلدنا يف العطلة الصيفية نحتاج ان نبني ابناءنا
وبناتنا البناء الديني واالخالقي والعقائدي والرتبوي والنفيس
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االجتامعي الصحيح وهذه فرصة يف العطلة ..هناك الكثري من
املراكز الدينية والعقائدية والتنموية وغري ذلك مهنية هي لدهيا
االمكانات ان تقيم دورات ولدهيا االستعدادات الفنية واملهنية
وان تبني هؤالء الشباب والشابات البناء الديني والعقائدي
واالخالقي الرتبوي الصحيح ..قد كثري من هذه املراكز لدهيا
االمكانات الفنية ولكن ينقصها املال..
ليس صحيحا اخواين أمحّ ل املؤسسات كل املسؤولية يف بناء هؤالء
الطلبة البناء الصحيح االجتامعي والرتبوي والعقائدي ،ابني
وابنتي وانا ليس ع َّ
يل يشء من املسؤولية ،كام اننا نستثمر العطلة
وندخل ابناءنا وبناتنا دورات التقوية يف الدروس ونرصف الكثري
من االموال عىل ذلك والكثري من اجلهد وهذا مطلوب ان يكون
موسم العطلة الصيفية للتقوية يف الدروس التخصصية ،ونبذل
جهودنا واموالنا يف بناء ابنائنا وبناتنا البناء االكاديمي العلمي
التخصيص ،ولكن ايض ًا مطلوب ان أبني شخصية ابني وابنتي بناء
دينيا واخالقيا وتربويا ليتحمل ويشعر باملسؤولية ويبني شخصيته
البناء الناجح املتكامل للمستقبل.
اآلن ابناؤنا وبناتنا يف خطر عظيم بسبب ما غزانا من كثرة هذه
القنوات الفضائية وشبكات االنرتنت والتواصل االجتامعي
وااللعاب االلكرتونية اجلذابة التي جتعل كثريا من ابنائنا وبناتنا
يسهرون اىل الصباح ..لذلك علينا ان هنتم يف مقابل هذا ببناء
ابنائنا وبناتنا البناء الرتبوي والديني واالخالقي الذي من خالله
ينجحون يف حياهتم النجاح املأمول وهذا يتطلب اخواين مجيعنا
ان نشارك يف املسؤولية كل جهة يف املجتمع عائلة ادارة مدرسة
جامعة اساتذة مدرسون معلمون الكل يتحمل هذا البناء واستثامر
العطلة الصيفية يف البناء الصحيح.
اخ��واين سابق ًا حينام ُك ّنا شبان ًا شهدنا يف ذلك الوقت كانت
االجيال هناك هتتم بالعطلة الصيفية البعض يذهب اىل العمل
حتمل مسؤولية
لكي جيمع شيئ ًا من املال كي يساعد عائلته يف ّ
احلياة ،والبعض يذهب لكي يتعلم مهنة وحرفة كي يستفيد منها
مستقبالً  ،والبعض ينمي مواهبه يف جماالت متعددة ..نحن كذلك
نحتاج ان نتوجه ونلتفت اىل امهية هذا البناء يف حياتنا وهذا ايض ًا
من االمور املهمة.
طبع ًا الطالب حيتاج اىل فرتة من الراحة والرتويح عن النفس
فممكن ان تكون هناك سفرات هادفة وناجحة وذلك اما تأخذه
تعرفه بسرية الرموز الدينية يف تلك االماكن
يف سفر اىل اماكن دينية ّ
تعرفه عىل عظيم خلق اهلل من اجلبال والطبيعة
او رحلة سياحية ّ
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الساحرة اجلميلة ،ايض ًا ُالفت نظركم اىل قضية مهمة ارجو
االهتامم هبا وااللتفات اليها:
نحن التقينا مع عدد من الشباب خالل هذه الفرتة بعضهم طلبة
بعضهم موظفون اهتموا بعمل تطوعي خريي ،التفتوا اخواين
توجه وتوجيه الطلبة والطالبات نحو االعامل التطوعية اخلريية يف
العطلة الصيفية ،بعض من الشباب اجتمع مع آخرين ومجعوا شيئا
من املال البسيط ثم توجهوا اىل عوائل االيتام والفقراء والشهداء
وساعدوهم هبذا املال البسيط يف قضاء حوائجهم ،بعض من
املجتمع شاهد هذا العمل اخلالص اخلريي التطوعي ،ساعدهم
ونتج عن ذلك كثري من اخلدمات االنسانية ،لذلك ينبغي تعويد
الشباب والشابات عىل الشعور باملسؤولية وعىل روح التكافل
االجتامعي وحتفيزه عىل ان يشرتك يف هذه االعامل وان تشجع
العوائل ابناءها عىل الذهاب واالشرتاك يف هذه الدورات واالعامل
اخلريية  ،االن يف كثري من املدن تقام دورات لبناء شخصية الطالب
والشاب والشابة البناء الصحيح.
ايض ًا نأمل من اخواننا اساتذة اجلامعات واملدرسني واملعلمني
واملدرسات واملعلامت يف آخر السنة ان جيتمعوا مع طلبتهم
وطالباهتم وان يوجهوهم عىل هذا االمر املهم يقول هلم هذه
العطلة عدة اشهر فاغتنموا هذه الفرصة ويعلموهم االسلوب
الصحيح الغتنام هذه الفرصة وحيذروهم من سوء االستخدام
وس��وء التوظيف هلذه العطلة وحيذروهم من كثري من املواقع
االلكرتونية املفسدة والضارة عقائدي ًا واخالقي ًا وحيذروهم من
االستخدام السيئ هلذه النعمة وهي نعمة العمر ونعمة الشباب
ونعمة الفراغ وتوظيف هذه النعم فيام ينفع الشاب والشابة.
لذلك اخواين هذه مسؤولية اجلميع وهؤالء ابناؤنا وبناتنا هم
مستقبلنا الذي ننتظره لذلك علينا ان نبنيهم البناء الصحيح والبناء
املتكامل مثل ما نبنيهم بناء علميا اكاديميا ختصصيا علينا ان نبنيهم
بناء عقائديا صحيحا ،اخالقي صحيح ،تربوي صحيح ،اجتامعي
صحيح ،كي ينجح يف حياته النجاح املأمول فإن احلياة الناجحة ال
تقوم فقط عىل النجاح يف اجلانب العلمي االكاديمي التخصيص
ابد ًا بل هو جزء من النجاح الكامل حينام نبني شخصية الطالب
والشاب البناء املتكامل الذي يعتمد عىل املنهاج العلمي االكاديمي
واملنهاج العقائدي واملنهاج الرتبوي واالجتامعي واالرسي
كل هذه املجاالت يف احلياة اذا نجحنا يف بناء ابنائنا وبناتنا وفق
هذا البناء الصحيح واملتكامل استطعنا ان ّ
نشكل جمتمع ًا ناجح ًا
ومزدهر ًا ومتقدم ًا.
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ما معنى الحديث الشريف
ال تعادوا االيام فتعاديكم وما صحة سنده؟ ()2-2
احلديث ورد ذكره يف مصادر متعددة فقد ورد يف اجلعفريات :بإسناده عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه،
عن عيل بن أيب طالب (عليهم السالم) قال « :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :ال تعادوا األيام فتعاديكم ،إذا تبيغ الدم بأحدكم
فليحتجم يف اي األيام [ كان ] وليقرأ آية الكريس ،ويستخر اهلل ثالثا ،ويصل عىل حممد (صىل اهلل عليه وآله) « .انظر مستدرك الوسائل
.77/ 13
وكذلك ورد يف دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب ج  2ص 145
وعن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) أنه قال :من احتجم يوم األربعاء أو يوم السبت ،فأصابه وضح فال يلومن إال نفسه ،ثم قال :ال
تعادوا األيام فتعاديكم ،فإذا تبيغ الدم بأحدكم فليهرقه ولو بمقص.
ويف اهلداية الكربى للحسني بن محدان اخلصيبي ص  363قال:
وعنه عن السن بن مسعود ،وحممد بن اجلليل ،قال :دخلنا عىل سيدنا عيل العسكري (عليه السالم) بسامرا وعنده مجاعة من شيعته
فسألناه عن أسعد األيام وأنحسها فقال :ال تعادوا األيام فتعاديكم وسألناه عن معنى هذا احلديث فقال :معناه بني ظاهر وباطن ان
السبت لنا واألحد لشيعتنا واالثنني لبني أمية والثالثاء لشيعتهم واألربعاء لبني العباس واخلميس لشيعتهم واجلمعة للمؤمنني،
والباطن ان السبت جدي رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) واألحد أمري املؤمنني واالثنني احلسن واحلسني والثالثاء عيل بن احلسني
وحممد بن عيل وجعفر بن حممد ،واألربعاء موسى بن جعفر ،وعيل بن موسى ،وحممد بن عيل وانا ،واخلميس ابني احلسن واجلمعة ابنه
الذي جتتمع فيه الكلمة وتتم به النعمة وحيق اهلل احلق ويزهق الباطل ،فهو مهديكم املنتظر ثم قرأ (( :بسم اهلل الرمحن الرحيم بقية اهلل
خري لكم ان كنتم مؤمنني )) ثم قال :لنا واهلل هو بقية اهلل « .ويف اخلصال للشيخ الصدوق ص  394قال:
عن الصقر بن أيب دلف الكرخي قال :يا سيدي (يقصد االمام عيل اهلادي عليه السالم) حديث يروى عن النبي صىل اهلل عليه وآله ال
أعرف معناه ،قال :وما هو؟ فقلت :قوله« :ال تعادوا األيام فتعاديكم» ما معناه؟ فقال :نعم األيام نحن ما قامت الساموات واألرض
فالسبت اسم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،واالحد كناية عن أمري املؤمنني عليه السالم ،واالثنني احلسن واحلسني والثالثاء عيل بن
احلسني وحممد بن عيل وجعفر بن حممد ،واألربعاء موسى بن جعفر وعيل بن موسى وحممد بن عيل وأنا ،واخلميس ابني احلسن بن
عيل ،واجلمعة ابن ابني وإليه جتتمع عصابة احلق وهو الذي يملؤها قسطا وعدال كام ملئت ظلام وجورا ،فهذا معنى األيام فال تعادوهم
يف الدنيا فيعادوكم يف اآلخرة ،ثم قال عليه السالم :ودع واخرج فال آمن عليك .قال مصنف هذا الكتاب ريض اهلل عنه :األيام ليست
بأئمة ولكن كنى هبا عليه السالم عن األئمة لئال يدرك معناه غري أهل احلق كام كنى اهلل عز وجل بالتني والزيتون و طور سينني وهذا
البلد األمني عن النبي صىل اهلل عليه وآله وعيل واحلسن واحلسني عليهم السالم.
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نصوص فقهية
باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة
إذا دفعها إلى غير المستحق ،والحج إذا ترك ركنا منه
 حممد بن احلسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،عن صفوان ،وابن أيب عمري ،عن عمر بن أذينة ،عن بريد بن معاوية العجيل،وعرفه الوالية،
عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)  -يف حديث  -قال :كل عمل عمله وهو يف حال نصبه وضاللته ،ثم َّ
من اهلل عليه ّ
فإنه يؤجر عليه ،إال الزكاة فإنه يعيدها ،ألنه وضعها يف غري موضعها ،ألهنا ألهل الوالية ،وأما الصالة ،واحلج والصيام فليس
عليه قضاء.
ـ حممد بن يعقوب ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن أذينة قال :كتب إيل أبو عبد اهلل (عليه السالم) ،ثم
ذكر مثله ،إال أنه أسقط لفظ (احلج) .
 وعن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد وأمحد بن حممد مجيعا ،عن أمحد بن حممد بن أيب نرص ،عن عيل بن أيب محزة ،عن أيببصري ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال  -يف حديث  -وكذلك الناصب إذا عرف ،فعليه احلج وإن كان قد حج.
أقول صاحب وسائل الشيعة :هذا حيتمل احلمل عىل ترك بعض األركان ،وحيتمل احلمل عىل االستحباب.
 وعنهم ،عن سهل ،عن عيل بن مهزيار ،قال :كتب إبراهيم بن حممد بن عمران اهلمداين ،إىل أيب جعفر (عليه السالم) :أينحججت وأنا خمالف ،وكنت رصورة فدخلت متمتعا بالعمرة إىل احلج؟ قال :فكتب إليه أعد حجك.
 حممد بن مكي الشهيد (يف الذكرى) نقال من كتاب (الرمحة) لسعد بن عبد اهلل مسندا عن رجال األصحاب ،عن عامرالساباطي قال :قال سليامن بن خالد أليب عبد اهلل (عليه السالم) وأنا جالس :إين منذ عرفت هذا األمر أصيل يف كل يوم
صالتني ،أقيض ما فاتني قبل معرفتي ،قال :ال تفعل ،فإن احلال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصالة.
ورواه الكيش يف كتاب (الرجال) :عن حممد بن مسعود ،وحممد بن احلسن الرباثي ،عن إبراهيم بن حممد بن فارس ،عن أمحد
بن احلسن ،عن عيل بن يعقوب ،عن مروان بن مسلم ،عن عامر الساباطي .
 ويف (الذكرى) نقال من كتاب عيل بن إسامعيل امليثمي ،عن حممد بن حكيم قال :كنت عند أيب عبد اهلل (عليه السالم) إذمن علينا بواليتك ،فهل يقبل شيئا من أعاملنا؟ فقال :أما
دخل عليه كوفيان كانا زيديني ،فقاال  :إنا كنا نقول بقول ،وأن اهلل َّ
الصالة ،والصوم ،واحلج ،والصدقة ،فإن اهلل يتبعكام ذلك ويلحق بكام ،وأما الزكاة فال ،ألنكام أبعدمتا حق امرئ مسلم،
وأعطيتامه غريه.
أبواب الماء المطلق
 -1باب انه طاهر مطهر ،يرفع احلدث ،ويزيل اخلبث
 حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه (ريض اهلل عنه) ،بأسانيده ،عن حممد بن محران ومجيل بن دراج ،عن أيب عبد اهلل (عليهالسالم)  -يف حديث  -قال :إن اهلل جعل الرتاب طهورا كام جعل املاء طهورا.
 قال :وقال الصادق (عليه السالم) كل ماء طاهر إال ما علمت أنه قذر. قال :وقال (عليه السالم) املاء يطهر وال يطهر  -.حممد بن احلسن الطويس ريض اهلل عنه بإسناده ،عن حممد بن أمحد بنحييى ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن داود بن فرقد ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :كان بنو إرسائيل إذا أصاب
أحدهم قطرة بول قرضوا حلومهم باملقاريض ،وقد وسع اهلل عليكم بأوسع ما بني السامء واألرض ،وجعل لكم املاء طهورا،
فانظروا كيف تكونون - .وبإسناده ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ،عن أيب داود املنشد ،عن جعفر
بن حممد ،عن يونس ،عن محاد بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :املاء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.
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اإلقالة
املورث يف إعامل اإلقالة.
وهي  :فسخ العقد من أحد املتعاملني بعد طلبه من اآلخر - ،ال يقوم وارث املتعاقدين مقام ّ
وجيري يف عا ّمة العقود الالزمة  -غري النكاح  -ح ّتى اهلبة
ويتقسط
تصح اإلقالة يف مجيع ما وقع عليه العقد ويف بعضه،
الالزمة ،ويف جرياهنا يف الضامن والصدقة إشكال ،فال يرتك ّ -
ّ
ٍ
بكل لفظ ّ
مراعاة مقتىض االحتياط فيهام ،وتقع اإلقالة ّ
تصح
حينئذ عىل النسبة ،وإذا تعدّ د البائع أو املشرتي
يدل الثمن
ّ
حصته وال
عربي ًا بل تقع بالفعل كام تقع بالقول ،فإذا اإلقالة بني أحدمها والطرف اآلخر بالنسبة إىل ّ
عىل املراد وإن مليكن ّ
طلب أحدمها الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخ ًا وإقالة ،يشرتط رضا اآلخر .
ووجب عىل الطالب إرجاع ما يف يده إىل صاحبه .
صحة اإلقالة ،فإذا
 تلف أحد العوضني أو كليهام ال يمنع من ّ ال جتوز اإلقالة بزيادة عىل الثمن أو املثمن أو نقصان عنهام ،تقايال رجع ّاألول ،فإن كان موجود ًا
كل عوض إىل صاحبه ّ
فلو أقال كذلك بطلت وبقي ّ
مثلي ًا وبقيمته يوم التلف
كل من العوضني عىل ملك مالكه .أخذه وإن كان تالف ًا رجع بمثله إن كان ّ
قيمي ًا.
إن كان ّ
 إذا جعل له ماالً يف الذ ّمة أو يف اخلارج ليقيله بأن قال له:(أقلني ولك هذا املال) ،أو (أقلني ولك ع ّ
صح.
 اخلروج عن امللك ببيع أو هبة أو نحومها بمنزلة التلف،يل كذا) ّ
ّ
الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن
وتلف البعض كتلف
 لو أقال برشط مال عني أو عمل كام لو قال للمستقيل :البعض التالف.صح.
(أقلتك برشط أن تعطيني كذا أو ختيط ثويب) فقبل ّ
 العيب يف يد املشرتي يستوجب الرجوع عليه باألرش ال جيري يف اإلقالة فسخ أو إقالة.مع اإلقالة.
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بهدف اختيار أفضل الشركات المختصة بصناعة األجهزة الطبية..

العتبة الحسينية المقدسة تستضيف شركات عالمية
لتجهيز مستشفى خاتم األنبياء
تقرير /قاسم عبد الهادي  -تصوير /أحمد القريشي

املتطورة التي تروم
يف سعيها الختيار أفضل األجهزة الطبية
ّ
جتهيزها ملستشفى خاتم األنبياء التخصيص باألمراض القلبية
والتي ستنعكس إجياب ًا عىل تقديم اخلدمات الصحية املثىل
ملرضاها ،قدّ مت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدّ سة دعوات
لعدّ ة رشكات متخصصة بصناعة هذه األجهزة لزيارة العتبة
توصلت ِ
ٍ
ابتكارات طبية.
إليه من
املقدّ سة وطرح نتاجها وما ّ
اللقاء حت ّقق فعالً  ،حني استقبل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدّ سة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي عدد ًا من ممثيل
وأصحاب الرشكات العاملية املختصة بإنتاج األجهزة الطبية،
تنم عن حرص
والذين أعربوا عن سعادهتم هبذه املبادرة التي ّ
العتبة احلسينية يف تقديم أفضل اخلدمات ،مبدين استعدادهم
التام للتعاون معها.
وأش��ار رئيس قسم املشاريع االسرتاتيجية يف العتبة املقدسة
املهندس منتظر جبار طاهر ،إىل أن مخس ًا من الرشكات العاملية قد
ّلبت دعوة األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة لزيارهتا وعرض

ٌ
كوكبة
نتاجها يف جمال صناعة األجهزة الطبية ،والتي رافق ممثليها
من األطباء املختصني يرتأسهم الدكتور وسام العبيدي للجلوس
مع ًا يف حماولة جا ّدة الختيار األفضل وبام خيدم رشحية واسعة
من املرىض ،مضيف ًا أن «من بني هذه الرشكات الرصينة رشكتي
سيمنيز وفيلبس املتطورتني يف هذا املجال».
وتابع حديثه ّ
أن «هذه الزيارة تأيت لالطالع عىل أحدث األجهزة
متطورة ،وسيتم الحق ًا اختيار األنسب منها
الطبية ومن مناشئ
ّ
واملختصني الذين انتدبتهم
والتعاقد منها بالتعاون مع األطباء
ّ
العتبة احلسينية املقدسة هلذا الغرض» ،مضيف ًا ان «مثل هذه
املبادرة ليست األوىل من نوعها فقد سبق ْ
وأن بادرت العتبة
احلسينية املقدسة إىل اختيار أفضل األجهزة الطبية لتجهيز
مستشفى األمراض الرسطانية الذي أنشأته يف كربالء املقدسة».
ومن بني الرشكات امللبية للدعوة ،كانت رشكة (ألكان) التجارية
املمثلة لعدّ ة رشكات أملانية يبلغ عددها ست رشكات عاملية ومن
بينها رشكات خمتصة بأجهزة األشعة والقسطرة وكذلك أجهزة
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الكشف املبكر عن األورام الرسطانية وأجهزة التعقيم ،والتي
استعرضها املهندس أمحد كامل مدير املبيعات اإلقليمي يف الرشكة.
وأضاف كامل يف حديثه لـ (األحرار) أن «حضورنا اليوم من أجل
توضيح إمكانات رشكتنا والرشكات األملانية االخرى بشكل
عام يف دعم مشاريع العتبة احلسينية املقدسة ،ولدينا تعاون كبري
ومستمر مع وزارة الصحة العراقية بتزويدها باألجهزة الطبية منذ
عام  1982وخاصة أجهزة املفراس والرنني جلميع املستشفيات
العراقية ،كام وسبق أن تم التعاون مع العتبة احلسينية املقدسة
بشكل خاص منذ أول مرشوع طبي تم افتتاحه من قبلها عام
 2010وهو مستشفى سفري اإلمام احلسني (عليه السالم) بتجهيز
غرف العمليات من قبل رشكتنا وكذلك أجهزة األشعة ،فضالً
عن جتهيز مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم) بأجهزة
االشعة وصاالت العمليات ولنا الفخر بالعمل والتعاون مع
العتبة احلسينية املقدسة ونتمنى ان نكون أهالً للمسؤولية خدمة
للمواطن بشكل عام» .أما مدير مبيعات رشكة االتقان التجارية
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َ
استعرض اختصاص رشكته التي متثل أحد
حممد اجلبوري فقد
وكالء رشكة سيمينز األملانية املختصة باألجهزة الطبية ،مبين ًا يف
حديثه لـ (األحرار) أنه «كان سعيد ًا لتلبية دعوة سامحة الشيخ
الكربالئي حلضور هذا االجتامع والندوة التي حترص من خالهلا
العتبة احلسينية املقدسة إىل الوقوف عىل أهم االبتكارات املتطورة
يف هذا املجال ـ صناعة األجهزة الطبية ـ لتجهيز مستشفى خاتم
األنبياء» ،مؤكد ًا ان «هذا املستشفى سيكون األبرز يف جمال معاجلة
األمراض القلبية».ولفت اجلبوري إىل أنه «سبق وأن تم تنفيذ
ثالثة مشاريع ناجحة مع العتبة احلسينية املقدسة وهي (مستشفى
سفري اإلمام احلسني عليه السالم ،مستشفى اإلمام زين العابدين
عليه السالم ،مركز السيدة زينب عليها السالم اجلراحي) ونحن
االن بطور تنفيذ املرشوع الرابع اال وهو مركز االمام احلسني عليه
السالم لألمراض الرسطانية االول عىل مستوى البالد واملنطقة،
ونأمل أن حيظى مستشفى خاتم األنبياء بمثل هذا االهتامم يف
واملتطورة».
اختيار أفضل األجهزة الطبية
ّ
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االح���رار /حس���ين نصر
تصوير /صالح السباح

بعد ان حظي باهتمام العتبة الحسينية المقدسة...

س��وق العرب التراثي االجمل واألبهى
بين اسواق مدينة كربالء
افتتح���ت االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة ،س���وق العرب التراثي وس���ط كربالء
المقدس���ة بحضور االمين العام للعتبة الحس���ينية المقدسة السيد جعفر الموسوي وعدد
من مس���ؤوليها بعد اعادة تأهيله وإظهاره بالش���كل الجديد ليواك���ب التطور الحاصل في
مش���اريع العتبة المقدسة ،وذلك بمشاركة ش���خصيات دينية واجتماعية وإعالمية وأصحاب
السوق.
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نافع جاسم الخفاجي

وقال (نافع جاسم اخلفاجي) مسؤول قسم خدمات شؤون مدينة
كربالء القديمة ومداخلها التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة :
بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
(عبد املهدي الكربالئي) ب��ارشت الكوادر اهلندسية والفنية
لقسم اخلدمات بتأهيل سوق العرب الرتاثي وسط املدينة وذلك
بالتعاون مع اصحاب املحالت إلظهاره بالشكل اجلديد ليواكب
قدسية املدينة وذلك لقرهبا من املرقد احلسيني الرشيف من جهة

باب قايض احلاجات ومن اجلهة االخرى يتوسط شارع االمام
عيل ( عليه السالم) ،اضافة اىل انه من االسواق املهمة واحليوية
يف املدينة.
وأضاف اخلفاجي ،يأيت عمل وتأهيل السوق بعد نجاح الكوادر
الفنية للعتبة املقدسة يف اعادة بعض االسواق القديمة القريبة
من احلائر احلسيني الرشيف بعد رفع التجاوزات منها من اجل
تنظيم املحالت التجارية بشكل حضاري يليق باملدينة وتراثها
االسالمي .مبينا  ،ان اعادة تأهيل سوق العرب الرتاثي تضمن
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محمد سعيد الطيار

ايضا انشاء شبكات للمياه واملجاري والكهرباء مع تسقيف
السوق ،فضال عن اكساء االرضية ،موضحا ان التأهيل تم
عىل عدة مراحل ،اوهلا رفع املسقف احلديدي السابق وإنشاء
سقف حديدي متكامل وجديد وبمواد عرصية وحديثه متتاز
برونق هنديس ومزايا أنيقة ،واملرحلة الثانية كانت رفع االرضية
السابقة (املقرنص) واكساء أرضية السوق بامدة الرخام املرمر
من الدرجة االوىل ،اما املرحلة ثالثة كانت رفع كافة التجاوزات
وهي عبارة عن -قمريات وجنابر -ورفع كافة الكابالت
واألعمدة الكهربائية اخلارجة عن اخلدمة  .اضافة اىل اكساء
جدران السوق بامدة حديثة من ورق اجلدران ذات منشأ املاين،
وإنشاء شبكة ماء وجماري جديدتني الن السوق ومنذ نشأته مل

تكن فيه شبكة ماء او شبكة ترصيف( جماري) .اضافة اىل فتح
مسلك بسعة مرت واحد (منزلقة) ،وذلك لدخول عربات ذوي
االحتياجات اخلاصة ،وهي خدمة جديدة تدخل اىل سوق
العرب .مشريا اىل انشاء شبكة مراقبة الكرتونية وشبكة للدفاع
امل��دين عىل طول السوق مع اضافة ن�شرات الزينة وامل��راوح
و(الربوجكرتات)
منوها ستعقب ه��ذه املرحلة املبارشة بإعادة تأهيل سوق
(العالوي) باالتفاق وبالتعاون مع كسبة السوق لتحديد
اوق��ات العمل حسب الزمن املناسب هلم لكي ال يتعارض
العمل مع اوقات توافد الناس عىل السوق.
من جهته شكر احلاج (سعد اخلزرجي) صاحب حمل لألقمشة
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العتبة احلسينية املقدسة ملا تقدمه من اجل االرتقاء بواقع اخلدمات
لألسواق الرتاثية القريبة من االمام احلسني (عليه السالم)  ،مبينا
ان سوق العرب بِ ُح ّلته اجلديدة يناسب التطور العمراين يف
مشاريع العتبة احلسينية املقدسة.
فيام قال (حممد سعيد الطيار) صاحب حمل اقمشة يف السوق  :ان
العتبة احلسينية املقدسة تويل اهتامماهتا العمرانية من اجل التغيري
والتطور اخلدمي املنظم يف مجيع اسواق كربالء بشكل عام وسوق
العرب الرتاثي بشكل خاص ،الذي تم جتديده بشكل مبهر والئق
بعد ان رفعت التجاوزات والعوائق عن طريق الزائر الكريم
القادم من خمتلف حمافظات العراق ودول العامل .
ويذكر ان السوق العرب أنشئ ُ
منذ عام ( )1718م املوافق

( )1130هـ بوصية من وايل كربالء آنذاك ( امحد آغا امللقب امحد
السياف) بجمع مجيع احلرفيني يف مهن (الغزل والنسيج واخلياطة
والربامكة للخيوط) يف هذا السوق وهو بمثابة مركز رئييس
يف العراق هلذه املهن ،وذلك بسبب شهرته العريقة وسمعته
باألصالة والرقي مما جعله مقصد البدو الرحل والتجار ،اما اليوم
يعد السوق الرئييس لبائعي القامش( البزازين).
واجلدير بالذكر ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عملت
عىل تأهيل االسواق القديمة القريبة من احلائر احلسيني الرشيف
( سوق اخلفافني ،وباب الطاق  ،وأسواق اخرى) لتنظيم املحالت
التجارية بشكل حضاري ومتطور بام يليق بمدينة كربالء املقدسة
وتراثها العريق.
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مشروع في صور

مراوح الرذاذ
مكان المشروع  /كربالء المقدسة

مكونات المشروع:
في االماكن المكشوفة وفي فصل الصيف حيث االجواء الحارة والتي ال
يمكن استخدام اجهزة التبريد ،اعتمدت هذه المراوح الرذاذة لتلطيف االجواء
والتقليل من درجة الحرارة السيما رذاذ الماء المتطاير منها  .عددها 250
مروحة تقوم بضخ الماء بضغط  100بار وبمساحة  8امتار تقريبًا .موزعة على
الشكل التالي المنطقة المحيطة بالحائر الحسيني الشريف،شارع قبلة االمام
الحسين (عليه السالم)،شارع السدرة،شارع الشهداء،منطقة بين الحرمين
الشريفين،وتم استيرادها بمساعدة العتبة الحسينية المقدسة،وقد تم خلط
العطور مع الماء الذي يجهز المراوح الرذاذ لغرض تلطيف الجو واعطائه
الرائحة الطيبة التي تليق بالمكان المقدس .علمًا ان الجهة الممولة هي الموازنة
االستثمارية لديوان الوقف الشيعي الموقر.
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القيم االسالمية تحل محل التقاليد واالعراف العشائرية..

بتوجيه من المرجعية ..شيوخ عشائر ُيناقشون
ٍ
الغاء اعراف عشائرية والحد منها في كربالء

االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :صالح السباح

عقدت جلنة شؤون العشائر التابعة لشعبة التبليغ والتعليم الديني
موضوع ْي
يف العتبة احلسينية املقدسة ندوة حوارية حول مناقشة
َ
مسألة تناول الطعام يف املآتم ،والديات العشائرية ،وذلك يف
حمافظة كربالء املقدسة.
وقال الشيخ فاهم االبراهيمي مسؤول شعبة التبليغ والتعليم
الديني يف العتبة احلسينية املقدسة« :تم تشكيل جلنة مكونة من
سادات وشيوخ عشائر مدينة كربالء املقدسة وعددهم ما يقارب
( )25عضوا قبل اكثر من شهرين حتت مسمى «اللجنة العشائرية
االستشارية يف حمافظة كربالء املقدسة» واهلدف منها مناقشة
بعض االعراف العشائرية يف مدينة كربالء املقدسة ،واملشاكل

االجتامعية االخرى وكيفية الغائها او احلد منها من خالل هذه
الرشحية املهمة».
واضاف االبراهيمي« :بعد التنسيق مع شيوخ عشائر كربالء
تم عقد ندوة حوارية يف الصحن احلسيني
واألخ��وة املب ّلغني ّ
تضمنت حمورين أساسيني ،املحور األول :مسألة
الرشيف،
ّ
تناول الطعام يف املآتم ،حيث ح ّققت اللجنة نجاح ًا بنسبة %80
خيص التثقيف حول كراهة تناول الطعام باملآتم».
يف ما ّ
تضمن مناقشة الديات
وتابع االبراهيمي« :أما املحور الثاين فقد ّ
العشائرية وتصحيح املسارات امل ّتبعة يف إجراء الفصول والد ّيات
تم خالل الندوة مناقشة الديات العشائرية وفق
العشائر ّية ،حيث ّ
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أقر به الرشع املقدس».
ما ّ
يتم التطرق يف الندوات القادمة اىل العمل
ّ
ومنوه ًا اىل أنّه سوف ّ
عىل احتواء الشباب ،كوهنم رشحية مهمة يف بناء البلد».
«متت مناقشة موضوعات عديدة مع اللجنة العشائرية من بينها
موضوع الدية والفصل العشائري املتعلقة بحوادث الدهس
املروري وقد وصلت نسب معاجلتها او احلد منها اىل  %50يف
حمافظة كربالء املقدسة».
واشار االبراهيمي اىل« :املهام التي متت اضافتها اىل اللجنة حسب
توجيهات املرجعية الدينية يف النجف االرشف ومتثلت بعقد
ندوات توعوية وتثقيفية للشباب يف مضايف الشيوخ والسادة
هبدف ابعاد هذه الرشحية املهمة واملستهدفة من آفة املخدرات
التي بدأت تظهر يف املحافظة باآلونة االخرية».
واض��اف االبراهيمي «ان العمل يف ه��ذا امل�شروع التوعوي
والتثقيفي مل يقف عند حمافظة كربالء املقدسة فحسب فقد تم
تشكيل جلنة عشائرية يف حمافظة البرصة الفيحاء وتعمل بذات
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الوقت عىل حتقيق نفس املهام ،كام نسعى يف االشهر القادمة اىل
تطوير هذا العمل ليشمل مجيع املحافظات العراقية».
من جانبه حتدث الشيخ سالم ال موسى اخلفاجي شيخ عشرية
ال سامل قائال« :بفضل من اهلل وتوجيهات املرجعية الدينية العليا
تم تشكيل هذه اللجنة من سادات وشيوخ العشائر العراقية يف
حمافظة كربالء املقدسة التي اخذت عىل عاتقها الغاء او احلد من
بعض االعراف العشائرية ،ونحن كـلجنة شيوخ عشائر سنعمل
عىل تطبيق كل التوصيات والتوجيهات التي تأيت من املرجعية
الدينية كوهنا هتدف اىل احلفاظ عىل املصلحة العامة يف املجتمع
كذلك محاية القيم االسالمية من اهلجامت العدوانية للدول
املعادية لإلسالم».
واضاف اخلفاجي« :ان النسبة التي وصلت اليها اللجنة يف عملية
الغاء الطعام يف املآتم وكذلك يف احلوادث املرورية حقيقة يشء
يثلج الصدور ويطيب اخلواطر».
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A

ُ
قد ُ
ُ
والسبع الشداد
العرش
بكاه
ْ

عمار جبار خضير

���ع ال�������ش���داد
ق� ْ
�������د ب�����ك�����ا ُه ال����ع����ر�� ُ���ش وال���������س����ب� ُ
ر ال���ع���ب���اد
ف�������������إىل ا ِ
هلل م���������ض����ى خ������ي����� ُ
ْ
�����ق �������ص������وت������ا وي�������ن�������ادي
مل ي������������زل ل������ل������ح� ِ
�������������ر
�������������ص�
ِ
مي الأع���������������� ُ
م����������������ن ق�������������������������������د ِ
����������ر ��������ش�������ع�������اري
���������ر ال�����������ط�����������ه� ِ
ج����������ع����������ف� ُ
ط�����������اب �أ��������ص���ل���ا وارت�������ق�������ى ف����������وق امل����ع����ايل
َ
����ي�����ر ال����رج����ال
اب�����������نُ ط��������ه امل�������ص���ط���ف���ى خ� ُ
��ال
م����ن����ب����ع
�����ول �أو ف���ع���ـ���ـ���ـ� ِ
ال�����������ص�����دق ب������ق� ٍ
ِ
ُ
ٌ
م�����������������������اث�����������������������ل يف خ����������������اط����������������ري
����������ر ��������ش�������ع�������اري
����������ر ال�����������ط�����������ه� ِ
ج�����������ع�����������ف� ُ
هلل ������ص��ب��را
�أ��������س�������ل�������م�������ت �أن��������ف��������ا���������س��������ه ِ
�����س����ي����ف ح� َ
���������ز ب�����ال�����ب�����ي�����داءِ ن��ح��را
ب����ي���ن
ٍ
ك����ل����ه����م الق�����������ى م��������ن ال�����ط�����غ�����ي�����ان غ�����درا
ل���������ل���������م���������ح�������������������ش���������ر
�أن�����������������������ن�����������������������ي
ِّ
����ش���ع���اري
���������ر
��������ر ال����������ط����������ه� ِ
ج���������ع���������ف� ُ
ْ
هلل ي����ق����ي����ن����ا
������ر وا ِ
مل مي�����������ت ج�������ع�������ف� ُ
������ي وح�������س���ي���ـ���ـ���ـ���ن
��������ش��������أن�������ه �����������ش�����������أنُ ع�������ل� ٍ
ف���������ك���������ر ُه ال���������وق���������ا ُد ي����ج����ت����ـ����ـ����اح ����س���ن���ي���ن���ا
زم���������������������������������ر َة ال�����������������غ�����������������در اح�������������������ذري
������������ر ��������ش�������ع�������اري
��������ر ال�������������ط�������������ه�
ِ
ج���������ع���������ف� ُ
���������������ه ال��������������ي��������������و َم اف��������ت��������خ��������اري
و ب�
ِ
ج���������������������ع���������������������ف���������������������ريٌ ج�����������ع�����������ف�����������ري
*(الن�ص الفائز باجلائزة الثانية يف م�سابقة الإمام احل�سني عليه ال�سالم الأدبية)
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القلــــوب
نجوى
ِ

هلل �أرج������������������و وامل��������������� ّو ُح
���������������د �أح��������م��������دُ
ِ
ِ
واج�����������������اور ال�������ن�������وري�������ن م�������ن �آل ال�����ه�����دى
م������ن ن���ف���ح���ة ال�������زه�������راء �� ُ���ص����غ����ت ق�������ص���ي���دت���ي
ال��������والي��������ة ط��ي��ب��ه��ا
ع�����ب�����ق
َور�������ض������ع������ت م������ن
ِ
ِ
َم����������ن يل �������س������واه������م �أرجت���������ي���������ه مب���ط���ل���ب���ي
�����ر �آي��������������ات امل�������ث�������اين و����ص���ح���ف���ه���ا
هُ
ْ
�����������م �������س� ّ
ط�������وب�������ى مل��������ن ������ص�����ل�����ى ع����ل����ي����ه����م خ����ا�����ش����ع���� ًا
�أم�����������ن ال��������ع��������ذاب م�������ن ال�����ل�����ظ�����ى ول���ه���ي���ب���ه���ا
ط��������وب��������ى مل���������ن يف ك���������رب����ل����اء ت������و�������س������دوا
ُط�������وب�������ى مل�������ن م�����ل�����ك ال���������والي���������ة وال����ت����ق����ى
َد ْع ه����������ذه ال������دن������ي������ا ود ْع �أه���������واءه���������ا
ُط�������وب�������ى مل�������ن َذ َ
رف ال��������دم��������وع ت�����أ�����س����ي���� ًا
وق�����ب�����اب�����ه�����م ت������رق������ى ال�����ف�����������ض�����اء ت����وه����ج���� ًا
ح����ف����ت����ه����ا ام������ل�����اك ال�����������س�����م�����اء ت�����ف�����اخ�����ر ًا
�����������اب امل��������ق��������ا ُم ب�����ه�����ا وط�
ط�
�������������اب امل���������س����ك����نُ
َ
َ
ُ
�������������������اح ب����ع����ط����ره����ا
اهلل ط������ ّي������ب������ه������ا وف�
َ
ي��������ا ك��������رب����ل���اء امل������ج������د ي��������ا ع����ي���ن ال�������ص���ف���ا
واهلل ن���������رج���������و ان ي�������������ش������ع ب�������ن�������وره
م�������ن �����ص����ل����ب ف�����اط�����م�����ة ال�����ب�����ت�����ول وف����رع����ه����ا
ي��������ا ط������ال������ب������ ًا ل������ل������ث�������أر ي��������ا رم����������ز ال�����ف�����دا
��������ل
ي�����ال�����ت�����ن�����ا ن�����ح�����ظ�����ى ب�����ج�����ي�����������ش ُم����������ؤم� ٍ
ع��������ه��������د ًا ع����ل����ي����ن����ا يف ه��������داه��������م ن����ه����ت����دي
ام���������ن���������ا ب���������احل���������ق امل���������ب����ي����ن ت�����������ش�����ه�����دا
�������������ه
������ص�����ل�����ى االل��������������ه ع������ل������ى ال������ن������ب������ي و�آل�
ِ

احلاج مو�سى جعفر املعمار الكربالئي

يف ك���������رب����ل����اء امل�������ج�������د روح��������������ي ت������رق������دُ
ف����ي����ه����م �أب�������اه�������ي ال�������ك�������ونُ ح�����ق����� ًا �أ������س����� َع�����دُ
رب ال������ َع������ر�������ش ن����ه����ج���� ًا ُي����ح���� َم����دُ
غ����������ذاين ِّ
ل�����ب�����ي�����ك ي��������ا زه���������������راء ������ص�����وت�����ي ُي����ن���������ش����دُ
و َر��������ش�������ف�������ت ك������ا�������س������ات ال���������وف���������اء �أجم����������دُ
ُ
وب���ف�������ض���ل���ه���م �أ������س�����ع�����ى �
أط��������������وف وا�����س����ج����دُ
ق���������د �������ش������ع ف�����ي�����ن�����ا ن������������ور ط���������ه االجم������������دُ
ُق���������ض����ي����ت ل������ه احل�������اج�������ات ع����ي���������ش���� ًا ُي�����رغ�����دُ
ُف����� َت�����ح�����ت ل�������ه اجل�������� ّن��������ات ف�������خ�������ر ًا ُي����خ����ل����دُ
م�������ن ُت������رب������ه������ا ي���������ش����ف����ى وف�����ي�����ه�����ا ُي������رف������دُ
رك���������ب ال�������������س������راط �� ِ�������س��������راط ح�������ق ي�������ش���ه���د
��������ة ت����خ���� َم����دُ
وال���������ن���������ا ُر م�������ن ع�����ب�����ق ال���������والي� ِ
�������ج��������دُ
حت����������تَ ال������ق������ب������اب وب�����احل�����������س��ي��ن يمُ َ � َ
���ج����دُ
وال�����������������روح �أئ������م������ه������م ج�����م�����ي�����ع����� ًا ي���������س� ُ
م�������ث�������وى ال������ن������ب������وة واالم����������ام����������ة ت���������س����ن����دُ
����ج�����دُ
يف ال�������ل�������وح وال����������ت����������وراة �آي ٍ َت�����ه� َ
����ج�����دُ
������ج ون�����������س� َ
ي���������ا ك�����ع�����ب�����ة ف�����ي�����ه�����ا ن�������ح� ُ
ُ
يف ك�������رب���ل���ا ي���������س����ع����ى ي��������ط�
������وح�������دُ
�������وف ي� َ
م�����ه�����دي�����ه�����ا ������ش�����ب�����ل ال�������و��������ص�������ي االوح�������������دُ
ي���������ا ف������خ������ر ام������ت������ن������ا وذك�
����������������ر ُم�����������س�����ن�����دُ
ٌ
������اه������دُ
�����ب ال��������ث��������ارات ������ص�����دق����� ًا جُن ِ
ون������ط������ال� ُ
يف ك���������ل ف��������ر���������ض وال��������ل��������ق��������اء ُي������ج������دد
�إي������������������اك ل��������ذن��������ا ن�����������س�����ت�����ع��ي��ن و َن������ع������ب������دُ
هُ ���������م ��������س�������ادة االك����������������وان ل�����ه�����ف����� ًا ن���ق�������ص���دُ
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وتباهينا بعطر ضريحك
َ
حيــــدر عـــاشــــور

�سيدَ نا ،الزلنا نبحث عنك يف كل ركن من �أرك��ان ح�ضرتك ال�شريفة
يرتاءى لنا �إن �أوالدك جميعهم فيها ،والغائب املنتظر قد ر�سم النجاة
من احلياة من ح�ضرتك ،فكل ال�شواهد تعلن وجودهم ،ووج��دوك
ب�أ�سباب وم�سببات ،وعليك َعلَّ ْق َنا �أمالنا ُكلَّ ُها ،واليك الآنَ نلوذ مَ
ونْ�شي،
�آ ِم ِل َ
ني �أنْ ال نكون بعيدين عنك.
�س َيدنا االم��ام  ،نحن يف ح�ضرتك طيور ممتلئة ب��الأم��ان ،مر�آتك
ربنا
للحرية� ،صوتك يف ِ
احلق ،نورك الذي ميهد طريق العدالة ،حتى ك ُ
بك ،وك�سرنا كل ال�شكوك التي متلأ الروح ،وتباهَ ينا بعطر �ضريحك.
ونحن من�سك ابواب عتباتك  ،ون�ضع ر�أ�سنا على �شباك جدثك ون�شرح
اهات �صدورنا ..قبل ان يزرع الي�أ�س جرحه فينا ...ونكتب على تربة
كربالء كل ما هو م�ؤمل ونكتب بو�ضوح ا�سماء كل ال�سيئني يف حياتنا،
ونحفر على حجر مرمرك ا�سماء كل من ملكوك القلب بع�شق االمامة ،
فالرتبة كفيلة ان متحو ما كتب عنا من ال�سيئات والذنوب.
موالنا ،كل حلظة بجوار موقع النور املت�صل بال�سماء ،هناك في�ض
قد�سي يعلمنا كيف نن�سى �أنف�سنا حتت ظل كراماتك..؟ حني نحاول:
ان ن�شم عطرك ..ان ن�سمع �صوتك ..ان نرى املالئكة احلافني بقربك..
ان ت�سجل ا�سماءنا من املوالني الزائرين� ،سنخرج من �ضريحك بعالمات
ال احد يعرفها اال قلوبنا وذواتنا وارواح��ن��ا وانف�سنا ،والآخ��رون
ي�شريون الينا بالرجال ال�صاحلني،ويلقبوننا بالطيبني ،والأجمل
والأثقل ميزانا ه�ؤالء الذين يخدمون ب�صدق وب�صمت وقوة يهابها كل
ناظر اليهم فيقول يف ال�سر والعلن  :انهم ح�سينيون !..وما اعظمها
من كلمة ولقب ال يناله اال ال�صادقون امل�ؤمنون ...فازدادت ارواحنا
عمقا كالبحار كالأنهار ،بينما نكرب بني ف�ضاءاتك باملعرفة والتب�صر
والب�صرية واليقني ،ينبغي لنا �أن نقول يف كل نب�ض قلب  :نعم �سيدي
يا ح�سني.
عجبا يا �سيدَ نا ،ملن يعرف ذل��ك وال يوا�صل ب�صدق ال�سري باجتاه
نورك ،!..وعجبا ملن عرفك كيف ال يخافك!..؟.
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الى روح الشهيد (صادق عزيز ناصر حمد القطان)

ُ
أنعم اهلل عليك ان تكون شهيدا
قد
َ
حيدر عاشور

كلام أضا َء يف حرضة الشهيد مصباح عرس جديد ّ
يزف اىل مثواه األخري ،كان
يزاحم محلة النعش ويشقّ الصفوف ليكون بصدارة املشيعني ..فأصبحت
كل صباحاته ادمانا ان يعانق كل التابوت بقوة ويشم عطر الشهيد لعل هذا
الشهيد ملس جسد ولده  ،فيجزع بأمل وتتسامى روحه ويبحث عن وجه ابنه
بني كل الوجوه ويرصخ باسمه امام كل البرش ويكرر آهاته :
بثوب جديد وسأزّ فه كالشهيدُّ ،
ٍ
يرن يف رايس صوته وهو
 ابني سيأيت يومايقول:
جهز ثويب اجلديد وز ّفني فأنا ابنك الشهيد  ..ز ّفني وافرح
 يا أيب  ..يا أيب ّبدمي وان فارقتك ساحمني يا أيب ..
 أرجع يا ولدي ألز ّفك يوم اخلميس فاألصدقاء واألحباب والعروسينتظرون قدومك مرفوع الرأس واجلبني..
مجيل ان يستشهد االنسان دفاعا عن ارضه ِ
وعرضه ووطنه ،واألمجل منه ان
يعيش ألجله ،فحب الوطن يعني ان تنسى كل ما حولك فكيف اذا اجتمع
الوطن والعقيدة ،وأنت عىل شفى حفرة اهلاوية ،إما ان خترس كل يشء او

شهداؤنا
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تتحمل فقدان األحبة فنصفك سيكون للشهيد
ونصفك االخر للوطن..
فهب (صادق القطان) ابني هبوب العاصفة منذ
ّ
الرصخة االوىل للنداء املقدس مرتديا ثوب الشهادة،
متيقنا ان املعركة مصريية إما ان تكون او ال تكون...
وأنا العبد الفقري اىل ربه اهلكني الكرب وأبحرت،
ووجهي رشاع الزمن ،امحل جرحا نازفا اسمه وطن
،كنت وحدي حني نذرت أن اعطيك من صدري
دمي ،وبكت نفيس عىل نفيس مرارا وأصبح العيش
بعضا من عذايب  ..واآلن ولدي طواه قدره ليكون
شهيدا  ،واحتوت السامء جثامنه مقربة مفتوحة االفق
فكل شهيد يستقبله االمام احلسني(عليه السالم)
هو أبني...اه يا ولدي أصعب ما يف الكون انني ال
استطيع الوقوف بوجه الزمن وهو يغري كل يشء...
يا ول��دي وكبد قلبي ام��دّ ي��دي اليك ،ألن��ك كل
مسافات االزمنة وكل عهود ال�تراب وكل عهود
الدم وكل احلاملني بك ينتهون مطعونني ،فال حييا
احلي...لن أوقف البحث عنه،بني
امليت إال ويموت ّ
احلطام ابحث ،بني الدمار ابحث،واصيل لتلتقي
ارواحنا معا،منذ رحيلك مشغول انا بك ،اتعلم من
تضحيتك وأتنفس احلياة من عينيك ،ان روحك
ترافقني اينام حللت وتكبرّ هلل بصمت يف كل نعش،
وتسوقني اليه بغري اراديت كالغيوم التي تعانق االفق،
حتى أغفو عىل اوجاعي ومهومي...فكل شهيد
أبرصه حتمله دموعي وآهايت كولدي....
تأملوا ولكن بتمهل وتيقنوا ان االزيل املخلد
(احلسني) الذي تقدست باسمه مدينة كربالء ينظر
املر،
الينا ونحن نعيش حوله قلوبا ممتلئة بالدم ّ
وأحزاننا اسوار داخل قلوبنا ..فإذا انطلقت بصدق
ونطقت هبا السنتنا لعلنا نتحرر ،فالذي حيكم الناس
قوي اما الذي حيكم نفسه فهو مقتدر ،وقدري ان
انتظر املفقود بطف ارض العقيدة وارسم ببقايا دمي
عريسا اىل مثواه االخري فكل
صورته وأز ّفه كل يوم ّ
شهداء النداء املقدس هم ابنائي حتى تفيض العيون
ْ
القلوب القلوب.
العيون ،وتضم
للقاء
ْ
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الشيخ عبد الكريم الزنجاني
رجل الدين وصاحب مشروع التقريب بين المسلمين
اعداد :علي الشاهر

ت���راءى لعميد األدب العرب���ي الدكتور طه حس���ين يومًا
أن العالم ابن س���ينا قد عاد إلى الحي���اة مرة ثانية ووقف
يخطب بالناس ،ولكن على هيئ���ة عالم الدين العراقي
الش���يخ عبد الكريم الزنجاني ،عندما ألقى محاضرة في
العاصمة المصرية (القاهرة) س���نة  ،1936ولم ّ
يتوقف طه
حس���ين عند هذا االعتقاد فحس���ب؛ ّ
قبل يد الش���يخ
وإنما ّ
الزنجاني بعد إكمال���ه للمحاضرة قائالً أمام المأل« :هذه
أقبلها بعد يدي والدي».
أول يد وآخر يد ّ

ومن ال يعرف الشيخ الزنجاين فهو من علامء مدينة النجف
األرشف ،وما حدث معه يف القاهرة ليست تفضّالً من طه حسني
عليه ،فللرجل آراء وأفكار ومؤلفات عظيمة ،أج ّلها كثريون
تفوقه العلمي أنه
وحقد بسببها آخ��رون ،وكان من بني صور ّ
اعرتض ور ّد عىل أسس النظرية النسيبية للعامل أنشتاين عندما
ع ّلق عليها وأرسل ما كتبه إىل أنيشتاين بيد العامل الباكستاين حممد
إقبال ،والتي نالت استحسانه وثناءه كام يروي ذلك العديد من
علامء النجف الذين جايلوا الشيخ الزنجاين.
والزنجاين عامل عامل جمتهد امامي فذ زاهد متعفف فيلسوف بليغ
ناطق  ..رائد يف مدرسة التقريب بني املذاهب اإلسالمية .مفخرة
العلم والعلامء كان متبحرا يف العلوم العقلية والنقلية خاصة
الفلسفة وأصبح أستاذا هلا يف حوزة النجف العلمية حتى اقرتن
اسمه هبا وعرف بالفيلسوف اهبر العلامء بمحارضاته القيمة يف
دمشق وبريوت والقدس والقاهرة.

الوالدة الميمونة:

ولد الشيخ عبد الكريم الزنجاين يف النجف االرشف يف أرسة
نجفية عريقة ،ولقبه (الزنجاين) يعود كام يذكر إىل أن جده (حممد
حسن) قد قام برحلة إىل زنجان (يف شامل ايران) وملا عاد إىل
النجف ُسمي (بالزنجاين) فلحق باألرسة ذلك اللقب.
النشأة العلمية:
كان الشيخ عبد الكريم منذ صباه ناهب ًا يف حلقات العلم ،وبفضل
براعته وذكائه أصبح طالب ًا يشار إليه بالبنان ،ومنذ شبابه املبكر
تعلق بأفكار السيد مجال الدين األفغاين واخذ هنجه اإلصالحي،
ثم تتلمذ عىل كبار علامء احل��وزة العلمية كالشيخ االخوند
اخلراساين ،والسيد كاظم اليزدي وشيخ الرشيعة والسيد حممد
الفريوزابادي وآخرين.
وخالل حضوره دروس الفقه وعلم األصول عند هؤالء الكبار
من احلوزة لفت إليه االنتباه لتميزه يف حتديد اآلراء ،األمر الذي
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أسهم يف بلورة شخصيته العلمية واستطاع أن يشق طريقه
إىل االجتهاد الذي ناله بجدارة يف ريعان شبابه وذلك يف سنة
 1914وعمره كان  27عام ًا ،كام وبرع الشيخ الزنجاين يف
وعرف بروحه اإلصالحية وسعيه
وتعمق يف دراستهاُ ،
الفلسفة ّ
يف سبيل توحيد الكلمة بني املسلمني.

نشاطاتهونتاجاته:

قام بجوالت إىل البلدان العربية واإلسالمية وطوف هبا خيطب
ويكتب ن��ارش ًا الدعوة إىل أفكاره االصالحية ويف طليعتها
الدعوة إىل توحيد األمة وتعايش مذاهبها اإلسالمية ،كام توجه
الشيخ الزنجاين اىل املسجد االقىص والقى خطبته التي اهلبت
املشاعر ,وخاصة أهنا تزامنت مع الرشوع بتنفيذ وعد بلفور
وتأسيس الدولة العربية ,وهذا ما حدا بحكومة األردن أن حتتفي
بالشيخ الزنجاين.
وحدث احدهم قائالً  :كنت يف احلرم الرشيف فجاءين أساتذة
من جامعة بغداد وطلبوا مني ان أرافقهم إىل بيت الزنجاين
وعندما جلس ه��ؤالء معه يف بيته املتواضع وفراشه وأثاثه
البسيط ـ وكان مستند ًا إىل الزاوية ـ وبمجرد احلديث أخرج
هؤالء قراطيسهم وأقالمهم وهم يسألونه األسئلة الفلسفية
وهو ينساب بأحاديثه وهم يكتبون فمرت عليهم أربع ساعات
من دون أن يشعروا وكأهنا دقائق بني يدي هذا البحر الزاخر
من العلم والفقه والفلسفة ثم خرجوا يف األزقة وهم يف دهشة
وانبهار وكل منهم يقول لصاحبه :اهلل اكرب كم تضم هذه األزقة
وهذه البيوت اخلاوية بني جدراهنا من علامء وعباقرة ال يعرف
املسلمون قيمتهم.

وقد كتب عن اإلمام الزنجاين الكثري من العلامء املعروفني إذ
كتب حممد جواد مغنية عن رحلته إىل مرص والشام مقاالت
عديدة يف جريدة العرفان أللبنانية وحممد مصطفى املراغي شيخ
األزهر وخري الدين الزر كيل يف اجلزء الرابع من كتابه األعالم
واألستاذ رشيد مصطفى ،تناولت الصحف املرصية والسورية
املعروفة تغطية إعالمية واسعة عنه كاألهرام واجلهاد واملرصي.

اثاره القيمة:

ترك الشيخ الزنجاين ع��دد ًا كبري ًا من املؤلفات القيمة بينها
(جامع الوسائل يف الفقه ،وذخرية الصاحلني يف الفقه ،والفقه
االرق��ى يف رشح العروة الوثقى ،واالول ،ومناسك احلج،
ومسائل رشعية ،ودروس الفلسفة (1ـ ،)2واالعداد الروحي
للجهاد االسالمي يف فلسطني ،واملثل العليا او املحارضات،
ووح��ي االهل��ام ُ(أردو) ،ووسيلة النجاة يف الفقه (رسالته
العملية) ،وبرهان إمامت ُ(أردو) ،وطريق النجاة ،والكندي
خالد بلفسفته ،ويكانكي إسالم ،والوحدة االسالمية وتطور
الفلسفة ،وحقائق األصول ،واألديان واإلسالم ،ورد املذاهب
املبتدعة ،والسياسات اإلسالمية ،وتعليقة عىل كفاية األصول)
وغريها.

وفاته:

تويف رمحه اهلل تعاىل يف مدينة النجف االرشف ليلة األربعاء
يف 17مجاى اآلخرة سنة 1388ه��ـ ،املصادف  10ايلول سنة
1968م ،بمرض سوء التغذية كام نص عليه تقرير اللجنة الطبية
التي اوفدت من قبل وزارة الصحة لفحصه ،ودفن بالصحن
العلوي الرشيف يف احلجرة رقم (/53ا).
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خطر تضييع
الهوية الوطنية العراقية
عامر اليساري

الشعور باالنتامء للمكان هو رس وجود وتقدم األوطان،
ورس ازدهارها وتراجعه قد يكون السبب األول لنتائج
سلبية كثرية منها الفساد وضعف ال��دول��ة وص��وال
لالحتالل وبالتايل تضييع اهلوية ،فلو نظرنا للواقع
العراقي لوجدنا أن مشكلتنا احلقيقية كمجتمع عراقي
هي غياب الوالء للوطن بنسبة كبرية وبام أن تقدم البلد
ينشأ من التعاون الوثيق والبناء بني (احلاكم واملحكوم)
فكيف نرجو ذلك من أناس ال يملكون هذا الشعور وال
يؤمنون به؟
فالبلد هو (العراق) والدولة حاليا هي ( اجلمهورية)
فهل جيوز لنا أن نعاقب العراق بسبب اجلمهورية؟
ومن الصور التي تربر خطر التضييع هي أن معظم األسامء
املختارة لصفحات مواقع التواصل االجتامعي تعرب عن
انتامءات بعيدة كل البعد االنتامء الوجداين للوطن
فضال عن الصور الشخصية هلا والتي تعود لشخصيات
اجنبية ومنها ما هو معاد للوطن والدين!
وم��ن خماطر ه��ذا التضييع هو ختيل بعض النساء عن
احلجاب وهبذا التخيل فان املرأة العراقية تكون قد ختلت
عن تراث اجتامعي يعود عمرة إىل ستة آالف سنة!
وهناك قول يعود إىل احلجاج اللعني ولكنه الصق باإلمام
عيل (عليه السالم) وله دور بال شك يف خلق فجوة بني
املواطن ووطنه وهو(  .....اهل الشقاق والنفاق )
ومن خماطر هذا التضييع ومسبباته هو اهتام العراقيني
ظلام بقتل االمام احلسني (عليه السالم ) وهذا اجلو حتام
يستفيد منه احلاكم اجلائر أو املحتل الن هذا االهتام له
دور يف (تكسري ) أو إمخاد الروح الوطنية.
كذلك هناك ما يدل عىل غياب الشعور بالوالء للوطن
أن تلبية الناس للفتوى املباركة األوىل كانت ضعيفة
(أص��درت املرجعية املباركة بداية فتوى حثت فيها
رجال القوات األمنية عىل الصمود والبسالة يف مواجهة
الدواعش ) وعندما تسارعت األح��داث نحو نتائج
خطرية جاءت الفتوى املباركة الثانية واخلالدة فتوى
اجلهاد الكفائي من منطلق ديني وليست من منطلق

وطني ولكفتنا فتوى يوم الثالثاء (الفتوى األوىل)
وهل ستتحرك مواكب الدعم اللوجستي بحكم الوازع الوطني؟
ملاذا التضييع؟
هدفه اضعاف الدولة يف إحالل هوية بديلة ( وهي هوية الشخص
الذي يسعى هلذا التضييع)  ،وخلق انتامءات الوطان وشخصيات
أخرى..
(احل��ل��ول) ان تغيري بعض املناهج الدراسية وخاصة اجلغرافيا
والتاريخ وتفعيل القوانني التي تسري الدولة كفيلة بإعادة األمور إىل
طريقها الصحيح.
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ال تض ّيع زيارتك
ورد يف القرآن الكريم ان بعض الناس اضاعوا الصالة
كام يف قوله تعاىل َ ( :ف َخ َل َ
اعوا
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌف َأ َض ُ
الش َه َو ِ
الصال َة َوا َّت َب ُعوا َّ
ات) – مريم  ، -59ومل يوقروها
َّ
ويعظموها ،وكذلك انت يا ولدي ال تضيع زيارتك بفعل
ما خيالف الرشع ،وحيث ان املخالفات التي تكون سبب ًا يف
ضياع ثواب الزيارة كثرية تسلط الضوء عىل خمالفة واحدة
منها وهي:
رأيت بعض الشباب الزائرين قصدوا اىل زي��ارة االمام
احلسني (عليه السالم) وقد لبسوا لباس ًا ممزق ًا غري نظيف
بحجة ان (املودة) هكذا ،فلقد لبس ذلك الشاب (رسواال)
ممزق ًا من فوق الركبة دون ان يعلم ان هذا لباس البؤس
والتباؤس ،وقد ورد ان اهلل تعاىل يبغض البؤس والتباؤس.
فيا ولدي هذا اللباس رأيناه عند بعض افراد الدول الغربية
ويدعون (اهلوملس) أي االشخاص الذين تركوا العمل
وتناول املخدرات ،واخذوا يستجدون الناس بشعرهم
الكثيف االشعث ولباسهم املمزق الوسخ ليستعطفوا
الناس ،ومل يكن لباسهم هذا مما ترتضيه العقول والنفوس
الذواقة بل هو يعطي لصاحبه هيئة مقززة ،ثم قلدهم
البعض اىل ان انتقل هذا التقليد اىل شبابنا دون معرفة
بأصل هذه اهليئة الرثة ،ولكي جتعل االسالم ميزان ًا ملعرفة
الصحيح من اخلطأ يف االفعال واالقوال نقف عىل اقوال
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) :
 -1عنه (صىل اهلل عليه وآله وسلم) (بئس العبد القاذورة).
 -2عن جابر بن عبداهلل قال  :أتانا رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) فرأى رجالً شعث ًا قد تفرق شعره ،فقال:
أما كان جيد هذا ما يسكن به شعره؟! ورأى رجالً آخر
وعليه ثياب وسخة فقال :أما كان هذا جيد ماء يغسل به
ثوبه؟!
 -3ورد عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ملا
أبرص رجال شعث ًا شعر رأسه ،وسخة ثيابه ،سيئة حاله :من
الدين املتعة واظهار النعمة.
 -4وورد يف آداب الزيارة ان يغتسل الزائر ويلبس انظف
ثيابه وهيتم هبيئته لكي يدخل عىل امامه ،وهذا من تعظيم
االم��ام واح�ترام املكان ،فلو كان الزائر قاصد ًا لرئيس
اجلمهورية او الوزراء ال اظنه يلبس مالبس ًا رياضية دون
سبب يدعو لذلك ،فال يدخل عليهام وهو قد لبس (الرتاك
االسود) فلامذا ال يكون دخولنا عىل إمامنا فيه يشء من
التعظيم واالحرتام واملثول بني يديه بأفضل هيئة؟

الشيخ علي الفتالوي
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داء النقرس...
إعداد /قاسم عبد الهادي

النساء ف��ي س��ن االن��ج��اب
��ن ح��ص��ان��ة م���ن ه��ذا
ل���ه� ّ
المرض
يتم التشخيص عن طريق دراس��ة أع��راض امل��رض والفحص
الرسيري للمريض وقياس نسبة األم�لاح يف ال��دم ويف بعض
األحيان يضطر الطبيب املعالج إىل سحب سوائل املفصل من
املريض وفحصها حتت املجهر الضوئي.
خري من العالج):
عالج املرض( ..والوقاية ٌ
يتم العالج عن طريق (معاجلة األسباب الرئيسية التي تؤدي اىل
ارتفاع نسبة االمالح يف الدم ،العالج غري الدوائي).

حت��دث للكثري من األشخاص
بعض اآلالم واألع��راض التي ّ
َ
هنالك
عند األطراف السفىل ألجسادهم ،ال تعني بالرضورة أن
أمراض ًا يف املفاصل أو العظام ،فقد فاجأنا الطبيب (الدكتور حيدر
حممد مهدي) ّ
بأن أغلب هذه األعراض تعود لإلصابة بمرض
يسمى داء النقرس أو (داء امللوك) الذي يصيب مفاصل جسم
يسمى بـ
مكون ًا ما ّ
اإلنسان وينتج من ارتفاع نسبة األمالح يف الدم ّ
(يورك أسد أو حامض اليوريك).
وال تتوقف خطورة ه��ذا امل��رض عند ه��ذا احل��د ،فهو يصيب بالنسبة للعالج الدوائي:
األنسجة الرخوة ويتسبب بتكوين احلىص يف الكليتني.
فهناك عدد من األدوية تستخدم لعالج املرض منها (الربوفني،
وهنا يرشح لنا الدكتور ( حيدر حممد مهدي) وهو طبيب خمتص
الكورتزون) يف احلالة احلادة للمرض ويف احلالة املزمنة تستخدم
بآالم املفاصل والتأهيل الطبي يف مدينة اإلمام احلسني (عليه
األدوية التي خت ّفض نسبة األمالح يف الدم مثل (زايلورك) وبالتايل
السالم) ،أسباب هذا املرض وطرائق العالج:
عدم حصول نوبات املرض يف املستقبل ،وهناك أبحاث جديدة
لعالج داء امللوك أو داء النقرس وذلك عن طريق استخدام
أسباب المرض:
هناك اسباب كثرية للمرض منها معروفة والقسم اآلخر غري العالج البايلوجي.
معروفة ،ويوجد سببان رئيسيان حلدوث املرض أما (زيادة يف تثقيف وارشاد المريض:
إنتاج األمالح يف الدم أو قلة طرح هذه األمالح خارج اجلسم
جيب عىل املريض تقليل أكل اللحوم احلمراء والبقوليات كـ
بواسطة الكليتني كام يف حالة أم��راض الكىل كعجز الكليتني
(الباقالء ،احلمص ،الفاصولية) ويف البحوث العلمية احلديثة
وااللتهاب املزمن هلام) أو نتيجة (أسباب وراثية جينبة وغريها).
جيب تقليل تناول (احللويات ،السكريات) ،والنساء يف سن
االنجاب هلا حصانة من هذا املرض وعادة تصاب باملرض بعد
أعراض المرض:
من أهم أعراض هذا املرض هو التهاب املفاصل احلادة الذي سن اليأس (انقطاع ال��دورة الشهرية) ،إضافة اىل ذلك تقليل
يؤدي إىل أمح��رار شديد يف املفصل املصاب وع��ادة يف القدمني الوزن وعدم تناول الكحول (ج ّنبكم اهلل رشورها) والسيطرة عىل
(األصبع الكبري للقدم) يصحبه تورم وارتفاع درجة احلرارة أمراض ضغط الدم له دور كبري يف عدم اإلصابة من هذا املرض،
واالمتناع هنائيا عن املرشوبات الغازية والكحولية ،فاملرشوبات
خالل الساعات األوىل من املرض.
الغازية يكون تأثريها أشد من تأثري التدخني عىل اإلنسان ،كام
التشخيصالطبي:
وجيب عىل املريض تناول املاء بصورة كبرية.
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خالصة التعامل بين االم وزوجة ابنها
عىل الرغم من كل الكالم املخيف الذي يدور حول أهل الزوج،
و سوء معاملتهم لزوجة األبن ،ظهرت يف األونة األخرية نامذج
نسائية ناجحة يف هذه العالقة ،إذن فهناك أمل كبري بأن حتققي
النجاح أنت ايضا ،وتنعمي بعالقة طيبة مع أهل زوجك،
فتخليص من األف��ك��ار السلبية التي ت��دور ح��ول رغبتهم يف
التخلص منك ،أو إيذائك ،وأفتحي صفحة جديدة معهم.
من الطبيعي أن تشعر أم الزوج بالغرية من زوجة ابنها التي
أخذته منها ،لكن من غري الطبيعي أن تشعر الزوجة بالغرية من
أمه ،فغيابه عند أمه افضل بكثري من غيابه مع زوجة أخرى أو
عشيقة ،اتركيه هلا ما دمت مشغولة أو متشاغلة عنه ،،وتأكدي
أنك كلام تعلقت به وحرصت عىل منعه عنها كلام تشبثت هي
أيضا به ،اتركيه هلا لبعض الوقت ،وسترتكه لك عندما تشعر
بأنك ال تشكلني خطرا عليها.
أشعري أخواته أنك واحدة منهن ،وال تتكربي أو تتعايل عليهن،
وك�لي من مائدهتن ،واجليس معهن ،وتسوقي بصحبتهم،
لريتاحوا لك ،ويندجموا معك ،وإن كن ال يفضلن تواجدك ،فال
تفريض نفسك عليهن ،وال تتحاميل عىل قرارهن ،بل تعاميل مع
األمر بكل بساطة ،فكل انسان من حقه أن يقرر اسلوب حياته.
ال تتحدثي بالسوء عن زوجك أمام أهله ،حتى لو حتدثوا عنه
بالسوء ،ال تشاركيهم احلديث ،واكتفي باإلستامع ،كام ال تعلقي
عىل األمر وال تنتقدهيم .تزيني دائام أمامهم ،لكن ال تبالغي،
واهتمي بنظافتك ،وحسن طلتك ،وبابتسامة مرشقة ،وال تكوين
نكدية أوعصبية ،وال ترصخي عىل أوالدك أمامهم ،واهتمي
بنظافة أوالدك وترتيب مظهرهم.

دكتورة نعمة الهاشمي

أسباب حدوث السلوك غير المقبول عند األبناء

غادة احمد

كثريا ما يمر األطفال يف مواقف ال جيدون من يعلمهم بصحة ترصفهم فيتعلمون بعد الوقوع يف اخلطأ ودفع الثمن  .تكون توقعات
األهل عن إمكانات الطفل عىل أساس غري سليم وذلك نتيجة أسباب كثرية منها مقارنة الطفل بغريه وجهلهم بمبدأ الفروق الفردية
 ،واالعتقاد أن بإمكان الطفل القيام بسلوك ما بام أن الكثري ممن هم يف سنه يستطيعون ذلك بغض النظر عن تناسب ذلك السلوك مع
طاقته وقدرته  .قد يكون ترتيب األثاث بشكل معني سببا يف ترصف الطفل بشكل غري صحيح ومن ثم تعرضه للعقاب .
لذا جيب أن يتم التأكد من تناسب وضعيات األثاث مع حرية احلركة التنقل وعدم وجود األشياء القابلة للكرس يف املمرات التي
يسلكها الطفل عادة  .حيب األطفال أن يكونوا حمط اهتامم الكبار وغياب هذا االهتامم قد يدفع الطفل إىل املشاغبة او القيام بسلوكيات
مزعجة حتى تتذكر األرسة وجوده يف البيت وقد ينسى الوالدان الطفل بغري قصد بسبب حدوث والدة جديدة أو مرض أو غياب أو
وفاة أو غري ذلك من األحداث الطارئة لذلك عىل األهل االنتباه هلذا وحماولة تعويض الطفل واالنتباه إليه باحلد املعقول .
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االوائل
من واقعة الطف
 أول من طلب املاء لإلمام احلسني (عليهال��س�لام) يف ك��رب�لاء ه��و برير ب��ن خضري
ضيق القوم عليهم حتى نال
اهلمداين بعد ّ
منهم العطش( ..املجالس السنية ،ج/1
ص.)98
 أول دعاء لإلمام احلسني (عليه السالم)يوم عاشوراء ملا نظر صباح يوم العارش من
حمرم اىل مجع العدو فقال« :اللهم انت ثقتي
يف كل كرب ورجائي يف كل شدة وانت يل
يف كل امر نزل يب ثقة وع��دة ،كم من هم
يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه احليلة وخيذل
فيه الصديق ويشمت فيه العدو وانزلته بك
وشكوته إليك رغبة مني اليك عمن سواك
فكشفته وفرجته فأنت ويل كل نعمة ومنتهى
كل رغبة» – (ابن عساكر يف ترمجة االمام
احلسني (عليه السالم) ص ،313وابن اثري
يف الكامل ج/4ص.)60

المحمل الحسن
إن كثري ًا من األخبار مصدره قال :فالن ،وقيل :كذا ،..ويف خرب ان رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) قال« :كفى باملرء كذب ًا أن حيدث بكل ما سمع!» ،والغريب
أن بعض األقاويل ،أو بعض التهم منقولة دون قصد ،وهنا إن وظيفة املؤمن عندما
يسمع من أخيه كلمة سيئة؛ أن يعمل هبذه الروايات التي وردت عن رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) يف قوله« :امحل أخاك املؤمن عىل سبعني حممالً من اخلري»..
وعن أمري املؤمنني (عليه السالم) :اَ
«ل َت ُظ َّن َّن بِ َك ِل َم ٍة َخ َر َج ْت ِم ْن َأ ِخ َ
يك ُسوء ًا،
َو َأن َْت تجَ ِدُ لهَ َا يِف الخْ َ يرْ ِ محُْ ت ََم اًل!» ،وعن الصادق (عليه السالم)« :إذا بلغك عن
عذرا ..فإن أصبته ،وإال
عذرا واحدً ا إىل سبعني ً
أخيك اليشء تنكره ،فالتمس له ً
ُقل :لعل له عذرا ال أعرفه»..

اشياؤنا الجميلة؟
ال تقلق من ذلك الباب املسدود وال تقلق

من كل هم يف قلبك موجـود ،ارفع رأسك
خلالق السامء بثقة وصـمود وقل أسلمـتك

أمـري يا رب الوجود..

وال تكن من عابري القلوب ،أولئك الذين

يرشبون من بئر القلب ثم يبصقون فيه ،وال
تقرب قلب ًا تعرف أنك لست أهالً حلفظه،
ّ
فجراح النفس ليست كجراح اجلسد ،وال

تلتئم وال تربأ ..وال ُتنسى.

تظهر في هذه الصورة الساعة التي كانت متواجدة على باب الرأس الشريف
في العتبة الحسينية المقدسة
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دخل اجلراح إىل املستشفى بعد أن تم استدعاؤه عىل عجل
إلج��راء عملية فورية ألحد امل��رىض ،وقبل أن يدخل إىل
غرفة العمليات وجد والد املريض يذرع املمر جيئة وذهابا
وعالمات الغضب بادية عىل وجهه ،وما أن رأى الطبيب
حتى رصخ يف وجهه قائال« :عالم كل التأخري يا دكتور؟،
أال تدرك أن حياة ابني يف خطر؟ أليس لديك أي إحساس
باملسؤولية؟» ،ابتسم الطبيب برفق وقال« :أنا آسف يا أخي
فلم أك��ن يف املستشفى وق��د ح�ضرت حاملا تلقيت النداء
وبأرسع ما يمكنني ،واألن أرجو أن هتدأ وتدعني أقم بعميل
وكن عىل ثقة إن ابنك سيكون يف رعاية اهلل وأيد امينة».
مل هتدأ ثورة االب وقال للطبيب« :أهدأ!! ما أبردك يا أخي لو
كانت حياة ابنك عىل املحك هل كنت ستهدأ؟ ،ساحمك اهلل،
ماذا لو مات ولدك ما ستفعل؟».
ين إِ َذا َأ َصا َب ْت ُهم ُّم ِصي َب ٌة َقا ُلو ْا إِ َّنا للِ هّ ِ َوإِنَّـا إِ َل ْي ِه َر ِ
اج َ
عون»
«ا َّل ِذ َ
وهل للمؤمن غريها؟ كان قول الطبيب.
هز األب كتفه ساخرا وقال« :ما أسهل املوعظة عندما متس
شخصا آخر ال يمت لك بصلة» ،ثم تركه الطبيب ودخل
صالة العمليات ،واستغرقت العملية عدة ساعات ،خرج
بعدها الطبيب عىل عجل وقال لوالد املريض« :ابرش يا أخي
فقد نجحت العملية متاما واحلمد هلل».
وسيكون أبنك بخري واالن اعذرين فيجب أن أرسع بالذهاب
فورا وسترشح لك املمرضة احلالة بالتفصيل ،رغم ان األب
ح��اول أن يوجه للطبيب أسئلة أخ��رى لكنه ان�صرف عىل
عجل ،انتظر األب دقائق حتى خرج أبنه من غرفة العمليات
ومعه املمرضة فقال له هلا األب« :ما بال هذا الطبيب املغرور
مل ينتظر دقائق حتى أسأله عن تفاصيل حالة ولدي؟».
فأجهشت املمرضة بالبكاء وقالت له« :لقد تويف ابن الدكتور
سعيد اليوم اثر حادثة وقد كان يستعد ملراسم الدفن عندما
اتصلنا به للحضور فورا ،وألنه ال يتوفر جراح اقرب منه
للمستشفى دعوناه لنجدة ابنك ،وحينام اكمل عمله ذهب
مرسعا ملراسم دفن ابنه».

