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ْت َكِلَمًة { عظمت  َ  )5( اّلذي��ن يقّلدوهنم فيه بل يقولونه عن جه��ل مفرط وتوّهم كاذب } َكربرُ
جرُ ِمْن َأْفَواِهِهْم { استعظام الجرتائهم  ررُ مقالتهم هذه يف الكفر ملا فيها من التشبيه واالرشاك } َتْ

وَن إاِلَّ َكِذبًا {.   ولرُ عىل اخراجها من افواههم } إِن َيقرُ
ِديِث  َذا احْلَ وا ِبَ ْؤِمنرُ )6(عن الباقر عليه الّس��الم يقول قاتل نفس��ك } َعىل َءاثاِرِهْم إِن َلْ يرُ
{ بذا القرآن } َأَسفًا { متعّلق بباخع نفسك وهو فرط احلزن والغضب كأهّنم اذ  وّلوا 
ع��ن االيامن فارقوه فش��ّبهه بمن فارقت��ه اعزته فهو يتحّس عىل آثارهم ويقتل نفس��ه 

تلّهفًا عىل فراقهم.
ْم َأْحَس��نرُ  رُ ْم َأيهُّ َوهرُ )7( م��ا يصل��ح ان يكون زينة هلا وألهلها م��ن زخارفها } لَِنْبلرُ

َعَماًل { يف تعاطيه وهو من زهد فيه ول يغرّت به وقنع منه بالكفاف.
)8( عن الّسجاد عليه الّسالم اّن اهلل ل حيّب زهرة الدنيا وعاجلها ألحد من اوليائه 
ول يرّغبه��م فيه��ا ويف عاجل زهرهت��ا وظاهر بجته��ا واّنام خلق الّدني��ا وخلق َأهلها 

ليبلوهم فيها اّيم َأحسن عماًل آِلخرته. 
ِقيِم ، يف ابقاء َحياهتم عىل تلك احلال مّدة مديدة  )9( َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
} َكانرُوا ِمْن َءاَياتَِنا َعَجبًا { القّمي يقول قد اتيناك من اآليات ما هو اعجب منه قال وهم فتيٌة 
ّمد صىّل اهلل عليه وآله واّما الَرقيم فهام  كانوا يف الفرتة بنَي عيس��ى بن مريم )عليه الّس��الم( وحمرُ
َلوحان من نرُحاس َمرقوم مكتوب فيهام أمر الفتية وأمر إسالمهم وما اراد مْنهم َدقيانوس امللك 

وكيَف كان َأمرهم وحاهلم. 
)10( توج��ب لن��ا املغفرة والّرزق واألم��ن من العدّو َوَهيِّْئ من االمر اّل��ذي نحن عليه من مفارقة 

الكفار نصري بسببه راشدين مهتدين.
ْبَنا عليها حجابًا يمنع الّسامع يعني نومتهم انامة ال يّنبههم منها االصوات ذوات عدد. 11( َفَضَ

مَّ ايقظناهم ليقع علمنا األزيّل عىل املعلوم بعد وقوعه .  12( ثرُ
)13( عن الصادق عليه الس��الم اّنه قال لرجل ما الفتى عندكم فقال له الش��اّب فقال ال الفتى املؤمن اّن 
اصحاب الكهف كانوا ش��يوخًا فس��اّمهم اهلل فتية بإِيامهنم.)14( عن الّصادق عليه السالم اّن مثل ايب طالب 

)رض(  مثل اصحاب الكهف ارّسوا االيامن واظهروا الرّشك فآتاهم اهلل اجرهم مّرتني
َنا هاّل يأتون عىل عبادهتم بربهان ظاهر وهو تبكيت ألّن االتيان باحلّجة عىل ذلك حمال } َفَمْن  الِء َقْومرُ  )15( َهؤرُ

ِ َكِذبًا { بنسبة الرّشك اليه. ى َعىَل اهللَّ َأْظَلمرُ ِمَِّن َأْفرَتَ

سورة الكهف 

تفسيرالسورة

وَن إاِلَّ َكِذًبا }الكهف/5{  ولرُ جرُ ِمْن َأْفَواِهِهْم إِن َيقرُ ررُ ْت َكِلَمًة َتْ َ ا هَلرُم بِِه ِمْن ِعْلٍم َواَل آِلَبائِِهْم َكربرُ مَّ
ِديِث َأَسًفا }الكهف/6{ إِنَّا َجَعْلَنا َما َعىَل  َذا احْلَ وا ِبَ ْؤِمنرُ ْ يرُ َك َباِخٌع نَّْفَسَك َعىَل آَثاِرِهْم إِن لَّ َفَلَعلَّ
ًزا  ررُ وَن َما َعَلْيَها َصِعيًدا جرُ اِعلرُ ْم َأْحَسنرُ َعَماًل }الكهف/7{ َوإِنَّا جَلَ رُ ْم َأيهُّ َوهرُ َا لَِنْبلرُ ْرِض ِزيَنًة هلَّ اأْلَ
ِقيِم َكانرُوا ِمْن آَياتَِنا َعَجًبا }الكهف/9{ إِْذ  }الكهف/8{ َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
ًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا }الكهف/10{  نَك َرمْحَ َنا آتَِنا ِمن لَّدرُ وا َربَّ َأَوى اْلِفْتَيةرُ إَِل اْلَكْهِف َفَقالرُ
ْزَبنْيِ َأْحَص  ْم لَِنْعَلَم َأيهُّ احْلِ مَّ َبَعْثَناهرُ ْبَنا َعىَل آَذاهِنِْم يِف اْلَكْهِف ِسننَِي َعَدًدا }الكهف/11{ ثرُ َفَضَ
ْم  ِْم َوِزْدَناهرُ وا بَِربِّ ْم ِفْتَي��ةٌ آَمنرُ رُ قِّ إهِنَّ م بِاحْلَ صهُّ َعَلْيَك َنَبَأهرُ وا َأَمًدا }الكه��ف/12{ َنْحنرُ َنقرُ مِلَ��ا َلبِثرُ
ْرِض َلن  َواِت َواأْلَ ��امَ َنا َربهُّ السَّ وا َربهُّ وا َفَقالرُ وِبِْم إِْذ َقامرُ لرُ ��ًدى }الكهف/13{ َوَرَبْطَنا َع��ىَل قرُ هرُ
ْواَل  ًة لَّ ونِِه آهِلَ وا ِمن درُ ذرُ َ َنا اتَّ اَلء َقْومرُ ًطا }الكهف/14{ َهؤرُ ْلَنا إًِذا َش��طَ ونِِه إهَِلًا َلَقْد قرُ َو ِمن درُ نَّْدعرُ

ِ َكِذًبا }الكهف/15{  ى َعىَل اهللَّ ٍ َفَمْن َأْظَلمرُ ِمَِّن اْفرَتَ ْلَطاٍن َبنيِّ وَن َعَلْيِهم بِسرُ َيْأترُ



لكلِّ انس��ان معتقده وله احلق بان حيظى باالحرتام إلنس��انيته ،ولربام يعتق��د البعض اهنا كلامت فقط وال 
تطبي��ق هلا عىل ارض الواقع ، ولكن زيارة الس��يد موير رئيس اللجن��ة الدولية للصليب االمحر للمرجعية 
العليا يف النجف االرشف سامحة السيد السيستاين دام ظله هلا دالالت شاسعة وواسعة من حيث مضمونرُ 

اللقاء وشكله .
 ولسنا بصدد احلديث عن سبب اختيار رئيس اللجنة لسامحة السيد لزيارته ولكننا بصدد توصيات السيد 
دام ظله له بالنازحني واملهجرين ، فان س��امحته يعيش مهومهم ويف الوقت ذاته يش��يد بالدور الذي تلعبه 
اللجنة من اجل مس��اعدة املس��تحقني لذلك ، هذه العالقة االنس��انية التي جتاوزت كل ش��عارات ابواق 
االعالم الطائفية او املحرضني عىل االسالم ويف نفس الوقت ليعلم الرأي العام ان االسالم دين سالم .

رسالُة الحقوق لإلمام زين العابدين
a

* وأما حق اخلصم املدعي عليك فان كان ما يدعي عليك حقا ل تنفس��خ يف حجته ول تعمل يف إبطال 
دعوت��ه ، وكنت خصم نفس��ك له، واحلاكم عليها، والش��اهد له بحقه دون ش��هادة الش��هود وإن كان 

مايدعي��ه باطال رفقت به وروعته وناش��دته بدين��ه، وكست حدته عنك بذكر اهلل، وألقيت حش��و 
الكالم ولفظة الس��وء الذي ال يرد عنك عادية عدوك بل تبوء بإثمه، وبه يش��حذ عليك س��يف 

عداوته، الن لفظة السوء تبعث الرش واخلري مقمعة للرش وال قوة إال باهلل .

* وأم��ا ح��ق اخلصم املدعى عليه ف��إن كان ما تدعيه حقا أمجل��ت يف مقاولته بمخرج 
الدعوى فان للدعوى غلظة يف سمع املدعى عليه، وقصدت قصد حجتك بالرفق 

وأمه��ل املهلة وأب��ني البيان وألطف اللطف ول تتش��اغل عن حجتك بمنازعته 
بالقي��ل والقال، فتذهب عنك حجت��ك وال يكون لك يف ذلك 

درك وال قوة إال باهلل.

زيارُة »موير«
االفتتاحية





الشيُخ الكربالئّي: 
معالجة اإلنفاق في اإلسالم 
لمشاكل الفرد والمجتمع 

اإلنفاق  نظام  أن  ذكرنا  أن  سبَق 
من  الكثري  عالج  اإلس���الم  يف 
للفرد  االج��ت��امع��ي��ة  امل��ش��اك��ل 
الفقر..  واملجتمع ومنها مشكلة 
التباين  لظاهرة  حلواًل  ووضع 
انه  ك��ام  االج��ت��امع��ي،  الطبقي 
االجتامعي  للتكافل  ي��ؤس��س 
رذائل  عدة  من  النفس  ر  ويطهِّ
روح  ويشيع  واخالقية،  نفسية 
بني  والتقارب  وال��ت��واّد  املحبة 
الدفاعية  القدرة  الناس، ويقوي 
للمجتمع االسالمي.. وألمهيته 
من  االسالمية  الرشيعة  حثت 
واالحاديث  القرآنية  النصوص 
واالنفاق  البذل  عىل  الرشيفة 
للامل، ورّغبت يف ذلك بأساليب 
متعددة وقد سبق وذكرنا بعض 

النصوص يف بيان ذلك.
االنفاق  ان  ال  نشري  ان  والب��د 
يأثم  انفاق واجب  عىل قسمني: 
الشخص برتكه، وانفاق مندوب 

يثاب عىل القيام به.

ومن االنفاق الواجب اخراج ما 
يف االموال من الزكاة واخلمس، 
واالنفاق عىل واجبي النفقة من 
واالوالد،  وال��زوج��ة  االب��وي��ن 
واالنفاق عىل االخ املسلم بطعام 
او دواء او غري ذلك حلفظ حياته 
بالد  حلفظ  واالن��ف��اق   ،ً مثال 
ماثل  وما  وأعراضهم  املسلمني 

ذلك.
الكريم  القران  يف  وردت  وقد 
عىل  احلث  يف  متنوعة  اساليب 
ال��واج��ب  بقسميه  االن���ف���اق 
واملندوب، فمن مجلة األساليب 
االنفاق  ع��ىل  للحث  القرآنية 
عدم  من  التخويف   : الواجب 

البذل والوعيد عىل ذلك.
��َس��َب��نَّ  حَيْ )َوال  ت��ع��ال:  كقوله 
ِمْن  رُ  اهللَّ ْم  آَتاهرُ باَِم  وَن  َيْبَخلرُ ِذيَن  الَّ
رَشٌّ  َو  هرُ َبْل  ْم  هَلرُ َخرْيًا  َو  هرُ َفْضِلِه 
َيْوَم  بِِه  وا  َبِخلرُ َما  وَن  قرُ َطوَّ َسيرُ ْم  هَلرُ
َمَواِت  السَّ ِم��رَياثرُ   ِ َوهلِلَّ اْلِقَياَمِة 
َخبرٌِي  وَن  َتْعَملرُ باَِم  رُ  َواهللَّ َواأَلْرِض 

)180( – سورة آل عمران- .
بذه  يبخلون  ال��ذي��ن  ف��ه��ؤالء 
االم���وال ق��د وق��ع��وا يف أوه��ام 
املفاهيم  انقالب  بسبب  متعددة 

لديم ومنها :
عدم  ان  يتصور  البخيل  ان   -1
سيكون  للامل  ومجعه  االنفاق 
املال  هذا  سيوفر  ألنه  له  خ��ريًا 
به ويدخره  يتمتع  لنفسه رصيدًا 
ال ايام سيكون يف حاجة اليه او 
يف  ومتعلقيه  نفسه  عىل  ليوسع 

حاجاته احلياتية ورفاهيته.
ماله  امل��ال  ه��ذا  ان  يتصور   -2
وقد مجعه بتعبه ونشاطه فال حق 

لغريه فيه.
وتّوضح اآلية الكريمة خطأ هذه 
وتعكس  والظنون،  التصورات 
املفاهيم لدى البخيل بامله فتبني 
وب��اال  سيكون  ��َح  ال��شهُّ ه��ذا  أن 
حيث  رش  ال  ويتحول  عليه   ً
يطوق ما بخل به يف يوم القيامة، 
اآلية  فرتفعه  الثاين  التوهم  وأما 

تعال  اهلل  مال  املال  بأن  الكريمة 
فلله  عليهم  ب��ه  تفضل  وق���د 
يب  واالرض  السموات  ملك 
يشاء  ما  بحسب  عباده  وي��رزق 
النهاية  ويف  يشاء،  من  ويمنعه 
سينتقل ما مجعه وبخل له لوارثه 

وال يأخذ منه شيئًا..
القرآنية  االساليب  مجلة  وم��ن 
عدم  ع��ىل  والتوبيخ  التأنيب 
تعال:  ق��ول��ه  منها  االن��ف��اق.. 
وا يِف  نِفقرُ ْدَعْوَن لِترُ الِء ترُ ْم َهؤرُ )َهاَأْنترُ
ْم َمْن َيْبَخلرُ َوَمْن  ِ َفِمْنكرُ َسبِيِل اهللَّ
رُ  اَم َيْبَخلرُ َعْن َنْفِسِه َواهللَّ َيْبَخْل َفإِنَّ
ْوا  َتَتَولَّ َوإِْن  َقَراءرُ  اْلفرُ ْم  َوَأْنترُ اْلَغنِيهُّ 
ال  ��مَّ  ثرُ ��ْم  كرُ َغ��رْيَ َق��ْوم��ًا  َيْسَتْبِدْل 
– سورة   )38( ْم  َأْمَثاَلكرُ ونرُوا  َيكرُ

حممد- .
املخاطبة  تبتدئ  الكريمة  فاآلية 
بأسلوب  يبخلون  ال��ذي��ن  م��ع 
��ْدَع��ْوَن(  )ترُ تقول  حيث  حكيم 
فاهلل تعال يدعوكم وبدالً  من ان 
حتصل منكم االستجابة هلل تعال 

تحدَث ممثُل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ 
في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد 
كربالَء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة 
في  الشريف  الحسيني  الصحن  في  أقيمت  والتي 
تحدث  2017/1/13م،  الموافق  1438هـــ  الثاني/  14/ربيع 

سماحته في خطبته قائال: 
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لكسب  وت��سع��ون  دع��وت��ه  يف 
وتستنهضون  اجلزاء  ونيل  اخلري 
قلوبكم  وت��س��رتمح��ون  مهمكم 
استجابتكم  ف���إن  ل��ل��ف��ق��راء؛ 
عياله  عىل  اهلل  ب��امل  الشح  هي 
وبخلكم هذا انام ينعكس عليكم 
من اخلسان للصفقة الرابحة مع 
اهلل تعال وهو عز وجل ال حاجة 
املال  انفاق  بل  تنفقونه  باملال  له 

يعود بنفعه عليكم.
رشوط االنفاق وآدابه:

غايات  بعض  إن  بّينا  أن  سبق 
النفس  هت��ذي��ب  ه��ي  اإلن��ف��اق 
الشح  ش��وائ��ب  م��ن  وتنقيتها 
وال���ب���خ���ل وح�����ب ال���دن���ي���ا، 
مدوحة  صفات  عىل  وترويضها 
من اجلود والسخاء واالحساس 
ب����آالم ال��ف��ق��راء وامل��ع��وزي��ن 
جتاه  القلب  من  الرمحة  وانبعاث 
غاية  ال  اضافة  الفقرية،  الطبقة 
وحل  الفقراء  حاجات  اشباع 
م��ش��اك��ل��ه��م.. ف��ه��ي جت��م��ع بني 

غايات معنوية وغايات مادية.
ف��ن��ظ��ام االن���ف���اق ي��ب��ت��غ��ي من 
آالم  يتحسس  ان  املال  صاحب 
كام  مشاكلهم  ويعيش  االخرين 
لو كان هذا احلال قد حل بنفسه 
وأرسته، وان يشعر بأن ما اعطاه 
فقط  له  ليس  مال  من  تعال  اهلل 
اف��راد  من  ولآلخرين  له  بل   ..
ما  ال  يصل  وبالتايل  جمتمعه، 
هتذيب  من  منه  االس��الم  يريده 
احلسنة  لصفاهتا  وصقل  للنفس 

وترويض عىل فعل اخلري..
فالبد من رعاية مشاعر االخرين 
اجلانب  ليكمل  كرامتهم  وحفظ 
املادي  للجانب  اضافة  املعنوي 
يدًا  يمد  ال  ان��ه  الفقري  وليشعر 
ال  ب��ل  حاجته  ليشبع  للغني 
ويسعفه  آالم���ه  يتحسس  أخ 
وضعت  ولذلك  حاجته..  يف 
لتحقيق  االس��الم��ي��ة  ال��رشي��ع��ة 
العملية  واستكامل  الغايات  هذه 
اإلنفاقية ألهدافها رشوطًا منها :

تعال  اهلل  ال  التقرب  قصد   -1
)َوَمَثلرُ   : تعال  قال   : باإلنفاق 
اْبتَِغاَء  ��ْم  َأْم��َواهَلرُ وَن  نِفقرُ يرُ ِذيَن  الَّ
ِسِهْم  َأْنفرُ ِمْن  َوَتْثبِيتًا   ِ اهللَّ َمْرَضاِة 
َوابٌِل  ا  َأَصاَبَ بَِرْبَوٍة  ٍة  َجنَّ َكَمَثِل 
ِصْبَها  َلَها ِضْعَفنْيِ َفإِْن َلْ يرُ كرُ َفآَتْت أرُ
وَن َبِصرٌي  رُ باَِم َتْعَملرُ َوابٌِل َفَطلٌّ َواهللَّ

)265( – سورة البقرة-.
ماله  يزكو  ان  املنفق  اراد  ف��اذا 
ذلك  وراء  من  ليحصل  وينمو 
ان  فالبد  االخروي  الثواب  عىل 
يقّدم ماله طلبًا ملرضاة اهلل تعال، 
ال لغرض آخر من رياء او التامس 
الشهرة او اجلاه او ليسجل لنفسه 
عىل الفقري فضالً  فريد عليه مجيله 

بأن يقوم بخدمة مقابل ذلك..
الطيب  امل��ال  من  االن��ف��اق   -2
��ا  َ َأيهُّ )َي��ا   : تعال  ق��ال   : واجليد 
َباِت  َطيِّ ِمْن  وا  َأنِفقرُ وا  آَمنرُ ِذيَن  الَّ
ِمْن  ْم  َلكرُ َأْخَرْجَنا  َوِمَّا  ْم  َكَسْبترُ َما 
ِمْنهرُ  بِيَث  اخْلَ وا  مرُ َتَيمَّ َوال  اأَلْرِض 
َأْن  إاِلَّ  بِآِخِذيِه  ْم  َوَلْسترُ وَن  نِفقرُ ترُ
َ َغنِيٌّ  وا َأنَّ اهللَّ وا ِفيِه َواْعَلمرُ ْغِمضرُ ترُ

مَحِيٌد )267( – سورة البقرة- .
من  احسان  االنفاق  ان  وحيث 
وتعاطف  الفقري  ال  املعطي 
وهو  املجتمع  افراد  بني  وتراحم 
مواساة للفقري يف حمنته وتضميد 
االسالمي  اخللق  ف��إن  جلراحه 
هذا  يكون  ان  يقتيض  الرفيع 
ال��رتاح��م وه���ذه امل��واس��اة عىل 
أثرها  لتؤثر  االح��س��ن  النحو 
الضعفاء  ن��ف��وس  يف  ال��ط��ي��ب 
فرد  ك��ل  ليشعر  وامل��ح��روم��ني 
منهم بالعطف واملشاركة هلم من 
العيش  من  الطيب  يف  االغنياء 
انفاق  عند  إش��ع��اره  م��ن   ً ب��دال 
انفق  ان��ام  املحسن  ان  ال���رديء 
ليتخلص من ماله الرديء فيرتك 

ذلك األثر السيئ يف نفسه.
عملية  يف  ثالث  ط��رف  وهناك 
اآلي��ات  بعض  بينته  االن��ف��اق 
القرآنية وهو اهلل سبحانه وتعال 
حيث هو يأخذ الصدقة وتقع يف 

يده قبل يد الفقري.. وان االعطاء 
اهلل  مع  جتارية  صفقة  عن  عبارة 
يد  يف  يوقع  ان  يصح  فهل  تعال 
وان  ماله  من  ال��رديء  تعال  اهلل 
تعال  اهلل  مع  جتارته  مع  يتعامل 
احٌد  يقبل  ال  الذي  الرديء  بذا 
ان  إال  الفقري  ومنهم  يأخذه  ان 
برأسه  وي��ط��رق  عينيه  يغمض 

مضطرًا ال ذلك.
باملّن  العطاء  يتبع  ال  ان   -3
��ِذي��َن  )الَّ  : تعال  ق��ال  واالذى: 
مَّ  ثرُ  ِ اهللَّ َسبِيِل  يِف  ْم  َأْمَواهَلرُ وَن  نِفقرُ يرُ
وا َمّنًا َوال َأًذى  وَن َما َأنَفقرُ ْتبِعرُ يرُ ال 
ِْم َوال َخْوٌف  ْم ِعْنَد َربِّ هرُ ْم َأْجررُ هَلرُ
 )262( َزنرُوَن  حَيْ ْم  هرُ َوال  َعَلْيِهْم 
ِمْن  َخرْيٌ  َوَمْغِفَرٌة  وٌف  َمْعررُ َقْوٌل 
َغنِيٌّ  رُ  َواهللَّ َأًذى  َها  َيْتَبعرُ َصَدَقٍة 
َحِليٌم )263( – سورة البقرة- .
��ِذي��َن  الَّ ���ا  َ َأيهُّ )َي��ا   : تعال  وق��ال 
بِامْلَنِّ  ْم  َصَدَقاتِكرُ وا  ْبِطلرُ ترُ ال  وا  آَمنرُ
ِرَئاَء  َماَلهرُ  نِفقرُ  يرُ َكالَِّذي  َواأَلَذى 
َواْلَيْوِم   ِ بِ��اهللَّ ْؤِمنرُ  يرُ َوال  النَّاِس 

اآلِخِر( – سورة البقرة- .
ان  اآلي���ات  ه��ذه  م��ن  ويرُستفاد 
انام  تعال  اهلل  سبيل  يف  االنفاق 
ويتقبله  تعال  هلل  رضيًا  مرُ يكون 
ويعطي  حيسن  املنفق  ك��ان  ل��و 
ع���ط���اءه غ���ري م���ق���رون ب��امل��ن 
ال  االحسان  فينقلب  واالذى.. 
ب��ل البد  ال رش  واخل��ري  اس���اءة 
عىل  حمافظًا  االن��ف��اق  يكون  ان 
ورافعًا  الفقري  االنسان  كرامة 
ليفهم  خلواطره  وجابرًا  ملعنوياته 
بني  تعاون  هي  انام  العملية  ان 
وتراحم  الواحدة  االرسة  افراد 
اعتداء  اهنا  ال  بينهم  وتعاطف 
عىل  للبعض  وعلو  واستكبار 
االنسان  فكرامة  االخ��ري��ن.. 
وحفظ ماء وجهه اغىل بكثري من 

أّي مال وثروة..
بصورة  واملحسن  الغني  ان  فلو 
اعطائه  حني  املحتاج  جابه  عامة 
بحالة تدل عىل تكربه واستعالئه 
إليه  يوّجه  او  يقّدمه  بام  وتفاخره 

كلامت خشنة وجارحة للمشاعر 
فيقول )مثالً ( :

؟  إليك  سن  أحرُ أل  ؟  أعطك  أل 
كم أنت حلوح؟ وملاذا ال تذهب 

وتعمل وتتكسب؟ أو 
لكانت  ال��ي��ك  اح��س��اين  ل���وال 
يشبه  م��ا  او  وك��ذا  ك��ذا  حالك 
ذل���ك م��ن االل��ف��اظ اجل��ارح��ة 
يطلب  ربام  او  ومشاعره  لنفسه 
منه اعامال ً او خدمة مقابل ذلك 

تسبب له التعب واملشقة ..
إبطال  ي��وج��ب  م��ا  ذل��ك  فكل 
إما  إعطائه  من  البد  بل  الصدقة 
خاليا  من هذه األمور املؤذية او 
وهادئ  طيب  بكالم  باالعتذار 
)رزقنا   : يقول  ك��أن  وم���ؤدب 
وما  فضله(  من  واياك  تعال  اهلل 

شاكل ذلك.
اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  عن  ورد 
اسدى  )من   : وآله وسلم(  عليه 
ال مؤمن معروفًا ثم آذاه بالكالم 

او مّن عليه فقد أبطل صدقته(.
واألذى  امل��ّن  عن  النهي  ان  ثم 
م��ق��ص��ورًا ع��ىل حال  ي��ك��ون  ال 
ما  ال  يمتد  بل  ووقته  االنفاق 
فرتة  بعد  ك��ان  وان  حتى  بعده 
طويلة كالشهور والسنني وذلك 
تريد  االسالمية  الرشيعة  ألن 
هلذا اإلنفاق أن حتّصنه وهتّذبه يف 
األوقات وجتعله خلوًا من  مجيع 

آثاره الضارة والسيئة.
املن  ع��دم  ان  ه��ذا  ال  ي��ض��اف 
حم��ص��ورًا  ي��ك��ون  ال  واالذى 
بالتصدق عىل الفقراء بل يشمل 
االخرى  الوجوه  من  انفاق  كل 
كاإلنفاق يف سبيل اجلهاد وطلب 
فال  اخلريية..  واملشاريع  العلم 
يصح من املنفق يف مثل ذلك ان 
ّن ويؤذي الرشائح االجتامعية  يمرُ
املختلفة املنتفعة من هذه االعامل 
اخلريية.. ومن ذلك ان ال يتفاخر 
بكثرة  ويتباهى  اآلخ��ري��ن  عىل 
مزيته  ليظهر  وصدقاته  انفاقه 

وأفضليته عليهم.
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 : ال��س��الم(  )عليه  ق��ول��ه  ففي 
يطلب  أي  َح��اَلل(  يِف  )َوَطَلبًا 
املتقي الرزق من احلالل ويقترص 

عليه وال يطلبه من احلرام.
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  وعن 
جزءًا  سبعون  العبادة   : وسلم( 

أفضلها طلب احلالل.
وآله  عليه  اهلل  )صىل  ايضًا  وعنه 
يده  ك��ّد  من  اك��ل  من   : وسلم( 
اجلنة  اب��واب  له  اهلل  فتح  ح��الاًل 

يدخل من اّيا شاء.
واصحاب  املتقني  بني  والفارق 
يتمون  ال  ه���ؤالء  ان  ال��دن��ي��ا 
فيتكسبون  واحل����رام  للحالل 
به  يبالون  وال  احل��رام  من  حتى 
الكسب  َهمَّ  املتقون  يعيش  بينام 

العمل مهام  احلالل ويربون من 
منه  شّموا  ان  كثريًا  دخله  ك��ان 

رائحة احلرمة.
تعّرضوا  مهام  فاملتقون  وكذلك 
واجتامعية  نفسية  ضغوط  من 
ي��ص��ربون  احل����رام  ل��ي��ق��ع��وا يف 
يسمحون  وال  وي��ت��ح��م��ّل��ون 
احل��رام..  يف  بالوقوع  ألنفسهم 
االن��س��ان  يتعرض  ق��د   ً فمثال 
لضغط الزوجة او احلاجة امللّحة 
لكونه  االجتامعي  الضغط  او 
وجيهًا او يف موقع مهم ويضغط 
يقبل  لكي  ال��وض��ع  ه��ذا  عليه 
فريفض  اليه  ويستجيب  باحلرام 
ذلك خمافة من اهلل تعال ويرىض 

ويقنع بالعيش البسيط..

)َوَنشاطًا   : السالم(  )عليه  قوله 
دًى( يِف هرُ

اخلوئي  اهلل  حبيب  الشارح  قال 
)قدس( : أي خفة وارساعًا فيه، 
يكون سلوكه  ان  اخرى  وبعبارة 
بالعبادات  واتيانه  اهلل  لسبيل 
املرشوعة املوصلة ال رضوان اهلل 
سبحانه بطيب النفس وعىل وجه 
الكسل  عن  ال  والسهولة  اخلفة 
قوة  عن  ينشأ  وذل��ك  والتغافل 
من  املتقني  اهلل  وعد  فيام  اليقني 
العظيم  واالج��ر  اجلميل  اجل��زاء 
يكسل  فانه  الرياء  اهل  بخالف 

يف اخللوة وينشط بني الناس.
ايب  ع��ن  الوسائل  يف  روي  ك��ام 
عبداهلل )عليه السالم( قال : قال 

 : السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
ثالث عالمات للمرائي : ينشط 
كان  اذا  ويكسل  الناس  رأى  اذا 
مجيع  يف  حيمد  ان  وحيب  وح��ده 

اموره.
)عليه  ق��ول��ه  فمعنى  وع��ل��ي��ه 
دًى( أي  السالم( : )َوَنشاطًا يِف هرُ
فالنشاط  اهلداية  يف  ورسعة  ِخفة 
وعدم  فيه  السعة  هو  اهلدى  يف 
هو  ما  ال  الوصول  يف  تساهله 
ان  فاملقصود  كان  وكيف  احلق 
املؤمن يكون عىل نشاط يف ايامنه 
وما هداه اهلل اليه من الوصول ال 
الضاللة  عن  واخل��روج  احلقيقة 
للعبد  تعال  اهلل  من  اهلداية  فان 

توجب النشاط قطعًا..

اخلطبة االوىل لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف 14/ربيع الثاين/1438هـ املوافق 2017/1/13م

)َوَطَلبًا  السالم(:  )عليه  المؤمنين  المتقين ألمير  ورد في خطبة 
َيْعَمُل األْعَماَل  جًا َعْن َطَمع.  َوَتَحرُّ ِفي َحاَلل، َوَنشاطًا ِفي ُهدًى، 
ُه  َوَهمُّ َوُيْصِبُح  ْكُر،  الشُّ ُه  َوَهمُّ ُيْمِسي  َوَجل،  َعَلى  َوُهَو  اِلَحَة  الصَّ
َر ِمَن اْلَغْفَلِة، َوَفِرحًا  ا ُحذِّ ْكُر، َيِبيُت َحِذرًا، َوُيْصِبُح َفِرحًا، َحِذرًا َلمَّ الذِّ

ْحَمِة(. ِبَما َأَصاَب ِمَن اْلَفْضِل َوالرَّ
مع المتقيَن
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جًا  رهُّ )َوحَتَ  : السالم(  )عليه  قوله 
َعْن َطَمع( 

أي  ج  حت��رّ يقال  عنه  جتنبًا  أي 
يطمع  ال  أي  عنه  وتباعد  جتّنب 
بانه  لعلمه  الناس  اي��دي  يف  فيام 
ومنشأ  النفسانية  ال��رذائ��ل  من 
ي��ورث  ألن��ه  العظيمة  املفاسد 
واحلقد  واالس��ت��خ��ف��اف  ال���ذل 
والغيبة  وال���ع���داوة  واحل��س��د 
وظهور الفضائح واملداهنة ألهل 
وسد  والرياء  والنفاق  املعايص 
واالم��ر  املنكر  عن  النهي  ب��اب 
اهلل  عىل  التوكل  وترك  باملعروف 

والتّضع اليه وغري ذلك..
الشديد  التعلق  نتيجة  والطمع 
العديد  ال  يؤدي  والذي  بالدنيا 
من املفاسد ومنها انه احد عنارص 
الذلة والبغض والعداوة واحلقد 
قط  يشبع  ال  فالطامع  واحلسد، 
من مال الدنيا ويسعى للحصول 
عليه بالطرق والوسائل كافة فهو 
القيد  هذا  أرس  يعيش  الواقع  يف 

عىل الدوام..
يف  السالم(  )عليه  عيل  قال  كام 
)الطمعرُ   : القصار  كلامته  احدى 

ِرقٌّ مؤبد(.
وورد عن عيل بن احلسني )عليه 
قد  كله  اخلري  )رأي��ت   : السالم( 
يف  م��ا  الطمع  قطع  يف  اجتمع 

ايدي الناس(.
 : السالم(  )عليه  الصادق  وقال 
وِعّزه  الليل  قيام  املؤمن  )رشف 

استغناؤه عن الناس(.
)َيْعَملرُ   : السالم(  )عليه  قوله 
َو َعىَل َوَجل،  َة َوهرُ احِلَ األْعاَمَل الصَّ
ْصبِحرُ  َويرُ  ، ْكررُ الشهُّ ��هرُ  َومَههُّ ْمِس  يرُ

) ْكررُ هرُ الذِّ َومَههُّ
االع���امل  م��ن  ع��م��ل  م��ه��ام  أي 
والعبادات  والطاعات  الصاحلة 
من  خائفًا  يبقى  فهو  واخل��ريات 
يؤد  ل  ان��ه  خيشى  ألن��ه  تعال  اهلل 
له  العبودية  وحق  تعال  اهلل  حق 
التكاليف  امتثال  يف  والتقصري 
او  عليه  واجب  هو  بام  واالتيان 

رياء  عمله  يف  كان  أو  مستحب، 
او  رشوطه  من  لرشط  خمالفة  او 

آدابه.
رائعة  تعابري  الكريم  وللقران 
ورد  ما  ومنها  اخلصوص  ب��ذا 
يف وصفه للسابقني يف اخلريات، 
ما  يؤتون  )والذين   : تعال  قوله 
اتوا وقلوبم وِجَلٌة اهنم ال ربم 

راجعون(.
اخلوئي  اهلل  حبيب  الشارح  قال 
أي ع��ىل خ��وف من   : )ق���دس( 
اقرتاهنا  لعدم  قبوهلا  وعدم  ردها 
كام  للقبول  املقتضية  بالرشائط 
ما  يؤتون  )والذين   : تعال  قال 
اتوا وقلوبم وِجَلٌة اهنم ال ربم 

راجعون(.
) ْكررُ هرُ الشهُّ ْمِس َومَههُّ )يرُ

أي يدخل يف املساء ومهه الشكر 
له  الذكر  ومهه  ويصبح  تعال  هلل 
تعال ويف هذين االخريين اشارة 
ال كونه يف مقام الرضا والتسليم 
ومن كان كذلك فيشكر اهلل عىل 

وقلبه  بلسانه  ويذكره  حال  كل 
احد،  ال  يشكو  فال  وجوارحه 
فإنام  شكر  )وم��ن   : تعال  ق��ال 
ريب  فان  كفر  وَمْن  لنفسه  يشكر 

غني كريم(.
قال الشارح البحراين : أي يكون 
مهه عند املساء الشكر عىل ما رزق 
ويصبح  ي��رزق،  ل  وم��ا  بالنهار 
ومهه ذكر اهلل ليذكره فريزقه من 
كام  والبدنية  النفسانية  الكامالت 
اذكركم  )فاذكروين  تعال:  قال 

واشكروا يل وال تكفرون(.
الذي  يومهم  يبتدأون  فاملتقون 
والنشاط  العمل  فيه  يستأنفون 
اليوم  آخر  ويف  وذكره  اهلل  باسم 
النعم  تلك  عىل  انفتحوا  حيث 
مرضاة  يف  واستغلوها  االهلية 
احلمد  يف  فيندفعون  تعال  اهلل 
كاجللوس  بالضبط  وال��ش��ك��ر 
يرشعون  فهم  الطعام  مائدة  عىل 
بتناول الطعام باسم اهلل وينتهون 

بشكره..
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اخبار ومتابعات

رار
حــ

المرجعيُة الدينية العليا ومجلس البرلمان يتدخالن لمواجهة االعتداء على الكوادر اال  •

التعليمية ، ونيابية التربية تؤكد على اقرار قانون حماية المعلم مستقبال..

•الحشُد الشعبي يستولي على منظومة اتصاالت )داعش( في قرية الجحف المحررة ويحرر حي السالم في الساحل االيسر لمدينة الموصل..

• االمانُة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ُتحيل مشروع مطار الفرات االوسط الدولي لشركة دولية..

• وزارة الصحة تعتزم تطبيق آليات رصينة لتسعيرة األدوية بالقطاع الخاص في العام الحالي..

• مصدر محلي من داخل الموصل يؤكد ان )داعش( يعاني االنكسار واغلب القادة هربوا من الساحل االيسر..

• قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بغداد )محمد سلمان( يعلن عن تنظيم 505 ملفات  استرداد بحق متهمين خارج العراق...

• اليابان تنوي إقراض العراق أكثر من 21 مليارا وتوقع على تمويل وتأهيل الكهرباء..

0000

المرجُع الديني األعلى السيستاني يؤكد عدم جواز منح )االجازات المرضية( المخالفة للضوابط

اخلاصة  القانونية  املواد  بتفعيل  الصيديل،  اقبال  حممد  الرتبية  وزير  وجه 
من  صادر  بيان  وذكر   عملهم.  تأدية  اثناء  الدولة  موظفي  عىل  باالعتداء 
املواد  بتفعيل   كافة  الرتبية  مديريات  وّجه  الصيديل  ان  الوزير:  مكتب 
العقوبات  قانون  والواردة يف   ،) القانونية )299 /230 / 231 / 232 
رقم 111 لسنة 1969، واخلاصة باالعتداء عىل موظفي الدولة اثناء تأدية 
عملهم، مبينا ان عدم التعامل مع حاالت االعتداء عىل الكوادر التدريسية 
والتعليمية وإشاعة  الرتبوية  العملية  انتظام  يؤثر عىل  بسعة وحزم سوف 
الفوىض. واضاف البيان، ان تفعيل املواد محاية لكافة الكوادر الرتبوية من 
املتجاوزين عليهم،. ونوه إقبال، إل ان الدوائر القانونية يف الوزارة سوف 
ومساندهتا  الرتبية  كوادر  كافة  مع  للوقوف  وجهدها  بكامل طاقتها  تنشط 

وعدم السامح للعنارص املنفلتة والتخريبية باالعتداء عليهم.

لجنُة الصحة النيابية تستكمل مناقشة )الضمان الصحي( وتؤكد أنه   •
سيشمل ) 10 ( ماليين عراقي.. 

اكَد املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(، عدم جواز منح )اإلجازات املرضية( خالفًا للضوابط 
النجف، ردًا عىل سؤال وجّهه جمموعة  السيستاين يف  السيد عيل  املرجع االعىل  املختصني. وقال مكتب  األصولية، من قبل االطباء 
من األطباء بشأن اإلجازات املرضية للموظفني وطلبة املدارس واجلامعات عىل خالف الضوابط األصولية، وتقديم مربرات خمتلفة 
) ال جيوز منح اإلجازات املرضية خالفًا للضوابط األصولية(.مضيفا كام ال جيوز للطبيب الشهادة بام ال صحة له واقعًا، مؤكدًا عدم 

استحقاق املوظف من الراتب ما يكون إزاء فرتة تلفه عن الدوام جراء ذلك.

وزيُر التربية يوّجه بتفعيل المواد القانونية الخاصة باالعتداء على موظفي الدولة
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بأن  العيثاوي،  غسان  العشائري  احلشد  باسم  املتحدث  أفاَد 
القوات األمنية املشرتكة بدأت حتشيداهتا العسكرية استعدادا 
للبدء باملرحلة الثانية من عمليات حترير مناطق غريب حمافظة 
حترير  لعمليات  االول  املرحلة  إن  العيثاوي:  وقال  األنبار. 
حترير  عن   باإلعالن  انتهت  األنبار  ملحافظة  الغربية  املناطق 
مناطق الصكرة والزاوية، فضال عن استكامل القوات األمنية 
األمنية  القوات  أن  مضيفا  حديثة،  قضاء  أحياء  مجيع  حتريَر 
من  الثانية  باملرحلة  للبدء  متهيدا  حتضرياهتا،  بدأت  املشرتكة 
العمليات، الفتا إل أن أفواجا من الرشطة املحلية للمحافظة 

وأبناء احلشد العشائري مسكت األرض يف املناطق املحررة.
قاَل قائد عمليات )قادمون يا نينوى( الفريق الركن )عبد االمري رشيد 
تل  جنوب  اهلجف  قرية  حررت  الشعبي  احلشد  قوات  ان  اهلل(:  يار 
عبطة يف مدينة املوصل. واضاف ان ابطال احلشد الشعبي  رفعوا العلم 

العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر كبرية باألرواح واملعدات.

افاَد مصدر امني يف حمافظة صالح الدين، بأن قوات احلشد 
قرب  االجرامي  )داعش(  لتنظيم  هجوما  احبطت  الشعبي 
من  وقتل  له  تابعة  عجالت  اربع  وحرق  مكحول،  جبال 
فيها. وأضاف املصدر، أن االوضاع مسيطر عليها وان قوات 
احلشد الشعبي تصد بني احلني واآلخر هجامت متعددة من 
حتى  حتريرها  منذ  مكحول  جبال  يف  التنظيم  عنارص  قبل 

االن.

واحلشد  االمنية  القوات  إن  الشعبي،  احلشد  هيئة  باسم  املتحدث  اكَد 
البغدادي.  بكر  أيب  االجرامي  )داعش(  تنظيم  زعيم  عىل  سيقبضون 
يف  البغدادي  باختفاء  تفيد  معلومات  هناك   : االسدي(  )امحد  وقال 
منطقة بني )البعاج والقريوان( بالقرب من احلدود العراقية- السورية.
إن  قائال  البغدادي  لقنص  العراقيني  مع  أمريكي  تنافس  إل  مشريا 
تتعاون  الشعبي  واحلشد  املسلحة  بالقوات  املتمثلة  العراقية  القوات 

جلمع املعلومات حول البغدادي وحتركاته وتنسق من اجل قنصه.
وتواصل القوات األمنية املشرتكة عملياهتا العسكرية الستعادة مدينة 
املوصل من قبضة تنظيم )داعش(لألسبوع الثالث عرش، حيث حررت 

تلك القوات عدة مناطق وقرى.

لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

0000

تحشيداٌت أمنية لبدء المرحلة الثانية 
من عمليات تحرير غربي األنبار

الحشُد الشعبي ُيحبط هجوما 
لـ)داعش( قرب جبال مكحول

الحشُد الشعبي  ينتزع )الهجف( من داعش
 في قرب الموصل

هيئُة الحشد الشعبي تحدد موقع البغدادي وتؤكد القبض عليه قريبًا
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قها مركز الحوراء )عليها السالم( )ج2( محطات من حياة األبطال، يوثِّ

السلسلة القصصية التي ترُّوجت 
تليدًا  شعبان   )14( ب��اس��م 
اجلهاد  فتوى  انطالق  لتأريخ 
الدينية  املرجعية  من  الكفائي 
االرشف  ال��ن��ج��ف  يف  العليا 
مت��ي��زت ب��اهن��ا ت���روي أح��داث��ًا 
احل��وراء  مركز  وثقها  واقعية 
لعوائل  امل��ي��دان��ي��ة  ب��زي��ارات��ه 
ال��ش��ه��داء وال��ل��ق��اء م��ع ذوي 
الشهيد وصيغت فيام بعد بسد 

قصيص جيذب القارئ للتعرف 
عىل البطوالت الثرة للشهداء .

املوافق  االثنني  يوم  اجري  وقد 
حفل  2017م(   /  1  /  9(
االف��ت��ت��اح ب��ح��ض��ور امل��ت��ويل 
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي 
عبد  الشيخ  س��امح��ة  املقدسة 
املهدي الكربالئي وأمينها العام 
والسادة  املوسوي  السيد جعفر 
العتبة  االدارة يف  أعضاء جملس 

إصدار قصصي مميز ينفرد به مركز الحوراء زينَب )عليها السالم(
 لتوثيق بطوالت شهداء الحشد الشعبي

)ومنهم مْن ينتظر( 

مبنا�سبة والدة االمام احل�سن الع�سكري )عليه ال�سالم(، احتفى مركز احلوراء زينب )عليها ال�سالم( بالعتبة احل�سينية 
ال�سهداء االبرار من ت�سحيات  باإ�سدار اجلزء االأول من �سل�سلة الق�س�ص الوثائقية اخلا�سة بتوثيق ما قدمه  املطهرة؛ 

وبطوالت اأثمرت عن انت�سارات متوالية حررت املناطق امل�سلوبة من براثن االرهاب اجلبان.
علي

مد 
حم

رة 
�سا

ة/ 
تاب

ك
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عيل  واحل���اج  املقدسة  احلسينية 
االكرب  عيل  ل��واء  )آم��ر  احلمداين 
رؤساء  من  وعدد  السالم(  عليه 
احلسينية  العتبتني  يف  األق��س��ام 

والعباسية املقدستني.
لسامحة  كلمة  احلفل  وتضمن 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
الشهداء  بدور  فيها  أشاد  املقدسة 
الوطن  ع��ىل  احل��ف��اظ  يف  االب���رار 
العوائل  عىل  واثنى  واملقدسات 
املضحية من قدمت أبناءها قرابني 
البطويل  بالدور  ومشيدًا  للوطن، 
من  أكثر  قدمت  التي  للعوائل 

شهيد.
مسحيٌّ  عرٌض  احلفل  تلل  كام 
من  ينتظر(  من  )ومنهم  بعنوان 
طاهر(  )االء  واخ���راج  تأليف 
مدارس  تالميذ  من  عدد  ومتثيل 
السيدة رقية والسيد عيل األصغر 
تروي  لأليتام،  السالم(  )عليهام 
بعد  االطفال  معاناة  مشاهدها 
بآبائهم  وافتخارهم  آبائهم  فقدان 

الشهداء يف ذات الوقت.
سامحة  بتكريم  احلفل  واختتم   
املجاهدين  ألكرب  الرشعي  املتويل 
الدينية  املرجعية  ألمر  املمتثلني 
صالح  ابو  )مهدي(  احلاج  العليا 
الذي رابط عىل سواتر الدفاع عن 
األرض والعرض واملقدسات مع 

ولديه وحفيده.
الشهداء  عوائل  تكريم  وكذلك   
قصصهم  ال���واردة  )ال��ع��رشي��ن( 
مع  ينتظر(  من  )ومنهم  كتاب  يف 
لكل  الكتاب  من  نسخة  إه��داء 
الفرحة  ادخلت  والتي  عائلة، 
املفجوعة  قلوبم  عىل  وال��سور 
هذا  يعدون  وه��م  أبنائهم  بفقد 
مركز  قبل  من  املتواضع  اجلهد 
احلوراء يف توثيق بطوالت أبنائهم 
فستبقى  هلم  األك��رب  التكريم  هو 
مر  عىل  خالدة  ذكرى  لشهدائهم 

الزمان. 
وقفة  الشهداء  لعوائل  كانت  كام 
املامرسة  أداء  يف  للمشاركة  ميزة 
احلسيني  الصحن  داخل  العبادية 
صور  بفخر  حاملني  ال��رشي��ف 

أبنائهم األبطال..
ويف سياٍق متصل بني السيد سعد 
ال��دي��ن ه��اش��م ال��ب��ن��اء، امل��رشف 
زينب  احل��وراء  مركز  عىل  العام 
)عليها السالم( ان »هلذا االصدار 
إذ  احلالية  املرحلة  يف  بالغة  أمهية 
من  االب��ط��ال  قدمه  م��ا  خيلد  ان��ه 
ألطفاهلم  تركهم  عند  تضحيات 
بساحات  والتحاقهم  وعوائلهم 
من  هناك  س��ط��روه  وم��ا  القتال 
بطوالت عظيمة حفظت االرض 
والعرض واملقدسات، كام تكمن 
أمهيته بام يدخله من رسور خَللف 
الشهيد وكذلك حتفيز من ل يلحق 
التواجد يف ساحات  بم ملواصلة 
ومقدساته،  الوطن  عن  الدفاع 
رد  من  كجزء  الكتاب  هذا  ويأيت 
من  املضحية  للعوائل  اجلميل 
أرض  لتحرير  أب��ن��اءه��ا  قدمت 
العراق من دنس الدواعش ومهام 
وال  القليل  اليشء  يعد  هلم  يرُقدم 
سالت  واح���دة  دٍم  بقطرة  يفي 

منهم«.
فيام عربت عوائل الشهداء الواردة 
وامتناهنم  شكرهم  عن  قصصهم 
هذا  النجاز  املقدمة  اجلهود  عىل 
بصفحاته  خلد  ال���ذي  العمل 
من  العراق  ألبطال  مرشقًا  تارخيًا 
الدينية  املرجعية  لنداء  استجابوا 

العليا يف اجلهاد الكفائي.
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ولد السّيد األعرجي عام 1130 ه� بمدينة 
بغداد.

وأما أساتذته: فنذكر منهم ما ييل:
1- الشيخ حمّمد باقر األصفهاين، املعروف 

بالوحيد البهبهاين.
املعروف  اجليالين،  القاسم  أبو  الشيخ   -2

باملحّقق القّمي.
3- الشيخ سليامن بن معتوق العاميل.

4- السّيد حمّمد مهدي بحر العلوم.
 تالمذته: نذكر منهم ما ييل:

1- الشيخ حمّمد املازندراين، املعروف بأيب 
عيل احلائري.

2- الشيخ عيل بن صالح العاميل، املعروف 
بالكوثراين.

األعرجي  كاظم  السّيد  أخيه،  اب��ن   -3
الكاظمي.

سليامن  الشيخ  اب��ن  مهدي  الشيخ   -4
العاميل.

موسى  الشيخ  اب��ن  حسن  الشيخ   -5
العاميل.

6- الشيخ أمني ابن الشيخ سليامن العاميل.
7- ابنه، السّيد حمّمد األعرجي الكاظمي.

8- ابنه، السّيد حسن األعرجي الكاظمي.

9- ابنه، السّيد كاظم األعرجي الكاظمي.

10- ابنه، السّيد عيل األعرجي الكاظمي.

11- السّيد صدر الدين املوسوي العاميل.
12- السّيد حمّمد عيل املوسوي العاميل.

13- السّيد إبراهيم األعرجي الكاظمي.
14- الشيخ حمّمد تقي األصفهاين.

15- الشيخ حمّمد عيل البالغي.
16- الشيخ عبد احلسني األعسم.

17- السّيد حمّمد باقر الشفتي.
18- الشيخ إبراهيم الكربايس.

19- الشيخ إبراهيم اخلاليص.
20- السّيد عبد اهلل شرّب.

 أقوال العلامء فيه: نذكر منهم ما ييل:
املؤّلفني:  معجم  يف  كحالة  عمر  قال   -1

)فقيه أرُصويل، أديب شاعر…(.
أعيان  يف  األم��ني  حمسن  السّيد  ق��ال   -2  
مدّقق،  حمّقق  أرُص��ويل،  فقيه  )عال  الشيعة: 
مؤّلف  العرص،  ذلك  يف  العلامء  أعالم  من 
غاية  يف  وع��ب��ارات��ه  م��ش��ه��ورة،  مؤّلفاته 

فكأّنه  كتب  وإذا  وال��ب��الغ��ة،  الفصاحة 
ورع،  تقي  عابد،  زاهد  منرب  عىل  خطيب 

جليل القدر، عظيم الشأن…(.
يف  اخلونساري  باقر  حمّمد  السّيد  قال   -3  
روضات اجلّنات: )كان رمحه اهلل من أفاضل 
صول  األرُ يف  حمّقًقا  دهره،  وأفاخم  عرصه، 

احلّقة، ومعطًيا للوصول الفقه…(.
 مؤلفاته: نذكر منها ما ييل:

1- رسالة يف خروج املقيم بدون املسافة.
2- رسالة يف املواسعة واملضايقة.

3- احلاشية عىل املصباح املنري.
4- رسالة يف صالة اجلمعة.
5- ديوان حمسن األعرجي.

6- تلخيص االستبصار.
7- رشح االستبصار.
8- منظومة يف الفقه.
9- ساللة االجتهاد.
10- رشح التبرصة.
11- أصالة الرباءة.
12- الغرر والدرر.
13- مناسك احلج.
14- عّدة الرجال.

15- املحصول.
16- املتاجر.

 وفاته: تويّف السّيد األعرجي )قدس رسه( 
ودفن  الكاظمية،  بمدينة  ه�   1227 عام 

فيها، وقربه معروف يزار.

السيد محسن األعرجي الكاظمي
المعروف بالمحقق البغدادي )قدس سره(

)1130 هـ – 1227 هـ(
هو ال�سّيد حم�سن ابن ال�سّيد ح�سن ابن ال�سّيد مرت�سى احل�سيني االأعرجي، املعروف باملحّقق البغدادي، 

وينتهي ن�سبه اإىل احل�سني االأ�سغر ابن االإمام زين العابدين )عليه ال�سالم(.
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السؤال : ما هو النشوز بالتفصيل ؟
اجلواب : النشوز قد يكون من الزوجة ، وقد يكون من الزوج: اما نشوز 
الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ، وذلك بعدم 
متكينه ما يستحقه من ااِلستمتاع با، ويدخل يف ذلك عدم ازالة املنفرات 
املضادة للتمتع وااِللتذاذ منها ، بل وترك التنظيف والتزيني مع اقتضاء 
برتك  يتحقق  وال   ، اذنه  دون  من  بيتها  من  بخروجها  وكذا   ، هلا  الزوج 
البيت ونحوها ما مر. واما نشوز  طاعته فيام ليس واجبًا عليها كخدمة 
الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه ، كرتك االنفاق 
ايذائها  أو  باملرة،  هجرها  أو   ، ليلتها  يف  عندها  املبيت  ترك  أو   ، عليها 

ومشاكستها من دون مربر رشعي.

السؤال : ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟
جيب  فيام  زوجها  طاعة  عن  بخروجها  نشوزالزوجة  يتحقق   : اجلواب 

اطاعته فيه وهو التمكني من االستمتاعات واخلروج من البيت.

يف  يتسبب  بام  ابيها  بيت  يف  تاخريها  من  تكررالزوجة  عندما   : السؤال 
ضياع حق الزوج الرشعي هل يعترب ذلك نشوزًا ؟

اجلواب : نعم هو نشوز اذا خالفت امر الزوج يف ذلك .

السؤال : هل جيوز للمراة الناشز ان ترج من البيت للرتفيه مع اوالدها ؟
اجلواب : ال جيوز اخلروج بدون اذن الزوج اال لضورة واجبة .

السؤال : ما حكم املراة اذا نشزت ؟
ال  اِلرجاعها  يتصدى  ان  للزوج  جاز  الزوجة  نشزت  إذا   : اجل��واب 
طاعته، وذلك بأن يعظها أّواًل فان ل ينفع الوعظ هجرها يف املضجع إذا 
احتمل نفعه، كأن حيّول إليها ظهره يف الفراش، أو يعتزل فراشها إذا كان 
ل  يشاركها فيه من قبل، فان ل يؤثر ذلك ايضًا جاز له رضبا إذا كان يؤمِّ
معه رجوعها ال الطاعة وترك النشوز، ويقترص منه عىل اقل مقدار حيتمل 
معه التأثري، فال جيوزالزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإاّل تدرج ال 
االقوى فاالقوى ما ل يكن مدميًا وال شديدًا مؤثرًا يف اسوداد بدهنا أو 
التشفي وااِلنتقام،  ان يكون ذلك بقصد ااِلصالح ال  امحراره، والالزم 
رم. وإذا ل تنفع معها االجراءات  ولو حصل بالضب جناية وجب الغرُ
املتقّدمة وارّصت عىل نشوزها فليس للزوج ان يّتخذ ضدها اجراًء آخر 
سواء أكان قوليًا كإيعادها بام ال جيوز له فعله � بخالف ااِليعاد بام جيوز له 
كالطالق أو التزويج عليها � أو كان فعليًا كفرك ارُذهنا أو جّر شعرها أو 
حبسها أو غري ذلك، نعم جيوز له رفع امره ال احلاكم الرشعي ليلزمها بام 

يراه مناسبًا كالتعزير ونحوه .

سؤال للقراء
هل ان نشوز الزوجة موجب لسقوط حقها بحضانة او رؤية

 اوالدها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط ؟

سؤال وجواب العدد السابق

الجواب : هذا ربا وحرام .

لدي مبلغ من المال يقدّر بمليون دينارواعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة 

دوالر ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة ؟

النشوز 
بر

ة ج
مز 

د ح
حم

 م
اد

عد
ا
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نق���ًا عن كت���اب )األوائل في 
اإلمام احلس���ن وكرباء( الذي 
صدر عن ش���عبة النش���ر بقلم 
األستاذ فاضل عرفان، عما يرده 
صاحب )دراسات حول كرباء 
ودورها احلضاري(، في وقائع 
الندوة العلمية التي عقدت في 
لندن، )ص 257�258( أن مّمن 
زار كرب���اء وكتب في وصف 
الهن���دي  الرحال���ة  س���ّكانها، 
محّم���د ه���ارون الزنكي بوري 
الذي زار كرباء عام 1328، 
فيق���ول في وصفه���م: »اُناس 
أث���روا أفاريق حس���ن األخاق 
وأفرغ���وا في قوال���ب الصدق 
وال إغ���راق، متواضع���ون غير 
مستكبرين، خافضون أجنحتهم 
غير مس���تنكفن، صادقون في 
املواعي���د، عادلون بن القريب 
والبعيد، الس���ّيما أهل السوق 
م���ن كّل صن���ف وطبق���ة من 
ُأول���ي التج���ارة والصفقة، إذا 
املبتاع���ن يوفون، وإذا  اكتالوا 
اكتال���وا عليه���م ال يخس���رون 
وال يخّس���رون، يقبل���ون على 
الغري���ب بوج���ه طلق ولس���ان 
ذلق وكام لّي���ن وخلق هّين، 
ال يخادع���ون ف���ي املعاملة وال 

يقاطع���ون ف���ي املواصل���ة، إذا 
أتيتهم في بيوته���م قاموا إليك 
ورّحبوا، وقّبلوا الرأس والعن 
ث���م قّدموك وتأّخ���روا، كّرموا 
لدي���ك  واغتنم���وا  مقدم���ك، 
القهوة  مجثم���ك، وأحض���روا 
والت���ن والثم���ار على حس���ب 
واحلّضار،  الواردي���ن  م���دارج 
وإذا قمت من عندهم ش���ّيعوك 
إل���ى خارج الب���اب، ووّدعوك 
بكلمات رقيقة وحسن خطاب. 

الصناع���ة  أه���ل  وأكثره���م 
واحلرف���ة، محترزي���ن فيها عن 
اخلدعة والقرفة، وأهل الزراعة 
والتج���ارة م���ن دون فرق بن 
الب���داوة واحلضارة. معائش���هم 
بكس���ب احلال، وهو يغنيهم 
ع���ن الطلب والس���ؤال مع متام 
احملافظة على األحكام واملراعاة 
للقواعد اإلس���امّية. بارك الله 
ف���ي اكتس���ابهم وكان لهم في 

مبدئهم ومآبهم«. 

في حن يعطي الرحالة العّباس 
بن علي املكي احلسيني )املتوفى 
ال���ذي زار  ح���دود 1180ه�( 
كرباء وانطباعه عن األهالي، 
فيقول: »كرام أماثل ليس لهم 
ف���ي عصرهم مماث���ل، لم تلق 
فيهم غير عزيز جليل ورئيس، 
صاحب خل���ق وخلق جميل، 
وعال���م فاضل وماج���د عادل 
يحّب���ون الغري���ب ويصلونه من 
بِّره���م أو ُبّرهم بأوفر نصيب. 
لله فرق الع���ادة فإّنهم فوق ما 

أصف وزيادة«. 
وكّل ه���ذا التواض���ع واحل���ب 
لله ف���ي أرض كرب���اء ومائه 
وأهالي���ه لي���س إاّل ش���عاع من 
أش���عة أخاق احلس���ن )عليه 
الس���ام( ، فه���و إل���ى آخ���ر 
حلظات عم���ره الش���ريف كان 
متواضعًا لله حّتى في مواجهته 
مع األع���داء لكي يس���تنقذهم 
م���ن اجلهال���ة وحي���رة الضالة 
والعمي���اء، ف���كان يخاطبه���م 
بكلمات لّينة وعبارات مش���فقة 
لعّلهم يهتدون، إذ هو مصباح 
الهدى وس���فينة النجاة صلوات 
الله وسامه عليه وعلى أوالده 

وأصحابه الشهداء.

أصدرت العتبة الرضوية املقدس����ة مبدينة »مشهد« شمال شرق ايران النسخة اإللكترونية للمصحف 
املنسوب الى خّط اإلمام علي بن موسى الرضا )عليه السام(..

ونقلت وكالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا( أنه قد مّت إصدار النسخة اإللكترونية للمصحف املنسوب 
ال����ى خّط اإلمام الرضا )عليه الس����ام( احملتف����ظ به في متحف القرآن والنفائ����س بالعتبة الرضوية 

املقدسة«.
وقد ُكتَِب هذا املصحف على جلد الغزال باخلّط الكوفي واش����تمل على آيات من س����ور )النور، 
والقصص، والروم، ولقمان، والسجدة، واألحزاب، واملؤمنون، وفصلت، واجلاثية، واألحقاف، 

والواقعة، واحلديد( وكّل الصفحة من هذا املصحف حتتوي على 16 سطرًا.
وقد مّت إهداء هذا املصحف النفيس عام 2000 م الى العتبة الرضوية املقدس����ة، من قبل أس����رة 

الراحل العامة السيد »علي نوري«.

إصدار النسخة اإللكترونية للمصحف المنسوب إلى خّط اإلمام الرضا )عليه السالم( 

رحالٌة يصفوَن اهالي كربالَء
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أقام مركز تراث كرباء التابع لقس���م ش���ؤون املعارف اإلسامية 
واإلنسانية في العتبة العباسية املقدسة معرضه التراثي بالتعاون مع 

كلية العلوم االسامية في جامعة كرباء على أروقة الكلية..
وض���مَّ املع���رُض مجموعًة من اصدارات قس���م ش���ؤون املعارف 
اإلس���امية واإلنس���انية والتي اقتربت عناوينها من )70( عنوانًا، 
من املوس���وعات والساسل والكتب واجملات التي يصدرها مركز 
تراث كرباء، ومركز تراث البص�رة، ومركز تراث احللة، ومعهد 

القرآن الكرمي.
كما ضّمْت أروقة املعرض عرض )100( صورة فوتوغرافية تراثية 
ملدين���ة كرب���اء مختلفة املوضوعات و)10( لوح���ات فنية توّضح 
مراحل تطور العتبة احلس���ينية املقّدس���ة على مرِّ العصور، إضافة 
إل���ى بعض اخملططات واخلرائط التي صّورت أطراف مدينة كرباء 

املقّدسة قدميًا، وأسماء األزقة واملعالم املمّيزة فيها.

اس���تنكرت الهيئة العامة لآلثار والتراث العراقي، الهجمة الشرس���ة التي تتعرض لها مكتبة مكنزي التراثية في ش���ارع الرشيد، من أجل 
تغيير كينونتها وطمس معاملها احلضارية.

وقالت الهيئة في بيان لها نش���رته صحف عراقية، ان »مكتبة مكنزي من املكتبات التراثية املهمة املعلن عن تراثيتها حس���ب البيان رقم 
26 لسنة 2011«.

وأوضح البيان أن »املكتبة تقع في ملك خاص يس���مى بيت لنج في ش���ارع الرش���يد”«، مضيفًا »مبا ان املكتبة تراثية ومعلن عن تراثيتها 
فبموجب قانون االثار والتراث املرقم 55 لسنة 2002 ال يجوز تغيير الصفة الوظيفية للمكتبة، اال مبوافقة السلطة االثارية حيث تشير 
املادة 28 اوال الى انه ال يجوز التجاوز على املباني املعلن عنها في اجلريدة الرسمية او هدمها  وال يجوز الغاء وظيفتها االساسية التي 

منحتها الصفة التراثية«.
ورأت الهيئة العامة لآلثار والتراث في بيانها انه ليس من حق صاحب العقار الغاء الصفة الوظيفية للمكتبة كونه مخالفا لقانون االثار 

والتراث املرقم 55 لسنة 2002«.
ويذكر أن صاحب مكتبة مكنزي التراثية، أقدم على تغيير معاملها لتحويلها إلى مهنة أخرى في ظل الركود الذي يشهده سوق القراءة .

مركز تراث كربالء يقيم معرضًا تراثيًا 
في جامعة كربالء

آثار العراق: ال يجوز تغيير نشاط مكتبة »مكنزي« التراثية 
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االأحرار/ قا�سم عبد الهادي

الفنية  ال����ك����وادر  أن���ج���زْت 
بلدية  م��دي��ري��ة  يف  واهلندسية 
احلسينية إحدى الدوائر اخلدمية 
بلديات  م��دي��ري��ة  إل  التابعة 
مشاريع  اربعة  املقدسة،  كربالء 
خ��دم��ي��ة م��ن ش��أهن��ا االرت��ق��اء 
من  الناحية  يف  اخلدمات  بواقع 
الشوارع  إكساء  محالت  حيث 
التنظيف  وخدمات  وتعبيدها 

وزراعة الشتالت املختلفة.
املوضوع،  عن  اكثر  ولتفاصيل 
األستاذ  )االحرار(  جملة  التقت 
مدير  املسعودي  رايض  حيدر 
احلسينية،  ناحية  بلدية   دائ��رة 
أهم  »من  قائاًل:  حتدث  والذي 
مرشوع  هو  املنجزة  املشاريع 
النفايات  أكياس  إنتاج  معمل 

من  بالتقليل  سيساهم  وال��ذي 
لرتاكم  نتيجة  البيئية  االرضار 
توزيع  يتم  حيث  ال��ن��ف��اي��ات 
االك���ي���اس امل��ن��ت��ج��ة م��ن ه��ذا 
يف  املواطنني  بيوت  عىل  املعمل 
فضاًل  مستمر،  بشكل  الناحية 
نرُصب  ت��أه��ي��ل  م����رشوع  ع��ن 
ليكون واجهة حضارية  الشهيد 
ان   « م��������ضيفا  للمنطقة«، 
م��رشوع  ه��و  الثالث  امل���رشوع 
تسقيف معمل إنتاج األكياس«.
 وأشار إل أن »املرشوع االخري 
التخسفات  بمعاجلة  يتمثل 
وتعبيدها  ال��ط��رق  يف  واحل��ف��ر 
»بلدية  بأّن  مؤكدًا  وإكسائها«، 
أهبة  ع��ىل  احل��س��ي��ن��ي��ة  ن��اح��ي��ة 
أفضل  ب��ت��ق��دي��م  االس��ت��ع��داد 

اخل���دم���ات أله����ايل ال��ن��اح��ي��ة 
وزائريا«.

عىل  »عملنا  املسعودي،  وب��نّيَ 
االن��واع  خمتلفة  شتالت  زراع��ة 
بلدية  مشتل  يف  انتاجها  ت��م 
لشعبة  التابع  احلسينية  ناحية 
احلدائق  يف  واملنتزهات  احلدائق 
واالرصفة  الوسطية  واجلزرات 
املدارس  وتوزيع عدد منها عىل 
إلضفاء  احلكومية  وال��دوائ��ر 
مجالية للمنطقة«، مضيفًا »بأنه قد 
تّم إنجاز حديقة شهداء العقيدة 

وباجلهود  ال��ط��فِّ  منطقة  يف 
الذاتية وتتضمن نصب منظومة 
سقي بالرش وزراعتها باألزهار 
تثبيت  مع  والدائمة  املوسمية 

صور الشهداء«. 
جلان  تشكيل  »تم  قائاًل  وتابَع 
شعبية من كل منطقة من داخل 
االح��ي��اء واالف���رع  وب��إرشاف 
ملتابعة  احلسينية  بلدية  دائ���رة 
االع���امل ورف���ع ال��ن��ف��اي��ات يف 
احلكومية  وال��دوائ��ر  االح��ي��اء 
التجاوزات  رفع  ال  باإلضافة 

مع مساعيها بتشجيع المواطنين في إبراز جمالية الناحية ..
بلدية الحسينية بكربالء 

تنجز أربعة مشاريع خدمية مهّمة

�سر
ني ن

ح�س
ر/ 
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واملخالفات عىل شوارع الناحية 
للحفاظ عىل مجالية املدينة«. 

وأشار املسعودي إل اّن »بلدية 
عىل  عملت  احلسينية  ناحية 
املواطن  م��ع  التعاون  تفعيل 
تشكيل  منها  ط��رق  ع��دة  عرب 
جلان شعبية من داخل األحياء 
لتتابع معنا أعامل رفع النفايات 
وال��ت��ج��اوزات ع��ىل ال��ش��وارع 
امجل  مسابقة  تنظيم  او  العامة 
حتفيز  عملية  وه���ي  ش����ارع 
بنظافة  ل��اله��ت��امم  امل���واط���ن 
العامة،  واحل��دائ��ق  ال��ش��وارع 
عبارة  املقّدمة  اهلدية  وتكون 
بحاويات  الشارع  جتهيز  عن 
األح��ج��ام  خمتلفة  ال��ن��ف��اي��ات 
وك���ذل���ك ش��ت��الت ال��زه��ور 
مضيفًا  اخل��الب��ة«،  الطبيعية 
تعمل  احلسينية  »ب��ل��دي��ة  اّن 
توزيع  ع��ىل  وم��س��اء  صباحا 
النايلون  واك��ي��اس  ح��اوي��ات 
سنادين  وعمل  املواطنني  عىل 
يف  اخل��ض  املساحات  ل��زراع��ة 
نفذت  املشاريع  وهذه  الناحية 
مديرية  قبل  من  مبارشًا  تنفيذًا 
ذاته  بالوقت  مشيدًا  البلدية«، 
وما  البلدية  كوادر  مجيع  »بدور 
للحفاظ عىل  يبذلونه من جهد 
تعكس  التي  الناحية  نظافة 
مدينة  نظافة  ع��ام��ة  ب��ص��ورة 
اإلمام احلسني )عليه السالم(«.

من  العديد  أك��د  جهتهم،  من 
عىل  احلسينية  ناحية  سكنة 
تقديم  يف  البلدية  مديرية  دور 
للناحية  ال��الزم��ة  اخل��دم��ات 
املواطن  أشاَر  حيث  وأهاليها، 
»اخلدمات  ان  إل  جاسم  عيل 
احلسينية  ناحية  جعلت  املقّدمة 
من أمجل مناطق حمافظة كربالء 
طبيعتها  مج���ال  ع���ن  ف��ض��اًل 
للناحية  تعطي  التي  وبساتينها 

منظرًا رائعًا«.
ف��ي��ام أك����د امل���واط���ن ت��وف��ي��ق 
تشهد  »ال��ن��اح��ي��ة  ب���ان  دل���ف 
احلدائق  ادامة  أعامل  باستمرار 
الشتالت  وزراعة  واملتنزهات 
الشوارع، فضاًل عن  النباتية يف 
النفايات  التنظيف ورفع  أعامل 
مضيفًا   ،« الناحية  شوارع  عن 
مثل  ي��ق��ّدرون  »املواطنني  ب��أن 
ويشدون  املبذولة  اجلهود  هذه 
والتي  العاملني  أي���دي  ع��ىل 
تعكس طبعًا اجلانب احلضاري 

واإلنساين«. 

يف لقاٍء مجع مثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي 
يف  املرجعية  لنداء  املمتثلني  املجاهدين  أكرب  لتكريم  الكربالئي 
اجلهاد الكفائي احلاج مهدي )أبو صالح( مع ولديه وحفيده، أكد 
مثل املرجعية أن »موقف هذا الرجل الكبري قد ال نجد مثيلهرُ لدى 

شباب يف مقتبل العمر«.
وشّبه الشيخ الكربالئي موقف احلاج مهدي ب� »موقف الصحايب 

حبيب بن مظاهر األسدي مع احلسني عليه السالم« .
كام اشار سامحته ال فضل اجلهاد واملنزلة العظيمة للمجاهدين كام 
»العراق  ان  مضيفًا  الرشيفة،  واالحاديث  الكريم  القرآن  يف  ورد 
عىل  وسيحافظ  اجلهاد  بفضل  ومنيعًا  ومكرمًا  معززًا  سيكون 

استقالله ووحدته بفضل تضحيات أبنائه«.
تنتهي  سوف  اإلجرامية«  العصابات  »صفحة  أن  سامحته  ورأى 

قريبًا ول يبَق عىل ذلك إال اليشء اليسري.
فيام أكد احلاج مهدي عىل مواصلته  للجهاد وخوض غامر احلرب، 
قائاًل: »كنت أقاتل وأشارك يف أغلب املعارك وأشعر كأين شاب 
إل مسلحي  الوصول  ال� 18 من عمري وال أعرف شيئًا غري  يف 

تنظيم داعش وتوجيه الرصاصات نحوهم«.
ويزيد احلاج مهدي، »كنت أرى العديد من أبناء احلشد الشعبي 
وهم يتساقطون وينالون الشهادة وكنت أمتنى لو أصاب أو أنال 

ما ينالونه«.
وأشار إل أنه رأى الكثري من الكرامات يف ساحات القتال ومنها 
اإلره��ايب«،  داعش  تنظيم  قبل  من  امللغمة  العجالت  »انقالب 
مضيفًا، »واجهنا هذه املفخخات بأسلحة متواضعة وهتافات »يا 

حسني.. يا حسني، ويا مهدي...«.

الشيخ الكربالئي يكّرم 
كبير المجاهدين )حبيب بن مظاهر(
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ع���ن عمل    امل���زي���د  ومل��ع��رف��ة 
»االحرار«  جملة  الطبية  املفرزة 
جليل  امح��د  مسؤوهَلا  التقت 
قائال:  حت��دث  ال��ذي  الشمري 
يف  الطبية  امل��ف��رزة  استقبلت 
خالل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
زيارة االربعني احلشود املليونية 
من  االقدام  عىل  زحفا  القادمة 
أ كانت من  املناطق سواء  مجيع 
 ، او من خارجه  العراق  داخل 
وهذا ليس باجلديد عىل املفرزة 
الطبية بل اهنا اعتادت وبشكل 
مستمر عىل مثل هكذا خدمات 
ومنذ  للزائرين  تقدمها  جليلة 
هذا  يومنا  وال   2005 ع��ام 

الطبية  املفرزة  يف  العمل  وبدئ 
الطبية  مفارزها  مجيع  باستنفار 
وب��ش��ك��ل ك��ام��ل م���ن ح��ي��ثرُ 
والتمريضية  الطبية  املالكاترُ 
ال  اضافة  اجلنسني  كال  وم��ن 
ت��واج��د ع��ج��الت االس��ع��اف 
العائدة ال االمانة العامة للعتبة 
ال  اضافة  املقدسة  احلسينية 
كثرة اعداد املتطوعني العاملني 
تلك  خالل  جمانا  للعمل  معنا 

الزيارات املليونية.
ا�ستنفار جميع اجلهود

يف  اجلهود  مجيع  استنفار  ب��دأ 
يوم  من  ابتداء  الطبية  املفرزة 
بانتشار  صفر  شهر  من  الثامن 

 � كربالء  طريق  عىل  مفارزها 
من  بالقرب  وحتديدا  النجف 
سيد جودة بوضع عيادة متنقلة 
التابعة  الطبية  بالشؤون  خاصة 
وهذه  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
عىل  حت��ت��وي  املتنقلة  ال��ع��ي��ادة 
االجهزة احلديثة والتقنية العالة 
مستشفى  عن  عبارة  اهنا  علام 
بأجهزهتا  وم��ت��ط��ورة  حديثة 
الطبية  ومستلزماهتا  ومعداهتا 
رب عليها كادر طبي خاص  ودرُ
املتنقلة  العيادة  هذه  يف  للعمل 
احل��االت  فقط  تستقبل  وه��ي 
املرضية البسيطة وعندما تواجه 
عالجها  يصعب  مرضية  حالة 

املتخصص  ال���ك���ادر  ف��ي��ق��وم 
بالعيادة املتنقلة باستخدام مجيع 
احلاالت  تلك  لعالج  االجهزة 
ال��ف��وري  النقل  او  ال��ط��ارئ��ة 
بواسطة االسعافات الفورية ال 

املستشفى الجراء الالزم.
املتنقلة  ال��ع��ي��ادة  ووض��ع��ت   
كربالء  طريق  ع��ىل  االخ���رى 
من  بالقرب  وحت��دي��دا  بابل   �
ق��ن��ط��رة ال���س���الم الس��ت��ق��ب��ال 
وجنوب  وس��ط  من  الزائرين 
ذل��ك  ال  اض��اف��ة  ال���ع���راق، 
عىل  الثالثة  العيادة  وضعت 
بالقرب  بغداد   � كربالء  طريق 
من مقام االمام صاحب الزمان 

تقرير/قا�سم عبد الهادي

المفرزة الطبية بالعتبة الحسينية

ال يخفي على اجلميع الدور الكبري الذي تقدمه االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة مبختلف االجتاهات ومنها ال�سحي قد نال 
ا�ستح�سان اجلميع وخا�سة خالل الزيارات املليونية ومن بني هذه اخلدمات ال�سحية  املفرزة الطبية داخل ال�سحن احل�سيني امل�سرف 

التي ا�ستنفرت جميع طاقاتها وكوادرها وخرجت بح�سيلة كبرية فاقت االربعة ماليني حالة مر�سية مت عالجها بنجاح 

مشفًى بأذرٍع اخطبوطية
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الرشيف«  فرجه  اهلل  »عجل 
عملت  العيادات  هذه  ومجيع 
عىل مدار 24 ساعة خالل فرتة 
الزيارة بجميع كوادرها الطبية 
اجلنسني  وبكال   والتمريضية 
رج����اال ون���س���اَء اض��اف��ة ال 
الكوادر اهلندسية التابعة للعتبة 
الستخدام  املقدسة  احلسينية 
االج��ه��زة احل��دي��ث��ة امل��وج��ود 
املتنقلة،  الطبية  العيادات  يف 
كان  املتنقلة  العيادات  وه��ذه 
انقذت  ومهم  حقيقي  دور  هلا 
من  جمموعة  حياة  خالهلا  من 
ال  االمر  بم  وصل  الزائرين 
ونت هذه  ان يفارقوا احلياة ودرُ

ثقت لدينا. احلاالت وورُ
مفارز متعددة

استمرت  ذل���ك  ال  اض��اف��ة 
بوضعها  ال��ط��ب��ي��ة  م��ف��ارزن��ا 
املقدس  احلسيني  احلائر  حول 
داخل  الطبية  املفارز  وكذلك 
وضعنا  حيث  املقدس  احل��رم 
الرشعي  املتويل  من  وبتوجيه 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
طبيتني  مفرزتني  ع��زه«  »دام 
واالخ��رى  للرجال  اح��دامه��ا 
الثالثة  السنة  وخالل  للنساء، 
ع��ىل ال��ت��وايل ت��م جت��رب��ة نرش 
الضيح  داخل  الطبية  املفارز 
طوارئ  هو  وعملها  املقدس 
وطبية  طبيب  وهناك  حديث 
املرضية  احل��االت  يستقبلون 
اي  حدوث  حالة  ويف  الطارئة 
الشخص  ينقل  فحينها  حالة 
امتار  ث��الث��ة  او  م��رتي��ن  فقط 
املكان  نفس  يف  معاجلته  ليتم 
الرشيف  الضيح  داخل  املهيأ 
حيث وضعت داخل الضيح 

للرجال  مفارز  اربع  املقدس 
جمهزة  ل��ل��ن��س��اء  وم��ف��رزت��ان 
بجميع االجهزة احلديثة وهذه 
باهرا  نجاحا  القت  التجربة 
واالزدحام  الوقت  الختصار 
يف حالة نقل الشخص املريض 
ال مستشفى السفري او املفرزة 
الطبية داخل الصحن املقدس.

با�ستقبال  كبرية  اح�سائيات 
املر�سى

وب���ص���ورة ع���ام���ة وص��ل��ت 
التي  املرضية  االحصائيات 
م��ف��ارزن��ا  مج��ي��ع  استقبلتها 
ال)4،925،000(ح�����ال�����ة  
مرضية يف اكثر من اربع عرشة 
للعتبة  تابعة  طبية   م��ف��رزة 

احلسينية املقدسة، ووصل عدد 
 450 من  اكثر  ال  املتطوعني 
يف  يعملون  ومتطوعة  متطوعا 
اليوم  م��دار  عىل  املفارز  ه��ذه 

الكامل وبدون انقطاع.
منا�سئ  ذات  وعالجات  ادوي��ة 

عاملية
االدوي��ة  بأفضل  هزنا  جرُ وق��د 
مناشئ  وم���ن  وال��ع��الج��ات 
الصحة  وزارة  قبل  من  عاملية 
كربالء  حمافظة  صحة  ودائ��رة 
العامة  االمانة  مع  وبالتعاون 
املقدسة  احلسينية  للعتبة 
بفتح  فعال  دور  للعتبة  وكان 
قبل  من  باألدوية  التربع  جمال 
االخ����وة اص��ح��اب امل��ذاخ��ر 

وامل��ن��اش��ئ 
االه���ل���ي���ة 

مستوى  ع��ىل  تعترب  وال��ت��ي 
وذي  البرصة  حمافظة  من  عال 
ال  باإلضافة  والقادسية  قار 
اهم  وم��ن  ب��غ��داد  العاصمة 
لنا  ت��ربع��ت  ال��ت��ي  امل���ذاخ���ر 
: مذخر  باألدوية والعالجات 
بغداد  يف  العلمي  الساحل 
ومذخر الرشق يف بابل ومذخر 
االنتصار ومذخر احللة اجلديد 
وم���ذخ���ر ال���ك���رار وم��ذخ��ر 
ساعدتنا  ح��ي��ث   ، ك��رب��الء 
ال  املجانية  العالجات  بتوفري 
ال  باإلضافة  الطبية  امل��ف��رزة 
به  قامت  الذي  الكبري  ال��دور 
بتوفري  ك��رب��الء  صحة  دائ���رة 
والتنسيق  وبالتعاون  االجهزة 
االم��ام  سفري  مستشفى  م��ع 
ول  ال��س��الم«  »عليه  احلسني 
بالعمل  نقص  اي  لنا  حيصل 
او  االدوية  مستوى  عىل  سواء 
خالل  العامل  الطبي  الكادر 

فرتة الزيارة.

المفرزة الطبية بالعتبة الحسينية
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التابعة  النسوي  االع��الم  وح��دة  اقامت 
احلسينية  العتبة  يف  العام  االم��ني  ملكتب 
املقدسة ، وعىل قاعة سيد االوصياء ،حفال 
شاركن  اللوايت  االوائل  الطالبات  لتكريم 
الوحدة  اقامتها  التي  التنموية  ال��دورة   يف 
الن��ِك   ( ع��ن��وان  حت��ت  ك��رب��الء  جامعة  يف 
األمثل كوين األفضل ( واخلاصة بالطالبات 

املثاليات.
االعالم  مسؤولة  التقت  »االح��رار«  جملة 
النسوي املهندسة ندى اجلليحاوي وحتدثت 
قائلة:« ان الدورة التي تضمنت حمارضات 
من  جمموعة  فيها  ح��ارض  ثقافية  تنموية 
املدربني واالساتذة ومن  خمتلف اجلامعات 
كربالء،   ، بابل   ، )بغداد  ابرزها  العراقية 
الدورة  يف  املحارضات  وتضمنت  الكوفة  
 ، الوقت  وادارة  السرتاتيجي  التخطيط   (
مهارات التأثري وفن االقناع،  الثقة بالنفس 
وادارة الذات( اضافة ال التفكري املنظومي 
وانموذجًا   اجيابيًا  الشخص  يكون   وكيف 

وعناوين اخرى«.
واضافت اجلليحاوي:« ان اعداد الطالبات 
بلغت  ق��د  ال����دورة  ه��ذه  امل��ش��ارك��ات يف 
لسبعة  واستمرت  طالبة   85 م��ن  اك��ث��ر  

املتويل  سامحة  توجيهات  وبحسب  ايام، 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  الرشعي 
السيد  العام  االمني  وسامحة   ) عزه  دام   (
جعفر املوسوي ) دامت بركاته( قد اجري 

للمشاركات اختبار  ملعرفة مدى استفادهتن 
الفائزة باملراكز  من الدورة وحتديد االسامء 
باملرتبة  الفائزة  قيمة  كانت  وق��د  االول  
االول )100000( دينار عراقي مع نسخة 
مشاركة  وشهادة  الرشيف   املصحف  من 
اما بقية الطالبات فقد تم تكريمهن  بشهادة 
مشاركة مع نسخة من املصحف الرشيف .   
وكانت االسامء كل من :  1_  الطالبة رشا 
 _2 االسنان  طب  السادة/كلية  عبد  عزيز 
الطالبة  ارساء زهري هادي/ الرتبية للعلوم 
زينة  الطالبة   _3 الفيزياء  قسم   / الرصفة 
االطراف  قسم   / اهلندسة  خضري/  حممد 
هدى  الطالبة   -4 االصطناعية  واملساند 
مبسم  الطالبة   -5 القانون  شالكة/  حسن 
� الطالبة مروج  عادل هاشم/الصيدلة 6- 
/ الرتبية البدنية و علوم  فاضل عبد اهلل 

/ الرياضة 7� الطالبة  امنة اياد حسون  
البرتوكيمياويات   و  النفط  اهلندسة / قسم 
ادارة و اقتصاد  8� الطالبة  نور حممد عيل/ 

رشوق  الطالبة    �9 االع��امل  ادارة  قسم   /
وقاية  قسم   / ال��زراع��ة  فاضل مهدي/ 
عبد  يونس  ح��وراء  الطالبة    �  10 النبات 
اللغة   / االنسانية  للعلوم  الرتبية  اهلادي/  

االنكليزية«.
كلية   يف  املثال  الطالبة  حتدثت  جهتها  من    
الطب البيطري آية عباس وقالت:« أتوجه 
إخراج  يف  ساهم  من  لكل  اجلزيل  بالشكر 
هذه اجلواهر الثمينة من الطالبات املثاليات، 
وإل كل من كان سببًا يف تعليمنا وتوجيهنا 
وتعب  جهد  من  بذلوه  ملا  ومساعدتنا، 
لنحذو حذو سيدتنا وموالتنا السيدة زينب 

الكربى )عليها السالم( ».
اقيمت  ال��دورة  ه��ذه  ان  بالذكر:  اجلدير 
رفع  بدف  الوحدة  اعدته  برنامج  ضمن 
مكملة  وهي  املثاليات  الطالبات  قابليات 
يف  سابقًا  اقيمت  التي  ال��دورات  لسلسلة 

جممع سيد الشهداء اخلدمي«. 

وحدة االعالم النسوي بالعتبة الحسينية 
تكّرم الفائزات بدورة »ألنِك االفضل كوني االفضَل«

دي
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ء ا
سيا

� /
رار
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وحدة االعالم النسوي بالعتبة الحسينية 
تكّرم الفائزات بدورة »ألنِك االفضل كوني االفضَل«

للعتبة  العامة  االم��ان��ة  برعاية 
قسم  أعلن  املقدسة،  احلسينية 
عن  والثقافية  الفكرية  الشؤون 
مرشوعه الثقايف الكبري )الفهرس 
بمكتبة  املرتبط  املوحد(  العراقي 

اإلمام احلسني )عليه السالم(. 
قاعة  عىل  االفتتاح  حفل  وأقيم 
السالم(  )عليه  االوصياء  سيد 
الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف 
الرشعي  املتويل  سامحة  بحضور 
ل��ل��ع��ت��ب��ة احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
وأكاديمية  دينية  وشخصيات 

واعالمية.
عيل  ال��ش��ي��خ  فضيلة  وحت����ّدث 
الفتالوي، مسؤول قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية بالعتبة املقدسة 
اّن »مرشوع  قائاًل:  )األحرار(  ل� 
يدف  املوحد  العراقي  الفهرس 
املكتبات  ك��ل  بيانات  مج��ع  ال 
لرفد  املرشوع  بذا  تشرتك  التي 
الباحث واملطالع بكل ما موجود 

حتى  االخ�����رى؛  ب��امل��ك��ت��ب��ات 
رسيع  بشكل  يصل  ان  يستطيع 
ال  جهد  او  تكلفة  اي  وب��دون 
املعلومات املوجودة يف املكتبات 
االخرى وهو يف مكتبة واحدة«، 
يوفر  »ال��ف��ه��رس  أن  مضيفًا، 
تسمح  م��وح��دة  بحث  واج��ه��ة 
للباحثني الدخول والتعرف عىل 
)الكتب،  واملؤلفات  العناوين 
الرسائل اجلامعية، املخطوطات( 

جلميع املكتبات املشاركة فيه«. 
وأوضح الفتالوي ان »الفهرس 
املوحدة  البيانات  قواعد  يضم 
اجلامعية  وال��رس��ائ��ل  للكتب 
اجلامعات  مكتبات  يف  املوجودة 
اإلسالمية،  واملكتبات  العراقية، 
كافة  يف  ال��ع��ام��ة  وامل��ك��ت��ب��ات 
ويدف  العراقية،  املحافظات 
للمكتبات  تعاونية  بيئة  إجياد  ال 
واملتخصصة،  واجلامعية  العامة 
املكتبات  معلومات  وإدارة 
من  خدماهتا  وتنسيق  العراقية، 

املكتبات  إدارة  ن��ظ��ام  خ��الل 
يتمتع  ملا  املصدر )كوها(  مفتوح 
تستجيب  فنية  خصائص  من  به 
العراقية  مكتباتنا  ملتطلبات 
»الفهرس  ان  ال  مشريا  كافة«، 
سيعمل عىل دمج الفهارس وفق 
لتستخدم  عاملية  وقواعد  قوانني 
واح��دًا  فهرسًا  املكتبات  مجيع 
نموذجيًا, ويوفر للباحثني الوقت 
عىل  للحصول  والكلفة  واجلهد 
يصعب  ما  غالبا  التي  املصادر 

الوصول إليها«.
الدكتور  األستاذ  قال  جهته  من 
رئيس  ال��زه��ريي؛  ناظم  ط��الل 
لتكنلوجيا  العراقية  اجلمعية 
من  هنا  »ننطلق  امل��ع��ل��وم��ات: 
من  ضخمة  بيئة  االنرتنت  فكرة 
اسبابا  هناك  لكّن  املعلومات 
وهي  االستخدام  اسرية  جعلها 
ياهو(  )كوكل،  البحث  حمركات 
وهي التي جتعل سهولة الباحث 
يف  املعلومة،  ال  ال��وص��ول  يف 

كثرية  مكتبات  وج��ود  املقابل 
والدوريات  الكتب  من  مؤلفة 
والرسائل اجلامعية لكن تنقصها  
للباحث  تسمح  التي  االدوات 
ان يبحث يف جمموع هذه الكتب 
بطريقه سهلة« مبينًا  ان »الفهرس 
بمحرك  أشبه  املوحد  العراقي 
البحث يف مجيع املكتبات بعموم 
ال  الوصول  أجل  من  العراق، 
التي  واملعلومات  املصادر  مجيع 
مكتبة  يف  وهو  الباحث  يريدها 

واحدة«.
الطريقة  »ب��ذِه  حديثه،  وتابع 
استطعنا أن نؤسس قاعدة بيانات 
االنتاج  ك��ل  حتمل  ج��دا  كبرية 
ال��ف��ك��ري امل��وج��ود ع��ىل ارض 
للمستخدمني  تتاح  كي  العراق 
مجيع  شمول  وسيتم  والباحثني، 
مدى  ع��ىل  باالعتامد  املكتبات 

تعاون أصحابا«.

بهدف ربط المكتبات العراقية مع بعضها وإتاحة محتواها للباحثين..
االأحرار/ ح�سني ن�سرالعتبة الحسينية تنجُز مشروع الفهرس العراقي الموحد..
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مالحمها  ظهرت  الثورة  وه��ذه 
العريب(  ب�)الربيع  يسمى  ما  مع 
متطور  وغ��ري  ع��ف��وي  بشكل 
تبنت  العراق  ويف  منظم،  وغري 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
ال��ع��ل��م��ي ف��ت��ح ق��س��م خ��اص 
االع���الم  كلية  يف  وم��ت��ك��ام��ل 
وهتيئة  قار  ذي  جلامعة  التابعة 
كادر متخصص ومنهج رسمي 

للمراحل الدراسية.
الفعلية  امل��امرس��ة  ان  ح��ني  يف 
اجلديد  االعالم  من  النوع  هلذا 
تبني  او  ظهور  اي  له  يسجل  ل 
احلسينية  العتبة  يف  س��وى   ،
املقدسة وان اي شخص يبحث 
مؤسسة  ع���ن  االن���رتن���ت  يف 
ال  العراق  يف  الرقمي  لالعالم 
)مؤسسة  س��وى  ام��ام��ه  تظهر 
احلسني »عليه السالم« لالعالم 

نوعية  اضافة  وه��ي  الرقمي( 
اضافتها العتبة احلسينية املقدسة 

ال سجل مشاريعها الثقافية.
ول���ل���وق���وف ع���ىل ن��ش��اط��ات 
مؤسسة احلسني )عليه السالم( 
ملجلة  ك��ان  الرقمي  ل��الع��الم 
)االح�����رار( ه���ذا ال��ل��ق��اء مع 
مدير  الصفار  والء  االعالمي 
انطالقة  لنا  ليوضح  املؤسسة 

املؤسسة وزمخها االعالمي..
املؤسسة  نشأت  متى   -

وملاذا؟
اهنا  بل  تظهر حديثا  ل  املؤسسة 
ان  بعد  التطوير  حيز  دخلت 
قسم  شعب  من  شعبة  كانت 
)شعبة  اس��م  حتمل  االع���الم 
االع�����الم االل����ك����رتوين( وال 
املوقع  ادارة  عملها  يتعدى 
الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة 

www.imamhussain.(
ظهور  ظل  يف  انه  اال   ،)org
االع��الم��ي ال��رق��م��ي، وب��روز 
ان  اك��دت  اكاديمية  دراس��ات 
يسجل  بات  الرقمي  االع��الم 
عن  مستقل  بشكل  ح��ض��وره 

االعالم التقليدي.
ومن  الشعبة  ادارة  ارت��أت  لذا 
اعدهتا  علمية  دراس���ة  خ��الل 
استمر  املختصني  من  عدد  مع 
العام  ي��ق��ارب  م��ا  ب��ا  العمل 
)االع���الم  م���رشوع  ط��رح  ال 
الرقمي( والذي حظي بموافقة 
املهدي  عبد  الشيخ  س��امح��ة 
الرشعي  امل��ت��ويل  ال��ك��رب��الئ��ي 
امل��ق��دس��ة  احل��س��ي��ن��ي��ة  للعتبة 
استكامل  بعد  املرشوع  إلطالق 
ادواته وبشكل مستقل عن قسم 
االعالم يف الثامن عرش من شهر 

االعالم الرقمي يعده املتخ�س�سون ثورة اعالمية جديدة انطلقت من دول الغرب ومل 
هيمنة  ب�سبب  ر�سمي  ب�سكل  العامل  هذا  يف  الدخول  العربية  ال��دول  اغلب  بعد  تبادر 
املوؤ�س�سات التقليدية وعدم ايجاد البيئة اخل�سبة له ف�سال عن ندرة الكوادر االعالمية 

املوؤهلة الدارته خ�سو�سا يف ظل اختالف ادواته عن االدوات التقليدية.

مؤسسة الحسين لإلعالم الرقمي 
نقلة إعالمية تفاعلية

االأحرار/ ح�سني النعمة 
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تيمنا  )1437ه����(  احلجة  ذي 
بحلول ذكرى عيد الغدير االغر 
 ،)2016/9/20( امل��واف��ق 
بدف مواكبة التطور االعالمي 
يف  احلضور  وتسجيل  السيع 
والعمل  احلديث  العال  ذل��ك 

وفق منهجه.
املؤسسة  مهام  هي  ما   -
التي تعتمدها  الوسائل  وما هي 

يف ايصال رسالتها؟
القيام  ارت��أت  املؤسسة  ادارة 
بمسح ميداين ملؤسسات االعالم 
العراق لالطالع  الرقمي خارج 
عملها  وال��ي��ات  جت��ارب��ا  ع��ىل 
عمل  عىل  االط��الع  عن  فضال 
ال��دول  يف  الكبرية  املؤسسات 
حضورا  سجلت  التي  االجنبية 
ال  اضافة  املجال  هذا  يف  ميزا 
االكاديمية  الكوادر  استشارة 
بدف  العراق  وخ��ارج  داخ��ل 
يف  ومنهجية  علمية  الية  وضع 
فكانت  االعالمية  الرسائل  بث 

النتيجة كالتايل:
املوقع  اب��واب  تطوير   -1
الكتابة  نمط  وتغيري  الرسمي 
مع  يتالءم  بام  الفنية(  )القوالب 

حاجة املستهلك.
اجلمهور  رغبة  تلبية   -2
بعد االطالع عىل اهم احتياجاته 
ارتباط  هلا  اعالمية  مؤسسة  من 
احلسني  االم���ام  بمرقد  وث��ي��ق 
يف  كانت  والتي  السالم(  )عليه 
للخدمات  ماسة  حاجة  اغلبها 
املبارش  والبث  باالنابة  كالزيارة 
للصور  ال��ي��وم��ي  والتحديث 
التارخيية  االح���داث  ومتابعة 
املشاريع  اه��م  ع��ىل  واط��الع��ه 
وغريها  والعمرانية  اخلدمية 

الكثري.
رسمية  حسابات  فتح   -3
االجتامعي  التواصل  مواقع  يف 
يتناسب  علمي  بشكل  وادارهتا 
وهدفه  حساب  كل  سياسة  مع 

ومجهوره املستهدف.

 

حتديثه  يتم  م��رئ��ي  قسم  فتح 
يف  رسمية  وقناة  يومي  بشكل 
حتديثها  يتم  )اليوتيوب(  موقع 
يوميا بمقاطع مرئية باعىل جودة 

.)4K-HD(
البث  خ��دم��ة  اط���الق   -5
املبارش بدقة )HD( وهي خدمة 
احلسينية  العتبة  ب��ا  ان��ف��ردت 

املقدسة يف العراق.
اط����������الق م���وق���ع   -6
اسم  مح��ل  ب��امل��رأة  متخصص 
بابا   )13( ضّم  امل��رأة(  )واح��ة 
واالرسة  الدين  بني  ما  تنوعت 
والتنمية  وال��رتف��ي��ة  واحل��ي��اة 
ال��ب��رشي��ة واالق����الم واالل���وان 

واملنزليات واملسابقات اهلادفة.
املواقع  هيكلية  اع��ادة   -7
االجنبية  ب��ال��ل��غ��ات  ال��ت��اب��ع��ة 
)االن��ك��ل��ي��زي��ة- ال��ف��ارس��ي��ة- 
بمواقع  ورف��ده��ا  االوردو( 
االكثر  االج��ت��امع��ي  ال��ت��واص��ل 
املستهدفة  ال���دول  يف  شيوعا 
املرئي  املوقع  يف  قناة  فتح  مثل 
www.( )الشهري )دييل موشن
بلغة   )dailymotion.com

موقع  يف  وص��ف��ح��ة  االوردو 
)فيس نام( االكثر شهرة يف ايران 
االيل  )املجيب  ال��ب��وت  وق��ن��اة 

السيع( بأربع لغات.
وثائقية  اف��الم  ان��ت��اج   -8
وتقارير  وف��واص��ل  وكليبات 
اعالمية وبثها يف مواقع االنرتنت 

وتزويد القنوات الفضائية با.
املؤسسة  هيكلية  م��ا   -

وواجباهتا؟
للمؤسسة  االداري��ة  اهليكلة  أما 
وواج��ب��اهت��ا.. ب��دءا م��ن وح��دة 
حترير االخبار: التي هتتم بتغطية 
مجيع اخبار ونشاطات ومشاريع 
ال��ع��ت��ب��ة احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة 

وحتريرها يوميا.
ف��ي��ام هت��ت��م وح����دة االع����داد 
بمهمة  اخلارجي:  واالستكتاب 
اعداد املواضيع الدينية والثقافية 
والفنية لصفحة )فنون اسالمية( 
املتكامل  باملوقع  اشبه  تعد  التي 
قسام   )14( تغذية  عن  فضال 
حتديثها  يتم  املوقع  يف  متنوعا 

بشكل متواصل.
التصحيح  وح��دة  ت��رشف  فيام 
اللغوي والسالمة الفكرية: عىل 

ما  مجيع 
ينرش يف 

املوقع الرسمي.
وهتتم وحدة الرتمجة والتعريب: 
التابعة  االجنبية  املواقع  ب��إدارة 
باللغات  احلسينية  للعتبة 
)االن��ج��ل��ي��زي��ة- ال��ف��ارس��ي��ة- 
الرسمية  واحلسابات  االوردو( 
م��واق��ع  يف  امل��ق��دس��ة  للعتبة 
باللغات  االجتامعي  التواصل 

االجنبية.
والتحليل:  الرصد  وح��دة  أما 
فمهمتها رصد ما ينرش يف املواقع 
خصوصا  وحتليله  االلكرتونية 
اهلجامت االلكرتونية واهلجامت 

املحتملة واالشاعات.
احلسينية  العتبة  انشطة  وألمهية 
التصوير  وح��دة  مهمة  كانت 
واالنتاج املرئي بتوثيق وارشفة: 
)حم�����ارضات- م��ه��رج��ان��ات- 
تغطيات  مشاريع-  ن���دوات- 
– اف��الم  ب��رام��ج  خ��ارج��ي��ة- 
وثائقية وكل ما يتعلق بالتصوير 
الفيديو( اضافة ال ارشافها عىل 
وخدمة  الرسمية  اليوتيوب  قناة 
انتاج  عن  فضال  املبارش  البث 
والتقارير  واالف��الم  الكليبات 
وتزويد قسم االعالم باألقراص 

الليزرية.
التواصل  وحدة  الوحدات  اخر 
ادارة  ومهمتها  االج��ت��امع��ي: 
االجتامعي  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع 
الغرافيك  تصاميم  واع����داد 
والثقافية،  الدينية  واملواضيع 
وترويج اخبار ونشاطات العتبة 
للعتبة  الرسمية  احلسابات  يف 
التواصل  مواقع  يف  احلسينية 
واالجنبية  العربية  االجتامعي 
حسابات   )10( عددها  البالغ 
اضافة ال حساب املجيب االيل 

)البوت(.
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   ال�سيخ جنم الدراجي  

ورغم  أنه  واإلس��الم  القرآن  واقعية  من 
لكنه  ال��ع��دو،  قتال  وج��وب  عىل  تأكيده 
عليهم  للمكتوب  مكروه  القتال  بأن  خيرب 
وذلك ملالزمته ترك الدعة والراحة، وتلف 
القرآن  والنفيس، ومع ذلك يريس  النفس 
غريها  ويف  املسألة  هذه  يف  قاعدة  الكريم 
يعني  ال  ل��يشء  وحمبتهم  الناس  ك��ره  ب��أن 
وخاصة  املحبوب،  وخريية  املكروه  رشية 
خالف  هي  والكراهة  املحبة  كانت  إذا 
تَِب  )كرُ تعال:  يقول  سبحانه،  اهلل  أوام��ر 
َأْن  َوَعسى   ْم  َلكرُ ْرٌه  كرُ َو  َوهرُ اْلِقتالرُ  مرُ  َعَلْيكرُ
َأْن  َوَعسى   ْم  َلكرُ َخرْيٌ  َو  َوهرُ َشْيئًا  وا  َتْكَرهرُ
ْم ال  رُ َيْعَلمرُ َوَأْنترُ ْم َواهللَّ َو رَشٌّ َلكرُ وا َشْيئًا َوهرُ ِبهُّ حترُ
وَن( ، فال جمال للمقارنة بني علم اهلل  َتْعَلمرُ
فإذا  الضيق،  القارص  البرش  بعلم  املحيط، 
اختلف العلامء بتحديد الرش واخلري فليس 
ومتابعة  املحيط  العلم  ترك  املعقول  من 
املسلم  من  املطلوب  نعم:  القارص،  العلم 
املعركة،  عصب  وامل��ال  بامله،  يضحي  أن 
فبدونه ال يمكن التحضري خلوض املواجهة 
ويمكن  استدامتها،  يمكن  العدو،وال  مع 
أن يكون اإلنسان مكلفا ببذل املال فقط إذا 
من  ومقتدرًا   مثاًل  القتال  عن  عاجزًا  كان 
بوسعه  ما  يبذل  أن  فعليه  املادية،  الناحية 
إلدامة اجلهاد واملجاهدين، قال رسول اهلل 

غازيا  جهز  )من  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل 
بسلك أو إبرة غفر اهلل له ما تقدم من 

اهلل  )صىل  وقال  تأخر(  وما  ذنبه 
وآل��ه(:)م��ن  عليه 

أع����ان 

درة  سبعني  أجر  مثل  فله  بدرهم  غازيًا 
حبة  منها  ليست  وياقوهتا،  اجلنة  درر  من 
كان  إذا  أما   .) الدنيا  من  أفضل  وهي  إال 
قادرًا عىل مناجزة العدو فهو مكلف ببذل 
نفسه ألجل رفعة الدين ومحاية املقدسات، 
الكريم  القرآن  قرآنية كريمة يضع  آية  ويف 
واإلي��امن  كفة  يف  اإلن��س��ان  والءات  كل 
الثانية  ترجيح  ويوجب  كفة،  يف  واجلهاد 
كاَن  إِْن  ْل  )قرُ سبحانه:  فيقول  األول،  عىل 
ْم  كرُ َوَأْزواجرُ ْم  َوإِْخوانرُكرُ ْم  كرُ َوَأْبناؤرُ ْم  كرُ آباؤرُ
َوجِت��اَرٌة  وها  مرُ ْفترُ اْقرَتَ َوَأْم��واٌل  ْم  كرُ َوَعشرَيترُ
َأَحبَّ  َتْرَضْوهَنا  َوَمساِكنرُ  َكساَدها  َشْوَن  َتْ
َسبيِلِه  يف   َوِجهاٍد  ولِِه  َوَرسرُ  ِ اهللَّ ِمَن  ْم  إَِلْيكرُ
رُ ال َيِْدي  رُ بَِأْمِرِه َواهللَّ وا َحتَّى َيْأيِتَ اهللَّ بَّصرُ َفرَتَ
الثامنية  فاالرتباطات  اْلفاِسقنَي(  اْل��َق��ْوَم 
ْم  كرُ تتعلق أربعة منها بأقرب األقربني: )آباؤرُ
ْم(. ويتعلق  كرُ ْم َوَأْزواجرُ ْم َوإِْخوانرُكرُ كرُ َوَأْبناؤرُ
والقسم  إل)العشرية(.  باالنتامء  منها  قسم 
ال���ّس���ادس ي��رت��ب��ط ب���األم���وال وال��س��اب��ع 
األخري  االرتباط  وأّما  والربح.  بالتجارة 
الضخمة  باملساكن  فيتعلق  الثامن  وهو 
كانت  ترضوهنا(.فإذا  )ومساكن  الفخمة 
وأحب  وأع��ّز  أغ��ىل  الثامنية  األم��ور  ه��ذه 
اهلّل  من  اإلنسان  عند 

وامتثال  سبيله  يف  واجل��ه��اد  ورس��ول��ه، 
يكون  ال  اإلن��س��ان  أن  ح��ت��ى  أوام�����ره، 
وغريها  األم��ور  بذه  بالتضحية  مستعدًا 
من أجل اهلّل و الّرسول و اجلهاد، فيّتضح 
فروح  بعد!  يكتمل  ل  الواقعي  إيامنه  أن 
ذلك  ك��ل   ، وحقيقته  وج��وه��ره  اإلي���امن 
من  األم��ور  هذه  بمثل  بالتضحية  يتجىّل 
طريق  فإن  ذلك  جانب  وإل  ت��ردد،  دون 
اجلهاد طريق وعر وصعب وشاق، يذكره 
القرآن ويمزجه باألجر الذي يناله املجاهد 
ذلك  كل  وإن  ذلك،  ثقل  عنه  خيفف  كي 
وجمازى  عنده  ومكتوب  سبحانه  اهلل  بعني 
ف�:  اجلزاء،  ما يكون  بأحسن  صاحبه عليه 
َمَصٌة يف   ْم َظَمٌأ َوال َنَصٌب َوال خَمْ هرُ )ال يرُصيبرُ
اَر  فَّ اْلكرُ َيغيظرُ  َمْوِطئًا  وَن  َيَطؤرُ َوال   ِ اهللَّ َسبيِل 
بِِه  ْم  هَلرُ تَِب  كرُ إاِلَّ  َنْياًل  وٍّ  َعدرُ ِمْن  وَن  َينالرُ َوال 
َ ال يرُضيعرُ َأْجَر امْلرُْحِسننَي  َعَمٌل صالٌِح إِنَّ اهللَّ
َكبرَيًة َوال  َنَفَقًة َصغرَيًة َوال  وَن  ْنِفقرُ يرُ * َوال 
رُ  اهللَّ مرُ  لَِيْجِزَيرُ ْم  هَلرُ تَِب  كرُ إاِلَّ  واِديًا  وَن  َيْقَطعرُ
شملت  وقد   ،) وَن  َيْعَملرُ كانرُوا  ما  َأْحَسَن 
مصاعب  بعض  الكريمة  اآلي��ة  مفردات 
وقطع  وجماعة  وتعب  عطش  ،من  اجلهاد 
األودية يف املسري وغري ذلك، وهي مالزمة 

عادة للحرب ولقاء العدو.

الجهاُد )كره وأجر(

على وشك االنفجار
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تدخل  حول  وروسيا  امريكا  بني  والسيايس  االعالمي  الرتاشق  خضم  يف 
االخرية يف االنتخابات االمريكية وحتريف نتائجها لصالح )ترامب االمريكي( 
قيام  عىل  االمريكية  املخابرات  اجهزة  وإرصار  الرقمي،  التجسس  طريق  عن 
الروس بذلك بتوجيه مبارش من )بوتني الرويس( ،وبعد ان اجتمع )ترامب( 
فأن  ذلك،  بحصول  االعالم  يف  ورد  ما  حسب  واقتناعه  االجهزة  تلك  بقادة 
العال يقف اليوم عىل اعتاب حرب نوعية جديدة نستطيع ان نسميها ب�)احلرب 
الرقمية ( وهي تيل احلرب الباردة والساخنة، وهذه احلرب الثورية اجلديدة يف 
التقنية الرصفة هي األخطر، ألهنا تستطيع ان  تناوهلا لألحداث واملستلزمات 
تدخل عىل كل ما يعمل يف النطاق )السربنتيكي( مع امكانية اخرتاقه وتعطيله، 
من  الكثري  حيمل  امر  وهذا  حمددة،  اجتاهات  نحو  وتوجيهه  بياناته  رسقة  أي 
التعقيدات ،عىل االخص وان عال اليوم رقمي تقني بامتياز، من ذلك البنوك 
واألسلحة  احلواسيب  ومنظومة  الطائرات  وحركة  وامل��رور،  وامل��ط��ارات 
الثورة  معطيات  تكون  ان  ويمكن  الصناعية،ووو..  واألقامر  والصواريخ، 
سيكون  الرصاع  هذا  ويف  احلروب،  من  النوع  هلذا  معززة  اخلامسة  الصناعية 
اخلارس االكرب كام نعهد الدول املتخلفة عن امتالك الفضاء الرقمي، التي يمكن 
ان تعطل حياهتا عن طريق ذكاء املطورين واملخرتقني والعقول الربجمية الذين 
يعدون لوحدهم جيشا خفيا، ان امريكا وروسيا اللتني تتصدران عال التقنية 
ذكية  عقول  ،انام  والدخان  نار  فيه  ليس  جديد  لرصاع  واسعا  الباب  تفتحان 
تعمل ليل هنار لإلطاحة باآلخر،بالنتيجة من اوجد التقنية يعرف كيف يعمل 

فيها، باملقابل ستتوافر عقول الخرتاقها والتجوال فيها بحرية .

وتتخيل  للقيود  كسا  للجامعة  دخولك  ي  تعدهُّ ال 
عني  يقال  أن  أريد  ال  بحجة  دينك  مبادئ  عن كل 
ال  احلياء  عن  تتخلني  العباد  ت��ريض  لكي  معقدة 
دينك،  بأصول  تعبثي  وال  الساب  خلف  تركيض 
فالفتاة اجلامعية جيب أن تكون جامعة لعلوم وثقافة 
أزياء  عارضة  وليست  السالم(  البيت)عليهم  أهل 
تغرك  ال  حرمة،  لنفسك  اجعيل  اجلامعة  بحرم 
الضيق  تلبس  من  تغرك  وال  الكاذبة،  الضحكات 
فسوف يضيق قربها، وال تغرك من صبغت وجهها 
بأنواع االصباغ، وجوه يومئذ مبيضة بنور اهلل ووجه 
مسودة من املعايص كوين فتاة تتحىل بطيب األخالق 
ثقافتك  احلارضين  بني  من  متر  نسمة  أعذب  كوين 
ليست بالتعري والتخيل عن حيائك وثقافتك عندما 
ال يرى منك سوى وجهك اخلايل من أنواع املكياج 
موالتك  قلب  عىل  السور  تدخلني  عندما  ثقافتك 
يا من اختارك اهلل لتكون اجلنة حتت  الزهراء أختاه 
أختا  وكوين  أبوك  بك  يتفاخر  ابنة   كوين  أقدامك 
يتفاخر بك أخوك وكوين زوجة يتفاخر بك زوجك 
بثقافتك  أبناؤك هكذا كوين  بك  يتفاخر  أما  وكوين 
وأتركي ثقافة الغرب التي تريد أن تبعدك عن دينك 

الفتاة الجامعية.. 
قدوة الزينبيات

الحرب الرقمية

الجهاُد )كره وأجر(

على وشك االنفجار
الدكتور ن�سيف جا�سم 

زينبية املنهج
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عّمدها  التي  النجاة  �سور  �سريحك،  يف  تبحث  عيوين  ت��زاُل  ال 
بجوارك،  والقانطني  لليائ�سني  واأظهرتها  زائ��ري��ك،  خال�ص  يف 
يف  بحجتهم  ملقني  قبتك،  حتت  العيون  ملء  باأكفهم  يعلون  وهم 
باإ�سارات  انك توقظ احلياة  ال�سريح، متيقنني  اأركان  كل ركن من 
بالدليل  مت�سك  وهي  العيون  قبل  قلوبهم  فتبكي  اال�ستجابات، 

فرحة، وتتو�ساأ برتابك، وت�سجد هلل �ساكرة...
اإىل  الع�سق  ب�سغف  يدفعني  ال��زائ��ري��ن  وم��وج  خ��ط��اي،  خففت   
ت�سلي  التي  ال�سفاه  ت��ق��راأ  وع��ي��وين  جدثك  ب�سباك  االإم�����س��اك 
بنقاء  اإليك  وتهديها  النبيني،  وخامت  اخللق  �سيد  على  نف�ص  بكل 

ال�سريرة والروح..
منه  �سبع  قد  ول��دي  ق��رك،  ب��رتاب  يكرمني  من  اح��ده��م:  ق��ال 
�سوت  ج��اءه  يتو�سل...حتى  ال�سفيف،  الهم�ص  بهذا  امل��ر���ص... 
ف�سرخ:  ي��ده،  يف  ال��رتاب  و�سع  اأن  وما  عندي..  هديتك  قريب: 
اإليك، ويف  ارتقيه  الزمان علّي جبل  اإليه  ما يرمي  يثقلني  �سيدي 
داخلي حلظات مفزعة...�سيدي �ساأوقظك كل يوم ب�سوت دعائي، 
ق�سمتي،  واأتقبل  تب�سرين،  حتى  امل�ستدمي  بوجعي  خم�سب  واأنا 
وال اأتراجع حتى اأورث و�سما يلوح على ج�سدي فاأجتلى بك روحا 
بقايا  على  �سطت  ذاكرتي  �سيدي  للقلب،  اأبدية  وعا�سمة  للروح، 
تتعلم  �سريحك  يف  هائمة  روحي  كانت  حني  معك  القدمي  عهدي 

اأبجدية احلزن واالأم والوجع واجلزع، فاختمرت بج�سدي �سفات 
اإن مر�ست، ودواوؤك يف  حتر�سني من حمطات االأفاعي، وت�سفيني 

ترابك كان �سافيا ملن و�سعه مرهما على جراحاته. 
احلياة  من  روحي  وجت��ردت  امل  من  ثورة  داخلي  ويف  نه�ست  هنا 
ببات نحو ال�سريح، ونف�سي يتخللها الوجع  واجل�سد، وعيوين مت�سّ
واالأنني، وهي ت�سغي اإىل �سدى الكلمات املرتددات حول قبته، كمن 
يف  فكرة،  يف  رغبة،  يف  كلمة،  يف  للحياة  توقظك  خلطوات  ي�سغي 
الدعاء، بكل ما ي�ستجيب قرب جدثه، فاأجدد الو�سوء من نوره، 
وا�سجد قرب حمرابه مبتال بال�سوء اأتهجد الفاحتة تركا واأمانا، 
واغ�سل بدموعي اأوجاع روحي، واأبوح بكل خلجاتي ب�سمت ودموع، 
م�سعال كل هواج�سي ، واأطوف حول القادمني اإليك، ا�ستمع اإىل اأنني 
حبهم يتعاىل، وتو�سالتهم باهلل با�سمك العظيم اأن يخفف وطء 

احلياة عليهم... 
اإليك، ومي�سي الوقت  اأيامي فيطول الطريق  �سيدي بداأت اأح�سي 
والتي  االآتية  اللحظة  افرق بني  اأن  ياأكل وقتي،  مل اعد بو�سعي 
وحي  من  فتعلمت  الوقت،  عن  التخلي  فكرة  داهمتني  لذا  م�ست، 
�سريحك اأن احلياة واملوت كليهما يف قوة الل�سان، والناجني فقط 

من مت�سكوا بحبلك املتني، منهم من نال هديته، ومنهم من ينتظر.

حيدر عا�سور أتوضُأ  بتراِبك وانتظُر هديَتك 

28
A L -  A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y

االدبية



علي حيدر

�����س����م����ا ق����������د  م��������ق��������ام  ���������ه���������ِر  ال���������طُّ الأويل 
ب����ه����م اخل����������ل����������ق  ع��������ل��������ى  اهلل  ِم������������ّن������������ة 
ع�������������س������م������ة ���������س��������غ��������رى ل��������ه��������ا وم��������ن��������زل
اب��������ن��������ة ال������������ك������������رار م����������ن اأه����������������ل ال�����ع�����ب�����ا
ح�����������ي�����������دٌر ل�����������الأو������������س�����������ي�����������اء.. ������س�����ي�����ٌد
ال������ب������ال يف  اأب���������ي���������ه���������ا  ���������س��������ر  ورث�������������������ت 
ال����������ذي ذاك  امل������ج������ت������ب������ى  اأخ����������������ت  ه����������ي 
اأ������������س�����������د ال����������ب����������ي����������داء م������ن������ه������م ح������م������زة
اأه����������دت   ول�������ه�������ا  ب�����ن�����وه�����ا  امل�������ج�������د  ذرى  يف 
وق��������د ت���������ن���������ادي���������ه  اإذ  ع������ي������ن������ي  ن���������������ور 
َع����������������������������رٌة م���������ق���������ت���������ل���������ه، وِع����������������������������َرٌة
زغ�������ب�������ًا ي��������ح��������وي  ال�����ع�����������س�����م�����ة  م��������ن��������زل   
ذّل�������������ه�������������م ب���������������������اٍغ ب�����������ي�����������وم ف�����������االأب�����������ا
م�����������س�����ف�����ٌع اخل�����������ط�����������وب  يف  ب��������ي��������ت  اآل 
ق����������ي����������ُم ال������������ع������������دل ل����������������دى م�����ه�����دي�����ه�����م
ب��������ان��������ت��������ظ��������ار االأم�����������������������ر م������������ن ب��������ارئ��������ه
ُخ�����ط�����ب�����ت�����ه�����ا يف  اجل�����������ائ�����������ر  ت���������ت���������ح���������ّدى 
وق�������د ب�������ال�������ف�������خ�������ر،  ال��������دم��������ع��������ة  واَرت 
ت������وؤن�������������ص ال������ث������ك������ل������ى، ت������وا�������س������ي ط�����ف�����ل�����ة ً
��������س�������ّل�������ت ال��������ل��������ي��������َل ج�������ل�������و��������س�������ًا وه�����ن�����ا
ق��������ان��������ت��������ةٌ  ���������س��������ح��������ر،  دي������������اج������������ي  يف 

وا���������س��������ت ال�������������س������ج������اد )ف�������خ�������ر امل����ح���������س����ر(
ج�����اه�����د اأن  م���������ا  ال�������������س������ب������ط،  الأب���������ي���������ك 

ذن������������ب اأه��������������ل ال������ب������غ������ي اأّن�����������������ا ي�����رح�����������صُ
)اأال  : ت������ع������ل������و  ي��������وم��������ئ��������ٍذ  ������س�����ي�����ح�����ة 
ع���������ون���������ن���������ا اأخ����������������������ت ح�����������������س��������ني ف�����ب�����ه�����ا
ف��������ت��������ح��������اي��������ان��������ا ل��������ه��������ا م������������ن خ����������اف����������قٍ 

م������ن������ه������م احل�����������������������وراء اأ���������س��������ح��������ت م����ع����ل����م����ا
�����ع�����م�����ا اأغ�������������������دق ال�����������ب�����������اري ع�����ل�����ي�����ن�����ا ال�����نِّ
ج�������رم�������ا ال  اأط������������ه������������ره������������ا  م��������������ن  ه��������������و 
ه�������������ا ك�����������������ان ال���������ن���������ب���������ي اخل���������امت���������ا ج�������������دُّ
اأُّم��������������ه��������������ا ف�������خ�������ر احل������������رائ������������ر واالأم�����������������ا
�������ق�������م�������ا وال�������نِّ ال��������ت��������ق��������ى  االأُّم  وم���������������ن 
ب������غ������ري������ب ال��������ط��������ف او����������س���������ى ال�����ق�����ا������س�����م�����ا
ال���������س����م����ا يف  ي��������رق��������ى  ال�������ط�������ي�������ار  ع������ّم������ه������ا 
االجن������م������ا ��������س�������اه�������وا  ال�������ط�������ف  يف  اأخ�����������������وة 
م����ل����ه����م����ًا ��������س�������ري�������ع�������ًا  ال������ن������ف�������������ص  وه����������������َب   
�����س����ل����م����ا ح�������������س������ي������ن������ًا  ي������ب������ك������ي  م�����������ن  اإن 
ف�����م�����ا جل������������ري������������ل  ج�����������ن�����������اح�����������ات  م��������������ن   
ط���������ب���������ع م�������������ن ي�����������ب�����������ذل ل���������ل���������دي���������ن دم���������ا
������م������ا مل������������������وايل ال�������ظ�������ل�������م ب�����������ات�����������وا ُخ�������������سّ
���������س��������ب��������ل ك����������������������رار ي�������������ن�������������ادي ق������ائ������م������ا
���������س��������اح��������ب االأم�����������������������ر ي����������ق����������ود االأمم���������������ا
واالأمل������������������ا االأذى  ت������خ������ف������ي  داأب�������������ه�������������ا 
اأودع����������������������ت ب��������ال��������ط��������ّف ب�������������������درًا �����س����ي����غ����م����ا
ع��������ن��������ده��������ا ال�����������������س��������ر جت����������ّل����������ى ح����ي����ن����م����ا
ب�������ع�������دم�������ا ك��������������ان االأ�������������س������������ى ق����������د ع����ظ����م����ا
دع���������������ت ال�������������������رب ال���������رح���������ي���������م امل�����ن�����ع�����م�����ا
ع����ل����م����ا ي��������رق��������ى  ���������س��������وف  ��������س�������رح�������ا  اأّن 
اأوه����������م����������ا اإال  امل����������ح����������و  يف  ���������س��������ان��������ئ 
ال������ن������دم������ا احل�����������������س��������اب  يف  واأ������������������س�����������������ّروا 
ظ������ل������م������ا( م�������������ن  ع���������ل���������ى  اهلل  ل��������ع��������ن��������ة 
�����ّل�����م�����ا ل�������ر��������س�������ا ال��������رح��������م��������ن ن���������رق���������ى ������سُ
ع��������ب��������ق ي����������ح����������وي ال������������ه������������وى وال������ك������ل������م������ا

أميرُة الصبِر
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عبرٌة وعاٌم جريح
رحيم ال�ساهر 

ه�����������ي ه���������ك���������ذا ت�������ت���������������س�������ادم االع���������������������واُم
اأ�������س������ب������وع������ن������ا ب��������ال��������ن��������ازف��������ات م�����������س�����ارع
ل���ن���ا ع����ج����ب����ا   ، ح�����ي�����ات�����ن�����ا  ال������ف������ن������اء  �������س������ار 
م���������س����ي����ٌع ال�����������������س��������راب  اث������������ر  يف  ال������ع������م������ر 
ي���������اأت���������ي ال�������ول�������ي�������د ب�����������س�����رخ�����ة جم����ب����ول����ة 
وي��������ع��������ود م��������ن ح������ي������ث امل��������ج��������يء رم�����������ى ب���ه 
ف������������������اإذا ف������رح������ن������ا الت������������������دوم ب���������س����ا�����س����ة 
وج���������دودن���������ا  اأ��������س�������الف�������ن�������ا  اإىل  ف������ان������ظ������ر 
م��������������ايف احل�����������ي�����������اة ك�����������راه�����������ة وع�����������������داوة 
غ�����ريه�����ا  خ���������رائ���������ب  يف  ع���������رو����������ص  ت�����ع�����ل�����و 
اأب�������راج�������ن�������ا  يف  ال���������������س�������ح�������رور  م���������اغ���������رد 
وط��������ن��������ي واإره�����������������������اب ال����������زم����������ان ي����ط����ال����ه 
ن������ازف������ا  امل�������������س������ائ������ب  ك������ف������ن  يف  م������������������ازال 
م����������ن ك����������ل ج�����م�����ج�����م�����ة اأف�������������������اد ط����غ����ات����ن����ا 

االآالُم! ف�������������س������ه������ورن������ا  ب�������ج�������راح�������ن�������ا 
وب����������ده����������رن����������ا ت�������ت���������������س�������امت االأي�������������������������اُم!
االأح���������������������الُم! ت�������اأن���������������ص  مل  ب�����ح�����ي�����ات�����ن�����ا 
وال���������������س�������م�������ل م���������ف���������رتق ب����������ه االإمل�����������������������اُم!
اأاأ����������س���������اب���������ه ق������ب������ل ال������ف������ط������ام ف��������ط��������اُم؟!
ل�����������رتاب�����������ه ف���������ي���������ذوق���������ه االإط���������������ع���������������اُم!
ُي���������������������داُم! ب����������ال����������ف����������راق  ود  م���������������������ادام 
وم����������ق����������اُم! ��������س�������اه�������د  م������ن������ه������م  ي�������ب�������ق  مل 
ل������ك������ن������ه������ا ب���������ال���������ك���������اره���������ني ت�����������������س��������اُم!
مت�������ح�������ى م���������ل���������وك ف��������ال��������ه��������الك ن���������ظ���������اُم!
االأن���������������غ���������������اُم! ت�������ق�������ت�������ل  وف����������ي����������ه  اإال 
ح��������ت��������ى مت����������������زق ن�������ب�������ل�������ه وال��������������ه��������������اُم!
ح���������ف���������ار ق��������������رك ي������������اع������������راق ط���������غ���������اُم!
ي�������ب�������ن�������ون م�������ن�������ا وال��������ق�����������������س��������ور ت��������ق��������اُم!
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ذكرى عشِق النيران
يف اآخِر لقاء اأذكره 

كان نهارا موح�سا 
النا�ص يف �سجة 

هل اأحرقوا بيوتهم !
واأ�سعلوا النريان يف اأج�سادهم 

بني اخليال والواقع 
�سالت دموعي بال �سعور ، وانا الطفلة ُذات ال�ست �سنني 

ر�سدت عيوين وقع ال�سهام يف قلب والدي املفجوع باالأمل 
الكل يرجتف يردد بال اختيار 

اأو�سل احلال اإىل املحال ؟
اأنطقوا بفعلهم حتى احلجر حلظات و�سل يقني اخلر 

اأُحرقت جدتي ذات اخلم�سني عاما 
والذت عمتي لطلب النجدة من اجلريان 

جدتي عز عليها اإن ُترى بال حجاب 
جلاأت اإىل الطابق االأعلى تلتهما النريان 

ت�سرخ عمتي : اأماه ال ياأفل جنُمك 
عودي من حيث ذهبت 

ال جدوى نريان عفتها كانت اأقوى 

هرعت عمتي بغطاء واأطفاأت النريان 
لكن بعد ماذا ؟

لقد عانقتها النريان تقبل ج�سدها النحيل 
ومن في�ص حبها لها اأذابت حما�سنها 

ت�سامت روحها تخط �سهادتها 
اأم�سينا تائهني ويف احلرية مذهولني ، نريان اأحزاننا ت�سعل اأكبادنا 

رحلت بدون وداع وال حلظة من لقاء 
هي �سم�ص دارنا 

وظل جناحها هو احلمى 
هذا بع�ص من جرائم النظام املقبور 

بقيت حمفورة يف الذاكرة تنزف منه ال�سدور 
ورغم هذا وذاك 

ُترفع ال�سعارات 
اأُغ�سلوا ذنوب العتاة 

اأُغلقوا �سجالت الذكريات 
وبقي ال�سوؤال 

اأي ذكرى تقبل الن�سيان 
اأي ذكرى تقبل الن�سيان  

وفاء عمر عا�سور
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ينترشون  وشيوخ  واطفاٌل  ونساء  رج��اٌل 
يفرتشون األرض  الطرقات،  عىل مشارف 
بينهم  فيام  خيتلفون  ال��س��امء،  ويلتحفون 
صغرية  بقعٍة  أجل  من  االص��وات  فتتعال 
الواسعة لظن كٍل منهم أهنا  عىل ارض اهلل 
ارض سعده وجالبة حظه فيثوي فيها كأهنا 

ملكهرُ منذ األزل.
وانترشوا  ألجله  اجتمعوا  غريب  أمٍر  ثمة 
ال��راح��ِة،  م��ن  يشء  فيه  ليس  اث���رِه،  ع��ىل 
معظم  له  انقاد  أمٌر  مجالية،  املنظر  من  وال 
الفقراء وانربوا فيه، كأهنم مكلفون بواجٍب 
حتى  الباكر  الصباح  من  قضاءهرُ  وعليهم 

تغشاهم عتمة الليل.
دفعك  الذي  ما  منهم  الصغري  سألت  فلو 
رونق  وجنتيك  أفقد  ال��ذي  العمل  هل��ذا 
بمرٍض  أصيب  أيب  سيجيب:  ال���رباءة؟ 
من  وأنا  تويف  أيب  أو  ال��دار،  جليس  جعله 

عليه إعالة والديت واخوايت.
الذي  ما  منهم  الكبري  الشيخ  سألت  ولو 
أتى بك إل هذا الفعل املهني هليبتك ووقار 

شيبتك؟ 
عىل  أقوى  وال  عجوز  شيخ  أنا  سيجيب: 
أن  بعد  وحيدًا  تركوين  وأبنائي  العمل، 
افنيت عمري يف توفري عيش رغيد هلم، وها 
انا اليوم هزيل القوى ال ارى امامي سوى   

اال هذا العمل ألسد به رمق جوعي.
الطرقات  جليسة  أنِت  ِلَ  املرأة  سألت  ولو 
عباءتك  لون  غريت  والشمس  واألزق��ة، 
ظهرِك  واحدودب  عليها،  الوقع  شدة  من 
عليِك  ليتصدقوا  للامرة  انحناءك  كثرة  من 
ليس يل من معيل  بثمٍن بخس؟ ستجيب: 
عدٍد  كذا  امومتي  عهدة  ويف  تويف  فزوجي 
من االطفال وأنا من عليها رعايتهم وتأمني 
لقمة عيشهم، وما من شخص يتم ألمرنا 
ل  احلكومة  وإن  األهل واألقارب، كام  من 
أخرى  فرصًا  لنا  توفر  ان  يومًا  بباهلا  خيطر 
بعدها  تأيت  ثم  هذا،  املرير  واقعنا  با  تغري 
عاجزًا  يقف  جتعله  بسؤال  السائل  وترمق 

حيال إجابته.
احل��ال،  ه��ذا  َع���يلَّ  تعيب  أراك   -
الذي  الفقر  ظمأ  تروي  أن  بإمكانك  فهل 

نقاسيه؟؟ 
بحاهلم  االفكار  من  أم��واج  تالطمت  هنا 
األهم،  السؤال  ساحل  عند  وانتهت  هذا 
هل  كله؟  ذلك  عن  مسؤول  من  وهو  أال 
هي العائلة؟ أم االوضاع املرتدية يف البالد؟

هل هو الفقر واحلرمان حقًا كام يدعون أم 
عادة اكتسبوها لينربوا يف هذه الظاهرة التي 
تفشت يف الشارع الكربالئي بالتحديد؟؟.

بعد  م   ك��أرُ امل��رأة  دور  يف  لوهلة  تأملنا  فلو 

غياب االب طوال النهار سواء أكان غيابه 
يف العمل أو تركه اياهم بعد وفاته، لوجدنا 
بالنسبة  األم  تقع عىل  املسؤوليات  كافة  إن 
املريب  هي  األم  كون  املتسولني  لألطفال 

وهي املدرسة كام قال الشاعر:
أعددت  اعددهتا.........  اذا  مدرسٌة  األم 

شعبًا طيب األعراِق.
أما املتسولون من كبار السن فرفقًا بم ايا 
تظللهم  رمحتكم  غامم  وجدوا  فإن  االبناء، 
ملا انربوا يف هذه الظاهرة املشينة لكرامتهم، 
يمكن  وال  اكتسبوها  ع��ادة  كانت  وإن 
هلم  ورعايتكم  فباهتاممكم  عنها  ردعهم 
سيتم إبعادهم عن هذه األمور التي ال تليق 
بتضحية وجماهدة الوالدين ملصاعب احلياة 

من أجل ايصالكم أعىل مراتب احلياة.
فكلنا مسؤولون عن هؤالء كام قال رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف حديٍث له: )...
رعيته(،  عن  مسؤول  وكلكم  راٍع  كلكم 
هذه  ع��ن  األك���رب  امل��س��ؤول  يبقى  ول��ك��ن 
البلد  وتقدم  بثقافة  ترمي  التي  الظواهر 
عمدت  لو  أي  احلكومة،  هي  ال��وراء  إل 
اجلاين  وعاقبت  للفقراء  رواتب  رصف  إل 
الظواهر  هذه  تفشت  ملا  ذلك  بعد  جناه  بام 

املزرية يف بلد اخلريات والثروات.

المسؤول...؟؟! مِن
األفت الفتالوي
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ان للوالدين االثر يف حتديد مصري االبناء ولذلك وضع االسالم ضوابط حكيمة للرتبية 
متتد ال ما قبل الزواج فقد قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : السعيد من 

سعد يف بطن امه، والشقي من شقي يف بطن امه. – تفسري روح البيان ج1ص104.
ولذلك فان مرحلة الرتبية تبدأ من مرحلة اختيار الزوج والزوجة فمن اراد ان يتخذ 
يقول  ذلك  ويف  ونسبًا  وحسبًا  وفصال  اصال  سجاياها  يعرف  ان  فعليه  زوجة  لنفسه 
العرق  فان  نطفتك  تضع  ما  ال  انظر   : وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  االكرم  الرسول 

دساس. – املستطرف ج2 ص218
التي تكمن يف  الذرات  او  العرق يف احلديث الرشيف تعنى » اجلني«  ان كلمة  حيث 
اخلاليا حيث تؤثر يف العادات والصفات التي يمكن ان يتمتع با املولود وبذلك تنتقل 

الصفات اجليدة وغري اجليدة من االبوين ال ابنائهام.
اذن جيب ان نلتفت ال قانون الوراثة من منظار اسالمي فيقول اهلل عزوجل : )َواْلَبَلدرُ 
فرُ اآلَياِت لَِقْوٍم  جرُ إاِلَّ َنِكدًا َكَذلَِك نرُرَصِّ ررُ هرُ بِإِْذِن َربِِّه َوالَِّذي َخبرَُث ال خَيْ جرُ َنَباترُ ررُ يِّبرُ خَيْ الطَّ

وَن )58( – سورة االعراف- . ررُ َيْشكرُ
لقد طرح الرسول االكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( رشطني الختيار الزوجة: 

االول : الدين والثاين : االخالق.
وقد ورد يف االحاديث الرشيفة الناهية عن تزويج املرأة ملاهلا ومجاهلا لكوهنام من دواعي 
اخليبة مال يقرتنا بالدين وعليه قال )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : اياكم وخضاء الدمن 
، قيل يارسول اهلل : وما خضاء الدمن ؟ قال املرأة احلسناء يف منبت السوء. – بحار 

االنوار ج103 ص232.
خلق  وال  دين  بال  فاجلامل  فيه،  تعيش  الذي  وجمتمعها  أبواها  السوء  بمنبت  ويقصد 
حيّول احلياة الزوجية ال جهنم حامية وتسحق نفوس ابنائهام بلهيب خالفهام املستديم.
– تنبيه  أبيه«  رّس  عىل  »الولد   : وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قال  وكذلك 
اخلواطر ص391، فاذا كان االب فاضالً  ملتزمًا كان ابنه كذلك، وهلذا وضع االسالم 
قاعدة النتخاب الزوج فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : )اذا جاءكم من 
ترضون خلقه ودينه وامانته خيطب اليكم، فزوجوه واال تكن فتنة وفساد كبري( – بحار 

االنوار ج103 ص372. 

هلم  جملسًا  الطرقات  م��ن  يتخذون  البعض 
يتبادلون  احيانًا  طويلة  لساعات  فيجلسون 
االخ��ب��ار  ويتناقلون  والقصص  احل��ك��اي��ات 
االكرم  النبي  وصايا  مع  يلتقي  ال  احلال  وهذا 
اجللوس يف  فقد هنى عن  والِه(  اهلل عليه  )صىل 
بالطرقات(  واجللوس  )اياكم  بقولِه  الطرقات 
قالوا يا رسول اهلل: ما لنا برُد هي جمالسنا نتحدث 
فيها, قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه والِه( )فإذا 
 : قالوا  الطريق حقه.  فأعطوا  املجلس  اال  ابيتم 
وما حقه ؟ قال : غض البرص وكف االذى ورّد 

السالم واالمر باملعروف والنهي عن املنكر(. 
عن  املسلمنَي  األع��ظ��م  النبّي  هن��ى  فقد  اذن 
للفتن  يتعرضوا  لكيال  الطرقات  يف  اجللوس 
عن  املجالس  تلك  تعوقهم  ال  وحتى  واآلث��ام 
إحراجًا  ترُسبب  وال  الرزق  يف  والسعي  العمل 
العفيفات  النساء  وخصوصًا  للامّرة  ومضايقة 
شارع  يف  امل��رور  حال  باخلجل  يشعرن  حيث 
ملرور  عل  جرُ وال��ذي  جنباته  عىل  الناس  جيلس 

الناس ال اجللوس فيه ومراقبتهم. 
يتأذى  ان��س��ان  دار  ب��ق��رب  اجل��ل��وس  ك��ذل��ك 
شيئًا  الناس  اح��وال  عن  يكشف  حيث  بذلك 
مهز  الطرقات  يف  اجللوس  آذى  ومن  يكرهونه 
املارة وملزهم او غيبتهم وغري ذلك من الكذب 
والنميمة فإذا ما اضطر االنسان املرُسلم ان جيلس 
يف الطريق العام فيجب ان يراعي آداب الطريق 
عن  ويمتنع  سبحانه  اهلل  حرم  ما  ال  ينظر  فال 
ايذاء املارة بلسانه ويده فال يتفوه بكالم بذئ او 
بأي كالم مذموم وال متتد يده بإهانة او اعتداء 
كام جيب عليه ان يرد التحية )السالم ( بمثلها او 
يدله عىل  ان  املارة  منها, واذا سأله أحد  بأحسن 
بيت او يرشده الطريق ينبغي له ان يكون لطيفا 
يف جوابه ونحو ذلك من االمور وعليه دائاًم ان 
سعادة  ذلك  يف  الن  فيه  ويرغب  للخري  يدعو 
االمة وينهى عن الرش والفساد وجينب املجتمع 

الضر ويبعده عن الرذيلة.

الوراثة والتربية للطفل

الجلوس في 
الطرقات

خالد غامن الطائي

ندى اجلليحاوي
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)أماكن عمل ذكية(.. 
تطوير مقاعد مكتبية 
مــكــيــفــة مــنــاســبــة 

للجميع...!

فيغاس، أطلقت عليه اسم  عرضت رشكة تكنولوجيا أسرتالية جهازا لوحيا خالل معرض اإللكرتونيات االستهالكية يف الس 
)تابليت للمكفوفني(. يتيح اجلهاز، الشبيه بجهاز )آيباد(، للمكفوفني الذين يتصفحون اإلنرتنت استعراض النصوص والرسوم 
بطريقة بريل، أي أن النص يكون ظاهريا عىل شكل نقاط بارزة يستطيع املكفوفون معرفتها ومتييزها بسهولة. ويتضمن اجلهاز ما 
بالطريقة  الرسوم  يمكنها عرض  التي  فقاعات صغرية تظهر عىل شاشة اجلهاز  الذكي(، وهو عبارة عن  أطلق عليه اسم)السائل 
ذاهتا أي )فقاعات نصية( صغرية يمكن للمكفوف متييزها معرفتها.كام حيتوي عىل مدخل للذاكرة الفالش وآخر لبطاقة “أس دي” 
متوافقة مع امللفات النصية، مثل ملفات )يب دي أف( والتي يمكن أن تتحول بسعة وسهولة إل كتابة عىل طريقة بريل. حيتوي 
اجلهاز، عىل كامريا خلفية، ويمكن للشاشة أن تعرض 14 سطرا بصيغة بريل. ويستطيع املتصفح املكفوف أن يتصفح اإلنرتنت 

باستخدام تطبيق حيول النص إل صوت، وحيول النصوص إل صيغة بريل.
اجلدير بالذكر أن عدد املكفوفني والعاجزين عن الرؤية يف العال يقدر بحوايل 285 مليون نسمة، من بينهم 45 مليون مكفوف، 

ويستطيع قرابة 150 مليون مكفوف وعاجز أن يقرأ بطريقة بريل.

)بليتاب(.. جهاز لوحي للمكفوفين..!

عندما تدعوك الربوفسور) سابينه هوفامن( االملانية للجلوس ستكون هناك مفاجأة يف انتظارك، فمقعد املكتب الذي صمم ليناسب 
كل فرد عىل والذي تساعد عىل تطويره، يمكن أن يبعث اهلواء من أسفل لريطب ظهرك وجيفف عرقك يف األيام احلارة. وبالضغط 
عىل زر يمكن أن تعمل املراوح الصغرية املدجمة باملقعد لتبعث اهلواء يف اجتاه ظهر أو مقعدة اجلالس، وفقا ملا تقوله هوفامن، أهنا تساعد 
عىل تربيدهم وجتفيف عرقهم يف األيام التي ترتفع فيها درجة احلرارة، عندما يتصببون عرقا أو يعانون من احلكة من جراء اجللوس 
لفرتة طويلة عىل املقعد الوثري.مشرية ال خمترب تم افتتاحه مؤخرا بمركز األبحاث األملاين للذكاء االصطناعي يطلق عليه اسم )خمترب 
وترى  واختباره،  املستقبل(  )مكتب  تصميم  أجل  من  تقنية  مفاهيم  تنفيذ  عىل  املهندسون  يعمل  باحلياة(،  النابض  املكتب  مساحة 
هوفامن أن أرباب العمل يف الرشكات التي تستخدم التقنيات العالية سيكفلون يف املستقبل أال يكون مكان العمل شديد الربودة أو 

احلرارة أو تسوده الضوضاء.
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الغوص  والصيد  الغطس  هل��واة  االن  من  مكنا  سيكون 
البحار  والتمتع بجولة يف قلب  املاء  االمتار حتت  عرشات 
جديد  منتج  بفضل  واح��دة  م��اء  قطرة  تبللك  ان  دون 
اإللكرتونيات  معرض  وخالل  طيار.  بال  للطائرة  اقرب 
االستهالكية يف الس فيغاس، كشفت رشكة )باورفيجني( 
عن  طيار  بدون  الطائرات  صناعة  يف  املتخصصة  الصينية 
روبوهتا )باور راي( قادر عىل الغوص ملسافة تصل إل 30 
مرت أو 98 قدما حتت املاء ملدة تصل إل أربع ساعات. وعند 
وجوده حتت املاء يوفر الروبوت رؤية للمشهد باستخدام 
كامريا مدجمة بدقة 4 كي تنقل الفيديو إل األجهزة العاملة 
بنظامي أندرويد وأي أو إس عن طريق الشبكة الالسلكية 
املفصلة  املعلومات  تقديم  راي(  وبوسع)باور  فاي.  واي 
والبنية  والعمق  امل��اء  األس��امك ودرج��ة ح��رارة  ت��وزع  عن 
امل��وج��ود عىل  التطبيق  م��ن خ��الل  امل��اء  امل��وج��ودة حت��ت 
األجهزة املحمولة. كام يساعد الروبوت عىل صيد األسامك 
من خالل نظام استشعار ستخدم صدى الصوت املعروف 

باسم السونار يباع بشكل منفرد.

تجول في عمق البحر دون )التبلل( 
بقطرة واحدة...! 000000

الرضا عن الذات يشبع البطن قبل العقل ..!
نفسه،  الرضا عن  بعدم  اإلنسان  أن شعور   كشفت دراسة صينية حديثة 
جيعه يتناول املزيد من األطعمة الغنية بالسعرات احلرارية، ويعرضه بشكل 
أكرب خلطر اإلصابة بالسمنة. الدراسة أجراها باحثون من اجلامعة الصينية 
للعلوم.  الوطنية  األكاديمية  دورية  يف  نتائجها  ونرشوا  كونغ،  هونج  يف 
الفريق جتارب عىل 499 متطوعا،  الدراسة، أجرى  نتائج  وللوصول إل 
من أوضاع اجتامعية خمتلفة، وطلبوا من املشاركني ترتيب إعطاء أنفسهم 
وكان  بأنفسهم  وثقتهم  رضائهم  ودرجة  وضعهم  لرتتيب  معينة،  درجة 
الرتتيب من 10 درجات. وكان الذي أعطوا أنفسهم درجات منخفضة، 
بالنقص وعدم الرضا عن أنفسهم، والعكس متاًما كان ملن  لديم شعور 
أعطوا أنفسهم درجات مرتفعة، حيث يتمتعون بثقة كبرية بأنفسهم. وقال 
احلرمان  من  تعاين  التي  العقليات  أن  تثبت  دراستهم  نتائج  إن  الباحثون 
السمنة.  بخطر  أكرب  بشكل  مرتبطة  تكون  قد  االجتامعية  املكانة  وتدين 
يتناول  وأضافوا أن جمرد شعور الشخص أنه أقل من اآلخرين قد جيعله 
السمنة  معاجلة مشكلة  يساعد يف  أن  يمكن  التفسري  أكثر، وهذا  وجبات 

املتنامية يف املجتمعات الفقرية والغنية عىل حد سواء.

وفقًا لشبكة تأمني وزرع األعضاء )OPTN( فإنه يتم كل عرش دقائق إضافة أحد األشخاص إل قائمة االنتظار الوطنية لزرع 
األعضاء، والتي حتوي بالفعل أكثر من 100 ألف أسم،وذلك  لتقدم جمال الطباعة احليوية ثالثية األبعاد التي جتعل من إعداد 
األعضاء التي نحتاجها للزرع أمرًا مكنًا. إذ ترُرسل اخلاليا اجلذعية املأخوذة من جسم املريض إل املخترب، حيث يمكن زرعها 
العضو  لطباعة  الدقة  شديدة  العملية  بإجراء  تقوم  أن  احليوية  للطابعة  يمكن  ذلك  بعد  األعضاء.  من  املطلوب  النوع  لتصبح 
باستخدام هذه اخلاليا، ثم يتم وضعها يف حاضنة حتى تنضج. وبمجرد أن يصبح العضو جاهزًا، فإن املريض حيصل عىل عضو 
وظيفي بشكل كامل، لن يستطيع اجلسم رفضه. ويذكر ان الباحثني قاموا بتطوير أول نسيج كبدي وظيفي بالطباعة ثالثية األبعاد، 
وطباعة قلب صغري عىل رقاقة، اضافة الطباعة احليوية للجلد والغضاريف والعظام والغدد و)األدمغة املصغرة(. وهذا يؤكد ان 

الباحثني قاموا بدراسة كل جزء من أجزاء جسم اإلنسان إلخضاعه للطباعة احليوية ثالثية األبعاد.

هل ستنقذ طباعة االعضاء 
الحيوية حياة البشرية...؟
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مكتبة »االحرار«

قصة  الكريم  ال��ق��رآن  حيكي 
وأمه  السالم(  )عليه  املسيح 
كتب  نقلته  عام  خمتلف  بشكل 
يبدأ  فالقرآن  اجلديد،  العهد 
عمران  ام���رأة  ب��ذك��ر  القصة 
قصة  فيذكر  م��ري��م(  )وال���دة 
بطنها  ما يف  بمريم ونذر  محلها 
فقال  للمسجد  خادما  ليكون 
عمران  امرأة  قالت  )إذ  تعال: 
رب إين نذرت لك ما يف بطني 
أنت  إن��ك  مني  فتقبل  حم��ررا 
وضعتها  فلام  العليم.  السميع 
أنثى  وضعتها  إين  رب  قالت 
وليس  وضعت  بام  أعلم  واهلل 
سميتها  وإين  كاألنثى  الذكر 
مريم وإين أعيذها بك وذريتها 
فتقبل  الرجيم(  الشيطان  من 
اهلل سبحانه وتعال نذرها هذا، 
وبعد والدهتا أتت با إل املعبد 
بينهم  وكان  للكهنة  وسلمتها 
زكريا )عليه السالم( فاختلفوا 
فيام بينهم أيم يكفلها، فاتفقوا 
عىل القرعة، فكانت من نصيب 
السالم(  )عليه  زكريا  النبي 
وبلغت  نبتت  إذا  فكفلها حتى 

حجابا  دوهن��م  من  هلا  رضب 
يدخل  ال  سبحانه،  اهلل  تعبد 
زك��ري��ا  إال  امل��ح��راب  عليها 
ربا  )فتقبلها  سبحانه:  فيقول 
بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 
وكفلها زكريا كلام دخل عليها 
املحراب وجد عندها رزقا قال 
يا مريم أنى لك هذا قالت هو 
من  ي��رزق  اهلل  إن  اهلل  عند  من 

يشاء بغري حساب(.
بوالدة  برشها  تعال  اهلل  إن  ثم 
السالم(  )عليه  املسيح  عيسى 
إليها وهي  املالك  أرسل  حيث 
حمتجبة وقد متثل هلا برشا فبلغها 
البشارة بأن اهلل سبحانه يب هلا 
إل  رسوال  يكون  مباركا  طفال 
بمنزلته  وأخربها  إرسائيل  بني 
العظيمة عند اهلل، ثم نفخ فيها 
فحملت مريم )عليها السالم( 
محل  السالم(  )عليه  باملسيح 
امل����رأة ب��ول��ده��ا وال��ق��ص��ة كام 
)واذك��ر  هي:  القرآن  يذكرها 
يف الكتاب مريم إذ انتبذت من 
فاتذت  رشقيا.  مكانا  أهلها 
فأرسلنا  حجابا  دوهن���م  م��ن 

برشا  هلا  فتمثل  روحنا  إليها 
بالرمحن  سويا. قالت إين أعوذ 
إنام  ق��ال  تقيا.  كنت  إن  منك 
أن��ا رس���ول رب��ك أله��ب لك 
يكون  أنى  قالت  زكيا.  غالما 
ول  برش  يمسسني  ول  غالم  يل 
أك بغيا. قال ربك هو عيل هني 
منا  ورمحة  للناس  آية  ولنجعله 
حان  ثم  مقضيا(  أم��را  وك��ان 
فجاءها  املباركة  الوالدة  موعد 
جذع  إل  فارتكنت  املخاض  
عيسى  وضعت  وهناك  النخلة 
القرآن  ويذكر  السالم(  )عليه 
السالم(  )عليه  معاجزه  أول 
يوم  أول  يف  والدته  كلم  حيث 
والدته حيث يذكر القرآن قصة 
)فحملته  تعال:  بقوله  الوالدة 
قصيا. م��ك��ان��ا  ب��ه  ف��ان��ت��ب��ذت 
جذع  إل  امل��خ��اض  فأجاءها 
النخلة قالت يا ليتني مت قبل 
هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها 
جعل  قد  حت��زين  أال  حتتها  من 
إليك  وهزي  رسيا  حتتك  ربك 
عليك  تساقط  النخلة  بجذع 
وارشيب  ف��ك��يل  ج��ن��ي��ا.  رط��ب��ا 

وقري عينا فأما ترين من البرش 
للرمحن  نذرت  إين  فقويل  أحدا 

صوما فلن أكلم اليوم انسيا(.
ثم يقص القرآن كيف أن مريم 
العذراء )عليها السالم( جاءت 
إل  ال��س��الم(  )عليه  باملسيح 
قومها فلام رأوها والطفل معها 
واللوم  بالطعن  عليها  ث��اروا 
)عليه  إليه  وأش��ارت  فسكتت 
فتعجبوا  كلموه  أن  السالم( 
من ذلك إذ كيف يمكن التكلم 
مع طفل ما زال يف املعد فنطق 
إذ  رائع  بكالم  املعجزة  الطفل 
حيكي القرآن هذا املوقف بقوله 
تعال: * )فأتت به قومها حتمله 
شيئا  جئت  لقد  مريم  يا  قالوا 
كان  ما  ه��ارون  أخ��ت  يا  فريا 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك 
كيف  قالوا  إليه  فأشارت  بغيا. 
صبيا.  املهد  يف  كان  من  نكلم 
الكتاب  آتاين  اهلل  عبد  إين  قال 
مباركا  وجعلني  نبيا  وجعلني 
بالصالة  وأوص��اين  كنت  أينام 

والزكاة ما دمت حيا.

المسيُح ومريم )عليهما السالم( 
في القرآن الكريم

إغواُء العقل الباطن.. 

من كتاب )هبة السماء( للمستبصر علي الشيخ
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اد ديوان »أنشودة املطر« للشاعر العراقي »بدر شاكر السياب«  قَّ دهُّ النهُّ َيعرُ
َعدهُّ السياب  من أهم دواوينه التي أحدثت نقلة يف الشعر احلر، الذي يرُ

من رواده األوائل. 
ج من استخدام بعض  والسياب صاحب أسلوب شعري ميَّز ال يتحرَّ
الثقافة الشعبية؛ األمر الذي يعكس  ة من  األلفاظ الدارجة واملستَمدَّ
األثرية  قريته  خاصة  العراقية،  لبيئته  الَوَله  من  يقرتب  الذي  بَّه  حرُ

»جيكور«. 
كام يميل بشدة للمدرسة الرمزية، حيث يعرب بألفاظ موحية عن معاٍن 
كربى؛ األمر الذي نجده واضًحا يف قصيدته »أنشودة املطر«، فاملطر 
َرقرُ عىل وطنه  ْ يعكس حزنه كالقطرات املتساقطة التي تبدو كدموع هترُ
َراِت بلدهم،  َقدَّ »العراق«، الذي تالعب املستعمر بمستقبل أبنائه ومرُ

وترك هلم الفقر والرصاعات الدموية.

يف  وكراهيٍة  حبٍّ  عالقةرُ  باإلعالنات  جتمعنا  أصبحت  لقد 
عىل  نبقى  أن  هو  اإلعالنات  من  اهلدَف  إن  نفِسه.  الوقت 

صلٍة دائمٍة باملنتجات واألفكار اجلديدة. 
املبِدعة  اإلعالنية  احلمالترُ  م  قدِّ ترُ األح��وال،  أفضل  ويف 
ْقِلقنا هو أن اإلعالنات يمكن أن  نوًعا من الرتفيه، لكنَّ ما يرُ
ْفيًة« بطريقٍة أو بأخرى، وقد تؤثِّررُ علينا دون  َل إلينا »خرُ تتسلَّ
ِعْرها  نرُ أننا إن ل  ا  ِمنَّ ا  السبب نتجاهلها، ظنًّ َندري؛ وهلذا  أن 

رها، ولن تؤثِّر فينا. انتباهنا، فلن نتذكَّ
ل يمكن يف احلقيقة أن َيمَنح  لكنَّ املفارقة هي أنَّ هذا التجاهرُ

اإلعالناِت مزيًدا من القوة. 
حقيقَة  هيث  روب��رت  د.  لنا  يكشفرُ  الكتاب،  ه��ذا  ويف 
كال  عىل   — اإلعالنات  مع  با  نتعاملرُ  التي  الطريقة  أن 
ا  فعليًّ تؤدَي  أن  يمكن   — والالواعي  الواعي  املستَوَينْي: 
األسايسَّ  الدافَع  َعدهُّ  ترُ التي  عواطفنا  عىل  تأثريها  زيادة  إل 
يف  عٍة  وسَّ مرُ أبحاٍث  عىل  اعتامًدا  وعالقاتنا؛  قراراتنا  وراء 
الكتابرُ  هذا  لنا  يكشفرُ  األعصاب،  وعلم  النَّفس  علم 
باستخدام  اجلريء،  اجلديد  واإلعالن  الدعاية  عال  طبيعَة 
فائًقا دون  قت نجاًحا  أمثلة توضيحية حلمالت إعالنية حقَّ
اِول  حترُ كانت  التي  الرسالة  ر  تذكهُّ ِمن  تقريًبا  أحٌد  َن  يتمكَّ أن 

إيصاهَلا.

إغواُء العقل الباطن.. 

أنشودُة المطر

سيكولوجية التأثير العاطفي في الدعاية واإلعالن

يث
 ه

رت
روب

ف: 
ألي

ت

لـ )بدر شاكر السياب(
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صـــورة نـــادرة تظهر مرقد 
ـ عليـــه  الحســـين  اإلمـــام 
الســـالم ـ ومنطقة ما بين 

الحرمين الشريفين ـ
 كربالء 1981

تجارة خالية من الشبهات

يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن ، فال يفرق بين 
لو  أما   ، بنقصه  أو  األول  في  السعر  بزيادة  المماكس وغيره 
فرق بينهم لمرجحات شرعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها 

فال بأس به
الرزق  على  بركة  يضفي  المكروه  وتجنب  بالمستحب  العمل 
بين  التساوي  عدم   ، تجارية  معامالت  هكذا  من  المتاتي 
المبتاعين بحجة المزاجية والحب والكره هذا امر ال يستحب، 
واما  مستحب،  غير  امر  الغريب  على  السعر  مضاعفة  وكذلك 
او  ــورع  ال فيه  يجد  الــذي  للشخص  بالسعر  البائع  يتسامح 
التقوى او العلمية او الفقر فهكذا تعامل ال باس به الن هذه 

المرجحات شرعية. 

غري  واألخ���رى  الصائبة،  ق��راراهت��ا  ك��رب��الء  يف  امل���رور  ملديرية 
وأخرى  فرتة  بني  نالحظ  حيث  األخ��رية،  عند  ونقف  الصائبة، 
يتم إغالق بعض الشوارع يف حمافظة كربالء عرب وضع )الصبات 
البالستيكية( أو سيارات االكرين، ليضطر السائقون للبحث عن 
منفذ آخر للوصول إل املنطقة املقصودة ولكن بشق األنفس، ومن 
إل  واملتفرع  جودة  السيد  مرقد  من  القريب  الشارع  إغالق  بينها 
شارعي )احلويل واهلنيدية(، فام هي الغاية يا ترى من هذا القرار؟ 

ننتظر اإلجابة.

ئل لقامن يومًا: من تعّلمَت احلكمة؟ سرُ
فقال: من اجلهالء.. كلام رأيت منهم عيبًا جتنبته.

مستحبات التجارة

مع لقمان الحكيم..

واخجلتاه

قرارات مرورية 
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أن  بعد   )  NESCO( الدولية  اليونسكو  منظمة  تقول  ماذا 
إذا  العاملي،  الرتاث  قائمة  إل  العراقية  األهوار  بضم  أقرت 
اآلالف  ربام  و  مئات،  ذبحوا  عراقيني  أنَّ  رُ  املنظمة  سمعت  
من طائر النحام اجلميل )الفالمنكو(، هذا الطائر الذي جاء 
إل العراق من أوربا، الجئًا � من بردها القايس، مع أن قانون 
هذا  السليم،  الذوق  يستهجنه  بل  ذبحه،  يمنع  البيئة  محاية 
والطبيعة من   ، اإلنسانرُ به  يتمتع  لكي  اهلل  رُالذي خلقه  الطائر 

منظر مجيل رقيق.

* ال تكره أحدًا مهام أخطأ يف حّقك.
* ال تقلق أبدًا مهام بلغت اهلموم.

* عْش ببساطة مهام عال شأنرُك.
* توّقع خربًا سعيدًا مهام كثر البالء.

رمت. * اعِط كثريًا ولو حرُ
* ابتسم ولو كان القلب يقطررُ دمًا.

* ال تقطع دعاَءك ألخيَك املسلم بظهر الغيب.

الفنية  النامذج  مثل هذه  تتفاجأ كيف صنَع شاب عراقي  رّبام 
املفاجئة  لكن  العراق،  والبنائية يف  اهلندسية  التصاميم  ألروع 
وفن  كبري  بجهد  الثقاب(  )أع��واد  من  صنعها  قد  أنه  األكرب 
عبد  )أدهم  الشاب  اشتهر  حيث  للبالد،  وحب  ورائع  مجيل 
احلميد( بتصميم أشهر معال بغداد وهو تقريبًا قد أكمل معظم 
املعال وبقت املعال املوجودة باملنطقة اخلضاء، حيث يأمل من 
املسؤولني أن يسمحوا له بدخول املنطقة حتى يكمل جمموعته 

ومعها يكمل حلمه بإنتاج جمموعة كاملة من املجّسامت.

إبداعات عراقية

من قواعد السعادة

واخجلتاه
كتَب الدكتور صاحب الحكيم على صفحته في الفيس بوك:
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