من اقوال اإلمام جعفر الصادق a
«ليس منا من ترك آخرته لدنياه  ،وليس منا من ترك دنياه آلخرته».
جامع السعادات ج 2ص.22

تصدر اسبوعيا عن شعبة النشر
قسم اإلعالم

االرشاد االسري
ُ
مدير التحرير

يكش���ف عن معالجة ()7047

طالب عباس الظاهر

حال���ة مرضي���ة وس���لوكية
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الس���لوكيات الخاطئة ف���ي تناول
الطعام أكبر أسباب زيادة الوزن
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غلبوا امل�صلحة العامة
والزال العراق يعيش محنته السياسية التي اخذت بعدا غير سليم مع التضارب باالراء حول الحلول التي تخرج
العراق من ازمته وبعد مرور اربعة اشهر الزالت االمور تراوح مكانها بل الذي يثير االلم واالستهجان هو عدم
امكانية الطبقة السياسية المتمثلة بالكتل البرلمانية من اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة بدال عن الحكومة
الحالية والسبب عدم التنازل من قبل هذه االطراف ،فالوضع الراهن الذي يمر به العراق والمسلمين ال يتحمل
اس�� ��تفحال االزمة  ،والمرجعية عندما طالبت بان يكون العراق سيد نفسه فهذا يعني قطع الطريق على الغرباء
من العبث بسالمة العراق والعراقيين ،فالطبقة السياسية ملزمة بان تتواصل مع بعضها وتغلب المصلحة العامة
على المصلحة الخاصة الجل وضع الحلول الستقرار البلد وفق خريطة الطريق التي رسمتها المرجعية ونادت
بها باكثر من خطبة

سورة الصافات

لنختم القراآن مع ًا
ِ

ني }الصاف��اتَ {103/و َنا َد ْينَا ُه َأ ْن َي��ا إِ ْب َر ِ
َف َل َّ
��ام َأ ْس�� َل َام َو َت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
يم
اه ُ
الرؤْ َيا إِنَّا َك َذلِ َك َن ْج ِزي ْ ُامل ْح ِس ِ��ن َ
ني
}الصاف��اتَ {104/قدْ َصدَّ ْق َت ُّ
}الصاف��ات {105/إِ َّن َه َ
��ذا َ ُهل َو ا ْل َب َ
��اء ْ ُاملبِ��نيُ }الصافات{106/
يم }الصاف��اتَ {107/و َت َر ْكنَا َع َل ْي ِ
ين
��ه ِيف ْاآل ِخ ِر َ
َو َفدَ ْينَ��ا ُه بِ ِذ ْب ٍح َع ِظ ٍ
��ىل إِ ْب َر ِ
}الصاف��اتَ {108/س َ
��ا ٌم َع َ
ي��م }الصاف��ات{109/
اه َ
��ن ِع َب ِ
َك َذلِ َ
��ك َن ْج�� ِزي ْ ُامل ْح ِس��نِ َ
اد َن��ا
ني }الصاف��ات {110/إِن ُ
َّ��ه ِم ْ
الص ِ ِ
ْ ُامل ْؤ ِمنِ َ��ني }الصاف��اتَ {111/و َب َّ ْ
احل َ
ني
��حقَ َنبِ ًّيا ِّم َ
رش َن��ا ُه بِإِ ْس َ
��ن َّ
}الصاف��اتَ {112/و َب َار ْكنَ��ا َع َل ْي ِ
��حقَ َو ِم��ن ُذ ِّر َّيتِ ِه َ
��ه َو َع َ
��ام
��ىل إِ ْس َ
امل ِّل َن ْف ِس ِ
��ن َو َظ ِ ٌ
وسى
ُحم ِْس ٌ
��ه ُمبِنيٌ }الصافاتَ {113/و َل َقدْ َم َن َّنا َع َىل ُم َ
َامه��ا َو َق ْو َم ُه َ
��ار َ
ون }الصاف��اتَ {114/و َن َّج ْين ُ َ
��ر ِ
ب
��ام ِم َ
َو َه ُ
��ن ا ْل َك ْ
ِ
َ
ْ
َ
ِ
َ
َ
َ
��م الغالب�� َ
ني
ا ْل َع ِظ ِ
ي��م }الصاف��اتَ {115/ون َ ْ
��م فكا ُن��وا ُه ُ
رصن ُاه ْ
}الصاف��اتَ {116/وآ َت ْين ُ َ
َاب ْ ُامل ْس�� َتبِ َ
ني }الصافات{117/
َامها ا ْل ِكت َ
ال��رص َ
َو َهدَ ْين ُ َ
يم }الصاف��اتَ {118/و َت َر ْكنَ��ا َع َل ْي ِه َام
َامه��ا َ ِّ
اط ْ ُامل ْس��ت َِق َ
ِيف ْاآل ِخ ِر َي��ن }الصاف��اتَ {119/س َ
��ا ٌم َع َ
��ار َ
ون
��ىل ُم َ
وس��ى َو َه ُ
}الصافات {120/إِنَّا َك َذلِ َك َن ْج ِزي ْ ُامل ْح ِس ِ��ن َ
ني }الصافات{121/
إِ َّ ُهن َام ِم ْن ِع َب ِ
اد َنا ْ ُامل ْؤ ِمنِ َ
اس َمل ِ ْن ْ ُامل ْر َس ِ��ل َ
ني
ني }الصافاتَ {122/وإِ َّن إِ ْل َي َ
��ال لِ َق ْو ِم ِ
}الصاف��ات {123/إِ ْذ َق َ
��ه َأ َال َت َّت ُق َ
��ون }الصافات{124/
ني }الصافاتَ َّ {125/
ون َأ ْح َس َن ْ َ
ون َب ْع اًا َو َت َذ ُر َ
َأ َتدْ ُع َ
اخلالِ ِق َ
اهلل َر َّب ُك ْم
َو َر َّب آ َبائِ ُكم ْ َ
األ َّولِ َ
ني }الصافات{126/
ُ

تفسير السورة

(  ) 103فلام أس��لم الذبيح نفس��ه وإبراهيم ابنه ويف املجمع عن أمري املؤمنني والصادق
عليهام الس��ام اهنام قرآ فلام سلام من التس��ليم وتله للجبني رصعه عىل شقه فوقع جبينه
ع��ىل األرض وه��و أحد جانب��ي اجلبه��ة (  ) 104ونادين��اه أن يا إبراهي��م (  ) 105قد
صدق��ت الرؤي��ا بالع��زم واإلتيان بام كان حت��ت قدرتك من ذل��ك (  ) 106إن هذا هلو
االبتاء البني الذي يتميز فيه املخلص عن غريه أو املحنة البينة الصعوبة فإنه ال أصعب
منها (  ) 107وفديناه بذبح عظيم بام بدله عظيم القدر أو اجلثة سمني (  ) 108وتركنا
عليه يف اآلخرين (  ) 109س��ام عىل إبراهيم ( عليه الس��ام ) س��بق بيانه يف قصة نوح
( عليه الس��ام ) (  ) 110كذلك نجزى املحس��نني (  ) 111إنه من عبادنا املؤمنني ( 2
 ) 11وبرشناه بإسحق نبيا من الصاحلني (  ) 113وباركنا عىل إبراهيم ( عليه السام )
وعىل إسحق أفضنا عليهام بركات الدين والدنيا ومن ذريتهام حمسن وظامل لنفسه بالكفر
واملعايص مبني ظاهر ظلمه ويف ذلك تنبيه عىل أن النس��ب ال أثر له يف اهلدى والضال
وأن الظل��م يف أعقاهب��ام ال يعود عليه��ام بنقيصه وعيب (  ) 114ولقد مننا عىل موس��ى
وه��ارون أنعمنا عليهام بالنبوة وغريها م��ن املنافع الدينية والدنيوية (  ) 115ونجينامها
وقومه��ام من الكرب العظيم م��ن تغ ّلب الفرعون أو الغرق (  ) 116ونرصناهم فكانوا
هم الغالبني عىل فرعون وقومه (  ) 117وآتينامها الكتاب املس��تبني البليغ يف بيانه وهو
الت��وراة (  ) 118وهدينامه��ا الرصاط املس��تقيم الطريق املوص��ل إىل احلق والصواب (
 ) 119وتركن��ا عليهام يف اآلخرين (  ) 120س��ام عىل موس��ى وه��ارون (  ) 121إنا
كذلك نجزى املحس��نني (  ) 122إهنام من عبادنا املؤمنني سبق مثل ذلك (  ) 123وإن
إلي��اس ملن املرس��لني (  ) 124إذ قال لقومه أال تتق��ون (  ) 125أتدعون بعا أتعبدونه
وتطلب��ون اخل��ري منه القم��ي قال كان هل��م صنم يس��مونه بعا قال وس��مي الرب بعا
وتذرون أحسن اخلالقني وترتكون عبادته (  ) 126اهلل ربكم ورب آبائكم األولني

أخبار
ومتابع��ات

مستشفى عين التمر يستقبل
أكثر من ( 67ألف) مراجع خالل 2019

أوضاع مأساوية تطارد
أطفال العراق
أف���اد تقرير لمنظمة اليونس���يف التابعة لألمم
َ
ً
المتح���دة ب���أن ( 1722طف���ال عراقيًا) قتل���وا خالل
الس���نوات األربع الماضية ،بسبب إحتالل تنظيم
«داعش» اإلجرامي لعدة مدن عراقية في الغرب
والشمال.

إعتقال ثمانية أجانب بكربالء
لمخالفة شروط اإلقامة

قال مدير مستشفى عني التمر العام الدكتور هباء مهدي التميمي ّ ،
أن
الكوادر الطبية قدّ مت خدمات صحية ألعداد كبرية من املراجعني،
خال العام املايض  ،2019وصلت يف إحصائية أخرية إىل ()67372
ُمراجع اًا.
وأضاف التميمي« :أجرت املستشفى عدد اًا من العمليات اجلراحية بلغ
( )240عملية جراحية متنوعة ،كام شهدت حاالت والدة ل�()586
طف اً
ا وطفلة».
وذك��ر التميمي أن «إمج��ايل املراجعني لإلستشارية الصباحية بلغ
( )39575مراجع اًا ،وللطوارئ ( )26081مراجع اًا»« ،موضح اًا أن
«عدد العمليات اجلراحية بلغت ( )240عملية موزعة بني ()20
عملية فوق الكربى ،والكربى ( )23عملية ،والوسطى ( )64عملية،
والصغرى ( )62عملية».

أفادت قيادة شرطة كربالء ،الخميس الماضي،
ب���أن الق���وات االمني���ة اعتقل���ت ( )8أجان���ب دون
ذكر جنس���ياتهم؛ لمخالفتهم ش���روط اإلقامة
وممارس���تهم العمل بدون عقود رس���مية في
المحافظة.
وقال���ت القي���ادةّ :إن «مف���ارز الش���رطة الدولية
وباالش���تراك مع جهاز المخابرات وقس���م األمن
الس���ياحي وش���عبة ام���ن الوافدي���ن اعتقل���ت
وتم���ت إحالته���م إل���ى الجه���ات
المخالفي���نّ ،
المختصة إلكمال اإلجراءات القانونية ّ
بحقهم».

إجراءات احترازية لدائرة صحة كربالء
قالت دائرة صحة كرباء املقدسةّ ،
طبي اًا من شعبتي السيطرة عىل األمراض اإلنتقالية يف قسم الصحة العامة واملراكز يف
ْ
أن فريق اًا ّ
قطاع املركز وعدد من منتسبي وحدة السيطرة عىل األمراض اإلنتقالية يف القطاع ،أجروا زيارة ميدانية ملعمل احلديد والصلب يف
الشعبية.
كرباء ،من أجل توعية وتثقيف العاملني فيه بام يتع ّلق بفريوس كورونا القاتل ،كوهنم من مجهورية الصني
ّ
وقام الفريق الزائر بتوزيع الرسائل والفولدرات التوعوية والتثقيفية ،بموازاة ّ
رش مبيد الفاركون يف أرجاء املعمل كإجراء
َ
إحرتازي للحيلولة دون تسجيل إصابات برشية بالفريوس اجلديد.
كام وأعلنت الدائرة يف وقت سابق ،عن تشكيلها لغرفة عمليات خاصة ،ملتابعة تنفيذ خطة السيطرة عىل األمراض اإلنتقالية،
ومنها فريوس كورونا اجلديد.
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تدمير وحرق مضافات
لداعش اإلرهابي
قالت قيادة عمليات سامراء أن «قوة مشتركة
خرج���ت لتفتي���ش منطق���ة الرواش���د التابع���ة
لقضاء بلد ضمن قاطع المس���ؤولية» ،مضيفة
ان���ه «وخالل التفتيش تم العث���ور على عدد من
المضاف���ات المتروكة لعصابات داعش االرهابية
تم حرقها وتدميرها».

ُ
الوطنية
فعاليات المسابقة
انطالق ّ
ّ
لحفظ القرآن الكريم

تغليف مبزل الحيادرة
في قضاء الحر

ش���رعت مديريتا الموارد المائية والمجاري في
ْ
كربالء ،بتغليف مبزل الحيادرة الواقع في قضاء
الحر ،بعد معاناة طويلة ألهالي المنطقة التي
س���كنية
تحولت م���ن أرض زراعية إلى منطقة
ّ
ّ
تحيط بها المئات من البيوت.
فإن «العمل يجري
وبحسب الكوادر الهندسية ّ
مد أنابيب بالستيكية لتحويل مجرى
حاليًا على ّ
مي���اه المبزل ،وم���ن ثم تغليف���ه وتحويله إلى
طريق عام يساهم في فك االختناقات المرورية
في المنطق���ة ،فضالً عن تخلي���ص األهالي من
المخاطر البيئة للمبزل».

اإلسامية
النسوي التابع لقسم شؤون املعارف
أطلق معهدُ القرآن
ّ
ّ
العباسية املقدّ سة ،النسخ َة الثالثة من مسابقته
واإلنسانية يف العتبة ّ
ّ
الوطنية حلفظ القرآن الكريم ،وبمشاركة ( )63متسابق اًة من
ّ
لتهن خلوض
حمافظات خمتلفة ،بعد أن اجتزن االختبارات التي ّ
أه ّ
مقر املعهد يف حمافظة النجف
غامر هذه املسابقة ،التي احتضنها ُّ
األرشف.
ُ
النسوي منار اجلبوري« :نظر اًا الزدياد عدد
مسؤلة املعهد
وقالت
ّ
تقسيمهن عىل ثاثة
تم
ّ
املشرتكات يف هذه النسخة من املسابقةّ ،
أ ّيام ،وقد اس ُت ِه ّلت املسابقة باحلافظات ّ
لكل القرآن الكريم تتبعها
باقي احلافظات ل�( )20جزء اًا و( )15جزء اًا و( )10أجزاء ومخسة
ٍ
جلسات حسب ّ
كل جمموعة».
أجزاء ،وعىل شكل
ِ
وأض��اف��تّ :
حتكيم
جلنة
«إن االختبارات ُتقام حتت إرشاف
ٍ
متخصصة وضمن املعايري ا ُمل ّتبعة لدى قريناهتا يف مثل هكذا
ّ
مسابقات».

عين على العالم
ٌ

* مدن عربية وإسالمية وعاملية ،أحيت األيام الفاطمية األليمة بإقامة جمالس العزاء لرحيل الصديقة الطاهرة عليها السالم.

* منظمة العفو الدولية :صفقة القرن تتعارض مع القانون الدويل وترسخ وضع ًا حُيرم فيه الفلسطينيون من حقوقهم الرئيسية.
* سخط عريب بسبب نرش السعودية لنسخة من القرآن الكريم مرتمجة باللغة العربية احتوت عىل قضايا إرسائيلية حتريفية.
* الصني تعلن وفاة  43شخص ًا جراء فريوس «كورونا» القاتل خالل  24ساعة األخرية.

5

A h r a r w e e k l y

صالة الجمعة

ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /5جمادى االخرة1441/هـ الموافق 2020/1/31م :

ُ
الخلق اإلسالمي والتعامل باالحترام
م��ا زلنا يف وصية االم���ام ال��ص��ادق (عليه
السام) ألحد اصحابه لعبد اهلل بن ُجندب
يقول (عليه السام)( :وال تكن َّ
فظ اًا غليظ اًا
يكره الناس ُقربك ،وال تكن واهن اًا حي ّقرك من
تشار من فوقك ،وال تسخر بمن
عرفك ،وال َّ
هو دونك ،وال تنازع األمر أهله ،وال ُتطع
السفهاء ،وال تكن مهين اًا حتت كل احد).
((وال تكن َّ
فظ اًا غليظ اًا يكره الناس ُقربك)
ِ
الغلظة :هي قسوة القلب ،والفضاضة هي
اخلشونة ِ
واحلدة يف التعامل مع اآلخرين.
لنعرض انفسنا عىل ه��ذه الصفة التي هنى
ونر نحن فيام بيننا
االمام (عليه السام) عنها َ
يف داخل االرسة يف املجتمع يف السوق يف أي
مكان طبيعة تعاملنا االجتامعي واالخاقي
فيام بيننا ونعرض انفسنا عىل املبدأ القرآين
والصفة احلسنة التي ذكرهتا اآليات القرآنية
معني هبا اكثر من
وهذه الصفة املنهي عنهاٌ ،
هم يف موقع االدارة والقيادة واملسؤولية
حيث يبني االم��ام (عليه ال��س��ام) ما هي
النتائج االجتامعية هلذه الصفة السيئة.
ناحظ يف كثري من االحيان ان الفرد م ّنا
يتعامل مع االخرين بقسوة قلب وبخشونة
وفظاظة ِ
وح���دّ ة م��ع اآلخ��ري��ن س��واء كان
هذا التعامل باللسان او بالسلوك والفعل
والترصف مع اآلخرين.
ّ
الحظوا ما هي النتائج املرتتبة حينام يتعامل
بعضنا مع البعض اآلخر بالقسوة والعنف
من دون رمحة ولطف ورف��ق ،االم��ام (عليه
ال��س��ام) يقول حينام تتعامل هب��ذه الصفة
السيئة حينئذ فإن الناس سيكرهون املعارشة
معك واملخالطة ويكرهون االق��رتاب منك

وينفرون منك ويبتعدون عنك.
إذا َنفر البعض من أفراد املجتمع عن البعض
اآلخ��ر؛ فقدنا عامل ا ُالل��ف��ة وصفة األلفة
واالنسجام واملو ّدة واملحبة ،واذا فقدنا هذه
املقومات يف املجتمع من االنسجام وا ُاللفة
ّ
وامل��و ّدة واملحبة ،وابتعد الناس عن البعض
مقوم اًا مه اًام لنهوض الفرد
اآلخ��ر؛ فقدنا ّ
واملجتمع بأعباء املسؤولية وهو ان نفقد صفة
التعاون والتكاتف والتآزر.
البعض يتعاون مع البعض اآلخ��ر يف أداء
املهام للفرد واملجتمع وبالتايل يستطيع هذا
املجتمع أن يؤدي ما حيتاجون اليه من خمتلف
اخلدمات ومن خمتلف شؤون احلياة.
يتأكد هذا املبدأ يف موقع القيادة ،فاإلنسان
الذي يتوىل موقع ادارة ومسؤولية وقيادة..
مح ٍة
الحظوا اآلية القرآنية قال تعاىلَ (:فبِ َام َر ْ َ
ِم ْن َّ
اهللِ لِ ْن َت َ ُهل ْم َو َل ْو ُك ْن َت َف ّظ اًا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِب
ال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك) – سورة آل عمران، -
وأوجه النداء من
انت اهيا القائد اهيا الراعي
ّ
خال هذا املبدأ االخاقي القرآين وما هنى
عنه االمام الصادق (عليه السام) نبتدئ من
ا ُالرسة عندنا األب رب ُارسة قائد ورا ٍع ،يف
املدرسة يف الدائرة يف مواقع العمل اآلخر،
اهيا االب احرص عىل ان تتعامل مع أوالدك
بالرمحة واللطف والرقة واللني حيتاجون
اىل كلمة طيبة خترج من فمك جتاههم لكي
حيرتموك ُ
وي ّلوك ويشعروا بحنان األبّ��وة
ويقرتبوا منك ،يف نفس الوقت ايض اًا انت اهيا
الزوج زوجتك بحاجة اىل ان تتعامل معها
بالرق واللني والعطف واملحبة ،ل ُتشعرها
بدورها هي ُحم ّملة بأعباء املسؤولية ا ُالرسية

ومسؤولية االوالد وما يصاحب ذلك من
متاعب ومشاكل حتتاج منك الكلمة الطيبة
ل ُتشعرها بمكانتها ومنزلتها ،ابتعد عن
اخلشونة والعنف وساطة اللسان التي ُتبعد
الزوجة عنك و ُتبعد االوالد عنك.
ايتها الزوجة زوجك ُحم ّمل باهلموم واملتاعب
واملشاكل يعود اىل البيت وهو ُمثقل هبذه
اهلموم واملشاكل من ج��راء ما يتحمله من
مسؤولية األرسة ومسؤولية احلياة اسمعيه
الكلمة الطيبة والكلمة التي ُخت ّفف عنه اعباء
هذه املسؤولية ..وانت اهيا املدير يف دائرتك
كيف تتعامل مع الذين يعملون حتت إمرتك؟
تعامل معهم بالرفق واللني ،كام ان املطلوب
ان تتعامل يف األرسة رب االرسة املدير
والقائد ..مطلوب يف بعض املواقع ان يتعامل
برصامة وحزم وشدّ ة بعض االمور تتطلب
هذه الصفة ،ولكن ليكن الغالب عليك يف
دائرتك وبمن يعملون بمعيتك وحتت إمرتك
ان ُتشعرهم باحلنان والرمحة والكام الطيب
وال��ر ّق��ة يف عملك كي حيرتموك ويشعروا
برعايتك هلم وليكونوا اكثر ُقرب اًا منك وال
ينفروا منك.
انت اهيا املعلم واهيا االستاذ اجلامعي كذلك
واهيا الطبيب واهيا القائد يف أي موقع هذه
تبني ان احلاجة اىل
اآلي��ة القرآنية الكريمة ّ
التعامل هبذا ُ
اخللق أشد وأكثر رضورة يف
مواقع القيادة واالدارة واملسؤولية ..ونحن
كمجتمع اهيا االخوة واالخوات ُناحظ ِسمة
ظاهرة عند الكثري حينام يتعامل مع اآلخر
يتعامل بخشونة وقسوة ،وحي��اول أن ّ
حيل
مشاكله وتعامله مع االخرين هبذه الطريقة،

هذه الطريقة ُتن ّفر اآلخرين و ُتبعدهم عنك
وجتعل العاقة عاقة ُنفر وع��دم انسجام
وبالتايل ال يمكن ان ننهض هبذا املجتمع
ألداء هذه املسؤوليات ..طبع اًا هناك بعض
االمور تقتيض ِ
الشدّ ة واحلزم والرصامة مع
الترصفات اخلاطئة لكي يكون هذا االسلوب
رادع اًا عن تكرار هذه االمور.
ثم يقول االم��ام (عليه ال��س��ام)(:وال تكن
واهن اًا حي ّقرك من عرفك).
واه��ن � اًا :يعني ضعيف الشخصية ،نتيجة
َ
يستصغرونك
ضعف الشخصية ان اآلخرين
وحيتقرونك وال يقيمون لك أمهية ..احيانااً
االن��س��ان ضعيف يف ارادت���ه وضعيف يف
عزمه وضعيف يف اختاذ املواقف الصحيحة
واملطلوبة وضعيف يف اخت���اذ ال��ق��رارات
ال��ص��ح��ي��ح��ة وض��ع��ي��ف يف ت��ب � ّن��ي اآلراء
الصحيحة ،ما هي نتيجة ذلك؟
ان اآلخرين سيستصغرونه ،حينام يكون
ضعيف الشخصية سينقاد اىل اآلخرين يف
كل حال وعىل كل حال وقد هؤالء اآلخرون
حياولون رب��ام ان يمرروا مصاحلهم عليه،
وربام يغصبون حقوقك ألنك ضعيف وربام
ُيملون عليك ق���رارات خاطئة ومواقف
غري صحيحة ،وبالتايل انت ُتسلب االرادة
الصحيحة و ُتسلب القرار الصحيح و ُتسلب
املوقف الصحيح ،نعم ،قد يكون البعض
ممن ينبغي االنقياد هلم من اصحاب العقل
واحلكمة والرأي الصحيح ،نعم ،هؤالء ينقاد
االنسان هلم ولكن هؤالء ِق ّلة ،الغالب يف
املجتمع اذا رأوا ان هذا االنسان ضعيف يف
شخصيته ربام يتجاوزون عليه وربام حياولون
ان يمرروا مصاحلهم عىل حساب مصاحله

يتجاوزون عليه يف ماله
ويف ِعرضه ويف أمور أخر ،وبالتايل تكون هذه
النتائج سيئة وال يبقى له اعتبارا وال مكانة
اجتامعية وال ُيعدّ رأيه وموقفه حمرتم اًا ألهنم
ينظرون اليه باستصغار واحتقار.
الب��د اهي��ا االنسان املؤمن ان��ت اعطاك اهلل
امكانات وق��درات وعقا وتفكريا وارادة
وع��زم��ا الب��د ان ت��ك��ون مستقا اً باليشء
الصحيح وباملوازين الصحيحة يف ارادتك
ويف اختاذ القرار وتب ّني اآلراء واختاذ املواقف
الصحيحة لشؤونك اخلاصة التي تكون وفق
املعايري الصحيحة.
شار من
ثم يقول االمام (عليه السام)( :وال ُت َّ
شار )..أي ال ختاصم ال ُتعاند..
فوقك)( ،ال ُت َّ
من االم��ور الطبيعية يف أي جمتمع ان افراد
املجتمع يتفاوتون يف موقعهم االجتامعي
ويف مرتبتهم العلمية والفكرية واالداري��ة
وال��ق��ي��ادي��ة ،وامل��وق��ع��ي��ة وال��ذك��اء واخل��ربة
والقدرات االنسانية االخرى بعضهم يف هذه
الصفات أعىل وأفضل من اآلخرين مما يؤدي
اىل ان نظام احلياة البد ان يكون هناك من هو
فوق ومن هو أدنى.
االنسان الذي يف مرتبة أدنى طبيعة العاقة
التي بينه وبني الذي يف مرتبة اعىل وفوق أن
ال ُيعانده وال خياصم ُه وال يرتئ عليه ألن ُه
لو تعامل هبذه الطريقة ربام يؤدي اىل معاداة
هذا االنسان األعىل و ُيسبب له املشاكل وال
تنتظم أمور احلياة وال تنتظم امور العمل،
نشاط االنسان الفرد واملجتمع ال تنتظم،
البد ان تكون هناك عاقة الطاعة واالحرتام
واالمتثال ملن هو أعىل ،طبع اًا هذا ال يعني انك
ترتك النقاش وبيان الرأي الصحيح يف العمل

ويف غري العمل مع من هو فوق لكن االمام
(عليه السام) يقول ال تعاند وال ختاصم هذا
الذي هو أعىل ،نظام احلياة ينبغي ان ُيطيع
امل��رؤوس الرئيس ومن هو تابع اىل املتبوع
ومن هو يف موقع الوظيفة اىل املدير ومن هو
فرد يف االرسة اىل رب االرسة وهكذا وفق
املوازين الصحيحة ..ثم يقول االمام (عليه
السام)( :وال تسخر بمن هو دونك).
عندنا أعىل وعندنا أدنى ،األعىل كيف يتعامل
مع األدنى؟ االكثر عل اًام مع االقل عل اًام والعامل
مع اجلاهل واملدير مع املرؤوس ،وهكذا يف
بقية املواقع االجتامعية ..يقول االمام (عليه
السام) ال تسخر وال حتتقر وال تستهزئ بمن
هو أدنى منك ،انت أفضل عل اًام وأكثر ثقافة
وموقعك االجتامعي أعىل وموقعك العميل
أعىل وموقعك االداري أعىل ..انتبه هذا الذي
هو أدنى منك ال تسخر بطاقاته وامكاناته وال
تستهزئ به وال حتتقره ربام هذا ال��ذي هو
أدنى منك لديه قدرات وصفات غري ظاهرة
خفية ال نعلم هبا وانت ال متتلكها ..وربام هذا
الشخص الذي هو أدنى سيكون له شأن كبري
يف املستقبل وتتوفر له الظروف وتظهر قدراته
وامكاناته سيكون يف موقع أعىل ،ال تسخر
من ُه وال تستهزئ ُ
اخللق ألن هذا يؤدي اىل
الكثري من املشاكل السخرية بمن هو أدنى
واالحتقار بمن هو أدنى ،إذا مل تتعامل مع ُه
باحرتام وتقدير ال تتعامل مع ُه بالسخرية
واالستهزاء واالحتقارُ ،
فاخللق االسامي ان
نتعامل حتى مع األدنى باالحرتام ..ان شاء
اهلل بقية الفقرات نكملها باخلطبة القادمة..
واحلمد هلل رب العاملني.

ُ
الشيخ الكربالئي يقرأ نص ما ورد
من مكتب سماحة السيد دام ظله في النجف األشرف
كربالء
الجمعة في
قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /5جمادى
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
اآلخرة1441/هـ الموافق 2020/1/31م  ،قرأ سماحته نص ما ورده قائال:

أهيا اإلخوة واألخوات..
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سامحة
السيد (دام ظ ّله) يف النجف األرشف:
لقد مضت أربعة أشهر عىل بدء احلراك
الشعبي املطالب ب��اإلص��اح ،وختليص
عمت
البلد من براثن الفساد والفشل التي ّ
خمتلف مؤسسات الدولة ودوائرها ،ويف
خال هذه املدة سالت الكثري من الدماء
ال��ربي��ئ��ة ،وج���رح وأص��ي��ب اآلالف من
املواطنني ،وال يزال تقع هنا وهناك بعض

االصطدامات التي تسفر عن مزيد من
الضحايا األبرياء.
واملرجعية الدينية إذ تؤكد م��رة أخرى
إدانتها الستعامل العنف ضد املتظاهرين
السلميني وما حصل من عمليات االغتيال
واخلطف للبعض منهم ،ورفضها القاطع
ملحاولة ّ
فض التجمعات واالعتصامات
السلمية باستخدام العنف والقوة ،فإهنا
يف الوقت نفسه ترفض ما يقوم به البعض
من االعتداء عىل القوات األمنية واألجهزة

احلكومية ،وما يامرس من أعامل التخريب
والتهديد ضد بعض املؤسسات التعليمية
واخلدمية ،وك��ل ما خي� ّ
�ل بأمن املواطنني
وتنبه ع��ىل ّ
ّ
إن هذه
وي��� بمصاحلهمّ ،
االعامل التي ال مسوغ هلا لن تصلح بدي اً
ا
عن احلضور اجلامهريي احلاشد ،للضغط
باجتاه االستجابة للمطالب االصاحية،
ب��ل ع��ىل ال��ع��ك��س م��ن ذل���ك ت���ؤدي اىل
انحسار التضامن مع احلركة االحتجاجية
واملشاركني فيها.

،

ّ
إن الرجوع الى صناديق االقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع
الحاضر ،بالنظر الى االنقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات ،وتباين
ّ
وتعذر اتفاقها على اجراء
وجهات النظر بينها فيما يحظى باألولوية في المرحلة المقبلة،
يعرض البلد لمزيد من المخاطر
اإلصالحات الضرورية التي يطالب بها معظم المواطنين ،مما
ّ
والمشاكل ،فيتحتم االسراع في اجراء االنتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته ويكون مجلس
المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لإلصالح
النواب القادم المنبثق عن ارادته الحرة هو
ّ

وم��ن جهة أخ��رى ف� ّ
�إن استمرار األزم��ة
ال��راه��ن��ة وع���دم االس��ت��ق��رار السيايس
واالقتصادي واألمني ليس يف مصلحة
البلد ومستقبل أبنائه ،فا بد من التمهيد
للخروج منها باإلرساع يف تشكيل احلكومة
اجلديدة ،ويتعني أن تكون حكومة جديرة
بثقة الشعب ،وقادرة عىل هتدئة األوضاع،
واستعادة هيبة الدولة ،والقيام باخلطوات
ال�ورية إلجراء انتخابات حرة ونزهية يف
أقرب فرصة ممكنة.
ّ
إن الرجوع اىل صناديق االقرتاع لتحديد
ما يرتئيه الشعب هو اخليار املناسب يف
الوضع احلارض ،بالنظر اىل االنقسامات

التي تشهدها القوى السياسية من خمتلف
املكونات ،وتباين وجهات النظر بينها فيام
ّ
وتعذر
حيظى باألولوية يف املرحلة املقبلة،
اتفاقها عىل اجراء اإلصاحات ال�ورية
يعرض
التي يطالب هبا معظم املواطنني ،مما ّ
البلد ملزيد من املخاطر واملشاكل ،فيتحتم
االرساع يف اج��راء االنتخابات املبكرة
ليقول الشعب كلمته ويكون جملس النواب
املعني
القادم املنبثق عن ارادت��ه احلرة هو
ّ
باختاذ اخلطوات ال���وري��ة لإلصاح،
وإص��دار ال��ق��رارات املصريية التي حتدد
مستقبل البلد وال سيام فيام خيص املحافظة
عىل سيادته ،واستقال ق��راره السيايس،

،

ووحدته أرض اًا وشعب اًا.
وختام اًا :يبقى أن نشري اىل ّ
ان املرجعية
الدينية تدين بشدة اخلطة الظاملة التي
ُكشف عنها مؤخر اًا إلضفاء (الرشعية)
عىل احتال مزيد من األرايض الفلسطينية
املغتصبة ،وهي تؤكد وقوفها مع الشعب
الفلسطيني املظلوم يف متسكه بحقه يف
استعادة أراض��ي��ه املحتلة وإق��ام��ة دولته
املستقلة ،وتدعو العرب واملسلمني ومجيع
احرار العامل اىل مساندته يف ذلك.
انه
نسأل اهلل تعاىل ان ُيعيننا ويوفقنا يف ذلك ُ
سميع جميب واحلمد هلل رب العاملني وصىل
اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

من وحي الجمعة

ُ
أولويات اإلصالح

طالب الظاهر

مضي أربعة أشهر على بدء الحراك الشعبي المطا ِلب باإلصالح ،ليس بالمدة القليلة ،ورغم سقوط كل تلك التضحيات
إن
َّ
الجسام من الدماء العزيزة والخسائر ،لكن دون الوصول الى الهدف المنشود وهو اإلصالح ،وهو أمر بات يثير الكثير من
التساؤالت حول نوايا القوى السياسية الحاكمة ،والريبة في جديتها في معالجة األزمة.

لساحات التظاهر واالحتجاج روحها
حضور مجاهريي
إن سبيل الضغط عىل السلطة احلاكمة من الوطنية النبيلة النابضة باحلياة.
أج��ل االستجابة جلميع مطالب احلركة استمرار األزمة
اإلص��اح��ي��ة امل��رشوع��ة ه��و م��ن خال ما يؤمل وبعد أربعة أشهر منذ بدء األحداث
املطالبة باحلقوق بالطرائق السلمية وال وان��ط��اق املظاهرات واالحتجاجات،
يشء غري السلمية ،وقد جرى التأكيد عىل ومن ثم ما صاحبها من سقوط الكثري من
هذا األمر احلاسم ..مرارا وتكرارا ،فهي – الدماء والتضحيات ،أقول ،ما يؤمل بالفعل
أقصد هنج السلمية  -من تقود اىل حتقيق هو هذا االستمرار بأوضاع البلد من عدم
األه��داف والغايات النبيلة ،ومن أجل االستقرار السيايس واالقتصادي واألمني.
ومن ثم ما ألقى هذا الوضع املتأزم من
صنع مستقبل العراق ومستقبل أبنائه.
وم��ن ث��م حم��اول��ة جت ّنب تلك امل��امرس��ات ت��داع��ي��ات وم��ن ظ��ال ق��امت��ة ع��ىل حياة
وال��ت��رصف��ات غ��ري الائقة وال��ت��ي أدت املواطنني أدت وتؤدي اىل عدم االستقرار،
وتؤدي اىل انحسار املد اجلامهريي احلاشد ،واىل سوء اخلدمات ،واىل فقدان األمن
وب��ال��ت��ايل اىل الضعف يف احل��ض��ور اىل واألمان ،واىل عدم االستجابة والتحقيق
للمطالب املرشوعة وغري ذلك الكثري.
ساحات التظاهر واالعتصام.
وأيض اًا حماولة تشخيص ودراسة األسباب لذا ومن باب املسؤولية الوطنية والرشعية
ال��ت��ي أدت اىل مثل ه��ذا االن��ح��س��ار يف والقانونية امللقاة عىل عاتق ساسة البلد
احل��ض��ور احل��اش��د للجامهري ،وحم��اول��ة وقواه احلاكمة ،رضورة اإلرساع بتشكيل
تصحيح األخطاء السابقة بالسلوكيات حكومة ج��دي��دة ،وبموجب ما حددته
والترصفات غري املنضبطة ،ألن ال سبيل املرجعية الدينية العليا ضمن املواصفات
آخر أمام احلركة اإلصاحية سوى هذا واملهام التالية:
الطريق الذي يب أن يكون شعاره األول أوال :أن ت��ك��ون حكومة ج��دي��رة بثقة
الشعب.
السلمية ثم السلمية.
اً
وتنبغي ماحظة كل األسباب التي أدت ثانيا :قادرة عىل هتدئة األوضاع.
وتؤدي اىل تضاؤل هذا احلضور احلاشد ثالث اًا :تعمل عىل استعادة هيبة الدولة.
وهذا التواجد الكثيف ،مثلام كان يف بداية رابع اًا :تعدّ إلجراء انتخابات حرة ونزهية.
احل��راك وجتنبها ..بل والتصدي لكل ما اخليار املناسب
ييسء اىل هذه احلركة اإلصاحية ،لتعود يف خضم هذا االنقسام وهذا الرصاع الذي

يمر به البلد بني السياسيني عىل حتديد
األولويات ،واستام مهام املسؤولية يف
هذه املرحلة احلرجة ،وعدم التوافق عىل
ترشيح األس���امء للمناصب العليا ،بل
واستمرار ذلك ال��رصاع والتنافس دون
الوصول اىل نتيجة مرضية لعموم الشعب.
وم��ن ث��م م��ا أدى ه��ذا التأخر بتشكيل
احلكومة اجلديدة ،من مزيد من الدماء
ومن أرضار وتضحيات وخسائر ،وهو
ما ينذر باملخاطر اجلسيمة ،بينام االستجابة
ملا يريده الشعب هو اإلجراء النتخابات
مبكرة وهو كذلك سبيل معرفة مثل هذه
اإلرادة.
أق���ول ،إن اخل��ي��ار املناسب ه��و إج��راء
انتخابات مبكرة ،ينبثق عنها أعضاء جدد
ملجلس النواب يكونون أه اً
ا للقيام هبذه
املهمة ،ومن ثم من أجل بدء اخلطوات
العملية نحو اإلصاح ،وتدشني مرحلة
جديدة من حياة الوطن واملواطن ،وكذلك
البدء بمعاجلة هذا الكم اهلائل من أسباب
اخلراب يف كل مفاصل الدولة.
وإن هذه االستجابة لتلك املطالب الشعبية
املضيعة
امللحة ،وارجاع احلقوق املرشوعة
ّ
للشعب ،ال تكون إال من خال استام
األشخاص املناسبني لزمام األمور وهؤالء
األشخاص ينبغي ان حتددهم صناديق
االقرتاع.

يخصص الشيعة كتابا
َ
لم ِّ
لم ْ
عن األخبار الموضوعة ؟
نود أن ننبه عىل أن علامءنا قد ال يصنفون
حت��ت ع��ن��وان امل��وض��وع��ات ،وان��ام حتت
عناوين أخرى مثل (االخبار الدخيلة)
أو غريها من العناوين ,وذلك ربام حترج اًا
من احلكم عىل االحاديث بالوضع ,ألن
األمر فيها حيتاج اىل دقة كبرية خاصة يف
مثل أحاديثنا التي مرت ب��دورات كثرية
من التمحيص يف عرص االئمة وبعدهم
اىل أصحاب الكتب االربعة ,فان االصول
االربعامئة التي هي أصول احلديث عندنا
قد عرضت عىل االئمة وشذبت أخبارها
وأن االئمة فضحوا الكثري من الوضاعني
ترو احاديثهم من
والكذابني عليهم ,فلم َ
قبل علامئنا ,ومل نمر بدور كان فيه وضع
احلديث سياسة منهجية للحاكم ,فلم تكن
لنا دولة يف عرص تدوين احلديث أو أوائل
روايته كام حدث يف العرص االموي.
ثم انك لو حمصت كتب املوضوعات عند
السنة لوجدت أن شطر اًا كبري اًا مما
أهل ُ

حكموا بوضعه هو فضائل أهل البيت
(عليهم السام) ،وهو داع آخر لتأليفهم
يف املوضوعات!
وأخري اًا ال تنس التفاوت النسبي بني كثرة
السنة وقلة الشيعة خاصة يف القرون
أهل ُ
االوىل ,مما ينعكس عىل كمية التأليف من
الطرفني ,مع أنك لو أنصفت لوجدت أن
ما سطره علامؤنا من كتب يتجاوز نسبتهم
بأضعاف مضاعفة.
وأما ما قلته من ((أن بعض علامئنا جعلوا
مههم مرصوف اًا اىل مجع االحاديث،))...
فان املثل املشهور لذلك هو املجليس (اعىل
اهلل مقامه) يف كتابه (البحار) ,وكان اهلدف
االس��اس من الكتاب هو الذي قلته ,أي
مجع موسوعة تشمل كل أحاديث الشيعة
السنة كالسيوطي ,وأما
وله قرين عند أهل ُ
ان مهه أنحرص يف ذلك فهو غري صحيح!
فان له كتاب (مرآة العقول) الذي يضم
النقد واحلكم عىل احلديث وغ��ريه من

الكتب يف مواضيع أخرى فراجع .ومثله
البحراين يف (مدينة املعاجز) مقابل كتبه
االخرى ,فاحظ!!
وأما بعض العلامء الذين اعتقدوا بصحة
كل ما جاء يف الكتب االربعة ،فهو اعتقاد
بعض العلامء االخباريني ,وال حرج فيه
ما دام باب البحث العلمي واالجتهاد
مفتوح اً ,ا وال الزام والتزام يف االمر ووجود
من يرد عليهم قوهلم من االصوليني وهم
مجهور العلامء الشيعة ,وهل العلم اال هذا.
وأما قول البعض من أن تفسري العيايش
ال أصل له كام نسبته اىل بعض املحققني،
فا صحة فيه! فان التفسري ثابت ,نعم ،ان
هناك من حذف اسانيده ,والواصل الينا هو
هذا حمذوف االسانيد ال االصل ,ولكنه
وصل مع اسانيده اىل آخرين مثل احلاكم
احلسكاين حيث أورد روايات العيايش مع
السند فاحظ!!
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قواعد فقهية
قاعدة التعيين
املعنى :معنى القاعدة هو أنه إذا دار األمر
ب��ني التعيني والتخيري يف الوظيفة كان
األصل هو التعيني فيؤخذ باملتعني ،وها هو
موجز املعنى ،املدرك :قال املحقق النائيني
رمحه اهلل :ان األصل يف مجيع األقسام هو
التعيني.
واليك نص البيان :إذا علم وجوب يشء
يف اجلملة ودار األمر بني تعيينيته وختيرييته
كام هو حمل الكام فا مناص فيه عن
ال��رج��وع إىل ق��اع��دة االشتغال واحلكم
بالتعيينية عما ،إذ الواجب التعييني غري
حمتاج يف عامل الثبوت إال إىل قيد عدمي بأن
ال يكون له عدل يف مرحلة الطلب ،كام أنه
يف عامل االثبات كذلك بل إثبات التعيينية
يف عامل االثبات بعدم التقييد بمثل العطف
بكلمة أو إنام هو لكشفه عن العدم يف عامل
الثبوت ،فإذا كان أصل الوجوب معلوما
وشك يف ختيرييته من جهة احتامل تقييده
بوجود العدل له فا حمالة حيكم بالتعيينية
بمقتىض ضم الوجدان إىل األصل ،لعدم
ثبوت التقييد م��ع حكم العقل بلزوم
اخلروج عن عهدة التكليف الثابت يقينا .
والتحقيق :أن األصل يف القسمني األولني
هو التعيني ويف القسم الثالث
يرجع إىل الرباءة عن التعيني كام قال سيدنا
األستاذ :فهاهنا دعويان:
األوىل :ع��دم ج��ري��ان أص��ال��ة ال���رباءة يف
القسمني األولني.

الثانية :جريان الرباءة يف القسم األخري.
أما الدعوى األوىل :فقد ذكرنا غري مرة أن
الشك يف حجية يشء يف مقام
اجلعل والترشيع مساوق للقطع بعدم
حجيته فعا ،رضورة أنه مع هذا الشك
ال يمكن ترتيب آث��ار احلجة عليه وهي
إسناد م��ؤداه إىل الشارع واالستناد إليه
يف مقام اجلعل ،للقطع بعدم جواز ذلك
ألنه ترشيع حمرم( .كحجية فتوى األعلم
لعدم الشك فيها فعا إما تعيينا أو ختيريا
بخاف فتوى غري األعلم) وكذا احلال يف
مقام االمتثال فإنه إذا دار األمر بني امتثال
يشء تعيينا أو ختيريا فا مناص من التعيني
واألخذ بالطرف املحتمل تعيينه ،رضورة
أن االتيان به يوجب القطع باألمن من
العقاب واليقني بالرباءة .وذلك ألن حمتمل
التعيني هو الوظيفة قطعا إما تعيينا أو
ختيريا بخاف العدل فهو ال يوجب القطع
باالمتثال ،الح��ت��امل ع��دم كونه وظيفة
يف الواقع فاألصل هو التعيني يف مقام
االمتثال عىل أساس أن االشتغال اليقيني
يقتيض الرباءة اليقينية .وأما القسم الثالث
(مقام اجلعل) فيجري الرباءة عن التقييد
بالتعيني ونتيجته التخيري.
وأما الدعوى الثانية( :وهي جريان الرباءة
يف القسم األخري) فألن الشك فيه يرجع
إىل الشك يف كيفية جعل التكليف وأنه
تعلق باجلامع أو بخصوص فرد خاص

كام لو شككنا يف أن وجوب كفارة اإلفطار
العمدي يف شهر رمضان متعلق باجلامع
بني صوم شهرين متتابعني وإطعام ستني
مسكينا أو متعلق بخصوص صوم شهرين،
وحيث أن مرجع ذلك إىل الشك يف إطاق
التكليف وعدم أخذ خصوصية يف متعلقه
وتقييده بأخذ خصوصية فيه( ...ف�) -
التقييد بام أن فيه كلفة زائدة فهي مدفوعة
بأصالة الرباءة عقا ونقا ،وهذا بخاف
اإلطاق حيث إنه ليس فيه أية كلفة لتدفع
بأصالة الرباءة  .واألمر كام أفاده.
فرعان
األول :لو كان رجان عارفني باملسائل
الرشعية تقليدا ،وك��ان أحدمها أعرف
من االخ��ر ،فهل يكون للجاهل باملسألة
التخيري بالرجوع إىل أهيام شاء أو ال ،بل
املتعني هو الرجوع إىل األعرف؟
التحقيق :هو التعيني عىل أساس القاعدة،
فاألحوط الرجوع إىل األعلم منهام إذا
كانت املسألة من املسائل اهلامة.
الثاين :إذا كان االمامان لصاة اجلامعة
متساويني فقها وعدال ،ولكن كان
أحدمها هاشميا ،ف��إذا هل يكون وظيفة
املأموم االئتامم بأهيام شاء عىل نحو التخيري،
أو تكون الوظيفة هو االقتداء باهلاشمي
تعيينا؟ قال املحقق احليل رمحه هلل :اهلاشمي
أوىل من غريه إذا كان برشائط األمة .

استفتاءات شرعية

فحص الطبيب للمريضة األجنبية
السؤال  :تقتيض مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية،
وملا كان خلع املابس اخلارجية أثناء الفحص متعارف اًا يف بعض
البلدان األوربية ،فهل جتوز ممارسة مهنة الطب هنا عىل هذه
الصورة ؟
املحرمني ،إ ّ
ال بمقدار ما
اجلواب :يوز مع جتنب النظر واللمس
َّ
يتوقف عليه تشخيص املرض .

السؤال :هل يوز للمراة مراجعة الطبيبة الجراء عملية وضع
اللولب ؟
اجل��واب  :إذا توقف وضعه يف الرحم عىل ان يبارش ذلك غري
الزوج كالطبيبة وت�نظر أو ت�لمس من دون حائل ما حيرم كشفه
هلا اختيار اًا كالعورة لزم االقتصار يف ذلك عىل مورد ال�ورة .

السؤال :هل حيق للطبيب النظر اىل جسد املراة؟
السؤال  :يرى الطبيب املعالج أحيان اًا أن يكشف بعض مواضع اجل��واب :حيق للطبيب النظر اىل جسد امل��رأة وملسه اذا تو ّقفت
جسم املرأة األجنبية ،بام فيها املواضع احلساسة ،عدا العورة ،فهل معاجلتها عىل ال ّلمس والنظر باملقدار الذي يتوقف عليه عاجها
يوز هلا كشف جسمها يف احلاالت اآلتية:
اضطرت امل��رأة اىل العاج من مرضها وكان الطبيب
هذا إذا
ّ
 .1وجود طبيبة يمكن مراجعتها ،ولكن بكلفة مادية غالية بعض الرجل ارفق بعاجها من الطبيبة ،وا ِ ّ
ال فلرتاجع الطبيبة وال حيقّ
اليشء ؟
هلا مراجعة الطبيب.
 .2كون املرض غري خطري ،ولكنه مرض عىل كل حال؟
 .3إذا كان املطلوب كشفه ،هو العورة؟
السؤال  :هناك عمليات جتميل للوجه تقترص فقط عىل زرق االبر
اجلواب  .1 :ال يوز مع إمكان مراجعة الطبيبة ،إ ّ
ال إذا كلفت يف الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر) ،فهل يوز أن يرهيا
مراجعتها مبالغ م�ة بحاهلا .
الطبيب للنساء إذا مل تستلزم العملية كشف غري الوجه ومل تستلزم
 .2يوز إذا كانت تت�ر برتك عاجه ،أو تقع يف حرج شديد ال اللمس إضافة ايل كون الطبيب يرتدي الكفوف ؟
اجلواب  :ال يوز ذلك ا ّ
يتحمل عادة.
ال مع األمن من النظر اليها بتلذذ شهوي
مر ،وال بدّ من االقتصار يف الكشف يف احلالتني أو مع الريبة .نعم إذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه
 .3احلكم فيه ما ّ
تشوه مث اً
عىل مقدار ال�ورة.
ا وكان الرجل أرفق بعاجها جاز له النظر أو
املرأة لرفع ّ
وإن أمكن العاج من دون النظر املبارش اىل ما حيرم النظر اليه ،اللمس باملقدار الذي يتوقف عليه معاجلتها .
كالنظر عرب الشاشة التلفزيونية أو املرأة فهو األحوط.

االرشاد االسري
ُ

يكشف عن معالجة ( )7047حالة مرضية
وسلوكية مجانًا خالل ()2019
االحرار /حسين نصر – تصوير /صالح السباح

ةرادالا سلجم ءاضعاو مساج نب ةفيلخ خيشلا يقتليو ةفرغ

ةفرغ نيب ةكرتشملا ةنجللا لي
ةيرادالا ةيمنتلا ةرازوو رط

رقم يف رـــطق ةفرغ سيئر يناـــث لا دمحم نب مـــساج نب ةفيلخ خيـــشلا ةداعـــ
ربمـــسيد قفاوملا دحالا م
نامثعلا دمحم نـــب فـــسوي ديـــسلا ةداعـــس ،
.ةيعامتجالا نوؤـــشلاو لمعلاو ةـــيرادإلا ةيمنتلا رــ
الدكتورعزيز كاظم نايف

االمهاتصياىلرحتل ّق:يةيمنتلا
فيهالع نو
ندعوا ى
االطفال)تسال
العمريةءارآل عام
والفئاتقمو
العوائل تاحرت
جلميعا لاجر
املتعددةامعال
ل

َ
مركز االرشاد االرسي التابع للعتبة
كشف
ُ
احلسينية املقدسة ع��ن أع���داد احل��االت يف املجتمع ،خاصة (الشباب الذين هم حم��ارضات يف كيفية التعامل مع االبناء
و(دورات
كيفيةفرغلا
ثحيفب :ة
املراهقةةفاك
بعمرياضق
خصوصالا ا
ذاتخلا عاطق
�احصا
فضاقلعنعتإصم�لا
املراهقة)عب ة
بعمرازو لم
معاجلتهاتلا ةر
املرضية والسلوكية التي متت ةيمن
جمانا خ��ال ع��ام ( )2019قد بلغت ( البني ،والعاج السلوكي مبينا ،ان العاج التعامل مع كبار السن ودورات انتاجية
 )7047حالة سلوكية ومرضية ،بالتنسيق باملركز يكون سلوكيا ونفسيا وقد يتطلب للمرأة منها ( اخلياطة) منوها اىل ان املركز
مع كوادر طبية واخصائيني ملعاجلة احلاالت اكثر عمق اًا وتم االتفاق مع الدكتور( حيدر متكامل اهليكلية االداري��ة وفيه وحدات
املختلفة ..أكد ذلك الدكتور (عزيز كاظم العامري) لعاجها جمانا .اضافة اىل اجلانب انتاجية وأخرى خدمية واهلدف الرئيس
نايف) مسؤول املركز ،مضيفا ان املركز التثقيفي للمركز من خال تنظيم دورات منها هو اعتامد العائلة عىل نفسها وتوجد
يقدّ م خمتلف اخلدمات الرتبوية واالجتامعية متنوعة وبشكل مستمر منها (دورات تنمية مدربات ماهرات ذوات كفاءة عالية ويتم
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الدكتور حيدر العامري

الدكتور رجاء ياسين

التخطيط ل��ل��دورات شهري اًا فضا عن
حمارضات يتم توظيفها للمركز .مشريا اىل
ان املركز يقدّ م خدمات خمتلفة من ضمنها
ع��اج احل��االت الصحية املختلفة التي
هتدف اىل استقرار العائلة وهبذا اخلصوص
تم تأسيس وحدة صحية متكاملة لعاج
احل���االت التي ت��أيت اىل مركز االرش��اد
االرسي من حمافظة كرباء املقدسة وباقي
املحافظات األخ���رى ،وينقسم العاج
اىل نوعني  :استشارية طبية وأدوية جمانية
وهذا يقدّ م كل يوم سبت يف االسبوع اما
العاج السلوكي فهو مستمر طيلة ايام
االس��ب��وع ،مضيفا هناك ح��االت صحية
خمتلفة ت��أيت اىل امل��رك��ز بسبب الظروف
االقتصادية واالرسي��ة ومشاكل املوبايل
والثورة التكنولوجية واالنفتاح عىل العامل
كلها تظهر انعكاساهتا عىل االنسان منها(
امراض التوحد  ،الكآبة املتعددة ،امراض
عقلية اخرى).

حلول واستشارات ارسية يقدّ مها املركز
جمانا
ف��ي��ام ب��ني ال��دك��ت��ور (ع��ام��ر احل��ي��دري)
استشاري االم��راض النفسية :تأيت الينا
ح��االت نفسية كثرية من اسباهبا القلق
واع��راض��ه��ا اخل��وف والتوتر واجلسدي
كآالم الرأس وجفاف الفم وقلة الرتكيز
واالكتئاب والضجر واحل��زن والتي تأيت
بسبب الضغوط واملشاكل الزوجية والفقر
داخ��ل االرسة يلجأ اغلبهم اىل املركز.
وتابع قائ اً
ا ،ان املركز يقدّ م العاجات
النفسية والعاجات الدوائية ،اما النفسية
فتوجد باحثات حي��اول��ن ق��در االمكان
امتصاص أمل املستفيدة مع تقديم احلل
املناسب هلا باالستشارات وبعدها اذا
كانت عاجا دوائيا نعطي هلا العاج جمانا
وهذه اغلب احلاالت التي تأيت اىل املركز
وهناك حاالت صعبة قد حتتاج اىل دخول
املستشفى.

من جهتها بي ّنت الدكتور (رجاء ياسني)
استشارية يف املركز :ان كوادر املركز ومن
خال التحليات نكشف احلالة التي يعاين
منها الشخص املستفيد من املركز ،اضافة
اىل مشاكل عديدة من التي يعاين منها
الشباب خصوصا املشاكل االرسية.

تنويه
سننش���ر ف���ي الع���دد القادم
تقري���ر عن اخر مراح���ل العمل
في مطار كربالء الدولي
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االدبية

ٌ
لهفة في خاطري
��ر ُي��ف��ت������� ُ�ق
���������������رح َي
ُج
ٌ
ُ
����ط����ي����ب ..وث����������� َّ
���م اآخ����������������� ُ
���ي ع���ق���ي���م����� ٌ
��ة
ن������ َ���ص����ب����تْ دم�������������������و ُع ال������ع������ ِ
ن ف����ه������ َ
اأك�����������������������ذا ال���غ�����������������������را ُم ال� َّ
��اي�������ه���ي���������������دُ اأُوا ُر ُه
����ب َ
حل����ج����ا
���وب ا ِ
����ب م���������ص����ل� ُ
ذاك ال�����������ص� ُّ
وال�����������ص� ُّ
��ة
م���������ا ف�������تَّ ف���������������ي َع������� ُ����ص�����دي ال�������زم�������انُ ب���ن���ك���ب� ٍ
ك������� ّ
���ح ُق��������������� َّوت���ي
����ا وال ِه����ي���������ص����تْ ج������������������������وان� ُ
ل���ك�����������������������نَّ رزء ًا ح���ا��َ��ص�������رت���ن�������ي �� ُ��ص���ب���ا ُت�����������هُ
رزء ُ
��ن ف���اإ ّن���������������هٌ
اأَع�����ن�����������ي ب������������� ِ
احل�������ص���ي������������� ِ
��ه َ
��ه َت��ط��لُّ�����ع�����ا
��ر َاأج���ت���ل���ي������������� ِ
ِم����������� ْ
���ن ا ِّأي ده��������������������� ٍ
����ة ُي����ب����������� ُ
��ة
���دل � ِ���ص���ب���غ��������� ٍ
ف���������������ي ك�����������������������لِ اآون������������� ٍ
ي�����ا ِم����ن������ َ
ال���ث���ق���ل���ن ف���ي���م���ا اُ����ص���ت�������و ِد ُع���������������وا
���ة
ِ
���ل اأح��� ِم��� ُل�����������وه���ا واأح������� َف���ظ����ُ�������وه���ا اأم����ان������ ً
ِق����ي������ َ
���ة
����ز ُل م����ُ�������و��ِ��ص���ي��� ًا
��م�������ه���ا و َي�����ن������������� ِ
م���������ا ك�����������ا َد ُي���ت���م� ُ
ي����ال����ي����تَ �� ِ���ص����ع��������������ري وال�����������وج�����������������و ُه ���ص��ت��ل��ت��ق��ي
و ُي�������ع�������ا ُد َي�����������������و ُم ال����ط������ ِّ
�����روؤى
����ي ال�������� ُّ
���ف َم�����د ِم������� َّ
���ب حل������� َم�������هُ
م�����ا ب���ي�����������نَ ُم���ن���ع������� ِف������������� ِ
��ر َت����ن����اهَ ����������� َ
���رع����نَ ح����َ���������������ا ِل� ٌ
��ك
اأو ب����ي���������نَ اأق���������م���������ا ٍر ت�����َ����ف������ َ
اأو ب���ي�����������نَ اأزه�����������������������ا ٍر ت����َ���غ�������ي����َّ��������� َ
��ظ اأَن���� َت��������������نٌ
ُ
��ل
���واب ل�������ص�������ائ� ٍ
����ر م����َ�������ا ال������ َ
���ج���������������� ُ
اهلل اأَك�����ب������َ������� ُ
�����ص��ي�����ص�����ه��ا
ف��� ُت���ج�������ي��� ُب�������هُ ن��������ا ُر ال���� َق���������ص����ا�� ِ���ص َح
ُ
�����وف وك����������لُّ َع�������ر�� ٍ������ص َي���ن���م���ح���ي
اأاأب�������������ا ال������طُّ ������ف� ِ
ً
ول���������ذا َح����م����ل���� ُت������ َ
ل���ه���ف�������ة ف���������ي َخ���������اط�����ِ����ري
���ك
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د .الشيخ عبد المجيد فرج اهلل

����رقُ
ُرك�������ن�������انِ ب���ي���ن���ه����ُ���م���ا اأَغ������ي�������� ُ
�����ب واأُ������ص������������������� ُ
���دقُ
َم
���ر اخل��������������دَّ ع����ي����ن���� ًا ُت����غ����������� ِ
ْ
�����������ن ذا ُي����ع����ي������ ُ
�������رقُ
َي�����������ص�����ي ع�����ل�����ى ف� ِ
�����وب و ُي��������ح� ِ
��������ن ال������ق������ل� ِ
����ب املُ���������ص���� ِف������ ُ
���ق
ل���������و ك����������انَ ُي���������ص����ع����ف����هُ احل�����ب�����ي� ُ
���ات ُم���ن����� َ
��ط��������� ُ
��ق
واأَن���������������ا ال�������������������ذي ب����ال����ن����ائ����ب� ِ
اأو َغ���������� َ
����دو اأزرقُ
�������ال ِم��������� ْ
������ن ل�������������وين ع������������� ٌ
���ب ال���������ص����ج����ا ِع و َي�����������زهَ � ُ
����ق
َي�����������دم�����ى ل�����������هُ ق����ل������ ُ
���رقُ و ُم����ع���������لَّ������ ُ
���ق
ال���������ص
ب����ي���������نَ
ِ
ِ
����غ���������اف ُم����ع��������������������� ِّ
��رقُ
ف��������������اأَرا ُه �� ِ��ص�����������������������ر ًا ال ي������ُ�����ب� ُ
����اح ف��� ُي�������خ������������� َ
�����ن راح�����ت�����ي� َ
����ك َج���������دي���������دُ ه����ا ال ُي���خ��� َل��������� ُ
��ق
ِم�������� ْ
���ة ُت����ع����ي����ي اجل�������ب� َ
����ره� ُ
����ق
������ال و ُت������� ِ
�����ن ِن����ع����م������ ٍ
م�������ِ� ْ
ق���������اب ق����ائ��������������د ًا َت���ت����� َ
��ط��������������� َّوقُ
ال��������������ر
ف���ي���ه���ا
ُ
ِّ
ح����ت����ى َرم�����������������وهَ �����ا ل����ل���������ص����ق����اءِ و�� َ���ص��������� َّرق�����ُ��������������وا
���وب َت�������ص��� َّف����� ُ
��ق
ي��������������و َم ال����ق����ي����ام����������� ِ
���ة وال����ق����ل����������� ُ
َ
ح����ي������ ُ
���ث ُ
���ر َّف����������� ُ
���ق
احل���������ص����ي���������نُ واأه������ ُل�������������هُ وال������ ُّ
����وخ واأَ
خ���������������رقُ
ك����ل������ ٌ
َ
���ب ل�����������هُ وج�������������هُ املُ�����������ص������� ِ
���ح� ُ
���ق
ف���������ي َع����ي����ن����ه����ا ُي���������������ذري ال��������رم��������ا َد ف���� ُي����م� ِ
�������رقُ
ِم�������� ْ
�������ح ِ
�����ن ِط����ي����ب����ه����ا ف���� َم���������ص����ى َي� ُ
����ح�����������زُّ و َي ْ
ُ
���������������ق
����رم ُت�������زْ هَ
َع������� ْ
����ن ذن���� ِب���������ه����ا وب������������ا ِّأي ُج������������� ٍ
�� َ���ص����ي������ ٌ
����زقُ
������������ص ال�����ط�����غ�����ا ِة ُي�����زق������� ِ
���ف ع����ل����ى راأ�� ِ
ل����ك��������������نَّ َع َ
َ
���ده�������������������و ِر ُم���� ِّل����������� ُ
���ق
����ر�����ص
��������������ك ل����ل� ُّ
أ������ص�����ب�����اب ال���� َغ�������������������را ِم َت���ع��� ُّل��������� ُ
��ق
َع�����ل����� َق�����������تْ  ..وا
ُ

س�����ه�����ى ال����ب����ه����ادل����ي

َمر منْ َ عي َن ِيها َكاملُ ْزن� :صاألت مَنْ حويل من هذه
راأ َي ُتهَا َت َعدو َوالدموع َت َنه ُ
املراأة؟
و َ
مل اأرها منحنية هكذا وقد هُ دّ ُرك ُنها منْ �صدة ا ُ
حلزن؟ فلم اأجد اجلواب!
راأيت دم ًا يت�صاقط على االأر�ص ،ظننت اأن ال�صماء قد اأمطرت دم ًا ،لكن بعد
اأن اأمعنت النظر جيد ًا ،ات�صح اأن الدم يجري من �صدرها ال�صريف ،راأيت كل
�صيء يرتفع ،وال�صماء ت�ص ّود ،واالأر�ص كادت تت�صقق ،فعلمت اأنها الزهراء،
لكن مه ًا ما الذي حدث لها ومل اأرها تبكي هكذا؟
راأيت اأحدهم ي�صرخ يف وجهها ،واالآخر ي�صربها ب�صوطه ،هُ نا ارتفعت اأنا
قلي ًا ،وبعدها عدت اإىل مكاين ،مل اأفهم ما الذي يجري من حويلُ ،كنت
اأ�صمع �صوت اأنينها وبكائها كل يوم ،وكنت قد اأعتدت على ذلك ،لكن اليو َم
اأختلف بكاوؤها ،وعا �صوتها ،و�صراخها وكانت تردد :خل ّوا ابن عمي اأو
الأك�صف للدعاء راأ�ص�ي واأ�صكو لاإله �صج����وين؟
هنا ارتفعت اأك��رث فاأكرث وناديت اللهم اأ�صهد اإنني اأب��راأ َ
اليك منهم ومن
اأفعالهم ،وبعدها راأيت رج ًا يرك�ص نحوها وينادي� :صيدتي ال تدعي فيكون
بدعائك هاك االأمة؛ فهداأت من روعها و�صقطت اأنا ،و�صمعت �صوت اأحدهم
وهو ينادي ويقول :اأنا اآ�صف يا �صيدتي ،فقلت له :من اأنت يا هذا؟
قال :اأنا باب دارها،
فقلت :اخربين ما الذي يجري؟
قال :لقد هجموا على دار علي وفاطمة �صلوات ربي عليهما ،وكانت الزهراء
عليها ال�صام تلوذ خلفي ،خوف ًا من االأعداء.
ُ
َّ
فقلت له :وماذا بعد؟ هل حاميت عن ب�صعة النبي َ�صلَّى اهلل عليه واآله؟

قال  :ال مل اأفعل،
الأن االأعداء دفعوين عليها ،فع�صروها و�صمعت �صوت تك�صري �صلعها خلفي.
وج َلتاه مِنْ َر�صول اهلل،
فقلت :وا َو ْي َا ُه وا َ
و�صمعت اآخر يقول :اأنا �صبب الدماء التي جتري من �صدرها و�صلعها،
فقلت له :ومنْ اأنت؟
قال :اأنا امل�صمار الذي ُغر َز يف عر�ص الرحمنُ ،كنت يف بابها عندما الذت
فاطمة بالباب ودخلت يف �صدرها ،وه�صمت �صلعها؛
فقلت له اأنت مذنب اأي�ص ًا! ف�صمعت �صوت ًا يعتلي وهو يقول :اللَّ ُه َّم اأنك تعلم
ذنب لنا.
اأنه ال حيلة لنا وال َ
أنت؟
فقلت :ومن ا ِ
قالت :اأنا عتبة الباب ف�صاألتها عن ما راأت؟
قالت :راأيت املُح�صن وهو يهوي اإىل االأر�ص ،وكانت الدماء متاأ املكان ،وراأيت
القوم الذين هجموا على داره��ا؛ ف�صاألت العتبة عن اأكرث موقف اأ ّث��ر بها
حينها؟
تبال بك�صر �صلعها ،وال ب�صقوط جنينها ،وال
قالت :تاأثرت حينما راأيتها مل ِ
ب�صفعة خدها ،ورك�صت وراء ابن عمها وهي جت ّر اأذيالها وتندب اأباها ر�صول
اهلل؛ ف�صاألوين ومن اأنت؟
قلت :اأنا جدار امل�صجد النبوي ،اأنا الذي �صهدت ُك َل هذه امل�صائب التي ح ّلت
بالب�صعة الزهراء عليها ال�صام:
ثم اأجه�صنا جميع ًا بالبكاء ،وقلت َل ُه ْم اذ ًا الذنب لي�ص ذنبكم بل هو ذنب من
ا�ص َي ِة ُق ُلو ُب ُهم.
اأتبعوا ال�صالة بدل الهدىَ ،ف َو ْي ٌل ِّل ْل َق ِ
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بينَ ِ
بش ٍ
ر

B
اياد هنين الياسري

ا ُأم ال�����ب�����ن�����ن وم����������ا اأح��������ل��������ى �����ص����ج����اي����اه����ا
������ص�����ل ال����ب����ق����ي����ع ����ص���ي���ح���ك���ي ع�������ن م�������ص���ائ���ب���ه���ا
���ة
مل�������ا اأت�����������ى ِب
�����������ص�����ر يف ن�����ع�����ي اب���������ن ف����اط����م� ٍ
ٌ
ان احل�������������ص������ن ب������ق������ى يف ك��������رب��������اء ُل����ق����ى
مل ت���������ص����األ ال����ن����اع����ي ب���������ص����ر ًا ع�����ن م�����ص��ائ��ب��ه��ا
��ة
ح����دث����ن����ي ي�����ا ب�������ص���ر ع�����ن ح�������ال اب�������ن ف���اط���م� ٍ
�����ر ب������ت������ع������داد ال������ب������ن������ن ل���ه���ا
ف��������ق��������ا َم ب�������������ص� ُ
ُ
���ة
����������ذل ال�����ن�����ف�����و������ص
ب�
ف�������������داء الب���������ن ف����اط����م� ٍ
ً
ق��������د ع� ّ
�����ك
������ظ�������م اهلل ي��������ا اأم ال������ب������ن������ن ل� ِ
م���������ص����ائ����ب ج����ل����ل����ت وج������������هَ ال�����������ص�����م�����اء دم������� ًا
ث�������م اق�����ب�����ل�����ت ن�����ح�����و دار ال���������ص����ب����ط م���ع���ول���ة
������ي وه������ل
ي��������ا زي��������ن� ٌ
�������ب خ������ربي������ن������ي ع��������ن ب�������ن� َّ
زي��������ن��������ب وال��������ع��������ن ب�����اك�����ي� ٌ
����ة
ق�������ال�������ت ل������ه������ا
ٌ
��ك
ي������ا اأم����������ي ل������و ت�����������ص�����اأيل ع������ن ح��������ال ف���ت���ي���ت� ِ
اإن اخ������وت������ي يف ل�����ق�����اء ال������ق������وم ق������د ب����ذل����وا
������داء ل��ه
م���ن���ه���م اأب��������و ال���ف�������ص���ل ي�����ا ن���ف�������ص ال�������ف�
ُ
���م ب���ال���ع���ن ق�����د اأط�����ف�����ى ال�������ص���ي���اء ب��ه��ا
وال���������ص����ه� ُ
اأم ال�����ب�����ن�����ن و ي��������ا ب����������اب ال���������رج���������اء اأال
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ال�����������ص�����رب واالي������������������انُ ذك������راه������ا
ق�������د خ������لَّ������د
ُ
وق������������د ج������������رت ب���������دم���������وع ف������ي������ه ع����ي����ن����اه����ا
ي���������ا اأه��������������ل ي�����������رثب ال ط�����ب�����ت�����م مب����غ����ن����اه����ا
وراأ������������ص�����������ه ف�����������وق رم�����������ح ط�����������اف اأرج��������اه��������ا
مل����������ا اأت����������������ى ب�����ب�����ن�����ي�����ه�����ا ���������ص��������ار ي����ن����ع����اه����ا
���ر ع������ن ����ص���ب���ط ال����ن����ب����ي ط��ه
ح����دث����ن����ي ي������ا ب���������ص� ُ
����اب �����ص����ع����ري ًا يف ح�������ص���اي���اه���ا
وق�������د
�����ص����ب امل�����������ص� ُ
َّ
ُ
�����������زت ب������اخل������ري ل�������و ُك������ن������ا ب����ذل����ن����اه����ا
ق�������د ف�
اج�����������������ر ًا ب�����ال�����������ص�����ح�����اي�����ا ف�����������وق ب�����وغ�����اه�����ا
" ُت���ن�������ص���ى ال������رزاي������ا ول����ك����ن ل���ي�������ص نن�صاها"
��������ب ب���������ص����ج����ى االأح��������������������زان ت����ل����ق����اه����ا
وزي���������ن� ٌ
��������زال ع�����ن�����د ل����ق����ي����اه����ا
ق��������د ق��������� ّ������ص�������روا ب���������ن�
ٍ
��������������اء يف ُم�����ي�����اه�����ا
���������ع ي�������ج�������ري دم�
وال����������دم� ُ
ً
ج��������������ادوا ب����اأن����ف���������ص����ه����م م�������ن دون م�����واله�����ا
" هلل ا ُّأي ن������ف������و�� ٍ�����ص ك����������ان اأزك���������اه���������ا"
ق������د ج���������ا َد ب���ال���ن���ف�������ص وال������زن������دي������ن اأع����ط����اه����ا
�������������������داء ل�������ع�������ن ال�������������ص������ب������ط اأه����������داه����������ا
ف�
ً
�����������زت ب����ال����ف����خ����ر اأواله��������������ا واأخ�������راه�������ا
ق������د ُف�
ِ

َ
فيك
ت لي عشقًا ال ينتهي
نسج ُ
ْ

ح�����ي�����در ع����اش����ور

�صيدي ،اأنا ع ُبدك الذي انفجرت طينته من �صدمي ار�صك،
يكرب مطمئنا باأنفا�صك ،واأن��ت تعدّ له طريقا ال كذب
فيه وال رياء وتلب�صه ثوب التوا�صع ،وتطرد عن وجهه
اقنعة الزيف وذب��اب التعب ،وتلهمه الفرا�صة حلظة
ال�صجال وامل �وؤام��رة؛ را�صيا اإن الفارغن ال يخدعونه
وكذلك املمتلئون .فالكل لهم ن�صيب بطرائق خدمتك..
! .طرائق يدخلون يف مراياها ،فت�صت�صاء ا�صكالهم كي
ن��رى وجوها اأك��رث نقاء من جوهرها ،ووجوها تك�صف
ال�صنتهم وافعالهم كيف تغتال خ�صوعنا ونحن يف لبا�ص
رتاج الع�صق..؟� .صيدي� ،صاأختار ميتة اأبهى من الطعنات،
فاالأفواه ال�صيئة لي�ص عليها عندك ماأخذ؛ �صوى حت�صب
عليهم �صيئة ،ويف احلياة لي�صت عليها �صريبة ،واأنا عبدك
فقد ن�صجت يل ع�صقا ال ينتهي بحبك وروحا قابلة بكل
ما ي�صيبها يف ملكتك ،ونف�صا طاعة را�صية حتى ياأتي
�صيد اجل��راح وام��ام االك��وان ،هو املنتظر الوحيد الذي
يتلك قوائم الع�صق ،ورب��ان �صفينة النجاة� .صيدي،
ّ�صمني خطوة تتربعم حتت ظالك ،وانت تع ّلمني كيف
ا�صبط ل�صاين يف ح�صرتك واق�صم �صمت اآالمي ،واأرتّب
هجرة رحيلي نظيفا اىل ج��وارك...اآه يا �صيدي ،جت ّمل
مواليك وزائريك وعا�صقيك ب�صوء نورك وجراح ال�صرب
ً
حية
تز ّين اج�صادهم .واجلميع يرونك بينهم روح��ا
تطري اىل ا�صت�صهادك ال�صريف كلما اوغلوا يف املعا�صي،
ويذبحونك ببغيهم وال�صنتهم امللتهبة بالفجور ..وانت
ايها الوتر املوتور تعيد و�صالهم اىل بقعة العقيدة التي
غر�صتها بدمك ..فتبقى مدى الدهر اأمريا على الروح؛
فمن نحن وم��ن ع�صانا ن��ك��ون..؟ �صيدي ،هب يل غفو ًة
بي�صاء ق��رب جدثك ،واأ�صمعني �صوتكُ ،خ��ذين قلي ًا
منكْ ..
من يف �صوتي ايها ال�صهيد احلي ،انت االآن اأكرب من
الزمان واملكان ،ا�صتفاق دمك يف دماء املاين من ال�صهداء
مقت�صمن معك اال�صم واملكان ،فوق جباههم نكهة الع�صق
االإلهي م�صرقة ،وبن اجنحتهم َرانَ التعفف والتزهد.
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بعد أن تحولت محالت البقالين الى معارض للتسوق العالمي
َ

يطالبون الجهات المعنية
المواطنون
َ
َ
بتوسيع زراعة الخضراوات والفواكه لكسر منافسة المستورد
تحقيق /حسين نصر  -تصوير /صالح السباح

أكد تجار الخضراوات
والفواكه في مدينة كربالء
المقدسة إن العراق أصبح
سوقًا عالمية لهذه التجارة،
ومحالت البقالين تشبه
معارض للتسوق العالمي،
بعد أن عمد البائعون الى
عرض المنتجات الزراعية
المستوردة بشكل مثير
لالنتباه ،ومكتوب عليها
اسعارها ومنشأها الزراعي
 ،ك�(البرتقال المصري
والرقي اإليراني والسوري،
والبطاطا التركية والموز
االفريقي والتفاح اللبناني)،
وغيرها الكثير من السلع
أنتج كل منها في بلد
يختلف عن اآلخر ،لكنها
تجمعت في مكان واحد،
وبأسعار متفاوتة.
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اقتصاديون
يؤكدون على سياسة
استقرار االسعار بتوسيع
المناطق الزراعية وتشغيل
آالف العاطلين
كاظم جواد زنكي

جملة «االح��رار» بدأت خطواهتا ملعرفة
ه��ذا ال��ك��م االن��ت��اج��ي م��ا ب��ني ال���رديء
واجل��ي��د وت��ذم��ر بعض املتسوقني من
هذا احلال الذي يطمر االنتاجي املحيل
بشكل ملفت للنظر ،فاغلب الفاحني
واملستثمرين يف هذا املجال قد ابدوا
شكواهم من منافسة املستورد الذي
يباع بأسعار متدنية عىل حساب النوعية
واجلودة...هنا س��ؤال يطرح نفسه من
املسؤول عن ذلك ..؟ ومن له القرار يف
دعم املنتوج املحيل وحتجيم املستورد؟.
قال احلاج (كاظم جواد زنكي) تاجر يف
علوة كرباء هبذا الصدد  :ان املحاصيل
املحلية (الفواكه واخل�اوات بأنواعها)
مرغوبة وهي افضل من املستورد ،لكن
منافسة املستورد هلا يف االسواق ال يتيح
املجال لتطوير االنتاج من خال زيادة
الطلب واحلصول عىل مردود مايل جيد
للفاحني ،االمر الذي يقلل من اتساع
مساحة ال��زراع��ة وانخفاض مستوى

االنتاج ،الن الفاح حت اًام ال يريد خسائر
مادية غري حمسوبة .ويضيف ان اغلب
املزارعني تركوا اراضيهم وهجروا املهنة
لعدم دع��م القطاع ال��زراع��ي من قبل
احلكومة و هناك انخفاض لإلنتاج يف
وحدة املساحة املزروعة بجانب صعوبة
يف حصول الفاح عىل الوقود ،فضا
ع��ن التلف ال��ذي يلحق باملحاصيل
بسبب احلر الشديد مما يدفع بعض التجار
الستريادها من اخلارج .وأكد زنكي ،ان
الطبقة الفقرية تفضل املستورد وخاصة
اصحاب الدخل املحدود بسبب رخص
أسعارها وتوفريها عىل مدار العام ،لكن
املستهلك ّ
يفضل املنتوج العراقي جلودته.
اصحاب المحال  :ان المستورد
يعادل الكفة في االسواق
أصحاب حمال (اخل�اوات والفواكه)
تنوعت آراؤه��م بشأن املنتوج املحيل،
فمنهم من ا ّيد منع االسترياد ومنهم من

رفض معل اً
ا السبب بأن املنتوج املحيل
ق��د يشح بسبب ع��دم انتظام االنتاج
ومزاجية الفاح وصاحب –العلوة، -
لذلك فان املنتوجات الزراعية املستوردة
سواء كانت النباتية او احليوانية ستعادل
الكفة يف االس���واق ،ومتنع انفات او
احتكار االسعار .سيد (مجال املوسوي)،
صاحب حم��ل ف��واك��ه وخ�����اوات يف
س��وق املخيم ق��ال :صحيح ان ان��واع
اخل�اوات والفواكه العراقية تفوق يف
جودهتا مجيع انواع املحاصيل املستوردة،
لكنها ال تغطي حاجة السوق ويمكن
ان تشح يف اي حلظة وألسباب كثرية،
االمر الذي يعل صاحب املحل يلجأ
للمحاصيل املستوردة التي تتوافر يف –
العلوة -وتتحمل فرتة بقاء اطول قبل ان
تفسد خصوص اًا الفواكه.
فيام أكد (غسان عبد عيل محزة) بائع اخر
 :ان املحاصيل العراقية ال تسد حاجة
السوق مع تفوق جودهتا وذلك بسبب
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تقصري كبري يف دع��م الفاح العراقي.
لذلك املستورد مع انخفاض اسعارها
بالسوق م��ع وج��وده��ا وبكثرة عندما
يشرتي املستهلك ثاثة كغم طامطم بثاثة
آالف دينار خيتلف عندما يشرتي بستة
آالف دينار .وهناك عوائل ال تكفيها
هذه الكمية خاصة حم��دودي الدخل ال
يمكنهم ان يسايروا األسعار .مشريا اىل
أمهية دعم الفاح العراقي كي تكون
االس��ع��ار ارخ��ص م��ن امل��س��ت��ورد ال��ذي
ينافس منتجونا الوطني.
وأشار ( ابو عيل احلسناوي) صاحب حمل
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بقالة اىل رضورة توسيع قاعدة االنتاج
الزراعي بام يضمن وفرة صيفية وشتوية
تكفي االس��واق املحلية قبل اللجوء اىل
اجراءات قد تتسبب يف رفع االسعار فقط
وال ختدم االسواق واملستهلك ،مؤكدا ان
املتداول حالي اًا يف االس��واق هي الفواكه
واخل���اوات املستوردة مع نسبة قليلة
من املنتوج املحيل ،ومازال االنتاج املحيل
بحاجة اىل وقت لكسب ثقة املستهلك.
* فالحون ومواطنون يشكون
من منافسة المستورد

مواطنون من مناطق متعددة من مدينة
كرباء ي��ؤي��دون االن��ت��اج املحيل برشط
اال يكون عىل حساب النوعية  ،فليس
بال�ورة تعدد انواع وكميات املنتوجات
الزراعية واحليوانية عىل حساب صحة
املستهلك او اً
ال ومستوى دخله ثاني اًا،
فقال امل��درس حيدر عدنان اجلبوري :
اشجع املنتوج العراقي بكل انواعه خاصة
ّ
اخل���وات والفواكه املحلية ..ولكن
لدية حت ّفظ من منتوجات االلبان لكوهنا ال
ختضع اىل رقابة وإجراءات صحية صارمة
ومستوى اجلودة والنوعية هو ايض اًا امر

غسان عبد علي حمزة

آخر ربام مل يعد معمو اً
ال به حالي اًا وهو
من اختصاص السيطرة النوعية ،وغريها
ام��ور كثرية تدفع باملستهلك العراقي
للجوء اىل املستورد.
اغلب الفاحني واملستثمرين يف جمال
جني املحاصيل الزراعية يشكون من
منافسة املستورد ال��ذي يباع بأسعار
متدنية عىل حساب النوعية ،قال الفاح
(مؤيد متعب) ن��زرع مجيع املحاصيل
الشتوية والصيفية ،لكن دائ اًام نتعرض اىل
خسائر مادية بسبب عدم قدرة املسوقني
عىل بيع املحصول بسعر جيد ،فأصحاب

البقالة يشرتون االرخص لتتاح هلم حرية
الترصف والبيع بربح مضمون ،عل اًام ان
تكاليف االنتاج للمحاصيل املستوردة
رخيصة جد اًا وتتوفر هلا بنى حتتية كبرية،
اضافة اىل أن سعر األسمدة الكيميائية
يف السوق حاليا ذت اسعار عالية؛ حني
كانت توزع يف السابق جمانا أو بأسعار
رمزية .وأش��ار «متعب» اىل أن استرياد
املحاصيل جعل املنتج املحيل ال يسد
تكلفة إنتاجه ويضاف إىل ذلك األموال
التي تستقطع من الفاحني يف مراكز
بيع املحاصيل وغاء البذور واألغطية

الباستيكية.
واش��ار الباحث االقتصادي الدكتور
(امحد املسعودي) اىل السياسة الزراعية
للباد وكيف تكون عىل اعىل مستوى
حكومي من الرعاية وااله��ت��امم ألهنا
يمكن ان تشكل مورد اًا اقتصادي اًا متعدد
الفوائد من خال التخلص من الكلفة
املادية لاسترياد وتوسيع املناطق اخل�
وتشغيل آالف العاطلني ع��ن العمل
وحتقيق سياسة االكتفاء الذايت واستقرار
سعر السوق بدال من تفاوت االسعار
وتغريها مع تغري الطقس.
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المقاالت

خفايا معاني القرآن
يذكرها اإلمام الحسين a

حممد صىل اهلل عليه واله هو خاتم االنبياء ورسالته هي خامتة االديان ومعجزته القرآن الكريم هو
((ونزلنا
املعجزة اخلالدة اىل يوم احلساب وهذا يعني ان فيه كل شاردة وواردة ختص البرش يف حياهتم ،
ّ
عليك الكتاب تبيان اًا ّ
لكل يشء)) وهذا يعني البد من عقول مميزة حتسن تفسري وتأويل ما جاء يف هذا
الكتاب العزيز وكي ال ّ
تضل امة حممد صىل اهلل عليه واله فقد اكد رسول اهلل يف اكثر من موضع حديثه
الرشيف « ّإين ٌ
كتاب َّ
اهلل وعرتيت َ
أهل بيتي،
تارك فيكم الثقلني ما إن َ َمت َّسكتم هبام لن تض ّلوا بعدي:
َ
لن يفرتقا حتى يردا ع ّ
َ
احلوض» .وقد أمجع املسلمون بكل طوائفهم ومذاهبهم عىل التسليم بصحة
يل
صدور احلديث عنه (صىل اهلل عليه واله) .
وكل معصوم له علم لدين يفرس القرآن وفق الظرف الذي يعيشه وكم من خليفة اشكلت عليه كثري من
املسائل ال يعرف كيف يد حلها من القرآن الكريم فيستنجد باملعصوم عليه السام .
تطرق هلا احلسني عليه السام يف رواياته واحلدث
خصصت مقااليت هذه عن اآليات القرآنية التي ّ
الذي بسببه ذكر اآلية والنه الثقل االصغر فهو قرين الثقل االكرب ،فقمت بجمع الروايات التي فيها
تطرق اليها االمام احلسني عليه السام .
آية قرآنية ّ
وسنجد اجلديد يف تفسري اآليات القرآنية عىل لسان سيد الشهداء عليه السام .
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قال اهلل عز وجل يف حمكم كتابه (( َوإِذا ُح ِّيي ُت ْم بِت َِح َّي ٍة َف َح ُّيوا
بِ َأ ْح َس َن ِم ْنها َأ ْو ُر ُّدوها)) [النساء ]86 :
سنورد تفسريها يف كتب املفرسين ُسنة وشيعة متفقة عىل اهنا
ختص السام طبقا لرواية عن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله
وسلم
ففي تفسري جامع البيان يف تفسري القرآن /الطربي (ت 310
هـ)
يعني ّ
جل ثناؤه بقولهَ } :وإِ َذا ُح ّيي ُتم بِت َِح َّي ٍة { :إذا دعي لكم
أو ُر ُّدوها
بطول احلياة والبقاء والسامةَ } .ف َح ُّيو ْا بِ َأ ْح َس َن ِم ْن َها ْ
{ يقول :فادعوا ملن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم} ،
أو ُر ُّدوها { يقول :أور ّدوا التحية .ثم اختلف أهل التأويل يف
ْ
صفة التحية التي هي أحسن مما حيا به املحي�ي ،والتي هي
مثلها ،فقال بعضهم :التي هي أحسن منها أن يقول املس َّلم
عليه إذا قيل« :السام عليكم» :وعليكم السام ورمحة اهلل،
ويزيد عىل دعاء الداعي له والر ّد أن يقول :السام عليكم
مثلها ،كام قيل له ،أو يقول :وعليكم السام ،فيدعو للداعي
له مثل الذي دعا له .ذكر من قال ذلك :حدثني حممد بن
احلسني ،قال :ثنا أمحد بن مفضل ،قال :ثنا أسباط ،عن
وها
السديَ } :وإِ َذا ُح ّيي ُتم بِت َِح َّي ٍة َف َح ُّيو ْا بِ َأ ْح َس َن ِم ْن َها َأ ْو ُر ُّد َ
ّ
{ يقول :إذا سلم عليك أحد ،فقل أنت« :وعليك السام
ورمحة اهلل» ،أو تقطع إىل «السام عليك» ،كام قال لك.
ويف جممع البيان يف تفسري القرآن اليب الفضل بن احلسن
الطربيس (ت  548هـ)
فحيوا بأحسن منها { أمر اهلل
حييتم بتحية ّ
املعنى } :وإذا ّ
املسلمني بر ّد السام عىل املسلم بأحسن مما سلم إن كان
مؤمن اًا وإال فليقل وعليكم وال يزيد عىل ذلك فقول�ه} :
بأحسن منها { للمسلمني خاصة وقول�ه } أو ر ّدوها { ألهل
الكتاب عن ابن عباس فإذا قال املسلم :السام عليكم.
فقل :وعليكم السام ورمحة اهلل .وإذا قال السام عليكم
ورمحة اهلل فقل :وعليكم السام ورمحة اهلل وبركاته .فقد
حييته بأحسن منها وهذا منتهى السام .وقيل :إن قول�ه:
} أو ر ّدوها { للمسلمني خاصة أيض اًا عن السدي وعطاء
وإبراهيم وابن جريج قالوا :إذا س َّلم عليك املس ّلم فر ّد عليه
بأحسن مما س ّلم عليك أو بمثل ما قال .وهذا أقوى ملا روي
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عن النبي صىل اهلل عليه (وآله ) وسلم أنه قال « :إذا س ّلم
عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم « وذكر احلسن أن رج اً
ا
دخل عىل النبي صىل اهلل عليه (وآله) وسلم فقال السام
عليك ،فقال النبي صىل اهلل عليه (وآله) وسلم « :وعليك
السام ورمحة اهلل :فجاءه آخر فقال :السام عليك ورمحة
اهلل ،فقال النبي « :وعليك السام ورمحة اهلل وبركاته « فجاءه
آخر فقال :السام عليك ورمحة اهلل وبركاته ،فقال النبي صىل
اهلل عليه (وآله) وسلم « :وعليك السام ورمحة اهلل وبركاته
« فقيل :يا رسول اهلل زدت لألول والثاين يف التحية ومل تزد
يف الثالث فقال « :إنه مل يبق يل من التحية شيئا فرددت عليه
مثله « .وروى الواحدي بإسناده عن أيب أمامة عن مالك بن
التيهان قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه (وآله) وسلم « :من
قال السام عليكم كتب له عرش حسنات ومن قال السام
عليكم ورمحة اهلل كتب له عرشون حسنة ومن قال :السام
عليكم ورمحة اهلل وبركاته كتب له ثاثون حسنة «
ويف تفسري امليزان للسيد حممد حسني الطباطبائي (ت )1402
} وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها { اآلية ُأمر بالتحية
قبال التحية بام يزيد عليها أو يامثلها ،وهو حكم عام لكل
حيي هبا ،غري أن مورد اآليات هو حتية السلم والصلح
حتية ّ
التي تلقى إىل املسلمني عىل ما يظهر من اآليات التالية.
ويف تفسري الكشاف أبو القاسم الزخمرشي جار اهلل (ت
538هـ)
تفسري آية التحية والرد باحسن منها يعني ألحسن منها أن
تقول وعليكم السام ورمحة اهلل إذا قال السام عليكم وأن
تزيد وبركاته إذا قال ورمحة اهلل وروي أن رج اً
ا قال لرسول
اهلل صىل اهلل عليه (واله) وسلم السام عليك ،فقال «وعليك
السام ورمحة اهلل» وقال آخر السام عليك ورمحة اهلل ،فقال
«وعليك السام ورمح��ة اهلل وبركاته» وق��ال آخر السام
عليك ورمحة اهلل وبركاته ،فقال «وعليك» .فقال الرجل
نقصتني ،فأين ما قال اهلل؟ وتا اآلية .فقال «إنك مل ترتك يل
فض اً
وها { أو أجيبوها بمثلها
ا فرددت عليك مثله» } َأ ْو ُر ُّد َ
واالن لنقرأ مدرسة االمام احلسني عليه السام يف استنطاق
هذه اآلية وجتديد تفسريها ونص الرواية نقا عن كتاب

احلسني إمام الشاهدين للدكتور عيل شلق ،
ص 52
قال الدكتور عيل شلق  :جاءت جارية حتمل
يف يدها زهــريات نرضات  ،طفح منها اللون
األخرض  ،والعطر األزهر .فقدّ متها إىل احلسني
عليه السالم بعد أن س ّلمت بخفر وحياء.
فتناوهلا عليه السالم بيده الكريمة  ،وقال هلا :
حرة لوجه اهلل تعاىل .عند ذلك حترك أنس
أنت ّ
بن مالك  ،وكان يف جملسه قائال  :أهلذا احلدّ يابن
األكرمني؟ .تعتق جارية عىل طاقة ريان؟!.
فأجاب احلسني عليه السالم  :كذا أ ّدبنا ر ّبنا ،
(وإِذا حُح ِّييت ْحُم بِت َِح َّي ٍة َف َح ُّيوا
أمل تسمع قوله تعاىل َ :
بِ َأ ْح َس َن ِم ْنها َأ ْو حُر ُّدوها) [النساء  ]8٦ :وكان
أحسن منها عتقها.
تعقيب  ...بعض الكتب تنسب هذه الرواية اىل
االمام احلسن عليه السام وال فرق بينهام فهام
سيدا شباب اهل اجلنة .
ذكرنا آنفا ان التحية يف هذه اآلية فرست عىل
اهنا السام وبالرغم من ان هذه اآلية سارية
املفعول اىل يوم الدين اال ان القرآن كام يقال
ظاهره انيق وباطنه عميق وه��ذه اآلي��ة حمل
الشاهد نرى ان االم��ام احلسني عليه السام
استشهد هبا ليس يف حمل السام بل يف هدية
من جارية وهبذا اضاف تفسريا جديدا مل يكن
معروفا عند املسلمني حيث ان التحية تايت
بمعنى الرب واالحسان وهذا ما اكده االمامان
الباقر و الصادق عليهام السام عندما قاال :
« املراد بالتحية يف اآلية السام وغريه من الرب
تقبله االمام احلسني عليه
« .وهذا الرب الذي ّ
السام من اجلارية رده عليها باحسن منها .
هنا يؤكد االم��ام احلسني عليه السام عىل
امرين االول انه لن يفرتق عن كتاب اهلل النه
يمثل العرتة أي الثقل االصغر وثانيا ان القرآن
فيه مفاهيم تتجدد مع جتدد احلياة حتى قيام

الساعة ،وتاكيدا إلمامة االمام احلسني عليه
السام ان انس بن مالك اعرتض عىل ترصف
االمام احلسني عليه السام وملا استشهد االمام
باآلية القرآنية فهذا يدل عىل انه قرآن اهلل الناطق
عىل االرض ومل يسبقه احد اىل هذا التفسري
ومن هذا املفهوم الرائع لامام احلسني عليه
السام البعاد كلمة التحية يفتح لنا افقا من
اوارص املحبة ونامء اخلري بني املسلمني فالذي
يكرمك يف زيارتك له اكرمه اكثر او مثل ما
اكرمك عند زيارته لك  ،ومن يقدّ م لك هدية
فقدّ م له هدية مثلها او افضل منها وهنا للهدية
مناسبة وهذا يعلك تتابع املناسبات السعيدة
الخيك املسلم كي ترد له اهلدية  ،ومن يساعدك
يف قضاء حاجة معينة ساعده فيام حيتاجك اليه
مثله او افضل منه .
وهنا قصة لطيفة لرد التحية بمفهوم الرب حيكى
ان احد االشخاص كان ياكل يف مطعم وعند
انتهائه من طعامه وضع يده يف جيبه ليخرج
حمفظته فلم يدها فبدأ يفتش جيوبه لعله
يعثر عىل حمفظته او مبلغ من املال ليسدد ثمن
الطعام فلم يد شيئا فارتبك ارتباكا شديدا
وكيف سيعالج هذا املوقف املحرج واخريا
قرر مصارحة صاحب املطعم بانه نيس حمفظته
يف البيت او السيارة وانه سيسدد املبلغ وعندما
وق��ف ام��ام صاحب املطعم ب���ادره صاحب
املطعم قبل ان يتكلم بان حسابه قد دفعه غريه
 ،فتعجب الرجل وقال من هو هل اعرفه قال
كا ال انا اعرفه وال انت تعرفه  ،قال كيف
يل ان ارد له املال ؟ قال  :رده له لو صادفك
موقف لشخص مثل ال��ذي وقعت انت فيه
ترصف هذا الرجل معك
فترصف معه مثل ما ّ
ّ
فقال ولكن كيف علم باين نسيت املحفظة ،
فقال النه كان جالسا خلفك والحظك وانت
تبحث عن حمفظتك فلكي ال حترج سدّ د املبلغ
نيابة عنك.
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حديقة الكتب
يعدها :علي الشاهر

()2-1

الذكاء العاطفي!!
هل سمعتم يومًا عن مفهوم (الذكاء العاطفي) ،وماذا يتبادر إلى
أذهانكم بع���د ّ
تلقيكم لهذا المصطل���ح أو العبارة؟ ..وهل يعني
مثالً كيف ّ
نتعلم إدارة حياتنا العاطفية بذكاء ،س���يجيبنا المؤلف
(دانيي���ل جولم���ان) عب���ر كتابه الذي حم���ل عنوان���ه ذات المفهوم
شيقة
(الذكاء العاطفي) ،س���اردًا في رحلة فكرية وثقافية قصصًا ّ
مادته العلمية.
وحوادث عالمية اجتزأها لتكون ّ

بداية يقدّ م املؤلف كتابه عرب رسد مجيل
وتكرر معه عىل مدى (20
ملوقف صادفه
ّ
اً
عامأ) ،وحتديد اًا خال ركوب احلافلة أو
الباص ،وما يدور من أحاديث خال هذه
الرحلة بني السائق والراكبني ،إىل احلد
الذي تتغري فيه مواقف الناس وسلوكياهتم
وأساليبهم يف احلديث وحتى التفكري،
أمام حالة نفسانية
وقد وجد املؤلف نفسه َ
جديدة يقول انه مل تتطرق هلا الدراسات
السيكولوجية (النفسية) كثري اًا ،بل ومل
ِ
تبد أي إهتامم هبا ،وخصوص اًا ما يتع ّلق
ثم يواصل املؤلف رسده
بآليات العاطفةّ ،
عن موقف سائق احلافلة وكيف رسم
اإلبتسامة عىل وجوه ّ
املتجهمني
الركاب
ّ
عرب حكاياته اللطيفة ،معترب اًا إياه بإنسان
باعث السام يف جمموعة من البرش ،بل
أن له مقدرة سحرية عىل التخفيف من
التجهم الشديد البادية عىل وجوه
حالة
ّ
ّ
الركاب.
ومل يتو ّقف املؤلف عن رسد قصته حول
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شيق يف
سائق احلافلة ،بل
استمر بإسلوب ّ
ّ
رسد قصص أخرى تتصل مجيعها باملفهوم
التعرف عليه أال وهو
الذي نحن بصدد
ّ
(الذكاء العاطفي).
فهو يرسد مث اً
ا قصة حصلت يف إحدى
امل���دارس اإلقليمية ،حيث أخ��ذ طفل
صغري يف التاسعة من عمره يثري صخب اًا
ويلوث بألوان الرسم أدراج الفصول،
ّ
وأج��ه��زة الكمبيوتر ،كام خ� ّ�رب سيارة
كانت تقف يف مكان انتظار السيارات،
ومل يكن سبب ه��ذا اهل��ي��اج س��وى مجلة
نادى هبا عليه أحد أقرانه قائ اً
عيل)
ا( :يا ّ
بمعنى الطفل الصغري ،وك��ان ذل��ك ما
دفعه إلثبات أنه ليس (طف اً
ا) ،وقد جاء
يف تقرير آخر حول ضحايا جرائم ما قبل
سن الثانية عرشة ،أن ( )%57من صبية
هذه املرحلة السنية هم ضحايا آبائهم ،أو
أزواج أمهاهتم ،ويف ( )%50من احلاالت
ال���واردة يف التقرير يقول اآلب��اء أهن��م مل
يفعلوا شيئ اًا سوى حماولة أداء واجبهم يف

تربية أوالدهم ،بمعاقبتهم بال�ب حني
ُ
الطفل جهاز
خيالفون أوامرهم ،كأن يركل
يلوث قامطه.
التليفزيون أو يرصخ ،أو ّ
ويشري املؤلف إىل أن «أخبار الصحف
واملجات أصبحت حتمل لنا كل يوم مثل
هذه التقارير حول إهنيار احلس احلضاري
وفقدان اإلحساس ب��األم��ان ،فيام يشبه
موجة من الدوافع النفسية املتدنية اآلخذة
يف االستفحال ،غري أن هذه األخبار إنام
تعكس يف النهاية إحساسنا املتزايد بإنتشار
هذه االنفعاالت غري املحكومة عىل صعيد
اخلاصة ،وحياة اآلخرين املحيطني
حياتنا
ّ
بنا ،وليس هناك أحد بيننا بمنأى عن ذلك
املد املتفلت من اإلنفجار االنفعايل؛ إ ْذ هو
يصيب خمتلف مناحي حياتنا بشكل أو
بآخر».
وقد شهد عقد الثامنينيات سلسلة مطردة
من التقارير املنذرة باخلطر يف هذا الصدد،
تلفت األنظار إىل صور السلوك اإلنفعايل
األخ���راق ،وح��االت اليأس والقلق يف

املحلية ،وحياتنا
أوساط أرسنا ،وجمتمعاتنا
ّ
املشرتكة مجيع اًا» ،مضيف اًا أن «ثمة ظاهرة
واضحة يف حياتنا اليوم أصبح فيها الغضب
عادة مزممنة ،سواء بتلك العزلة الساكنة
التي نرتك فيها أطفالنا أمام التليفزيون مع
جليسة األطفال ،أو نتيجة ملا يعانيه الصغار
املهملون من آالم نفسية نتيجة هلجرهم ،أو
إلمهاهلم أو لسوء معاملتهم ،أو بسبب
اعتياد العنف القبيح بني األزواج» ،مبين اًا
أنه «يمكننا قراءة مدى إنتشار االنحراف
العاطفي ،يف األرق��ام التي تعكس قفزة
هائلة يف حاالت االكتئاب التي يشهدها
العامل أمجع».
ويف ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ت��ذك��رن��ا بموجات
العدوان املتفجرة والتي يرسدها املؤلف
بينها استخدام املراهقني لألسلحة النارية
احلرة التي
يف املدارس ،وحوادث الطرق ّ
تنتهي بتبادل إط��اق النار ،واملوظفون
الساخطون املفصولون من اخلدمة بسبب
قتلهم لزمائهم السابقني ،ثم دخلت

تعبريات مثل (اإلس���اءة العاطفية) ،و
(توتر ما بعد الصدمة) ،و (إطاق النار
إثر حوادث السيارات) ،يف قاموس اللغة
حتول شعار التحية املبهج
الشائعة ،بعدما ّ
(هنارك سعيد) إىل (دعني وشأين).
من ُ
أما بالنسبة ألهم ما ورد يف هذا الكتاب
فلعل ال��ق��ارئ ي��ده يف م��وض��وع إج��راء
املسح البحثي عىل عدد ضخم من اآلباء
واملعلمني والذي كشف عن إجتاه سائد يف
صفوف أطفال اجليل احلايل يف العامل كله،
يتمثل يف كوهنم أكثر اضطراب اًا عاطفي اًا من
اجليل السابق ،وأكثر إحساس اًا بالوحدة
وأكثر اكتئاب اًا ،وأكثر غضب اًا ومجوح اًا ،وأكثر
عصبية وقلق اًا ،وأكثر اندفاع اًا وعدوانية،
ويلفت املؤلف إىل أنه «إذا كان ثمة عاج
أتصور أنه سيكمن بال�ورة يف
فإنني
ّ
صغارنا ملواجهة احلياة،
الكيفية التي نعدّ هبا
َ
ونحن نرتك أمر التعليم العاطفي ألطفالنا،
يف الوقت احلارض لعامل املصادفة ،وهو ما
ترتتب عليه نتائج وخيمة بصورة متزايدة،

وم��ن ث��م الب��د م��ن نظرة ج��دي��دة للدور
الواجب عىل املدرسة أن تضطلع به من
أجل تعليم طاهبا ،بحيث يمع التعليم
فيها بني ثقافتي العقل والقلب».
ومل يكن مؤلف ه��ذا الكتاب (ال��ذك��اء
العاطفي) هو الوحيد الذي يس ّلط الضوء
عىل معنى العاطفة اإلنسانية ،ومتى تكون
سلب اًا عليه ومتى تصبح إياب اًا ،متناو اً
ال
ما ج��اء يف كتاب أرسطو (األخ��اق إىل
نيقوماخوس) الذي يتناول فيه الفضيلة
والشخصية واحلياة الطيبة ،ومتثل التحدي
الرئييس يف دعوته إىل إدارة حياتنا العاطفية
بذكاء!! ،فعواطفنا إذا مورست ممارسة
جيدة ،ستحوز احلكمة؛ وعواطفنا هي
التي تقود تفكرينا وقيمنا وبقاءنا ،غري أهنا
يمكن أن ختفف بسهولة ،وهذا ما حيدث
كثري اًا أن املشكلة يف رأي أرسطو ،ليست يف
احلالة العاطفية ذاهتا ،ولكن يف سامة هذه
العاطفة وكيفية التعبري عنها .يتبع.
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد( انور راسم جاسم الكرعاوي)

انه بحق رجل ذو شجاعة منفردة في الحب والوالء
حيدر عاشور
ٌ
رج���ل ال يعرف الخوف او التردد ،كان يتصور نفس���ه كمثل أعلى للملبين لنداء الجه���اد الكفائي في تأدية الواجب
الوطني المقدس في الدفاع عن كل ما هو عراقي ،وكبطل من ابطال الحش���د الشعبي الذين هبوا كالعواصف
المميتة لقلع متوحشي (داعش) من جذورهم ،ليبعد شبح الموت بالذبح والحرق عن أهله بالدم والدين والمذهب..
ش���عور يصعب تعريفه ،ويفرض نفسه على عقل االنس���ان وقلبه .لكن قلبه المفعم بااليمان كان مغتبطا يتلذذ
بش���عور الس���عادة التي تنتظره والمنبثقة من ثقته بنفس���ه التي ال حد لها في طبيعته الحس���ينية النهمة التي
تربى عليها ،واحساسه المطلق بشجاعته في مواجهات مميتة مع جرذان الموت الداعشي .لم يحفل معها كيف
تكون النهاية ..ولو أنه في لحظات القتال الحاس���م كان يبالغ فيما يقوله لنفسه عن عدم خوفه من خطر الموت
طالما الموت يسمى شهادة..فأبهر في قتاله كل من حوله في تحرير المحتجزين في جامع القائم بالحويجة..
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كان يقاتل وكأنه بركان ثائر ال حيدث اال
يف فرتات قليلة ومتباعدة ،ان يرى االنسان
عىل وجه احلقائق تلك النية السوداء التي
تنذر بالعنف والقتل والذبح وجتعل منه
هدفا هلجومها احلاقد يف ق��وة ال يمكن
التحكم بعقليتها الوامهة،وقسوة ال سلطان
ألحد عليها وهي متزق االم��ل واخلوف
كليهام عن قلبه ،كأنه يعيد اكتشاف روحه
التي ن��ذره��ا للشهادة يف سبيل الوطن
واالرض واملقدسات .وان القدر يقف اىل
جانبه يقوي من عزيمته وخيلق له االمل ان
يكون شهيدا.
لكن هذه الشهادة التي تاق اليها اثناء قتاله
املستميت ،مل تتيرس بل جعلت منه بطا
مشهورا بالشجاعة بني اقرانه.انه بحق
رجل ذو شجاعة منفردة .كان ثابت اجلأش
بلياقة بدنية عالية يف غاية املهارة .يتقدم
املجاهدين يف عظمة القتال ليصنع االمل
يف النفوس ويرفع بشجاعته من معنويات
اخوته يف اجل��ه��اد ،وه��و ي��ردد -لبيك يا
داحي الباب -لبيك يا ثار اهلل -رصاع ال
يمكن اذابته بسهولة كان يظهره علنا اال انه
محل داخل ذاته مصريا خاصا كيف سيكون
شهيدا تفتخر به عائلته وول��ده الوحيد
وزوجته احلبيبة وامه التي نذرته لامام
احلسني(عليه السام) خادما ،وابوه الذي
ادمنه عىل زيارة امريه ايب عبد اهلل احلسني،
سيفتخر به مع كل أهايل القائم بل سيفتخر
به العراق كبطل نموذجي حذا حذو امري
يطبق
املؤمنني عيل (عليه السام) .فكان ّ
تعاليم االمام بحذافريها ،الصاة باوقاهتا

الرمحة ملن خياف املوت ومواساة من فقد
عزيزا حتى االرسى الدواعش رغم كل
وساخاهتم كان يعاملهم بانسانية عالية،
كي ينفذ هبم قرار اهلل العادل .كان يع ّلم
من حوله الكثري من حب اهلل والرسول
واالمام عيل (عليه السام) فقد كان تعلقه
باالمام رسا عظيام حيسده عليه كل اقرانه.
املوت ال يشء عنده امام عقيدته- ،لبيك يا
عيل -كان شعاره يف كل صولة ضد جمرمي
العرص ،خمنثي الدول الطاغية احلاقدة عىل
الشيعة والتشيع..
ك��ان يصمم يف ك��ل معركة ان يكون
شهيدا ،وعندما ينترص تأيت اليه النصائح
من االقربني ان ال يكون هبذا الترسع نحو
الشهادة فيقول:
 وأي��ن يمكنني ان احصل ع��ىل موقعافضل من هذا ،ومرتبة عظيمة افضل من
هذه بني مواقع ومراتب الوجود..الشهادة
يف سبيل الوطن ،الشهادة يف سبيل االرض
واملعتقد ،الشهادة يف حفظ املقدسات من
ان يدنسها االنجاس .الشهادة يف حب
االمام عيل واوالده املعصومني وهي من
اسمى الشهادات حب عيل بن ايب طالب.
هزج بساحه اهزوجة احلب» حب عيل بن
ايب طالب احىل من شهد اىل الشادي ومن
ال حيب عيل بن ايب طالب »....ويردد خلفه
املجاهدون هبذا احلب االمامي املرهون
بالشهادة والتضحية يف كل حلظة.
وت��وق��ف ع��ن ال��ك��ام ليحدق يف وج��وه
ال��ش��ه��داء ث��م ح���اول ان يبتسم ،فقال:
اهي��ا الشهداء سنلتقي عند مليك مقدر

وسنطوف بارواحنا عىل احبابنا وسنزور
كل حلظة موالنا االم��ام احلسني الوجيه.
ففاضت روحه الزكية عىل ارض املوصل
القديمة يف  ...2017 / 6 / 30فكل من
سمع كامه حتسس نفسه شهيدا فاملعركة
القادمة حترير املوصل القديمة فاستعدوا
للشهادة من اجل االنسانية التي تعلمناها
من حب ائمتنا عليهم السام .وحتررت
املوصل ،وساد العامل الصمت والسكون
املخيف ،ان العراقيني حرروا ابناء جلدهتم
من اوهام اخلرافة التي زرعتها الكيانات
اخلارجية التي تريد ان تسيطر عىل مناجم
اخلري الوفري عىل ارض العراق .وسواعد
ابطال احلشد الشعبي والقوات االمنية
واجليش احتدت وقهرت اقوى تنظيم عاملي
لتمزيق ال��ع��راق وهن��ب ث��روات��ه ..ولكن
االنتصار الذي اسعد اهايل املوصل الطيبني
منهم واحلاقدين عىل فقداهنم قائدهم الرمز
القاتل لكل ما هو شيعي ،ينظرون اىل صور
خملصيهم من االبطال وه��ي معلقة عىل
الطرقات تشري اليهم االصابع بالشهداء
وص���ورة البطل  (.ان���ور راس���م جاسم
الكرعاوي) بينهم كاهنا شعاع شمس او
ضوء قمر هيدي الضالني اىل طريق احلق
ويفقأ عني احلاقدين والباغني بسهم دمه
احلار من اجل ان يذكرهم ان عراق االمام
عيل (عليه السام) لكل العراقيني ولكل
العامل اإلسامي يف مكان ينطق به لسان
اهله يا عيل ادركنا سيجد املوالني اسلحتهم
مرشعة وص��دوره��م ال هت��اب امل��وت من
اجل اسمه.
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من اقوال اهل البيت D

عن العدل
اعداد :ليث النصراوي

وهو الكف عن الظلم ورفعه ،وإعطاء كل ذي حق حقه.
وهو التوسط يف االمور والسري فيها عىل وفق الرشيعة االسامية.
فعدل االنسان مع نفسه هو سلوكه طريق االستقامة وعدله مع غريه بإعطاء كل ذي حق حقه.
قال تعاىل ( :إِ َّن َّ َ
إل ْح َس ِ
اهلل َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
ان) ( النحل .)90 :
اهلل َي ْأ ُمر ُكم َأ ْن ُتؤَ ُّدوا َ
اس َأ ْن َ ْحت ُك ُموا بِا ْل َعدْ ِل إِ َّن َّ َ
اهلل نِ ِع َّام َي ِع ُظ ُك ْم بِ ِه إِ َّن َّ َ
األ َما َن ِ
ني ال َّن ِ
ات إِ َىل َأ ْه ِل َها َوإِ َذا َح َك ْم ُت ْم َب ْ َ
اهلل
وقال تعاىل ( :إِ َّن َّ َ ُ ْ
َك َ
ان َس ِميع اًا َب ِصري اًا ( – )58النساء. -
والعدالة عىل اقسام ثاثة :
 -1ان هلل علينا حق  :ان اهلل وهب ما حيتاجه كل حي وهو سبحانه معطي النعم الكثرية التي ال يمكن احصاءها ،هذا اخلالق
العظيم يب ان يكون له علينا حق وهو عبادته وطاعته شكر اًا له وان مل نفعل ذلك فهذا خاف العدالة وهو اجلور.
 -2حق الناس  :من تأدية االمانة والعدل يف املعاملة معهم واداء حقوقهم وقضاء حوائجهم. ..
 -3حق االموات  :من أداء ديوهنم وتنفيذ وصاياهم والرتحم عليهم.
من نتائج العدل:
اً
اً
عن االمام عيل (عليه السام)  :جعل اهلل العدل قواما لألنام ،وتنزهيا من املظامل واآلثام ،وتسنية لاسام( .غرر احلكم ص99
ح.)1697
وعن االمام عيل (عليه السام)  :ما عمرت الباد بمثل العدل( .مستدرك الوسائل ج 11ص.)320
وعن االمام عيل (عليه السام)  :العدل زينة االيامن ( .البحار ج 74ص.)133
سياسية العدل :
عن االمام عيل (عليه السام) ( :سياسة العدل يف ثاث  :لني يف حزم ،واستقصاء يف عدل ،وإفضال يف قصد)( .غرر احلكم
ص.)339
صفة العدل :
ُسئل االمام الصادق (عليه السام)  :عن صفة العدل من الرجل؟ فقال (عليه السام)  :اذا ّ
غض طرفه عن املحارم ،ولسانه
عن املآثم ،وك ّفه عن املظامل( .املستدرك ج 11ص.)317
فأحبه ألخيك تكن عادال اً يف حكمك،
عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)  :ما كرهته لنفسك فاكره لغريك وما احببته لنفسك ّ
مقسط اًا يف عدلك ،حمب اًا يف أهل السامء ،مودود اًا يف صدور أهل االرض( .البحار ج 74ص.)68
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تتمة

البعد العالمي

في القرآن
الكريم

د.محمد حسين الصغير

إذن م��ن هم رجال األع��راف  ،وأصحاب
االعراف يف سورة األعراف ؟
امل��روي ع��ن االم��ام الباق��ر عليه الس��ام
أن��ه ق��ال  « :هم أكرم اخللق ع��ىل اهلل تبارك
وتع��اىل » ( .)2وهذا إمج��ال يفصله االمام
الباقر نفسه ويبينه يف رواية أخرى وقد سئل
ما يعني بقوله تعاىل ( َو َع َىل َ
األ ْع َر ِ
اف ِر َج ٌ
ال
)  ،ق��ال الباق��ر (عليه الس��ام)  « :ألس��تم
تعرفون عليكم عرفاء عىل قبائلكم ليعرفوا
م��ن فيها م��ن صالح أو طال��ح  ،قلت بىل :
فنحن أولئ��ك الرجال الذي��ن يعرفون ك اً
ا
بسيامهم » (.)3
وهم ل��دى املفرسين  :إما أن يكونوا رجاالاً
خمصوصني باحلباء
__________________
( )1الطباطبائي  ،امليزان .132 / 8 :
( )2املصدر نفسه .144 / 8 :
( )3العيايش  ،التفسري .280 / 1 :
الكام��ل ألهن��م يف أعىل درجات الس��ابقني
 ،فكان��وا يف أرقى درج��ات القربى من اهلل
تع��اىل  ،وهم النبي وأه��ل البيت  .:وإما أن
يكونوا من تس��اوت حسناهتم وسيئاهتم يف
قول س��اذج  ،وه��ذا امللح��ظ ال يقع أص اً
ا
فليس هناك من تتس��اوى س��يئاته وحسناته
ي��وم القيام��ة قطع اًا  ،ألن احلس��نات يذهبن

الس��يئات  ،فاحلس��نات جديرة برفع امليسء
إىل درجة املحس��ن  ،إذا أحس��ن بع��د توبة
العظم��ى ق��د حتب��ط
نص��وح  ،والس��يئات
ٰ
احلس��نات  ،فيدنو املحس��ن م��ن اهلاوية لو
كان��ت لديه حس��نات إذا حبط��ت أعامله ،
ومن جاء باحلس��نة فله ع��رش أمثاهلا  ،ومن
جاء بالس��يئة فا يزي إال سيئة مثلها  ،هذا
كل��ه وغري ه��ذا يقوي النظ��ر والقول بعدم
تس��اوي احلس��نات والس��يئات وهو الذي
حيكم به العقل والرشع والعرف.
ف��إذا أضفنا إىل ه��ذه املدارك ثق��ل املوازين
وخفة املوازين يوم القيامة  ،علمنا أن هناك
قس��مني ال ثالث هلام  ،وهذان القسيامن مها
أهل احلس��نات في��ام تثقل ب��ه املوازين وهم
أهل اجلن��ة  ،وأهل الس��يئات في��ام ختف به
املوازي��ن وهم أهل النار  ،كام ترصح بذلك
اآليات  :قال تعا ٰىل :
��وزْ ُن َي ْو َمئِ ٍذ َ
احل ُّق َف َم��ن َث ُق َل ْت َم َوا ِزين ُُه
( َوا ْل َ
َف ُأو َٰلئِ َ
��م ا ُمل ْف ِل ُح َ
��ن َخ َّف ْت
��ون (َ )8و َم ْ
��ك ُه ُ
رسوا َأ ُنف َس ُ��هم بِ َام
َم َوا ِزين ُُه َف ُأو َٰلئِ َك ا َّل ِذ َ
ين َخ ِ ُ
َكا ُنوا بِآ َياتِنَا َي ْظ ِل ُم َ
��ون ( ) )9األعراف 8 /
� .9
وقال تع��ا ٰىل َ ( :ف َمن َث ُق َل ْت َم َوا ِزين ُُه َف ُأو َٰلئِكَ
ُه ُم ا ُمل ْف ِل ُح َ
��ون (َ )102و َم ْن َخ َّف ْت َم َوا ِزين ُُه
َف ُأو َٰلئِ َ
��ه ْم ِيف َج َه َّن َم
��ك ا َّل ِذ َ
رسوا َأ ُنف َس ُ
ي��ن َخ ِ ُ
َخالِ��دُ َ
ون ( ) )103املؤمن��ون � 102 /

 .103وقال تعاىل :
يش��ةٍ
( َف َأ َّما َمن َث ُق َل ْت َم َوا ِزين ُُه (َ )6ف ُه َو ِيف ِع َ
اض َي ٍ
َّر ِ
��ت َم َوا ِزين ُُه ()8
��ة (َ )7و َأ َّم��ا َم ْن َخ َّف ْ
��ة (َ )9و َما َأ ْد َر َ
��ه َها ِو َي ٌ
اك َم��ا ِه َي ْه ()10
َف ُأ ُّم ُ
َن ٌار َح ِ
ام َي ٌة ( ) )11القارعة  .11 � 6 /وهذا
من أقطع األدلة عىل رفض القول بتس��اوي
احلسنات والسئيات.
وهناك قول للمفرسين بأن رجال األعراف
هم املائكة يف صورة الرجال يعرفون أهل
اجلنة والنار  ،ويكونون خزنة اجلنة والنار ،
أو يكونون حفظة األعامل الشاهدين هبا يف
اآلخرة (.)1
ويرد هذا القول بأمور :
األول  :أن��ه رصف لظاه��ر الق��رآن ب��دون
قرينة تدل ع��ىل التجوز يف تس��مية املائكة
رجا اً
ال.
الث��اين  :مل ي��ر يف الق��رآن  ،والق��رآن يفرس
بعض��ه بعض�� اًا  ،وال عن��د الع��رب إعتب��ار
املائكة رجا اً
ال  ،ولو باالشارة.
الثال��ث  :الق��رآن يتح��دث ع��ن واجبات
املائكة يوم القيامة بالتنفيذ وإطاعة األوامر
 ،ومل يتح��دث عن مثل ه��ذه الصاحيات
املطلقة هلم  ،بل هم يفعلون ما يؤمرون.
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المقاالت

ا
ل
س
ل
ب
ي

عباس الصباغ

ال��ت��أث��ي��ر

لإلشاعة

انتعش سوق االشاعات
على هامش الحراك
االحتجاجي التشريني
المشروع والمكفول
دستوريا بواسطة الجيوش
االلكترونية الذين يتخذون
الغرف المظلمة مالذا
لهم وبعيدا عن عيون
الرقيب وسطوة االمن ،
متخذين االجندات التخريبية
والمغرضة اهدافا وبوسائل
مدفوعة الثمن ومعروفة
المصدر والغاية
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اإلشاعة (  ) Rumorبحسب تعاريفها املقتضبة هي ترويج
خلرب خمتلق جمهول املصدر ال أساس له من الواقع ولكن معروف
اهلدف  ،وهي تعمد يف ذلك اىل املبالغة والتهويل او التشويه حني
ترسد خربا فيه جانب ضئيل من احلقيقة وقد يكون مفربكا كليا
وقد يكون فيه نوع من الصحة ،وذلك هبدف التأثري النفيس يف
الرأي العام او هي رواية تتناقلها األفواه دون الرتكيز عىل مصدر
يؤكد صحتها هتدف إىل البلبلة والقلق العام  ،كام تلعب اإلشاعة
دور اًا حيوي اًا يف احلرب النفسية وتكون مفتاحا لتغيري االجتاهات
والقناعات واللعب بالعقول ثم السيطرة والتحوير الفكري
وغسل األدمغة وترجيح كفة الرصاع لصالح اجلهة التي تقف

وراءه��ا وتفعيلها يف جمتمع ما بعد
ان تقوم بدورها يف تدمري القوى
املعنوية كام تقوم بافتعال األزمات
وتبدأ بام يشبه كرة الثلج التي تنطلق
صغرية وتكرب تدرييا لتدمر كل
يشء امامها  ،وقد اختذت اإلشاعة
يف الوقت الراهن صورا وأشكاال
ّ
تشكل معدالت خطورة
متعددة
وفعالية أكثر من السابق بفعل التقدم
الرسيع احلاصل بوسائل االتصال
واحلاسوب واالنرتنيت وتقنيات
البث الفضائي وتكنولوجيا اإلعام
بصورة عامة بعد ان كانت تتخذ
وسائل شفهية يف اغلب األحيان
واالع��ت��امد ع��ىل ال��ط��اب��ور اخلامس
يف ال��وق��ت احل����ايل ،وه��ن��ا تكون
املسؤولية مشرتكة ما بني املواطن
واألج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي تقع
عليها املسؤولية االوىل يف التصدي
ّ
وفك
لإلشاعة وتفكيكها وحتليلها
شيفرهتا ومعرفة أسباهبا واألهداف
التي تتوخاها ,وم��ن ثم مكافحتها
وال���ر ّد عليها وتفنيدها واح��ت��واء
آثارها السلبية  ،وااله��م من كل
ذلك معرفة النتائج التي سترتكها
اإلشاعة يف التأثري عىل متانة اجلبهة
ال��داخ��ل��ي��ة وم���دى ال����ر ال��ذي
أحلقته  ،وذلك باالستعانة بخرباء
خمتصني يف االع���ام امل��ض��اد ويف
احلرب النفسية لدحضها واسقاط
امل��زاع��م التي تتحجج هب��ا اوال ،
وثانيا لرتصني اجلبهة الداخلية من
ح��دوث خروقات سايكلوجية هلا

فعل ت��دم��ريي ك��اس��ح ،ك��ام حدث
يف أوج االزم���ة التي حدثت بني
الواليات املتحدة واي��ران وتبادل
ال���ب��ات الصاروخية فيام بينهام
وعىل االرايض العراقية وهي ازمة
كبرية كادت تسبب حربا رضوسا
يكون ال��ع��راق ساحة هل��ا ناهيك
عن خطورة انتهاك سيادة العراق
والتجاوز عىل حرمة امنه القومي
،وكانت مواقع التواصل االجتامعي
بأنواعها السيام غري املنضبطة منها,
اضافة اىل بعض الفضائيات املغرضة
واملواقع االخبارية املنفلت مرسحا
ل��ت��داول اخبار ومعلومات كانت
اغلبها مفربكة وغ��ري دقيقة وقد
اشتدت هجمة اجليوش االلكرتونية
التي تتخذ من تلك املواقع منصات
هلا ومنابر مع اشتداد تداعيات تلك
ال�بات وماحلق هبا من رد فعل
ع��راق��ي غ��اض��ب ب����ورة جتنيب
العراق تداعيات اي رصاع اقليمي
وع��دم جعل اراضيه ساحة لذلك
ال��رصاع كونه يمثل هتديدا لألمن
القومي العراقي وعدم زج العراق يف
رصاع الناقة له او مجل  ،وبدأ العامل
من جديد حيبس انفاسه خوفا من
حدوث حرب عاملية جديدة يكون
ال��رشق االوس��ط املتخم باحلروب
وامل��ن��ازع��ات منطلقا هل��ا ويف هذا
االثناء كانت اجليوش االلكرتونية
تبث معلوماهتا الكاذبة عن احتامل
ف��رض عقوبات اقتصادية اخرى
ستطال العراق تضاهي العقوبات

التي فرضتها االم��م املتحدة عىل
العراق بعد الغزو الصدامي لدولة
الكويت جعلت الكثري من العراقيني
يسرتجعون ذكرياهتم املريرة عن
تلك االيام العجاف وتكلمت تلك
اجليوش عن ردود فعل غاضبة من
قبل الواليات املتحدة عىل القرار
ال���ذي اص���دره ال��ربمل��ان العراقي
خول احلكومة الغاء التواجد
والذي ّ
االجنبي من االرايض العراقية بكافة
اشكاله  ،مم��ا سبب ارب��اك��ا كبريا
عىل سايكلوجية الشارع العراقي
وخت��ل��خ��ا واض��ح��ا يف االق��ت��ص��اد
والسوق املحلية ورجعت املخاوف
من حدوث ازمات اقتصادية خانقة
عىل خلفية التلويح بادخال العراق
حت��ت وص��اي��ة البند السابع جم��ددا
وف��رض عقوبات اقتصادية باهظة
ضده  ،اسوق هذا االمر كمثال عىل
التأثري السلبي لإلشاعات التي بثتها
اجليوش االلكرتونية واالكثر سوءا
هو مايتعلق برتشيح رئيس وزراء
جديد التنطبق عليه املواصفات وهو
موضوع حساس جدا للمتظاهرين
السلميني والشارع العراقي عموما
ما ساهم يف تأجيج الشارع الرافض
ألي شخصية سياسية جمربة سابقا
ورفضه لتوليه شخصية من هذا
النوع واملطلوب ان تتسلح اجلامهري
بالوعي الوطني الكايف لعدم مترير
تلك االضاليل عىل الراي العام مرة
اخرى لو حدثت ازمة ما السمح اهلل
.
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أسرة ومجتمع

وجودهما انعكاسا ايجابيا على األسرة والمجتمع وبناء الوطن..
يعد
ُ
ُّ

ْ
هل حققت دور (رياض األطفال والحضانة)
االستقرار ألسر األمهات ..؟
وهل تقومان بدور ربة البيت ..؟

ُ
الدول وقطاعاتها اخلا�صة البديل املنا�صب للقيام بدور ربة البيت ،مثل موؤ�ص�صات ريا�ص
أوجدت
ا
ِ
ومتقدمة لاأ�صرة ،على متلف اال�صعدة من توفري
تقدم خدمات راقية
ّ
االأطفال ودور احل�صانة التي ّ
االأجواء املنا�صبة ،وحتقيق اال�صتقرار النف�صي واالجتماعي الأ�صر االأمهات املوظفات والعامات،
وت�صجيعهن على االنخراط يف الوظائف املختلفة ،واأ�صرهن كي تكون مطمئنة على اأطفالها ،ما ينعك�ص
حت�صن م�صتوى االأداء وزيادة االإنتاجية .ف�ص ًا عن
اإيجابا على ا�صتقرارهن االأ�صري والوظيفي ،ومن ثم ّ
كونه مظهر ًا ح�صاري ًا ،و�صرورة اجتماعية واإن�صانية وتربوية نحو اإعاء �صاأن الطفولة واالأمومة يف
الباد.
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د .ب�����اس�����م ال����غ����ب����ان

وجهت سؤاهلا
جملة «االحرار» يف تقريرها االرسي االسبوعيّ ،
اىل فئات خمتلفة من املجتمع العراقي وحصدت هذه اآلراء عن
أمهية وجود رياض األطفال ودور احلضانة وهل قاما بدور الرتبية
مكملة هلذا املرشوع الرتبوي التعليمي للطفولة.
االرسية ام كانت ّ
يقول الدكتور (باسم الغبان) استاذ يف جامعة بغداد  :يعد إرسال
الطفل إىل احلضانة أمر اًا رضوري اًا لألم العاملة ،فهي ال تستطيع
إبقاء طفلها وحيد اًا يف املنزل؛ خوف اًا من إحلاق األذى بنفسه ،أو
رغب اًة يف دجمه يف البيئات املحيطة به ،وذلك لتنمية شخصيته،
ومهاراته الفكرية ،والعقلية ،واالجتامعية ،وال بد من اختيار
احلضانة املناسبة التي تتوفر فيها كافة املعايري الازمة لسامة
األطفال ،ولضامن اطمئنان األم عىل أطفاهلا .واضاف «الغبان»،
أرى أن رياض األطفال ودور احلضانة جتربة حت ّقق املزيد من
ال��راح��ة واالستقرار األرسي ،وتتيح مناخ اًا إيابي اًا للعمل،
واالطمئنان عىل األبناء األطفال ،ويريح مجيع األطراف ،سواء
كان األب أو األم أو الطفل نفسه ،ويتيح لألم حتقيق متابعة قريبة
لابن يف هذا السن ،وختتفي أسباب القلق والتوتر ،وتبعث عىل
املزيد من الراحة النفسية لألم.
وقالت الكاتبة (منى فتحي حامد ) :ال شك يف أن دور احلضانة
يساهم يف تربية األطفال ،إىل جانب إسهامات األرسة ،يف املرحلة
املمتدة من سن الثالثة إىل هناية السنة اخلامسة من حياة الطفل،
وتتوىل دور احلضانة واألرسة مهمة تأهيل األطفال اجتامعيا
وتربويا طبقا للثقافة التي تسود املجتمع .فالطفل منذ والدته هو
كائن حي يكتسب عادات خاصة استجابة للمؤرشات املختلفة
التي يشاهدها ،وتبعا لنوعية البيئة املحيطة به مبارشة.
الروضة مرحلة مهمة يف حياة الطفل قبل املدرسة
فيام قال (هباء حسني احلصمويت) موظف :ان أمهية التعليم قبل
املدرسة وهي مرحلة تتشكل فيها شخصية الطفل ،واألساس
الذي تبنى عليه مراحل النمو وهي الفرتة التي تتكون فيها املفاهيم
األساسية وتعليم املهارات واكتساهبا ،وغرس القيم اإليامنية
وتكوين العادات احلسنة .ولكن عىل االمهات هتيئة اطفاهلن قبل

عاطف عبد علي الصالحي

الروضة فالطفل يعيش يف البيت الذي يمثّل له البيئة اآلمنة ،كام أنه
التغري الكبري
يكون ماصق اًا ألمه أغلب الوقت ,وفجأة حيدث هذا ّ
يف حياته ,إذ يد نفسه فجأة – بدون والديه ومع أشخاص مل يلتق
هبم من قبل .وبعد أن كان حمط أنظار اجلميع يف أرسته يرى نفسه
واحد اًا من بني مئات األطفال اآلخرين.
وتؤيد رأي احلصمويت االستاذة ( وردة احلسناوي) استاذة علم
النفس :إن انتقال الطفل من مرحلة الطفولة املبكرة إىل مرحلة
االلتحاق باملدرسة � الروضة � يعد حدث اًا انتقالي اًا يف حياة الطفل
يتطلب أن ُي َعدّ له الطفل إعداد اًا جيد اًا ,كام تعد مرحلة الفطام الثانية
يف حياته ,وهي مرحلة حمورية ومهمة يف مستقبله النفيس والعلمي؛
لذا كانت مهمة األرسة واملدرسة صعبة.وتضيف احلسناوي  :ال
شك ان احلضانة ورياض االطفال هلا دور كبري يف الرتبية والتعليم
ولكن انا شخصيا ال اؤيد السؤال املطروح حول ان املؤسستني ال
تكفيان لرتبية جيل ما مل تكن االم واألب احلاضنة الكبرية ملسريهتم
تعوض بثمن.
التعليمية أي بمعنى ان االم مدرسة ال ّ
وأوض��ح (عاطف عبد عيل الصاحلي) كاتب متخصص يف
الطفولة ،عىل رياض االطفال ودور احلضانة االستفادة من
كل االساليب العلمية والفنية يف كل ما يقدّ م للطفل من خال
برامج التلفاز كأفام الرسوم املتحركة والدمى واملشاهد التمثيلية
واالستكشافات واألف��ام املصورة التي تصور حياة الناس
واملرتبطة بالواقع  ,كاملناطق األثرية اجلميلة واحليوانات األليفة
وكل ما حيبه الطفل ويستأثر باهتاممه وكل وسائل االيضاح املرئية
التي تساعد يف تبسيط وتوضيح وجتسيد االفكار املطروحة مع
مراعاة إثارة اهتامم الطفل وكذا االناشيد الدينية أو الشعارات
الوطنية التي يسهل ترديدها وكلها تزيد من تبسيط املعلومات
وسهولة استيعاهبا مع أمهية أن يتوىل إعداد املادة العلمية فيام يقدّ م
لألطفال متخصصون كام هو احلال يف برامج الكبار بذلك نضمن
مسامهة هذه املؤسسات يف الرتبية اخلاقة لألطفال التي تقوم
بصقلها االم او بالعكس.
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األسلوب
ُ
االمثل لتربية
االبناء

تربي ابناءها
ُّ
االم الصابرة ّ
على حسن الخلق
رب واحللم صفتان تكاد تكونان منعدمة ،فأبناؤك عندما يعودون
الص ُ
من املدرسة يدون منك الرصاخ ،والعراك ،والعصبية ،نعم الرتبية
جمهود ومشقة ،ولكن يكفيك قوله تعاىل} :إنام يوىف الصابرون
أجرهم بغري حساب{ ،وهناك نقطة هامة حقيقة أود أن ألفت النظر
إليها وهي :أن نبعد عن مقارنتهم بام كنا عليه ،ونحن يف سنهم ،فقال
أمري املؤمنني االمام عيل بن أيب طالب (عليه السام) « :ال تقرسوا
أوالدكم عىل آدابكم فإهنم خملوقون لزمان غري زمانكم »
البد أن تريب أبناءك عىل حسن اخللق  ،وأن يكون ترسيخ العقيدة
يف نفوس األوالد هو األساس ،وأن تعريفهم بنِعم اهلل وتربيهم عىل
اإلخاص ،والبعد عن الرياء ،ومراقبة اهلل ،والبد أن تكوين قدوة
هلم يف املحافظة عىل الصاة ،وتعظيم أمرها يف نفوسهم ،وكذلك
حفظ القرآن الكريم ،وأقوال االئمة االطهار ،كي تكون هناك بركة
يف الرزق والصحة وكل يشء ،واألم جتتهد ،وأجرها عند اهلل ،واهلل
ال يضيع أجر من أحسن عم اً
ا.

38

A h r a r w e e k l y

كثري من اآلب��اء واألمهات من عدم
يشكو ٌ
طاعة أطفاهلم هلم ويف أكثر األحوال يكون
الصغار أب��ري��اء من ه��ذه التهمة ،ويكون
السبب هو أسلوب تربية الوالدين.
اح��ريص ع��ىل االرت��ب��اط بطفلك .طبيعة
الطفل املشاكس أو العنيف جتعله ال يرغب
يف إطاعة التوجيهات واعتبارها حتدي اًا له.
اهل��دف من الرتبية هو أن يساعد األب��وان
هذا الطفل عىل أن يكون راغب اًا يف الطاعة
من أجل مصلحته ومصلحة أبويه .الطفل
املرتبط بأبويه يكون حريص اًا عىل إسعادمها،
فغالب اًا ما يكون أكثر طاعة هلام ،وبدون هذا
االرتباط ال يكون لدى الطفل أي سبب
لطاعة والديه .فاحريص عند احلديث معه،
ان تستخدمي التعليقات اإليابية مثل
«موهوب»« ،مجيل»« ،حساس».
توجهي إليه كام اًا
ال ت���يب طفلك أو ّ
جارح اًا ،فذلك سيقلل من شأنه ومن شأنك
أيض اًا ،وبد اً
ال من أن يطيعك طفلك عن رغبة
سيطيعك عن خوف ،وكلام زاد عقابك له
زاد عدم رغبته يف طاعتك.
ال هتّ��ددي طفلك العنيف أو املشاكس أو
صعب الطباع فهو يطيع فقط ألنه يريد أن
يطيع .يب أن تكون طاعته لك نابعة عن
اختياره .الطفل العنيف ال حيب أن يشعر أنه
جمرب ،والتهديد َ ُحي ُول دون اختياره ألن يكون
مطيع اًا .تربية ذلك الطفل تعتمد عىل كيفية
إقناعه ،لذلك من املفيد أن تدريس طفلك
جيد اًا لكي تستطيعي التعامل مع طبيعته عىل
حسب كل موقف.

نصائح اسرية
ُ
ّ
للتخلص
من الرطوبة
المنزلية

���ة علمي� ٌ
دراس� ٌ
���ة تؤكد إن
الج����دال بي����ن الزوجي����ن
يحسن الصحة!...
ّ
ٌ
جمموعة من الباحثني دراسة للكشف عن مدى تأثري اخلافات
أجرت
الزوجية واجلدال بني الطرفني عىل أعامرهم وحالتهم الصحية بشكل
عام .وكشفت عن أن اجلدال والشجار بينهم يكون له تأثري إيايب عىل
صحتهم ويقلل من خطورة املوت املبكر.
وأوضحت الدراسة أن الزوجني اللذين يعمدان إىل كتم مشاعرهم
بداخلهم وعدم التعبري عنها يكونان أكثر عرضة للمخاطر الصحية
التي قد تؤدي هبم إىل الوفاة .مؤكدة أن األزواج الذين يصارحون
ويعربون عام بداخلهم
بعضهم بمشاعرهم أثناء اخلافات والشجار
ّ
بشكل كامل تتحسن صحتهم بشكل أفضل ،كام أهنا تكون سب اًبا يف
إطالة العمر لدهيم .ووجد الباحثون من خال الدراسة التي قاموا
بإجرائها أن األزواج الذين يكتمون ضيقهم ومشاعر غضبهم يزداد
خطر املوت لدهيم بنسبة  %18لدى النساء ،و %35لدى الرجال،
ونصح الباحثون باالستفادة هبذه النزاعات يف التعبري عن كل املشاعر
السلبية الداخلية التي تكمن بداخل الطرفني ،كي ال تكون سببا يف
مشكات صحية فيام بعد.

تعاين الكثري من ربات البيوت من مشكلة الرطوبة
املنزلية التي تتفاقم مع حلول فصل الشتاء ،وهو
ما يسبب انزعاجا كبريا لساكنيها ،بسبب انتفاخ
النوافذ واألب��واب اخلشبية ،وقد تؤدي يف أغلب
األحيان إىل تعفن بعض األثاث وحتى األطعمة
املخبأة خارج الثاجة واملابس ،و فساد أصبغة
السقوف واجلدران باإلضافة إىل املشاكل الصحية
(احلساسية ،والتهاب األن��ف والربو …) وهلذا
ارتأينا أن نطرح عىل سيدة االرسة بعض األفكار
والنصائح التي قد تساعدك يف التخلص من مشكلة
الرطوبة واحلفاظ عىل البيئة وصحة االفراد:
– عليك بفتح النوافذ خصوصا مع الصباح،
ف��اهل��واء اخل��ارج��ي ينعش امل��ن��زل و ي��دد اهل��واء
فيه ،ومدة عرش دقائق هتوية كفيلة بان متنع نمو
الفطريات يف بيتك.
ال ت���رتددي يف وض��ع الصحف ال��ورق��ي��ة داخ��ل
اخلزانات ،فهي ستعمل عىل امتصاص الرطوبة و
رائحة العفن .كام يمكنك استعامل الفحم فهو جيد
خصيص
جدا يف امتصاص الرطوبة .وللقيام بذلك ّ
صندوقا صغريا ضعي فيه قطع اجلرائد ،أو قطع
الفحم مع تغيريها مرة يف األسبوع
– إن كانت لديك غرف ليست هبا نوافذ وتعانني
من مشكلة الرطوبة فيها فعليك باالعتامد عىل نظام
التهوية امليكانيكية.
– من بني األخطاء الشهرية التي تقوم هبا بعض
رب��ات البيوت قيامهن بتجفيف املابس داخل
البيت ،بوضعها أم��ام امل��دف��أة ،وه��ذا م��ا ي��ؤدي
إىل تبخر مياه امل��اب��س وجتمعها ع��ىل اجل��دران
واألسقف.

39

A h r a r w e e k l y

طبيبك انا

وقفة مع عمليات تكميم المعدة بالمنظار (ج )1
السلوكيات الخاطئة في تناول الطعام أكبر أسباب زيادة الوزن
تقرير/قاسم عبد الهادي

لم يكن فقدان الوزن مجرد حاجة جمالية ملحة وأولئك الذين يقضون عشرات الساعات أسبوعيًا وشهريًا
في ممارس���ة الرياضة ليس هدفهم األوحد هو إرهاق أجس���امهم وإس���تنزاف طاقاتها ،فالعقل السليم
في الجس���م الس���ليم والوزن الصحي والمثالي هو وسيلتك نحو حياة صحية خالية من األمراض ونجاح
ملموس طوال حياتك ،ولم نس���مع من قبل عن فوات األوان خاصة في حاالت السمنة والزيادة في الوزن
ألنه مهما كان وزنك فأنت قادر على تغييره متى ما أردت ،والدليل على ذلك ستجده في وسائل التواصل
االجتماع���ي إذا بحثت عن أولئ���ك األقوياء أصحاب اإلرادة والعزيمة التي ال تتزع���زع يعرضون عليك صورهم
وخبراتهم في فقدان أكثر من نصف وزنهم وتغيير مسار حياتهم وشكلهم تماما.
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 ،لكن الطب مل يرتكك وحيد اًا ومل يرتكك عرضة لليأس واهلزيمة
وفقدان األمل ،ولكلٍ م ّنا قدرات وعزائم خمتلفة وال يعيبك أن
تكون أكثر تأثر اًا أو أقل قوة من غريك لكن ما يعيبك حقا هو أن
تستسلم وتيأس ،اليوم تفتح لك عملية تكميم املعدة باملنظار آفاق اًا
جديدة يف طريقك ،وملعرفة املزيد عنها جملة (االح��رار) إلتقت
الطبيب باسل حممد امحد اختصايص اجلراحة العامة والتنظريية
يف مستشفى االمام زين العابدين (عليه السام) والذي بني لنا
ما يأيت:
كيف تساعد عملية تكميم المعدة بالمنظار
على فقدان الوزن؟
مما ال شك فيه أن السلوكيات اخلاطئة يف تناول الطعام هي واحدة
من أكرب أسباب الزيادة يف الوزن إذا جتاهلنا للحظة بقية السلوكيات
اخلاطئة مثل (الكسل ،اخلمول ،عدم ممارسة الرياضة) لكنها تبقى
عوامل مساعدة لذلك العامل الرئيس ،ألنه وبالرغم من كل ما
ذكرناه ال يمكن أن ُيصاب شخص بالسمنة إذا كان طعامه صحيا
لكنه ال يامرس أسلوب حياة صحي ،وبالتايل كان تركيز وجمهود
عملية تكميم املعدة بشكل عام عىل هذه النقطة املهمة؛ وهي أن
إتساع مساحة املعدة يسمح لك بتناول ما تشاء من الطعام سواء
كان صحي اًا أو ضار اًا ،ولكن البعض يعاين من مشكلة أخرى تظهر
مع مرور الوقت وهي اتساع مساحة البطن وزيادة كميات الطعام
الذي يتناوله بشكل ملحوظ ،وتكون املشكلة كبرية عندما يكون
كل ذلك الطعام ضار اًا ،وهنا يأيت دور هذه العملية بفعالية ألهنا
باختصار عملية تصغري املعدة أو قص املعدة بمعنى آخر هبدف
تصغريها ألقىص حد مسموح به ويمكن لإلنسان التعايش معها،
وبالتايل ال يتبقى من املعدة املقعرة إال اسطوانة رفيعة جترب الشخص
عىل تناول كميات صغرية من الطعام ،وتنجح هذه العملية بناء
عىل نقطتني (األوىل هي تقليل كميات الطعام التي يمكن استيعاهبا
يف الوجبة الواحدة أو طوال اليوم بشكل ملحوظ ،الثانية هي أن
تقليل الكميات هبذه الطريقة ال يعطيك أي مساحة لتناول طعام
ضار ألنك إذا مل ختطط لوجباتك مع طبيب تغذيتك بعناية بحيث
تشمل العنارص الغذائية األساسية واملهمة عندها سينهار جسدك
ُ
وجترب عىل تناول أطعمة صحية فقط.

هل تناسب العملية مع الجميع؟
من املؤسف أننا نجد أشخاص اًا مهووسني بأوزاهنم وأشكال
أجسامهم أحيانا ،ال مشكلة يف العناية باجلسم واالهتامم بالشكل
واملحافظة عىل القوام ومحاية نفسك من السقوط يف دوامة السمنة
والوزن الزائد ،لكن جسدك مسموح له بالتغري من وقت ألخر
وباكتساب بعض الكيلوجرامات ثم فقداهنا بعد ذلك فتلك
عملية طبيعية ،لكن بضع كيلوجرامات ال تعني أن تصاب باهللع
وتقصد الطبيب لتصغري معدتك يف التو واحلال ،ال يسمح األطباء
عىل أي حال من االحوال بإجراء هذه العملية إال للذين يعانون
من سمنة مفرطة أو وزن زائد وكبري جدا حيتاج نقطة تغيري حاسمة
للبدء برحلة فقدان الوزن والوصول جلسم صحي ،وغالبا يصل
هؤالء األشخاص ملرحلة تؤثر فيها السمنة عىل حالتهم الصحية
ويصبح فقدان الوزن رضورة طبية ،حيب األطباء أن يلجؤوا أوال
لوسائل فقدان الوزن العادية مثل النظام الغذائي الصحي وممارسة
الرياضة وحتى استخدام بعض العقاقري الطبية بمتابعة وإرشاف
دقيق إذا كان هناك أمل يف حتقيق اهلدف املرجو دون العملية ،أما
ٍ
أحيان أخرى يكون من الواضح أن تكميم املعدة باملنظار هي
يف
نقطة اإلنطاقة التي ستبدأ منها الرحلة نحو جسد صحي .يتبع.
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الواحة

األوائل
 اول مؤسس للمركز املرجعي يفكرباء كان الشيخ امحد بن فهد احليل
االس���دي (841 – 756ه�����) ،وقد
جت���اوزت مرجعيته الدينية وزعامته
العلمية حدود كرباء والعراق.
 أول من احيى اصول الفقه كان يفكرباء حيث الشيخ حممد باقر الوحيد
البهبهاين املتويف ( 1206او 1205ه�)
املدرسة االصولية وكان سكنه ونشاطاته
العلمية يف كرباء. .
 اول م��ن بنى ك��رب��اء اجل��دي��دة هوم��ص��ل��ح ال��ك��ب��ري م��دح��ت ب��اش��ا ع��ام
1285ه� وقد بناها بعد عام 1300ه�
عىل طراز خيتلف عن الطراز القديم،
الذي اقيم عىل انقاض كرباء العريقة يف
القدم والشهرية يف التاريخ.

كالم سيغير تفكيرك
في الحياة !!

من روائع فكر أمري املؤمنني (عليه السام)« :لن يقاسمك الوجع صديق ،ولن يتحمل
عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بدال منك قريب ،اعتن بنفسك ،وامحها ،ودللها وال
تعطي االحداث فوق ما تستحق».
فتأكد حني تنكرس لن يرممك سوى نفسك ،وحني تنهزم لن ينرصك سوى إرادتك،
فقدرتك عىل الوقوف مرة أخرى ال يملكها سواك ،ال تبحث عن قيمتك يف أعني
الناس ..ابحث عنها يف ضمريك فإذا ارتاح الضمري ارتفع املقام ..وإذا عرفت نفسك
هم الرزق فإنه من اهلل ،
فا ي�ك ما قيل فيك! .ال حتمل هم الدنيا فإهنا هلل ،وال حتمل َّ
وال حتمل هم املستقبل فإنه بيد اهلل .
فقط امحل اً
مها واحداً ا كيف تريض اهلل ..ألنك لو أرضيت اهلل ريض عنك وأرضاك
وكفاك وأغناك ،واعلم أن حاجتك إىل الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه..

أشياؤنا الجميلة؟
ثمة جروح ال يشفيها ألف
ّ
اعتذار ،وثمة أشياء حين
تنكسر ال يجدي معها ّ
كل
محاوالت الترميم ،وثمة
ً
ماثلة للعيان
خدوش ستبقى
وثمة
مهما حاولنا دفنهاّ ،
مواقف يستحيل أن ترجع
األمور بعدها ،كما كانت
عليه قبلها ،لذا علينا تذكر
هذا جيدا في التعامل مع
الناس.
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حرم األمام الحسين عليه السالم قبل 00
 90عام وتظهر منارة العبد التاريخية واضحة
المعالم التي هدمت عام .. 1937

مزار يحيى بن زيد

(رضوان اهلل عليه)

يعود بناء مرقد الشهيد حييى (رض���وان اهلل عليه) إىل العرص
السلجوقي ،كام يبدو من اخلطوط الكوفية التي تز ّينه والتي تعود إىل
فن ذلك العرص ،وأما موضع قربه فإنّه عىل مسافة كيلومرت ونصف
الكيلومرت إىل الرشق من مدينة َرس ُبل (رأس اجلرس) احلالية ،التي
تقع يف شامل أفغانستان بني بلخ و َم َيمنة ،ومزار الشهيد ُيعرف هناك
ب� (إمام ُخورد).
واسم مدفن الشهيد حييى (رضوان اهلل عليه) ُذكر يف مروج الذهب
للمسعودي (أرعونة) ،ويف ُعمدة الطالب البن امله ّنا (أرع��وي)،
اإلسامية (أرغ��و) ،وك ّلها تصحيفات لكلمة
ويف دائ��رة املعارف
ّ
(أرغوي) :القرية التي تقع يف َج َ
وزجان ،التي استمدّ ت شهرهتا من
(ج َ
وزجان)،
مرقده املرشف ،كام ذكر دعبل اخلزاعي يف تائيته الشهرية َ
عند ح�ة اإلمام عيل بن موسى الرضا (عليه السام) إذ قال:
بكوفان ،وأخ�رى َ
ٍ
وأخ�رى ب َف ٍّخ ن�ا َل�ه�ا َص َلوايت
بطيبة
ق�ب�ور
ٌ
ب�بامخرى لدى ال ُق ُر ِ
بأرض َ
وز ِ
وق�ب�ر َ
اجل َ
ِ
بات
جان حم ّلها
وأخرى
ٌ
نصها:
وعىل املرقد توجد كتابة بالعربيةّ ،
السيد حييى بن زيد بن ع ّ
يل بن
«بسم اهلل الرمحن الرحيم ..هذا قرب ّ
احلسني بن ع ّ
يل بن أيب طالب (رضوان اهلل عليه)ُ ،قتل بأرغوي يوم
أحوز
اجلمعة من شهر شعبان سنة مخس وعرشين ومائة ،قتله َس َلم بن َ
سيار يف أيام الوليد بن يزيد (لعنهم اهلل)».
يف والية نرص بن ّ
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