من أقوال اإلمام الحسن a
«نعم العون الصمت في مواطن كثيرة و ْإن َ
كنت فصيحًا».
َ
المصدر  :كتاب بحار األنوار

تصدر اسبوعيا عن شعبة النشر
قسم اإلعالم

رئيس التحرير
سامي جواد كاظم
مدير التحرير
طالب عباس الظاهر
سكرتير التحرير
علي الشاهر

العتبة الحسينية المقدسة

لمواهب حجبها
تمنح بارقة أمل
ُ
َ
فقدان البصر

والتهميش الحكومي
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هيأة التحرير
حيدر عاشور  -حسين نصر

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

المهندس (عامر الشبلي)

مدير عام إنتاج الطاقة

الكهربائية :في صيف 2020
سنرفع إنتاج الكهرباء

الى ( 4آالف) ميغاواط
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الح ُ
رف والمهن اليدوية..

حين يكون العمل ُم ً
تعة ولونًا

من الجمال

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان
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التصوير
وحدة التصوير

هاتف املجلة
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بعد ان ّ
شكلت الــدروس
َ
الخـصــوصية ثقالً على

كاهل األسرةْ ...
يتفو ُق
هل ّ
التدريس اإللكتروني على
ُ

المدرس الخصوصي...؟
ّ

48

التعامل مع الأزمة اأم اأزمة التعامل
يوطد ايمانه باهلل عز وجل او ً
ال واخيرًا
يتعرض له االنسان من ازمات (وباء،فيضان ،زلزال) فعليه ان ّ
ان ما ّ
طالم�� ��ا لي�� ��س لديه يد في وقوعها بل لربما هنالك حكمة إلهية ف�� ��ي االبتالء او العقوبة او االختبار وتحصيل
والتصرف بمس�� ��ؤولية اتجاه ه�� ��ذه االزمة مع االخذ بنظر االعتبار
حاص�� ��ل ،علينا االمل باهلل عز وجل اوال
ّ
النصائ�� ��ح واالس�� ��اليب العلمية الت�� ��ي تعتمدها الجهات المعني�� ��ة الحتواء االزمة ،وفي نف�� ��س الوقت التعامل
يهول وال يستهين ويعمل بمنهجية ال تربك الشارع وفي
االعالمي يجب ان يكون بمس�� ��توى المهنية بحيث ال ّ
نفس الوقت يساهم في احتواء االزمة .
االم�� ��ور الخاص�� ��ة بالدعاء مطلوبة وفي الوقت نفس�� ��ه ال يعني اهم�� ��ال بقية طرائق الوقاي�� ��ة والعالج بل من
الضروريات كي نجتاز االزمة فالمشكلة ليست باالزمة بقدر التعامل مع االزمة ويبقى اهلل عز وجل غفورًا
وشديد العقاب.
رحيمًا وحكيمًا وعزيزًا
َ

سورة ص

لنختم القراآن مع ًا
ِ
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تفسير السورة

 ) 17اصرب عىل ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا األيد يف التوحيد عن الباقرعليه
السللام اليد يف كام العرب القوة والنعمة ثم تللا هذه اآلية إنه ّأواب قيل أي
يسللبحن قد
ّ
رجاع إىل مرضاة اهلل لقوته يف الدين (  ) 18إنا سللخرنا اجلبال معه ّ
سبق تفسريها (  ) 19والطري حمشورة إليه من كل جانب كل له ّأواب كل من
اجلبال والطري ألجل تسللبيحه (  ) 20وشللددنا ملكه وقوينللاه باهليبة والنرصة
وكثرة اجلنود وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب قيل هو فصل اخلصام يتميز احلق
عن الباطل (  ) 21وهل أتاك نبأ اخلصم فيه تعجيب وتشللويق إىل اسللتامعه إذ
تصعدون سللور الغرفة(  ) 22إذ دخلوا عىل داود ففزع منهم ألهنم نزلوا عليه
مللن فوق ويف يوم االحتجاب واحلرس عىل البللاب قالوا ال ختف خصامن بغى
بعضنللا عىل بعض فاحكم بيننا باحلق وال تشللطط وال جتللر يف احلكومة واهدنا
إىل سللواء الرصاط إىل وسطه وهو العدل (  ) 23إن هذا أخي له تسع وتسعون
نعجة وىل نعجة واحدة فقال ملكنيها أي نصيبي (  ) 24قال لقد ظلمك بسؤال
نعجتك إىل نعاجه وإن كثريا من اخللطاء الرشكاء الذين خلطوا أمواهلم يتعدى
بعضهللم عىل بعض إال الذين آمنوا وعملللوا الصاحلات وظن داود أنام امتحناه
بتلك احلكومة هل ت ّنبه هبا فاسللتغفر ربه وخّ ر راكعا سللاجدا وأناب ورجع إىل
اهلل بالتوبللة (  ) 25فغفرنللا له ذلك أي ما اسللتغفر عنه وإن للله عندنا لقربة بعد
املغفللرة مرجللع يف اجلنة (  ) 26يللا داود إنا جعلناك خليفللة يف األرض فاحكم
بللن الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سللبيل اهلل إن الذين يضلون عن
سبيل اهلل هلم عذاب شديد بام نسوا يوم احلساب يف املجالس عن الصادق عليه
السللام قال إن رضا الناس ال يملك وألسللنتهم ال تضبط أمل ينسبوا إىل داود (
عليه السللام ) أنه تبع الطري حتى نظر إىل امللرأة أوريا فهواها وأنه قدّ م زوجها
أمام التابوت حتى قتل ثم تزوج هبا.

أخبار
ومتابع��ات

آلية تعاون جديدة بين
إعالم العتبة الحسينية وشبكة
اإلعالم العراقي

العراق يبدأ بإنتاج ( 30ألف)
كمامة يوميًا
باشرت وزارة الصناعة والمعادن العراقية بإنتاج
أقنعـــة الوجه الواقيـــة (الكمامـــات) بطاقة (30
ألف) كمامة يوميًا في مصنع األلبسة الجاهزة
في مدينة الموصل ،باعتبار أن هذه الكمامات
واحدة من طرائق الوقاية من الفيروسات.

طرق وجسور كربالء تنجز
مشاريع جديدة

عقد قسم العام يف العتبة احلسينية املقدسة ،إتفاقية تعاون مع
شبكة العام العراقي يف كيفية تبادل الربامج الذاعية وتدريب
الكوادر االعامية يف املركز اخلربي التابع للشبكة.
وقال مدير قسم العام بالعتبة املقدسة عيل شرب« :تم التباحث يف
جمال املواقع االلكرتونية واالصدارات الورقية وتبادل اخلربات»،
مضيف ًا أن «الشبكة رحبت بالتعاون عىل مجيع الصعد؛ من أجل
إنتاج عمل مشرتك خيدم قضية االمام احلسن (عليه السام)».
وأضاف« ،تم التفاق عىل التعاون املشرتك يف جمال تبادل الربامج
والفواصل الذاعية وحتى يف جمال الدراما بن قسمنا وإدارة
الشبكة».

قامت مديرية طرق وجســـور كربالء عن المباشرة
بتهيئة عدد من الطرق الحيوية في أقضية ونواحي
المحافظـــة ،بتكلفـــة ماليـــة بلغـــت ( 5مليـــارات
دينار)،وفقًا لما أفاد به المهندس المشرف حسام
محمد البحراني .وقال :باشرنا بإعادة تأهيل طريق
أوالد اإلمام الكاظم (عليهم الســـالم) بطول (2600
م) وطريق كريط الخبازة بطول ( 4200م) وطريق أم
جدر بطول ( 400م) ،فضالً عن طريق آل حبوب بطول
( 4200م)» ،مضيفا ان «العمل تضمن قلع االشـــجار
ورفع االطيان ومعالجة المســـار الجديد بالجلمود
وفرش الحصى (الخابط)».

العتبة الحسينية تواصل إنشاء أكبر معمل لألدوية في العراق
تواصل كوادر العتبة احلسينية املقدسة أعامهلا بإنشاء مصنع االدوية يف حمافظة كرباء املقدسة ،من أجل تشجيع الصناعة الوطنية
وتشغيل األيدي العاملة ،وتوفري العاجات املطلوبة.
وقال مدير املرشوع الدكتور حيدر البهادل :إن «االعامل مستمرة يف مرشوع مصنع االدوية وبوترية متصاعدة وبجهود مكثفة لتوفري
االدوية املجازة واملفحوصة بأحدث التقنيات للمواطنن ،والتقليل من رحات العناء خارج العراق للبحث عن العاجات».
وأضاف ،أن»نسبة النجاز يف بناء اهليكل اخلارجي للمرشوع بلغت ( )%90اما التفاصيل التي ختص عمل املعامل وتكنولوجيا
صناعة الدواء التي تشمل تكنولوجيا الكهرباء ،واالرضية ،والتربيد ،سيرشع بتنفيذها خال الفرتة املقبلة».
واكد البهادل ،أن»املصنع من منِشأ (إيطال-املان-هندي) وخاضع للمعايري العاملية لصناعة االدوية ( ،)G.M.pويعد األكرب يف
العراق بعد اكتامل مراحله اخلمس وملا سيتضمن من خطوط إنتاجية أمهها خط انتاج ( )Ampoule and Vialوالتي ستصنع
ألول مرة داخل العراق».
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شمول منتسبي الداخلية
ببطاقات الماستر كارد

مستشفى زين العابدين

(عليه السالم)

يطلق حملة للوقاية من (كورونا)

أعلن مصرف الرافدين ان نحو ( )52مديرية ودائرة
تابعة لـــوزارة الداخليـــة تم شـــمولها ببطاقات
الماســـتر كارد الدوليـــة الصـــادرة مـــن قبـــل
المصرف ،وتم توطيـــن رواتبهم على المصرف
وســـيتم رفع راتب المنتســـب واستالمه شهريًا
على بطاقة الماستر في آذار المقبل.

شارع حي الچاير سيكون
من الشوارع المثالية في كربالء

كشـــف مديـــر بلديـــة كربـــالء المقدســـة
المهنـــدس عبير ســـليم عن «وضـــع ّ
خطة
جديدة لتطوير الشارع الرئيسي لحي الچاير
في المحافظة ،والذي ســـيحل ّ
محل المبزل
الذي شـــهد أعمال تغليـــف» ،مبينًا أن «هذا
ســـيصبح أنموذجًا عمرانيًا للشوارع
الشارع
ُ
الجميلـــة في المحافظة كربالء المقدســـة،
بعد أن تـــم تغليف المبـــزل وتجنيب أهالي
المنطقة من أضراره الصحية والبيئية».

أطلق مستشفى المللام زين العابدين (عليه السام) التابع
للعتبة احلسينية املقدسة محلة توعوية للتعريف بمرض فريوس
(كورونا) وطرق الوقاية منه مع توفري نصائح إرشادية.
وقال مدير إعام املستشفى مصطفى املوسوي :ان «احلملة
تضمنت وضع جمموعة اجراءات للتصدي لوباء ( كورونا)
وطرائق التعامل مع االصابات ،مع ظهور انتشاره ببعض دول
اجلوار» ،مبينا أن «من بن االجراءات والتدابري الصحية التي
وضعها املستشفى هي إطاق محلة توعوية باملرض ،وتشمل
نرش بوسرتات تثقيفية حول طرائق الوقاية من الفريوس،
ورضورة جتنب االتصال الوثيق مع األشخاص الذين يعانون
من أعراض احلمى أو السعال أو ضيق التنفس ،مثل غسل
اليدين وآداب السعال ،وتوافر مطهر لتعقيم اليدين ،كام
قامت املستشفى بإعداد ملصقات ومنشورات توعوية حتث
عىل ارتداء الكاممات يف حال كان يعان املوظف من أعراض
النفلونزا».

عين على العالم
ٌ
*
*
*
*

العاصمة البحرينية املنامة تشهد إنطالق التصفيات النهائية ملسابقة الذكر احلكيم الـ ( )16لعلوم القرآن عىل مخس مراحل.

القضاء النيجريي يؤجل جمدد ًا النظر يف قضية رجل الدين الشيعي الشيخ إبراهيم زكزاكي وزوجته رغم تدهور حالتهام الصحية.
( 30مصاب ًا) بفريوس كورونا غادروا املستشفى بعد تعافيهم يف مدينة قم املقدسة بإيران.

ختوف ًا من إنتشار فريوس كورونا.
السعودية تع ّلق منح تأشريات الدخول للراغبني يف أداء العمرة وزيارة املسجد النبوي ّ
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صالة الجمعة

الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في  /3رجب1441/هـ الموافق 2020/2/28م :

ُ
محبة أهل البيت (عليهم السالم)
ال تكفي
دون إتباع منهجهم
متر علينا يف هذا اليوم الثالث من شهر رجب
ّ
ذكرى استشهاد االمام عيل اهلادي (عليه
السام) وهبللذه املناسبة البد ان نستلهم
من إحياء ذكرهم الدروس ِ
والعرب وندقق
يف تلك االساليب الرتبوية واالخاقية
والعقائدية التي ر ّبوا هبا املسلمن واتباعهم،
وهنا اذا ما الحظنا ما وصل الينا من اآلثار
عن االمام عيل اهلادي (عليه السام) وبقية
االئمة نجد ان هناك تركيز ًا يف جانبن :
اجلانب االول العلمي والعقائدي ،واجلانب
الللثللان هللو إصلللاح الللنللفللوس وهتذيبها
وتربيتها ،لذلك ورد يف احلديث عن االمام
ِ
قوله ( :رحللم اهلل
الرضا (عليه السام)
من احيا أمرنا ،فقال احد اصحابه :وكيف
ُنحيي أمركم؟ قال(عليه السام) :تتعلمون
علموهنا الناس فإهنم لو علموا
احاديثنا و ُت ّ
حماسن كامنا التبعونا) ،ولذلك حرص
االئمة عليهم السام عىل تربية اتباعهم
عىل التحصيل العلمي والعقائدي وذلك
بأخذ هذه العلوم واملعارف من أهل العلم
الذي ُيطمئن اىل مقامهم الديني والعلمي
و ُيطمئن اىل تقواهم واىل ورعهم واخاقهم
ُ
وزهدهم يف الدنيا.
نأخذ هنا بعض ًا مما ورد عن االمام اهلادي
(عليه السام) ونأخذ حديث ًا واحللد ًا من
األساليب التي ينبغي اعتامدها يف تشخيص
العيوب واخللل يف شخصية االنسان..
يف كثري من االحيان االنسان وان كان هو عىل

بصرية من نفسه ولكن يف كثري من االحيان
بسبب بعض الظروف واالحوال يغفل وال
ُي ّ
شخص اخللل والعيوب يف شخصيته،
اخللوك املؤمن يللرى بعض هللذه العيوب
والنواقص واخللل يف شخصيتك ف ُيهدي
اليك بيان هذه العيوب لكي ُتصلحها ،وما
عليك إال ان تقبل و ُتس ّلم هبذا التشخيص
اذا كان نابع ًا عن ّنية صحيحة ودقيقا يف
تشخيص هذه العيوب.
حيث ان الكثري ال يقبل هبذا التشخيص
ويرفض التسليم لل ُله بل أحيان ًا حيتد مع
الشخص اآلخللر وربللام يللؤدي اىل القطيعة
وغلللري ذللللك مللن هلللذه االمللللور ألن هللذا
التشخيص يعدّ ه انتقاص ًا من شخصيته
وإظللهللار ًا لعيوبه ،لذلك االئللمللة عليهم
السام يف كثري من االحاديث نبهونا اىل
أمهية إتباع هذا االسلوب ،لذلك يف بعض
االحاديث( :ال يزال املؤمن بخري ما كان له
توفيق من اهلل وواعظ من نفسه وقبول ممن
ينصحه).
االمام اهلادي (عليه السام) يف هذا املجال
عنه هذا احلديث( :ان اهلل تعاىل اذا
ايض ًا ورد ُ
ِ
اراد بعبد خري ًا ،اذا عوت َب َقبِل).
قد انللا يصدر مني خلل نقص يشء غري
مقبول يعاتبني اخللي املؤمن عىل صدور
هللذا االمللر املللرفللوض ،انللا ال أقبل ارفض
هذا ِ
العتاب املبني عىل النصيحة وتشخيص
العيب واخللل يف الشخصية ،االمام اهلادي

(عليه السام) يقول من الكواشف ان اهلل
تعاىل ُيريد بك اخلري والصاح ان تكون لك
َ
عاتبك اخوك بأن ّ
شخص
هذه الصفة ،اذا
عيب ًا او خل ً
يقيم
ا يف شخصيتك واراد ان ّ
هذه الصفات واذا تريد اخلري والصاح
لنفسك اقبل هذا التشخيص وأذعللن ُله
ِ
اصاحه ،هذه من الوسائل
واعمل عىل
املهمة اخوان التي أشار اليها االئمة يف كثري
من األحاديث اسلوب من اساليب هتذيب
النفس.
يف مقابل ذلك الرفض وعدم القبول يؤدي
اىل أن االنسان يغفل عن هذا العيب وهذه
النقيصة وهذا العيب يرتاكم ويكرب اىل ان
يصبح طبع ًا متأصا ً يف الشخصية ويسبب
له الكثري من االرضار يف الدنيا واآلخرة.
األمر اآلخر هو االساليب العقائدية التي
اتبعها االئللمللة عليهم الللسللام يف تقوية
االرتباط باألئمة عليهم السام .الحظوا
اخللوان ختتلف اساليب االئمة يف كيفية
تقوية هذا االرتباط بن أتباعهم مع األئمة
عليهم السام بحسب الظروف التي حتيط
باألئمة واتباعهم ،من مجلة هذه االساليب
هي ّ
احلث عىل زيارهتم وتكرار هذه الزيارة،
الحظوا كثرة املواسم التي ور َد فيها احلث
الشديد عىل الزيارات والزيارات املليونية
ِ
وطوال السنة هناك زيارات متوالية ..ملاذا
اخوان؟ هل هو جمرد التواصل مع االئمة
عليهم السام والتعبري عن ُح ّبهم؟ ال ابد ًا

ُ ،هللم يعرفون عن اتباعهم سيتعرضون
اىل املزيد من التضييق والتنكيل واملحاربة
لضعاف الللوالء هلم ،كيف يواجه اتباع
اهللل البيت هللذه االساليب مللن احلكام
والساطن الللذيللن يللريللدون القضاء او
الضعاف هلذا االرتباط والوالء ..كيف؟
هللل يكفي ان اقلللرأ علومهم ومقامهم
وشخصيتهم وفضلهم؟ ال يكفي ،بل البد
من التواصل املستمر طوال أيام السنة يف
والتعرف
زيللارة قبورهم وإحياء ذكرهم
ّ
العقائدي عىل مقامهم وفضلهم ومنزلتهم
عند اهلل تعاىل ،لذلك التفتوا اخللوان اىل
مضامن هذه الزيارات.
يف الزيارات املشهورة املروية عن االمام
اهلادي (عليه السام) ومن مجلتها الزيارة
اجلامعة الكبرية ،أيض ًا زيارة امري املؤمنن
(عليه السام) يف يوم الغدير ،ناحظ ِسمة
يف زيللارات بعض االئمة كالمام احلسن
(عليه السام) هناك تركيز عىل مظلوميته
ومظلومية االئمة عليهم السام وعىل قتلهم
وانتهاك ُحرمتهم ،هناك مساحة واسعة من
الزيارة للتأكيد والرتسيخ ملظلومية أهل
البيت يف بعض هذه الزيارات.
الزيارات املروية عن االمام اهلادي (عليه
السام) ومنها الللزيللارة اجلامعة الكبرية
تركيز شديد عىل اجلانب العقائدي وهو
بيان مقام اهل البيت ومنزلتهم وما هو
دورهم يف احلياة االسامية ..ملاذا؟
كأنه يف زمن االمام اهلادي (عليه السام)
وزمن االمام اجلواد (عليه السام) وزمن
االمللام العسكري (عليه السام) ازداد
التضييق والتنكيل بأتباع اهل البيت واالئمة

عليهم السام ،ازداد أكثر ُيراد منه اضعاف
هذا االرتباط والوالء العقائدي ألئمة اهل
البيت مع شيعتهم ،جاءت الزيارة وتوسعت
وتعم ّقت وكان هناك اكثر تفصيا ً ود ّقة
وعمق ًا يف اجلانب الوالئي والعقائدي ألئمة
أهل البيت عليهم السام وهذا مما ينبغي
ِ
دقائقه
بل جيب عىل املؤمنن ان يتعرفوا عىل
لذلك حينام نقرأ مقاطع من هذه الزيارة
اجلامعة الكبرية جتدون اجلانب العقائدي
له مساحة واسعة من الزيارة لذلك نامل
من املؤمنن حينام يللقللرأون هللذه الزيارة
اجلامعة الكبرية ان يتأملوا يف مضامينها
مقابل حماوالت مستمرة ال تنتهي للحكام
والطواغيت يف إضعاف بل القضاء عىل هذا
االرتباط العقائدي.
ُهم حياولون دائل ًلام إضعاف هذا االرتباط
واالئللمللة عليهم الللسللام يقابلون هذه
املللحللاوالت مللن الضللعللاف بمحاوالت
التقوية وإدامة االرتباط العقائدي والوالء
ألهللل البيت عليهم الللسللام مللن خال
التعرف عىل تفاصيل مقام اهللل البيت
ّ
عليهم السام وملاذا دون غريهم اصطفاهم
اهلل تعاىل للقيادة وملوقع المامة ،هذا الوعي
ِ
خاله االنسان الفرد
العقائدي يستطيع من
واملجتمع ان يبني قدرة ذاتية عىل مواجهة
محللات التنكيل واملللحللاربللة ومواجهة
يمر هبا املؤمن.
االزمات واملصاعب التي ّ
لذلك ورد يف بداية الزيارة اجلامعة الكبرية :
ام َع َل ْي ُك ْم يا َا ْه َل َب ْي ِ
ت ال ُّن ُب َّو ِةَ ،و َم ْو ِض َع
لس ُ
( َا َّ
الرسا َل ِةَ ،و ُ ْم َت َل َف ْاملَائِ َك ِةَ ،و َم ْهبِ َط ا ْل َو ْح ِى،
ِّ
ِ
َ
مح ِةَ ،و ُخ ّللز َ
ن
د
ع
م
ان ا ْل ِع ْل ِمَ ،و ُم ْنت ََهى
الر ْ َ
َو َ
ْ
َّ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
للم،
لمَ ،وا ُصلللول الللكل َلر ِمَ ،وقلللا َد َة اال َم ِ
ْاحل للل ِ

ناص ا َْ
ال ْبللرا ِرَ ،و َدعائِ َم
َو َا ْولِيا َء الن َِّع ِمَ ،و َع ِ َ
لان ا ْلبِ ِ
ساس َة ا ْل ِع ِ
ا َْ
بادَ ،و َا ْركل َ
اد،
ال ْخيا ِرَ ،و َ
ال ِ
لواب ا ْ
الر ْمح ِنَ ،و ُسا َل َة
َو َا ْبل َ
يامنَ ،و ُا َمنا َء َّ
ال َّنبِ ّينَ َ ،و َص ْف َو َة ْ ُامل ْر َسلنَ َ ،و ِع ْ َ
ري ِة َر ِّب
رت َة ِخ َ َ
ا ْل َ
مح ُة اهللِ َو َب َركا ُت ُه)..
عاملنَ َو َر ْ َ
االمام اهلادي عليه السام يبن عدة أمور
القمة
منها ان االئمة عليهم السام بلغوا ّ
يف صفات الكامل االنسان ،وان كل واحد
منهم جممع لصفات الكامل االنسان لذلك
القمة وبلغوا اهنم
ُهم دون غريهم بلغوا ّ
مجعوا كل هللذه الصفات ،لذلك االمللام
يبن بالتفصيل هذه الصفات
(عليه السام) ّ
التي حصل منها اجلعل االهلي واالصطفاء
االهلي هلم والذي أوجب حمبتهم وإتباعهم
والتمسك بمنهجهم.
ّ
ثم يبن ايض ًا ما هو السلوك العميل املطلوب
من أتباع اهل البيت ،طبع ًا فصول كثرية يف
هذه الزيارة وال يسع املجال لذكر ما فيها:
ستللى،
(بِ َابى َا ْن ُت ْم َو ُا ّمللى َو َا ْهللىل َوماىل َو ُا ْ َ
ُا ْش ِهدُ َ
اهلل َو ُا ْش ِهدُ ُك ْم َانّى ُم ْؤ ِم ٌن بِ ُك ْم َوبِام
آ َم ْن ُت ْم بِ ِهِ ،
كاف ٌر َب َعدُ ِّو ُك ْم َوبِام َك َف ْر ُت ْم بِ ِه،
رص بِ َشأنِ ُك ْم َوبِ َضا َل ِة َم ْن خا َل َف ُك ْم،
ُم ْست َْب ِ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُم ٍ
وال َلك ْم َوال ْوليائك ْمُ ،م ْبغ ٌ
ض ال ْعدائك ْم
َو ُم ٍ
عاد َ ُهل ْمِ ،س ْل ٌم ِملَ ْن َ
ساملَ ُك ْمَ ،و َح ْر ٌب ِملَ ْن
حار َب ُك ْمَ ُ ،حم ِّق ٌق ِملا َح َّق ْق ُت ْمُ ،م ْب ِط ٌل ِملا َا ْب َط ْل ُت ْم،
َ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌ
طيع لك ْم ،عا ِرف بِ َح ِّقك ْمُ ،مق ٌّر بِف ْضلك ْم،
ُم ٌ
ِ
ِ
ِ
ُ
ٌ
ْ
ُ ْحمت َِمل لعلمك ْم).
املجردة واالرتباط العاطفي
ال يكفي املحبة
ّ
بل التباع جلميع املناهج التي جاء هبا االئمة
عليهم السام وعدم إتباع غريهم ألهنم هم
وحدهم الذين اصطفاهم اهلل تعاىل لكي
حيفظوا متام الرسالة املحمدية األصيلة.

ُ
الشيخ الكربالئي يدعو الى تطبيق اإلرشادات الطبية
ويؤكد على أهمية الوعي الصحي
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /3رجب
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
األصب1441/هـ الموافق 2020/2/28م تحدث قائ ً
ال:

اهيللا االخلللوة واالخللللوات موضوعنا يف
ُ
اخلطبة الثانية هو أمهية الوعي الصحي
وتطبيق االرشادات الطبية يف حياة الفرد
واملجتمع ..من الواضح للعيان وجلميع
االخلللوة واالخللللوات ومللا هللو حمسوس
باملشاهدة والوجدان أمهية الوعي الصحي
والرعاية والصحية وتطبيق االرشللادات
الطبية يف صحة وعافية االنسان.
الصحة والعافية اللتان مها رضورة حياتية
للفرد واملجتمع ،حيوية االنسان واملجتمع
فعاليتهام نشاطهام قللدرهتللام عللىل حتقيق
الوظائف واملللهللام التي ينبغي لإلنسان
فللرد ًا وجمتمع ًا ان يؤدهيا .قللدرة املجتمع
عىل توفري وسائل احلياة املعيشية والصحية
الائقة بالنسان وقدرهتام عىل التطور
والرقي واالزدهار يعتمد عىل هذه االمور
ُ
الوعي الصحي والرعاية الصحية وتطبيق
االرشادات الطبية واالعتناء هبذه االمور
من قبل اجلميع.

وقبل ان ُا ّبن ما يتع ّلق بِام يتداول االن من
قضية انتشار هذا الوباء فريوس الكورونا
ّاود ان ُا ّ
وضللح هذه األمللور التي ُج ّل ما
ذكرناه ُمقدمة ً هلا .ما هو مفهوم الصحة
وما هي أمهية الوعي الصحي وما ذكرناه
يف حياة الفرد واملجتمع؟
بالصحة
اهيا االخوة واالخوات ما نعنيه
ّ
ربللام البعض لديه مفهوم متعارف عن
خلو االنسان يف جسده ونفسه
الصحة انه ّ
وعقله من االمراض ،هذا مفهوم قاص،
املفهوم الصحيح والذي ينبغي الوصول
خلو االنسان من
اليه وحتقيقه اضافة اىل ّ
األمللراض ان تكون لديه القدرة البدنية
والقدرة النفسية والقدرة العقلية فرد ًا
وجمتمع ًا عللىل أداء املللهللام والللوظللائللف،
وقدرهتام عىل توفري احلياة املعيشية املطلوبة
وتوفري اسس التقدم واالزدهار والتطور
والرقي للفرد واملجتمع ..علينا ان نحدد
اطار مفهوم الصحة فيام ذكرناه .اآلن نأيت

اىل ما ذكرناه من االمور والتفتوا اىل هذه
االمور التي نذكرها وهي مطلوبة م ّنا فرد ًا
وجمتمع ًا ومؤسسات صحية ..ماذا نعني
الصحي املطلوب هنا؟
بالوعي
ّ
القضية :
لدينا ُركنان يف هذه
ّ
أوال ً :زيادة الوعي الصحي الذي يعني
اربعة ُاسس التفتوا اليها:
 -1نللرش الثقافة الصحية الصحيحة
املعتمدة عللىل بلليللان وتوضيح املفاهيم
الصحية السليمة املستندة اىل االسس
العلمية واملعرفية املللأخللوذة مللن أهل
االختصاص بعيد ًا عن االوهام واالساطري
والتقاليد البالية.
 -2اعتبار الوعي الصحي من رضورات
احلياة ومهامها ،البد ان يكون لدينا شعور
بللأن هللذه االمللور رضورة من رضورات
احلياة وليس أمر ًا ثانوي ًا وهامشي ًا وان نع ّلم
الصغار والكبار و ُنشعرهم بأن ذلك من
رضورات احلياة ومهامها والحظوا الكثري

من الشعوب املتقدمة انام تقدّ مت باعتبار
اهنا اخذت بنظر االعتبار هذه االمور ،كام
ان االنسان اآلن اخوان يبذل الكثري من
ُ
اجلهد واملال من اجل توفري مستلزمات
احلياة املادية املعيشية من سكن وغريه،
كذلك مطلوب ان ُنشعر أنفسنا ان هذا
االمر من رضورات احلياة ومهامها لكي
نو ّفر فللرد ًا سلي ًام ُمعاىف وجمتمع ًا سلي ًام
ومعاىف يستطيع ان ينهض بمهامه ووظائفه
ُ
ويتقدّ م ويتطور.
 -3شعور اجلميع بمسؤوليتهم كل فرد
مسؤول امام صحته وصحة االفللراد من
ِ
حوله ،البد ان يكون هناك تثقيف عىل هذا
األمر يف االسة ويف املدرسة ويف اجلامعة
ويف الدوائر ويف غري ذلك ،طبع ًا املسؤولية
االساسية عىل املؤسسات الصحية املعنية
ولكن من دون ان يتوفر شعور لدى كل
فرد صغري وكبري انه ايض ًا مسؤول عن
صحته صحة نفسه وعقله وايض ًا مسؤول
عن صحة االفراد من حوله هذا الشعور
يتو ّلد لديه .ايض ًا من االمور االخرى البد
ان تتحول هذه املفاهيم اىل قناعات وميول
ورغبات بحيث ان هذه املبادئ ُتغرس
كمبادئ سلوكية يف نفسية االنسان ،هذه
مسؤولية ّمن؟ هذه البد ان تقوم متلف
وسائل االعام وغري ذلك من الوسائل
ا ُملتعارفة ان ُتو ّفر هذه القناعة وتتحول
الثقافة اىل قناعة وميل ورغبة وحتويلها اىل
سلوك يف حياة الفرد واملجتمع.
نقارنه
ثاني ًا  :هذا الذي سنذكر ُه علينا ان
ُ
بام يف حياتنا كي نحصل عىل متام النتائج ال
يكفي نرش الثقافة الصحية بل البد ان يتغري
نمط احلياة اليومية والسلوكيات املجتمعية
لدينا ،نمط احلياة الغذائية الصحية البيئية،
وهذا يعتمد عىل اساسن:
 -1تللايف وجتل ّنللب السلوكيات ونمط
احلياة الصحي والبيئي اخلاطئ ،الحظوا
اخللوان كثري ُم ّنا نظامه الغذائي خاطئ،
نظام البيئي لدينا فيه الكثري من اخللل،
كم نرى يف شوارعنا وأزقتنا ويف كثري من
االماكن عدم توفر اجواء النظافة التي هي

من االسباب التي تؤدي اىل االمراض أو
غري
األوبئة او االجواء الصحية املطلوبةُ ،ن ّ
نمط احلياة وهذا أمر عميل ممارسة عملية
غري نمط احلياة السلوك احلياتية
يوميةُ ،ن ّ
املجتمعية لدينا يف املجال الغذائي الصحي
البيئي حينام نو ّفر اجللواء النظافة ونو ّفر
خللو املجتمع من االمللراض
األسللبللاب
ّ
واالوبئة ،هذا اجلانب العميل الذي ينبغي
ان يكون مسؤولية اجلميع.
 -2التفتوا اىل التداعيات واالثار السلبية
لعدم وجللود وعي صحي او عدم اتباع
االرشادات الطبية الازمة ،اوال ً  :اجلانب
اجلسدي الذي يرتكه عدم االعتناء هبذه
املسائل ،كم اآلن اخللوان خصوص ًا اذا
الحظنا عدم وجود الوعي الصحي وعدم
اتباع االرشللادات الصحية وما يرتكه من
امراض خصوص ًا اذا الحظنا ان املريض
صاحب كفاءة علمية صاحب حذاقة
مهنية صاحب كفاءة ِحرفية ..كم سيخرس
املجتمع من طاقة ونشاط وعطاء هذا
االنسان الذي يمتلك مثل هذه القدرات
يف تطوير املجتمع.
اآلثللار النفسية للفرد املريض وأستلله
وعائلته وأرحللاملله واصللدقللائلله واعتناء
الكثري منهم وبللذل اجلهد والوقت من
اجللل رعللايللة هللذا املللريللض ،اضللافللة اىل
االثار االقتصادية واملالية ..كم نرى االن
ُيستنزف مللن األملللوال مللن أجللل عاج
االمراض خصوص ًا االمراض التي تصل
اىل حد ان تكون مزمنة وحيتاج االنسان اىل
العاج املستمر طوال حياته وتزداد هذه
التداعيات السلبية خصوص ًا مع ماحظة
ان املؤسسات الطبية يف بلدنا ولألسف
الشديد دون املستوى املطلوب مما يزيد
املسألة تعقيد ًا وصعوبة يف معاجلة هذه
االمور.
ثالث ًا :هو ما يتعلق هبذا الوباء املنترش حالياً
الوباء املعروف باسم (كورونا) ورضورة
التقيد بالوصايا الطبية والتعامل معه من
ّ
دون الوصول اىل حالة الرعب واهللع
منه .وتتناقل وسائل االعام
واخلللوف ُ

املختلفة سعة انتشار هذا الوباء حتى يف
دول متقدمة هلا قدرات صحية وطبية وهلا
قدرات جيدة يف هذا املجال وايض ًا يف دول
قريبة وجماورة للعراق مما يلزم املزيد من
احلذر ورعاية اجللراءات الوقاية الفاعلة
خصوص ًا من الللدوائللر الصحية املعنية
ومن عموم املواطنن وايض ًا ينبغي زيادة
التوعية الصحية بمختلف وسائل االعام
وخللصللوصل ًا وسللائللل الللتللواصللل املللؤثللرة
وسيعة االنتشار .كام ينبغي للمواطنن
اخذ هذه األمور الوقائية عىل حممل اجلدّ
واالهللتللامم الللكللايف وعللدم االستخفاف
واالستهانة هبا وينبغي ايض ًا عدم الصغاء
اىل ما ُينرش احيان ًا من امور ُيزعم ان هلا
تأثري ًا يف الوقاية أو العاج وهي مما ال
أساس هلا يف العلم الصحيح ،ومل تصل
األمللور بحمد اهلل تعاىل وفضله يف بلدنا
اىل ما يبلغ مستوى اخلطورة العالية فا
ُموجب لكم بالشعور بالرعب واهللع من
هذا الوباء وال سيام ان هذا الشعور قد ّ
يشل
قدرة االنسان عىل التعامل الصحيح معه.
وينبغي تعاون اجلميع يف االسة واملدرسة
واجلامعة ومؤسسات ودوائر الدولة وكل
املؤسسات االخرى يف حتقيق جمهود وطني
واسع للوقاية من هذا الوباء واملنع من
انتشاره ومن الللروري اتباع التعليامت
الصادرة من اجلهات املعنية فيام يتعلق هبذا
الشأن ويف الوقت الذي جيب فيه رعاية
اجلوانب الصحية كاملة واألخذ بأسباب
عوامل الوقاية والعاج البد ايض ًا ان ال
التوجه اىل اهلل تعاىل بالترّ ع
نغفل عن
ّ
والنابة بأن يدفع ويرفع ع ّنا وعن مجيع
جعله آية ّبينة ً عىل
البرشية هذا الباء الذي
ُ
قدرته وسلطانه وان االنسان مهام امتلك
من قدرة وامكانات فإن اصغر املخلوقات
ّ
ويشل قدراته ك ّلها.
يمكن ان يرصعه
اللهم ارزقنا السامة يف ديننا وابداننا
واوطاننا وادفع عنا كل سوء وباء انك
سميع الللدعللاء واحلمد هلل رب العاملن
وصل ّ
لللىل اهلل عللىل حمللمللد وآللللله الطيبن
الطاهرين.

من وحي الجمعة

ُ
الصحة واإلنسان

طالب الظاهر

سمعنا ونسمع كثيرًا بالقول المأثور بأن» العقل السليم في الجسم السليم» وهنا طبعًا اإلش��ارة إلى إن اعتالل الجسم
ْ
بالضرورة يؤدي إلى اعتالل العقل؛ أي إصابة ق��درات اإلنسان الكبيرة بالضعف ،أو الشلل الجزئي أو الكلي ،وانحسار عقله
وفكره فقط بالتفكير والخوف من المرض وطرائق عالجه والشفاء منه ،هو ومن حوله من األشخاص دون األمور المهمة األخرى
المطلوبة في الحياة ،وهو ما يعد جزءًا من التعطيل لإلنسان والحياة ،والتعطيل لقدراتهما ..المؤدي بالنتيجة إلى عدم تقدم
ورقي وازدهار المجتمع.

الوعي الصحي
يف ظل ما نشهده من تف� وباء كورونا
وانتقاله إىل مناطق متلفة من العامل ،مما
أدى ويؤدي اىل اخلوف لدى البعض ،وإىل
أن تكثر يف حديث الناس ..الشائعات
واخلرافات والتقاليد البالية حوله وحول
طرائق الوقاية أو العاج ،وعن اجتهاد
بعضهم بأعداد اخللطات أو الوصفات
العاجية الغريبة والعجيبة للوقاية من
هذا املرض ،وهي طبع ًا ال أساس هلا من
الصحة من وجهة النظر العلمية والطبية،
لكن الللنللاس تتوهم نتيجة اجلهل بأهنا
السبيل للوقاية من املرض.
التحصن بالوعي
بينام الصحيح هللو
ّ
احلللضللاري ،والثقافة الصحية ،وتطبيق
االرشلللادات الطبية ،والتي من خاهلا
يتم اللجوء حرص ًا إىل توصيات األطباء
والتقيد بإرشاداهتم،
املختصن واألخللذ
ّ
والتنفيذ لتعاليمهم ملواجهة مثل هكذا
أمور مرضية حمتملة ،وقبل ذلك حماولة
معرفة أعراض املرض وطرائق الوقاية منه
كثقافة عامة ،ألن هذا املرض وقبل كل
يشء وبعده هو أحد األمللراض فحسب،
فقد يكون اشاعة اهللع بن الناس من

املللرض أحلليللانل ًا أشللد أثلللر ًا ورضر ًا عىل
املريض واملجتمع من املرض نفسه.
ثقافة جمتمعية
ال شك إن من الروريات احلياتية لدى
املجتمعات الطاحمة اىل التقدم واالزدهار،
وخاصة منها ما يملك أساسيات مثل هذا
التقدم واالزدهللار كمجتمعنا .أقول ،من
امللحة ..هي قضية نبذ كل
الللرورات ّ
أشكال الشعوذة واخلرافات واألباطيل
السلليللام يف املللجللال الللصللحللي ،فهي غري
مستندة اىل دليل عميل ..بل وال أساس
علمي هلا سوى اشاعتها من قبل بعض
املروجن هلا ..سواء أكان ذلك عن جهل
ّ
ً
أو عمد ،وحيدث هذا طبعا ألمهية اجلانب
الصحي وتأثريه الكبري عىل حياة الفرد
واملجتمع.
التحصن باملعرفة الصحية
لذلك فقد بات
ّ
أمرا مهام جد ًا ..بل ورضوريا لتشيع هذه
املعرفة يف املجتمع ،ومن ثم تتحول اىل
ثقافة عامة يف أوساط املجتمع ،وإىل قناعة
لدى األفراد يترصفون هبا بعفوية وتلقائية
تامة ،ويف األخري تصري سلوك ًا حضاري ًا
عللام ل ًا لللدى الشعب يلللؤدي اىل الرقي
واالزدهار ،وإال لو نظرنا اىل تقدم البلدان

نجد األساس هو السلوك احلضاري لدى
أفرادها هو من قاد ركب احلضارة اىل هذه
املستويات الراقية.
مفهوم مغلوط
ما يعرف عن مفهوم الصحة وما هو شائع
عند الناس عموم ًا إن النسان صحيح؛
أي عندما ال يشكو من مرض ما ،وهو
مفهوم غري صحيح متام ًا ،ألنه فقط يصيب
نصف احلقيقة ،ألن هنالك جانبن مهمن
يدخان يف مفهوم صحة النسان ،وحتقيق
هذا املفهوم ،إنام بوجود النصفن مع ًا.
النصف األول مللن احلقيقة أن يكون
النللسللان خالي ًا مللن األمللللراض ..بدني ًا
ونفسي ًا وعقلي ًا  ،وأما نصفها اآلخر؛ هو
أن يكون قادر ًا بدني ًا ونفسي ًا وعقلي ًا أيض ًا
عىل العطاء النسان ،ويتحقق هذا من
خال أداء مهامه ووظائفه كفرد من أفراد
املجتمع وعضو فاعل يف كيانه لتوفري
سبل العيش الكريم لنفسه وأسته أو ً
ال..
وخدمة بلده وأمته ثاني ًا ،فيكون فرد ًا اجيابي ًا
يف كيان املجتمع ويف عجلة تطوره وتقدمه
وازدهاره ،ولكيا يكون فرد ًا سلبي ًا ،فكم
من إنسان ال يشكو من مرض ،لكنه حييا
عالة عىل غريه.

ما النسيء الذي هو زيادة في الكفر ؟
كام جاء يف قوله تعاىل ﴿ إِ َّن َام ال َّن ِس ُء ِز َيا َد ٌة
ين َك َف ُروا ُ ِ
حي ُّلو َن ُه
ِيف ا ْل ُك ْف ِر ُي َض ُّل بِ ِه ا َّل ِذ َ
َعا ًما َو ُ َحي ِّر ُمو َن ُه َعا ًما لِ ُي َو ِ
اطئُوا ِعدَّ َة َما
َح َّر َم َّ ُ
اهلل  ، ﴾ ...وهل كان له عند العرب
قبل السللام نظام يدور عليه حساب
السنن.
النسء مصدر كالنذير والنكري معناه
التأخري ،واملللراد منه هنا تأخري االشهر
احلرم وغريها من األشهر القمرية عام
رتبها اهلل سبحانه عليه ،فللان العرب
علموا اهنم لو رتبوا حساهبم عىل السنة
القمرية فانه يقع حجهم تارة يف الصيف،
وتلللارة يف الشتاء ،وكللان يشق عليهم
االسفار ،ومل ينتفعوا هبا يف املرابحات
والتجارات ،الن سائر الناس من سائر
الباد ما كانوا حيرون اال يف االوقات
الائقة املوافقة فعلموا ان بناء االمر عىل
رعاية السنة القمرية خيل بمصالح الدنيا،
فرتكوا ذلك واعتربوا السنة الشمسية،
وملللا كانت السنة الشمسية زائللدة عن
السنة القمرية بمقدار معن احتاجوا
إىل الكبيسة ،وحصل هلم بسبب تلك
الكبيسة امران.
احدمها :اهنم كانوا جيعلون بعض السنن
ثاثة عرش شهرا بسبب اجتامع تلك
الزيادات.

والثان :انه كان ينتقل احلج من بعض
الشهور القمرية إىل غريه ،فكان احلج
يقع يف بعض السنن يف ذي احلجة،
وبعده يف املحرم ،وبعده يف صفر ،وهكذا
يف الدور ،حتى ينتهي بعد مدة مصوصة
مرة اخرى إىل ذي احلجة ،فحصل بسبب
الكبيسة هذان االمللران الزيادة يف عدة
الشهور ،وتأخري احلرمة احلاصلة لشهر
إىل شهر آخر .هذا كله مما أفاده االمام
فخر الدين الرازي  ،اهلل تعاىل امرهم من
وقت إبراهيم واسامعيل ببناء االمر عىل
رعاية السنة القمرية ،فهم تركوا امر اهلل
يف رعاية السنة القمرية ،واعتربوا السنة
الشمسية رعاية ملصالح الدنيا ،وأوقعوا
احلج يف شهر آخر سوى االشهر احلرم،
فلهذا السبب عاب اهلل عليهم وجعله
سببا لزيادة كفرهم وانام كان ذلك سببا
لزيادة الكفر ،الن اهلل تعاىل أمرهم بايقاع
احلج يف االشهر احلرم ،وذكروا التباعهم
ان هذا الذي عملناه هو الواجب ،وان
ايقاعه يف الشهور القمرية غري واجب
فكان هللذا انللكللارا منهم حلكم اهلل مع
العلم به ،ومتردا عن طاعته وذلك يوجب
الكفر بامجاع املسلمن ،فثبت ان عمله يف
ذلك النسء يوجب زيادة يف الكفر.
وامللا املفرسون فاهنم ذكللروا يف سبب

هذا التأخري وجها آخر فقالوا ان العرب
كانت حترم الشهور االربعة ،وكان ذلك
شيعة ثابتة من زمن ابراهيم واسامعيل
عليهام السام ،وكانت العرب اصحاب
حلللروب وغللللارات فللشللق عليهم ان
يمكثوا ثاثة اشهر متوالية ال يغزون
فيها ،وقللالللوا :ان توالت ثاثة أشهر
حللرم ال نصيب فيها شيئا لنهلكن،
وكانوا يؤخرون حتريم املحرم إىل صفر
فيحرمونه ويستحلون املحرم.
قال الواحدي واكثر العلامء عىل ان هذا
التأخري ما كان خيتص بشهر واحد ،بل
كان ذلك حاصا يف كل الشهور ويتفق
مع الرازي .
واتفقوا انه عليه الصاة والسام ملا أراد
ان حيج حجة الوداع عاد احلج إىل شهر
ذي احلجة يف نفس االمللر ،فقال عليه
السام .اال ان الزمان قد استدار كهيئته
يوم خلق اهلل الساموات واالرض السنة
اثنا عرش شهرا .اراد ان االشهر احلرم
رجعت إىل مواضعها ،هذا كام الرازي
نقلناه عىل طوله ملا فيه من الفوائد ،وال
منافاة بينه وبن ما قاله غريه من املفرسين
كام ال خيفى.
املصدر مركز االشللعللاع االسللامللي /
السيد جعفر مرتىض العاميل قدس سه
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قواعد فقهية
قاعدةتلف المبيع قبل القبض من مال البائع
املعنى :معنى القاعدة هو أن املبيع إذا
تلف بعد االشرتاء وقبل استياء
املشرتي كللان عىل البائع ولللو مىض
زمان اخليار.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار
القاعدة بام ييل:
 - 1الروايات :وهي الواردة يف الباب،
منها النبوي املعروف  -الذي هو نفس
املطلوب بتاممه وكامله  :-تلف املبيع
قبل القبض من مال البائع .
ومنها روايللة عقبة بن خالد عن أيب
عبد اهلل عليه السام :يف رجل اشرتى
متاعا من رجل وأوجبه غري أنه ترك
املتاع عنده ومل يقبضه ،وقللال :آتيك
غدا إن شاء اهلل ،فرسق املتاع من مال
من يكون؟ قللال( :من مال صاحب
املتاع الللذي هو يف بيته حتى يقبض
املتاع وخيرجه من بيته)  .دلت عىل أن
املبيع إذا كان باقيا عند البائع ومل يقبض
املللشللرتي ،فتلف ذلللك املبيع يكون
التالف من مال البائع ،فالداللة تامة.
وأمللا السند وإن مل يكن فيه رجللال
موثقون باخلصوص كمحمد بن عبد
اهلل بن هال وعقبة بن خالد ،ولكنهام
ذكرا يف سند كامل الزيارة ،والذكر يف
ذلك السند توثيق عام ،فهو  -الذكر
 -مع عدم التضعيف يكفي اعتبارا

هلام ،هذا مضافا إىل أن احلكم مفتى به
وال يكون يف املسألة إال رواية واحدة،
وهي هذه الرواية.
 - 2التسامل :قد حتقق التسامل عند
الفقهاء عىل مدلول القاعدة ،كام قال
املحقق صاحب اجلواهر رمحه اهلل أن
احلكم يكون كذلك (تلف املبيع قبل
القبض عىل البائع) :إمجاعا بقسميه إذا
مل يكن بامتناع من املشرتي أو برضا
منه بالبقاء يف يد البائع بعد متكينه منه
وعرضه عليه ،للنبوي املنجرب بعمل
األصحاب كافة (كل مبيع  ...الخ)
املعتضد مع ذلك بخرب عقبة بن خالد .
ومن املعلوم أن االمجاع مع االستناد
إىل املدرك ال يكون االمجاع بمعنى
الكلمة بللل يكون التسامل املتحقق
عندهم.
وقال الشيخ األنصاري رمحه اهلل :لو
تلف املبيع (قبل القبض) بعد الثاثة
كان من البائع إمجاعا مستفيضا بل
متواترا كام يف الرياض ،ويللدل عليه
النبوي املشهور وإن كللان يف كتب
روايللات أصحابنا غري مسطور :كل
مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال
بائعه ،واطاقه كمعاقد المجاعات
يعم ما لو تلف يف حال اخليار ،أم تلف
بعد بطانه كام لو قلنا بكونه عىل الفور

فبطل بالتأخري ،أو بذل املشرتي الثمن
فتلف العن يف هذا احلال  .فالتسامل
ثابت .قال املحقق األردبييل رمحه اهلل:
بأن هذه القاعدة (التلف قبل القبض
عىل البائع) تعارض القاعدة املتقدمة
(التلف يف زمللان اخليار عىل البائع)
التي تفيد نفي الضامن بعد انقضاء
زمللان اخليار ولو مل يتحقق القبض،
وأجاب رمحه اهلل بقوله :إال أن يقال أن
ذلك بعد القبض .
والللتللحللقلليللق :أنللله ال أصلللل لتوهم
املعارضة ،وذلك ألن القاعدة املتقدمة
متصة بخياري احللليللوان والللرشط،
بخاف املقام فا معارضة بن العام
واخلللاص كام قال الشيخ األنصاري
رمحه اهلل :وقد يعارض النبوي (تلف
املبيع قبل القبض) بقاعدة املازمة
بن النامء والدرك املستفادة من النص
واالستقراء والقاعدة املجمع عليها
مللن :أن التلف يف زمللان اخليار ممن
ال خيار له ،لكن النبوي أخص من
القاعدة األوىل فا معارضة والقاعدة
الثانية ال عموم فيها يشمل مجيع أفراد
اخليار وال مجيع أحوال البيع حتى قبل
القبض  .وما أفاده يف دفع املعارضة
متن جدا.

استفتاءات شرعية

أحكام(الفصل العشائري)
اللللسلللؤال  :مللاهللو حللكللم الفصل
العشائري املتعارف لدينا يف العراق
بالنسبة اىل :
 1ل الشخص او االشخاص الذين
حيددون قيمة الفصل ؟
 2ل الشخص او االشخاص الذين
ياخذون الفصل ؟
 3ل َمللن ُجيمع منهم مبلغ الفصل
بالرضا او االكراه ؟
 4ل َمن ُيكره اآلخرين عىل دفع قيمة
الفصل ؟
اجلللواب 1 :ل أ ّمللا اذا كللان ذلللك من
قبيل احلكم والقضاء فا جيللوز ا ّ
ال
برشوطهام الرشعية فا جيوز احلكم
بغري ما انزل اهلل او القضاء ممن ليس
أهل ً
للا لللذلللك شعللل ًا .وإملللا اذا كان
اقرتاح ًا للمصاحلة بن الطرفن مث ً
ا
فا إشكال فيه ان مل يكن فيه تضييع
حلق ذوي احلقوق الرشعية كأن يؤدي

اىل الزام الكبري بأقل من حقه من دون اجلوابُ :يرفع األمر يف هذا وأمثاله إىل
رضللاه أو اعطاء القاص دون حقه احلاكم الرشعي فيقوم بتعزير اجلان
بحسب مللا يللراه مللن املصلحة بعد
فيكون اعانة عىل الظلم.
إثبات املوضوع  .وال بأس بتصالح
 2ل ال جيوز اخذ الفصل يف حالتن:
معن .
األوىل :اذا اعطاه صاحب املال باكراه الطرفن وتراضيهام عىل مبلغ ّ
ومل يكن مستحق ًا عليه شع ًا.
الثانية :اذا كان املستحق ألخذه صبي ًا الللسللؤال :إذا قسمت ديللة القتل او
أو كبري ًا ال يرىض بأخذ غريه له كام لو الدهس عىل الورثة فهل جيب فيها
كان الفصل من قبيل الدية ومل يكن اخلمس يف راس السنة اخلمسية لكل
اآلخذ من ورثة املقتول او ممن ريض منهم اذا بقي من حصته يشء منها؟
اجلواب :ال جيب فيها اخلمس.
ورثته بأخذه.
 3ل ليس عليهم يشء.
 4ل ال جيوز اكراه اآلخرين فيام مل يثبت السؤال :ما هي دية الدهس يف وقتنا
احلارض؟
عليهم حق شعي.
اجلواب :يكفي يف دية االنسان الذكر
السؤال :ما مقدار دية انتهاك حرمة قيمة  5250مثقا ً
ال من الفضة ويف
بيت املسلم بتعبري العشائر ( دوسة االنثى نصف ذلك.
البيت ) الذي يؤدي إىل ارعاب العائلة
سواء كان بالساح أم بغريه ؟

مركز (الوارث) لألطراف الصناعية األول في الشرق األوسط..

لتأهيل المعاقين
وتركيب األطراف الذكية
األحرار /قاسم عبد الهادي  -تصوير /حسن خليفة

يقضي الشاب محمد مرزه ( 24عامًا) من أهالي محافظة بابل ،فترة تأهيل في مركز
نجح المركز برسم
الوارث لألطراف الصناعية التابع للعتبة الحسينية
ّ
المقدسة ،بعد أن َ
البسمة على وجهه ،وتمكينه من السير وقيادة المركبة ،ولكن بطرفين إصطناعيين،
يعد «األول واألبرز على مستوى الشرق األوسط».
من أعمال المركز الذي ّ
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الدكتور ياسر الساعدي

«ملللرزه» حتللدّ ث عللن شللعللوره بالوقت
َ
وكيف أصبح بإمكان الطرفن
احلال،
(االصطناعين) تعويضه عن خسارته
بفقد ساقيه املبتورتن.
«كنت
ويقول يف حديث لل (األحرار):
ُ
أعللان منذ الللوالدة بضعف يف أطرايف
السفىل (الللسللاقللن) ،ويف عللام 2013
أجريت عملية جراحية تم عىل إثرها برت
الساق اليرسى ،لتلحقها يف عام 2014
عملية برت الساق اليمنى ،وهنا أصبحت
وأضطر يب األمر
عاجز ًا عن احلركة متام ًا
ّ
املتحرك».
إىل استخدام الكريس
ّ
ويضيف ،أن «األمل عاد له ،بعدما زار
(مركز الللوارث لألطراف الصناعية)،
حيث تم تركيب طرفن له من الدرجة
األوىل وبتكاليف مادية (مل يذكرها)
ولك ّنها كانت مناسبة لوضعه املادي».

بتحسن
ويكمل حديثه« ،حالي ًا أشعر
ّ
كبري من ناحية احلركة ،ومنذ سنة تقريب ًا
وأنا أمللارس فرتة التأهيل ومن خاله
ملست نتائج إجيابية بعمليات السري
وقيادة املركبة».
ويعرب مرزه عن سعادته رغم املرارة
ُ
التي عاشها يف الوقت السابق ،مضيف ًا أن
«الكوادر الطبية يف املركز بذلت جهود ًا
رائعة لصناعة الطرفن اجلديدين ،وأنا
من خالكم أقدّ م الشكر الكبري هلم».
و ُيعدّ مركز الوارث لألطراف الصناعية
التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،املركز
األول يف منطقة الللرشق األوسللط من
ناحية نوعية األطللللراف وعمليات
الصناعة والرتكيب بام يف ذلك تأهيل
املعاقن ،نفسي ًا وجسدي ًا.
املركز يقع يف مدينة المام احلسن املجتبى

«عليه السام» للزائرين والكائنة عىل
الطريق العام الرابط بن حمافظتي كرباء
ينضم إىل املراكز الطبية
والنجف ،والذي
ّ
التي أنشأهتا العتبة احلسينية املقدّ سة،
خدمة للمجتمع العراقي ،كم أن املركز
نجح بتأهيل العديد من املعاقن ممن
فقدوا طرف ًا واحللد ًا أو طرفن ،ومن
بينهم مقاتلو احلشد الشعبي والقوات
األمنية وضحايا الرهللاب ،وبأسعار
بعضها جمانية وأخلللرى بسعر رمللزي
مدعوم قريب جللد ًا من سعر التكلفة
فقط.
ملقر املركز
جملة (األحرار) أجرت زيارة ّ
وسلطت الضوء بشكل أكرب عىل أعامله
وخرجت باحلصيلة التالية:
حيث أوضللح مدير املللركللز ،الدكتور
يللاس الساعدي قللائ ل ً
ا« :تللم تأسيس
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المركز له شعار ثابت:
(من يدخل المركز من
المرضى ال يخرج إال وهو
يرتدي طرفًا)!

مركز اللللوارث لللألطللراف الصناعية دعم الفقراء من املعاقني..

الديناميكية بالعتبة احلسينية املقدسة،
يف شهر حزيران من عام  ،2016وكان
هناك دعم كبري من إدارة العتبة احلسينية
املقدسة املتمثلة بسامحة الشيخ عبد
املهدي الكربائي ،لتطوير هذا املركز
بشكل كبري خلدمة املصابن والقوات
االمنية بكل صنوفها من وزارة الداخلية
واحلشد الشعبي والدفاع وكافة شائح
املجتمع».
ويضيف« ،منذ حلظة افتتاح املركز دخلنا
بقوة يف جمال صناعة وتركيب األطراف
الذكية ،ولغاية االن استطعنا ان نعالج
قرابة ( 900معاق) ،قسم منهم من
احلشد الشعبي تم التعامل معهم بنا ًء
عىل التفاقية املربمة مع مديرية احلشد
الشعبي ملعاجلة املصابن من املقاتلن
األبللطللال ،وقللسللم ثللان مللن منتسبي
وزارة الداخلية والرشطة االحتادية،
وفق ًا للعقد املربم مع صندوق الضامن
الصحي يف وزارة الداخلية ،والبعض
منهم مللن وزارة الللدفللاع بللإحللاالت
مباشة فض ً
ا عن عامة الناس».
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ويتابع حديثه« ،هناك دعم كبري فيام
يتعلق بالتكاليف املللاديللة لصناعة
وتركيب األطللراف للمستفيدين من
املعاقن ،تصل إىل سعر الكلفة فقط
أي أرباح إضافية بالضافة اىل
من دون ّ
دعم مادي للفئات ذات الدخل املعدوم
من الفقراء وعوائل الشهداء وضحايا
العمليات االرهابية وغريها» ،مبين ًا،
«وصلنا إىل متكن وتأهيل أعداد كبرية
جد ًا بتربعات األطراف تصل قيمتها اىل
ما يقارب ( 700ألف دوالر) وخال
تنوعت بن أطراف
ثاث سنوات فقطّ ،
جمانية ملعاقن فللقللراء ،وبللن أطللراف
مدعومة بسعر الكلفة األصلية».

انفراد حُيسب للمصنع (املركز)

ويرسد لنا الساعدي تفاصيل أكثر عن
هذا املوضوع ،موضح ًا أن «األطراف
الصناعية بعدة أنواع ،تبدأ من االطراف
امليكانيكية التي تللم اخرتاعها سنة
 1921والتي تعتمد عىل حركة الرجل
تطور اىل طرف
والللنللوابللض ،بعدها ّ
هوائي ،ثم اهليدروليكي ،ثم الطرف

الذكي ،ثم تطور آخر وجديد توصل
اليه العلم وهللو طللرف (البايونك)
واللللذي تللكللون فيه الللقللدم والللرجللل
واحدة تتحرك بإيعاز واحد» ،مضيف ًا
أن «مركز الوارث وشكة باج فورد
الربيطانية الوحيدان يف العامل اللذان
يمتلكان إمكانية صناعة هذا النوع من
األطراف».
ويتابع بالقول« ،تللفل ّلرد مركزنا بأنه
أول من استعمل (طللرف البايونك)
وركبه هنا المتاكنا الرخصة لرتكيبه
وتشخيص اعطاله بنا ًء عىل شهادات
ُاعطيت لكوادرنا من الرشكات األم».
ويكمل حديثه« ،هناك أنواع أخر من
األطراف ،منها عبارة عن قالب تدخل
فيه الرجل املبتورة ،وتتميز بوجود
قدم تلعب دور ًا أساسي ًا يف الطرف»،
مضيف ًا« ،استطعنا تركيب أحللدث
(األقدام) املوجودة يف العامل وهو القدم
اللكرتون الذكي الللذي يكون حتت
تللرصف النللسللان وإيللعللازاتلله ،ويمنع
سللقللوط الشخص ويللوفللر للله الطاقة
الكافية وجيعله مرتاح ًا ومستعد ًا ملامرسة

حياته بشكل طبيعي».
ويلفت الساعدي« ،استطعنا واحلمد
هلل تعاىل معاجلة الكثري من حاالت البرت
الثنائي وحللاالت البرت الرباعي ،واذا
تم حساب عدد احلاالت فنحن املركز
ّ
(رقم واحد) بالرشق األوسط يف هذا
اجلانب إذا ما ّمتت املقارنة مع املراكز
املشاهبة عاملي ًا من ناحية أنواع االطراف،
وكللذلللك نحن املللركللز (رقلللم واحللد)
بالرشق االوسط بتوفري األنواع املختلفة
من األطراف».
ويؤكد اللليللاسي أن «مركز الللوارث
متطور جد ًا بالنسبة لبقية املراكز العاملية،
ّ
ً
ويقدّ م خدمات كبرية جدا ،من خال
املركز الرئيس يف حمافظة كرباء ،وفرع
وبالنية فتح مراكز
تابع له يف بغداد،
ّ
أخر مستقب ً
ا يف حمافظة البرصة وبقية
املحافظات العراقية» ،مضيف ًا ّ
أن «
املركز يمتلك وكاالت جتارية من ُكربى
شكللات الللعللامل منها شكللة بريطانية
وشكة فرنسية وشكة يابانية وشكة

ايطالية وشكات امريكية متصة هبذا للمستفيد».
املجال».
مراحل التأهيل
مراحل تركيب األطراف
ويكمل حديثه« ،إذا كان املريض جديد ًا
ويستغرق الللسللاعللدي باحلديث عن وارتللدى الطرف حديث ًا ،نقوم بعملية
األطراف الصناعية ،موضح ًا «عملنا يف برجمة له وهذا النظام حرص ًا باألطراف
املصنع يعتمد عىل نظام املواعيد وعند الذكية حيث أن الربجمة االولية جتعل
موعد احلجز يدخل الشخص للفحص هناك نوع ًا من الثقل للطرف الذكي
الرسيري يف البداية ونعرف عمره ووزنه ألن الشخص جديد بالتعامل مع هذا
وطوله ونوع البرت واالمللور االخرى ،الطرف فهو قد يتعرض للسقوط او
تقني التعثر فالربجمة االولية جتعل املقاومة
وبعد اجللراء الفحوصات يللأيت
ُّ
االطراف لغرض فحص مدى إمكانية زائدة للطرف وجتعل اخلطوات ثقيلة،
تركيب القالب ومن أي نوع سيكون ولكن بعد مللرور ثاثة اشهر تقريب ًا
وبعد االتفاق عىل تكلفته املادية ،نقوم ناحظ نسبة التحسن للشخص وبعد
باسترياد املللواد بنا ًء عىل وزنلله وطوله املعاينة نقوم بللزيللادة الربجمة للطرف
ويتم أخذ القالب وبعد تصنيع الطرف الذكي تبع ًا للمعاينة ،ويف العادة نحتاج
وربط االجزاء يتم االتصال بالشخص اول سنة ان يأيت الشخص مرتن او ثاثا
لللريتللدي الللطللرف بشكل أول ويتم وبعد ذلك ال حيتاج اىل املراجعة اال يف
تشخيص االمور املهمة واخللل املوجود حللال حصول استبدال للقالب فانه
وبعد إكامل االجراءات قد حيتاج الطرف حيتاج برجمة مرة اخرى للطرف الذكي».
اىل برجمة أولية ونعمل معايرة للطرف متارين خاصة
وهنا تبقى مرحلة التدريب والتأهيل وبن أيض ًا أن «طريقة التأهيل تتم بإعطاء
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متارين للمصاب تتضمن متارين القوة
والليونة واملوازنة ثم بعد ذلك عملية
الوقوف الصحيح عىل الطرف وتوزيع
الكتلة بالصورة الصحيحة ثللم بعد
ذلك تعليم خطوات امل� عىل الطرف
ثم تعليمه يف حالة سقوطه كيف حيافظ
عىل نفسه وعىل الطرف والتدريب عىل
صعود الس ّلم ،والصعود والنزول مع
السطح املائل ،وايض ًا تدريبه عىل شحن
الطرف واالهتامم به واحلفاظ عليه من
املللاء ،وهناك اطللراف خاصة باألطفال
مصنوعة بطريقة تلبي احتياجات
االطفال ،والللذي حيتاج استبداله كل
ستة اشهر هو القالب اما القدم فكل
سنتن او ثاث سنوات يكون بحاجة
إىل استبداله».

دورات تدريبية

ويف معرض سؤالنا عن كيفية استخدام

كبرية يف الوزن او بعض االمور االخرى
فاستطعنا تركيب االطراف هلم واجراء
الللتللدريللب اللللازم وبللرجمللة أطرافهم،
وقد ملسنا نتائج اجيابية حيث ان بعض
االشخاص حتسنت حاالهتم النفسية
وأخذوا يامرسون حياهتم الطبيعية».

الللكللوادر العاملة يف املللركللز لألجهزة
احلديثة اخلاصة بللاألطللراف والتعامل
معها؟ اجلللاب اللليللاسي قللائلل ً
ا« :يف
البداية تم استقطاب جمموعة خرباء من
تركيا وهم اختصاص هبذا املجال ثم
بدأنا بتدريب كوادر عراقية واآلن لدينا
فريق متكامل من املهندسن والتقنين االطراف العليا والسفىل
ومللن كا اجلنسن يقدمون خدماهتم وجللاء يف قوله :ان «األطللراف العلوية
للمراجعن».
(األيلللدي) فإهنا ختتلف عن االطللراف
السفلية (األرجللللل) ولللكللن لألسف
االرتقاء باحلالة النفسية
ويضيف« ،بالنسبة للحاالت النادرة حلللد اآلن اجلللهللد العاملي مل يصل اىل
يستغرق العمل فيها لفرتة طويلة تصل اكثر من  %30من وظيفة اليد احلقيقية
اىل سنة او اكثر وقد يستوجب العمل يف وتوجيهنا دائل ً
للام للناس بللان (الرجل
بعض االحيان الذهاب اىل بيت املصاب حيتاجها الشخص للم� فقط واليد
لغرض اكامل الفحوصات واالجراءات حيتاجها لكل يشء) وهذا الفرق بن اليد
وذلللللك بللسللبللب ان بللعللض املللصللابللن احلقيقية واليد االصطناعية» ،مضيف ًا
تكون حالتهم النفسية متدهورة نتيجة أن «هناك بحوث ًا بخصوص تطوير اليد
االصابات البالغة وقد يعانون من زيادة االلكرتونية ،ولدينا احدث يد موجودة

لدينا فريق متكامل من

المهندسين والتقنيين

ومن كال الجنسين

يقدمون خدماتهم

للمراجعين ،حيث تم
تدريبهم على

يد متخصصين أتراك
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يف الللعللامل هللي ضللد الكرس وضللد املللاء بسعر رخيص واما اذا كان ُمعدم ًا نسعى مراعاة اجلانب االقتصادي

لتقديم طرف جمان له ،ودائ ًام لدينا شعار
وضد االتربة».
وينوه الساعدي إىل أن «أبللواب املركز نحافظ عليه يف هذا املركز (الذي يدخل
ّ
مفتوحة لكل طلبة الدراسات العليا ملركز الوارث ال خيرج إال وهو يرتدي
وملن يرغبون بتطوير االطراف واملركز طرف ًا).
مستعد ان يساعدهم مادي ًا ويساعدهم االهتامم باجلانب الطبي
بارتباطهم بالرشكات العاملية من خال ومللن جهته حتللدث ممثل إدارة العتبة
فتح نللدوات حوارية مشرتكة مع هذه احلسينية املقدسة يف مركز الللوارث
الرشكات والسبب الرئيس هو لدعم لللألطللراف الصناعية املهندس كاظم
علم االطراف يف البلد يف ظل احتياجه حممد املوسوي قائ ً
ا« :أولللت االمانة
له».
العامة للعتبة احلسينية املقدسة منذ
واختتم الساعدي حديثه قائ ً
ا« :كثريا سللنللوات اهللتللاممللهللا بللاجلللانللب الطبي
ما تصلنا كتب شكر كثرية من قوات والللصللحللي مللن خلللال متابعة كافة
الرشطة االحتادية ومن ُانللاس مدنين االجراءات والسياسات الطبية ،وكان
ومللن ُانلللاس عسكرين ومللن احلشد من اهم املشاريع اخلدمية التي تقدمها
الشعبي وبدورنا نعتز هبا كثريا وهي العتبة احلسينية املقدسة هو مرشوع مركز
دليل عىل خدماتنا االنسانية املقدمة ،الوارث لألطراف الصناعية واهلدف هو
ولكن القضية يف األصل ان كان كتاب مساعدة شحية املصابن سللواء كانوا
الشكر موجود ًا أو غري موجود ،فنحن جرحى العمليات االرهابية او املصابن
اهلمة واجلهد؛ ألن هدفنا املدنين او جرحى العمليات العسكرية
نعمل بنفس ّ
االسللاس بأن نصنع أطرافا ال ان نبيع حلليللث تللم اسللتللقللدام كللللوادر اجنبية
االطلللراف فالذي عنده املللال نبيع ُله ومتخصصة يف االطراف الصناعية من
والذي لديه نصف املبلغ نعطيه بنصف أجل توفري مثل هذه اخلدمات النادرة».
الكلفة والذي ليس عنده مال نبيع له

ويضيفّ ،
ان «العتبة احلسينية املقدسة
اخللذت عللىل عاتقها اجلللانللب املجان
واخلدمي يف تعاملها مع كافة شائح
املجتمع ،وخاصة العوائل الفقرية ومن
ذوي الدخل املحدود بالضافة اىل ان
اسعار االطراف بشكل عام سواء أكان
للقوات االمنية او احلشد الشعبي او
املواطن العادي تكون بكلف ُم ّفضة
وتنافس االسواق املحلية والعاملية».

برشى سارة للمعاقني

ولفت املللوسللوي« ،يف األيلللام املقبلة
ستكون هناك محللات جمانية غللرار ما
قامت به مستشفى المام زين العابدين
(عليه السام من احلمات املجانية،
وسيبتدئ هذا الربنامج يوم والدة االمام
عيل (عليه السام) حيث سيكون خاص ًا
ركبوا
لصيانة مجيع االطراف سواء الذي ّ
اطرافهم يف مركز الللوارث او املراكز
االخرى بالضافة اىل برامج اخرى منها
اهداء طرف او طرفن بالكامل جمانية اىل
احد االشخاص الذي سيفوز بالقرعة
التي س ُتقام يف ذلك اليوم».

عملية إعداد القالب
داخل مصنع
االطراف
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تمنح
العتبة الحسينية المقدسة
ُ

لمواهب حجبها
بارقة أمل
َ
فقدان البصر والتهميش الحكومي

منذ أن شرعت العتبة الحسينية المقدسة باالهتمام بشريحة المكفوفين وتوفير كل سبل
التعليم لهم واخراجهم من واقعهم المنعزل عن العالم الخارجي ..ومعهد نور اإلمام الحسين
(عليه السالم) للمكفوفين ّ
يشق طريقه بثبات ونجاح تلو نجاح وهو يعيش مشاعر الفرح
والسعادة على المكفوفين وذويهم  ،وكي يمنح الفرصة لجميع المكفوفين طبقا المر
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي باستيعاب كل المكفوفين ،أقدم المركز على إفتتاح
يحدثنا األستاذ سامي جواد كاظم قائالً:
مركز لمحو االمية للمكفوفين ،وعن هذا المركز ّ

«املعهد هو بمثابة مدرسة ابتدائية يقبل
ممن أعامرهم ال تتجاوز عرش سنوات،
والن شحية املكفوفن شحية مظلومة
فهنالك ممن اعامرهم جتاوزت هذا احلد
ومل تسنح هلم الفرصة للتعلم؛ لذا قرر
املعهد افتتاح مركز ملحو األمية خاص هبم
ومعرتف به من قبل اجلهات احلكومية،
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وبعد مراجعات متكررة من قبل االخ
االستاذ عامر الشمري معاون مدير املعهد
للجهات احلكومية متك ّنا من استحصال
املوافقات الرسمية ويعد هذا املركز االول
من نوعه عىل مستوى العراق ،وال ابالغ
ان قلت عىل مستوى العامل العريب حتى
ان قرار افتتاحه جاء بعد اجتامع املعنين

بالقانون الللرتبللوي لذلك النلله الطلب
األول من نوعه وال توجد فقرة قانونية
ختصهم».
ويضيف« ،الذي يتخرج من هذه املرحلة
(االسللللاس والتكميل) يمنح شهادة
الرابع االبتدائي ،وقد افتتح املركز للسنة
الدراسية  2018 – 2017وعدد الطاب

 37طالب ًا من كرباء فقط».
وتابع حديثه« ،يف هذه السنة الدراسية
 2020 – 2019يكون الطلبة قد وصلوا
اىل مرحلة السادس االبتدائي وهذا يعني
ان االمتحانات للصفوف املنتهية وفق
موافقات خاصة من وزارة الرتبية يف
بغداد ،وقد متكن املعهد من استحصال
هذه املوافقة وتكون هذه الللدورة هي
االوىل عىل مستوى العراق باهنا ختوض
امتحانات الصف السادس من خرجيي
مركز حمو االمية يف املعهد».
فيام حتللدث االسللتللاذ عللامللر الشمري
عللن هللذا االنللجللاز كللونلله هللو مللن قام
بمراجعة الدوائر املعنية قائا« :طبعا
دعم العتبة احلسينية املقدسة وسامحة
الشيخ الكربائي أمر بات معروف ًا لدى
اوجلله الشكر اجلزيل
اجلميع ،ولكنني ّ
لاخوة يف تربية كرباء ودائرة الصحة
ووزارة الرتبية يف بغداد عىل مسامهتهم

ومساعدهتم يف تذليل الصعاب؛ من
أجل حصول املوافقات الرسمية ،عىل
اعتبار من حيصل عىل شهادة السادس
االبتدائي متكنه من التسجيل يف املدارس
املتوسطة التابعة للوزارة».
وبن أن «عدد الطاب الذين متكنوا من
احلصول عىل رقللم امتحان هم ()14
طالبا مناصفة بن الللذكللور واالنللاث،
والننا نقرأ ونرى الطموح يف اناملهم
وذكائهم مما حفزنا عىل ان نمنحهم ما
يستحقونه» ،مضيف ًا أن «هذه التجربة
تعد االوىل من نوعها ،اضافة اىل ان
املعهد لربام سيكون مركز ًا امتحاني ًا هلم
ولغريهم ،فقد ختصص تربية كرباء
معهدنا ليكون مركزا امتحاني ًا».
ويكمل الشمري حديثه« ،نعمل عىل
إجيللاد طريقة أفضل لكيفية امتحان
الطالب الكفيف حيث ان املعمول به ان
جيلس شخص اىل جنب الطالب ويقرأ

له االسئلة والطالب جييب والشخص
املللرافللق يكتب وهللذا الشخص يكون
من تنسيب الرتبية ،وقللد عانى بعض
الطلبة من هذا االسلوب كون بعض
االشخاص ال يقرؤون السؤال بطريقة
صحيحة للطالب خللصللوصل ًا اللغة
النكليزية».
وعللاد االستاذ سامي جللواد ليذكر بان
«املعهد يعمل عىل طباعة املناهج مجيعها
بطريقة برايل وامكانية اعتامد اجابة
الطلبة عىل االسئلة االمتحانية بطريقة
برايل وهللذا يتبعه اعتامد الرتبية عىل
معلمن خاصن هبذه اللغة؛ لتصحيح
االوراق ونامل ان يكون ذلك مستقبا
حيث ان االخوة يف تربية كرباء واخص
مدير الرتبية ومسؤول قسم االمتحانات
جزاهم اهلل خريا عند زيارهتم للمعهد
تفاعلوا كثري ًا مع هذه اخلطوة ويعملون
اآلن عىل حتقيقها».

أول دفعة من خريجي محو األمية للمكفوفين يخوضون االمتحانات النهائية

للصف السادس االبتدائي لهذا العام ..وهي االولى على مستوى العراق
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األح��رار /حسنين الزكروطي – تصوير /حنان عبد األمير
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a

في رحاب سيد الشهداء وبمشاركة  20طالبة..

إقامة دورة الفرقان القرآنية لمحو األمية
أقامت شعبة التبليغ والتعليم الديني النسوي التابعة
لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة دورة
الفرقان القرآنية الخاصة بمحو االمية القرآنية ،والتي احتضنها
سرداب باب السلطانية أحد أبواب الصحن الحسيني الشريف،
بهدف االرتقاء بشريحة األميين ،وتعليمهم قراءة القرآن
الكريم بالشكل الصحيح.
ويف هذا السياق حتدث مسؤول الشعبة الشيخ عيل املطريي لل (األحرار) قائ ً
ا« :انطاق ًا من
}و َرتِّلِ ا ْل ُق ْر َ
آن َت ْرتِيا{ افتتحت وحدة التعليم القرآن التابعة لشعبة التبليغ الديني
قوله تعاىل َ
النسوي يف قسم الشؤون الدينية التابع اىل العتبة احلسينية املقدسة دورة خاصة ملحو األمية
القرآنية بعد أن تم إعداد منهج خاص لتاوة االحرف القرآنية بشكل منفرد يصاحبها تركيب
الكلمة وفق ما حتتاجه احلروف من تشكيل وفصاحة وإتقان».
واشار املطريي اىل  :ان «اهلدف من اقامة هذه الدورة هو خدمة املجتمع القرآن لألخوات
اللوايت هلن الرغبة يف تاوة القرآن الكريم بشكل صحيح».
وأردف :ان «عدد الطلبات اللوايت اشرتكن يف النسخة االوىل من دورة الفرقان القرآنية وصل
اىل قرابة الل ( 20طالبة) بواقع يومن باألسبوع يف سداب حائر باب السلطانية».
ثم ّن هذا العطاء القرآن ،الذي ينطلق من رحاب المام احلسن
أما املشاركات يف الدورة فقد ّ
(عليه السام) ،وطالبن بالوقت ذاته بتكثيف هكذا مبادرات قرآنية لتشمل أكرب عدد من
الفتيات والنساء.
اجلدير بالذكر أن االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ومن خال نشاطاهتا الدينية واالجتامعية
هتدف اىل النهوض بالواقع املجتمعي يف حمافظة كرباء املقدسة وبقية املحافظات يف شتى
جماالت احلياة السيام شحية النساء ،وتعليمهن اصول قراءة القرآن الكريم بالشكل الصحيح
واالحكام الفقهية ،ملا يمثله هذا التعليم من عكس صورة اجيابية لألمهات يف تربية االبناء
بالصورة الصحيحة والسليمة.
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األدبية

���������ازل ال����ع����ش����ق
م����������ن�
ُ

ع�������������ش� ٌ
�����اق ت������رجت������ف الأ���������ش��������ع��������ا ُر يف َد ِم������ن������ا
ً
م������ا ال����ع���������ش� ُ
م���رت���ب���ة
���ق اإل ارت�������ق�������اء ال�����������روح
�����اح ح�������ش���ب���ي ب���ع�������ش���ق الآل م����ف����خ����ر ًة
ي������ا �������ش� ِ
ٌ
��������وق وي�����دف�����ع�����ن�����ي
ي�������������ش������دين ن������ح������وه������م ����������ش�
��������د ي�����ا ج����������وا ُد ف�����اأن�����ت ال����ف����ي������ ُ���ض م�����ا ب����رح����تْ
ُج ْ
���ر راح����ل����ت����ي
ج�
���������������ر ْد ُت روح����������ي وك����������ان ال���������ش����ع� ُ
ّ
��د ب�����اذخ� ً
����ة
ف�����ل����� ّوح�����تْ يل ق�����ب�����اب ال�����������������������������������م���ج� ِ
ف�����ط�����اف�����ت ال�
��������������روح �����ش����ب����ع���� ًا ح�����ول�����ه�����ا وج�����ث�����تْ
ُ
وع��������� ّف���������رتْ خ�������دّ ه�������ا يف ت������رب������ة ع���ب�������������������ق���تْ
������ع ال�������ت�������اري� َ
������رح
ورح��������������تُ اأ��������ش�������رج� ُ
������خ يف م� ٍ
����رة
������ق ن�����ي�����ط�����تْ ب������اب������ن ع�����ا������ش� ٍ
اإم��������ام��������ة اخل�������ل� ِ
������د غ������� َّر ق������و َم� َ
���ن ف���ان���دف���ع���وا
���ر ال���������ش� ِّ
ق� ْ
�����ك �� ُ���ش����غ� ُ
����م ق�������د اأ�����ش����ب����ع����ت����م ِح����ك����م���� ًا
ي�������ا م����ن����ه����ل ال�����ع�����ل� ِ
م�������ن �������ش� َّ
������������زي م����رج����ع����هُ
����م ك���������ان اخل�
ُ
�����ك ف�����ي�����ك� ُ
����ه ق������د ���ش��ك��ن��ت
ه������ل حت���������رقُ ال�������ن�������ا ُر ق����ل����ب���� ًا ف�����ي� ِ
اأ ْم ت���ل���م����� ُ��ض ال������ن������ا ُر ع����ق���� ًا م����ن����هُ ق�����د ع�������ش���رتْ
ه�������ذي
ق�����ل�����وب ُم����ب����ك����م ق�����د اح���ت�����������������������������������رق���تْ
ُ
ُ
�����������ددت ك� َّ
�������ف ال������رج������ا ي������ا �����ش����ي����دي ط���م���������������ع��� ًا
م�
رب ث������� ّب�������تْ ع�����ل�����ى ع�����ه�����د ال�����������ول ُم���ه���ج���ا
ي�������ا ِّ
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س����������ي����������د ط�������اه�������ر

ت����خ����ال����ن����ا يف ��������ش�������واد ال�����ل�����ي�����ل ره�����������������������ب���ان���ا
ُ
ن اإن�����������������������ش���ان���ا
ت�������ش���م���و ف����ي����غ����دو
����ش���ل���ي���ل ال������ط������ ِ
ُ
ال����ع���������ش����ق ق����ل����ب����ي م����ن����ذ اأنْ ك���ان���ا
م������ا ف����������ارق
اإىل اجل�����������������������������واد ف�����������������وؤادٌ ب����������ات ظ����م����اآن����ا
ك������ ّف� َ
�����اك ت�����غ�����دق ف�������وق ال�����ك�����ل اإح�����ش�����������������������������ان��ا
ُ
���������������اق األ�����������������������ح���ان���ا
�������������زف يف الآف�
ورح������������تُ اأع�
ِ
�����������وج ����ش�������������������ط���اآن���ا
ُر ّب����������������انُ اأب�����������ش�����ر خ����ل����ف امل�
ِ
واأ ّم��������ل��������ت م������ن ع����ظ����ي����م ال���������ش������������������������اأنِ اإي������ذان������ا
�����ك ت����ن���������ش����ق����ه����ا روح���������������� ًا وري������ح������ان������ا
ب������امل�������������ش� ِ
واأن������ب�������� ُ�����ض ال�������ده�������ر يف ذك��������������را ُه ه���ي���م���������������ان���ا
ف�������������������������������������������ق���ام ي����ب����ن����ي ل�����دي�����ن اهلل اأرك������ان������ا
�����وم ���ش��ب��������������������ي��ان��ا
ُي�����ج�����ادل�����وك ف����اأ�����ش����ح����ى ال������ق� ُ
�����م زور ًا و ُب����ه����ت����ان����ا
ف�����������������������������������ع���اد ق������ول������ه� ُ
���ذل ُ
اهلل اأه� َ
وي����خ��������������������� ُ
����������ل ال���������ش��������������وءِ خ����ذلن����ا
م������ب� ٌ
�����ة ه�������ي ف���������وق ال�����ع�����ق�����ل ����ش���ل�������������������������������ط���ان���ا
���ق ت����������روي ال���������ش����ع����ر اأ�����ش����ج����ان����ا
�����ش����ه����ب����اء ع���������ش� ٍ
���������ر م������ا ك���ان���ا
������ش�����وق����� ًا وم��������ا ال�������������ش������وقُ اإل ذك� ُ
ب�������اجل�������و ِد ف������ام������اأ ك�����ف�����وف ال�������ق�������و ِم اإح���������ش����ان����ا
اأ������ش�����ح�����ت ب���ف�������ش���ل ج������������وا ِد ال ِآل اإخ��������������وان����ا

أتأم ُل ّ
كل يوم
ّ
ح�����ي�����در ع����اش����ور

َ
قدسيتك
جمال
في
ِ

�شيدي ،اأعطني نورك الذي مي�شك بروحك ،كي اأحت�شنه
واأعي�ض به اىل الأبد .فاأنا اأحمل كل يوم روحي امل�شحونة
بالتوتر والقلق والنتظار كي ت�شتن�شق الهواء العذب اخلارج
يخر �شاجد ًا ،واأجهر
من اركان جدثك احلي .وج�شدي الفاين ُّ
بالدعاء ،ع�شى اأن ت��راين وت�شمعني ومت��دّ يدك الكرمية
نحوي .فقد انهكتني احلياة ،واأنا عبدك وابن عبدك.
علي من نورك كالريح ّ
املعطرة بعطر مواليك،
�شيدي ،هب ّ
لتم�شح به ذنوبي وتبدّ د �شقائي وتزيل اأوجاعي وت�شهر قلق
منفي داخل نف�شي وخارجها ،مل يبق يل �شوى
نف�شي .فاأنا
ّ
ب�شرية التاأ ّمل ،اأغرق بها كل يوم يف بحر جمال قد�شيتك،
وا َ
أندبك واأطيل النوح عليك حتت قبتك وقرب مرابك،
مب�شرا واأعمى ،وهكذا انق�شى عمري الذي ُقدّ ر يل اأن اأعي�شه
على �شدمي اأر�شك.
�شيدي ،اذا كانت معرفتك قد حكمت على بع�ض املوالن
والعا�شقن والعارفن باملوت املبكّر ،فاأنا منذ كنت طفا
علي بالنتظار والغربة الزمانية واملكانية ،وكنت
حكمت ّ
موؤمن ًا انك متد ّ
يل يدك احلانية يف كل ظام اأمر فيه ،لتنقلني
اىل نور عاملك البي�ض والنقي .فاأيقنت اأن الميان بك لي�ض
قيام ليل وزيارة نهار وخدمة زائر و�شريا على القدمن وزحفا
على اليدين ...اإن الميان �شيء غري هذا .اإنه ثورة �شد الذل
الكوين ،وحب لاإن�شانية والعقيدة ،اإنه موت وولدة.
�شيدي ،عن نف�شي احتدث وباإميان مطلق ،اهلل يعرفه واأنت:
َ
�شريحك اأغْ ِ�ش ُل قلبي من اأ ْد َرا َنه -متعب ًا ل �ش ِعيفا -حزين ًا
يف
ل ُم�شت�ش ِل َماْ ،
را�ض
ري
ِ
الح ِ
مل ا ُأ�ش َّم غ َ
عطر النبوة ،واأنا على ْ
اأن ل اأخطئ يف ح�شرتك ،واأطيل ال َ
ر ُق َب والتاأمل يف جمال
بة َج ْد َ
ثك ،اأغ� ُ
�زل الدمو َع،
�وادة ،وعلى ع َت ِ
قد�شيتك با ه� ٍ
ري الح�شا�ض بطيب
وا ْأ�شبغها بلون النواح ،ول ي ْنقُ�شني غ ُ
�شفاعتك.
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َ
تعتريك ؟
أي المشاعر
ُّ
ت���������ع���������ري� َ
��������ك
امل���������������������ش����������اع����������ر
ا ُّأي
َ
�������������اك ل������������������و ���������ش��������اه��������ت��������ه��������ا
ف��������������ه��������������ن�
ق������������������ل ي������������������ا ويل امل���������رت�������������������ش���������ى
ت������ط������ي������ب
ا ُّأي امل���������ج���������ال�������������������ض ل
ُ
��������������د ح����������ي����������د ٍر
�����������ش����������ح���������� َك����������تْ مب���������������ول�
ِ
و������������ش�����������م�����������ع�����������تُ
اأن ط���������ي���������وره���������ا
اأخ����������������ل����������������وا �� َ�������ش��������ب��������ي��������ل��������ي اإنَّ يل
درب ال����������ه����������وى
مي�����������������ش��������ي ع����������ل����������ى
ِ
اإذا
زاد ًا
ي���������ب���������ت���������غ���������ي
ل
هَ ��������������ي��������������م��������������انُ ل���������������و اأر�����������ش����������ل����������ت����������هُ
ط����������ي����������وف����������هُ
ي���������ك���������ف���������ي���������ك
اأنّ
�����������ه
�����������������������������������ر حت����������������������ت ج������������ف������������ون�
ومي�
ِ
ُّ
��������ات
��������م م��������������ن ك��������������ل ال���������ل���������غ�
ِ
ُل���������ي���������ق���������ي� َ
����������������راب
��������ات اأب���������������������ي ت�
م�������������ن م���������ع���������ط���������ي� ِ
ٍ
��������ي ت�����������ش�����ت�����ه�����ي�����ه ق�����������ش�����ائ�����دٌ
ه��������������ذا ع���������ل� ٌّ
����ه غ�����������داة َ ت���ن���اف�������ش���تْ
ق������� ِ����ش����� ِم�����تْ ب�����ك����� ّف�����ي� ِ
ت�����ب�����ق�����ى ع�����ل�����ى م� ّ
���������ر ال����������زم����������انِ ج��������دي��������دة ً
ُ
ف������ح������ل ال������ف������ح������ول م���� ّل����ق���� ًا
م��������ا زل����������ت ي��������ا
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ح���س���ن ال����ص����ب����اغ ال��ك��ع��ب��ي

َ
���������������زل����������������تَ ع���������ل���������ى ال���������غ���������ري
اإذا ن�
ِّ
���������������ل ل�������������������ر ّب�������������������ك وان�������������ح�������������ر
�����������������ش�
اأن��������������������������ا يف ج�������������������������������وراك ف�������اغ�������ف�������ر
ل�����������������������دى ال�������������������������ش������������م������������اء امل������������اط������������ر
ُ
���������������ر
����������اف الأن���������������� ُه�
ف��������������رح�������������� ًا ������������ش�����������ف�
ِ
ق�������������������������������راأت م������������ق������������ام������������ ًا ح�����������ي�����������دري
ق��������ل��������ب��������ا مب�������������ن اأ��������������ش�������������ن�������������ا ُه ه�������ائ�������م
�����م
ف����������رح���������� ًا َت�������� َت��������ع�������� ِت��������ع��������هُ ال������ن�������������ش������ائ� ْ
ُ
احل������م������ائ������م
�������������وات
�� َ�������ش�������� َغ�������� َل�������� ْت��������هُ اأ���������������ش�
ْ
َ
أت�����������ي�����������ك ����������ش���������ا ْ
مل
ل���������������ل���������������ور ِد ل ي�����������ا
���������م
يف ال��������ن��������ج��������م ي��������ق��������ظ��������ان�������� ًا ون����������ائ� ْ
����������م ع���������ل���������ى الأرواح ق�������ائ�������م
ح�����������ل� ٌ
ع�����������ل�����������ى دف���������������������ات���������������������ر ِه ال�������������ولئ�������������م
�������م
م�������������ول�������������دٌ �� َ
�����������ش������������ َن������������ َع ال��������غ��������ن��������ائ� ْ
ب���������������ش�������ط�������وره�������ا ي�������������ت�������������األأ الإمي����������������������انُ
��������ه اجل������������ن������������انُ وال������������ن������������ريانُ
يف ����������ش���������اأن� ِ
�����ه رم���������������ش�������انُ
مل ُي������ب������ل������ه������ا يف �������ش������ي������ف� ِ
������م� َ
������ك جم��������ه��������دٌ ت�����ع�����ب�����انُ
اأب�����������������دا وخ���������������ش� ُ

��������������وح ق���ل���م
ب�
ُ

ح����ن����ان ال����زي����رج����اوي

اأم�شك ُته باأطراف اأناملي لأرى ماذا �شيبوح للورق هذه املرة!
اأخذت احلروف تت�شاقط دموع ًا متناثرة ..حمر � ..شود ،دماء جراحات ودموع
اأحزان ،احرت ماذا يريد اأن يقول بال�شبط؛ واإذا به ّ
ي�شطر اأحرفه ليكتب.
اأبتاه :يا اأيها العراق املجروح ..اىل متى تبقى جريح ًا؟ متى ت�شفى؟!
وو�شحه القلق ،رجوته اأن
اختنق قلمي بعربته ،وتن ّهد بحزنه وقد غطاه الأمل
ّ
يكمل ما بداأ ..فقد راقني ما نزف من حرب!.
كتب :دماء ،دمع ،احزان ،حرية� ،شهداء ،قمع ،ا�شطهاد ..مل اأعرف مق�شدهَّ ،
خط
حربه كلمات مبعرثة ،ختمها بوطن م�شتباح.
قلت له :اأن�شت يل قليا ود ّون يل ما حدث ويحدث ،مل اأعد اأعرف من يقتل من؟
علي الأمور.
ومن معي ومن �شدي؟ تاهت ّ
وجدته ي�شتذكر كيف �شاده الظلم لعقود ولّت؛ قتل وتعذيب ومن ،ويات �شبت
فغ�ض نهراه بدماء اأبنائه ،وما
فوق راأ�شه ،حتى �شاب راأ�ض الر�شيع من هولهاَّ ،
عاناه من �شلطة الطاغية ..يزيد ع�شرنا هذا الذي عاث باأر�ض الرافدين ف�شاد ًا،
ريا ول
د ّمر ال�شعب وجعله يت�شور جوعا ،اأما جور جاوزته الذين مل يرحموا �شغ ً
ريا فلي�ض له ورق يكفي ..لأنهم ما زلوا على ذات املنهج.
كب ً
عندما اأراد العراق ان يتحرر ،غزاه الحتال ،وب��داأت مرحلة �شراع جديد،
اأفا�ض عليه الدمار من حيث ل يعلم ،اأ�شبح يدفن زهور حياته يوميا باملئات،
ا�شتهدف املوت يف بلدي الطبيب والعامل والطالب  ..مل ي�شتثن اأحدا ،مل يركوا
بيتا ال �شارت اآلم الفقد بن جدرانه.
تكالبت عليه ذئاب الإخوة الأعداء من كل جانب تنه�ض حلمه وت�شرب من دمه،
يئن اأمل ًا ..طعنات توزعت ج�شده ...قاوم الحتال
فتقطعت اأو�شاله ...تركته ّ
واأذنابه بف�شل توجيهات اأب روحي كان يقف بحكمته باملر�شاد لكل املوؤامرات
ويف�شلها؛ حتى �شاق ال�شر من حكمته ذرع��� ًا ..جعل العراق ينه�ض ،يقاوم،
وينتف�ض ،ويطرد الحتال و يكاد يقف من جديد على رجليه.
بنى وا ّأ�ش�ض وع ّمر ،ثم عاد ّ
وتعرث مرة اأخرى ..لري�شلوا له خفافي�ض الظام لتغزو
اأر�شه ..ع�شابات وح�شية جاءت با�شم ال�شريعة ل تعرف اإل للجرمية طريق ًا..
فخربت  ..ودن�شت اأر�شه!
هب جنوبه ثائرا ..حاما جراحات اأبنائه كالزهور اليانعة حينما تريق اأريجها
َّ
الزاكي فوق تراب الوطن احلبيب ليطيب ويتطهر ،بل وتقدّ م اأرواحها هدية
لعينيه الغاليتن بعد انطاق فتوى اجلهاد التي اأطلقها روح العراق وقلبه الناب�ض
باملحبة جلميع العراقين با ا�شتثناء.
انت�شر العراق فاأعلن التحرير بكن�ض اعداء اخلارج ،وها هو ب�شدد كن�ض اعداء
الداخل قريب ًا اإن �شاء اهلل.
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المهندس (عامر الشبلي) مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية:

في صيف  2020سنرفع إنتاج الكهرباء
الى ( 4آالف) ميغاواط
األحرار /حسين نصر  -تصوير /حسن خليفة

ِ
الفرات االوسط
تواصل الكوادر الهندسية والفنية للشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية في

والتابعة الى وزارة الكهرباء العراقية استعدادها لزيادة معدالت اإلنتاج الى  4آالف ميغاوط استعدادا

لصيف  ،2020وذلك من خالل اعتمادها على ( )15محطة توليدية متنوعة ومختلفة في التصميم ونوع

الوقود منها ( بخارية ،غازية ،ديزل ،كهرومائية) بطاقة انتاجية اجمالية تصل إلى ( )6014ميغا واط ...ضمن

النشاطات التي تقوم بها الشركة لحل ازمة تجهيز الكهرباء في أربع محافظات عراقية.
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 36سنة عمر المحطة وال تزال تنتج كهرباء ..؟!

لتسليط الضوء اكثر عىل هذه اجلهود
ومدى فعاليتها يف انتاج الطاقة الكهربائية
ملوسم الصيف القادم ..جملة «االحرار»
التقت املهندس (عامر الشبيل) مدير
عام انتاج الطاقة الكهربائية للفرات
االوسط فقال :ان الرشكة توصلت اىل
عدد من االجراءات التي تسهم بزيادة
الطاقة االنتاجية ،منها فك االختناقات
يف شبكات االنتاج والتوزيع وحتديد
ابرز املشكات التي تطرأ عىل معدات
النتاج ،السيام يف فصل الصيف والتي
ستسهم بشكل كبري يف زيادة ساعات

جتهيز الطاقة الكهربائية مللن خال
املحطات التوليدية ،يف مناطق حمافظات
الفرات االوسط هي (النجف االشف
والديوانية وبابل ،فضا عن كرباء
املقدسة) ،موضحا ان اكثر هذه املحطات
تستخدم مبدأ االحرتاق للوقود الذي
يستخدم يف تشغيل املحطات وهو
ثاثة انواع (النفط اخلام،الوقود الثقيل،
الغاز الطبيعي) و الغاز الطبيعي نعتمد
فيه عىل خطن اخلط ُ
القطري واخلط
السرتاتيجي واعتامدنا الرئيس عىل الغاز
االيللران .ويضيف «الشبيل» ،ان حمطة

قضاء املسيب البخارية يف حمافظة بابل
التي سعتها التصميمية ( )4وحدات،
حيث ان االنتاجية لكل وحللدة هي
( )300ميغا واط وطاقة االنتاج الكيل
احلال ( )785ميغا واط.
 36سنة عمر املحطة وال تــزال تنتج
كهرباء ..؟!
وأشار «الشبيل» اىل ان املحطة ُانشئت
يف عام ( )1984من شكة –هونداي-
الكورية ،وبعد ذلللك دخلت عليها
شكلللات ثللانللويللة متعاقدة الللتللي هي
شكللة –سيمنز -االملانية وشكللة –
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محطة الحيدرية الغازية لتوليد الكهرباء
بين النجف االشرف وكربالء المقدسة
هيتايش -اليابانية وشكة –بارسون-
االنكليزية ،وتأثرت املحطة يف حرب
اخلليج عام ( )1991حيث تم رضب
املحطة ووصلت نسبة الدمار يف بعض
الللوحللدات اىل نسبة ( ،)%95وتم
اعللادة املحطة للتشغيل يف منتصف
التسعينات بجهود عراقية كاملة يف
وقت احلصار انذاك وحالي ًا االنتاجية
للمحطة بحدود (.)%70
وتابع قائ ً
ا ،ان الرشكة لدهيا حمطة
ثانية يف حمافظة بابل (احللة الغازية
الثانية) التابعة لناحية ايب غرق والتي
هللي حمطة غللازيللة ملحطة (جللي أي)
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االمريكية والتي فيها وحدتان كل
وحللدة ( )125ميغاواط تعمل عىل
الللغللاز الطبيعي وعللىل الللوقللود اخلللام
اضافة اىل املحطة الثالثة يف بابل هي
حمطة احللة الغازية االوىل والتي هي
( )4وحللدات كل وحدة تنتج ()25
ميغاواط يعني جمموع االنتاج ()105
ميكا واط ،واملللحللطللة الللرابللعللة هي
حمطة املسيب الغازية التي هي ()10
وحدات كل وحدة انتاجها ( )50ميغا
واط ،بالضافة اىل حمطة سدة اهلندية
الكهرومائية والتي يصل إنتاجها لل
( )8-7ميغا واط ،فهناك ( )5حمطات

يف حمافظة بابل ،منوها اىل ان املشاريع
اجلديدة لرشكة انتاج الطاقة للفرات
االوسللط هي مللرشوع حمطة اخلريات
الغازية التي هللي ( )10وحللدات،
طاقتها التوليدية ( )125ميغاواط لكل
وحدة يعني الطاقة التصميمية للمحطة
ّ
للمحطة والتي هي
( )1250ميغاواط
يف منطقة اخلللريات بمحافظة كرباء
املقدسة ،مؤكد ًا ان إنتاج املحطة حالي ًا
( )709ميغا واط ،واملحطة الثانية يف
كرباء هي حمطة (كرباء الغازية)
بطريق النجف قللرب (خللان الربع)
حمطتان غازيتان كللل حمطة ()125

الشركة تعتمد على الكوادر العراقية المدربة بكفاءة عالية
ميغاواط ،اضافة اىل حمطة الديزالت يف
منطقة اجلاملية حيث لدينا ( )72ديزل
وجمموع االنتاج ( )220ميغا واط.
حمطة احليدرية الغازية لتوليد الكهرباء
بني النجف االرشف وكربالء املقدسة
وأنتقل املدير العام لرشكة انتاج الطاقة
يف الللفللرات االوسلللط ،يف حديثه عن
حمطة احليدرية الغازية النتاج الطاقة
الكهربائية بن كرباء املقدسة والنجف
االشف :املحطة فيها ( )4وحدات كل
وحدة تنتج ( )125ميغاواط وفيها حمطة
سيمنز من شكة ايرانية انتاجها ()360
ميغاواط ،مبينا ان هناك حمطة النجف
الغازية القديمة فيها ( )3وحدات قديمة

كل وحللدة انتاجها ( )63ميغا واط،
وفيها وحدة توليدية انتاجها ( )55ميغا
واط ،باالضافة اىل حمطة النجف اجلديدة
وحتتوي عىل وحدتن كل وحدة ()125
ميغا واط ،فض ً
ا عللن حمطة الكوفة
الكهرومائية ( )4وحللدات وإنتاجها
الكيل ( )5ميغا واط تقريب ًا.
واسللتللطللرد قللائلل ً
ا ،تللوجللد يف حمافظة
الديوانية حمطة (الديوانية الغازية) يف
منطقة احلفار حتتوي عىل ( )4وحدات
وكل وحدة انتاجها ( )125ميغا واط،
اضافة اىل حمطة ديزالت شق الديوانية
( )28ديللزل حمرك وكل واحللد انتاجه
( )77ميغا واط فيصبح االنتاج الكيل

( )140ميغا واط ،فضا عللن حمطة
ديللزالت شامل الديوانية ( )40حمرك ًا
وجمموعة االنتاج ( )140ميغا واط،
موكدا ان جمموع املحطات يف شكة
الللفللرات االوسلللط يبلغ ( )15حمطة،
والطاقة الكلية التصميمية هي ()6014
ميغا واط ،والطاقة الكلية املتاحة املتوقعة
بالصيف ان شاء اهلل تعاىل ( )4000ميغا
واط.
واكلللد الللشللبلليل ان مللسللامهللة حمطات
الفرات االوسط بالنسبة ملجموع الطاقة
االنتاجية يف العراق حوال ( )%25من
الطاقة االنتاجية الكلية ،واملحطات
مجيعها جيدة ولكن املشكلة طريقة
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مشاكل ضعف إنتاج
الطاقة الكهربائية
و توزيعها في العراق

احلصول عىل املواد االحتياطية اخلاصة
باملحطات فنحن حالي ًا اعتامدنا الرئيس
عىل املحطات البخارية ولكن اغلب
املحطات االنتاجية يف الرشكة الفرات
االوسط هي املحطات الغازية وتكون
صيانتها اسهل من املحطات البخارية
اضافة اىل انه يوجد عقود طويلة االمد
مع شكة (جي أي) االمريكية املعاناة
فيها اقللل وهللي املحطات الغازية،
اذا توفر الغاز الطبيعي وتعد من
املحطات الغازية االكفأ.
الرشكة تعتمد عىل الكوادر العراقية
املدربة بكفاءة عالية
مشريا اىل ان الرشكة العامة لنتاج
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الطاقة الكهربائية للفرات االوسط
تعتمد عىل الللكللوادر العراقية وهي
من اكفأ الكوادر عىل مستوى وزارة
الكهرباء ،مبينا ان الكوادر يف وزارة
الكهرباء مدربة ومؤهلة عىل مستوى
االخللتللصللاص والللعللمللل ولللكللن يف
الفرتة االخللرية مل يكن هناك تركيز
عىل االختصاص بالنسبة للتعيينات
واملفروض ان تكون هناك آلية بحيث
نستقطب الللنللاس الللذيللن يقدمون
خربهتم اىل الرشكة يف مواقع العمل
وعملنا عىل تأهيل كوادرنا من خال
اقامة دورات لتدريبهم ووصلنا اىل
مرحلة االعتامد عليهم وقللنا الكوادر

االجنبية اىل اقل حد ممكن .موضحا
 ،هناك خلل باملنظومات االحتياطية
واملنظومات اجلديدة التي هي ختص
الغازيات والتي ختص الديزالت ليس
لدينا كوادر متدربة بحيث تتمكن من
حل املشاكل واغلب املشاكل حتلها
كللوادرنللا وبعض املشاكل حتتاج اىل
تدخل اجنبي بوجود املادة االحتياطية
نظمنا عقود طويلة االمد مع شكات
كللوريللة وشكلللات املانية وأمريكية
لغرض تدريب كللوادرنللا وتأهيلهم
ولللغللرض تللوفللري امللللادة االحتياطية
وهذه العقود مفيدة للدولة وبالدفع
لرس وبالتال ختفيف احلمل عن
امللليل ّ

محطات الفرات االوسط تساهم بنسبة ()% 25
إلنتاج الطاقة في العراق

كاهل الدولة وهللذا العمل تسري به
اغلب املحطات وخصوص ًا املحطات
الللغللازيللة ،مبينا ان كللل املحطات
املوجودة تقوم بعمل دورات ختصصية
يف كل االختصاصات مثا ً يف جمال
امليكانيك والللتللدريللب عليها وهللذا
بحسب اقسام التدريب املوجودة يف
الرشكة.
مشاكل ضعف الطاقة و توزيع الطاقة
الكهربائية يف العراق
ان مشكلة توزيع الطاقة الكهربائية
يف الللعللراق تعان من عللدة مشاكل
منها الرقابة املوجودة ليست بذلك
املستوى والوضع العام أ ّثر عليه كثري ًا
من املعطيات فمثا هناك التجاوزات

املوجودة يف كل مناطق العراق وهذا
املللوضللوع غللري مسيطر عليه ،مبينا
اذا مل يكن هناك التوزيع املللتللوازن
عىل مستوى االمحللال وبالضافة اىل
التجاوزات ستصل الكهرباء دون
املستوى املطلوب وبالتال تؤثر عىل
اجهزة املستهلك ،وهذه مشكلة عدم
ترتيب وعلللدم نللظللام بسبب وجللود
الللتللجللاوزات حيث ان اخلسائر يف
التوزيع تصل اىل(  ،)%70حيث ان
خطوط التوزيع مصممة عىل قياسات
هذا الكيبل مثا ً يتحمل قيمة معينة
من التيار وهللذه املحولة تنتج محا
حمددا فإذا حصلت جتاوزات تؤثر عىل
اشتغال املولدة وعىل اشتغال السلك

وبالتال تؤثر عللىل الشبكة بصورة
عامة ،بالضافة اىل ان هناك ضعفا
يف منظومة التوزيع ولكن هذا يمكن
السيطرة عليه ولكن التجاوزات يف
شبكات التوزيع وخصوص ًا مناطق
التجاوز حيث ان التصميم يكون
بطاقة حمللددة للمنطقة السكنية واذا
حصل سحب ومحل اكثر من املقرر
هذا سيؤثر عىل التوزيع وعىل الشبكة ،
يف الوقت احلال نحتاج ثقافة الرتشيد
يف الطاقة الكهربائية وتفعيل اجلباية
ألجور الكهرباء هذا يساعد عىل توفري
الكهرباء يف عموم العراق.
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حديقة الكتب
يعدها :علي الشاهر
ّ

j

d

النبي األكرم وأهل بيته..
تاريخ في كتاب

ِ
بأعالم الهدى) ،من بين أبرز ما ُأّلف حول سيرة الرسول األكرم (صلى
(إعالم الورى
كتاب
عد
ُ
ُ
ُي ّ

قيمة اضطلعت
اهلل عليه وآله) وحياة وتاريخ األئمة األطهار (عليهم السالم) ،إلى جانب مؤلفات ّ
بهذه المسؤولية التاريخية ونقل األحداث بأمانة تامة.

الكتاب مللن تأليف العامة الشيخ
الللطللربيس (املللتللوىف سللنللة  548هللل)،
والللذي استعرض فيه (بشكل مترص)
سللرية رسللول السللام (صللىل اهلل عليه
وآله) وتاريخ وحياة األئمة املعصومن
من أهللل بيته (عليهم أفضل الصاة
والسام) ،معتمد ًا بالدرجة األوىل عىل
الكتب التي ّأرخللت هللذه األحللداث،
وليكون مصدر ًا مه ًام للمصادر التارخيية
التي يعتدّ به املسلمون الشيعة.
تطرقت
واعللتللامد ًا عىل مصادر عديدة ّ
قسم كتابه عىل
للكتاب ،فإن املؤلف ّ
تتفرع عنها أبواب وفصول
أربعة أركانّ ،
متعددة ،تناول فيها حياة املعصومن
(عليهم السام) ،فقد خصص الركن
األول من كتابه لسرية النبي األكرم (صىل
اهلل عليه وآله) واألحداث الكربى التي
زامنت عرص الرسالة األوىل ،ثم حياة
السيدة الزهراء (عليها السام) ،وأما
الركن الثان من الكتاب فقد خصصه
حلياة المللام عيل بن أيب طالب (عليه
السام) مستعرض ًا فيه جممل جوانب
حياته املباركة.
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خصص الركن الثالث لباقي األئمة
فيام ّ
املعصومن (عليهم السام) حتى المام
احلسن العسكري (عليه السام) من
خال أبواب وفصول متعددة ،وليكون
الركن الرابع شام ً
ا عن المام املهدي
املنتظر (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف)،
حيث تناول معظم االخبار والروايات
املتصلة به.
وقللد اعتمد العامة الللطللربيس منهج
االختصار يف بيان تاريخ الرسول (صىل
اهلل عليه وآلللله) واألئللمللة املعصومن
(عليهم الللسللام) مللن زاويلللة التاريخ
الشيعي مع بيان دليل إمامتهم.
وذكر الطربيس يف مقدمة كتابه بعد احلمد
والثناء والصاة عىل النبي وآله أنّه أهدى
كتابه هذا اىل امللك املؤيد العادل شف
الدنيا والدين ،ظهري ِ
االسام واملسلمن
أحد ساطن التشيع أيب احلسن ع ّ
يل بن
شهريار بن قارن ،الذي كان له الدور
الللبللارز يف تعزيز املللذهللب االمللامللي يف
منطقة مازندران.
وبعد أن ّ
سطر جمموعة من االشعار يف
مدح األمري وأسته ،قال :وملّا عاق هذا

الدّ اعي– يعني نفسه -املخلص عن
ورود احلرة العالية ،والوصول منها
العز واجلللال ،والكتحال
إىل رواق ّ
بتلك النهجة واجلللامل عوائق الزحال
وعللللوادي ا ُالصللللول أراد أن خيدمها
بخدمة تبقى عوائدها عىل تعاقب األيام
وتناوب الشهور واألعوام ،فيؤ ّلف كتاب ًا
يتضمن أسامي َ
االئمة اهلللداة والسادة
ّ
َ
ُ
الوالء واول االمر وأهل الذكر وأهل
بيت الوحي ،الذين أذهللب اهلل عنهم
وطهرهم تطهري ًا ،ويشتمل
الرجس
ّ
عللىل تللواريللخ مواليدهم وأعللامرهللم،
وطرف من أخبارهم وحماسن آثارهم،
صحة إمامتهم،
والنصوص الدا ّلة عىل ّ
واآليات الظاهرة من اهلل عليهم الشاهدة
عمن
عمن سواهم وإبانتهم ّ
لتمييزهم ّ
عداهم.
وعموم ًا اتسمت كتب العامة الطربيس
بلغة االعتدال والوسطية يف الطرح ولعل
ذلك يعود اىل طبيعة الرجل وانفتاحه عىل
املذاهب األخرى واملدراس املتعددة.
ويشاركه يف لغة االعتدل هذه الكثري من
العلامء املعاصين له ،منهم عبد اجلليل

لللذكللر املللصللدر الللذي
استقى منه املعلومة ،أو
يطرح القضية بنحو يطمئن القارئ بأن
أخذها من كتاب حمللدد ،فحينام يذكر
الشيخ املفيد يقطع القارئ بأنّه أخذ
املعلومة من كتابه الرشاد .اال أن ذلك
ال يمثل قاعدة ّ
مطردة فقد يذكر اسم
املؤلف ومل يعرف بالتحديد الكتاب
الذي استقى املعلومة منه كام يف قوله:
«وذكر السيد األجل املرتىض يف بعض
مسائله ،»..إضافة إىل أنلله قد اعتمد
بعض املصادر غري املتوفرة حالي ًا بن
يدي الباحثن والقراء ،بل املفقود أصا
والتي مل يصل لنا منها سوى الفقرات
التي نقلها العامة الطربيس عنها ،منها:
كتاب أخبار أيب هاشم اجلعفري ،وكتاب
الللرد عىل الزيدية ألمحد الدوريستي،
والتفهيم أليب حممد احلسيني ونللوادر
احلكمة لللاشللعللري ،ومللن أبللرز تلك
املصادر كتاب املغازي ألبان بن عثامن
األمحر الذي نقل عنه الطربيس كثري ًا.

القزويني وقوامي الللرازي .ومن هنا
«نجد لغة االعتدال هذه بارزة يف سائر
مؤلفات الطربيس وخاصة التفسريية
منها .ومن مؤشات ذلك إمهاله لقضية
املواجهة بن الللزهللراء عليها السام
والسلطة احلاكمة وموقفها من اخلليفتن
األول والثان».
ّ
كام واعتمد الطربيس يف كتابه هذا طريقة
الشيخ املفيد يف الرشاد وغريه من كتبه،
حيث يستعرض ّأو ً
ال اهلو ّية الشخصية
لللإلمللام الللذي يريد ترمجته كللالللوالدة
والوفاة واالحوال الشخصية كالنسب
والزواج واالوالد ومدّ ة إمامته ومكان
الدفن ،ثم يردفها بالبحث عن براهن
إمامته العقلية والنقلية.
تعرض لفضائل أمري املؤمنن
وحينام ّ
عليه السام املتواترة قال :وأ ّما ما رواه
أصحابنا من فضائله فا جتتمع أطرافه،
وال تعدّ آالفلله ،وأنللا ُاورد من مجلتها
ُانلللايس العيون ونللفللوس الفصوص،
وأثبتها حمذوفة األسانيد تعوي ً
ا يف ذلك
عىل إشتهارها بن نقلة اآلثار ،واعتامد ًا
عىل ّ
بالصحة املؤلف يف سطور:
أن نقلها من كتب حمكومة
ّ
أبللو عيل الفضل بن احلسن الطربيس
عند ن ّقاد األخبار.
ومع ذلك توجد حاالت يتعرض فيها املعروف بأمن السام ،من أبرز علامء

الشيعة المامية يف الللقللرن السادس
اهلجري .له مصنفات كثرية منها تفسري
جممع البيان الللذي يعد من التفاسري
املهمة عند الشيعة.
ولد أمن الدين (أوأمن االسام) أبو
علليل ،الفضل بن احلسن الطربيس يف
مدينة مشهد سنة  468أو  469هل ونشأ
يف بيت عرف أهله بالفضل والعلم.
األجاء
أخذ العلم من مشايخ عرصه ّ
حتى صار عاملًا شا ًما من أعام المامية
 .وقد اشتغل يف علم اللغة ،واالشتقاق،
واملعان والبيان ،والتاريخ ،واحلساب،
واجلللرب واملقابلة ،وله مؤلفات كثرية.
نسب بعض املللؤرخللن الللطللربيس اىل
طربستان ،ولكن شكك بعض يف ذلك
عىل إن كان من طربستان لكانت نسبه
الطربي و ليس الطربيس .وقللد نسبه
البيهقي يف كتابه إىل تفرش.و ألن كان
البيهقي معاصا للشيخ الطربيس فقوله
يرجح عىل اآلخرين.
تللويف الطربيس يف ليلة عيد األضحي
العاش من ذي احلجة سنة 548هللل يف
ثم نقل جثامنه إىل مدينة مشهد،
سبزوار ّ
ودفن جوار مرقد عيل الرضا.
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حديث الكاميرا

ً
تعة ولونًا من الجمال
حين يكون العمل ُم
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العوادي
عدسة /رسول ّ

الح ُ
رف والمهن اليدوية..
ِ

مدن العراق منذ
رفت
ُ
َع ْ
القديم ،ومنها مدينة
المقدسة ،حرفًا
كربالء
ّ
صناع
ومهنًا يؤديها ّ
ماهرون ،يعكفون على
تقديم منتجات وبضائع
لزبائنهن ،والتي تلتقي
مع بعضها ّ
صنع
بأنها ُت
ُ
باليد دون ّ
تدخل لآلالت
فيها ،عدا استخدام
بعض األدوات البسيطة
إلنجازها.

منا ال ّ
يتذكر أعماال ً وحرفًا يدوية مثل (الندافة ،الجراخة ،الحياكة،
ومن ّ
الحلي الذهبية ،اإلسكافي ،النجارة وخياطة األلبسة) ،وحرف
صناعة
الحدادة،
ُ
وتتميز
أخرى قد ال تجدها إال في مدينة واحدة حيث تشتهر بها لوحدها
ّ
والتطور واكتساح اآلالت
بها ،بعضها اندثر وآخر يلفظ أنفاسه ،بفعل الزمن
ّ
الخاصة
والمصانع سوق العمل ..اال ّأن العمل اليدوي تبقى له نكهته
ّ
تم بإتقان ٍ
الحد الذي صرنا
والجميلة ،خصوصًا إذا ّ
عال وحرفية كبيرة ،وإلى ّ
تتكرر،
ال
مة
قي
نفائس
أصبحت
كونها
قديمة؛
يديوية
فيه نحتفظ بمنتجات
ّ
ّ
أو ال يمكن أن تحصل عليها في الوقت الحاضر.
ّ
لنتحلق جميعنا
الحرف،
يأخذكم هذا التقرير (الفوتوغرافي) ،إلى بعض من هذه ِ
حولَ ها ونطبع في ذاكرتنا آخر ما ّ
تبقى منها
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سيرة وأثر

التشيع في شمال أفريقيا..
ّ

تونسُ أنموذجا ()2-2
متابعة وتحرير /سامي جواد كاظم

التش ّيع دخل تونس
تحديدًا في سنة 145
للهجرة مع بعثة دينية
أرسلها اإلمام جعفر
الصادق

(عليه السالم)

تونس بلد الشيخ التيجاني السماوي الذي اشتهر بكتابه ثم اهتديت وفتح الطريق لالطالع والمناقشة
على بقية المذاهب ال سيما المذهب الجعفري  ،وبعد التغييرات التي طالت دول شمال افريقيا تحت
ليعبر المواطن العربي عن رأيه
مسمى ( الربيع العربي ) اصبحت هنالك شبه فسحة من الحرية ّ
ويحق له االطالع على ثقافة االخرين  ،ومن بين هؤالء الذين اكتسبوا ثقافة ودرجة علمية مرموقة هو
الشيخ احمد سلمان من تونس الخضراء واسس مكتبة ومركزا يعنى باالبحاث والدراسات الخاصة
عن اهل البيت عليهم السالم وكانت هذه الخطوة قد لفتت انتباه االعالم في تونس ولكي يطلع
المواطن التونسي على هذا المركز وماهية االبحاث قام االستاذ برهان بسيس باجراء حوار صريح
جدا وعرض كل االشكاالت والمخاوف التي يتذرع بها الطرف االخر على الشيعة وكانت اجوبة الشيخ
سلمان اجوبة رصينة وعقالئية تغلق باب التحجج بالباطل لذا ارتأت مجلة االحرار نقل هذا اللقاء لما فيه
فائدة من معلومات غزيرة واسلوب جميل بالخطاب واالطالع على ما يجري في العالم العربي.
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الدولة الفاطمية لم تدخل
بحروب بل دخلت باقتناع
شخص واحد جاء من
المشرق وجد ارضية ُمهيأة
فبايعته قبيلة ُكتامة ثم
تبعتها بقية القبائل
َ
يصفون ارث الدولة الفاطمية
* وكللأن عقبة بن نافع كان ُمطالب ًا يف ذاك السياق الصنهاجيون الذي
التارخيي ان يكون منضبط ًا للمواثيق الدولية حلقوق نفس ال�ء مثلام ص ّفت الدولة الفاطمية ارث من
الس ّنة..
االنسان يف احلللروب ،ملللاذا ال تقولون أي يشء عن سبقها من ُ
املجازر الفاطمية التي ُارتكبت يف البلد ايض ًا؟
الشيخ امحللد سلامن /من الللذي قللال ان الفاطمين
 أو ًال نحن مل ُنطالب عقبة بتطبيق االعان العاملي ص ّفوا من بعدهم اذا نرجع للمصادر التارخيية كل
حلقوق االنسان نحن طالبناه بتطبيق احكام الدين التي منطقة دخلها الفاطميون اعطوا امان ًا ألهلها ،فاملسألة
هي حمل إمجاع عندي وعند من خيالفني ،..نأيت اآلن اىل حتتاج دليا بل حتى االغالبة الذين كانوا حيكمون
الدولة الفاطمية ،الدولة الفاطمية طبع ًا الكتب التي املصادر التارخيية نقلت ان عبداهلل املهدي اعطاهم
تنقل وطبع ًا انا ال ُا ّنزه هذه الدولة كي اكون واضح ًا امان ًا ،بالعكس الدولة الفاطمية مل تدخل بحروب بل
هي دولة مثل كل الدول هلا اجيابيات وهلا سلبيات ..دخلت باقتناع شخص واحد جاء من املرشق وجد
لكن عندما نتحدث عن مذابح من الذي نقل هذه ارضية ُمهيأة فبايعته قبيلة ُكتامة ثم تبعتها بقية القبائل
املذابح؟ نقلها خصومها ،هل منهج البحث التارخيي واستوىل عىل األمللر ،هل جللاءت الدولة الفاطمية
االكاديمي يقبل شهادة اخلصم يف حقّ خصمه؟ ال ،بجيوش جرارة من املرشق وقتلت املنطقة وجعلتهم
ِ
بخاف النصوص التي ُن ِقلت عن ُعقبة نقلها من شيعة ،نعم فيام بعد خصومهم اشاعوا اهنم فرضوا
التشيع اقدم
التشيع عىل الناس وقتلوا وفعلوا رغم ان
يرى عقبة شخصية تارخيية ذات قيمة كبرية ومن
ّ
ّ
التشيع دخل تونس حتديد ًا
يرى عقبة بطا ويفتخر هبا ف ُتصبح هذه الشهادة هلا من الدولة الفاطمية بكثري،
ّ
قيمة والشهادة الثانية ليس هلا قيمة ،اآلن انا سأسألك يف سنة  145للهجرة مع بعثة دينية ارسلها االمام
السؤال وماذا تقول يف جمازر ا ُملعز بن باديس يف حق جعفر بن حممد الصادق (عليهام السام) من ذلك
التشيع باملنطقة بحيث يذكر بعض
الوقت واسترشى
الشيعة الذين كانوا اكثرية يف املنطقة؟
ّ
جلللواب املللذيللع /قصة تصفية حسابات ُسلطة ،املؤرخن ان كل افريقيا اصبحت شيعة يف ذلك الوقت
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قبل دخول الفاطمين ،بالعكس ان الفاطمين ليسوا اال مرحلة
من مراحل التشيع يف تونس ،ربط التشيع بالفاطمين حماولة
جلعل التشيع هي موجة مرشقية جاءت اىل باد املغرب العريب
ككل وإال التشيع اقدم بكثري من الفاطمين.
لفظه اجلسم االجتامعي يف املغرب العريب ،ملاذا كان
* ملاذا اذن
ُ
فاصا ً فقط تارخيي ًا ،وانت حتى يف قصة املالكية تتهم ان مسألة
مالكية تونس كانت قرار ًا سياسي ًا من ا ُملعز وليست جذرا ثقافي ًا
اصي ً
ا هي جمرد قرار سيايس ،واذا كانت قللرارا سياسيا ملاذا
ّ
جتذرت هبذا االستمرار وهذا الثبات يف البنية الثقافية والفكرية
واملذهبية بل والروحانية التونسية؟
التشيع ُرفض سياسي ًا واستتبع
التشيع،
 اوال ً اجتامعي ًا مل ُيرفضّ
ّ
هذا القرار السيايس جمازر بشعة جد ًا وانا اتعجب من النُخب
واالكاديمين التونسين كيف يتحدثون عن حماكم التفتيش التي
كانت يف اوربا يف العصور الوسطى العصور املظلمة ومل ار وال
واحدا منهم اشار اىل حماكم التفتيش التي ُاقيمت يف تونس يف
القرن اخلامس للهجرة ُاقيمت مذابح كبرية جد ًا وحماكم تفتيش
قادها بعض الفقهاء وبعض العلامء و ُابيد آالف الشيعة واألهم
من هذا ان كتب التاريخ تفتخر هبذه البادات ،يعني مثا ً لو تقرأ
كتاب (حمرز بن خلف) (سيدي حمرز) كان من قادة االبادة ضد
الشيعة يف تونس واىل وقت قريب كان مكتوبا يف قرب رضيح
حمرز بن خلف ُيل ّقب بل (قاهر الشيعة) كان هو يشهد او يقيض
ويشهد و ُيعدم بل من الصور العجيبة التي ُنقلت يف البادات
الشيعية يف تونس والقايض عياض ينقل هذه الصورة اهنم كانوا
يقتلون ُ
بالشبهة ،كانوا يأخذون الشخص ويذهبون به اىل القايض
فيمر هبم احد يف الشارع ..ماذا تفعلون؟ قالوا نحن نشك هذا
سني ًا
سني او شيعي؟ قال :اقتلوه ان كان شيعي ًا أفلحتم وان كان ّ
ِ
بروحه اىل اجل ّنة ،يعني كانت إبادات عجيبة جد ًا ،مل تكن
عرجتم
ّ
ً
هناك قضية اجتامعيا ُرفضت املسألة ،بل قرار سيايس واىل االن
غري ديموغرافية املنطقة ككل وهذا
االبادات السياسية هلا ان ُت ّ
الذي حصل يف تونس.
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* املسألة ا ُملربكة يف هناية االمر ونحن نناقش امر ًا االن يف سنة
جديدة  2020يعني هل هذا التوقيت يستطيع ان يستوعب إعادة
التفكري يف مثل هذه اخلافات ،يعني انت االن تقول ل بعض
التونسين حتى بعض رموزكم يعني مثا ً حمرز بن خلف ويرد
عليك آخر انظر ملحرز بن خلف مارس ذلك يف القرن التاسع
عرش يف انسانية ال زالللت متخلفة عن مسار العرص حلقوق
االنسان ..بينام يف ايران حصل مثل هذا االمر يف بداية الثورة؟
جرم كل من يفعل هذا االمر بغض النظر عن
 ُقلت لك انا ُا ّ
انتامئه ،هذه قضية فوق الدين هذه انسانية بالدرجة االوىل ،لكن
انظر الواليات املتحدة االمريكية عندما يكون املجتمع حي
وجمتمع ينبض باحلياة ،كريستوف كوملبوس اىل وقت قريب
كان رمزا امريكيا كبرياُ ،اعيدت قراءة سرية هذا الرجل ُقدّ مت
انه ارتكب إبادات يف حق السكان االصلين
ادانات هلذا الرجل ُ
يف الواليات املتحدة ُص ّن َ
انه جمرم حرب ،كانت ُله متاثيل يف
ف ُ
اكثر من والية ُازيلت ما املانع؟ ما املانع ان ُتعاد قراءة التاريخ
بن الفينة واالخرى؟ وهذا هو سبب خت ّلفنا كعرب عموم ًا ،نحن
وجبِلنا عىل البقاء يف مكاننا ،هذه هي مشكلتنا،
ُجبِلنا عىل اجلمود ُ
ما املانع ان ُتقدّ م قراءة جديدة حتى يف الوجدان ،شخصيات
تخيلها يشء آخر..
كثرية واقعها يشء ُ
وم ّ
همة وظيفية وحدة جمتمع كيف نعود
* هذا نسيج اجتامعي له ُم ّ
منه قللراءة تارخيية بعقلية القرن الواحد
اىل هذا املايض جتلب ُ
عن حمرز بن خلف جمرما وعقبة بن نافع جمرم
والعرشين كي ُن ّ
حرب ايض ًا ..يعني أال تكون فتن ًة؟
 وحدة املجتمع ال ُتبنى عىل الوحدة املذهبية هذا خطأ ،وحدةاملجتمع ُتبنى عىل ترسيخ اسس التعايش السلمي املشرتكُ ،تبنى
عىل ترسيخ اواص الدولة املدنية التي تنظر للجميع عىل اهنم
سواسية.
* هذا ُقلناه ولكن اسمح ل شيخ ..أهم االحللرتازات وهذه
التشيع
النقطة االخرية التي اريد ان اطرحها معك قصة هذا
ّ

وارتباطه كمرشوع سيايس ،يعني اخلوف اآلن بكل وضوح ان
التوسع
التشيع يف تونس حتديد ًا ُيثار قصة
كل ما ُاثريت قصة
ّ
ّ
قصة ارتبطت با ُملعطى السيايس بدو ٍر
االيللران ،باألساس هي ّ
حوله يف تونس ،وانا
ايران ما خاصة هذه االيام يتصاعد احلديث
ُ
اعتقد ان هذه احللقة لن تنجو من مثل هذه القراءات املؤامراتية..
يعني كيف جتيب عن هذه املسألة ؟
 البد من الفصل بن امرين :عندما نتحدث عن القضية منضمن للمواطن التونس حر ّية املعتقد
جانب ديني ،الدستور
َ
وضمن ُله حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الضمري اذ ًا عندما
يكون عندنا مواطن تونس شيعي له احلق مثل أي مواطن اخر
يف ممارسة الشعائر الدينية ،نعم ،اآلن الدولة ختاف من االرتباط
جترم نفس املذهب،
جترم ذلك لكن ان ّ
بدولة اجنبية هلا احلقّ ان ّ
هل تقبل انت االن ان يأيت االوربيون ألجل ما ذاقوه من احلركات
جترم االسام،
السلفية اجلهادية والتفجريات التي حصلت ان ّ
ال ،هذا توظيف لإلسام يف مرشوع سيايس ارهايب ،نفس ال�ء
بالتشيع كمذهب نقي
وتوظيفه يشء آخر ،فل ُيسمح
التشيع يشء
ُ
ّ
ّ
جرم االرتباط ،انا مع جتريم أي ارتباط
ي
ول
ارتباط
أي
عن
بعيد
ُ ّ
ِ
اذا كان هذا القانون ُينايف قوانن الدولة ،نفس املراجع العظام
كفتاوى شعية ُيفتون باحرتام انظمة أي دولة..
* ُيطرح عليكم مثلام ُط ِرح عىل كل الشيعة مثا ً يف لبنان ،..قصة
االرتباط ملاذا ُيطرح عىل الشيعة بالذات ألن يف جوهر العقيدة
يف جوهر املذهب هناك االرتباط باالمام ويف غيبة االمام ارتباط
باملرجع ..يعني مثا ً شيعة تونسيون مرتبطون باحلوزة يف قم،
يبدأ االرتباط هبكذا جدلية ؟
 وملاذا ليس يف النجف؟ أوال ً هذه املسألة ارجع اىل اننا نعيشبعقلية القرون الوسطى ،يف الواليات املتحدة االمريكية عند
بداية تأسيس هذا البلد ُط ِر َح هذا النزاع هل يمكن للمواطن
الكاثوليكي املرتبط بالفاتيكان املوجود يف اوربا ان يكون مواطن ًا

امريكي ًا أو ال؟ ُط ِ
انه اذا
وح ِسمت ُ
رحت هذه القضية وناقشوها ُ
كان ارتباط ًا روحي ًا ديني ًا فا بأس يف ذلك و ُاعترب الكاثوليكي
نحن نحاول
مواطن ًا امريكي ًا وهذا قبل  250سنة ،ال زلنا اليوم ُ
نحن من هذا
بل نخاف من طرح هذه القضية املحسومة ،أين ُ
العامل املتقدم صار بيننا وبينهم سنوات ضوئية.
* لكن العامل اآلن يرى توسعا يعني الللدور االيللران السيايس
مداخله للتوسع وخللق جمال حيوي سيايس هو املدخل املذهبي؟
جرم هذا التوظيف ،اذا الدولة ترى ان هذا األمر خطر
 نعم ،فل ُي ّجرم توظيف هذا املذهب يف اجلانب السيايس ،وإال هل يقبل
فل ُت ّ
ألنه ُو ِظ َ
ف يف مرشوع سيايس،
مسلم ان ُجي ّرم السام يف اوربا ُ
البد من التفكيك بن األمرين.
* كلمتك األخرية ستكون كلمة ُح ّرةُ ،ختاطب اآلن التونسين
وانت تونس وقد يتساءل اجلميع هذا التونس بلكنة مرشقية..
َ
ماذا تقول للجمهور ؟
اصيل يف هذه البادَ ،
ٌ
دخل
التشيع
 البد ان يعلم كل تونس انّ
له ُ
اهل
اىل هذه الباد مع دخول االسام بل هو املذهب الذي َقبِ ُ
وبقي فيها قرون ًا لوال املتغريات السياسية وكام يقول
هذه الباد
َ
ابن ايب ضياف عندما يتحدث عن اهل افريقيا يقول :اهنم ُجبِلوا
ُ
عىل حمبة اهل البيت عليهم السام حتى ان نساء هم عندَ الوالدة
َ
فالتشيع حارض بقوة ،نعم ،السياسة
ينادون يا حممد يا عيل،
ّ
وخلط االوراق السياسية هي التي و ّلدت حواجز حقيقية بن
التشيع ..اصبحت هذه احلساسية موجودة
االنسان العادي وبن
ّ
التشيع ال خيتلف عن أي مذهب اسامي آخر..
وإال
ّ
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شهداؤنا

روح الشهيد (فارس عبد الزهرة كاظم نجم الحجامي)
الى ِ

فارس فوج حبيب بن مظاهر األسدي

(رضوان اهلل عليه)

حيدر عاشور
ٍ
بفرصة ثمينة مثل هذه ،أنه مســـجى وســـط الضريح ملفوفا برائحة اإلمام الحسين (عليه
يحلم
كان
ما
ُ
َ
السالم) ،والسادة والشيوخ وجمع غفير من المؤمنين ّ
يصلون عليه ويبكون شبابه وشهامته وبطوالته.
وقدمتها بأعلى مراتبها لتســـجل عند اهلل شـــهيدا ..لقد حزنت
وها هي الفرصة قد حانت لك يا «فارس» ّ
عليك كربالء ،وامتألت بالجزع ،وامتزجت بالدموع .فذاك هو السر العظيم اذن  :كل الحسينيين يذهبون
الى اهلل مضرجين بدمائهم ،كأولياء اهلل والصالحين .والشهادة في سبيل العقيدة والمذهب هي الجزء
الظاهر من يوم عاشوراء بكل معانيه وأبعاده ،والشهيد نور اهلل الحي وما أبهاه من نور.
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كلللان «فللللارس» رجلللا يعشق كللربللاء
احلسن(عليه السام) ..فكرباء كانت
معناه وجوهره وحريته ،وقد هنل منها
وتع ّلم :أن كرباء ثورة ورسالة .وعرف
ان االفاعي واملستكلبن مها دمى خائنة
خترج من الكتب واالساطري كائنات ال
جتيد التلفظ بجملة سليمة ،توجهها قوى
الدمار ومتاثيل ومومياءات وخونة .فكان
كل مهه ان يكون أحللد االبطال الذين
يشار اليهم يف خدمة كرباء ومحايتها
من الذين يرتبصون عىل مدى التاريخ،
فهم يتجددون ويتناسلون يف احقادهم
وأطامعهم..وحلمه االبللدي ان يكون
شهيدا للمذهب والعقيدة وهي اسمى
شهادة وتضحية .وحن جاء اليوم الذي
ارتفع فيه صوت اجلهاد ضد دمى أمريكا
وإسائلليللل وأصللنللام العرب واملتعربن
(داعش) املنحرفة تكفرييا وإرهابيا..
كان «فارسا» أول فارس يف طليعة لواء
عيل االكرب (عليه السام) القتال ،وآمرا
لفوج حبيب بن مظاهر االسدي (رض)
وهناك يف عمق أغوار املعركة وهيجاناهتا
املرعبة والكابوسية ،حيث شارات محر
وبيض تقدح يف تواتر فوق رأسه وعىل
جللدار سواتر املواجهة ،ويف صوالت
ساحة الوغى ،حيس بأنه الرجل احلشدي
الوحيد من اللواء وعليه ترتتب شعية
الصمود والصرب حتى حتقيق النرص وحترير
االهللال من عصابات ال تعرف الرأفة
والرمحة .وبدأ يقاتل ويتحرك من مكان
ألخر بقوة بروح الشباب .هبذه التنقات
اخلفيفة اعطى لشباب اللواء درسللا يف
عظمة املواجهة الصلدة وهو يسبح بعرق
جسده وسط كابوس الرصاص كاملوت
نفسه .وتطهرت وحتللررت العديد من

االرايض العراقية املغتصبة ليسكن أهلها
هبدوء وسام بظل ابطال ال يقهرون.
محت املواجهة وتقدّ م –اللواء-
وحن
ْ
ين
املرص َ
ّ
ليطهر بقايا اجلللرذان الداع� ّ
عىل املوت املخزي «بيجي» احدى اقضية
حمافظة صللاح الللديللن ..كللان «فللارس»
يدور يف نطاق املوت وهو اصفر الوجه
من دائمية صيامه ،زائغ النظرات ،ويف
رأسه طنن الشهادة يرافقه يف كل خطوة
كأنه يفر من احلياة الزائلة ،او يكتب
يفهم
وصيته يف كل ساتر للصد او يريد ان ّ
املجاهدين :ان الوطن غل ٍ
لال واألرض
ال تعوض واملللقللدسللات رمللوز احلقيقة
التي مجعت العدل والللديللن واملللسللاواة
والنسانية ،فأصحاهبا آيات من اهلل .فعىل
االنسان ان حيذو حذوهم ليكون سعيدا
يف الدارين .ويف اخر هجوم تطهريي يف
قاطع بيجي ،قللال ألخوته املجاهدين
بروح احلامسة الكربائية احلسينية:
 الوطن متسامح مع اجلميع اال الذينيتمردون ضده ويتكالبون عليه فارضه
الطاهرة ال تقبلهم .لذا -احلسن اخلالد-
باق وأعداؤه يف مزابل التاريخ ملعونون
كلام ذكللروا .يا اخويت ،كونوا بارعن يف
تصفية االجساد النتنة القادمة بعشوائية
الفكر واملنهج .وتيقنوا أهنم تكفرييون
مرتزقة لقوى ما زالت تنهش يف اجلسد
العراقي .فهؤالء (الللدواعللش ) ما هم
اال صنيعة النواصب واليهود ،جهزوهم
باحلقد والضغينة لكل ما هو مرتبط بوالية
شعاع الفكر الشيعي  -عيل أمري املؤمنن-
وسفينة احلسن(عليهام السام) الذي
انطلقت من دمه الطاهر ودمللاء أوالده
وأصحابه ،لتكون مرساها دولة حسينية
قادمة ال حمالة.

أثبت «فارس» إنه ٌ
بطل تسامق مع نفسه
َ
وسللال حتى
كللأمللواج الضياء العالية،
المللس حقيقة ان ال يشء جيعله من
العظامء غري أمل عظيم .إنه واسع اخلربة،
وقائد عسكري حمنك ،كالكتاب املفتوح،
تعشقه من عنوانه ما ان ترشع يف تص ّف ِ
حه
حتى جيذبك اىل أغلللواره ،ويللشللدك اىل
ِ
ويروعك بكل عاقاته النسانية.
أفعالهّ ،
ويرغمك عىل ان تعرف حبيبيه يف احلياة(
احلسن وكرباء) وكيف اسس خلدمتهام
وخدمة خدامهام ؟! .وبللذات الوقت
تنظر اليه نظرة قائد ال يتهاون مع عدوه
وواجبه الوطني والديني .لكن سيان
الللقللدر يمكن ان حيللدث تدرجييا ،وقد
يغدو رضبا من املحال ،ففي صباح يوم
اجلمعة املصادف  2015 / 7 / 3تم
تطهري قضاء بيجي من جرذان املجاري
الناصبية .ومتت بذلك رسالته اجلهادية
وهو سعيد مبتهج متمتع بللإرادة قوية،
متسلح بالعقيدة املطلقة والوالء احلقيقي،
وتقبع يف اعامقه الكثري من االنسانية
والشهامة ،ملسها كل من حوله .لكن
اللحظات السعيدة ونللشللوة االنتصار
بذلك الصباح التموزي مل تكتمل اال
بالقربان والصعود اىل اهلل شهيدا مرجا
بالدماء بعد ان فاجأته قذيفة هاون غادرة
مزقت جسده اىل اشاء لكن بقي وجهه
فرحا باالنتصار ،كأنه رأى ما ال يراه ا ّ
ال
الشهيد الذي خيتاره اهلل ليضعه بمصاف
أحبابه الشهداء..
رمحك اهلل أهيا القائد الشهيد (فارس عبد
الللزهللرة كاظم نجم احلجامي) عشت
فارسا واستشهدت فارسا فهنيئا لك
اجلنة.

43

A h r a r w e e k l y

من أقوال أهل البيت d

الحرص على الكسب الحالل
إعداد :ليث النصراوي

من األمللور األساسية يف ُحسن تدبري
املعيشة هو الكسب احلللال ،والدّ خل
احلللال.والللدّ خللل عللبللارة عللن اليللراد
الصايف أو الربح أو األجر الذي حيصل
عليه الفرد الواحد لقاء وظيفته أو إنتاجه
أو جتارته .وقد ُحدّ دت مصادر الدخل
يف حديث مروي عن المام ع ّ
يل (عليه
الللسللام) يف مخسة حملللاور ،حيث قال
ِ
(عليه السام)َ « :م َ
مخس ٌة،
عايش
اخللق َ
ِ
لار ُة
لار ُة
ِّجار ُة والجل َ
والعامر ُة والت َ
المل َ
قات» .أ ّما مقدار دخل النسان
والصدَ ُ
َّ
للان ومللكل ٍ
كللل زمل ٍ
فللإ ّنلله خيتلف يف ّ
لان،
عن معدّ ً
ال
لي مل ُي ّ
فاالقتصاد السللامل ّ
حمدّ د ًا له ،لك َّنه أوجب أن يكون مصدره
حللا ً
لسللم الللدّ خللل مللن حيث
ال.لللذا ُقل ّ
مصادر كسبه املختلفة إىل نوعنٌ :
دخل
ٌ
ٌ
حرام.
ودخل
حال،
ٌ
ّ
وأكدت الروايات الرشيفة عىل رضورة
السعي يف كسب لقمة العيش ُ
بط ُر ٍق
ٍ
مرشوعة ،روي عن رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله وسلم)ِ :
العبا َد ُة َس َ
بعون
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ِ
احلال.وعنه(
ُجللزء ًا ،أفض ُلها َط َل ُب
صىل اهلل عليه وآللله وسلم ) -أيض ًا :
ُطو َبى ِملَن اكت ََس َب ِمن ِ
املؤمننَ ما ً
ال ِمن
ري َم ِ
عص َي ٍةّ .
َغ ِ
تأثري
ألن طهارة املال هلا ٌ

كبري عىل نقاوة القلب واستجابة الدعاء.
ٌ
أن رج ً
ُروي ّ
ا قال لرسول اهلل (صىل اهلل
حب
عليه وآله وسلم) :يا رسول اهللُ ،أ ّ
أن ُيستجاب دعائي .فقال (صىل اهلل
أكلت َ
عليه وآله وسلم)َ :ط ِّهر َم َ
َك وال
ُت ِ
دخل َبطن َ
احلرام
َك
َ
آثار الكسب احلال :للامل احلال آثار
ينعم هبا النسانُ ،ذ ِك َرت
ٌ
وبركات كثري ٌة َ
يف الللروايللات الللواردة عن أهل البيت
(عليهم السام) ،ونشري يف ما ييل إىل
بعضها:
ينور اهلل تعاىل به قلب النسان :قال
ّ -1
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم):
احلال أربعنَ يوم ًاََّ ،نللو َر ُ
َ
اهلل
َمن َأك َل
قل َب ُه
ُ -2يعن النسان عىل عبور الرصاط
بي ٍ
رس :قال رسللول اهلل (صىل اهلل عليه

وآله وسلم)َ :من َأك َل ِمن َكدِّ ِ
يد ِهَ ،م َّر
الرص ِ
ِ
اخلاط ِ
ف.
كالرب ِق
َع َىل ِّ
اط َ
 -3ينال النللسللان به ثللواب املجاهد
يف سبيل اهلل تعاىل :قال المللام موسى
الكاظم (عليه السام)َ :من َط َل َب هذا
ليعو َد بِ ِه َع َىل ِ
الل ِّلر َ
نفس ِه
زق ِمن ِح َّل ِهُ ،
ِ
وعيالِ ِهَ ،
كاملجاه ِد ِيف َسبيلِ اهللِ.
كان
 -4ينال النسان به رمحة اهلل الواسعة:
قللال رسللول اهلل (صللىل اهلل عليه وآللله
وسلم)َ :من َأك َل ِمن َكدِّ َي ِد ِهَ ،ن َظ َر ُ
اهلل
بالر ِ
ِ
محةُ ،ث َّم ال ُي َع ِّذ ُبه أ َبد ًا».
إليه َّ
 -5ينال النللسللان بلله ثللواب األنبياء
(عليهم السام) :قال رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله وسلم)َ :من َأك َل ِمن َكدِّ ِه،
ِ
ِ
القيامة ِيف ِع ِ
ُ
األنبياء،
للداد
لوم
يكون َيل َ
ِ
ُ
األنبياء.
ثواب
ويأخ ُذ َ
 -6يفتح اهلل تعاىل لإلنسان بسببه أبواب
اجل ّنة :قال رسول اهلل و(صىل اهلل عليه
وآله سلم)َ :من َأك َل ِمن َكدِّ َي ِد ِه حال،
أبواب اجل َّن ِةُ ،
يدخ ُل ِمن ِّأهيا شا َء.
ُفتِ َح َل ُه
ُ

مدرسة الكوفة في

تفسير القرآن
العظيم
هبللط القللرآن الكريللم يف جزيللرة العرب ،
واألمة العربية متثللل ذروة قدراهتا البداعية
يف فن القول.
والقرآن العظيم  ،وهو إنسللان الرسالة  ،إال
أنه عريب النص  ،مسترشف العبارة  ،مرشق
الديباجة بوجه مللن عروبته الناطقة  ،وتبقى
هذه العربيللة أص ً
ا قويلل ًام يف دالئل إعجازه
 ،بللل األصللل األول  ،وما تبقللى من دالئل
فروع هذا األصل العريق.
القرآن من وجه ثروة باغية ال تنفد  ،ومعن
تراثي ال ينضب  ،وهو كتاب هداية وإرشاد
وترشيع من وجه آخر.
هللذا التقييم الطبيعي للقللرآن متص به  ،ال
يشاركه يف أبعاده أي كتاب إهلي أو برشي.
إذن  :إجتمللع يف القللرآن أصللل مللن عربيته
الفصحللى  ،وقيمتللان  :باغيللة وترشيعيللة
متميزتللان  ،ذلللك مللا دعللا علللامء العرب ،
وجهابذة املسلللمن  ،وفحول املسترشقن ،
ومجلة مللن األوربين  ،أن ينهلوا من روافده
حينلل ًا  ،وأن حيدبوا عىل فهمه احلقيقي بعض
األحاين  ،وقد نتج عن هللذا املنطلق األثري
إمتداد يد الباحثن األمينة للقرآن  ،فعاجلت
شللتى علومه  ،وأسللتخرجت مجلة من كنوز
أساره  ،فأضفللت عىل البحللث املوضوعي

ىل  ،وأفاضت سللبي ً
بللرد ًا من اجلللدة ال يبلل ٰ
ا
مللن املعللارف ال يفنللى .وكان دور العللرب
واملسلللمن يف هذا املجال بللارز ًا غري خفي ،
ِ
وقدحهم املع ٰ
ىل يف امليادين كافة.
نشأت املدارس احلضارية التي تعنى بالرتاث
يف ظل حضارة االسام يف احلوارض العربية
يف كل من :
مكللة املكرمللة  ،املدينللة املنللورة  ،البللرصة ،
الكوفة  ،بغداد  ،املوصل  ،النجف األشف
 ،القاهللرة  ،الشللام  ،إشللبيلية  ،غرناطللة ،
القريوان وتونس.
ً
ً
كان بعللض هللذه املللدارس كيانا مسللتقا ،
وبعضهللا كان أمتللداد ًا للمللدارس األم .إذ
كانت النشللأة متلفة يف مجلة مللن املجاالت
 ،فاألصللل دون نزاع املدرسللتان العراقيتان
العريقتللان يف البللرصة  ،تأسسللت يف العللام
اخلامللس عللرش اهلجللري  ،ويف الكوفللة
تأسسللت يف العام السللابع عللرش اهلجري ،
وبدأ العطاء العلمي فيهام مع التأسيس حتى
البناء املتكامل.
مدرسللة مكة أنللدر عطاء  ،ومدرسللة املدينة
أكثر حيوية  ،ومدرسللة البرصة أوسع مادة ،
ومدرسللة الكوفة أغىل قيمة  ،وأعظم شهرة
 ،فمولللد االسللام يف مكللة  ،وترعرعلله يف

املدينة  ،ونشللأته احلضاريللة املتحفزة يف كل
من البرصة والكوفة.
حقلل ًا لقللد كانللت نصيللب العللراق العلمي
والتأسلليس غني ًا يف هذه املسللرية األكاديمية
املتطللورة  ،فبعللد البللرصة يف إزدهارهللا ،
والكوفللة يف عطائها  ،زهت مدرسللة بغداد
الرتاثية عىل يد ابن قتيبة ( ت  276 :ه )  ،يف
العرص العبايس األول  ،وتأسسللت مدرسة
النجللف األشف عىل يد الشلليخ االكرب أيب
جعفللر الطللويس ( ت  460 :ه ) يف العرص
العبايس الثان  ،وتبلورت مدرسللة املوصل
احلدباء بجهللود ابنا األثري جمتمعن ال سلليام
ضياء الدين ( ت  637 :ه ) يف أواخر الدولة
العباسللية .وأعطللت كل مدرسللة ثمللرات
أوراقهللا يف النحو وعلوم القرآن والتفسللري
واللغللة والنقللد واألدب والفقلله واألصول
والباغللة والفلسللفة والرتمجللة  ،والتأريللخ
واجلغرافيللا  ،والببلوغرافيللا  ،والكيميللاء ،
واجلللرب والفلك واهلندسللة والطللب وعلم
األصوات وااليقاع املوسيقي وغريها.
(املؤمتللر العلمللي الثالللث لكليللة الفقلله يف
النجللف االشف  /جامعللة الكوفة املنعقد
يف  14رمضللان  1408هلل  3ل / 5 / 4
1988م).
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مشاركات

�شيء َج ٌ
بحجابها الظ َاهريِ ،م ْن
تهتم ،املراأة َ
ميل ا ّأن َ
ٌ
حيث ا ِل�شكل واللون َ
أهم ِم ْن هذا
والر ِتيبّ ،
ولكن ال َ
قبل
كلهُ ،ان ُتراعي ال�شروط املو�شوعة لهُ ِ ،من ِ
ال�شريعة املقد�شة ،و ِمن اأبرز م َا ج َاء ِفيها هو
 -١ا ّأن يكون لب َا�ض املراأة �شاتر ًا جلمي ِع البدن ما
ن.
عدى الوجه والكف ِ
 -٢ا ّأن ل يكون �شفاف ًا يحكي م َا حتتهُ .
 -٣ا ّأن ل يكون �شيق ًا ومربز ًا ملِ فاتنها.

إيــــــــــــمــــــــــــان صـــــاحـــــب
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المرأة
ّ
عفتها !

ِ
كام ّ
مطلقة،م ْن حيث الزمان واملكان....يعني عىل املرأة
أن هذه الرشوط
ٍ
أمام الرجل األجنبي  ،يف كلِ
،ولكن
زمان ومكان
االلتزام بحجاهبا َ
ّ
ِ
مابس بعض النساء ،عكس ما ذكرناه متام ًا ،مع أن ُّه
ما نراه اليوم يف
(أزياء ا ُملحجبات ) كالتنورات َ
باجلسم،
الضيقة الاصقة
حيمل عنوان
ِ
ُ
تلتف َ
واألحزمة التي ُ
حول الفستان لتجعل خرص املرأة نحيف ًا رشيق ًا
طاء الرأس الذي يفرتض ِ
به ّ
يظهر إال
أن يغطي الشعر ،وال
 ،أم َا ِغ ُ
ُ
الرأس والرقبة ،بأشكال متلفة مع ما ِ
أصبح ُ
ِ
به
يلف عىل
قرص الوجه
ُ
َ
ٍ
ٍ
الكام أذا ّمل يبد الغطاء شيئ ًا ِم ْن
وألوان جذابة ،طبع ًا هذا
زخارف
ِم ْن
ُ
ِ
يربز منطقة العنق ّ
خصات الشعر ،او ُ
كام يف بعض املوديات احلديثة،
ِ
ِ
ّ
وكأن
للرجال،
رضوب الفت ّنة
التي جعلت من هذا الغطاء رضب ًا ِم ْن
ِ
رغم اعانات دور األزياء العاملية  ،واملحات
وجود ُه
كعدمه ،عىل ِ
بأنه يزيد من ِ
مجال املرأة وأناقتها ،و َقدْ يكون ارتداء هكذا
التجاريةُ ،
مابس عن تقليد العن قناعة ،ومثال ذلك اشرتيت هذا ا ُملوديل ّ ،
ألن
صديقتي ترتديه ثم تران فانة فتشرتي مثله ،وهكذا ح ّتى يشتهر بنَ
النساء  ،ملدة ثم يأيت ُموديل أخر ليحل حمله وهذا اآلخر يكون مصري ُه
أنه غال الثمن حنَ
 ،كاألول يف خانة املابس التي التستخدم ،مع ُ
ِ
بخاف املابس املحتشمة ،وعىل رأسها العباءة التي تبقى ُحمافظة
شائه،
عىل رو َن ِقها إىل ٍ
وقت أطول  ،وأيض ًا من سامهتا جعل املرأة ذات هيبة
ِ
َ
ووقار ،حتى ّ
أحامه،
الرجل غري امللتزم ،عندما يريدُ االقرتان بفتاة
أن
ُ
يفضل ا ُملحجبة عىل غريها ،ألن حجاهبا يعني عفتها النفسية ،وطهارهتا
ٍ
حتجب مفاتنها عن أعنَ الرجال،
بثياب شعية،
الشخصية ،املتأطرة
ُ
لينظروا اليها بعن االحرتام والتقدير ،بد ً
ال من نظرة االغراء والتحقري
التي غالب ًا ما ترافق  ،حجاب املوضة!.
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أسرة ومجتمع

شكلت الــدروس الخـصــوصية ثق ً
ّ
ال على كاهل األسرة...
بعد ان
َ

ْ
التدري��س اإللكتروني على
يتف��و ُق
ه��ل
ُ
ّ
المد ّرس الخصوصي...؟
كرثتْ يف الآونة الأخرية اعانات �شوئية وورقية والكرونية واأخرى جدارية تعلن عن اإقامة دورات تدري�ض
خ�شو�شي؛ فاأ�شبحت ظاهرة ملفتة للنظر رغم اأن وزارة الربية و�شبق ان اأكدت على اهمية اإعداد اآلية فاعلة للحد من
انت�شار ظاهرة التدري�ض اخل�شو�شي ،مبينة ان هذه الظاهرة لها اآثار �شلبية على امل�شتوى العلمي للطلبة .وح�شب املكتب
وجهت امل�شرفن الخت�شا�شين والربوين واإدارات املدار�ض واملدر�شن واملعلمن ،على �شرورة
العامي للوزارة ،اإنها ّ
متابعة وبث الوعي الديني والربوي والثقايف ،من اجل احلدّ من هذه الظاهرة التي بداأت تتفاقم �شنة تلو اخرى ،ولكن
المر تطور لتظهر ظاهرة التدري�ض اللكروين الذي بدا يناف�ض التدري�ض اخل�شو�شي يف الوقت احلا�شر.

وحن طرحنا سؤالنا حول التدريس اخلصويص وااللكرتون
لبعض املهتمن هبذا املوضوع..
يقول االستاذ (عبد الرضا العقايب) صحفي عراقي :إن التعليم
االلكرتون أو التدريس وسيلة جديدة حلل مشكلة املدرس
اخلصويص ،فقد ح ّقق التواصل املستمر بن املعلم والطالب.
ويضيف ان مدرسة ابنتي ترسل نللامذج اسئلة عرب مواقع
التواصل ،وافتتحت جمموعات الكرتونية ملتابعة وتدريس
طاهبا ،طبعا هللذا األمللر خيتلف من معلم إىل آخللر بحسب
مقدار اهتاممه وجديته يف التدريس .لكن هذه الطريقة املتبعة يف
الدراسة لغري مدرس املرحلة نفسها بنظر «العقايب» ليست أكثر
من جمرد وسيلة لتوفر املبالغ التي من املمكن أن تنفق للمدرس
اخلصويص .منوها اىل ان شح املناهج ومواضيعها ،خاصة
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تلك التي تظهر يف مقاطع الفيديو ،هي احلل األمثل حلل مشكلة
اخفاق مدرس املادة يف إيصال مادة املنهاج لطلبته.

ٌ
دعوات لرقمنة املناهج واإقرار التعليم اللكروين

وأشار «العقايب» اىل امهية حتقيق احللم بتعليم أكثر جودة وعطاء
وإنتاجا للكفاءات واألطر ،بتطوير مناهجه التعليمية ورقمنتها
بام يوفر للمتعلم بمختلف األساك والتخصصات ،وباستعامل
متلف التقنيات املعلوماتية ،خاصة أمام الواقع الدول املؤثر يف
املجال ،ألن من يتخ ّلف عن ركب الرقمنة ،قد يتيه عن سكة
الوصول ملستقبل تعليمي آمن .مشريا اىل ان الوصول اىل اقرار
(التعليم الذكي) ّ
يركز عىل تطوير العلم عىل خطى وجتربة
الدول املتقدمة يف التعليم ،التي حترص عىل تزويد كل املدارس
بشبكات السلكية يستطيع من خاهلا التلميذ االشتغال عىل

االستاذ عبد الرضا العقابي

االســــتــــاذ بـــهـــاء حــســيــن
الحسناوي

أجهزة متنوعة ،لتاحة الفرصة للجميع للتعلم وقتام وأينام
وكيفام شاؤوا ،ما يبقى حلم قد ال يتحقق ببلدنا يف قادم العقود.
فيام قال (هباء حسن احلسناوي) مهندس ديكور :ان معظم
الطلبة من هذا اجليل يأخذون الللدروس اخلصوصية وهم
ينقسمون بذلك اىل قسمن فإما ان يكونوا ممن ّ
يقيض الفصل
الدرايس بأكمله دون تركيز يف املحارضات اليومية والتي يبذل
فيها مدرس املادة جهدا كبريا يف الرشح وال يعتمد عىل نفسه يف
حل الواجبات التي يقررها املدرس لعلمه املسبق بوجود مثل
هذه الدروس اخلصوصية ..أما القسم االخر فهم الذين حاولوا
فهم املادة من الدرس والتفاعل معه ،ولكن با فائدة فهو غري
قادر عىل ايصال املعلومة ويف بعض األحيان هو متقاعس عن
ذلك مما جيعلهم يلجأون اىل املدرس اخلصويص .وعن جتربتي
اخلاصة يف هذا املضامر ان ابنتي تعان من فهم بعض الدروس
وخاصة درس االنكليزي بسهولة ،رفضت الن وضعنا املعي�
ال يسمح لنا بتوفري مدرس خصويص هلا .ومع ضيق حاجة
ابنتي لفهم شوحللات املللادة الدراسية جلأت يف النهاية إىل
االعتامد عىل مقاطع الفيديو التي ينرشها أكاديميون وأساتذة يف
املواقع االلكرتونية والتواصل االجتامعي ممن يقدّ مون دروسا
وحمارضات جمانية .وقد نجحت يف فهم بعض األمور ،ولكنها
كانت تعان من التشتت يف بعض املوضوعات املطروحة .منوها
اىل ان ابنتي ليست الوحيدة ،فقد ارتفعت يف اآلونة األخرية
اعداد املقبلن عىل التعليم االلكرتون املجان ،إذ كانت الوسيلة
الوحيدة للحصول عىل شوح ملوضوعات يستعيص فهمها،

بكبسة زر من دون احلاجة للبحث عن مدرس لقاء أجر مال.

التدري�ض اللكروين يعيق احيانا مدر�ض املادة
ُ

وترى (منى عبد االمري السعدي) ( 40عام ًا)ُ ،مدرسة ،أن
التدريس االلكرتون بصورة عامة ُخيرج الطالب عن سيطرة
املعلم أو مدرس املادة يف الصف ،ألن طريقة الطالب يف الفهم
أو وجهة النظر تتغري ،وهو األمر الذي ال يبدو أن األجهزة
التكنولوجية أو الفضاء االلكرتون قادر عليه .وتؤكد السعدي،
ان التدريس االلكرتون ،يعيق وحيدّ من حتكمها كمدرسة مادة،
فغالبا ما ترى الطلبة يتجولون بن مواقع ليست هلا عاقة باملادة
الدراسية التي تطرحها هي خال الدرس أو الفصل ،وتقول
إهنم صغار السن ويصعب التحكم بأفكارهم واستعانتهم
باألنرتنت ومواقع التواصل وما تنرشه من فيديوهات يزيد
االمللر صعوبة .منوهة اىل انلله جيب عىل الطلبة التعامل مع
التعلم االلكرتون باعتباره وسيلة لاطاع وتأكيد املعرفة ،ال
االعتامد عليها كلي ًا ،ألنه قد حتتوي هذه مقاطع الفيديو التعليمية
عىل أخطاء ومغالطات ،وهنا عليهم البحث عمن لديه خربة
وختصص ليؤكد مصداقية ما يعرض من شوحات هلذه املواد،
ألن أي شخص يستطيع بسهولة تصوير ونرش هذه الفيديوهات
من دون رقابة علمية ،وإن وجدت هذه الرقابة فهي مبادرات
فردية .وتشري السعدي ،إىل أن التعليم االلكرتون عرب مقاطع
الفيديوهات املنشورة من دون استشارة أو توصية من مدرس
الطالب قد حيقق نتائج سلبية يف فهم املادة.
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ُّ
تحث
أم
ٌّ
أبناءها
على العمل
المنزلي

تشجع
هوايات يجب أن
ٌ
ّ
األسرة أبناءها عليها
أصبح اغلب االوالد يلجؤون إىل مواقع التواصل االجتامعي ،والنرتنت
َ
ويقضون الكثري من الوقت يف استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة ،ذلك
لجياد طريقة لظهار هوايتهم من خاهلا يقولون خرباء التنمية الذاتية إن
هوايات كل االبناء جيدة ومفيدة يف حالة منفعة من حوهلا هبا وتعد من تلك
اهلوايات.
تعد هواية القراءة من اهلوايات املميزة التي تناسبهم إىل حد كبري ،وبإمكان
ممارسة هذه اهلواية يف أي وقت من أوقات الفراغ ،كام يمكنك استغال
جلوسهم عىل النرتنت يف تصفح املواقع الثقافية ،التي حتتوي عىل كتب
وروايات ومقاالت مفيدة ألشهر األدباء وأكثرهم عل ًام ومعرفة؛ لتحقيق
االستفادة وشغل وقت الفراغ .اما هواية التطريز والرتيكو من اهلوايات التي
تبدع فيها الفتيات بشكل كبري؛ نظر ًا ملا هلن من حس إبداعي وذوق رفيع،
جيعلهن حيرصن عىل اختيار أمجل األلللوان واألشكال لصنع أشياء جذابة
وفريدة من نوعها باستخدام خيط الرتيكو ،إذا ِ
كنت من موهويب الرتيكو:
استغيل وقت فراغك يف عمل املابس واملفارش واألشياء املميزة ،ويمكنك
أيض ًا تع ّلم طريقة عمل القطع الرائعة ،باستخدام الرتيكو من خال النرتنت.
قد تعتقد الفتاة أن الطبخ ال يعد من اهلوايات التي يتعن عليها إتقاهنا ،أو
البحث عن املتعة يف القيام هبا ،ولكن األمر عىل عكس ذلك متام ًا؛ ألن بإمكان
كل فتاة أن تتخذ من الطبخ هواية رائعة يف أوقات فراغها ،وذلك عن طريق
البحث عىل النرتنت ،عن وصفات لذيذة وشهية وذات مظهر مميز؛ كي تقوم
بتجربة حتضريها لعائلتها؛ مما سوف يشعرها بسعادة كبرية ،وجيعل منها ربة
منزل ماهرة بمرور الوقت.
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لذت أم حيلة ذكية لتشجيع ابنها البالغ من
اختل ْ
العمر  13عا ًما ،حيث تعطيه ماال مقابل ما ينجز
من أعللامل ،ويرى البعض أنه أسلوب رائع يف
تربية الطفل ،بينام رفض اخرون هذا االسلوب
يف معاملة األبناء.
اذ تستخدم والدته نظام املكافآت مع طفلها،
حيث يتلقى عرشة آالف دينار كل أسبوعن
يف حالة قيامه باألعامل املنزلية ،والتي تشمل
قائمة تنظيف احلديقة وبللاب املنزل وإخللراج
القاممة ،وغسل سيارة العائلة اضافة اىل قيامه
بغسل السيارة وتعديل املابس بعد غسلها ،فيام
شاركت امهات اتباع هذه الفكرة عىل إحدى
الكروبات عىل موقع الفيسبوك ،عىل الرغم
من موافقة الكثري عليها ،إال أن الكثريين ليسوا
سعداء هبا .وبينت احلالة بدأ االبن بتوفر مخسة
آالف دينار كل أسبوع وينفق بعضها حسب
احتياجاته ،وهو االن مستعد ان يعتمد عىل نفسه
يف اختيار ما يريده من مواد خاصة انه وفر املبلغ
الكايف القتناء موبايل من النوع اجليد .وأبدى
العديد من املشاركن آراءهللم عىل فكرهتا ،بن
تعليقات إجيابية وأخرى سلبية ،فيام يرى عدد
كبري من املتابعن عىل املوقع بأهنا ستقدم الكثري
من املال قريبا وعليها أن تتوقع من ابنها عدم
القيام هبذه األعامل مرة أخرى جمانا .وقد ع ّلق
آخر ً
قائا  :ال أؤمن بدفع أطفال للمساعدة يف
مجيع أنحاء املنزل ،بينام أكد آخر عرب تعليقه :
األطفال حيصلون عىل مرصوف جيب ،لكنهم مل
يقوموا باألعامل املنزلية يف تلك السن الصغرية.

كيف ّ
َ
تحقق
حقيقية
صداقة
َّ
في األسرة
والمجتمع؟
ُ
األس���رة م���ع بداي���ة
معان���اة
ِ
العطل المدرسية
ّ
الشك أن الفراغ وحش خطري يمكن أن يفرتس من لدهيم طاقات كبرية،
البدّ من تفريغها ،لذلك تعان الكثري من األس مشاكل مع بداية العطل
ّ
لتشكل هاجس ًا مقلق ًا لألهل حول كيفية ملء الفراغ الذي يبدأ
املدرسية،
بالتسلل إىل حياة أبنائهم ،خصوص ًا مع وجود الوالدين خارج املنزل يف
معظم أوقاهتم ،يف ظل غياب كبري للمجاالت والفضاءات التي يمكن من
خاهلا تنمية مهاراهتم العقلية واجلسدية .لذلك تقع املسؤولية األوىل عىل
املؤسسات الرتبوية التي بإمكاهنا مساعدة األهل يف تأمن أنشطة ألطفاهلم
بأسعار رمزية ،كالرياضة والفنون وسواها ،السيام تلك التي تتضمن أعام ً
ال
تطوعية ،والنوادي الرياضية واملخيامت ،تسهم يف جانب منها يف تعزيز
روح اجلامعة ومشاركة اآلخرين يف األعامل ومساعدهتم ،وتزيد من وعي
الطفل وتنمية شخصيته بشكل متوازن ،وتوجيهه نحو النجاح وتقدير ذاته
ومعرفة أمهيته وقيمته ،األمر الذي يؤدي إىل خلق جمتمع متطور وناجح
وسليم من جوانبه كافة .ليتمكن الطفل من العودة إىل املدرسة أكثر نشاط ًا
واندفاعا ،فض ً
ا عن دور األهل يف تشجيع الطفل عىل القراءة مثا ،أو
غريها من أشياء يمكن القيام هبا ،متنحه فضا ًء من التسلية والفائدة يف
الوقت ذاته.
تؤكد العديد من األبحاث والدراسات الرتبوية ،أمهية النشاطات الرتفيهية
والتعليمية للطفل ،فهي تسهم بشكل كبري يف بناء وتطوير شخصيته ،كام
تدعم إرادته وقدرته عىل النجاح ،وتعزز الجيابية لديه ،فتتحسن عاقاته
مع حميطه وأصدقائه .الطفل الذي أمىض أوقات ًا طويلة عىل مقاعد الدراسة،
مع ما عاناه من إجهاد نفس أثناء مسرية التحصيل الدرايس ،بحاجة ل�ء
من الرتفيه والتسلية املفيدة ،ليعود مرة أخرى إىل مدرسته أكثر نشاط ًا،
وبذهن نظيف ومتقد.

لاج النللسل ُ
لان يف حياته إىل تكوين صداقات
حيللتل ُ
وواقعية ..وهذا ال يعني أبد ًا كثرهتم ،ألنه
حقيقية
َّ
َّ
مع مرور الوقت سيتأكد َّ
أن أغلبها زائفة وقائمة
عىل املصلحة .فكيف يمكن ْ
أن نحقق الصداقة
يبن املختصون
ونفرق بينها وبن الزائفةّ .
َّ
احلقيقية ّ
يف التنمية البرشية َّ
أسايس
مطلب
أن الصداقة هي
ٌ
ٌّ
لكل انسان يف االسة واملجتمعَّ ،
ألن من أهم
االحتياجات األساسية التي تصل هبم إىل التوازن
النفس والعاطفي هي االحتياج االجتامعي والذي
يتولد من االحتكاك باملجتمع .موضحن إن معايري
الصداقة احلقة هي حمبة اخلري والرمحة والتعاطف
وقت الشدة ،وعكس ذلك هي صداقات زائفة قائمة
عىل املصالح واملجامات .من اجلانب األسي :فام
أمجل ْ
أن يكون الوالدان أصدقا ًء ألبنائهم إىل جانب
الوالدية .فالصداقة االبوية هي روحية وحتتاج اىل
التعاضد والتحفيز لفعل اخلري وأي عمل من شأنه
ْ
أن يزيد األجر عند اهلل.
ومن اجلانب املهني :وفيه حيتاج املرء إىل صداقات
ناجحة وملهمة لتنعكس عليه بالجيابية والطموح
العال .اما اجلانب النفس :فيه حيتاج الشخص
لصداقة حقيقية لتحتوي أسار أخطائه وختفف
عنه الضغوط التي تقع عىل عاتقه من جرائها،
فتزيد من شغفه لتطوير الوعي والدراك واكتساب
كل املهارات اجلديدة .وأخري ًا اجلانب املال :حيتاج
فيه النسان إىل الصديق الصدوق الذي يدله عىل
الطريق الصحيح لدارة املال واستثامره واملحافظة
عليه ،األمر الذي يعود بالنفع عىل حياته.
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طبيبك انا

مرض الروماتيزم الرثوي ..ما عالقة التدخين به؟!

من أعراضه ارتفاع بسيط في درجات الحرارة
إعداد /قاسم عبد الهادي

مرض مزمن ومن اكثر االمراض التي تسبب التهابا مزمنا في المفاصل ,واألكثر شيوعًا بين النساء،

حيث يصاب رجل واحد مقابل ثالث نساء ومن الممكن ان يصيب الناس في كل االعمار ،وغالبا ما تحدث

االصابة به في سن يتراوح ما بين  40الى  50عاما ,ولمعرفة المزيد عن هذا المرض التقينا الدكتور علي عبد
الحسين الحسناوي اختصاص امراض المفاصل والروماتيزم والفقرات في مدينة االمام الحسين (عليه
السالم) الطبية الذي سرد لنا هذه التفاصيل:
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نتيجة النزف املعوي بسبب االستخدام املفرط لألدوية،
أسباب المرض
ال يوجد سبب معلوم ُيعزى إليه املللرض لكن هناك تضخم الطحال ،إعتال اجلهاز اللمفاوي) وغريها.
ً
جمموعة عوامل يعتقد بان هلا دورا يف حدوثه منها (عوامل تشخيص المرض
ً
وراثية فاملرض اكثر حدوثا يف العوائل التي فيها شخص يعتمد التشخيص بللالللدرجللة االسلللاس عللىل الفحص
مصاب باملرض ترتبط بالرتكيب اجليني ,عوامل بيئية منها الرسيري للمريض وهناك فحوصات متربية تساعد عىل
ً
االلتهابات الفريوسية والتدخن وغريها يعتقد بان هلا دورا تأكيد الشخص منها (ارتفاع معدل الرتسيب  ،esrارتفاع
مهام يف حصول املرض).
بروتن االستحتثات  ،crpارتفاع عامل الروماتيزم )rf

وهذه كلها فحوصات ساندة وممكن ان تظهر يف أمراض
العالمات المرضية
يمتاز املرض بحدوث أمل مع تورم وحتدّ د يف حركة املفاصل أخرى لكن هناك فحص واحد مؤكد للمريض ال حيدث
الصغرية لليدين والقدمن والرسغن واحيانا يمتد ليصيب يف أمراض أخرى يسمى (ccpل .)anti
املفاصل الكبرية مثل الركبة والكاحل واملرفق وقد يرتافق طرائق العالج
مع اعراضه عامة كارتفاع بسيط يف درجات احلرارة مع املبادئ االساسية للعاج تعتمد عىل فرتة من الراحة مع
اعللراض اخللرى خللارج املفاصل ويتطلب التشخيص متارين بسيطة ملنع حتدد املفاصل اضافة لوصف العاج
استمرار االعللراض ألكثر من ستة اسابيع مستمرة وقد املناسب ,كام يعتمد العاج الدوائي للمريض عىل شدة
حيدث املللرض بأعراض حللادة ومفاجئة بشكل التهاب املرض والوضع العام ومدى حتمله واستجابته للعاج،
شديد مع حتدد املفاصل يف الصباح يستمر لساعة او اكثر وهناك بعض االدويللة يمكن وصفها تعمل عىل معاجلة
تورم فيها ،هذا املرض قد يسبب حدوث تشوهات دائميه إلتهاب املفصل وتسكن االمل تسمى مضادات االلتهاب
ال يمكن شفاؤها يف املفاصل وخصوصا اليدين خال غري الستريودية ( )nsaidوالتي غالب ًا ما توصف لفرتات
ثاث سنوات من االصابة به وقد حيتاج املصاب اىل عملية متقطعة وحسب حالة املريض وهناك الستريويد التي ممكن
جراحية لتبديل املفاصل الكبرية مثل الركبة واملرفق يف ان توصف للمريض اذا فشلت التي قبلها يف السيطرة عىل
املستقبل ،وهناك اعراض اخرى تنتج عن املرض تصيب اعراض املرض ،وهناك جمموعة كبرية من االدوية التي
اعضاء اخرى غري املفاصل منها (فقدان الشهية ,نقصان تستخدم لتغيري مسار املرض والسيطرة عليه ()dmard
الوزن ,هشاشة العظام ،ضمور العضات ,تورمات حتت لكنها غالب ًا ما تستغرق لفرتة زمنية ترتاوح بن ( 4ل )6
اجللد ,التهاب اغشية االوعية الدموية ,تقرحات اجللد ،اسابيع كي تعطي املفعول املطلوب وحتدد اجلرعة تبعا
جفاف العينن ،التهاب منظمة العينن ,تقرح قرينة العن ،لشدة املللرض وختتلف مللن شخص ألخللر كللا حسب
سوائل داخللل شغاف القلب ,التهاب شغاف القلب ،حالته ،ومن املمكن تغيري اجلرعة لنفس املريض حسب
اعتال عضلة القلب ،التهاب االعصاب املحيطة مثل حالته ،ورأي الطبيب املعالج ومنها (مضادات املاريا،
متازمة النفق الرسغي ،تضيق القناة الشوكية العنقية) سازوبايرين ،ميثوتركسيت ،أزاثايوبريم ،ليفلونومايد،
وهناك مضاعفات أخرى مثل (اعتال الكىل ،فقر الدم العاج البايلوجي) وغريها.
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الواحة

من تراث العرب
تحب أن تمتلك
يمزح معه فاقترب منه وقال له :يا بني هل
األصمعي رأى يومًا صبيًا صغيرًا ،وأراد أن
يحكى أن
َ
ُّ
ّ
مائة ألف درهم ولكن بشرط أن تكون أحمق!
الصبي رأسه بشدة وأجاب :ال بالطبع ال أحب ذلك أبدًا.
هز
ُّ
فعاد األصمعي يسأله من جديد :ولماذا؟
ُ
أجاب الصبي :ألنني أخاف أن يدفعني حمقي ألن أقوم بحماقة تبذر مالي وأخسره ويبقى علي الحمق وحده!.

من

هنا وهناك

ٌ
إطل ُ
موغل يف احلرب
وهنج
لاق احلكمة يف اهلجاء
ٌ
مذهب قديمٌ ،
النفسية ألنه ُيضاعف من وقع اهلجاء عىل املهجو؛ ذلك أن احلكمة
سيعة احلفظ سهلة الرواية فتجري عىل ا ْل ُسن الناس وترسي يف
اقواهلم وتنترش يف جمالسهم وترتدد يف معاماهتم فتكون الفضيحة
أضعاف ًا مضاعفة ألجل ذلك ال نجد هذا الرب من الشعر ،اال
نادر ًا إذ ال يقدر عليه اال فحول الشعر وقرناؤهم من مردة الشياطن.
ولعل أول من أبدع به هو ابو الطيب املتنبي هبجائه كافور االخشيدي
حن اطلق احلكمة يف هجائه فقال:
اب ُ
بلأخ َ ...ل ْو أ ّن ُه يف ثِ َي ِ
ود
احل ّر َم ْو ُل ُ
صلالِ ٍح ٍ
َ
لحل ٍّر َ
الع ْبدُ َل ْي َس لِ ُ
ِ
ّ
ِ
الع َصا َم َع ُه ّ ...
اس َملنَلاكليدُ
إن َ
الع ْبدَ إال َو َ
ال تَشْ َرت َ
العبيدَ ألن َْج ٌ
فذهب هذا البيت مث ً
ا وصار حكم ًة يرددها الناس فشاع ذكره
وحفظه صغريهم وكبريهم.
بترصف
حسان احلديثيّ /
حديث اخلميس ل ّ

مطبخ العائلة

وصفة (الرز بالقرنبيط) للرجيم

علماء

صوت البطريق تحت الماء
يسجلون
ّ
َ

ّ
متكن باحثون من تسجيل أصوات طائر البطريق حتت املاء
ألول مرة ،بعد أن كان االعتقاد السائد سابق ًا أن األصوات
الصادرة عن هذه الطيور تقترص عىل األوقات التي تتواجد فيها
فوق اليابسة فقط.
ووفق الدراسة التي نرشت نتائجها يف جملة «علوم احليوان»،
فقد تم تسجيل  203مقاطع صوتية للبطاريق حتت املاء يف
غضون شهرا واحد.
وتشبه األصوات املسجلة الصيحات الرسيعة القصرية ،وقد
سجلت مجيعها عندما كانت البطاريق تغوص يف األعامق بحثا
عن الطعام ،حسبام ذكر موقع جملة «نيوزويك» األمريكية.
وأشار الباحثون إىل أن إصدار األصوات حتت املاء عند البحث
عىل الطعام يدل عىل أنه سلوك مرتبط بالصيد عند البطاريق،
وليس أسلوبا للتواصل كام تفعل هذه الطيور عىل اليابسة ،وقد
يكون اسرتاتيجية لخافة الطرائد.

املقادير( :زيت نبايت :ملعقة كبرية ،القرنبيط 2 :رأس (زهرة مقطعة لقطع) ،ملح :نصف ملعقة صغرية ،فلفل أسود :ربع ملعقة صغرية).
طريقة التحضري - :سخني الفرن عىل حرارة  230درجة - .بطني صينية الفرن بورق األملنيوم وادهنيها بالزيت النبايت - .ضعي الزهرة
عىل مراحل بمحرة الطعام وافرميها حتى تصبح فتات صغرية احلجم جد ًا بحجم حبة األرز - .تبيل بامللح والفلفل األسود - .ضعي
الزهرة يف الصينية املجهزة وأدخليها الفرن ملدة  10دقائق مع التحريك من وقت آلخر حتى تتحمر وتنضج وتصبح ذهبية اللون- .
قدميها ساخنة إىل جانب اللحم أو الدجاج أو اخلضار املطبوخة حسب الرغبة.
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ُ
حرمة
تحقير المؤمن
يروي العامل (الشيخ حممد باقر شيخ السام)قائ ً
ا :كنت
دوما وبعد النتهاء من صاة اجلامعة أصافح املصلن عن
يميني وعن شللامل ،وعندما كنت أصيل اجلامعة خلف
(املريزا الشريازي) أعىل اهلل مقامه ،يف مدينة سامراء صادف
أن كان عن يميني رجل جليل من أهل العلم فصافحته،
وكان عن شامل رجل قروي فاستصغرته ومل أصافحه ،ثم
ندمت مباشة عن ترصيف اخلاطئ.
وقلت يف نفس لعل الشخص الذي ال شأن له يف نظري
فالتفت إليه فور ًا
مقرب ًا من اهلل وعزيز ًا عنده،
ُّ
يكون شخص ًا ّ
فشممت منه رائحة مسك عجيبة
وصافحته بأدب واحرتام
ُ
ً
ليست كروائح الدنيا وابتهجت وسرت كثريا ،ومن باب
االحتياط سألته :هل معك مسك؟
قال :كا مل يكن عندي مسك يف أي وقت ،فاستيقنت أهنا
من الروائح الروحانية واملعنوية وانه رجل جليل القدر
وروحللان ،ومنذ ذلك اليوم صممت أن ال أح ّقر وال
أستخف بمؤمن أبد ًا.

«الكمامة»!! ..
ّ
رغم ّ
أن هناك من يق ّلل من أمهية الوقاية يف مواجهة أي وباء
َ
ّ
مريض ،إال أن حالة اهللع التي صنعها (فريوس كورونا)
ِ
عاملي ًا وحملي ًا ،دفع أغلب العراقينَ
لرتداء األقنعة الواقية
ّ
أي أمهية،
(الكاممة) ،مع
للوجه
َ
آخرين مل يولوا املوضوع ّ
وكأهنا يشء
أو ّأهنم باألحرى سخروا من مرتدي الكاممة ّ
معيب ،إال ّ
أن الصحيح طبع ًا هو إختاذ مثل هذه الجراءات
الوقائية البسيطة قدر المكان لتفادي الصابة باألمراض،
وهو ما تويص به اجلهات الصحية.
ووسط الرغبة والرفض لرتدائها ..كشف هذا الوباء
البايلوجي ..وبا ًء نفسي ًا موازي ًا متثّل باجلشع الذي أظهره
بعض أصحاب الصيدليات ،عرب رفع أسعار الكاممات
جيب
وصل إىل ( 40ضعف ًا) عن سعرها األصيل ،وبينام ُ
فيه أن تتوحد اجلهود والقلوب ملواجهة هللذا اخلطر
املحدق بنا ،ترى أن هناك من يستغل مثل هذه األزمات
واألحداث والكوارث لشباع رغبته يف مجع املال والربح
عىل حساب إنسانيته.
وال نقول ّ
عمت اجلميع ،فهنالك صيدليات
بأن هذه احلالة ّ
ومراكز صحية كثرية يف كرباء واملحافظات ،بادرت إىل
تقديم الكاممة إىل املواطنن جمّان ًا ،حتى أن شاب ًا من أهال
ا َ
الديوانية مث ً
خاط نفسه ( 60كاممة) وقام بتوزيعها عىل
املواطنن باملجان ،تعبري ًا عن حرصه عىل سامة الناس
وحبه ملساعدة اآلخرين.
ّ

الشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي الحارثي النجفي

من هنا وهناك

ذكر الشيخ الحر في كتابه (أمل اآلمل)« :الشيخ أحمد
ً
ثقة،
بن أبي جامع العاملي :كان عالمًا ،فاضالً ،ورعًا،

يروي عن الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ،وصدرت
له بالغري إجازة بالرواية سنة  ،928ورأيت تلك اإلجازة
ّ
بخط بعض علمائنا».
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