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بس��م اهلل الرمحن الرحيم، تنزيل الكتب من اهلل العزي��ز احلكيم )1( إنا أنزلنا إليك 
الكت��ب باحلق فاعبد اهلل خملصا له الدي��ن )2( أال هلل الدين اخلالص والذين اختذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى إن اهلل حيكم بينهم يف ما هم فيه 
خيتلفون إن اهلل ال هيدى من هو كذب كفار 3 س��ورة الزمر: وتس��مى أيضا س��ورة 
الغرف، وهي مكية كلها، وقيل: س��وى ثالث آي��ات نزلن باملدينة يف وحيش قاتل 
مح��زة »قل يا عب��ادي« إىل آخرهن )1(، وقيل: غري آية » قل ي��ا عبادي »، عدد آهيا 
مخس وسبعون آية. * )تنزيل الكتب من اهلل العزيز احلكيم * إنا أنزلنا إليك الكتب 
باحل��ق فاعبد اهلل خملصا له الدين(: من الرشك والرياء. * )أال هلل الدين اخلالص(: 
ألنه املتفرد بصفات األلوهية، واإلطالع عىل األرسار والضامئر. * )والذين اختذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى( *: بإضامر القول. لو أراد اهلل 
أن يتخذ ولدًا الصطفى مما خيلق ما يشاء سبحانه هو اهلل الوحد القهار 4 * )إن اهلل 
حيكم بينهم يف ما هم فيه خيتلفون(*: من أمور الدين فيعاقب كال بقدر استحقاقه، 
وقي��ل: بإدخال املح��ق اجلنة، واملبطل الن��ار، والضمري للكف��رة، ومقابليهم أوهلم 
وملعبودهم فإهنم يرجون شفاعتهم وهم يلعنوهنم )1(. ويف اإلحتجاج: عن النبي 
)ص��ىل اهلل عليه وآله( يف حديث ثم أقبل )صىل اهلل عليه وآله( عىل مرشكي العرب 
فق��ال: وأنتم فلم عبدتم األصنام من دون اهلل؟ فقالوا: نتقرب بذلك إىل اهلل تعاىل، 
فقال هلم: أو هي سامعة مطيعة لرهبا عابدة له حتى تتقربوا بتعظيمها إىل اهلل؟ قالوا: 
ال، ق��ال: فأنتم الذين نحتموه��ا بأيديكم؟ قالوا: نعم: قال )عليه الس��الم(: فألن 
تعبدك��م هي لو كان جي��وز منها العبادة أح��رى من أن تعبدوه��ا إذا مل يكن أمركم 
بتعظيمه��ا من هو العارف بمصاحلك��م وعواقبكم واحلكيم فيام يكلفكم )2(. ويف 
قرب اإلس��ناد: عن الصادق، عن أبيه )عليهام الس��الم(، إن رس��ول اهلل )صىل اهلل 
علي��ه وآل��ه( قال: إن اهلل تبارك وتعاىل يأيت يوم القيامة بكل ش��ئ يعبد من دونه من 
شمس أو قمر أو غري ذلك، ثم يسأل كل إنسان عام كان يعبد فيقول: من عبد غريه 
ربن��ا إنا كن��ا نعبدها لتقربنا إليك زلف��ى، قال: فيقول اهلل تب��ارك وتعاىل للمالئكة: 
إذهب��وا هب��م، وبام كانوا يعب��دون إىل النار، وما خال من اس��تثنيت فإن أولئك عنها 
مبعدون )3(. * )إن اهلل ال هيدى( *: ال يوفق لإلهتداء إىل احلق )4(. * )من هو 

كذب كفار( *: فإهنام فاقدا البصرية.

ِحيِم ِن الرَّ َ محمْ ِ الرَّ ِم اهللَّ بِسمْ
ِكَتاَب  َن��ا إَِليمَْك المْ ا َأنمَْزلمْ ِكي��ِم )1( إِنَّ َ َعِزيِز احلمْ ِ المْ ِكَتاِب ِم��َن اهللَّ ِزي��ُل المْ َتنمْ
ِذيَن  الُِص َوالَّ َ يُن اخلمْ ِ الدِّ ي��نَ )2( َأاَل هلِلَّ ِلًصا َلُه الدِّ َ خُممْ ُبِد اهللَّ ��قِّ َفاعمْ َ بِاحلمْ
 َ ِ ُزلمَْفى إِنَّ اهللَّ ُبوَن��ا إىَِل اهللَّ ُبُدُهممْ إاِلَّ لُِيَقرِّ لَِياَء َم��ا َنعمْ وا ِم��نمْ ُدونِِه َأومْ ��ذُ َ اختَّ
اٌر  َ اَل هَيمِْدي َمنمْ ُهَو َكاِذٌب َكفَّ َتِلُفوَن إِنَّ اهللَّ َنُهممْ يِف َما ُهممْ ِفيِه خَيمْ ُكُم َبيمْ حَيمْ
ُلُق َما َيَشاُء ُسبمَْحاَنُه ُهَو  َطَفى مِمَّا خَيمْ ُ َأنمْ َيتَِّخَذ َوَلًدا اَلصمْ )3( َلومْ َأَراَد اهللَّ

يمَْل  ُر اللَّ قِّ ُيَكوِّ َ َض بِاحلمْ رمْ َ َواِت َواألمْ ��امَ اُر )4( َخَلَق السَّ َقهَّ َواِحُد المْ ُ المْ اهللَّ
ِري  َقَمَر ُكلٌّ جَيمْ َس َوالمْ ممْ َر الشَّ يمِْل َوَسخَّ َهاَر َعىَل اللَّ ُر النَّ َهاِر َوُيَكوِّ َعىَل النَّ
ٍس َواِحَدٍة ُثمَّ  اُر )5( َخَلَقُكممْ ِمنمْ َنفمْ َغفَّ َعِزيُز المْ ى َأاَل ُهَو المْ َجٍل ُمَس��مًّ أِلَ
ُلُقُكممْ يِف  َواٍج خَيمْ نمَْعاِم َثاَمنَِي��َة َأزمْ َ َجَها َوَأنمَْزَل َلُك��ممْ ِمَن األمْ َجَع��َل ِمنمَْها َزومْ
ُكممْ  ُ َربُّ ٍق يِف ُظُلاَمٍت َثاَلٍث َذلُِكُم اهللَّ ِد َخلمْ ًقا ِم��نمْ َبعمْ َهاتُِكممْ َخلمْ ُبُطوِن ُأمَّ
َ َغنِيٌّ  ُف��ُروا َفإِنَّ اهللَّ ُفوَن )6( إِنمْ َتكمْ َ ��ُك اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َفَأنَّ��ى ُتصمْ ُلمْ َل��ُه املمْ
َضُه َلُك��ممْ َواَل َتِزُر  ��ُكُروا َيرمْ َر َوإِنمْ َتشمْ َض لِِعَب��اِدِه المُْكفمْ َعنمُْك��ممْ َواَل َي��رمْ
َمُلوَن  ُتممْ َتعمْ ُئُك��ممْ باَِم ُكنمْ ِجُعُكممْ َفُيَنبِّ ��َرى ُث��مَّ إىَِل َربُِّكممْ َمرمْ َر ُأخمْ َواِزَرٌة ِوزمْ
ِه  ُه ُمنِيًبا إَِليمْ ِنمَْساَن ُضٌّ َدَعا َربَّ ُدوِر )7( َوإَِذا َمسَّ اإلمْ ُه َعِليٌم بَِذاِت الصُّ إِنَّ
ِ َأنمَْداًدا  ِه ِمنمْ َقبمُْل َوَجَعَل هلِلَّ ُعو إَِليمْ ُه َنِسَ َما َكاَن َيدمْ َمًة ِمنمْ َلُه نِعمْ ُثمَّ إَِذا َخوَّ

اِر )8( َحاِب النَّ ِرَك َقِلياًل إِنََّك ِمنمْ َأصمْ لُِيِضلَّ َعنمْ َسبِيِلِه ُقلمْ َتَتَّعمْ بُِكفمْ

تفسير السورةسورة الزمر 

اأبطاُل اخلطِّ الأول

لنختِم القراآن  معًا

في ظلِّ األزمة العالمية التي بات يمر بها بلدنا أيضًا.. نتيجة وصول عدوى فيروس وباء كورونا المستجد الينا، وما سّببه 
هذا من محنة كبيرة، وابتالء عظيم للناس.

أقول، في ظل هذه الش������دة ينبغي لنا العودة والتوّجه الخال������ص هلل تعالى وتذّكر فضله علينا بنعمة الصحة واألمان أوالًً، 
وعدم نس������يان إن هناك رجاال ونس������اَء من األطب������اء والكوادر التمريضية له������م الفضل علينا ثانيًا، فمن������ذ بدء األزمة وهم 
يرابطون بشجاعة األبطال المجاهدين عند خط الصد االول للمواجهة، يقفون وجهًا لوجه مع هذا الوباء الخطير القاتل 

الذي فّر ويفّر منه الكثيرون. 
نعم ينبغي لنا تذّكر ما يبذلون من جهود مضنية في هذا السبيل فإنه عمل عظيم ال يقّدر بثمن، وكذلك تذّكر بسالة 

صمودهم وهم يوصلون بعملهم الليل بالنهار.. لمنع تمدده أكثر ال سمح اهلل. 
السيما وقد ذكرت هؤالء األبطال المرجعيُة الدينية العليا بفتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها مؤخرًا، مؤكدة على إن 
من يضّحي منهم بحياته في هذا الس������بيل يثبت له أجر الش������هيد إن ش������اء اهلل، كون هذا العمل يقارب في األهمية مرابطة 

المقاتلين في الثغور دفاعا عن البلد وأهله. 
أخيرًا، فإن كلمة الشكر والثناء لتقُف عاجزة امام إيفاء زخم العطاء اإلنساني النبيل هذا، وهذا البذل السخي، وهم بهذا 

يعّدون مفخرة البلد، فتحية إجالل وإكبار لهم جميعًا، ودعاؤنا لهم  بدوام التوفيق في عملهم المقدس هذا.



سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  من  بتوجيه 
للعناية  الششفاء  مركز  بأنشاء  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
استيعابية)60(  بطاقة  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  والطوارى 

رسيرا لدعم جهود وزارة الصحة.
العابدين )عليه  العام يف مستشفى االمام زين  املستشار  وقال 
السالم( الدكتور ستار الساعدي: إن »العتبة احلسينية املقدسة 
تقوم بجهد استثنائي كبري بدعم الشعب العراقي عامة، وأهايل 
)كورونا(،  جلائحة  الوقائي  بالتصدي  خاصة  بصورة  كربالء 
حيث يقوم قسم املشاريع اهلندسية بتأهيل مركز الشفاء للعناية 

والطوارئ«.
وأضاف أن »املستشفى سيكون بسعة) 60 ( رسيرا الستقبال 
بأحدث  للنساء وجمهز  للرجال )30(  املرض، مقسمة )30( 
األجهزة الطبية ذات مواصفات عاملية، واجهزة ملراقبة املرض، 

وسيكون عىل طراز يريض املريض العراقي«.
املشاريع  قسم  مسؤول  مهدي  رضا  حسني  املهندس  بني  فيام 
الشفاء  املركز  انشاء  تم  املقدسة:  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية 
بلغ  والبناء  املشيدات  مساحة  ان  مبينا  )دونم(،  مساحة  عىل 
وأشعة وسونار فضال عن  اىل خمترب  باإلضافة  مرت،   )1400(

وجود غرف عناية للمرض، مضيفا ايضا يوجد اربع اجهزة 
لغسيل الكىل.

تقنية  شعبة  مسؤول  عبادي  عيل  امح��د  اوض��ح   جهته  من 
املعلومات: تم تنصيب شبكة) نيت ورك( هلا ثالث وظائف 
يف  ترتبط  والثانية  للمركز،  االنرتنيت  خدمة  تقديم  االوىل 
سريفر خاص باالجهزة الطبية، اما الوظيف الثالثة فتح عيادة 
والعمل عىل  الصحية  واالرشادات  االدوية  وتقدم  الكرتونية 
وهي  السالم  عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  يف  ربطها 

قليلة االستخدام يف مستشفيات حمافظة كربالء املقدسة.
عبد  املقدسة  كربالء  يف  الشعبي  احلشد  هيئة  مسؤول  بني  فيام 
مركزا  انشاء  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  سامهت  اهل��ادي: 
ميدانيا آخر خالل ايام معدودة من اجل تقديم اخلدمة الطبية 
واالستشارية ألبناء شعبنا، حيث ان املركز يتكون من )100( 

رسير و )7( صاالت عمليات.
يذكر أن العتبة احلسينية املقدسة قامت يف وقت سابق بوضع 
السالم«  »عليهام  احلسني  واالم��ام  االوصياء  سيد  مدينتي 
يف  جهودها  لدعم  الصحة،  وزارة  تصف  حتت  للزائرين، 

تقديم اخلدمات الطبية، والستخدامها للحجر الصحي.

العتبة الحسينية المقدسة 
تنشئ مركز )الشفاء( للعناية والطوارئ 
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ممثل منظمة الصحة العاملية الدكتور أدهم إسامعيل يثني عىل دور املرجعية الدينية العليا يف مواجهة فريوس كورونا املستجد.
لوس أنجلوس تستعّد إلقامة املؤمتر الدويل للفالسفة والعلامء وعلامء الرياضيات املسلمنی خالل العام اجلاري.

حمكمة العدل األوروبية: دول رشق أوروبا تنتهك القانون برفضها استقبال الالجئنی.
سّفاح جمزرة مسجدي كرايست تشريش يقّر بكل التهم املوجهة إليه وقتله لـ )51 شخصًا(.

جمعية كشافة الوارث تضطلع بمهام 

توعوية وإنسانية 

كشف املفوض العام جلمعية كشافة الوارث يف العتبة احلسينية 
املقدسة، صفاء الباهض عن تنفيذ خطة عمل شاملة ومستمرة 
ملواجهة أزمة كورونا، مبينًا أن »احلملة تّثلت بتقسيم الواجبات 
للمجاميع الكشفية، اذ بادرت املجموعة االوىل بحملة وقائية  
والشعب  األق��س��ام  وبعض  املطهر  احلسيني  احل��رم  ملحيط 
احلسينية  للعتبة  التابعة  الصحية  الرقابة  شعبة  مع  وبالتعاون 

املقدسة.
وأضاف، »فيام قامت املجموعة الثانية وبالتعاون مع دار الوارث 
للطباعة والنرش بتنفيذ محلة توعوية وارشادية للوقاية من وباء 
للمواطنني  توعوي(  بروشور)دليل  بتوزيع  تثلت  كورونا 
متضمنًا أهم النصائح الطبية والصحية والتي ُتسهم وتساعد يف 
احلد من إنتشار الوباء«، موضحًا أن »املجموعة الثالثة بارشت 
بتوزيع سلة غذائية عىل العوائل املتعففة يف حمافظة بابل محلت 

اسم )محلة كريم أهل البيت � عليه السالم(«.
فضاًل عن قيام املجموعة الرابعة بإنشاء معمل النتاج املعقامت 
وبارشاف اخصائيني من دائرة صحة حمافظة كربالء  لتوزيعها 

جمانًا عىل عامة املواطنني .

شهد حرم اإلمام عيل )عليه السالم(، تشييع جثامن املرحوم 
احلسني  الستار  عبد  السيد  العالمة  األديب  الشاعر  املحقق 
املوافق )2020/3/30( يف إحدى  الذي تويّف يوم اإلثنني 
الصحية  نتيجة تدهور حالته  النجف األرشف؛  مستشفيات 

بسبب إرتفاع نسبة اليوريا يف جسمه.
من  املدينة  تشهدها  التي  القاسية  الظروف  من  الرغم  وعىل 
جّراء تفيش وباء كورونا املستجد واإلجراءات املصاحبة له، 
إال أن ذلك مل يمنع من إقامة مراسم التشييع والصالة التي 
آية  تقدمهم  وُعلامئية  حوزوية  شخصيات  حضور  شهدت 
املرجع األعىل  السيستاين نجل  السيد حممد رضا  اهلل سامحة 
سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(، ملا 
للمرحوم من مكانٍة لدى أغلب العلامء األعالم حيث عمل 

املغفور له كمستشار علمي ولغوي ألغلبهم.
التعازي  بأحّر  وحمبيه  الفقيد  لعائلة  تتقّدم  )األحرار(  أرسة 
وخالص املواساة، سائلني الباري عّز وجل ان يتغّمده بواسع 

رمحته ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

تشييع جثمان العالمة السيد عبد الستار 

الحسني في النجف األشرف

عيٌن على العالم

*

*

*

*
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يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ألقى 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة،  كربالء 
فيها  أش��اَد  كلمة  الكربالئي،  املهدي 
لوباء  املتصّدية  الصحّية  الكوادر  بجهود 
والتضحية  للمخاطر  وحتدهّيم  كورونا، 
صحة  ع��ىل  احل��ف��اظ  سبيل  يف  بالنفس 

املرض.
وفيام ييل نص كلمة سامحته:

الطبية  الكوادر  مجيع  وأعزائي  أخ��واين 
الذين  وغريهم  واخلدمية  والتمريضية 
يف  العظيم  العمل  هب��ذا  اآلن  يقومون 
م��ع��اجل��ة امل���رض وخ��ص��وص��ًا م��رض 
مجيعًا  اليكم  نتقدم  كورونا..  فايروس 
عىل  االمتنان  وعظيم  الشكر  بجزيل 

خدماتكم االنسانية اجلليلة والنبيلة..
املرجع  عنها  ع��رّب  التي  ال��ك��وادر  ه��ذه 
الديني األعىل سامحة السيد السيستاين –
دام ظله الوارف- هؤالء مجيعًا أعّزة لدى 
بالرغم  فهم  ظله-  دام   – السيد  سامحة 
من التحديات واملصاعب واملخاطر التي 

املخاطر  هلذه  يكرتثون  ال  هلا  يتعرضون 
ويضحون بأنفسهم يف سبيل احلفاظ عىل 
صحة هؤالء املرض وأرواحهم فعملهم 
جواب  يف  السيد  سامحة  بني  كام  عظيم 
وجهودكم  عظيم  عملكم  االستفتاء 
خدماتكم  هذا  عملكم  بثمن،  تقّدر  ال 
هذه ُتقارب يف األمهية عمل املرابطني يف 
الثغور الذين يضحون بأنفسهم دفاعًا عن 
الثغور  املرابطون يف  البلد وأهله، هؤالء 
حتى أوّضح هذا املعنى وأبني امهية هذه 
يقفون  الذين  املقاتلون  ُهم  اخلدمات.. 
وجهًا بوجه امام االعداء الذين هيددون 
واعزائي  اخ��واين  كذلك  وأهله  البلد 
الكوادر الطبية والتمريضية عملكم هذا 
التي  املواقع  يف  املقاتلني  عمل  مثل  هو 
تواجه العدو من اجل احلفاظ عىل البلد 
وشعبه وانتم كذلك ألنكم جتاهبون عدوًا 
الكثري من  ارواح  رشسًا وفتاكًا وخيطف 
جهودكم  ان  والشك  وصحتهم  الناس 
يقّدرها  والثقيلة  الصعبة  وخدماتكم 

بالثواب  وسيقابلها  الدنيا  يف  تعاىل  اهلل 
وفخرًا  ِعزًا  كفاكم  اآلخرة..  يف  العظيم 
ان جهودكم هذه ال ُتنسى عند اهلل تعاىل 

وسيقابلها بالثواب العظيم يف االخرة.
اسامئهم  بذكر  االخ��وة  بعض  ننسى  قد 
هذا  يقفون  الذين  الكادر  جلميع  لذلك 
يف  بأنفسهم  ويضحون  امُلرّشف  املوقف 
سبيل احلفاظ عىل صحة وارواح الناس.. 
ملزيد  وندعوكم  وتقديرنا  شكرنا  نكرر 
اخلدمات  هذه  يف  والتحّمل  الصرب  من 
الرشس  العدو  هذا  مع  املواجهة  وهذه 
تعاىل  اهلل  بعني  اجلهود  فإن هذه  والفتاك 
ويف ضمري هذا الشعب الذي حيمل لكم 

كل التقدير واإلعجاب واالمتنان.
نسأل اهلل تعاىل ان حيرسكم من كل سوء 
اخلدمة  هذه  يف  عليكم  التوفيق  وُيديم 
ومستقبالً  تبقون ان شاء اهلل تعاىل اولئك 
اجلنود واملقاتلني االبطال الذين حيفظون 
ارواح الناس وصحتهم والسالم عليكم 

مجيعًا اخواين ورمحة اهلل وبركاته.

الشيخ الكربالئي: عملكم عظيم وال يقّدر بثمن ويقارب 
باألهمية عمل المرابطين على الثغور

في كلمة وجّهها للكوادر الصحّية المتصّدية لوباء )كورونا(



استفتاءات شرعية

األسماك

السؤال : ما حلية تناول سمك الفيليه 
املنشأ  جمهول  انه  علام  العظم  منزوع 
بالنسبة  وكذلك  اسواقنا  يف  ومطروح 
ال��ردي��ن  وس��م��ك  ال��ت��ون��ة  لسمك 

املعلب، افتونا جزاكم اهلل خريًا
اجلواب: ُيشرتط يف جواز أكل السمك 

أمران :
1- أن يكون له فلس عرفًا.

أو  حّيًا  عليه  الصّياد  يستويل  أن   -2
يموت داخل شبكة الصيد أو حظريته.
غري  اد  البل   من  املستورد  والسمك 
أو  املسلم  بيد  يوجد  الذي  اإلسالمية 
اإلطمئنان  يمكن  املسلمني  أسواق  يف 
بأّنه قد توّفر فيه األمر الثاين بالنظر إىل 
إّنام  السمك  التجارية من  الكمّيات  أن 
يتم صيدها بالسفن احلديثة التي يعتمد 
وقّلام  حّيًا  امل��اء  من  السمك  اخ��راج 

خيتلط هبا يٌش من امليتة.
كون  أي  األول  األم��ر  إح��راز  فيبقى 
السمك ذا فلٍس وهو متيّر إذا مل يكن 
عليه  يكن  مل  إذا  وأّم��ا   ، اجللد  منزوع 

قد  كان  فإن   ��� املعّلب  يف  كام   ��� جلده 
ذي  النوع  من  أّنه  الغالف  عىل  سّجل 
البلد  وكان  والردين  كالتونة  الفلس 
املصّدر يطّبق قوانني صارمة يف مطابقة 
املواصفات املسّجلة عىل الغالف كام يف 
داخله فرّبام يمكن إحراز أّنه من النوع 
احُتِمل  فإن  هذا  غري  يف  وأّما  املحّلل. 
املسلم  اليد  ذا  ب��أّن  به  معتدًا  إحتاماًل 
احرز  قد  املسلمني  سوق  يف  البائع  أو 
كونه ذا فلس بأن مل يكن ممن يستحّلون 
 ��� للفلس  ف��اق��دًا  ك��ان  وإن  السمك 
يكن  ومل   ��� السّنة  أهل  من  كاخواننا 
الضوابط  بتطبيق  يبالون  ال  الذين  من 
يده  عىل  اإلعتامد  فباإلمكان  الرشعية 
يعرضه  ال��ذي  السمك  مع  واملعاملة 
لألكل معاملة املذّكى الذي جيوز أكله.

سمكًا  اصطاد  أحدًا  أّن  لو   : السؤال   
عن طريق نصب الشباك يف النهر وبقي 
هذا السمك حمصورًا داخل الشباك يف 
داخل النهر ومات داخل الشباك فهل 

حُيكم بتذكيته ؟

اجلواب : جيوز أكله وال إشكال فيه إن 
كان السمك ذا فلس .

صيد  بآلة  العمل  حكم  ما   : السؤال 
غرسها  يتم  التي  الكهربائية  األس��امك 
كبرية  أعداد  قتل  إىل  يؤدي  مما  املاء  يف 
من األسامك الصغرية وباقي احليوانات 
يقوم  من  عمل  حكم  األخ��رى؟وم��ا 
بصناعة هذه األجهزة وبيعها مع علمه 
هذا  عمل  إليه  ي��ؤدي  ال��ذي  بالرضر 

اجلهاز ؟
اجلواب : ال جيوز استخدام آلة الصيد 
مائية كثرية  أحياء  تلف  إىل  تؤدي  التي 
مع  اآللة  مثل هذه  كام ال جيوز صناعة 

انحصار منفعتها يف احلرام .

السؤال: ما هو احلكم التكليفي للصيد 
اللهوي؟

سافرت  إذا  ول��ك��ن  جي��وز  اجل���واب: 
ألجله وجب أن تتم يف صالته.



ففيه نجاُتكم
ارفعوا أُكّف الدعاء

الدعاء هو وسيلة للوصول اىل اخلري والتحول من حاٍل إىل 
حاٍل أفضل وبه حُيقق اإلنسان الّرخاء وقد يكون الدعاء من 
يستحُق  موقٍف  أو  ملعروٍف  لتقديمِه  نتيجًة  آلخر  شخٍص 
الثناء والتقدير، فُيبادر الشخص بالدعاء لصاحب املعروف 
اخلري  لعمل  لتوفيقه  وعال  جل  اخلالق  اىل  باللجوء  وذلك 
رب  إىل  الفقري  العبد  من  الدعاء  يكون  أن  أو  والصالح، 
أم��وره  بتسهيل  تعاىل  منه  املعونة  لطلب  الغني  األرب��اب 

قد  الدعاء  أمهية  عىل  التأكيدات  واالخروية،أن  الدنيوية 
وردت يف مواضع عديدة يف القرآن الكريم والُسنة النبوية 

الرشيفة و روايات وأحاديث أهل البيت عليهم السالم 
وتتمثل األمهية البالغة للدعاء يف إثبات حقيقة عظمة 

اخلالق وقوته ِقبال ضعف اإلنسان و إستكانته، ويف 
الدعاء تتجسد عبودية اإلنسان هلل تعاىل والرغبة 

واملعونة  اخلري  عىل  التحصل  يف  منه  الشديدة 

بقلم: عالء الشاهر



الدعوات  جُييب  إنه  وجل  عز  اهلل  صفات  من  إن  اذ 
َتِجبمْ  َأسمْ ُعويِن  ادمْ ُكُم  َربُّ )َوَقاَل  قوله  يف  تعاىل  بينه  وكام 
العبادة  أبواب  من  الدعاء  تعاىل  َلُكم(غافر/60 فجعل 
وتواضع  ترّضع  عىل  الشاخصة  األدلة  من  للموقف  ملا 
العبد بني يدي ربه وهو ما يذكره الرسول األكرم)صىل 

اهلل عليه وآله وسلم( يف حديثه )الدعاء ُمخ العبادة(.
الدعاء واألئمة األطهار 

بأمهية  الناس  عامة  ُيشِعرون  كانوا  األطهار  األئمة  إن 
من  واالس��ت��زادة  الوصل  دوام  يف  سبيل  ال  إذ  الدعاء 
رائد  عىل  نّطلع  أن  ولنا  تعاىل،  بمناجاته  سوى  اخلري 
األدعية اإلمام السجاد عليه السالم وما ترك من اإلرث 
احلاوي عىل  السجادية  الصحيفة  بكتاب  املتمثل  اخلالد 
الرغيدة  للحياة  تثل دستورًا  والتي  األثر  بالغة  االدعية 
القصوى  و  الدائمة  احلاجة  إستشعار  عىل  تعتمد  التي 
لإلنسان لربه وكيف أن حتقيق مبتغاه ال يتم ما مل يعمل 
عىل إذابة نفسه وكينونته يف ُحب اهلل تعاىل والعمل اجلاد 
عىل ترك األمور التي حتجب إجابة الدعاء حيث يقول 
تُرّد الدعاء  التي  اإلمام السجاد عليه السالم)والذنوب 
ُسوء النّية،وُخبُث الّريرة،والنفاُق مع اإلخوان، وترُك 
التصديق باإلجابة، وتأخرُي الصلوات املفروضات حتى 
 ِ بالربِّ وجل  عز  اهلل  اىل  ب  التقرُّ وترك  أوقاهتا،  تذهب 

والّصَدقة واستعامل البَذاء والُفحش يف القول( 
الدعاء يبعُث الطاقة اإلجيابية 

الدعاء  ان  احلديثة  الطبية  الدراسات  بعض  بينت  لقد 
بعث  عىل  يعمل  اإلنسان  لدى  روحيًا  وازع��ًا  يملك 
من  له  حيث  عام،  بشكل  لديه  اإلجيابية  الطاقة  وتوليد 
االثر البالغ يف نيل واكتساب الشفاء اذا ما كان يعاين من 
داٍء ما، وهو ما ُيثبِت ما ذهب إليه االمام الصادق عليه 
املؤمنني  أحد  أوىص  حيث  عديدة  ق��روٍن  قبل  السالم 

ان  ولنا  داء(  كل  من  شفاء  فإنه  بالدعاء  بقوله)عليك 
نستشعر ما يبعثه الدعاء من طاقٍة اجيابية وهو ما يتضح 
يف موقف اإلمام احلسني عليه السالم عند وقوفه يف يوم 
عاشوراء وهو ُيناجي ربه بالدعاء شاكرًا فضله وإحسانه 
ملا يدور حوله من كيٍد  آبٍه  تعاىل يف قضاء حوائجه غري 
أنت  )اللهم  يقول  اذ  اخلالدة  الطف  معركة  لألعداء يف 
ثقتي يف ُكل كرب ورجائي يف ُكل ِشدة وأنت يل يف ُكل 
الفؤاد  منه  يضُعف  همٍّ  من  كم  وعدة  ثقة  يب  نزل  أمٍر 
ويقل فيه احليل وخيذل فيه الصديق ويشُمت فيه العدو 
إليك عّمن سواك  مني  إليك رغبًة  أنزلتُه بك وشكوتُه 
ُكل  وصاحُب  نعمة  ُكل  ويّل  وأنت  وكشفتُه  ففرجتُه 

حسنة ومنتهى كل رغبة(.
إجابة األدعية املأثورة

وهي  والفقر  الضعف  هي  اإلنسان  وحقيقة  طبيعة  إن 
التغلب  لغرض  للدعم  الدائمة  احلاجة  تستوجب  ما 
وهنا  بسهولة،  تتحقق  ال  قد  التي  احلياة  مصاعب  عىل 
خالقِه  مع  مبارشة  اتصال  قناة  فتح  اىل  اإلنسان  حيتاج 
االحتياج  جتسيد  يف  ألمهيته  الدعاء  ُيمثلها  القناة  وهذه 
األزيل من اإلنسان اىل اهلل تعاىل وقد ورد يف موارد كثرية 
مما رواه العلامء عن أهل البيت عليهم السالم تاكيدهم 
عىل الدعاء وخصوصًا بام يسمى باألدعية املأثورة وملا هلا 
من عظيم الكرامات يف قضاء احلوائج ودفع كل مكروٍه 
وبالء، وقد حث اإلمام الصادق عليه السالم يف احاديٍث 
ُكُثر عىل أمهية الدعاء وبيان انه من األسباب الفعالة يف 
يُرد  )الدعاء  السالم  عليه  قال  حيث  البالء  ودفع  درء 
القضاء،بعدما ابرم ابرامًا فأكثروا من الدعاء فإنه مفتاح 
ُكِل رمحة ونجاح ُكل حاجة وال ُينال ما عند اهلل عز وجل 
َما  تعاىل)ُقلمْ  قوله  مع  تامًا  يتطابق  ما  بالدعاء(وهو  إال 

(الفرقان/77. اَل ُدَعاُؤُكممْ َبُأ بُِكممْ َريبِّ َلومْ َيعمْ



مبادرة إنسانية لرعاية المرضى في كربالء..

في إطار اإلجراءات والتدابير االحترازية لمحاربة انتشار الوباء العالمي )فيروس كورونا( المستجد، 
في العراق بادر )18 طبيبًا( من مدينة كربالء المقدسة بإنشاء منصة الكترونية تعنى بتقديم 

االستشارة الطبية والعالجية للمرضى من خالل استخدام تطبيق )تيليجرام(.

منصة إلكترونية 
لتقديم إستشارات طبية للمواطنين 

األحرار: حسين نصر

ريبورتاج
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املهندس  امل��رشوع  امل��رشف عىل  وق��ال 
انطلق  »امل��رشوع  ان  عيل:  عبد  عباس 
بفريوس  إصابة  ح��االت  ظهور  بعد 
هيدف  وهو  كربالء،  مدينة  يف  كورونا 
يف  السن  كبار  م��ن  امل��رض  إب��ق��اء  اىل 
منازهلم قدر االمكان وتقديم النصائح 
الطبية هلم إلكرتونيًا؛ كون هذه الرشحية 
الوباء وصعوبة  هي األقل مقاومة هلذا 
تعرضًا  واألك��ث��ر  واحل��رك��ة  التنقل 

لإلصابة بفريوس )كورونا(«. 
فتح صفحة )طبيبك يف  »تم  ويضيف، 
املواطنني  اسئلة  عىل  لإلجابة  دارك( 
املنصة  »ف��ك��رة  ان  مبينا  الصحية«، 
شعرنا  ان  بعد  ج��اءت  اإللكرتونية 
اىل  املرض  تنقل  يف  صعوبة   هناك  أن 
يف  الصحية  والعيادات  املستشفيات 
وفرض  )كورونا(  فريوس  تفيش  ظل 
االق��رتاح  تم  لذلك  التجوال،  حظر 
املقدسة  ك��رب��الء  ص��ح��ة  دائ����رة  ع��ىل 
بعد،  عن  الطبية  االستشارة  بتقديم 
املشاركني  األط��ب��اء  ع��دد  وص��ول  مع 
بإختصاصات  طبيبًا  ألكثر من )130( 

دارك(  خمتلفة، عىل صفحة )طبيبك يف 
تعرض  حيث  اإللكرتوين،  للتواصل 
املعد  الطبي  الفريق  عىل  املريض  حالة 
ملختلف االختصاصات، وبدوره يتلقى 
االستشارة الطبية خالل )24 ساعة(«.

وتابع قائاًل، ان »املريض إذا كان بحاجة 
مع  تنسيق  فهناك  مفراس  او  اشعة  اىل 
لتوفري  املقدسة  كربالء  يف  االزمة  خلية 
للمرض  خ��اص��ة  اس��ع��اف  س��ي��ارات 
نقلهم  ارواحهم وتسهيل  للحفاظ عىل 
»املرحلة  ان  مضيفا  للمستشفيات«، 
مشاركة  تشمل  امل���رشوع  م��ن  االوىل 
)130( طبيبًا وملختلف االختصاصات 

االستشارة  تقديم  عىل  يعملون  الطبية 
عرب  للمرض  العالج  وكتابة  الصحية 
صفحة  او  التيليجرام  تطبيق  استخدام 
»نعمل  مستدركًا،  دارك«،  يف  طبيبك 
االطباء  من  عدد  وإرشاك  اضافة  عىل 
خالهلا  من  يمكن  التي  والصيدليات 

تقديم العالج«.
 وأشار صاحب الفكرة ومدير املرشوع 
مشاركة  تشمل  الثالثة  »املرحلة  أن  إىل 

العالج  إليصال  املتطوعني  من  ع��دد 
للمرض، وذلك يف احلاالت القصوى 
النتشار الفريوس كورونا، حيث سيتم 
أجور  من  واملتعففني  الفقراء  اعفاء 
يف  ال��وب��اء  انتشار  م��ن  للحد  ال��ع��الج 

حمافظة كربالء املقدسة«.
منوها اىل ان »مجيع املرض الذين ليس 
املستشفيات  اىل  الوصول  بمقدورهم 
أمراض  ولدهيم  الطبية  العيادات  او 
صفحتنا  اىل  الدخول  يمكنهم  مزمنة 
الفريق  م��ع  والتحدث  اإللكرتونية 
عىل  احلصول  هلم  يسهل  كي  الطبي 
الطبية  واالرش������ادات  االس��ت��ش��ارة 
خمتلف  حتميل  إمكانية  اىل  باإلضافة 

الوثائق عرب املوقع«.
ولفت إىل أن »الواجب الوطني والديني 
هو العمل عىل تقديم إرشادات وتوعية 
خالل  م��ن  امل��واط��ن��ني  لكل  مفتوحة 
تواصل مبارش مع أطباء من اجلهة التي 
من  تطوعي  كدعم  وذلك  هلا،  ينتمون 
أجل تقديم املساعدة للمرض، يف ظل 
هذه األزمة الوبائية التي نعيشها اليوم«.
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األحرار/ ضياء األسدي - تصوير/ صالح السباح

مجّمع مدارس األيتام في كربالَء
الكوادر الهندسية والفنية للعتبة الحسينية تواصل إنجاز 
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المهندس سالم سلمان سعدون

واهلندسية  الفنية  ال��ك��وادر  ت��واص��ل 
اهلندسية  ال��ق��دس  ارض  رشك���ة  يف 
املشاريع  قسم  وب��ارشاف  للمقاوالت 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية 
مدارس  جممع  مرشوع  إلنجاز  اعامهلا 
جنوب  السالم  حي  بمنطقة  االي��ت��ام 
وبمساحة  املقدسة  كربالء  مدينة  غرب 
عىل  موزعة  دون��امت   )9( تبلغ   كلية 
للبنني  منها  ث���الث  م����دارس،  س��ت��ة 
عىل  م��وزع��ة  للبنات  اخ��رى  وث��الث 
ذلك  واعدادية،أكد  ومتوسطة  ابتدائية 
املنفذ  املهندس  )سالم سعدون سلامن( 
املبارشة  اعامل  ان  مضيفا،  للمرشوع. 
 ،2019 العام  مطلع  كانت  املرشوع  يف 
تبلغ  البنائية للمرشوع  املساحة  ان  مبينًا 
ان  موضحا  مبنى،  لكل  )860(م2 

ملرحلتي  )مدارس  من  تتألف  البنايات 

املتوسطة واالعدادية( من مخسة طوابق 
ال��ذي  االريض  ال��ط��اب��ق  ضمنها  م��ن 
الطوابق  ام��ا  كافرتيا  ع��ىل  سيحتوي 
وغرفة  الطلبة،  صفوف  تضم  االربعة 
واملختربات  لالساتذة  واخ��رى  املدير 
كل  تضم  فيام  املطالعة،  قاعة  اىل  اضافة 
مدرسة  )24( صفًا، مشريا اىل ان الفرق 
وم��دارس  االبتدائيتني  املدرستني  بني 
املدارس  ان  هو  واالعدادية،  املتوسطة 
واحد  خمترب  عىل  ستحتوي  االبتدائية 
املتوسطة  م���دارس  عكس  ع��ىل  فقط 
واالعدادية التي ستحتوي عىل اكثر من 

خمترب.
الست  »امل���دارس  ان  س��ل��امن:  وت��اب��ع 
املبنى  نفس  يف  منها  ك��ل  ستحتوي 
املصعد  سعة  مصعدين  و  مصىل  عىل 
الواحد )20( طالبا باإلضافة اىل سالمل 

للطالب  وس��ط��ي  وس��ل��م  ال��ط��وارئ 
انه  اىل  مدرسة،اضافة  لكل  وساحة 
للمجمع  مركزية  ادارة  عىل  سيحتوي 
من  متألفة  لألطفال  وحضانة  وروضة 
ومركز  وسطي  مغلق  وملعب  طابقني 
املنطقة  اه��ايل  خي��دم  للمجمع  صحي 
املدارس  فأن  ذلك  عن  وفضاًل  ايضا، 
للصوتيات  بمنظومات  مزودة  ستكون 
واالطفاء واالنذار مصممة وفق احدث 
التصاميم اهلندسية مع مراعاة  ان تالئم 
ان  اىل  الفتا  الرتبية،  وزارة  متطلبات 
نسب االنجاز التي وصل اليهااملرشوع 
وامل��دة   %50 تبلغ  للهياكل  بالنسبة 
املحددة إلكامله بشكل كامل تبلغ )24( 

شهرًا اعتبارًا من تاريخ املبارشة«.
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منذ ظهور اإلصابة باألولى بفيروس كورونا المستجد في العراق والمفرزة الطبية في العتبة 
الحسينية المقدسة تعّد العدة والعدد لمواجهته، وذلك من خالل حملتها التي بدأتها بتحضير 
المواد الخاصة للتعفير وبالتنسيق مع دائرة صحة كربالء ومستشفى سفير اإلمام الحسين 

)عليه السالم(، وكانت تصاحبها االرشادات الصحية والوقائية المستمرة لمحاربة هذا الفيروس 
الخطير بغية الحد من انتشارِه.

األحرار/ حسنين الزكروطي

جهود حثيثة في مواجهة 

جائحة »كورونا« 

مفرزة العتبة الحسينية الطبية...

يف  الطبية  املفرزة  مسؤول  الشمري  جليل  امحد  احلاج  وكان 
هذه  خالل  املفرزة  عمل  لنا  يوضح  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الزائرين  حلامية  اختذت  التي  االحرتازية  واالجراءات  االزمة 
فريوس  انتشار  سامع  »عند  قوله:  خالل  من  واملنتسبني 
استنفرت  احلبيب  العراق  حمافظات  بعض  يف  كورونا 
جهودها  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطبية  املفرزة 
احلسني  االم��ام  سفري  مستشفى  مع  وبالتنسيق 
املقدسة  كربالء  صحة  ودائرة  السالم(  )عليه 
بكل طاقاهتا ومالكاهتا الطبية والتمريضية 
مشريا  الفريوس«،  انتشار  من  للوقاية 
اعتمدت  الطبية  »امل��ف��رزة  ان  اىل 
امل���واد  ج��ل��ب  ع��ىل  عملها  يف 
املخصصة بالتعفري من دائرة 

صحة كربالء وعن طريقة مستشفى سفري االمام احلسني )عليه 
السالم(، التي تعمل عىل خلط املواد وفق قياسات علمية عرب 

كوادرها املختصة«.
م الشباب الطوعية همِ

مدينة  شباب  من  متطوعة  جمموعة  »هناك  الشمري:  واضاف 
تزويدهم  يتم  شابا   )20( من  أكثر  وعددهم  املقدسة  كربالء 
باملواد واالدوات الالزمة كل يوم، وبتوجيه من املتويل الرشعي 
تعفري مجيع  ليتسنى هلم  الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد  سامحة 
االقسام والشعب التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ومنطقة بني 
املحيطة هبا كل  واملناطق  احلسيني  واملخيم  الرشيفني  احلرمني 
ادارة مستشفى سفري  الساعة، وحتت ارشاف  مدار  يوم وعىل 
االمام احلسني )عليه السالم( وحتديدا احلاج خضري النصاوي 

ومسؤول املفرزة«.
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اجتامعات متواصلة وتوصيات داعمة
كورونا  ازمة  فرتة  خالل  الطبية  املفرزة  عمل  »ان  الشمري:  وقال 
متواصل عىل مدار )24 ساعة( دون انقطاع، ويتمثل بتعفري املنطقة 
املشتبه هبا  او  بالكامل ونقل احلالة املصابة  التي توجد فيها االصابة 
واالشخاص املالمسني هلا اىل مستشفى االمام احلسني )عليه السالم( 
الطبية عرب سيارة االسعاف املتواجدة لتشخيص احلالة بشكل دقيق 
والتأكد من اصابتها او عدمها«، منوها اىل ان »سامحة املتويل الرشعي 
بالصحن  اخلاص  مكتبه  املتواصلة يف  يؤكددائام خالل جلساته  كان 
املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  االزم��ة  خلية  مع  الرشيف  احلسيني 
الطبية عىل ضورة  السفري واملفرزة  والكوادر الصحية يف مستشفى 
هتيئة كافة االمور الالزمة )املادية واملعنوية( للكوادر الصحية والفرق 

الداعمة ومساندهتا للحد من انتشار هذا الفريوس اخلطري«.
ضوابط وقائية

يف  االقسام  رؤساء  مع  متواصلة  جلسات  عقد  »تم  قائاًل:  وأردف 
بجميع  الطبية  املفرزة  اطالع  عىل  واالتفاق  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املنتسبني الذين كانوا خارج البالد او الذين  شاركوا يف مراسيم زيارة 
اجازة  اعطائهم  اجل  من  الفرتة  هذه  خالل  العسكريني  االمامني 
اىل  وارساهلم  املادية(  مستحقاهتم  يف  قطوعات  اي  )دون  اجبارية 

عمل المفرزة الطبية خالل فترة ازمة 
كورونا متواصل على مدار )24 ساعة( 
دون انقطاع، ويتمثل بتعفير المنطقة 

التي توجد فيها االصابة بالكامل 
ونقل الحالة المصابة او المشتبه 

بها واالشخاص المالمسين لها الى 
مستشفى االمام الحسين )عليه 

السالم( الطبية
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التحاليل املطلوبة،  الطبية إلجراء  مدينة االمام احلسني )عليه السالم( 
اذا  بالنتائج  وتزويدنا  يوما،   )14( ملدة  الصحي  احلجر  قرار  وتطبيق 
باملبارشة  السامح هلم  قبل  للتأكد من سالمتهم  او موجبة  كانت سالبة 
يف عملهم، واحلمد هلل لغاية اللحظة مل تشهد العتبة احلسينية املقدسة اية 
اصابة ملنتسبيها، وان كل ما يتداول يف مواقع التواصل االجتامعي حول 

هذا املوضوع عاٍر عن الصحة«. 
ارشادات وتأمالت

املواطنني  اىل  بتوجيه نصائح وارشادات وقائية  الشمري حديثه  وختم 
نود اعالمكم  العراق احلبيب  بقوله: »اىل مجيع االحبة يف مجيع مناطق 
ان الكوادر الصحية تعمل منذ ما يقارب الشهر عىل مدار الساعة ألجل 
محايتكم من هذا املرض اخلطري، وجيب التنويه عىل ان  اليد الواحدة ال 
تصفق، والكوادر حتتاج اىل دعمكم ودعائكم والتزامكم، وتطلب منكم 
مساعدهتا يف مواجهة هذا الفريوس اخلطري عرب التزامكم باإلرشادات 
الوقائية وعدم اخلروج من املنازل، وبعون اهلل ومهم الكوادر ودعائكم 
عن  الشمري  أعرب  كام  الفريوس«،  هذا  هناية  القادمة  االيام  ستكون 
مساعدة  يف  الطيبة  »مبادراهتم  عىل  الغيارى  للشباب  وامتنانه  شكره 

الكوادر الطبية يف عملية تعفري املناطق واالحياء«.  

الكوادر الصحية تعمل منذ ما 
يقارب الشهر على مدار الساعة 
ألجل حمايتكم من هذا المرض 
الخطير، ويجب التنويه على ان  
اليد الواحدة ال تصفق، والكوادر 
تحتاج الى دعمكم ودعائكم 

والتزامكم، وتطلب منكم 
مساعدتها في مواجهة هذا 

الفيروس الخطير
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األدبية

َب�����������َرُق َي������ي������ِن������َك  ويف  اإل��������ي��������َك  �������وَق�������ًا  ��������شَ
( ي�������ا ب����������َن حم����م����ٍد ي�������ا اأي�������ه�������ا )املَ������������ه������������ديُّ
����ِئ����ْم����ن����ا ُف������رَق������ًة ب��������َك ن�������ش���ت���غ���ي���ُث ف����ق����د �����شَ
�����ًة وَل�������ط�������امل�������ا ُخ���������ش����ن����ا امل�������������ش������اِع������َب ج�����مَّ
وال���������ط���������ارئ���������وَن ط��������َغ��������وا ب������ك������لِّ وق������اح������ٍة
م�����������اُر ق�����ل�����وَب�����ن�����ا وع�����ُق�����وَل�����ن�����ا ط������������اَل ال�����������دَّ
وق���������واف���������ُل ال�������������ش������رف������اِء ت�����ط�����ُل�����ُب ق������ائ������دًا 
زْح������َف������ُه������ْم وَي�����������ْق�����������ُدُم  اأب���������������دًا  ي����ن����ث����ن����ي  ل 
ف��������������اَز ال����������ذي����������َن حَت���������لَّ���������ُق���������وا ب�������ِل�������وائ�������ِه
�������ِل�������ْح ح���اَل���ن���ا اق������ِب������ْل اإم������������اَم ال����ع���������ش����ِر اأَ��������شْ
�����ق�����اي�����ِة �����ش����اِل����ٍح ����ن����ا َع����ط���������ش����ى ������شِ ف����ُن����ُف����و�����شُ
َم����ِع����ي����ُن����ُه َي����ِف����ي���������ضُ  اإْذ  اأح������م������َد  َن������ْب������ِع  ِم��������ْن 
ت�������������اهلِل م��������ا َف������������������َرٌج َي���������ُف���������كُّ ُق������ُي������ودن������ا
ه���������َو ِخ����������������َرُة ال��������ه��������ادي وُن����������������وُر ه������داي������ٍة
������ٍع ف�������������اَز امل������ط������ي������ُع ل�����������ُه ب��������ُك��������لِّ ت������وا�������شُ

�������ذا َي��������������وَم ال��������ُظ��������ُه��������وِر م�������ف�������اَزًة  ي�������ا ح�������بَّ
ج�������اُل�������ُه ج�����������لَّ  اهلَل  ن��������دُع��������و  ������ش�����ن�����ظ�����لُّ 
ِب�������ُظ�������ُه�������وِر ق������ائ������ِدن������ا و�������ش������اِح������ِب اأَْم��������ِرن��������ا
������ُلّ������وا ع����ل����ى ال�������ه�������ادي ال����ب���������ش����ِر واآِل������������ِه �������شَ

ن������ي������ا ب������َوج������ِه������َك ُت�����������ش�����ِرُق وَم����������ن����������اِزُل ال������دُّ
����ُق ������وؤُْل������ن������ا ي����َت����ح����قَّ ي������ا َم����������ْن ب�����َن�����ه�����ِج�����َك �������شُ
������ُق �������واَك ُي������َوفِّ ن������رُج������و ال��������ِوف��������اَق وَم�����������ْن ��������شِ
ف������م�������������ش������ارٌب ُت�����ف�����ن�����ى وُاخ�����������������رى حُت������������َرُق
ُت�������ش���َح���ُق ِة"  ِب�"ال�شام���ريَّ ����ُع����وُب����ن����ا  و�����شُ
������ر ٌب وُم�������������شَ وال�������������ف�������������اِزُع�������������وَن ُم������������غ������������رِّ
ُق ������دَّ ُم�������������شَ وه���������و  ال������َع������ل������ي������اِء  اىل  َي�������ه�������دي 
ُق ������ْب������َط������ًا وك������������لُّ ِج�����������ه�����������اِدِه َي�������َت�������َف�������وَّ �������شِ
ُق������وا َي������َت������ف������رَّ ومل  ُه��������������دًى  ُم����������ت����������اآِزري����������َن 
�����َرن�����ا ِب�������َغ�������ْي�������ٍث ُي�������������وِرُق واغ���������ُم���������ْر َت�����������ش�����حُّ
�������ُق ِم�������������ْن َم������ن������ه������ِل ُط���������ْه���������ٍر ِب����������ا ي�������َت�������َدفَّ
ُق ِب���������ُه���������َدى الإم����������ام����������ِة ������ش�����ائ�����غ�����ًا َن����������َت����������َذوَّ
َي����������ْف����������ُرُق ب��������ال��������ع��������داَل��������ِة  اإم�������������������اٌم  اإّل 
املُ�������������ش������ِف������ُق الإم���������������������اُم  اهلِل  ��������ُة  وَب��������ق��������يَّ
ُق ������دِّ خ������������اَب املُ��������ع��������اِن��������ُد اأم������������������َرُه املُ������ت�������������شَ
�������ُت�������وا وَت������َه������ْرَط������ُق������وا م������ن ِم���������ارِق���������َن َت�������زمَّ
������ُق َي������ت������َح������قَّ حُم���������م���������ٍد  لآِل  َف�������������َرَج�������������ًا 
ُق �����وَّ َف��������ْخ��������ِر الإم����������ام����������ِة َم�����������ْن َل�����������ُه ن�����ت�����������شَ
ُق �����اُت�����ُك�����ْم ْلب�������������ِن ال������ب������ت������وِل َت��������َت��������وُّ ف�����������شَ

زادةاقِبْل إماَم العصِر أَْصِلْح حاَلنا    ح��ل��م��ي  ح��م��ي��د 
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ُر، ويكفي اأن اأناديك، يا لهف قلبي ونف�شي،  ني ال�شّ �شيدي، قد م�شَّ
لتهتّز  روحي لبهاء ا�شمك. فاأنا ل اأملك اإل الكلمات ات�شرع بها 
َث  قرب نور جدثك.. هنا يف �شريحك �شوء منك، يجعلني اأت�شبَّ
ودمائك  املنحور،  نحرك  بحق  اهلل  اأ�شاأل  با�شمك،  اأمتتم  به. 
ل  باأمان  لأ�شعر  حبيب،  من  عليك  ا�شمي  يّر  اأن  ع�شى  الزكية 
يدركُه اإل زائروك، وخا�شتك الذين اأثقلوك بالع�شق واأثقلتهم 

بالتوفيقاِت وال�شفاعة. 
�شيدي، يا باب الرحمة: زيارتك عّلمتني حب الآخرين يف ع�شٍر 
ماتت بِه الرحمة. علمتني اأن امت�شك بحبل هلل املتن، واأم�شي 
بطريقِه �شابرًا، حمت�شبًا، �شامتًا يف ع�شٍر يطرد اأمثايل. عّلمتني 
النخيل والأ�شجار  ان�شانًا يلك ب�شاتن اخلر، ويوقد  اأكون  اأن 
على  ال�شيطان  فيه  ي�شاحلون  زم��ن  يف  درب��ي  ت�شيء  �شموعًا، 
املائكة.   بن  ال�شيطان  من  تختبئ  ملاذا  وي�شاألوك:  ماك،  اأنه 
عّلمني يا مولي ملن اأعطي عقلي؟، ملن اأك�شف وجهي؟، ملن افتح 
الباطل،  بحر  يف  غارقن  دام��وا  ما  �شاأ�شّدق  منهم  من  �شدري؟ 
عند  اأحامي  فاأوقفت  جاهز؟.  العنق  على  الرزق  قطع  و�شيف 
اأ�شر نحو  اأختبئ من اوبئة احلياة حتت ظلك،  حدود ر�شاك. 
خملوقا  جعلتني  اخل��وف،  من  ن��ورك  ج��ّردين  �شامتًا،  �شيائك 
على  احلقودين  اأجامل  الطيبن،  النا�ض  يف  نف�شي  اأرى  خمتلفًا، 
م�ش�ٍض، واأنا بكل فخٍر م�شنود بفكرك، اأعطي ول اآخذ، مف�شٌل 
اىل جزءين با�شمن كاهما قادران على �شراء الآمال املوؤجلة، 
ول يفرتقان عن ع�شق طريقك. روحي امل�شرتكة بهما جمنونة 
جنون  بعرفتك،  باأر�شك  برقدك  با�شمك،  جمنون  اأن��ا  بك، 
اأ�شعارًا، لكنها ل تقراأ  اأكتب بر�شاك عني كلمات ت�شبه  اأبدي. 
املفردة،  حلاوة  معي  يتعاطفون  قد  اأح��د.  معناها  يعرف  اأو   ،
وي�شتكربون على فهِمها. يكفيني ان روحي مطمئنة اأنك تب�شر 

اآلمي املكتوبة بالأحزان. 
�شدِة  يف  با�شمك  َث  اأت�شبَّ اأن  واآث��رُت  ُر،  ال�شّ م�ّشني  قد  �شيدي، 
اجلرثومية  ال�شباح  زمن  يف  كفني  يدي  بن  اأحمل  واأنا  املوت، 
واأدّونه  اأملي،  قلمي  يخط  لهذا  عنوان.  با  الظل  يف  تقتل  التي 
حتت قبتك، واأمام جدثك الطاهر، كي اأرحل اىل العظيم مثقا 

ب�شفاعتك.    

آثرُت أن أتشبََّث باسمك 
في شدِة الموت ح���ي���در ع��اش��ور
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غريبًا حتّط رحالك..
على اأدمي هذي الأر�ض،

واأنت ابن ال�شماء!
فتبتهج الفرا�شات وطيور احلب،

وتع�شو�شب �شوقًا قفار الروح،
وجدب �شحارى القلب،

في�شر الكون الأحدب اأخ�شر،
وتبزغ يف الآفاِق.. اأنا�شيد اخل�شِب،

ويعلو هديل حمامات احل�شرة،
وتزقزق ع�شافر الروح فرحًا،

مع طلوع اأذان الفجر..
حن ي�شّق �شوت الداعي �شكون الظلمة.

منفردًا يقطع ليل الوح�شة،
فيندلق �شال النور،

ويهطل مدرارًا مطر اخلر،
�ض اأمٌل.. ويعِرّ

من قلق النتظار الدامي ملجهول قاتل،
كظلِّ ب�شمة يتيمٍة

و�شبح فرٍح تائه،
يزور اأيامنا خجًا!

كي ي�شح من وجه مدينتنا..
حبيبته..
حبيبتنا..

اآثار اخلوف من " كورونا"

ط���ال���ب ال��ظ��اه��ر

ق��ري��بٌ ف��ي ب��ع��ده!
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ب��ش��رى م��ه��دي ب��دي��رة

هي بقعة �شغرة ، بحجم القلب ت�شري فيها دماء الولية ، متنقلة 
بن اأوردة و�شراين . 

تقع حيث ترنو القلوب، حيث تهوي اأفئدة العا�شقن .
يكن للناظر اإليها من عمق الكون اأن يراها تتاألأ �شياًء ..فت�شيء 

العوامل .
لطاملا كان النور ينبعث من اأعلى ليحيط بالأر�ض ، اأّما هنا !! فهذه 
البقعة ت�شيء لأهل الأر�ض وال�شماء ، تخرتق احلجب فت�شّكل مع 

الأكوان اإك�شر قدا�شة .. ثّمة �شيمفونية تعزف هاهنا.
ع�شٌيّ على العقول اإدراكها ، ويكن للروح اأن تعيها ، �شوت ت�شبيح 

الأماك �شعودًا وهبوطًا
مكان ل يفرّت �شاكنوه تقدي�شًا، ولو ك�شف لنا الغطاء ل�شمعنا دوّي 
نحُر  فّثم  توّلوا  اأينما  هنا،  للجغرافيا  مكان  ..ل  التائقن  حنن 

احل�شن..
يف الليل ترتدي اأرواح العا�شقن معاطف ال�شوق وتغادر اإىل حيث 
اأفق اخليال،  ملكوت الإله، تبتغي بل�شمًا لاأمل واجلراح حتّلق يف 
تبحث عن بغيتها ، تت�شارع دقات القلوب تتجه نحو حنن ، ثمة 
ي�شبه  �شماوي  ع��امل  يف  تهيم  حيث  اإىل  ،فتعرج  ت�شّدها  وجهة 
الأ�شاطر ،" فاخلع نعليك اأيها العا�شق اإنك بالواد املقد�ض طوى"، 

وارتد  احرامك لتدخل يف حرم الإله .
احرم يف رحاب قد�ض امللكوت، والب�ض البيا�ض ، وطّهر قلبك ونّقه 

باء الكوثر، وحّط الرحال يف كرباء .
روحي  ،وتطاأ  �شيدي  اأعتابك  على  لأ�شجد  اأ�شواقي  اأعرب  واأراين 
بقعة جلّلتها قدا�شة الإله ،وحفّتها املائكة ، هنا يقبع النور وهنا 
منبع النورانية ،واأجتّرد عن الكون متلهفًة لأن اأكون مع الأماك 
اأع��ّدت  والأر���ض  ال�شماوات  عر�شها  جنة  اإىل  واأ���ش��ارع   ، اأ�شابق 

للعا�شقن.
فاأطوف حول �شريحك والتم�ض لنف�شي قب�شًا من نور .. نور يك�شف 
يل الغطاء لأرى بب�شر من حديد كيف اأين ُخلقت من فا�شل طينة 

الطهر والقدا�شة ..
وكيف اأين اأعي�ض حلظات يف عامل الوجود..

وتتواىل اأمامي �شور الطف الواحدة تلو ا خرى واأراين اأتنف�شك 
تدري  ل  ولكن  املكان  دموعي  وحتتل   ، اأخ��رى  بعد  �شهقة  �شيدي 
اأتبكيك �شوقًا ؟ اأترثيك حزنًا ؟بل ت�شمك ا�شتياقًا ، ولوعة فراق.

 ، احل��زن  م��ع  احل��ب  فيها  ام��ت��زج  ل��ق��اء،  بلحظة  ال���روح  وت�شعد 
ال�شدين  اجتماع  الأوىل  للمرة  ف��اأدرك   .. الدموع  مع  وال�شعادة 
اأعقل  كان  عاب�شا  ب��اأّن  حنن  حلظة  يف  احل�شن..واأقّر  حب  يف 

املجانن.

ِس����ف����ُر ال��ع��اش��ق��ي��ن
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الطفولة البريئة

حوار: حنان الزيرجاوي

وتهديدات االستخدام 

غير المبرمج لألنترنيت )2-1(

حوارات
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الملكوتي  العالم  إنه ذلك  الرائعة،  التخيالت، واألحالم  البراءة والصفاء، ونقاء  عالم الطفولة.. حيث 
الموشح بالغفلة والسهولة واللعب، وأولى محطات االنطالق الى الحياة الفسيحة.

هم فلذات األكباد، وريحانة الحياة، وزهور العمر، وبلسم الجروح، انهم كنز اإلنسانية ومستقبلها، 
فعلينا أن نعمل على إعدادهم إعدادًا مناسبًا يتناسب مع حجم المسؤوليات المستقبلية التي 

ستلقى على عاتقهم، كونهم بناة المستقبل.
لذا كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور ابراهيم صفاء الصائغ اختصاص الطب النفسي ومدير مكتب 

الصحة النفسية بدائرة صحة ذي قار، فكان معه هذا الحوار:
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على  العنكبوتية  الشبكة  تأثير  إن  هل   

الطفل مشابه لتأثير التلفزيون؟

والسبب  التلفزيون،  من  أكثر  سلبا  تؤثر  العنكبوتية  الشبكة 
األفكار  تلك  االفكار،  وغزارة  املطروحة  املواضيع  تنوع  هو 
معظمها ال تالئم عمر الطفل، وقد تم وضعها بالشبكة للفائدة 
التجارية واالعالمية، وتكون االفكار املطروحة غري خاضعة 

للرقابة وحتمل بعضها طابعا غري انساين او عنيفا او احيائيا. 
وكثرة وغزارة املواضيع يف الشبكة سيسبب محال فكريا ونفسيا 
االجهاد  يسبب  وبالتايل  يتحمله،  ال  قد  الطفل  عىل  وعاطفيا 

وامللل. 
التلفزيون فتكون مواضيعه منتقاة وهادئة اكثر وال حتمل  اما 
االحيان  معظم  يكون  التلفزيون  وان  كام  باملواضيع،  غزارة 
الطفل  يستطيع  التي  الشبكة  عكس  عىل  االبوين  بمشاركة 
ظهور  بداية  ويف  خلسة،  خالهلا  والتجول  فيها  الدخول 
ال  بينام  عنه،  االطفال  بإبعاد  االصوات  صدحت  التلفزيون 

نجد ذلك يف يومنا احلايل فام هو السبب؟
هل أجريت بعض البحوث التي أظهرت أن 

التلفزيون ال تأثير سلبيا له مثال؟ أم ماذا؟
ليست لدي معلومة حول وجود بحوث من عدم وجودها، 

لكن بالنسبة ألي حالة جديدة يتم عرضها عىل املجتمع سيتم 
للتلفزيون  حدث  ما  وهذا  وانتقاد،  باستغراب  مواجهتها 
االخبار،  نقل  منها  كثرية  فوائد  للتلفزيون  ان  تبني  ثم  سابقًا، 
واملسلسالت  الرتفيهية  الربامج  ومشاهدة  الطقس،  ومعرفة 

واالفالم اهلادفة وغريها.
بادئ  وانتقاده يف  منه  التخوف  يتم  فلم  بالنسبة لألنرتنت  اما 

االمر، وكان اجلميع يتمنى وجوده يف العراق. 
تظهر  بدأت  العراق  استخدامه يف  من  بعد )17( سنة  ولكن 
عىل  مشاكل  ظهور  من  والتخوفات  االنتقادات  من  الكثري 
واالف��ك��ار  التصفات  تغري  ناحية  م��ن  االط��ف��ال  مستوى 
وأساليب احلياة، وهناك أصوات كثرية تتعاىل لرفضه، علام ان 

الكثري من الناس بدأوا يعتادون عليه.
 م���ن أش���ه���ر ال���م���ق���والت ال���م���ع���روف���ة: إن 
كيف  ال��ل��ع��ب،  ط��ري��ق  ع��ن  يتعّلم  الطفل 
الطريقة  غياب  مع  اذن  اآلن  الطفل  يتعّلم 
االلعاب  تكفي  ه��ل  للعب؟  الكالسيكية 
اللعب مع  االلكترونية للتعّلم وتغني عن 

االطفال في الواقع؟
بالضبط كالم غاية بالدقة واالمهية، ان اللعب عىل الكومبيوتر 
يكون وكأن الطفل يلعب مع يشء جامد.. معد مسبقا ومربمج 

للعب، وال يعكس تعابري برشية او ردودا  بريئة. 

الشبكة العنكبوتية تؤثر سلبا أكثر من التلفزيون، والسبب 

األفكار  تلك  االفكار،  وغ��زارة  المطروحة  المواضيع  تنوع  هو 

معظمها ال تالئم عمر الطفل



A h r a r w e e k l y

25

بينام اللعب مع االطفال سيساعد الطفل بدخول جتربة فريدة 
اجلسدية،  قابلياته  ومعرفة  جسديا،  االحتكاك  حيث  من 
الطفالن  ختاصم  فاذا  باللعب،  واالخالقية  االدبية  وحدوده 
صداقة  عالقة  عىل  ويكونا  يتصاحلا  ان  جيب  اهنام  سيتعلامن 
السنني  لعرشات  تتد  قد  العالقة  هذه  لبعضهام،  واح��رتام 
وعىل ضوئها ستتحدد وسائل العيش، وتنفذ اخلطط املالئمة 
العالقات  تكوين  خ��الل  من  ذل��ك  كل  حي��دث  مستقبال، 
اللعب  عند  اال  حتدث  ال  والتي  االطفال  باقي  مع  الطبيعية 

اجلسدي والواقعي اليومي.
دة   هل ُتعد باقي األجهزة االلكترونية الُمعَّ
ل��ألل��ع��اب م��ث��ل األت�����اري س��اب��ق��ًا أو )ال��ب��ل��ي 
األج��ه��زة  م��ن  غ��ي��ره��ا  أو  ح��ال��ي��ًا  ستيشن( 
الطفل  على  الضرر  حيث  من  المتساوية 

مع ألعاب اإلنترنت؟
)البيل(  مثل  فقط،  للعب  املخصص  فاجلهاز  بالطبع،  كال 
منها  يمل  ان  أقل، وممكن  العابا  يتيح  اقل ألنه  يكون ضره 

الطفل بعد فرتة قصرية. 
اما العاب النت فال حص هلا، وهي تتيح للطفل تنوعا، وهذا 

التنوع هو منبع اخلطورة يف حال مل تتم مراقبة الطفل.
االخيرة من خالل  اآلون��ة   هل الحظتم في 

اخ��ت��ص��اص��ك��م ال��ن��ف��س��ي ك���ث���رة ان��ت��ش��ار 
االطفال؟  وما هو  النفسية لدى  االم��راض 

السبب برأيكم؟
واالسباب  االمراض  هبذه  االطفال  بإصابة  زيادة  هناك  نعم 
كثرية، منها تعطيل املدارس، ابتعاد االبوين جسديا ومعنويا 
انفصال  االبوين،  بني  واملجادالت  اخلالفات  اطفاهلم،  عن 
االمن..  فقدان  من  سببته  وما  االخرية  االحداث  االبوين، 
االطالقات  سامع  عند  االم��ان  بعدم  االطفال  حيس  حيث 

النارية.
التي    واألبحاث  الدراسات  الكثير من  هناك 
توضح ان االنترنت سبب في اظهار امراض 
كثيرة منها العزلة؟ كيف يمكن مواجهة 

هذه االمراض, ومن المسؤول عنها؟
ورسقة  االن��ظ��ار  جل��ذب  فعالة  وسيلة  االن��رتن��ت  بالتأكيد 
الوقت، وبإمكان الشخص قضاء ساعات عىل النت من دون 
املجتمع  عن  العزلة  له  سيسبب  وهذا  بالوقت،  االحساس 
االجتامعية  واملهارات  العالقات  تطور  كون  واالصدقاء. 
حيتاج لقضاء أوقات يومية مع املجتمع وباستمرار. اما العزلة 
باستئناف  عالجها  فيمكن  االنرتنت؛  نتيجة  حتدث  التي 

االحتكاك باملجتمع بشكل يومي.



من  ع��دد  رّد  ال��دراس��ات  بقية  وكحال   
بعدة  االطروحة  علامء االسالم عىل هذه 
أمحد  الشيخ  كتاب  منها  وكان  كتابات، 
ركائز عقيدة  أهم  فيه،  تناول  وقد  سلامن 
ان  حيث  اإلهلية  باإلمامة  قوهلم  الشيعة 
بينهم  الكائن  هي  العقيدية  املفردة  هذه 
ومنُذ  اإلسالمية،  الفرق  من  وغريهم 
هناك  ك��ان  االس���الم  يف  االول  ال��ي��وم 
ثبوته  وطرائق  املنصب  هذا  حول  نزاع 
الكتب  ي��ق��رأ  وم��ن  صاحبه  وص��ف��ات 
حماورات  يف  وينظر  والكالمية  العقيدية 
أصحاب األئمة )عليهم السالم( جيد أن 
قضية اإلمامة والنص والعصمة حاضة 

بقوة يف هذه املوارد.
نظرية  عىل  املقدمة  يف  الكاتب  وحت��دث 
)القراءة املنسية( ونقد الركائز التي قامت 
عليها والشواهد التي استدّل هبا صاحبها، 
ويف املقابل بيان أصالة عقيدتنا يف اإلمامة 
وليدة  وأهنا  السالم(،  )عليهم  واألئمة 
املعتربة واملأثورة عنهم ال عن  النصوص 
ما  ان  املؤلف  واعترب  املفّوضة،  أو  الغالة 
عند  اإلمامة  ملفهوم  قراءة  إعادة  به  جاء 
الشيعة وانتهى اىل وجود قراءتني لإلمامة، 

يف  السائدة  القراءة  هي  األوىل:  القراءة 
هذه األعصار وما قبله، وهي املسيطرة يف 
كتب العقائد وعلم الكالم، ولذلك جعل 
األوىل من حيث الرتتيب ألهنا هي الوجه 
الرسمي للتشيع، وقد عرّب عنها املصنف 
هلا  وأّرخ  املعصومني(  )االئمة  بنظرية 
زمن  منذ  اتباع  النظرية  هلذه  كان  بقوله: 
يف  أكثر  أتباع  هلا  وص��ار  األئمة  حضور 
يف  تكنت  أن  إىل  املتأخرين،  االئمة  زمن 
التلقي  نظرية  املنافسة  االئمة  غيبة  عص 
عىل  هذا  جدي،  بشكل  لالمامة  البرشي 
الرابع  القرن  ازهر  حتى  أهنا  من  الرغم 
يف  السائدة  العقيدة  تصبح  مل  اهلجري 
القرن  مطلع  منذ  لكنها  الشيعي  املجتمع 
أصبحت  اليوم  حتى  اخلامس  اهلجري 
هي املمثل الرسمي للتفكري الشيعي، إىل 
حد صريورة وجهة النظر هذه يف األلف 
املذهب  ضوري���ات  من  األخ��رية  سنة 
هذه  ومعامل   ، عقيدته  من  ذاتيًا  وج��زءا  

النظرية تصنف يف ثالثة امور رئيسة.
االوىل:  القراءة  يف  االول  املصنف  معامل 
النبي  مثل  مثلهم  اهل��دى  أئمة  ان  هي 
قبل  من  منصبون  وال��ه(  عليه  اهلل  )صىل 

منصب  اي  املنصب  ه��ذا  يف  تعاىل  اهلل 
عليه  اهلل  )صل  النبي  عرّب  وقد  اإلمامة،  
من  اإلهلي  التعني  هبذا  للمسلمني  واله( 
منصبون  إذن  فاالئمة  ال��ن��ص،  خ��الل 
قبل  من  عليهم  ومنصوص  اهلل  قبل  من 
فمن  وال��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول 
اإلهلي  األم��ر  ه��ذا  املسلمني  من  يتبع  مل 
والنص النبوي فقد انحرف عن الصاط 
اهلدى  أئمة  علم  ان  الثانية:  املستقيم، 
اكتسايب،  غري  لدين  علم  النبي  علم  مثل 
فهم مطلعون عىل الغيب باذن اهلل، فعلم 
االئمة ليس ناجتًا عن رأهيم واجتهادهم، 
بمجال  يتعلق  ما  كل  يف  علمهم  ان  كام 
أسوة  فيه  يكونون  وما  الدينية  املعارف 
اخلطأ،  من  مصون  علم  للناس  وق��دوة 
النبي  مثل  مثلهم  اهلدى  ائمة  ان  الثالث: 
)صىل اهلل عليه واله( معصومون من مجيع 
عن  منزهون  مطلقة،  عصمة  املعايص 
عمدها  وعن  وصغريها،  املعايص  كبري 
اخلطأ  من  معصومون  هم  كام  وسهوها، 
ينعم  إهلي  وتفضل  نعمة  العصمة  وهذه 
هبا اهلل تعاىل عىل املختارين املصطفني من 
هتذيب  من  بكثري  ارفع  حالة  وهي  عباده 

كتاب )وهم القراءة المنسّية(
محاكمة علمية لنظرية »علماء أبرار«

حديقة الكتب
إعداد/ حسين نصر

أخذ الشيعة اإلمامية عن أئمتهم األطهار )عليهم السالم( أصول العقيدة، والتي من أهمها 
عصمة اإلمام وأنه منّصب من اهلل تعالى لهداية خلقه، ونظير كل الحقائق نالت الشيعة 

الكثير من الشبهات والتشكيكات، وهذا األمر ساَر عليه المشككون على طول التاريخ، 
ويتمظهر بصور مختلفة، وحتى وصل األمر لما طرحه )محسن كديور( حول أئمة أهل البيت 

)عليهم السالم( في كتابه )القراءة المنسية( وقد نفى فيه عن أئمة أهل البيت )عليهم 
السالم( أمورًا ثالثة: علمهم بالغيب، وعصمتهم، علمهم اللدني.
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النفس وطهارة الروح التي هبا االولياء 
النظرية  هذه  ان  موضحًا  الصاحلون، 
العصمة  االهل��ي،  )النص  عىل  ترتكز 
اصطلح  وقد   ، اللدين(  العلم  االهلية، 
الصفات  ب�)  االمور  املصنف عىل هذه 
القراءة  هذه  عن  وعرّب  البرشية(  فوق 
عىل  جرت  وقد  السائدة(  ب�)القراءة 

هذه االصطالحات يف الكتاب. 
مشريا اىل القراءة الثانية: وهي النظرية 
التي يدافع عنها املصنف يف كتابه وهي 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  تعد  التي 
جمرد )علامء ابرار( ال اكثر وال أقل وقد 
اصطلح عليها )القراءة املنسية( وذلك 
هذه  يف  وانعدامها  هلا  الشيعة  لنسيان 
االعصار يف املقابل )القراءة السائدة(، 
يف  تتلخص  النظرية  هذه  معامل  مبينًا 
بكل  التعريف  تم  االوىل:  امور،  ثالثة 
إمام بواسطة االمام الذي قبله، اما اول 
فالنبي )صىل اهلل عله واله( هو  االئمة 
اكثر  وبعبارة  به  املسلمني  عّرف  الذي 
يف  االئمة  تعيني  يتم  واصطالحا  فنية 
بالنص  وإما  بالوصية  إما  النظرية  هذه 
احلالة  يف  وام���ا  ال��س��اب��ق  االم���ام  م��ن 

السالم(  )عليه  عيل  باالمام  اخلاصة 
اهلل  النبي )صىل   قبل  عليه من  بالنص 

عليه واله(. 
غري  علم  االئ��م��ة  ل��دى  ليس  ثانيًا/ 
بالغيب  علم  او  لدين  علم  او  اكتسايب 
فوق  جماله  زاوي��ة  من  بالغيب  )العلم 
البرشية، والعلم اللدين من زاوية منشئه 
العلمني  كال  فان  واال  االكتسايب،  غري 
رغم  وثالثا:  واح��د،  علم  اىل  يشريان 
هتذيبا  البرش  اكثر  من  كانوا  االئمة  ان 
بعدهم عن  ناحية  من  للنفس وطهارة 
آدم  بني  بني  العصمة  ان  اال  املعايص 
منحصة بشخص النبي )صىل اهلل عليه 
واله( لذلك ال يمكن اعتبار االئمة من 
البرش  سائر  طبيعة  عن  خمتلفة  طبيعة 
معصية  اي  يف  ال��وق��وع  جتنيبهم  وان 
يتم بطرائق خاصة ما فوق البرشية بل 
البرشية  بالطرائق  املعايص  هم جيتنبون 
فيه اىل  الذي وصلوا  املتعارفة اىل احلد 

مقام االتقياء االبرار.
اي  ان  سلامن  امحد  الشيخ  يوضح  هنا 
ان  بد  ال  العلمية  االبحاث  من  بحث 
يف  واضحة  منهجية  اىل  مستندًا  يكون 

اآلليات  وتبيان  مفردات  مع  التعامل 
هذا  عليها  جي��ري  ال��ت��ي  واالدوات 
من  وهو  العقيل   الدليل  منها  البحث 
اهم االدلة التي يستند اليها يف االبحاث 
الشيعة  املعرفية هو )العقل( وقد اهتم 
فنجدهم  الشأن  هبذا  كثريًا  االمامية 
الترشيع  مصادر  من  مصدرًا  ع��ّدوه 
االربعة ومن ينظر اىل منهاج احلوزات 
بالبحوث  مشبعة  جي��ده��ا  العلمية 
وعلم  و)الفلسفة(  ك�)املنطق(  العقلية 
مباحثه  مزجت  الذي  الفقه(  )اصول 
الكتاب  آيات  وثانيًا  مزجًا،  بالفلسفة 
عليها  يستند  التي  املصادر  اه��م  من 
)القرآن  الدينية  املعارف  تأسيس  يف 
واهلل  كذلك  يكون  ال  وكيف  الكريم( 
الُقرآن  َه��ًذا  إَن   ( يقول  وج��ل(  )ع��ز 
امري  وق��ال  أق���وم(،  ه��ي  للتي  هي��دي 
ان  »واعلموا  السالم(  )عليه  املؤمنني 
هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش 
واهلادي الذي ال يضل واملحدث الذي 
ال يكذب وما جالس هذا القرآن احد 
اال  قام عنه بزيادة او نقصان، زيادة يف 

هدى او نقصان يف عمى.
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 من الضيافة الحسينية إلى االستضافة الصّحية

حديث الكاميرا

مدُن الزائرين..
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خالل عّدة سنوات ليست 
بالقليلة، تفتح مدُن الزائرين 

التابعة للعتبة الحسينية 
المقدسة، أبواَبها أمام الزائرين 

الوافدين إلحياء زيارة اإلمام 
الحسين وأخيه أبي الفضل 

العباس )عليهما السالم(، وخاصًة 
في الزيارات المليونية الحاشدة، 

وكان أكثر ما يثير تساؤل الناس 
حول الغاية التي من أجلها أنشأت 

العتبة المقدسة هذه الُمدن 
وصرفت مبالغ طائلة عليها.

وبين مؤيد لفكرة بنائها ومعترض عليها، كان الفعل الميداني 
والفعاليات التي تحتضنها المدن )الثالث( )مدينة اإلمام الحسين ـ 

مدينة اإلمام الحسن ـ مدينة سيد األوصياء( هو من يجيُب بلسان 
حاِلها وما تقّدمه من خدمات كبرى خالل األيام االعتيادية وصوالً 

إلى األزمات الكبرى.
وخالل انتشار فيروس )كورونا( المستجد في العراق والعالم، 

وفي ظل افتقار البلد ألماكن مهيأة لـ )الحجر الصحي(، فقد قررت 
العتبة الحسينية المقدسة وضع مدينة سيد االوصياء )عليه 

السالم( للزائرين على طريق )كربالء – بغداد( تحت تصرف وزارة 
الصحة العراقية الستخدامها للحجر الصحي وجميع المستلزمات 

الوقائية وغيرها من اجراءات العناية المطلوبة للمصابين 

عدسة/ علي الحسيني/ خضير فضاله
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بقلم: سامي جواد كاظم

مقاالت

السيد السيستاني باإلنسان

هكذا يوصينا 

تطّوع األبرار األبطال للدفاع عن 
الوطن تلبية لنداء المرجعية 

العليا في النجف االشرف 
واقتحموا ساحات القتال في 

كل  قرية ومحلة وبستان 
وشارع وصحراء وجبال وسهول 

وحتى المبازل فالعدو هو 
داعش وبالرغم من ذلك كيف 

ينظر السيد السيستاني 
لإلنسان كإنسان، وخوفًا 

وتحذيرًا من قتله بغير ذنب؛ فقد 
جاءت هذه العبارة في الوصية 

الرابعة من وصايا سماحته 
للمقاتلين »فإن وجدتم 

حالة مشتبهة تخشون فيها 
المكيدة بكم، فقّدموا التحذير 
بالقول أو بالرمي الذي ال يصيب 

الهدف أو ال يؤّدي إلى الهالك، 
معذرًة إلى رّبكم واحتياطًا 
على النفوس البريئة«.. هو 

داعشي يروم قتلي بالرغم من 
ذلك يوصي السيد المقاتلين 

بتحذيره قبل قتله لربما يرتدع 
ويتجنب سفك الدماء.
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املاضية،  العراق يف األشهر  اجتاحت  التي  املظاهرات  ويف 
حدثت جرائم يندى هلا اجلبني كالقتل وبدم بارد لالنسان 
باستخدام الكاتم والقناص وحتى السكني ملجرد انه يطالب 
يرفعون  املتظاهرين  مع  يقفون  ابرياء  البعض  بل  بحقوقه 
بمن  عار  وصمة  الوثبة  جريمة  بل  فقط،  العراقي  العلم 
شارك وجتمهر للمشاهدة بل وحتى من قام بإلتقاط الصور 

واالقبح صورة )السيلفي( لتعطي صورة سيئة 
جدًا عن ما جيري يف العراق.

ي��ق��ل خ��ط��ورة عن  وال��ف��ق��ر ال 
يكون  وقد  اشد  هو  بل  القتل 

الذي  الفقر  للقتل،  السبب 
العراقي  املجتمع  يف  تفشى 
الرعناء  للسياسات  نتيجة 
واملصالح  بالفساد  املفعمة 

السياسية  للطبقة  الشخصية 
يف  التامدي  يف  تتواَن  مل  التي 

سياستها املصلحية دون النظر اىل 
مصالح بل حقوق الشعب العراقي، 

اموال  من  عليه  استحوذت  بام  تكتف  ومل 
بطرائق يعتقدوهنا قانونية الهنم هم من رشعوا هذا القانون 
للحصول عىل هذه املكاسب املادية التي ستزول يف يوم ما 
وتقفون امام اهلل عز وجل بسببها طوياًل � مل تكتِف بذلك بل 

التشبث باملناصب وحتى العبث بأمن املواطنني.
منهج املرجعية ينبثق من منهج أهل البيت )عليهم السالم( 
)عليه  عيل  لالمام  رواي��ة  ويف  املجتمع  مصالح  رعاية  يف 
ال  أنا  عيل  لإلمام  يقول  بشخص  إلتقى  عندما  السالم( 
أخرج  وال  أتبعك  وال  مجعة  وال  مجاعة  ال  خلفك  أصيل 
معك للجهاد، فقال له اإلمام )عليه السالم(: طاملا انك ال 
تؤذي الناس فال تعنيني ان اتبعتني او أبغضتني، هكذا هو 
املهم سالمة املجتمع  البيت )عليهم السالم(  خطاب أهل 

وعدم تعّرضه لألذى واالعتداء.

ولو عدنا ألغلب خطب اجلمعة التي تؤكد عىل  اإلصالح 
ال  اهن��ا  اال  للعدالة  املفسدين  وتقديم  الفساد  وحم��ارب��ة 
وهلا  يشء  الفاسد  مقاضاة  مسألة  ألن  باالسم؛  تشخص 
هذا  ومن  آخر،  يشء  بالفاسد  التشهري  ومسألة  أصوهلا، 
املنطلق فحريٌّ بنا ونحن من يدعي تقليد السيد السيستاين 
ان نتعلم ذلك فليس التقليد فقط ما خيص الصالة والصوم 
واالحكام الرشعية، بل اجلانب األخالقي مهم جدًا، 
وقد  لنا  موّجهًا  قواًل  تكون  قد  فالنصيحة 
امن سامحته يرشدنا من  يكون تصف 
خالله للصحيح، ولألسف الشديد 
يف  وتعليقات  مواضيع  هنالك 
فيها  االجتامعي  التواصل  مواقع 
ال  بشكل  والتهكم  التسقيط  من 
يرتضيه اإلسالم وخارج ضوابط 
أن  ختّيلوا  اإلسالمية،  األخ��الق 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول 
السالم(:  )عليه  املؤمنني  ألمري  قال 
لو رأيت رجاًل عىل فاحشة؟ قال: أسرته، 
قال: إن رأيته ثانيًا؟ قال: أسرته بإزاري وردائي، 
إىل ثالث مرات، فقال النبي )صىل اهلل عليه وآله(: ال فتى 
إال عيل، وقال )صىل اهلل عليه وآله(: اسرتوا عىل إخوانكم.
الصحية  بالتعليامت  االلتزام  عىل  املرجعية  تؤّكد  واليوم 
اجلمعة  ُعّطلت  وقد  الوباء،  هبذا  اإلصابة  تفادي  لغرض 
واجلامعة، ألجل االنسان وهناك من تطاول هبذا اخلصوص 
فهل كلنا نصيّل مجعة ومجاعة يف الظروف العادية؟ كال فهل 
تلغى  ال  فالفريضة  كال،  أيضا  عبادتنا؟  بطالن  يعني  هذا 
واالنسان قيمة عليا، فاالنسان ليس فقط له حرمة الدم بل 
حرمة الكرامة والرشف واالنسانية وكل ما يتعلق هبا، فاهلَل 
اهلَل بسرت عيوب الناس وال تربروا أعاملكم بأسباب واهية 

فإهنا ال تنفع يوم القيامة.

ُعّطلت الجمعة والجماعة، 
ألجل االنسان وهناك من تطاول بهذا 

الخصوص فهل كلنـــا نصّلي جمعة 
وجماعة في الظروف العادية؟

 كال فهـــل هـــذا يعنـــي بطـــالن 
عبادتنا؟
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حيدر عاشور

كأنَّ استشهاَدَك موعٌد ولقاٌء مقدٌس مع سيدك في الجنة

الى روح الشهيد ) سالم جميل عبد علي الفكيكي(

ال حـــدوَد بيـــن الحياة والموت. يا زوجتي الغاليـــة، يا اصدقائي، يا أهل حي الحســـين الطيبين في البصرة. 
أرجوكم : ال تحزنوا علّي وال تندبوني، احملوا نعشي نحو اإلمام الحسين كالمنتصر، دعوني أتأرجح على 
أطراف أصابعكم. وأنتم تالمسون بجدثي شباك مرقد -أبي عبد اهلل الحسين-، أكثروا بـ »صلى اهلل عليك 
يـــا أبا عبد اهلل« هي نجاتي ومالذي هـــذه الكلمات تبكي عليها موالتي الزهراء بكاء الفاقدين لكل من 

قالها وتتوّجُه بتاج األمان ) األمان يا بن فاطمة(... 

شهداؤنا
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عقيل  توّقف  فاطمة(.  بن  يا  )األم��ان  أك��رر  وأن��ا  استيقظت 
عىل  السيطرة  يمكن  ال  قلبي  أوص��ايل،  جتمدت  حلظات.. 
مقباًل  خربًا  أن  تؤكد  فالرؤيا  تنهار،  بدأت  أعصايب  نبضاته، 
الرؤيا،  كانت  لقد  »س��الم«.  عن  أو  سالم«   « من  سيصلني 
رؤيا رهيبة، وجتسيدا حقيقيا للروح واجلسد. وكانت روحي 
عىل  مقاومتي  حتّطم  هتامجني  احداثها  مرحها،  وروح��ُه 
فكلام  داخ��يل..  يف  يشء  كل  زعزعت  ع��اٍل،  بصوٍت  البكاء 
تعمقت فيام رأيته تعمقت حرييت اكثر، فاكثر  يف دراما اجلسد 
واخلوف  بالغرِق  منهِمكٌة  وأنا  املأساوية...  والنهاية  والروح 
من  أمس  ليلة  شاهدته  ما  استعيد  ان  حاولت  املجهول  من 
كاألبطال  يغّرد  وهو  كربالء  فضائية  شاشة  عرب  »سالم«  لقاء 
برعاية  وصاياه  يل  يرسل  كان  وسطر  سطر  بني  املنتصين.. 
حيّبهم  ومن  واصدقاءه  أهله  يدعو  أخرى  وتارة  تارة  أبنائنا 
أن  حاولت  هنا  واملرجعية..  احلسني  اإلمام  طريق  سلك  اىل 

استجمع كل طاقات الصرب وأمزج كلامته، وهو يقول:
ارفعوا  بل  صوتًا،  ترفعوا  ال  استشهادي  نبأ  سمعتم  ان   -
ووجودك  الكثري،  حتملِت  الكريمة  زوجتي  عاليا.  رؤوسكم 
صربك  ليكن  الشهادة.  مقام  اىل  أوصلني  الذي  هو  ودعمك 

كبريًا، وتأسَّ بموالتنا زينب العقيلة.. 
أبنائي )حممد رضا، وعيل الدر، وفدك الزهراء( أوصيكم بأن 
تسريوا يف طريق والدكم، طريق خدمة سيد الشهداء، وخدمة 
كبرية..  نعمة  سبيلهام  يف  اجلهاد  ان  العليا،  الدينية  املرجعية 
ابواهبا  هلم  وفتح  ألوليائه،  اهلل  خّصه  قد  عظيم  أمر  والشهادة 

وهي أبواب اجلنة التي وعد هبا املؤمنني املخلصني.
هنا أيقنت ان الفراق قد اقرتب وهيهات تفاديه، فرفيقي ورفيق 
دريب وخيمتي يف طريق اجلنة سائر، وما يتوّجب عيّل ان أنّفذ 
وصيته. كل يشء بدى يثري احلزن واألسى يف القلب والروح. 
حتى صباح البصة كان غباره أمحر كثيفًا جعل البيت كله بلون 
بأمر عظيم. رغم كل هذا االمل  ينذر  خميف، كأنه كائن خرايف 
وسيعود  معي  سيكون  أنه  وأطمئنها  نفس  اقنع  أن  حاولت 
الشعبي  فاحلشد  والعافية.  الصحة  وبكامل  ساملًا  بيته  اىل 
املدن  أغلب  من  )داع��ش(  فلول  وطرد  انتصاراته  حّقق  قد 
ومن  اهنزم  من  منهم،  خوف  هناك  يعد  مل  املغتصبة.  العراقية 
قتل ومن دخل جحر الفئران. وزوجي كل مهه اآلن مساعدة 
ذوي  قسم  مع  عقدًا  عقد  فقد  الشهداء،  وعوائل  اجلرحى 
املقدسة كمنسق إلدارة  العتبة احلسينية  الشهداء واجلرحى يف 

والوطن  العرض  سبيل  يف  املجاهدة  الفئة  هذه  لرعاية  القسم 
واملقدسات منذ عام 2016 كان بيتنا يف البصة أرضًا خصبة 
احلسني  أرض  من  الوافدين  الستقبال  بمقر   اشبه  ومعطاء، 
الذين يعملون من  بالواجب االنساين  لضيافتهم ومساعدهتم 
أجله. كان يشعر حني قّدم خدمة خلَدمة االمام احلسني بقناعة 
عظيمة لكنها مل تشبع فضول كرمِه وقدرتِه عىل العطاء، رغم 
الفتوى  انطالق  منذ  والبصة-  –كربالء  بني  الطريق  مسافة 
التكفريي، مل يتوقف طرفة عني، ومل  بقتال )داعش(  اجلهادية 
هيدأ له بال.. فكان من مؤسس لواء عيل االكرب القتايل فقاتل 
يف جرف الصخر حتى حترير املوصل نزواًل اىل االنبار.. حتى 
اصبح معاون قائد عمليات االنبار وله مكانة كبرية عند القائد 
كل  وبني  والصغري.  الكبري  بني  مطاع  وهو  مصلح(  )قاسم 
اخلدمية   البصية  املجموعة  أسس  واألح��داث  املشاغل  هذه 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  قبل  ب�)الذهبية( من  التي سميت 
و  احلسني  اإلم��ام  لزائري  خدمات  من  تقّدمه  ملا  املقدستني 
تلك  عقيل  من  خترج  وال  السالم-،  -عليهام  العباس  سيدنا 
عونًا  له  كنت  رسًا.  الفقراء  ملساعدة  يعّدها  كان  التي  القوائم 
الّراء والرّضاء  بمحض اراديت وربطت مصريي بمصريه يف 
أتوقع منه ان يرجع الينا ساملًا غاناًم، فقد خاض معارك رشسة 
البد  منتصًا،  املجاهدين  اخوته  مع  وخرج  الشهادة  هبا  تّنى 
ما رأيته أضغاث أحالم،  ان  اقنع نفس  ان  من أمل. حاولت 
وان ارض بأن اعيش احلق بعني اهلل والناس من اجل رشف 
شهادة زوجي من اجل املذهب والوطن. بمعنى ان هواجس 
أن  جيب  خربًا  هناك  ان  تعرف  املعذبة،  وروحي  واحاسيس 
اتقّبله. فكل يشء حويل بدى حزينا. واشعر بنصل حاد خيرتق 
الثالثاء -  جسدي ويمّزق قلبي. مع اقرتاب ظهرية  من يوم 
مفرق  من  الباب،  عىل  طرقًا  سمعت    -  2020  /  2  /  11
كالل  الكالل،  أصاهبام  اللتني  عينّي  ماء  الربيق  غادر  الباب 
احللم  هذا  ملاذا   . البطل«سالم«  مع  قضيتها  التي  السنوات 
نعربُه بلحظٍة، ال ضياع يف توحٍد ال يفصل القلوب املؤمنة عن 
صداها ، والشوق عن نداُه... نممْ قرير العني فأن فلذات كبدك 
عىل طريقك سائرون، فقد لبست وشاح الشهادة وُفتحت لك 
يف  قدوتك  اربعينية  لذكرى  عدتك  تعّد  وأنت  السامء،  باب 
اجلهاد )ايب مهدي املهندس(، عزمت عىل  ان تقيم ترحياًم يليق 
ببطٍل مثله، فأختارك اهلل اىل جوارِه وكأنه موعد ولقاء مقدس 

مع سيد الشهداء يف اجلنة.   
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بعَد ظهوِر سلوكيات اجتماعية مستحدثة في األسرة  بسبب كورونا... 

خبراُء يقّدمون نصائَح للحجر المنزلي

مع انتشاِر فيروس كورونا في 
مختلف دول العالم، تطلبت 

اإلجراءات االحترازية تجّنب أماكن 
التجمعات، وكذلك تجّنب 

الجلوس في المقاهي والخروج 
إلى الموالت دون ضرورة؛ لتجّنب 

العدوى بالفيروس، وهو ما يعني 
قضاء األزواج وقتًا أطول معًا في 

البيت؛ خاصة إذا كان أحدهم 
يعمل من المنزل بشكل مؤقت؛ 
مما قد يتسّبب أحيانًا ببعض من 
الصراع والخالفات؛ فكيف يمكن 

تجنب ذلك؟.

 بنّي خرباء  األرسة ، أن احلجر املنزيل أفرز سلوكيات اجتامعية مل تكن موجودة، 
األمور  فمن  األزمة.  هذه  قبل  املعتادة  اليومية  السلوكيات  من  الكثري  وأخفى 
واالنتشار عصًا  األعامل،  ملزاولة  االستيقاظ صباحًا  املجتمع  اختفت من  التي 
املطاعم  والشواطئ،  احلدائق  املقاهي،  واملنتزهات،  واألندية  التسوق  مراكز  يف 

وممارسة الشعائر الدينية يف املساجد واحلسينيات.
األرسة،  أف��راد  جلميع  البيت  يف  البقاء  فهي  استجدت؛  التي  السلوكيات  أما 
واالرتباط أكثر بشاشات التليفزيون واهلاتف بحثًا عن املستجدات من األخبار 
واملواعظ ، وبدأت احلوارات األرسية املطمئنة أو املتشائمة عن األوضاع الصحية 
يومية  صدامات  ختلق  قد  احلوارات  هذه  البلدان،  ونكبات  اليومية  والكوارث 
متفائل  بني  يدور  فيام  اآلراء  اختالف  حال  يف  خاصة  الزوجني؛  أو  األبناء  بني 
ومتشائم. ومن املؤكد أن هذه احلالة إذا ازداد مداها ووقتها، سوف ختلق نزاعات 

ورصاعات كثرية بني الزوجني بسبب:

أسرة ومجتمع
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يف  مفرط  بني  احلالة،  هذه  مع  التعامل  يف  للزوجني  النفسية  احلالة   •
التشاؤم ومفرط بالتفاؤل.

• القلق والتوتر سينعكس عىل السلوكيات واأللفاظ يف الغالب بطريقة 
سلبية.

• تواجد األبناء يف البيت طوال ساعات الليل والنهار من دون أية مهام 
يومية، خيلق إرباكًا للوالدين، وربام يقودمها إىل استخدام وسائل عقاب 

غري معهودة لألبناء.
وتنظيف  طبخ  من  املنزلية  بالواجبات  للقيام  البيت  ربة  اضطرار   •
مع  تعاملها  عىل  ينعكس  مما  هلا؛  سوءًا  النفسية  احلالة  سيزيد  و»تعقيم« 

الزوج واألبناء.
مهام«  دون  »من  طويلة  فرتة  البيت  يف  البقاء  عىل  الزوج  تعّود  عدم   •
ويامرس  عنها،  غافاًل  كان  أمور  إىل  ينتبه  وجيعله  عليه  امللل  سيدخل 

سلوكيات تضايق الزوجة واألبناء.
الزوجني ألقىص حد،  بني  والصدام  التوتر  ترفع حدة  قد  احلالة  • هذه 
العامة،  الفوري، تقديرًا لألوضاع  الفراق  بإذن اهلل لن تقود إىل  ولكنها 
ولكنها قد تقود إىل االنفصال النفس واجلسدي بني الزوجني، وتأجيل 

قرار التفكري باالنفصال الفعيل إىل ما بعد انقشاع ُغمة كورونا.
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توجيهات جتعل ارستك قوية ومتامسكة
وقوية  جيدة  واجتامعية  نفسية  بصحة  احلالة  هذه  من  وللخروج 

عىل مجيع أفراد األرسة، نرجو اتباع التوجيهات اآلتية:
خالل  البيت  داخل  املهام  توزيع  عىل  باالتفاق  الزوجني  قيام   -

هذه الفرتة الطارئة.
بإدارهتا  ويشارك  للجميع  يومية  أنشطة  عىل  بينهام  االتفاق   -
للعب  أوق��ات  التوعية،  اإلجي��ايب،  »احل��وار  وتشمل:  اجلميع، 
قيام  حمددة،  أيام  والصيام  صالة مجاعة،  املفيدة،  القراءة  والنوم، 
أنشطة  ممارسة  الصدقة،  منه،  آيات  وحفظ  القرآن  وقراءة  الليل 
والكتابة  وتوعوية  فكرية  ألعاب  ممارسة  املنزل،  داخل  رياضية 
مسابقات  تكوين  وهوايته«.  ميوله  حسب  كل  الشعر،  ونظم 

حلفظ سور من القرآن الكريم.
- عدم نقل ونرش األخبار السيئة واإلشاعات، سواء من الزوجني 

أو األبناء.
- تقليل ساعات استخدام اهلواتف ووسائل التواصل.

بعضهام  وجتاه   ، األبناء  جتاه  انفعاالهتام  بضبط  الزوجني  قيام   -
البعض.

- عدم السامح ألحد باخلروج إال لألمور املهمة والطارئة جدًا.
- مشاركة اجلميع بتناول الوجبات اليومية املنزلية يف أوقاهتا عىل 

طاولة واحدة.
الصحية  البيت  مرافق  بتصليح  لوالدهم  األبناء  مشاركة   -
الطبخ  يف  لوالدهتن  البنات  ومشاركة  وغ��ريه��ا،  والكهرباء 

والتنظيف والرتتيب، مع الثناء عليهم عند كل إنجاز.
- جلسة حوارية يومية يقودها الوالدان لطمأنة األبناء.

بعض  من  تسخر  التي  والنكت  اإلشاعات  نقل  عن  االبتعاد   -
الشعوب أو الطوائف.

- صلة األرحام واالطمئنان عليهم، حسبام هو متاح، بالزيارة أو 
االتصال اهلاتفي.

- الدعاء واالستغفار من اجلميع، عسى أن يفّرج اهلل هذه الغمة 
عن أمة املسلمني والعامل أمجعني.

شغل  إىل  هتدف  األرسة  أف��راد  جلميع  واملهام  اإلج��راءات  هذه 
أفكارهم إجيابيًا، واستثامر أوقاهتم بام يعود عليهم بالنفع واخلري، 

وختفيف الضغوط النفسية عنهم وتقليل الصاعات اليومية.
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إنَّ اإلنساَن يف عصنا هذا رغم ما حّققه هبوية العلم والتقدم 
له لكن انه  مل يتجرع األمن والراحة ذلك يرجع إىل أن العلم 
اإلنسانية  الذات  مع  يتوافق  ومل  أهواءنا  خياطب  أو  يوافق  مل 
أرواحنا رغم كل  الذي يسكن  القلق واخلوف  وأرى أن هذا 
فرب  وجل  عز  اهلل  منهج  خالفنا  لكوننا  يرجع  احلياة  ملذات 
العزة سبحانه وتعاىل وضع لنا منهجا واضحا يتفق مع قدراتنا 
وميولنا فخالفناه بعقول تافهة وآراء خّلفت لنا التعاسة والشقاء 
يف بيوتنا وكل نواحي احلياة علينا مجيعا أن نجعل تعاليم الدين 
الصحيحة منهجا وقائدا يقودنا إىل احلقيقة يف عاملنا إن معاناتنا 
فقد  والواقع  التدّين  بني  االزدواجية  يف  تكمن  احلياة  هذه  يف 
وأمهلنا  اإلسالم  يف  الشعائر  بعض  عىل  الدين  مفهوم  قصنا 
ونقرأ  كثرية  ُخطبا  نسمع  الشعائر  هلذه  العميل  التطبيق  كلية 
خماطر  من  اليوم  عاملنا  يشهده  ما  أن  التطبيق؟  أين  لكن  كثريا 
وصعاب وأمراض الوباء لفريوس كورونا نتيجة االزدواجية 
مفاهيم  وخّربت  حياتنا  أفسدت  التي  والدين  الفكر  بني 
االنتباه  فعلينا  يستجب  مل  ودعائنا  وحياتنا  عقولنا  يف  السعادة 
إىل هذه االزدواجية ونرجع إىل املفهوم الصحيح للدين، وأال 
لن نحصد اال الضياع وغياب السعادة يف أرواحنا. إن الواقع 
وأفكارنا  عقولنا.  أن  حقيقة  عن  يوضح  اليوم  نعيشه  الذي 
قديمة  عصور  نتيجة  اجلهل  وهذا  والتخلف  باجلهل  حبىل 
من ثقافات رسخت يف عقول البرش فاإلنسان املسلم مشوشا 

فكريا وسلوكيا .ونحن يف حاجة لعقول قادرة عىل التمييز بني 
األفكار والسلوكيات يف احلياة كذلك نحن يف حاجة ماسة إىل 
التي تعرتضنا كي   املواقف  بالعلم ما يف هذه  حتليل واستنباط 
ال يصطدم بالواقع املؤمل الذي يرتك آثارا سلبية تؤّثر يف سعادته 
وقدرته عىل التكيف والتعايش السلمي مع اآلخرين وال شك 
املختلفة هلا دور كبري وواضح يف تشكيل  أن وسائل اإلعالم 
تلعب  كيف  نعرف  وكلنا  املعارصة  الفكرية  االزدواجية  هذه 
هذا الدور فإذا أردنا أن نبني جيال قادرا عىل حتّمل املسؤولية 
جتاه الدين والوطن فعلينا أن نوّجه الفكر والتعليم نحو اهلوية 
اإلسالمية العربية كي نقرتب من حتقيق الذات الغائبة عنا وإن 
مل نفعل ذلك سنهوي يف بحر عميق من االمراض واخلرافات 
بجهلنا الذي ستؤدي بحياتنا لإلبادة إن هذه الرؤية رسالة تبلغ 
الدين  مع  السلوك  يستقيم  أن  وهي  أال  مجعاء  للبرشية  املدى 
الذي  واالجتامعي  األخالقي  الدمار  أسباب  عن  تكّفوا  وان 
أرواحنا  يف  واحل��زن  والتعاسة  االوبئة  وخّلف  حياتنا  أفسد 
الفانية  احلياة  قيمة  أدركتم  هل  أنفسكم   مع  تصطلحون  هل 
العناد ال جيدي نفعا  العناد مع منهج اهلل وهذا  نريد  أم مازلنا 
هو  امجع  العامل  عىل  االهلي  التسليط  وهذا  مؤكدة.  وخسارته 
شوكة  وكر  اجلبابرة  رؤوس  طأطأ  الذي  كورونا  فريوس 
يف  ينخر  يزال  وال  واقتصادهم،  سلطاهنم  وهدم  الكافرين 

اجسادهم ومل جيدوا مضادا له.

خال��د باق��ر النجار 

العلُم
هويُة االنسان

الدينو
أمن لألبدان
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في زمِن الكورونا.. 
اقرئي لعائلتك أجمل القصص وامنحيهم األمل

فرصة  خاص   بشكل  واطفاهلا  االرسة  تنح  أن  االنسانية   للحكايات  يمكُن 
اخلوف  مثل  واإلجيابية  السلبية  العواطف  ومعرفة  باخليال،  والسفر  للحلم، 
اليوم  من  ساعات  بضع  األمر  يستغرق  الطارئة،  اللحظة  هذه  ويف  واألمل. 
جيعلهم  حقيقيا  عالجا  القصص  قراءة  وستكون  معهم،  واللعب  للتحدث 
املتاحة إلشعار  الوسائل  أحد  احلكايات  رسد  يعد  وهلذا  بالطمأنينة.  يشعرون 
األطفال بالطمأنينة ومنحهم اهلدوء يف أيام عصيبة يمر هبا العامل بسبب تفيش 

وباء كورونا.
»كيدونا«،  صحيفة  نرشته  تقرير  يف  بيليشا«  »آسيا  اإليطالية  الكاتبة  تقول 
هذا  صدى  فإن  يوم،  كل  أطفالنا  يقّدمها  التي  العديدة  االبتسامات  رغم  إنه 
علينا  لذلك  كبريا،  قلوهبم وعواطفهم سيكون  للدروس يف  القري  التوقف 
نحن البالغني واجب محايتهم ومنحهم طريقة للتعبري وإبراز مشاعرهم. ولعل 
أحسن وسيلة يف ذلك هي احلكايات ، خاصة تلك التي تنتهي »بنهاية سعيدة«. 
بقسوة وسائل اإلعالم سيكون ضوريا خاصة  التأثر  أن جتنيبهم  وأوضحت 
عامل  إىل  اللجوء  أن  كام  حيدث.  ما  جيدا  يدركون  الذين  سنا  األكرب  لألطفال 
اخليال سيساعد أيضا البالغني يف إجياد مساحة من السالم واألمل خالل أيام 

اخلوف املضطربة.

ال عىل سلوك أفراد  معظُم الناِس عىل دراية ومعرفة تامة بام للدين من تأثري فعَّ
جمتمعاتنا ، وتكوين أفكارهم وأسلوهبم يف احلياة ، وتعامالهتم يف دقائق األمور 
اليومية ، وأغلب ما يصدر عنا من تصفات إنام هو نتاج يتدخل يف معظمه عامل 
التشبع بالدين ، فهو رشيعة تأل احلياة يف عباداته ومعامالته وأحواله الشخصية. 
الرتبية،  الواحدة عىل مستوى  الزوجني داخل األرسة  ينّظم سلوك  فهو  وعليه 
 ، األرسة  داخل  والروابط  العالقات  وإقامة   ، القيم  واكتساب   ، والتعامل 
والعالقات بني األهل واملقربني. إذن فالعائلة ليست عّشًا جسديًا لألوالد فقط، 
بل عّش نفس أيضًا ، يتعلمون فيه من األبوين ، ويرتبون بأخالقهام وسلوكهام ، 
لذا وجب عىل الوالدين حتسني سلوكهام كي ال خيرج األوالد منحرفني . فالدين 
احلياة  مواقف  إزاء  للسلوك  املشرتك  القاسم  هو  ذلك  ضوء  عىل  االسالمي 
وبينه وبني   ، نفسه  الفرد  داخل  والعالقات  الروابط  وإقامة  الرتبية  املختلفة يف 
اجلار،  نحو  والروابط  العالقات  تتد  كي   ، أوالده  وبني  وبينه   ، حياته  رشيك 
د  حيدِّ  ، هبا  خاصًا  وأسلوبًا   ، قويًا  فعاًل  تتلك  فاألرسة  املجتمع.  أفراد  وباقي 
أو مع اآلخرين   ، البعض  التعامل مع بعضهم  ، وكيفية  أفرادها  اتصال  طبيعة 
 ، األديان  باقي  عن  انفرد  الذي  الوحيد  الدين  هو  واإلسالم   ، نطاقها  خارج 

وذلك من خالل وضعه أسس هذه التعامالت والعالقات واألدوار .

الديُن االسالميُّ والروابط األسرية
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يوّجه خرباُء ثقافة الطفل رسالة اىل االمهات: قلام نجد أرسا متفهمة 
اهتامم  عدم  هو  نالحظه  وما  االطفال،  احتياجات  ملختلف  ومدركة 
املثبطة  تعلياقتهم  اىل  اضافة  لألطفال،  التثقيف  وسائل  بتوفري  االباء 
مثل  الفنون  احد  بمامرسة  الطفل  قيام  اثناء  التي تصدر عنهم  للهمم 
الرسم. لذلك أكد الدكتور) حممد ادريس( احد خرباء ثقافة الطفل يف 
العامل: عىل االمهات ان هتتم يف املراحل االوىل لنمو الطفل، ألنه يبدأ 
يف اكتشاف العامل من حوله وتكثر اسئلته الدالة عىل تعطشه للمعرفة، 
عىل  اجاباهتا  يف  صادقة  تكون  ان  االم  عىل  مبينا  االستطالع.  وحب 
االسئلة. مثال اذا سأل الطفل ابن االربع سنوات: أين اهلل ؟، من هم 
امجالية  تكون  ان  جيب  فاإلجابة  السالم؟  عليهم  املعصومون  االئمة 
بعيدة عن التفاصيل.فتقويل له مثال : اهلل سبحانه وتعاىل يف السامء بعيد 
وألنه أكرب منا مجيعا وأعىل من أي مبنى عىل االرض فهو يستطيع أن 
اهلل  ان  افهامه  يف  ابدئي  ذلك  وبعد  واحد.  وقت  يف  الناس  كل  يرى 
آثار مجال خلقه يف  نراه بل نرى  البرش ال نستطيع ان  تعاىل ليس مثل 
اثاره املوجودة يف االرض رغم اننا ال نراه. كذلك عن االئمة )عليهم 
احلفظ.  لغرض  بأسامئهم  ينطقون  معرفة هو جعلهم  اسهل  السالم( 
أن  يعني  يسأل  عندما  هي  معلومات  الطفل  إلعطاء  وقت  وانسب 

الطفل مهّيأ للمعرفة.

طفلِك ُمهيأ للمعرفة .. 
فكوني صادقة معه دائمًا

زوُجِك في البيت 
سّجلي بصمتك الخاصة
وجود  مع  شعورك  سجيل  البيت،  رَب��ة  سيديت 
وباء  ووحش  باملخاطر  مشحون  جو  يف  زوجك 
توجيهات  يسمع  ال  من  كل  يصطاد   ) )الكورونا 
يف  جانبك  اىل  نفسه  حجر  اىل  يضطر  ما  الصحة، 
البيت. هنا سيكون دورك الفعال باخلفة واحليوية 
خاصا  رونقا  معك  وجوده  عىل  لتضفي  والنشاط 
االرسة  جو  وم��ع  نفسه  يف  آخ��ر  ن��وع  من  وهبجة 
وبناتك  ابناءك  تتخييل  ان  سيديت  ولك  العائيل. 
الساعة  مدار  عىل  تنّظف  وهذه  غرفته  يرّتب  هذا 
بل  املطبخ..  يف  تعاونك  واخرى  واالثاث  البيت 
كانت  وان  اخلاصة  بلمساته  يشارك  الزوج  حتى 
مقعدا  يعيد  كأن  نظرك  يف  وصغرية  هامشية  تبدو 
اىل مكانه او ينّظف مكتبته اخلاصة او يساعدك يف 
شؤون البيت. وهذا ما يدل عىل املشاركة اجلامعية 
وحب النظام والتعاون والتآلف بني اجلميع بسبب 

احلجر الصحي العام.
حقا  انت  هل  بيت،  كربة  دورك  يأيت  سيديت،  هنا 
انك  ام  وحيوية  مرحة  ب��روح  وتتمتعني  نشيطة 
متعمدة  حجج  عن  وتبحثني  وتتباطئني  ترتاخني 
وتضايقني زوجك ؟! هل تدركني الفرق ان تكوين 
وعرشين  اربعا  امامك  زوجك  واليوم  وح��دك، 
ساعة. ماذا يرّضك ان تتعاوين معه ان تقّدمي له كل 

ماحيتاجه ان تشجعيه عىل العمل املنزيل. 
الشدة  ان يملك زوجك يف هذه  احريص سيديت، 
وحيويتك  ونشاطك  حنانك  وجوده  يفقدك  وان 
له  قّدمي  طوال.   لساعات  منه  وقربك  وحنانك 
ما تستطعني ليحبك أكثر ليخلص لك وألرستك 
اجعيل  اخلالصة،  االبوة  بعطف  اليه  انظري  أكثر. 
عبء  وعنك  عنه  ختفف  جانبك  اىل  ساعاته 
متطلبات تنظيف البيت وترتيبه باستمرار، تفّرغي 
له طبقا مميزا وشهيا من صنع يديك.  له واصنعي 
ال تتذمري من طلباته ألنه يف هذا احلجر الصحي 
احلانيتني  يديك  ملسة  اىل  بحاجة  هو  االجباري 
بسالم  احلجر  ايام  تر  كي  اهلادئة  روحك  ونفحة 

وتنتص ارستك عىل وباء كورونا. 
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مرض يؤّدي الى أضرار صحّية واجتماعية خطيرة

اإلدمان على المخّدرات... 

االدمان عبارة عن حاجة جسمية او نفسية او االثنين معا لمادة ما، بحيث يشعر المدمن برغبة قهرية بتناول 
تلك المادة، كما انه يضطر ان يزيد الجرعة المتناولة بين فترة واخرى كي تؤدي الغرض المطلوب، وبدونها 

يعاني المدمن من آالم جسدية ونفسية اذا حاول االمتناع او االقالع عن تناول هذه المادة, فاإلدمان اذا حالة 
تسمم دورية او مزمنة ناتجة عن االستخدام المتكرر لمادة مخدرة معينة... ولتسليط الضوء أكثر عن هذا 
المرض مجلة »االحرار« التقت الدكتور احمد جعفر القره غولي  اختصاص الطب النفسي في مدينة اإلمام 

الحسين )عليه السالم( الطبية والذي بين ما يأتي:

إعداد/ قاسم عبد الهادي

طبيبك انا
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أسباب حدوث االدمان
هي  رئيسة  عوامل  ثالثة  بني  التفاعل  نتيجة  االدمان  حيدث 
وسهولة  املخدر  )توفري  ومنها  واملجتمع  واالنسان  املخدر 
احلصول عليه، تعاطي املخدرات بالفم والشم و الذي يسهل 
فالتعاطي  التعاطي،  مرات  ذلك  اىل  يضاف  عليها,  االدمان 
املستمر واليومي يزيد من فرص االدمان بخالف االستخدام 

املؤقت, اضافة اىل العوامل اجلسمية والنفسية واالجتامعية(.
أعراض االدمان

نوبة قهرية تدفع الشخص اىل االستمرار يف تعاطي املخدرات 
اجلرعة  زيادة  اىل  )امليل  ومنها  وسيلة  بأية  عليها  واحلصول 
بشكل  ونفس  عام  بوجه  اعتامد جسمي  املخدر،  من  املعطاة 
الشاغل  الشغل  التعاطي  يصبح  املخدر,  اث��ار  عىل  خاص 
او  ترك  عند  ونفسية  جسمية  انسحابية  أع��راض  للمدمن، 

إقالل املادة املدمن عليها(.
مواد االدمان

)ارتني،  هي  تناوهلا  ويكثر  االدمان  اىل  تؤدي  التي  املواد  من 
اخر  اسم  املاريوانا  ومشتقاته  القنب  الكافائيني،  الكحول، 

للحشيشة، الكوكابني، النيكوتني، األفيون وغريها(.
طرائق تعاطي املواد املدمنة

»اخطر  الوريدية  احلقن  بواسطة  مبارشة  ال��دم  اىل  يدخل 
الطرائق« يدخل اىل االنف عن طريق الشم ويصل اىل الدم عرب 
االوعية الدموية لألنف  أو يدخل اىل الفم واجلهاز اهلضمي 
عند تناول احلبوب والكبسوالت أو عرب اجللد بواسطة دهن 

او فرك املسحوق او املادة املخدرة يف مناطق اجللد الرقيقة.
مراحل اإلدمان

)مرحلة  هي  مراحل  بأربع  االدم��ان  عملية  تر  ان  يمكن 

مرحلة  االدمان  مرحلة  املقصود  التعاطي  مرحلة  التجربة، 
املرحلة االخ��رية  امل��راح��ل ه��ي  االح���رتاق( وأخ��ط��ر ه��ذه 
»االحرتاق« حيث ان املتعاطي يف هذه املرحلة نادرًا ما يشعر 
بالنشوة من املخدرات بل يكون التعاطي قريًا وغري خاضع 
للسيطرة ومستمرًا طوال اليوم وقد يلجأ للُحقن التي تعطى 

يف الوريد للتخلص من االعراض االنسحابية.
األرضار العامة لإلدمان

مستوى  عىل  سواء  االقتصادية  األضار  بالصحة،  اإلضار 
االدمان  يعّد  االجتامعية، حيُث  األضار  املجتمع,  او  االرسة 
سببًا للكثري من االضطرابات األخالقية يف املجتمع وبالتايل 
عىل  ذلك  حّل  كلام  االخالقية  اجلرائم  عدد  ازداد  كلام  فانه 
هيبة  تذهب  فاملخدرات  واالدمان  التعاطي  حاالت  ازدياد 
النزاع واخلصام بني  الناس وتوقع  االنسان وكرامته يف اعني 
افراد املجتمع وعندها تنعدم مروءة املدمن وشهامته وتسوء 
انتشار اجلرائم، كراهية العمل  أخالقه، وكذلك من أضاره 
وعدم الشعور باملسؤولية, إفساد الغريزة اجلنسية، أضار دينية 

وخلقية.
النصيحة الطبية

ال يشء يعني املرء عىل حتقيق مآربه اال بااليامن فمن تسلح هبا 
نجح، وعىل املتعاطي ان يتذكر كلام عزم عىل اخذ املخدر انه 
سيزيد مشاكله تعقيدًا، وربام يمكن بكتابة اخطار تعاطي هذه 
املحرمات بخط واضح ووضعها بمكان مناسب وقراءهتا بني 
الرياضة  مزاولة  باالبتعاد،  العزيمة  تتجدد  كي  واخرى  آونة 
بشكل سليم، االنقطاع عن االماكن التي اعتاد ان يتناول فيها 

تلك املواد وكذلك االصحاب الذين يتعاطوهنا.
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نزلت هذه  ملّا  قال:  الّسالم(  )عليه  الّصادق  اإلمام  روي عن 
 َ ِذيَن إَِذا َفَعُلوامْ َفاِحَشًة َأومْ َظَلُموامْ َأنُفَسُهممْ َذَكُروامْ اهللَّ اآلية: )َوالَّ
( )آل عمران: 135(، صعد إبليس جباًل  َفُروامْ لُِذُنوهِبِممْ َتغمْ َفاسمْ
فاجتمعوا  بعفاريته  صوته  بأعىل  فصخ  ثور،  له:  يقال  بمّكة 
إليه، فقالوا: يا سيدنا مِلَ دعوتنا؟ قال: نزلت هذه اآلية، فمن 

هلا؟ 
فقال:  وكذا،  بكذا  هلا  أنا  فقال:  الّشياطني  من  عفريت  فقام 
فقال: مثل ذلك، فقال: لست هلا، فقال  فقام آخر  لست هلا، 
الوسواس اخلّناس: أنا هلا، قال: بامذا؟ قال: أعدهم وأمّنيهم 
فقال:  االستغفار،  أنسيتهم  وقعوا  فإذا  اخلطيئة  يواقعوا  حّتى 

أنت هلا، فوّكله هبا إىل يوم القيامة.

قام متطوعون يف مدينة البصة، بتطوير أقنعة للوجه بنظام الطباعة 
ثالثية األبعاد )3D(، لتقديمها جمانًا للكوادر الطبية هبدف تغطية 
النقص يف مواد احلامية ملواجهة تفيش فريوس )كورونا( املستجد 

يف العراق.
الفريق التطوعي الذي يضم )6 أشخاص( ابتكر تصمياًم رسيعًا 
وبسيطًا لقناع وجه كبري من البالستك، يمكن استخدامه بسهولة 
يف أي مكان بالعامل، حيث أكد الفريق أن القناع املتخصص يعمل 
كدرع يقي مرتديه من سعال أو عطس املريض الذي يتطاير معه 

الرذاذ، كام يفيد يف محاية العينني أيضًا.
قدمت  املحلية  املصنعة  الرشكات  أن  الفريق  أعضاء  أحد  وبني 
الرئيسية  التصميم، مؤكدًا أن األمور  املواد اخلام الالزمة لطباعة 

بالنسبة للفريوس هو موضوع الوقاية.
تاس  عىل  هم  الذين  الطبية  والكوادر  لألطباء  توفريه  تّم  القناع 
مبارش مع مرض كورونا، ألنه يقي من الرذاذ بشكل أكرب، فضاًل 
كفاية  مع عدم  املرض واإلصابة،  لنقل  املعرضة  العني  عن محاية 

ارتداء الكاممة التي ال تقي العينني.

يروى أنه قد حصل ِخالف بين ابن الجوزي المتوّفى )سنة ٥٩٧ هـ( وزوجته، فتركت البيت، ورغم الخالف إال أنها 
كانت تحضر مجلس العلم الخاص به، وذات يوم حضرت الدرس وجلست خلف امرأتين طويلتين فلم يتمّكن 

من رؤيتها، فأنشد قائالً:
أيا جبلين من بشر ** أزيحا النوَر عن بصري
سألتكما ِبـربكما ** قليالً كي أرى قمري

مطبخ العائلة

إن تغذية كبار السن واتباع نظام غذائي صحي واملحافظة عىل وزن أجسامهم هو املفتاح حلياة سليمة وطويلة، ومن الرضوري اتباع نظام 
غذائي صحي يساعد يف تقليل خماطر اإلصابة بأمراض عديدة.

فمن املهم احلفاظ عىل الصحة مع التقّدم يف السن ألن عملية األيض تبدأ بالتباطؤ، ومن األطعمة التي يمكن أن تساعدنا عىل التغذية 
الصحية وعىل إبطاء عملية الشيخوخة، هي: )الفواكه واخلرضوات، الفاصولياء، زيت الزيتون، األسامك، املكرات، احلليب(.
كام يمكن أن يتم حتضري الشوربات والسلطات اخلفيفة والعصائر الطبيعة، وتقديمها لكبار السن خالل وجبات الطعام الثالث.

من التراث

ِحيل إبليس

الواحة

أقنعة لمواجهة كورونا

A h r a r w e e k l y

42



من هنا وهناك

األئمة )عليهم السالم( والتقليد

اىل  شيعتهم  السالم(  )عليهم  املعصومون  األئمة  أرج��ع 
الروايات  من  مجلة  وهناك  الدين،  معامل  يف  املتخصصني 
الصادقني  عن  بعضها  ورد  الفقيه  حجية  عىل  هبا  استدل 
واالرجاع  باإلفتاء  االمر  روايات  ومنها  السالم(،  )عليهام 

اىل آحاد الفقهاء والعلامء.
الدينية اإلمام اخلوئي )قدس  العلمية  ويقول زعيم احلوزة 
اهلل  )صىل  الرسول  زمان  يف  موجودًا  كان  »التقليد  رسه(: 
عليه و آله( وزمان األئمة )عليهم السالم( الن معنى التقليد 
هو اخذ اجلاهل بفهم العامل، ومن الواضح أن كل احد يف 
ذلك الزمان مل يتمكن من الوصول إىل  الرسول األكرم أو 
احد األئمة )عليهم السالم( و اخذ معامل دينه منه مبارشة، 

واهلّل العامل .
وعن أمحد بن إسحاق، عن أيب احلسن )عليهم السالم( قال 

سألته وقلت: من أعامل؟ وعّمن آخذ؟ وقول من أقبل؟
فقال: »العمري ثقتي، فام أّدى إليك عّني، فعّني يؤّدي. وما 
الثقة  فإّنه  وأِطع!  له!  فاسمع  يقول.  فعّني  عّني،  لك  قال 
املأمون«. قال: وسألت أبا حممد )عليهم السالم( عن مثل 

ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان.

 َ َبنيمْ َو  َبيمْنِي  عمْ  َ امجمْ َو  َدائِي  َأعمْ ُعُيوِن  َعنمْ  ُجبمْنِي  احمْ ُهمَّ  اللَّ
إىَِل  َبتِي  َغيمْ يِف  نِي  َفظمْ احمْ َو  َتنِي  َوَعدمْ َما  يِل  َأنمِْجزمْ  َو  لَِيائِي  َأومْ
ِي يِب َما َدَرَس ِمنمْ ُفُروِضَك  َذَن يِل يِف ُظُهوِري َو َأحمْ َأنمْ َتأمْ
يِل  َعلمْ  اجمْ َو  َرِجي-  خَممْ لمْ  َسهِّ َو  َفَرِجي  لمْ  َعجِّ َو  ُسَننَِك  َو 
ِديِن  اهمْ َو  ُمبِينًا  َفتمْحًا  يِل  َتحمْ  افمْ َو  َنِصريًا  طانًا  ُسلمْ َلُدنمَْك  ِمنمْ 
َو  امِلنَِي  الظَّ ِمَن  ُأَح��اِذُرُه  َما  مَجِيَع  ِقنِي  َو  َتِقياًم  ُمسمْ اطًا  رِصَ
ِل  همْ أِلَ َعَداَوَة  المْ النَّاِصبنَِي  َباِغِضنَي  المْ نُيِ  َأعمْ َعنمْ  ُجبمْنِي  احمْ
َأِذنمَْت  َفإَِذا  بُِسوٍء  َأَحٌد  ِمنمُْهممْ  إيَِلَّ  َيِصُل  اَل  َو  َنبِيَِّك  َبيمِْت 
ِة  َ َبُعنِي لُِنصمْ َيتمْ َمنمْ  َعلمْ  َو اجمْ بُِجُنوِدَك  يِن  َفَأيِّدمْ يِف ُظُهوِري 
َأَراَديِن  َمنمْ  َعىَل  َو  اِهِديَن  جُمَ َسبِيِلَك  يِف  َو  ُمَؤيِِّديَن  ِدينَِك 
َو  ُحُدوِدَك  إِلَِقاَمِة  نِي  قمْ َوفِّ َو  َمنمُْصوِريَن  بُِسوٍء  َأَراَدُهممْ  َو 
ِهِق  َأزمْ َو  قَّ  َ احلمْ انمُْصِ  َو  ُدوَدَك  حَممْ ى  َتَعدَّ َمنمْ  َعىَل  يِن  انمُْصمْ
ِردمْ َعيَلَّ ِمنمْ ِشيَعتِي َو  َباِطَل  إِنَّ المْباِطَل كاَن َزُهوقًا َو َأومْ المْ
ُهممْ يِف  َعلمْ ُر َواجمْ زمْ َ ُ َو َيُشدُّ هِبُِم األمْ َأنمَْصاِري َمنمْ َتَقرُّ هِبُِم المَْعنيمْ

امِحِنيَ  َحَم الرَّ تَِك َيا َأرمْ َ نَِك بَِرمحمْ ِزَك َوَأممْ ِحرمْ
املصدر/ مهُج الدعوات ومنهج العبادات

لنجة  قاضي  يتوسطهم  لنجة  ومشايخ  علماء 
المرحوم الشيخ أحمد البحراني

و )بندر لنجة( هي مدينة على الساحل الشرقي 
للخليج العربي حيث استوطنت هناك قبائل عربية 

من عصور سحيقة قبل اإلسالم، وقد أدت األوضاع 
السياسية غير المستقرة في البحرين خالل 

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين 
إلى هجرة العديد من ابناء هذا البلد إلى البلدان 

المجاورة.

aحجاُب اإلمام المهدي
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