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فتوى ووصايا أتت ثمارها  
بمواجه���ة في���روس )كورون���ا( 

المستجد
بين التوجي���ه الوقائي وااللزام 

الشرعي

ندوات في »الهواء الطلق« 
للتثقيف بأعراض مرض 
»كورونا« والوقاية منه

كي���ف تمكن م���ن العيش 
بعد أن فارق الحياة؟!

 ومتى حكم العالم؟!
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قال: عند خروج القائم )عليه السالم(.الوعد والوعيد.  * )بعد حني( *: يف الكايف عن أمري املؤمنني )عليه السالم( املتكلف��ني«. * )إن هو إال ذكر(: عظة. * )للعاملني * ولتعلمن نبأه( *: من ه��و إال ذك��ر للعلمني 87 ولتعلمن نبأه بعد ح��ني )88( من أجر وما أنا من كان، ق��ال اهلل تع��اىل لنبي��ه )صىل اهلل عليه وآل��ه(: » قل ما أس��ئلكم عليه إن يف اجلملة من أخالق الصاحلني وال من، ش��عار املتقني، املتكلف يف أي باب واملتكل��ف ظاهره رياء وباطنه نفاق، ومها جناحان هبام يطري املتكلف وليس ال يستجلب يف عاقبة أمره إال اهلوان، ويف الوقت إال التعب والعناء والشقاء الرشيعة: عنه )عليه الس��الم( قال: املتكلف: خمطئ وإن أصاب، واملتكلف: اهلل تع��اىل ببدع��ة مل حيدث إيل فيها ش��يئا، وما أنا م��ن املتكلفني. ويف مصباح وقوين��ا عىل عدونا، فقال رس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآل��ه(: ما كنت أللقى لو أكرهت يا رسول اهلل من قدرت عليه من الناس عىل اإلسالم لكثر عددنا املؤمنني )عليه الس��الم( إن املسلمني قالوا لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ذلك بعضه��م لبعض: ويف التوحي��د: عن الرضا )عليه الس��الم(، عن أمري من املتكلفني » يقول متكلفا أن أس��ألكم ما لس��تم بأهله فقال املنافقون عند الش��يطان، أه��ل التكذيب واإلنكار » قل ما أس��ئلكم عليه م��ن أجر وما أنا *: املتصنعني، يف الكايف: عن الباقر )عليه الس��الم( قال: ألعداء اهلل، أولياء * قل ما أس��ئلكم عليه من أجر( *: عىل التبلي��غ. * )وما أنا من املتكلفني( يميني أو اخلرب أي أنا احلق. * )ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني أي إن��ك تفعل ذلك، واحلق أقوله، وقرئ برفع األول عىل االبتداء أي احلق أو أخلصوا قلوهبم هلل، عىل اختالف القرائني. وروى القمي: فقال اهلل: احلق * )ألغوينهم أمجعني * إال عبادك منهم املخلصني( *: الذين أخلصهم اهلل، *: مر بيانه يف س��ورة احلجر )2(. * )قال فبعزتك( *: فبسلطانك وقهرك. فأنظ��رين إىل يوم يبعثون * قال فإنك من املنظرين * إىل يوم الوقت املعلوم( فاخ��رج منه��ا فإنك رجي��م * وإن علي��ك لعنتي إىل يوم الدي��ن * قال رب 85 قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني 86 األعراف. * )قال ق��ال فاحلق واحلق أق��ول 84 ألمألن جهنم منك وممن تبع��ك منهم أمجعني 

َم ِمْنَك َومِمَّْن َتبَِعَك  نَّ َجَهنَّ ْمأَلَ قَّ َأُقوُل )84( أَلَ قُّ َواحْلَ )83( َق��اَل َفاحْلَ
ِفنَي  ِعنَي )85( ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن امْلَُتَكلِّ ِمْنُهْم َأمْجَ

)86( إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلَعامَلنَِي )87( َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحنٍي )88(

ا َأْنَزْلَن��ا إَِلْيَك اْلِكَتاَب  ِكي��ِم )1( إِنَّ ِ اْلَعِزيِز احْلَ َتْنِزي��ُل اْلِكَتاِب ِم��َن اهللَّ
ِذيَن  الُِص َوالَّ يُن اخْلَ ِ الدِّ ي��نَ )2( َأاَل هلِلَّ ِلًصا َلُه الدِّ َ خُمْ ��قِّ َفاْعُبِد اهللَّ بِاحْلَ
 َ ِ ُزْلَفى إِنَّ اهللَّ ُبوَن��ا إىَِل اهللَّ وا ِم��ْن ُدونِِه َأْولَِياَء َم��ا َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرِّ ��ذُ َ اتَّ
اٌر  َ اَل َيِْدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ َتِلُفوَن إِنَّ اهللَّ ُكُم َبْيَنُهْم يِف َما ُهْم ِفيِه َيْ حَيْ
ُلُق َما َيَشاُء ُسْبَحاَنُه ُهَو  ُ َأْن َيتَِّخَذ َوَلًدا اَلْصَطَفى مِمَّا َيْ )3( َلْو َأَراَد اهللَّ
ْيَل  ُر اللَّ قِّ ُيَكوِّ ْرَض بِاحْلَ َواِت َواأْلَ ��امَ اُر )4( َخَلَق السَّ ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّ اهللَّ
ِري  ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْ َر الشَّ ْيِل َوَسخَّ َهاَر َعىَل اللَّ ُر النَّ َهاِر َوُيَكوِّ َعىَل النَّ
اُر )5( َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ  ى َأاَل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفَّ َجٍل ُمَس��مًّ أِلَ
ُلُقُكْم يِف  ْنَعاِم َثاَمنَِي��َة َأْزَواٍج َيْ َجَع��َل ِمْنَها َزْوَجَها َوَأْنَزَل َلُك��ْم ِمَن اأْلَ
ُكْم  ُ َربُّ َهاتُِكْم َخْلًقا ِم��ْن َبْعِد َخْلٍق يِف ُظُلاَمٍت َثاَلٍث َذلُِكُم اهللَّ ُبُطوِن ُأمَّ

ُفوَن )6(  َلُه امْلُْلُك اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْصَ

سورة الزمر

ِحيِم ِن الرَّ ْحَ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ

تفسير السورةسورة ص 

الشك إن خطر فيروس وباء كورونا المستجد، وتفشيه السريع في بلدنا وفي بلدان مختلفة عبر العالم والمحدق 
بنا شرا، نعم تهديد خطير لحياة الجميع من دون استثناء.

لك������ن رغم هذا الخطر إال إننا نلت������زم بالتعليمات الوقائية والتوصيات الصحي������ة ألصحاب االختصاص الطبي، ومن 
ث������م نطّبق حظر التجوال وال نخرج من البيت إال للضرورة القصوى مع أخذ االحتياطات الالزمة، والباقي نتركه 

لمشيئة اهلل تعالى فهو أرحم الراحمين.
في بعض األحيان تكون حتى في المصائب والمحن السلبية جنبة إيجابية.. أما كيف يكون هذا؟ فإن اهلل تعالى ومن 
دواعي رحمته بالعباد قبل حلول غضبه، أن يرس������ل للناس اإلن������ذارات والتنبيهات.. بنزول ابتالئه بفتنة أو مرض أو 
قحط  وغيرها، فمثلما هي الِنعم رحمة؛ االبتالءات رحمة أيضًا، كتذكرة للصحو من الغفلة، والعودة من الغي 

والغرور بالبهرج الخّداع للحياة الدنيا، وعدم االتكال على غير اهلل تعالى..ألن األمر هلل قبل وبعد كل شيء. 
وه������ي بالتالي فرصة مناس������بة ربما ال تتاح كثيرًا من اج������ل مراجعة النفس، وأقصد به������ذه الفرصة هذا التعطيل 
للمصالح، وهذا المكوث في البيت.. نتيجة حظر التجوال، واستثمارها في محاولة التقييم للمسيرة فيما مضى من 
العمر، وما تبقى منه في الحياة، نعدها محطة توقف ومراجعة وتقييم، أما بالء كورونا؛ فليكن حمدنا وشكرنا 

هلل تعالى عليه، هو دليل رضا بقسمِه، وتسليم لقضائِه، ورجاء رحمتِه.  

كورونا واإتاحة الفر�صة ملراجعة النف�س

لنختِم القراآن  معًا



إعالن  مع  وبالتزامن  العليا  الدينية  املرجعية  لنداء  استجابًة 
احلكومة املحلية يف كربالء املقدسة، فرض حظر كامل للتجوال، 
بادر لواء عيل األكرب )عليه السالم( التابع للعتبة احلسينية املقدسة، 
بتشغيل أفرانه اخلاصة والبالغ عددها )عرشة خمابز( لتوزيع مادة 

اخلبز )جمانًا( عىل املواطنني، وبواقع )50 ألف( رغيف يوميًا.
وقال عقيل األسدي، الذي يدير )خمبز أهايل كربالء لدعم احلشد 
الشعبي(: »بادرنا ومنذ األيام األوىل حلظر التجوال بفتح معامل 
انتاج ماء الرشب النقي ال� )RO( وعىل مدار الساعة لتوزيع املياه 
عىل املواطنني، كام فتحنا ثالثة خطوط من املخبز إلنتاج )40 - 

50( ألف رغيف يوميا«.
وجبتني  بواقع  األهايل  عىل  جمانًا  اخلبز  بتوزيع  »نقوم  وأضاف، 
يوميًا صباحية ومسائية، وهذا اليشء كواجب علينا جتاه أهلنا يف 

كربالء املقدسة«.
إن  حميي،  حممد  ويدعى  املخبز،  يف  العاملني  أحد  قال  ذلك،  اىل 
»املخبز الصغري بحجمه، الكبري بعمله، تأسس عام 2014 بعد 

السيد  األعىل  الديني  املرجع  أطلقها  التي  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
عيل احلسيني السيستاين )دام ظله(، بدأنا بتوزيع اخلبز جمانا عىل 

العائالت«.
ظهرًا،  الواحدة  اىل  صباحا  الثامنة  الساعة  من  »نعمل  وأضاف 
لنبدأ جمددًا من الساعة الثانية ظهرًا اىل الساعة التاسعة او العارشة 

مساًء حسب توافد االهايل علينا«.
هبذه  املقدسة  كربالء  يف  املحلية  احلكومة  اش��ادت  جهتها  من 
املبادرة، مبينة أهنا جزء من حرهبا من أجل السيطرة عىل األسواق، 

وعدم استغالل الظرف الراهن بالبلد.
أن  األك��رب،   عيل  ل��واء  يف  رفيع  مسؤول  بني  آخ��ر،  سياق  ويف 
التابعة للواء، قامت بحمالت تعفري وتعقيم واسعة يف  »الطبابة 
للحد  املقدسة،  الغريب، يف حمافظة كربالء  مناطق قضاء اجلدول 
من إنتشار فريوس )كورونا(، بعد أن كان وما زال رجاالت هذا 
اللواء املقاتل سدًا منيعًا يف مواجهة عصابات )داعش( وتطهري 

األرض العراقية منهم«.

لواء علي االكبر »عليه السالم«  يخّصص )10( أفران في كربالء 

لتوزيع »الخبز« على المواطنين )مجانا( وبشكل يومي
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عدد كبري من الشيعة حول العامل، أحيوا ذكرى والدات األئمة األطهار يف شعبان األغر، وسط بيوهتم بسبب الوضع الراهن.
صحف وجمالت عاملية تتناول فتاوى املرجعية الدينية العليا خالل أزمة )كورونا( باهتامم بالغ.

جرائم مستمرة حلركة طالبان اإلرهابية يف أفغانستان يف ظل إرهاب فريوس )كورونا(.
املسلمون يف ميانامر يقدمون أكثر من 1000 مسجد إليواء مصايب كورونا.

العتبة الحسينية المقدسة ترسل

 قوافل مساعدات للمحافظات العراقية

أرسلت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة، قوافل مساعدات 
تضم موادًا  غذاية وخرضوات اىل عدد من املحافظات العراقية 
مع  تزامنًا  للتكافل،  العليا  الدينية  املرجعية  لتوجيهات  تلبية 
كإجراء  العراقية،  املحافظات  اغلب  يف  التجوال  حظر  إعالن 

إحرتازي للوقاية من تفيش فايروس )كورونا(.
وقال مسؤول قسم املضيف بالعتبة احلسينية املقدسة مصطفى 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  »بتوجيه من  دكة:  ابو 
وعىل  كوادرنا  بارشت  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
العائالت  عىل  الغذائية  السالل  بتوزيع  متواصلة،  أيام  مدى 
الفقرية يف حمافظة كربالء املقدسة وعدد من املحافظات العراقية 

األخرى«.
كتابة  حتى  سلة«،  ألف   )17( من  اكثر  توزيع  »تم  وأضاف 
اخلرب، مبينًا أن »السلة تتكون من )11( مادة جافة متنوعة، وأن 
التوزيع مل يقتص عىل الوجبات اجلافة بل شمل كذلك )اخلبز 

والصمون(، باإلضافة اىل اخلرضوات«.

شهدت حمافظة كربالء املقدسة خالل األيام املاضية، حالت 
املدينة وشوارعها والدوائر احلكومية  واسعة لتعفري وتعقيم 
الدفاع  مديرية  قبل  م��ن  واالس���واق  التجارية  وامل��ح��ال 
للوقاية  وذلك  املحافظة،  صحة  دائرة  مع  وبالتعاون  املدين  
انطالق  جانب  اىل  املستجد،  كورونا  ف��ريوس  انتشار  من 
املواطنني  توعية  يف  التطوعية  والفرق  االعالمية  احلمالت 
وتبيان خطورة هذا الوباء. وقال مسؤول احلملة الرائد حسن 
العبودي من مديرية الدفاع املدين: إن »املديرية استنفرت كافة 
الطاقات البرشية لديا من اجل القيام بتعفري شوارع  املدينة 
من  وعدد  كربالء،  صحة  دائرة  مع  بالتنسيق  العبادة  ودور 
الدوائر ذات العالقة، فضاًل عن العتبتني احلسينية والعباسية 

املقدستني«.
من  بداية  النطاق  واسعة  كانت  »احلملة  ان  حديثه  وتابع 
مركز املدينة وصواًل لالحياء السكنية واالقضية والنواحي، 
كالكاممات  أخرى  ومواد صحية  معقامت  توزيع  فضاًل عن 

والكفوف وبوسرتات إرشادية«.

حمالت واسعة شهدتها كربالُء المقدسة 

للوقاية من فيروس كورونا

عيٌن على العالم

*

*

*

*
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قواعد  فقهية

اخلارجية(  املوضوعات  أّن كّل يش ء )من  القاعدة هو  معنى 
احلرام حيمل عىل احلالل، و عليه  و  كان مشتبهًا بني احلالل 
إذا شّك يف يش ء من األطعمة و األرشبة و األلبسة بأّنه حملل 
القاعدة  وتتص  القاعدة،  بمقتىض  احلّلية  عىل  يبنى  حمرم  أو 
بالشبهات املوضوعّية فيكون موردها هو الشّك يف املوضوع 
الّسالم( )فيه حالل  املعصوم )عليه  بأّن قول  يقال  فقط، كام 
و حرام( ظاهر يف االنقسام الفعيّل بمعنى أن يكون قسم منه 
حالاًل و قسم منه حرامًا، و مل يعلم أن املشكوك فيه من القسم 
احلالل أو من القسم احلرام، كاملائع املشكوك يف كونه خال أو 
مخرا، و ذلك ال يتصور إاّل يف الشبهات املوضوعّية كام مّثلنا؛ 

إذ ال تكون القسمة الفعلّية يف الشبهات احلكمّية.
املدرك: يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:

منها  األب���واب،  خمتلف  يف  ال���واردة  هي  و  ال��رواي��ات:   -1
الّسالم(  )عليه  اهللَّ  عبد  أيب  عن  سنان  بن  اهللَّ  عبد  صحيحة 
قال: »كّل يش ء فيه حالل و حرام فهو لك حالل أبدًا، حّتى 
كان  أّن كّل يش ء  دّلت عىل  فتدعه«.  بعينه  منه  احلرام  تعرف 

مشتبها بني احلّلية و احلرمة حيمل عىل احلّلية فالّداللة تاّمة.
)عليه  اهللَّ  عبد  أيب  عن  صدقة  بن  مسعدة  مقبولة  منها  و 
الّسالم( قال: سمعته يقول: »كّل يش ء هو لك حالل، حتى 
تعلم أّنه حرام بعينه- إىل أن قال:- و األشياء كّلها عىل هذا 

حّتى يستبني لك غري ذلك أو تقوم به البينة«.
و منها مرسلة معاوية بن عاّمر عن أيب جعفر )عليه الّسالم( يف 
اجلبن قال: »كّل يش ء فيه احلالل و احلرام فهو لك حالل حّتى 
تعرف احلرام فتدعه بعينه«. و بام أّن سند اخلربين األخريين 

غري تام فال يستفاد منهام إاّل التأييد.
2- التسامل: قد حتقق التسامل عند الفقهاء عىل مدلول القاعدة 
فال خالف و ال اشكال فيه بينهم فاألمر متسامل عليه عندهم. 
أّنه قد يعرّب عن قاعدة احلل بأصالة اإلباحة و ال  و ال يفى 

مشاحة يف االصطالح.
ينبغي ذكر ما أفاده صاحب اجلواهر )رحه اهلّل( يف املقام فقال: 
ومن املعلوم املقرر يف األصول أّن العقل و الرشع تطابقًا عىل 
من  حرمته  يعلم  مل  ما  كّل  تناول  يف  احلل  و  اإلباحة  أصالة 

الرشع . و ما ذكره يؤّكد التسامل.
وهنالك فرعان :

إباحة  يف  فرق  ال  رسه(:  )قدس  اخلميني  اإلمام  قال  األول: 
ما يؤخذ من يد املسلم بني كونه مؤمنا أو خمالفا يعتقد طهارة 
يراعى  الكتاب و ال  بالدبغ و يستحل ذبائح أهل  امليتة  جلد 
بني كون  فرق  ال  كذا  و  التذكية،  اعتربناها يف  التي  الرشوط 
أو  اجتهادا  التذكية  رشائط  يف  منه  املأخوذ  مع  موافقا  األخذ 

تقليدا أو خمالفًا.
القاعدة ع��دم وج��ود األص��ل  ال��ث��اين: م��ن رشائ��ط إج���راء 
املوضوعي- كاستصحاب احلرمة و عدم التذكية- و ااّل فهو 
القاعدة  جلريان  املجال  يتحقق  فال  احلّل،  قاعدة  عىل  حاكم 
صاحب  املحقق  ق��ال  كام  املوضوعي،  األص��ل  وج��ود  مع 
احلل(  )قاعدة  اإلباحة  أصالة  يري  ال  اهلّل(:  )رحه  الكفاية 
يف حيوان شّك يف حّليته مع الشّك يف قبوله التذكية، فأصالة 
عدم التذكية تدرجها فيام مل يذّك و هو حرام إمجاعًا. املصدر/ 

كتاب القواعد الفقهية للسيد حممد كاظم املصطفوي.

قاعدة »الحل«



استفتاءات شرعية

أسئلة حول )كورونا(
الكثري  يف  كورونا  فريوس  انتشار  يتسُع 
املصابني  اعداد  وتزداد  العامل  بلدان  من 
بموقف  علمنا  وق��د  ي��وم  بعد  يومًا  به 
)وجوب  من  العليا  الدينية  املرجعية 
اجلهات  من  الصادرة  التعليامت  إّتباع 
هذا  انتشار  م��ن  احل��ّد  هب��دف  املعنّية 
اقامة  املنع من  الوباء اخلطري ومن ذلك 
هدف  ألّي  فيها  واحلضور  التجمعات 
نتوجه  األسئلة  من  عدد  ولدينا  ك��ان( 
إىل سيدنا املرجع األعىل دام ظله بطلب 

االجابة عليها:
السؤال: هل يلزم التجنب عن املامسة مع 
اآلخرين � ممن حيتمل اصابتهم باملرض � 
ما  أو  التقبيل  أو  املعانقة  أو  باملصافحة 
معهم  املخالطة  جتوز  وهل  ذلك،  ماثل 
االحتياطية  االج��راءات  اتاذ  دون  من 

كلبس الكاممات الطبية ونحو ذلك؟
إليه  تنتقل  أن  ي�شى  م��ن  اجل���واب: 
االختالط  أو  للمامسة  نتيجة  العدوى 
املوت  بليغًا ولو دون  به رضرًا  فيترضر 
اتاذ  مع  اال  ذلك،  عن  التجنب  يلزمه 
االج�����راءات االح���رتازي���ة ال��الزم��ة � 
املناسبة  الكاممة  واستخدام  كالتعقيم 

معها  يطمئن  بحيث   � الطبية  والكفوف 
يتقيد  مل  واذا  ب��امل��رض،  اصابته  بعدم 
برعاية ما ذكر وأصابه ما كان ياف منه 

فلن يكون معذورًا يف ذلك رشعًا.

السؤال: املصاب هبذا املرض ومن عنده 
به  لإلصابة  املحتملة  العالمات  بعض 
هل يوز له أن يتلط باآلخرين ممن ال 
يعلمون بحاله، واذا قام بذلك وانتقلت 
مسؤوليته  ه��ي  ف��ام  اليهم  ال��ع��دوى 

جتاههم؟
اجلواب: ال يوز له أن يتلط باآلخرين 
اليهم،  العدوى  انتقال  حيتمل  بحيث 
ولو فعل وتس�بب ف�ي اصابة غي�ره ممن 
به  يل�حق  ملا  يع�لم بحاله كان ضامنًا  ال 
االصابة  جراء  مات  ولو  الض�رر،  من 

لزمته ديته.
السؤال: بامذا تنصحون املؤمنني يف هذا 
فيه  يواجهون  الذي  العصيب  الظرف 

هذا الوباء اخلطري؟            
اجلواب: نويص املؤمنني الكرام )أعّزهم 

اهلل تعاىل( بأمور:
والترضع  وجل  عّز  اهلل  اىل  االلتجاء   � أ 

من  واالك��ث��ار  ال��ب��الء،  ه��ذا  لدفع  اليه 
االعامل الصاحلة كالتصدق عىل الفقراء 
املجيد  القرآن  وقراءة  الضعفاء  واعانة 
اهلل  )صىل  النبي  عن  املأثورة  واالدعية 
)عليهم  االطهار  بيته  واهل  وآله(  عليه 

السالم(.
الوباء  هذا  بحجم  الالئق  احل��ذر   � ب 
بأتّم  واألخذ  واضطراب  هلع  غري  من 
ما  وفق  منه  والعالج  الوقاية  اسباب 
عن  بعيدًا  االختصاص  اه��ل  ي��ق��رره 

األساليب غري العلمية.
ج � العمل عىل توعيه اآلخرين بمخاطر 
عىل  وحّثهم  الفريوس  هبذا  االستهانة 
من  ال��ص��ادرة  بالتوجيهات  االل��ت��زام 

اجلهات املعنّية وعدم التخّلف عنها.
من  امل��ت��رضرة  ال��ع��وائ��ل  مساعدة   � د 
االعامل  تعّطل  بسبب  الراهن  الوضع 

وتقييد حركة الناس.
عن  النظر  بغض  املصابني  رعاية   � ه� 
يف  والسعي  واملذهبية  الدينية  انتامءاهتم 
فيام حيتاجون  التخفيف عنهم واعانتهم 

اليه.
وبالء.  سوء  كل  اجلميع  عن  اهلل  أبعد 



فتوى ووصايا أتت ثمارها  
بمواجهة فيروس )كورونا( المستجد

»ال تجعل ايامنا القادمة مأساوية«، كلمات تخالجها شهقات وتنهدات )أم( تتحدث الى ولدها بينما 
كان الخوف يالمس شغاف قلبها المتهالك، وكانت كلما نظرت الى وحيدها، تقول: »انتبه من 

اآلخرين وال تصافحهم يا بني وال تعانق اصحابك!!، فالخطر محدق بالجميع، وال يوجد غيرك لدّي، 
واخش عليَّ من فقدك، أو نقلك االصابةا لي وانا امرأة مسنة«، وتابعت حديثها بلهفة وخوف لم 

تستطع عيناها إخفاءه: »ماذا لو كنت مصابًا وال تعلم؟، ونقلت العدوى لغيرك دون قصد؟ ماذا لو 
كنت مصابًا وتعلم انك مصاب، ولم تمتثل لإلجراءات الوقائية الموجهة بالحد من انتقال الفيروس 
الى االخرين؟، وهل تعلم ما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجوك ُبني إلتفت الى خطورة الموقف«.  

بين التوجيه الوقائي واإللزام الشرعي
األحرار/ حسنين الزكروطي

ريبورتاج
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صديقك من هناك وعدوك من أغراك
مل يشأ أن تغتاظ منه فارتدى القناع )الكاممة( والقفازات، 
وأبدى تأثره بام أفضت به من حديث، وغادر املنزل للقاء 
التواصل  اصحابه، وبينام هو واصحابه يتصفحون مواقع 
االجتامعي عىل ناصية الطريق، إلتفت اجلميع اىل خرب حظر 
واحدة  املحلية  احلكومات  به  رصحت  الذي  التجوال، 
منذ  والدته  به  حتدثت  ما  يعيد  الشاب  وراح  اخرى،  تلو 
الصباح وما طلبت منه يف لقائه بأصدقائه، والذين اعتادوا 
دراستهم  أكملوا  ان  منذ  فهم  بعضهم،  أمور  مناقشة  عىل 
بقرار  االلتزام  وق��رروا  بعِضهم،  عن  يتفرقوا  مل  اجلامعية 
حظر التجوال، كغريهم من العراقيني، الذين وعوا خطورة 
املوقف، ف�"صديقك من هناك وعدوك من أغراك"، كام قال 

أمري املؤمنني )عليه السالم(.
االول  اليوم  املوقف يف ساعات  تسّيدت  بشاعة  ثمة  لكن 
املحال  أصحاب  بعض  جشع  تسبب  حيث  احلظر  من 
لكن  الراهن،  الظرف  مستغلني  األسعار  برفع  التجارية 
فطنة املواطنني ودور اجلهات املختصة يف احلكومة عاجلت 
األمر، ليستقّر الوضع االقتصادي بعدها... وهنا وجهت 

املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف من خالل ممثلها 
الظروف  استغالل هذه  بعدم  الصايف،  احد  السيد  سامحة 
الصعبة وزيادة األسعار فهي صفة غري حيدة، كام يب أن 
الرتاحم  النفوس الضعيفة هلذا الظرف، وعلينا  ال تستغّل 

واملساعدة فيام بيننا.
بينام ال زال الشباب يتواصلون من خالل مواقع التواصل 
رأيكم  "ما  بعفوية:  أحدهم  فقال  احلظر،  بعد  االجتامعي 

باالجتامع غدًا يف بيتي!؟".
أمل  منازهلم،  يف  ماكثون  والناس  حظر  يوجد  اال  كيف؟!! 
"االنسان مطالب بحفظ نفسه  تستمع اىل توجيه املرجعية 
تطبيق  ويب  كورونا،  ف��ريوس  بوباء  االستهانة  وع��دم 
املحافظة  أجل  من  املعنية  اجلهات  من  تأيت  التي  الوصايا 
أمامها  نقف  أن  يب  مهمة  حالة  أمام  فنحن  أنفسنا،  عىل 

وعلينا أن نتقيد باجلهات املختصة".  
واحرتام  وعلمية  بوعي  األمر  هذا  مع  التعامل  يب  نعم 
كبري  فالعبء  توجيهاهتم،  واتباع  االختصاص  أهل  رأي 
ويدر بنا ان ال نزيده عليهم؛ بل ان نتعاون إلهناء الشدة 

بسالمتنا مجيعًا. 
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هاشتاق الوقاية واجب وطني

واملالكات  االطباء  دور  أن  تعلمون  هل 
اح��ده��م،  ق��ال  ه��ك��ذا  ك��ب��ري؟  الصحية 
وُأجيب، أن املرجعية الدينية قارنت عمل 
األطباء باملقاتلني ألن كليهام يدافعان عن 
الوطن، وترجو ملن يضحي بحياته منهم، 
يف هذا السبيل، أن يثبت له أجر الشهيد، 
ومكانته يوم احلساب، وهذا يشء عظيم.
إذًا علينا ان نشاركهم يف حالهتم التوعوية 
ما رأيكم بإطالق حلة: )هاشتاق الوقاية 
التواصل  م��واق��ع  ع��ىل  وط��ن��ي(  واج��ب 
االجتامعي لعّلنا نساهم بتوعية اآلخرين 
حول خطورة املوقف، ورضورة االلتزام 

ادارة  خلية  م��ن  ال��ص��ادرة  بالتعليامت 
االزمة.

التي  املجموعة  يف  أح��ده��م  نقل  فيام 
ع��ىل شبكة  م��ن خ��الهل��ا  ي��ت��واص��ل��ون 
السيد  لسامحة  فيديويًا  مقطعًا  االنرتنيت 
قال  بيانا  للمرجع  ان  فيه  اوضح  الصايف 
هؤالء،  به  يقوم  ما  أن  يف  شك  "ال  فيه: 
بثمن،  يقدر  ال  وجهد  عظيم  عمل  هو 
املقاتلني  مرابطة  األمهية  يف  يقارب  لعله 
البلد،  عن  دفاعًا  الثغور،  يف  األبطال 

وأهله".
املعجزة يف العراق

"باألمس  قال:  بينهم،  من  آخر  شخص 
نقلت جملة الواشنطن بوست عن منظمة 

الصحة العاملية.. أن العراق حقق )معجزة 
بفريوس  املصابني  عدد  احتواء  يف  طبية( 
كورونا.. رغم قربه من إيران وارتباطاته 
شهدتا  واللتني  الصني"،  مع  التجارية 
ثالثة  مضت  وقد  كثرية،  إصابة  حاالت 
الصحة  منظمة  عنه  أعلنت  ما  عىل  أيام 
للمرض  اجل��دي��دة  ال��ب��ؤرة  ب��أن  العاملية 
انطالقًا  أورب���ا  أصبحت  ال��ص��ني  بعد 
من  الفايروس  وصلها  التي  إيطاليا  من 
هذه  وبعد  املتوسط،  البحر  عابرًا  الصني 
األخبار أال تتفقون معي بأن العراق كان 
خالل الشهر املايض أشبه بمكان تلبدت 
حوله الغيوم القادمة من الرشق )الصني 
ولكّنه  بالفريوس..  لتمطره  وإي���ران( 
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استظل بمظلة قوية وكبرية فلم تصبه إال 
الغيمة  اندفعت  حتى  القطرات  بعض 
غربًا عرب املتوسط  وأمطرت وابلها عىل 
أوربا مع مواساتنا للجميع رشقًا وغربًا 

ودعائنا هلم بالسالمة.
"احلمد هلل فام حتقق يف العراق معجزة"، 
وكيف نجح يف االحتواء )حتى اآلن(؟ 
العراق  الذ  التي  املظلة  تلك  هي  وما 

حتتها رغم ضعف إمكاناته الطبية؟.
يف مقدمة اجلواب دعني أرش اىل حقيقة 
اجتامعية يف العراق، كعراقي أواًل، وابن 
عشائر وقرى وأرياف ثانيًا ومن الوسط 
ثالثًا،  واملواكب  الدين  عىل  املحسوب 
فالبيئة االجتامعية يف العراق بيئة مناسبة 

جدًا للمرض، ولدينا اختالط اجتامعي 
كبري، ونمط عيش يشجع عىل التواصل 
باألحضان  بل  فقط  باملصافحة  ليس 
واألع��راس  الفواتح  ولدينا  واملعانقة 
حضور  يقل  ال  التي  املناسبات  وكافة 
الواحدة منها عن )100 شخص( ومن 
يرتّددون يف احلضور فقد كفر باألعراف 

االجتامعية.
كذلك نسيت.. ان لدينا عقال مجعيا بارعا 
يف توبيخ وتعيري من يلتزم باإلرشادات 
واملالمسة  االختالط  ويتجنب  الصحية 

ويتم تصنيفه جبانًا وخائفًا.
يصّنف  املصافحة  عن  االمتناع  كان  إذا 
عن  التفرق  وطلب  وجبن..  كخوف 

فالبد  لألحزاب  عاملة  يعد  التظاهرات 
شخص  التصفات  هلذه  يتقدم  أن  من 
ال يمكن اهتامه بيشء.. والبد من مظلة 
أو  يعرّيهم  ال  لكي  حتتها  الناس  يميش 
األمر  بتقبل  الكل  ويبدأ  أحد،  يتهمهم 

قبل فوات األوان. 
معي  ووص��ل��ت  فهمتني  اآلن  أظنك 
املرجع  السيد  إنه  املطلوبة  النقطة  اىل 
التي  املظالت  تلك  دام ظله..  االعىل.. 
يميش الناس حتتها يف األزمات فيعلمهم 
بصمته وكالمه ليكون كام قال جده أمري 
)عليه  عيل  اإلمام  واملتكلمني  الصامتني 
السالم(: "ُربَّ ُسُكوٍت َأْبَلُغ ِمْن كالٍم".
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تواصل الكوادر الفنية والهندسية 
في شركة )السابك( للمقاوالت 

وبإشراف قسم المشاريع 
االستراتيجية في العتبة الحسينية 

المقدسة اعمالها إلنجاز مشروع 
مستشفى االمام الحسين )عليه 

السالم( لألمراض السرطانية 
بمنطقة )المعملجي( وسط مدينة 

كربالء المقدسة والذي يقام على 
مساحة كلية مقدارها) 12( دونما 

وبمباٍن متعددة االستخدامات.  

األحرار/ ضياء األسدي -  تصوير/ مرتضى ناصر

جهوٌد هندسيٌة وفنية كبيرة تواصل إنجاز

مستشفى اإلمام الحسين )عليه السالم( 
لألمراض السرطانية في كربالء المقدسة
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وقال الدكتور )ليث قيس حممود( مدير املرشوع: ان املرشوع 
يقام عىل مساحة كلية تقدر ب�) 12( دونام، ويتألف من مبنى 
رئييس يتضمن اربعة طوابق، ومبنى سكن للمرىض يتألف 
من مخسة طوابق وآخر للكادر الطبي بخمسة طوابق ايضاً، 
الكهروميكانيكية  باملنظومات  اخلاص  املبنى  اىل  اضافة 
ان  مبينًا،  للحراسة.  خاصة  وغرف  لالستعالمات  وآخر 
ويتألف  م2،   )5000( مساحة  عىل  يقام  الرئييس  املبنى 
االجهزة  كافة  االريض  الطابق  يتضمن  اربعة طوابق،  من 
اخلاصة باإلشعاع العالجي والتشخييص اضافة اىل غرف 
املتعلقة  والغرف  واملذخر  والصيدلية  امل��رىض  لفحص 
املبنى  من  فسيتألف  األول  الطابق  اما  الطبية،  باألجهزة 
العمليات  لغرف  اضافة  الرئيسية  املختربات  و  االداري 
سيكون  فيام  اإلنعاش،  وغرف  وامللحقات  صالتان  وهي 

والتي  الرقود  غرف  عن  عبارة  والثالث  الثاين  الطابق 
هي  االجهزة  كافة  ان  اىل  الفتًا  رسير،   )105( بواقع  هي 
جهاز  بينها  ومن  للعالج  او  للتشخيص  سواء  موجودة 
يف  يستخدم  وهو  قريبًا  سيصل  الذي  الذرية  املادة  تصنيع 
تصنيع املادة الذرية التي تستخدم يف جهاز )البت سكان( 
اىل  اضافة  العراق  يف  املوجودة  القليلة  االجهزة  من  وهو 
ان  اىل  مشريًا،  االخرى،  والعالجية  التشخيصية  االجهزة 
املرشوع حيتوي عىل بنايتني سكنيتني االوىل للكادر الطبي 
وتتألف من مخسة طوابق، سيحتوي الطابق االريض عىل 
املطعم واملطبخ املركزي اخلاص للمستشفى، اما الطوابق 
من  شقة  كل  تتألف  شقة   )42( عىل  فتحتوي  االخ��رى 
غرفتني وصالة، اضافة اىل )6( شقق خاصة للكادر الطبي 
املتقدم وهي شقق من نوع )vip(، أما املبنى السكني الثاين 

00
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الطابق  طوابق:  مخسة  من  ويتألف  للمرىض  فسيخصص 
املستشفى  بكل  اخلاص  الغسيل  مركز  عىل  حيتوي  االريض 
سواء الكوادر الطبية او للمرىض خصوصًا وان بعض املرىض 
التشخيص  لغرض  املستشفى  يف  ايام  عدة  البقاء  اىل  حيتاج 
والعالج، مضيفًا ان املرشوع سيحتوي ضمن مبانيه عىل مباٍن 
البوردات  مثل  الكهربائية  باملعدات  خاص  احدها  خدمية 
خاص  مبنى  وهو  الثاين  واملبنى  وامل��ول��دات،   واملحوالت 
اضافة  بالنفايات،  اخلاصة  واملحرقة  امليكانيكية  باألعامل 
الستقبال  ومبنى  التربيد  بأجهزة  خاصة  جماورة  ساحة  اىل 
اخلرضاء  املساحات  وجود  مراعاة  مع  واملرىض،  املراجعني 
والنافورات وكراج للسيارات وشوارع داخلية وشارع حول 

املستشفى للخدمات.

مقطع داخلي ألحد أبنية المشروع
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          المشروع في مراحله النهائية، ونهاية العام الجاري سيشهد إنجازه بالكامل 
           وهو  اآلن يصل الى  نسب انجاز )%83(

حتصني الغرف العالجية االشعاعية بمستوى عاٍل وعاملي
ويف سؤالنا ملدير املرشوع عن وجود خماوف لساكني املنطقة 
من وجود مستشفى تصصية بأمراض الرسطان وما حتتويه 
من إشعاعات أجاب: بالنسبة لإلشعاعات حيث تم التعاقد 
وبالنسبة  املجال،  هذا  يف  طويل  باع  هلا  اجنبية  رشكات  مع 
، حيث  فلدينا بحدود )10( غرف حمّصنة  املحصنة  للغرف 
وهي  خاصة  كونكريتية  كتل  من  تتكون  غرف   )3( هناك 
بالنسبة  اما  العالج،  وأجهزة  اخلطية(  )املعجالت  ب�  خاصة 
املختصني  قبل  من  والزيارة  االطالع  وبعد  األجهزة  لبقية 
والبيئة  الصحة  لوزارة  التابع  االشعاع  من  الوقائي  واملركز 
املالحظات  وأعطوا  املخططات  راجعوا  الذين  العراقية 
وشاهدوا العمل منذ بدايته وكانت مالحظاهتم بأن التحصني 
جيد بل بنسب اعىل من النسب املطلوبة وكان رأيم بأن هذا 
املرشوع فيه اهتامم كامل وكبري يف جمال التحصني والتدريع، 
مشريا بالقول ان الكثري من الناس من سكنة املنطقة يزورونا 
عىل  باطالعهم  ونقوم  نطمئنهم  ونحن  اخلصوص  هب��ذا 

االحتياط والوقاية والتحصينات امُلتخذة ونحن يف التصميم 
دائاًم نضع بعض االضافات كي نكون مطمئنني بصورة كبرية 
من الوقاية من آثار االشعاع، كام ستكون هناك متابعة مستمرة 
يف  االشعاع  نسب  ملتابعة  لإلشعاع  الوقائي  املركز  قبل  من 
املنطقة وهذا الفحص سيكون بصورة دورية ومستمرة. ويف 
ختام حديثه أكد ان املرشوع يف مراحله النهائية، وهناية العام 
اجلاري سيشهد انجازه بالكامل وهو  االن يصل اىل  نسب 
انجاز) 83% ( والعمل فيه متداخل لثالث رشكات تشتغل 
يف آن واحد وهي رشكة )السابك( للمقاوالت باإلضافة اىل 
رشكة )شيلدنك( اخلاصة بالغرف احلصينة ورشكة )االتقان( 

املسؤولة عن جتهيز االجهزة الطبية واملعدات.
احلسني)عليه  اإلمام  مستشفى  مرشوع  ان   : بالذكر  واجلدير 
املشاريع  من  يعد  كربالء  يف  الرسطانية  لألمراض  السالم( 
تعاىل  اهلل  بإذن  هناك  وسيكون  العراق  مستوى  عىل  املهمة 

مرشوع مماثل يف مدينة البصة جنوب العراق.
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الذي  بالفريوس  التعريف  الندوة  أعامل  فعاليات  وتضمنت 
استنشاق  طريق  عن  وينتقل  لإلنسان  التنفيس  اجلهاز  يصيب 

الرذاذ من املريض أو مالمسة األسطح امللوثة.  
للعتبة  الرشعي  املتويل  من  »بتوجيه  كانت  املنعقدة  الندوات 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
حرصًا عىل سالمة املنتسبني وعوائلهم«، كام يقول مدير قسم 
السالم(،  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  مستشفى  يف  الطوارئ 

الدكتور أحد فؤاد البيايت.
ووفقًا ملا أفاَد به البيايت ل� )األحرار(: »بارشت الكوادر الطبية 

يف املستشفى بتنظيم ندوات صحية توعوية يف مراكز وأقسام 
العتبة املقدسة والعمل عىل التعريف بمرض فريوس كورونا 
وخطورته وأسباب انتشاره واهم طرائق الوقاية منه«، مضيفًا، 
الصناعية  لألطراف  ال��وارث  مركز  من  ندواتنا  »انطلقت 
)كربالء  طريق  عىل  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  مدينة  يف 
لتشمل  وتستمر  للنخيل  فدك  مزرعة  وبعدها  النجف(،   -
عن  فضاًل  املقدسة،  للعتبة  التابعة  واملؤسسات  األقسام  مجيع 

املواطنني«.
ورئيس  املقدسة   احلسينية  العتبة  إدارة  ممثل  بني  جهته  من 

أعداد من المنتسبين في أقسام 
متفرقة تابعة للعتبة الحسينية 

المقّدسة، جلسوا وبين شخص وآخر 
مسافة فاصلة حّددتها الجهات الصحّية 

لمنع انتقال العدوى بينهم وضمَن 
برامجها التوعوية للحد من إنتشار 

فيروس كورونا القاتل، حيث شاركوا 
في الندوات التوعوية التي ُعقدت لهم 

)في مكان مفتوح( لتثقيفهم بهذا 
الفيروس وكيفية الوقاية منه.

ندوات تثقيفية في »الهواء الطلق« 
حول أعراض المرض والوقاية منه

حرصًا من العتبة الحسينية المقدسة 

على منتسبيها وعوائلهم من فيروس )كورونا(

 األحرار/ حسين نصر  - تصوير/ أحمد القريشي  
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العابدين  زين  اإلم��ام  مستشفى  يف  واملتابعة  التخطيط  قسم 
)األحرار(  ل�  املوسوي  حممد  كاظم  املهندس  السالم(،  )عليه 
بمرض  اخلاصة  والثقافة  التوعية  نرش  منطلق  »من  قائاًل: 
هبذه  بارشنا  العامل،  أذه��ل  ال��ذي  وال��وب��اء  املستجد  كورونا 
األنشطة واحلمالت بني املنتسبني وتضمنت إرشادات وتوزيع 
والتي  منه  الوقائية  وطرائق  الفريوس  عن  تعريفية  بوسرتات 

أصدرهتا وزارة الصحة العراقية«.
وأضاف املوسوي، ان »املبادرة كانت من مؤسسة اإلمام زين 
العابدين )عليه السالم( بالتعاون مع العتبة احلسينية املقدسة، 

منتسبي  مجيع  إىل  املعلومة  إليصال  مستمرة  اجلهود  وه��ذه 
إيصال  من  نتمكن  ذلك  خالل  ومن  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املعلومات إىل عوائلهم وأصدقائهم وبالتايل يكون هناك نرش 

الثقافة والوعي الصّحي بني املواطنني«. 
األعىل  الديني  املرجع  نجل  توصيات  إىل  املتحّدث  وأش��ار 
حممد  السيد  الفقيه  ظله(  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
موضع  ك��ان  )أينام  بمقولة:  اهلل(  )حفظه  السيستاين  رض��ا 
حلفظ النفس وعبادة اهلل تعاىل فتكون األولوية حلفظ النفس، 
واستشهد كالمه بعبارة بمنتهى اللطف واإلنسانية والتوعية انُه 
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املاء  من  ومقدار  كمية  اإلنسان  ولدى  الصالة  وقت  جاء  إذا 
لقدر الوضوء وهنالك اجلكم اهلل كلب عطشان فأيام تكون 
األولوية اىل الوضوء واستخدام هذا املاء املتبقي للوضوء فقط 
الكلب  سقاية  األولوية  فكانت  العطشان،  الكلب  سقاية  أم 
العطشان(«. واستطرد قائاًل، ان »اهلدف من الندوات هو احلد 
من انتشار فريوس كورونا بني الناس، ونرش الثقافة الصحية 

ملنتسبي العتبة املقدسة كاّفة«.
فيام قّدم املهندس الزراعي فائز عيسى أبو املعايل، مدير مزرعة 
فدك للنخيل شكره للكوادر الطبية »عىل هذه التوعية الصحية 

فدك  مزرعة  يف  العاملني  وسالمة  اجلميع  سالمة  أجل  من 
»الندوة  أن  مضيفًا  )ك��ورون��ا(«،  فايروس  من  باخلصوص 
جدًا  مثمرة  كانت  الطلق  اهلواء  ويف  املزرعة  يف  أقيمت  التي 
نتعامل  الوباء وخطورته، وكيف  أعراض هذا  فيها  وتعلمنا 
مع االخرين باحلقل واألماكن العامة وما هي طرائق الوقاية 
عوائل  سالمة  وبالتايل  املنتسبني  وحاية  التعقيم  وعمليات 

املنتسبني ايضًا«.
بينام أّكد حسني حسن فاضل منتسب يف مدينة اإلمام احلسن 
عليه السالم للزائرين: ان »املعلومات التي أخذناها يف الندوة 
ينترش هذا  والتعريفية عن  فريوس كورونا وكيف  التثقيفية 
هي  وما  منه  للوقائية  نتبعها  التي  اإلج��راءات  وما  املرض 
والكفوف  الكاممة  لبس  ومنها  جدًا  البسيطة  الوقائية  السبل 
وغسل اليدين واستخدام املعقامت بطريقة صحيحة ، كانت 

معلومات نافعة جدا «.
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الرشعية وهي من صفات  العبادات  أنواع  الصدقة أحد  ُتعّد 
اخلري التي يتحىل هبا االنسان املؤمن، إذ اهنا تعمل عىل تقوية 
وشائج العالقات االجتامعية بني افراد املجتمع وزيادة متاسكه، 
واالم��راض  والشدائد  املصائب  من  الكثري  تدفع  وكذلك 
وغريها من االبتالءات التي ُتصيب املجتمع؛ نتيجة االبتعاد 
عن اهلل تعاىل، وحيث اّن الصدقة ُتِدّر عىل صاحبها الكثري من 
اخلري واإلحسان والوجاهة يف املجتمع وعلّو الدرجة عند اهلل 
تعاىل، إذا ما اتى هبا رسًا لئال ُيسبب احلرج ملن ُتدفع هلم، او 
دخوهلا يف باب الرياء واحلصول عىل وجاهة دنيوية زائلة؛ إذا 

ما كانت ال تّتسم بنية اإلخالص لوجه اهلل تعاىل. 
اال اننا نحتاج يف بعض األحيان اىل اّن ندفع الصدقة يف العلن 
االمراض  وشيوع  واملحن  املصائب  أوق��ات  يف  وخصوصًا 
وغريها من االبتالءات، وهنا ستكون املسألة حتمل يف جنباهتا 
شحذ  يف  سُتسهم  أهنا  إذ  ابعد؛  افٍق  ذات  واش��ارات  دالئل 
او  البعض  لدى  اجلمود  حالة  كرس  عىل  وتعمل  للغري  اهلمم 
عامة  لدى  والتكاتف  الرتاحم  بذرة  حتريك  عىل  تعمل  عّلها 

هبا  العمل  تم  ما  إذا  تصاعدية،  بيانية  نسب  وفق  املجتمع 
بصورة صحيحة، وهي بذلك االمر ترج من باب التطوع اىل 
باب املبادرة املفروضة عىل كّل ُمتمكٍن او ميسور احلال إلغاثة 
االتيان  عند  واالعالن  اجلهر  يكون  وهنا  واملساكني،  الفقراء 
من  هلا  ان  اذ  الصدقة،  لدفع  للتشجيع  كبادرة  هو  بالصدقة 
الفوائد ما ال تعّد وال حُتىص فبها ضامن الوقاية من نار جهنم 

وبظلها يستظل مؤديا يوم القيامة. 
السالم(:  )عليه  الصادق  اإلم��ام  قول  هو  به  ُيستشهد  ومما 
العظيم  الذنب  ومتحو  ال��رب  غضب  ُتطفئ  الليل  »صدقة 
العمر«،  يف  وُتزيد  املال  ُتثمر  النهار  وصدقة  احلساب  وهُتّون 
ناهيك عن اعتبارها دلياًل عىل صدق االيامن لإلنسان وضامنًا 
البالء  زوال  و  الدعاء  واجابة  والطمأنينة  بالراحة  لشعوره 
)عّز  تعاىل  اهلل  لوجه  خالصًة  النية  كانت  ما  اذا  وخصوصًا 
ْم  َأْمَواهَلُ ُيْنِفُقوَن  ِذيَن  )الَّ قوله:  يف  تعاىل  ّبينه  ما  وهو  وجل( 
ِْم َواَل َخْوٌف  ا َوَعاَلنَِيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِّ َهاِر رِسًّ ْيِل َوالنَّ بِاللَّ

َزُنوَن( )البقرة: 274(.    َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ

 بقلم: عالء الشاهر

الصدقة 
في وقت البالء
 أكثر أجرًا وثوابًا
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األدبية

ال��������ورى يف  واح����ت���������ص����اب����ًا  ان����ت���������ص����اب����ًا   َ َك������������رُ
َم���������َل���������َك ال�������ق�������ل�������وَب ب������ب������اأ�������ص������ِه وج����م����ال����ه
ِل������������������َد امل��������ف��������دى ف�������اع�������رت�������هرُ �����ص����م����ائ����ٌل ورُ
ف����������������اإذا ت������ك������لَّ������َم ك�����������ان ق������ل������ب������ًا ن����اب���������ص����ًا
م�������زب�������دًا ب��������ح��������رًا  ك�����������ان  حت��������������ّرق  واإذا 
َم�����������ن ج����������������ّدِه الأع���������ل���������ى جت�������������ّذر ط����ب����ع����هرُ
����������ٌم ب���������اأج���������ف���������اِن احل�������������ص������ن م����ع����ل����ٌق ����������لرُ حرُ
َي�������رى م�������ا  اأروَع  ف�������ك�������اَن  ال��������ه��������الرُ   َ َك��������������رُ
زي�������������نرُ ال�������������ص������ب������اِب ف��������ا ي���������ن���������ازعرُ م�����ث�����لرُ�����هرُ

وج�������م�������ال  ك���������م���������ال ً  اهللرُ  ���������ص��������اغ��������هرُ 
��������م��������ا ن���������ح���������َو ال�������ع�������ل�������ى م�������ق�������ت�������درًا و���������صَ
م����������ن ي��������دان��������ي��������ه اأب�����������������ا ف�������������وق ال�������������ذرى
ع����������ن����������ده ج�����������������������ّدان م������������ن ب������اأ�������ص������ه������م������ا

�������رى ترُ ي�������ا  ������ص�����ب�����ٍل  واأيُّ  احل�����������ص�����ِن  ������ص�����ب�����لرُ 
حت��������ّ�ا ال����������ك����������امرُ  ط�����ل�����ع�����ت�����ِه  و���������ص��������ِف  يف 
ق����ي���������ص����را ل  م�����ث�����لرُ�����ه�����ا  ف���������ار����������سَ  ع�����ن�����د  ل 
م���������ص����ِف����را �����ص����ب����ح����ًا  ك�����������اَن  �����َم  ت�����ب�����������صَّ واإذا 
َزجم���������را َه������������َو  اإذا  �������هرُ  م�������رَك�������برُ وال��������ري��������ح 
ِم�����������ص�����ك�����ا ت������ب������لَّ������لرُ������هرُ ال�������������ص������م������اءرُ وَع������ن�������ا
ا َي���������ك����������رُ اأن  ب������ت������ل������ه������ٍف  م���������ت���������اأم���������ًا 
���������را ��������رًا وت���������دبَّ ف�������ي�������ِه احل���������������ص�������نرُ ت��������ف��������كُّ

وم���������اآث���������را  ������ب������ًا  م������ك������ا�������صِ امل��������غ��������رب��������َن  يف 
و�������ص������ال  امل��������ج��������ِد  ��������ص�������اح�������ِة  يف  و�������ص������ع������ى 
ي�����ط�����ل�����برُ ال�����������ص�����م�����������سَ ف�����ت�����اأت�����ي�����ه ان�����خ�����ذل
م�����ث�����ال زاَل  وم�������������ا  ال��������دن��������ي��������ا  زال����������������ت 
�������م�������ال و��������صِ مي�������ي�������ن�������ًا  اهلل  ي�����������������ص��������ربرُ 

شبُل الحسيِن وأيُّ شبٍل يا ُترى
الكعبي الصباغ  حسن  ف��������ي م�������ول�������د ع�����ل�����ي األك��������ب��������ر )ع�����ل�����ي�����ه ال�������س�������ام(
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ن�صمُّ رائحتك، ونوقظرُ يف رماِد م�صيبتك �ص�ًا، فا معنى حلياِتنا 
ِحدادًا.  �صطاآَنها  تلب�س  بنا  قلورُ مراياك.  الآن  كلنا،  نكن  مل  اإن 
مّزق  املوؤمنن،  اأج�صاد  التكف�ين  �صنيعة  من  وح�س  طِعن  لقد 
اأح�صاءهم قطع نعمة الهواء يف ق�صباتهم. اأنه وح�س التجارب 
ال�اغماتية التي قذفت ريحرُ �صمومها على الآمنن بنف�س زينة 
ايامهم.  وق�صرت  الرجال،  اأعتى  ريحهم  اليوم  اأغرقت  التكّ�، 
اأياٍم  من  لها  يا  دم��ًا؟.  املوت  جتار  ت�صبع  مْل  اأ   : ون�صاأل  فلنتظْر 
جاهدين  هلل  يت�صرعوا  اأن  عليهم  ت��راب..  -حفنة-  ت�صعها  ل 

ويزيلوا العنت امللت�صق بقاع ادمغتهم املري�صة بالوهم.
املّعن  املكان  وح�صرتك  مراياك،  تتوارى  اأن  اأتر�صى  �صيدي:   
باأ�صبابه  اهلل  ي�صّببه  معنى،  للموت  يكونرُ  قد  الّروحّي.  ِللَفْي�ِس 
ليعّكر �صفَو اأيامهم ويك�صر �صوكة غرورهم، ل�عب مدَن اخلياِل، 
ويرهب القلوب املوؤمنة با�صم اهلل العظم. يا لهول املنظر، ريح 
جتعل  قوته  تظهررُ  اأجمع.  بالعامل  تع�صفرُ  هّبت  القوية  اهلل 
حتى  اخلائفون  عليهم،  دمعة  ت��ذرف  ومل  م�صاكنهم،  قبورهم 
اإنه؛ بداية لرحلٍة طويلة، يّودعون  اأحبابهم، يلفهم القلق  من 
احلياة  نفع  م��ا  الب��ري��اء.  ب��دم��اء  ويغرقون  املِ���اح،  لياليهم 
الفارهة عندما تتهاوى على الروؤو�س... ما نفع امل�صحوف عندما 
ة النهر... ما نفع البراج العالية عندما ل ت�صمد  ّ ل يقاوم لرُ

امام زلزال. 
من  جديد  در�س  اأم  م�صاجعهم.  تق�سُّ  اهلل  لعنةرُ  اأهي  �صيدي، 
درو�س عا�صوراء، الباقي يف اليقن. اإنها الآن تتوّغلرُ ب�صوٍت عاٍل 
يف كل القلوب، من اأدمن عليها جنا. عا�صوراء كوّن يوؤّرقرُ الباغن، 
يتوهج  �ص�ًا  �صيدي،  معرفتك  فحق  العارفن.  �صدور  وي�صفي 
اأع��داءك،  تقهقر  ندية  براعم  وقلوبنا  بالروح.  اَلمْر  كاأنهرُ 
ن�صره  اهلل  يظهر  حتى  قلوبهم  على  باحلق  جنثم  وكالبال 

باملنتظر. 
مراياك  ونحن  امل��وت،  نا  وَيتقلَّدرُ ظلٌّ  لنا  لي�س  ال�صفاء،  �صيد  يا 
باء   - نتحدى  �صريحك،  �صماء  يف  كنجوٍم  �صوئك  عن  نبحث 
ووباء - الدنيا ع�صى ان نحظى ب�صورة اأمان من حتت قبتك، واية 
القنديل  اأّيها  الئمة،  قناديل  البهى  اأّيها  تربتك.  من  �صفاٍء 
نجينا.  املعظم الثائر، اأيها الوتر املوتور فا بد من ماأثرة منك ترُ

نقطة حق : ل ينجو اأحد من الِق�صا�س مهما طال الزمان.   

قناديل االئمة.. 
ال بد من مأثرٍة منَك ُتنجينا

ها األبهى  أيُّ
ح���ي���در ع��اش��ور
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العاملي ش����رارة  آل  م��رت��ض��ى   

ال��ش��ري��ف«  ال��ح��ج��ة »ع���ج���ل اهلل ف���رج���ه  اإلم������ام  م���ول���ُد 
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ت���ب���ت���ص��مرُ الأر���س  ف����������اإّن  ال�����ب�����اء  رغ�����������َم 
م��ع���ص�م�ه�ا ق����ي���د  ت���ن����ص��ى  ال���ع���دال��ة  ح����ي����ث 
م����ص��رق��ة ال���ي��ت��م  رغ�������م  ال���ص��ري��ع��ة  ح����ي����ث 
ه���ام��ت��ه ال����ص���ي��ب  اأظ��������ّل  ان���ت���ظ��ار  ح����ي����ث 
وت�������ٌر ل����اأ�ص���ى  وه��������ي  ال��ح��ن��اج��ر  ح����ي����ث 
ح����م����م اآلم����ه����ا  ال����ت����ي  ال���ق���ل���وب  ح�����ي����ث 
اأَل����ٍق ف����ي  ال��ب��در  ي���ب��دو  �ص��ع��ب�ان  ن����ص��ف  ف�����ي 
م���رت��ه��ن ال����دي���ن  ك����م���ال  ال���ك��م��ال:  ح����ي����ث 
ب����داأْت ق����د  ال��ع��دل  ت����اج  �ص��ع�ب�ان  ن����ص��ف  ف�����ي 
ب�����ه ال���ص��ي�اء  ن����ص��ر  م�����ن  �ص���اع���ف  وال���ح���ق 
م����ن����ح وك��������م  ت����ت����رى  ن����ِع����ٍم  ك��������م  ل�����ل����ه 
�ص���غ��ف ف�����ي  ال���ن��دب  ب�����راه  ل����ص��ان  م�����ن  ك�����م 
�ص��ن��ع��وا  ق������د  ل��ب��ن��ان  ف������ي  ب��ج��ن��دك  ت���زه���و 
غ��ي��ب��ت�ك�م ن����ب����ع  م��������ن  ع��زي��م��ت�ه�م  ن���ه���ل��ت 
راي���ت���ك��م خ����ي����ط  م��������ن  راي���ت���ه��م  وخ�����ي����ط 
م���ن���ه��زٍم �ص��������ّر  ف���اأم����ص��ى  ع���������دّوا  دّك���������وا 
َن���َه���ٌر ج������رى  ق�������د  ول����دت���م  ح����ي���ث  ه����ن���اك 
ل���ظ���ًى وال����ص���دور  �ص���ح���اب  ال��ج��ف��ون  ح���ي���ث 
ت����ص���ع���دن��ا والأي�����������ام  �ص���ت���ظ���ه��ر  م������ت�����ى 
ط���اغ���ي��ة ك��������ّل  ت���ف���ن��ي  �ص���ت��ظ��ه��ر  م�����ت����ى 

م��ح��ت�ق�ن�ا    الأع��������داء  م��������ن  غ���ل���ي��ا  ن����ص���ف��ي 
له������ج�����ة    وال�����ص����ف���اه  خ����ل����ف���ك  ن������ح�����ن  و 
م����وع���ده   ط�������ال  ظ����ه���ورا  ع����ّج���ل  رب  ي��������ا 
ظ��م��ًا    روت  م����ا  �ص��ع��را  ال���ص��ح�ب  �ص��ي��غ�ت  ل�����و 
ب������ه    ك������رَت  ذرُ ق������د  و�ص���ع���ر  ث����غ���ر  ي�����ص���يء 
اإن����ص���ه���م    الأر����س  لأه���������ل  الإم����������ام  اأن����������ت 
ب���ل���ص��م��ه    الأر���س  ل����ص���ق���م  ال�����ص���ف���اء  اأن����������ت 
وه������ل   ال��ط��اه�ري�ن  ب���ح���ب  �ص����ع���ري  ي����ط���ول 
غ��ي��ب��ت�ك�م    م����ق����دار  �ص�����ّي����دي  ي���������ا  ع���ل���ي���ك 

ال��َع��َل�مرُ ال��م��ول�درُ  ح���ي��ث  �ص��ع��ب��اَن  ن����ص���ف  ف������ي 

ت����رت����ص���مرُ ال���ب����ص��م��ات  دم���ع���ت��ه��ا  وف�����������وق 

ت�����زدح�����مرُ الآم�����������الرُ  ب���اأ�ص��ل��ع��ه��ا  ت����ن����م���و 

ي��ب��ت���ص��مرُ ال�����وع����د  �ص�����ب����اب  ف�����ي����ه  ي�����ع����ود 

ال��ن��َغ��مرُ ال��م��ول��د  ف������ي  ب���ه���ا  ي����ص��ي��ر  �ص����ع���ًدا 

الأل��������مرُ ال���م���ول��د  ب�����ن����ور  ي���������زول  ع���ن���ه���ا 

م��ن���ص��ج��مرُ ال���م���ي��اد  م��������ع  اك���ت���م���ال  ف�����ي����ه 

الأم���������مرُ ل����������ه  ت�����رن�����و  ع�����ب�����ق  ب����م���ول���د 

ت��ن��ت��ظ��مرُ ال���ع���ت��م  رغ��������م  ال���ج���واه���ر  ف�����ي����ه 

�����َل����مرُ وال�����ظرُ ب�������الإه�������اك  اآذن  وال�����ظ�����ل�����م 

ال���ن���ع���مرُ �����ت�����ّوج  ترُ ال�����ص���ح���ى  ب���ال���ظ��ه��ور  و 

ت�����ص���ط���رمرُ ال������ص�����وق  ب���ل���ه��ي��ب  واأ�ص�����ل�����ع 

وال��ع��ج��مرُ ���رب  ال���عرُ م���ن���ه  ت��ع��ّج��ب  ق�������د  م�������ا 

����مرُ ����جرُ نرُ ل�����ه����م  �ص�����ّع����ْت  �ص���ي��ائ��ك��مرُ  وم���������ن 

ال��ع��ّل��مرُ رف�������رف  ق�������د  ك����رب���ا  ف�������ي  ك�������اأّن 

ي���ن��ه��زمرُ ك�������ان  م�������ا  ب����ك���م  ال��ي��ق��ي�ن  ل��������ول 

دمرُ ذاك  ل�����ك�����ّن  ج����������رى  ال�����ف�����رات  ك������م�����ا 

���ق���َت���ح���مرُ ترُ اهلل  دور  و  م�������������وٌت  ال�������������درب  و 
؟ ي���ل��ت��ئ��مرُ وال�����ج�����رح  ي���ب���رح��ن��ا  وال�����ح�����زن 

وال��������ورمرُ ال���ت��دل��ي���س  و  ���ك����َص���ف  يرُ وال�����زي����ف 

ت���ن���ت���ق��مرُ ب����ال����ح����ق  �ص������ّي������دي  م����ن����ه����مرُ  اإْذ 

ال���ح���لرُ���مرُ �����ّق����ق  حرُ ق���������د  اإْذ  ل�����ل����ه  ب���ال����ص��ك��ر 

ال����ق����دمرُ ت����ص���ل��ك  ح����ي����ث  ي����ص���ل��ك  ف���ال���ج��ور 
؟! ال���ك���ل��مرُ ي����ق����در  ف�����اأن����ى  ف�����ي����ك  ل���ل���م���دح 

وال����ق����َل����مرُ والأوراق  ال������ح������رف  ي�������ب������رق  و 
؟! ال��ق��م��مرُ ل������ك  ت���رق���ى  ف���ه���ل  ب���ع���د  وال����ج���ن 

ك���ل���ه���مرُ الأر����س  لأه����������ل  الأم����������ان  اأن����������ت 
؟! ت���ن��ك��ن��مرُ الأ�ص���������اع  ف����������ي  الآل  م����ح���ب���ة 

م��ل��ت��ح��مرُ ال��ت��ح��ن��ان  م��������ع  �ص��������ّبٍ   �ص��������امرُ 
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تحقيق/ حسنين الزكروطي – تصوير/ حسن خليفة

رائد الفضاء العراقي 

)المستقبلي( فريد لفتة

 في حوار خاص

كيف تمكن من العيش 
بعد أن فارق

الحياة؟!
 ومتى حكم العالم؟!

حوارات
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منذ الطفولة كان يشعر بأنه طائر، حيث كان 
يرفض تناول الطعام بيده مستخدمًا بذلك طريقة 
الطير، ووصف بأنه رجل العراق الخارق، ويعد نموذجًا 

يحتذى به، فهو يحلق بحرية بين الغيوم في السماء، 
ويغطس مستكشفًا أعماق البحار، كما يشارك 

أيضا في سباقات السيارات، حصل على اعتراف وتقدير 
دولي عن مشاركته في قفزة حرة بالمظلة فوق 
جبل )إيفريست( في الهيمااليا، بكونه أول انسان 

في الكرة االرضية يقفز فوقها، وكذلك أول عراقي 
وعربي قفز فوق القطب الشمالي )محور االرض(، 

وصل به الحال انه سافر الى ما يقارب )180 دولًة( في 
العالم واجتياز أصعب المخاطر حتى حاز على إعجاب 

منافسيه في جميع أنحاء العالم، ليتكرر اسمه 
كثيرًا في وسائل اإلعالم الدولية، وكما ويعد قافزًا 
مظلي حر دولي، قافز حر دولي HALO باستخدام 

األوكسجين، وأول غواص حر دولي عراقي، مدرب 
غوص سكوبا، مدرب إسعافات واستجابة أولية، فارس 

خيل، متسابق دراجات نارية سابق، متسابق دراجات 
هوائية جبلية، طيار شراعي دولي، طيار مظلي 

بمحرك، طيار طائرات خفيفة وما دون الخفيفة، طيار 
خاص هليكوبتر، طيار آلي هليكوبتر، طيار تجاري 
هليكوبتر، أول رائد فضاء عراقي مستقبلي، العب 

موي تاي، بحار يخوت، تنحدر اصوله من جنوب العراق 
وتحديدًا مدينة )العمارة( قبل أن ينتقل مع عائلته الى 
العاصمة بغداد وغادر منها إلى دبي عام )2004( نتيجة 

الظروف األمنية غير المستقرة.. إّنه العراقي )فريد 
لفته( الذي قّدمناه بهذه المقّدمة )الموجزة( لنتعرف 

أكثر على تفاصيلها من خالل الحوار التالي:

حوار أجراه/ قاسم عبد الهادي
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� فريد عبد الزهرة لفتة، من مواليد )2٩ آذار 1٩78(، بمحافظة 
ميسان، مغامر وطيار وقافز مظيل واكاديمي، حاصل عىل شهادة 
طريان  دبلوم  بغداد،  جامعة   � الكيمياء  علوم  يف  البكالوريوس 
عسكري، دبلوم طريان امريكي بجميع انواع الطريان )الطريان 
الطريان  باهلليكوبرت،  الطريان  الثابت،  اجلناح  طريان  البحري، 
باملحركات املتعددة(، حاصل عىل شهادة الدكتوراه الفخرية من 
مص واخرى من امريكا، منحتني وكالة الفضاء الروسية شهادة 

الفضاء ألكون أول رائد فضاء عراقي حيصل عليها.
*هل تعتقد ان حياتك معرضة للخطر 

نتيجة مجازفاتك المستمرة؟
� ال بالعكس أنه أمر طبيعّي ومل تكن أية خطورة 
الرياضية  اإلصابات  إحصاءات  وإن  تذكر، 
لرواد الفضاء تكون بنسب منخفضة جدًا، 
وربام ال تتجاوز )1%( يف كل عرشسنوات 
رائد  يتمكن  أن  يمنع  ال  وه��ذا  تقريبًا، 
استعامهلا  قبل  ادوات��ه  مجيع  من  الفضاء 
وضبط معداته جيدًا، وعند وقوع حادث 
جوي فيتم تناقله بشكل كبري عرب وسائل 
االعالم ويكون اجلميع عىل علم ودراية 

به ألنه نادر احلدوث.
* كثريًا ما تدعو اىل احللم وحتقيقه، فهل 
بالنسبة  املنال  بعيد  ي��زال  ال  حلم  هناك 

لكم؟
الفضاء  اىل  ال��وص��ول  حلم  فهو  ن��ع��م،   �
من  الرغم  عىل  الفضاء  اىل   اخرج  مل  ولألسف 
النفيس،  والتجهيز  الالزمة  التدريبات  عىل  حصويل 
املسؤول  جانب  إقناع  عىل  ق��دريت  لعدم  ذل��ك  ويعود 
برضورة اقتحام الفضاء وتبّني الفكرة التي ال تكلف اية 
بشكل  اسمي  ترشيح  هو  االمر  يف  ما  وكل  مالية  مبالغ 
الفضاء  وكالة  يف  سابقًا  تدربت  باعتباري  رسمي 

من هو فريد لفتة؟
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الروسية، حيث متت خماطبة وكالة ناسا األمريكية للفضاء ومل 
تبِد الوكالة اعرتاضها ملا قرأته يف ملفي الشخيص من شهادات 
ويب  احلكومة  اىل  تابعة  وكالة  بأهنا  ردت  لكّنها  وإنجازات 
أن جتري املخاطبات الرسمية معها عن طريق احلكومة ال عن 

طريقي الشخيص.
* ما هو السبب الرئيس بعدم تبنى الحكومة 

لمشروعك الذي يعّد وطنيًا ودوليًا؟
املسؤولني اإلجابة عن هذا  لغاية اآلن وعىل  السبب جمهول   �
املتكّرر  لقائي  رغم  عليها  أحصل  مل  شخصيًا  الذي  السؤال 
رائع  العظيمة وشخص  الوطنية  بالثروة  هبم، حيث وصفوين 
وصاحب إنجازات، يقومون بتدوين مجيع طلبايت عىل ان يتم 
حتقيقها خالل الفرتة املقبلة وبعدها يتم منحي شهادة تقديرية 
طي  يف  أصبح  ثم  ومن  الصور  وإلتقاط  تكريم  ودرع   )A4(

النسيان.
*انجازات كثرية حققتها ودخلت هبا موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية، فام هي تلك اإلنجازات؟
� دخلت موسوعة غينيس لألرقام القياسية عرش مرات ومنها 
)أول انسان يف الكرة االرضية يقفز من ارتفاع )30 ألف قدم( 
فوق قمة ايفريست وقمت بفتح املظلة بحوايل )1700 قدم( 
عام )2008(، وأول عريب وعراقي يقفز فوق القطب الشاميل 
يف  علم  بأكرب  القفز  وكذلك   ،)2011( عام  االرض(  )حمور 
املتحدة  الواليات  يف  ذلك  وكان  العراقي  العلم  وهو  العامل 
وأيضًا   ،)2012( عام  شيكاغو  بمدينة  وحتديدًا  االمريكية 
مع  األول  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  قياسيني  رقمني  أمتلك 
العتبة احلسينية وحتديدًا مع مطبعة الوارث املتضّمن طبع أكرب 
العراق احلضارية والتاريية  املتضمن خارطة  العامل  بوسرت يف 
العباسية  العتبة  مع  والثاين  مربع(،  مرت   7200( بمساحة 
بصامت  من  مكون  علم  بأكرب  الكفيل  مستشفى  وحت��دي��دًا 
فيه(  شارك  شخص  ألف  و200  مليون  بمشاركة  األصابع 
وهذه اإلنجازات دخلت من خالهلا موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية. 

* وماذا عن إنجازاتك األخرى؟
أول طيار مدين  رائد فضاء عراقي مستقبيل )200٩(،  أول   �
عراقي حيلق يف طائرة مقاتلة من نوع )ميغ - 2٩( مع أبطال 
الرتفاع  الفضاء  ح��دود  إىل  اجلوية  لالستعراضات  العامل 
)٩0000 قدم( سنة )200٩(، وأول غواص حر عراقي حيّقق 
ذلك بعمق )80 مرتا( حتت سطح البحر بدون تنفس ملدة أربع 
عراقي  طيار  أّول  وكذلك   ،)2007( سنة  يف  ونصف  دقائق 
مظيل بمحرك سنة )2006(، وأول طيار رشاعي دويل عراقي 
سنة )2005(، كام حّققت أول قفزة مظلية حرة يف بغداد فوق 
 ،)200٩( سنة  للعراق  وحمبة  سالم  كقفزة  العسكرية  الكلية 
باإلضافة إىل حتقيق أول قفزة مظلية مدنية كقفزة سالم فوق 
أفغانستان - كابول سنة )2011(، وأول ريايض يتم اختياره 
سفريًا للنوايا احلسنة من قبل مجعية اهلالل األحر بعدما كانت 
وثاين   ،)2012( سنة  وذلك  والسياسيني  الفنانني  عىل  حكرًا 

أنسان يف العامل يطري ببالونات أعياد امليالد لسنة )2012(.
* أي اإلنجازات األقرب إليك وتعتز بها؟

إنجاز  أول  بإعتباره  قلبي  عىل  القريب  هو  )إيفريست(  قمة   �
اعتز  كام  ايفريست،  يف  التحدي  ذلك  يف  بام  يل  بالنسبة  دويل 
األرشف،  النجف  مدينة  يف  حققته  ال��ذي  السابق  برقمي 

وكذلك الرقامن القياسيان يف مدينة كربالء املقدسة.
*وهل تسعى لدخول غينيس مرة اخرى؟

� ال!!! ألن االرقام العرشة تكفي وتفي ما حققته، ألن دخول 
وعضيل  عصبي  جهد  اىل  وحيتاج  جد  صعب  أم��ر  غينيس 
أستطيع  من طاقتي وال  الكثري  استهلكت  ونفيس، وشخصيًا 

بعدها حتقيق ذلك.
* إيفريست لها نصيب مهم من حياتك وإنجازاتك، 

كيف تصف شعورك وانت تعلو قمتها وترى العالم 
بأسره تحتك؟

جدًا  منخفضة  حرارة  بدرجة  إيفرست  إىل  الطائرة  انطلقت   �
تبلغ )60 - 70 مئوية حتت الصفر( وبضغط منخفض للغاية، 
بنفيس  ألقيت  إيفريست  أعىل  قدم(  ارتفاع )30.000  وعىل 
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مع جمموعة من املظليني اآلخرين من الطائرة حملقني فوق أعىل 
قدم(   17000( ارتفاع  وعىل  األرض،  وجه  عىل  طبيعية  قمة 
ومل  ايفريست  عن  أقرأ  ذلك  قبل  وكنت  املظلة،  بفتح  قمت 
أشاهدها وعندها شعرت بإحساس السعادة املطلقة خالل ال� 
)70( ثانية والتي هي وقت السقوط اىل النزول وفتح املظلة، 
القفزة  تلك  يف  معي  تواجدوا  الذين  الزمالء  أحد  أن  حّتى 
قريب  ارتفاع  اىل  وصلنا  ألننا  املظلة؛  فتح  ب��رضورة  أبلغني 
مجياًل  مكانًا  تعد  وايفريست  ذلك،  نسيت  وقد  ايفريست  من 
وشخصّيًا  العامل،  أمرباطور  بانني  حينذاك  وشعرت  ورائعًا، 

تسلقت القمة وقفزت عليها وهبطت عىل سطحها.
* وهل راودك شيء من الترّدد أو الخوف أثناء ذلك؟

واهتم  جدًا  حذر  مغامر  ولكنني  األخري،  الرمق  خالل  نعم   �
بأمور السالمة العامة واالبتعاد عن األمور التي تؤدي إىل إيذاء 
اىل  أّية إصابات خطرية قد تؤدي  أتعّرض إىل  نفيس، لذلك مل 

الوفاة ومجيع جمازفايت كانت ناجحة إىل حدٍّ كبري.
*كم هي عدد قفزاتك خالل مسيرتك بشكل عام؟ 

وماهي أخطر تلك القفزات؟
اىل  وصلت  وبعدها  قفزة(،   ٩500( ال�  قفزايت  عدد  جتاوز   �
مرحلة مل أعد فيها القفزات، وأخطرها تلك القفزة التي كانت 
فوق الكلية العسكرية يف العاصمة بغداد؛ ألهنا كانت أول قفزة 
وايضًا  ايفريست  قفزة  وكذلك   ،)200٩( عام  العراق  يف  يل 
القفزة عىل القطب الشاميل من األرض )حمور األرض( كانت 

قفزة خطرة جدًا.

*يقال أنك في يوم واحد قفزت )2٥ قفزة(، متى وأين 
حصل ذلك؟ ولماذا هذا الكم الهائل من القفزات 

في يوم واحد؟
� هو إنجاز إقليمي ال أكثر حققته يف مدينة الفجرية باإلمارات 
العربية املتحدة وحتديدًا عند عوديت من قمة ايفريست، وكنت 
 12( خالل  القفزات  مجيع  ومتت  هائلة  طاقة  أمتلك  حينذاك 
 3000( عن  يزيد  ال  ارتفاع  ومن  انقطاع،  بدون  فقط  ساعة( 
بالنسبة  أطول  لوقت  حتتاج  أكثر  املرتفعة  األماكن  الن  قدم(؛ 
ثالثة  مع  طائرتني  ذلك  يف  استعملت  وقد  الناقلة،  للطائرة 
طيارين بالتناوب فضاًل عن الكادر املساعد الذي كنت بحاجة 

اليه  يف عمليات القفز.
* ما هو الفرق بين القفزات داخل العراق عن القفزات 

الخارجية؟
� كل شخص بشعر بالسعادة واحلنني اىل الوطن، وان القفزات 
يف داخل العراق هلا طعم خاص بالنسبة يل السرتجاع ذكريات 
الطفولة والشباب، وشخصيًا عشت أيامًا مجيلة يف العراق لغاية 
مغادريت له عام )2004(، هلذا يكون احلنني متزايدًا اىل العشرية 

والدين واملذهب واألرض واألم.
* إذا لماذا غادرت العراق؟ ومتى تعود له مجددًا؟

� غادرت العراق كالكثري من املواطنني؛ نتيجة الوضع األمني 
فيه  العيش  أستطيع  آمن  بلد  اىل  بحاجة  وكنت  املستقر،  غري 
اإلمارات  دولة  يف  األهل  مع  قدماي  لتحّط  طبيعي،  بشكل 
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التواجد  العربية الشقيقة، وعن عوديت اىل العراق فإنني دائم 
احلنني  يقودين  حتى  أشهر  ثالثة  أو  شهران  يميض  وال  فيه، 

لزيارة الوطن واألهل واالقارب.
* يقال بأن لك موقفًا مرعبًا ومخيفًا في سماء 

أمريكا نتيجة لتغّير الظروف المناخية، حدثنا عنه 
وكيف تمكنت من التغلب عليه؟

� كان هنالك حلم يراودين منذ الطفولة بالطريان عرب البالونات 
والذي حتّقق عىل ارض الواقع عام )2012( وبعد ما يقارب 
برفقة  الفراغ  وحسب  املتقطع  التدريب  من  سنوات  اخلمس 
الزميل )KENT( الذي ينحدر من والية أولكن شامل والية 
الذي حيلم  إذ كان يمتلك نفس احللم  كاليفورنيا األمريكية، 
الطريان  تم  حيث  بالبالونات(،  )الطريان  االطفال  أغلب  به 
فطرنا  العراقي،  العلم  بألوان  ملونة  كانت  والتي  بواسطتها 
تودي  كادت  قوية  جوية  عاصفة  هّبت  القفز  وبعد  اهلواء  يف 
بحياتنا، حيث اضطررنا باهلبوط بعد ثامن ساعات من الطريان 
من  ساعة(   48( هي  والتي  املحددة  الزمنية  الفرتة  أصل  من 
يف  جتاوزنا  قد  وكنا  األوكسجني،  وباستخدام  توقف  دون 
وفوق  قدم،  ألف(   18( ارتفاع  عىل  الروكي  جبال  الطريان 
تلك اجلبال تعرضنا اىل العاصفة القوية وبعد ساعات وجدنا 
الطريان  واثناء  وحينذاك  اجلبال،  سفوح  احدى  عىل  أنفسنا 
توادعت مع )KENT( يف الفضاء؛ ألننا كنا قد سلمنا انفسنا 
احلياة؛ ألن عملية  قيد  بقائنا عىل  وانتهى موضوع  الواقع  اىل 

تم  كيف  يعلم  أحد  ال  اآلن  ولغاية  معجزة  ستكون  إنقاذنا 
إنقاذنا ألننا سقطنا عىل االرض من دون مظالت وكان من 
املفرتض عدم العثور علينا، وهلل احلمد مل نتعرض اىل أي أذى 

وبشكل غريب جدًا!.
* صدرت لكم في الوقت السابق مجموعة كتب 

حدثنا عنها؟
هي  كتب  ثالثة  السابقة  السنوات  خ��الل  يل  ص��در  نعم   �
vs سّيد  نمو  فريد  العامل،  فريد، سأحكم  الكابتن  )مغامرات 
الكسل(، وفيام يص كتاب )سأحكم العامل( الذي صدر عام 
)2018( عن دار مداد يف اإلمارات عرّبت فيه عن فلسفتي 
إنسان  لكل  موجه  ألنه  الكتاب؛  هذا  خالل  من  احلياة  يف 
حيكم  إن  وبإمكانه  أحالمه  وحيقق  قيوده  من  يتخلص  كي 
يتمّسك  أن  اإلنسان  ويكفي  شيئًا  تكّلف  ال  فاألحالم  عامله، 
هبا كي يتمّكن من حتقيقها، وكانت ردود الفعل جتاهه كبرية 
فقد اختارته صحيفةThe National اإلماراتية من ضمن 

أفضل مخسة كتب يف معرض الشارقة الدويل للكتاب.
* أخيرًا هل هناك فكرة بتدريب األجيال العراقية 

القادمة على القفز وبلوغ الفضاء؟
� هو طموح وربام مل يصل اىل التنفيذ، ألنني ال أؤمن بالعواطف 
بقدر ايامين بالعمل والواقع، واعمل بام هو متوفر نظرًا لعدم 

وجود األرض الصلبة يف العراق ملثل هكذا مشاريع.
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أمور  عن  املقدمة  يف  الكاتب  يتحّدث 
التنوير؟   معنى  ما  وتوضحية  تعريفية 
نقبل  ال  أو  نقبله،  ال  الذي  التنوير  وبيان 
ورضورة  له  النقد  ونسّدد  أصوله  بعض 
التفريق بني املجّدد اإلسالمي والتنويري.
بمعنى  ي��أيت  اللغة  يف  التنوير  معنى  ان 
نقطة  عىل  الضوء  ألقيت  اذا  اإلض��اءة، 
قمت  قد  فأنت  الظلمة  منها  ورفعت 
كالنار  العلم  أن  وحيث  التنوير،  بعملية 
الظلمة  واجل��ه��ل  األش��ي��اء  وي��ك��ش��ف 
حيجبها، أطلق عىل العلم لفظة النور ويف 
الرواية يقول النبي األكرم )صىل اهلل عليه 
اهلل  يقذفه  نور وضياء  )العلم  آله(:  وعىل 
يف قلوب أوليائه( فالعلم يطلق عليه لفظة 
يسّمى  العلم  نرش  وهو  والتعليم  النور 

تنويرًا.
أصوله  بعض  نقبل  ال  ال��ذي  والتنوير 
نسّدد النقد له هو الذي يعتمد عىل حزمة 
التي  والنظريات  واملناهج  املسارات  من 
يدعي  نتاج  فهناك  الغريب،  العقل  قدمها 
يمكن  فقط  وبواسطته  احلق  العلم  انه 

وهذا  والظلمة,  اجلهل  من  البرشية  إنقاذ 
املنتج  ترويج  وه��و  التنوير  من  النحو 
الغريب وهو التنوير الذي نرفضه وننتقده 
املفكر االسالمي يتلف عن  وذلك ألن 
الباحث التنويري الغريب يف عدة جهات.

االختالف  أوجه  اىل  الكاتب  تطّرق  وقد 
بني املفكر اإلسالمي والباحث التنويري 
الفطري  العقل  االول  الوجه  الغريب، 
أساس املعرفة يستند اىل ذلك اىل ان املفكر 
معطيات  عىل  يعتمد  ال��ذي  االسالمي 
العقل  هو  املعرفة  أساس  ان  يرى  الدين 
مدركات  عىل  يعتمد  وال��ذي  الفطري 
مثل  الشك  تقبل  ال  التي  البديية  العقل 
الظلم  وقبح  النقيضني  اجتامع  استحالة 
بناء  لكل  الزاوية  فحجر  العدل  وحسن 
العقل  هو  اإلسالمي  املفكر  عند  معريف 
يعتمد  جم��ردًا  البناء  أكان  سواء  الفطري, 
كإثبات  املجردة،  العقل  مدركات  عىل 
الواجب )تبارك وتعاىل( أو إثبات النشأة 
عىل  يعتمد  حسيًا  بناًء  كان  او  األخروية 
قمة  يف  التجربة  فحتى  التجريبي،  العقل 

فإذا  الفطري،  العقل  اىل  تستند  معطياهتا 
مل تكن هنالك قواعد مسلمة متفق عليها 
بالتجربة  االنسان  يضع  ان  يمكن  فال 
فالعقل  املعرفة،  بناء  حجرًا عىل حجر يف 
وحتى  جتريبيًا،  كان  أو  نظريًا  أكان  سواء 
لو كان عقال تعبديًا يؤمن بالنص ويتعبد 
العقل  من  ينطلق  هو  الدينية  بالنصوص 
الفطري الذي يعتمد عىل أدلة تلك االدلة 
املتكونة من مقدمات بديية او تنتهي اىل 

مقدمات بديية.
أساس  ان  يرى  التنويري  الباحث  بينام 
املعرفة هو العقل التجريبي؛ أي ما ندركه 
فيام  التجريبي  املنهج  خالل  من  باحلس 
ما  دون  حق  هو  والتجربة  باحلس  يدرك 
عداه، وال يمكن أن يوصف بانه حقيقة،.
والنبوة:  الوحي  حجية  الثاين  الوجه  اما 
يؤمن املفكر اإلسالمي بأن العقل الفطري 
حجية  لنا  يثبت  باطنية  حجة  هو  ال��ذي 
عقلية  براهني  فهناك  والنبوة،  الوحي 
وتثبت  الدين  حقانية  تثبت  دقيقة  حمكمة 
ان الوحي طريق مأمون لتحصيل العلوم 

محاضرات الشيخ حيدر السندي 
تقرير جملة من المهتمين بالشأن الثقافي

وقفة مع كتاب )التنوير غير الملتزم(..

حديقة الكتب

إعداد/ حسين نصر

ان التنوير المتأثر بالفكر الغربي والدعوات المكثفة نحو قراءة الدين قراءة بشرية وفق 
المنتج البشري هو ما يدور اليوم على الساحة، ومن التيارات المؤثرة في واقعنا الثقافي 

تيار )التنوير(، فإن هذا التيار يحاول محاوالت حثيثة لتقديم رؤيا حول الوجود بشكل عام 
ووجود الدين في ثوابته ومقدساته ودوره االجتماعي، وما يقّدمه التنويريون له تأثير كبير 

على نظرة بعض المثقفين إلى الدين.
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الوحي  حجية  ثبتت  وإذا  وامل��ع��ارف، 
مدركات  يؤكد  ب��أدوار  يقوم  فالوحي 
فينبه  العقول  دفائن  ويثري  البديية  العقل 
يغفل  التي  الفطرية  مدركاته  اىل  العقل 
عنها، ودور التعليم ان املفكر االسالمي 
عىل  التفكرية  أصوله  يف  يعتمد  ال��ذي 

قواعد العقل الفطري.
الدين  قواعد  أص��ول  اىل  الكاتب  يشري 
قطعية ال تقبل التبديل يف الوجه الثالث، 
أصول  وج��ود  االسالمي  املفكر  يعتقد 
اهتم  حمكامت  تشكل  الدين  يف  قطعية 
األكرم  النبي  كثف  وقد  بيياهنا  الشارع 
األطهار  واألئمة  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صل 
والتوضيح  ال��ب��الغ  ال��س��الم(  )عليهم 
وهذه  واضحة  جليلة  صارت  حتى  فيها 

األصول ثابتة ال تقبل التبديل.
هي  ما  السندي،  حيدر  الشيخ  وذك��ر 
يف  الفكرية  وأص��ول��ه  التنوير  ج���ذور  
بدأ  وكيف  الكتاب   من  االول  الفصل 

كشف  لنا  يتم  حتى  التنوير  تيار  ونشأ 
الغايات التي يسعى إليها التنويريون، اما 
الغرب  تبعية  عن  فتحدث  الثاين  الفصل 
أن  مبينًا  العقل اإلسالمي(  نقد  )مرشوع 
غربية  أفكار  حزمة  من  ينطلق  التنوير  
التأثر  مستوى  يف  يتفاوتون  والتنويريون 
وتبعية  الديني  التنوير  تأثر   ومدى  هبا،  
الغرب يف مرشوع نقد العقل اإلسالمي.

دع��وة  م��ن  الثالث  الفصل   يف  حم���ذرًا 
ورجاله،   الدين  دور  لتقليص  البعض 
متوقفًا عىل بعض اآلراء واملحاوالت يف 
)عليه  الصادق  اإلمام  يقول  وهنا  ذلك، 
باحلديث  أوالدك��م  )ب���ادروا  ال��س��الم(: 
هنا  من  املرجئة(  إليهم  يسبقكم  أن  قبل 
االهتامم  يف  الرشعية  املسؤولية  تظهر 
برتبية النشء وحفظهم من تسلل األفكار 
نمّوهم  يكتمل  كي  لعقوهلم  املشبوهة 
النضوج  مرحلة  اىل  ويصلوا  الفكري  
الغث  متييز  عىل  قادرين  يكونون  بحيث 

من السمني. 
قوانني  لنا  االس��الم��ي  الدين  ق��ّدم  فقد 
حق  البرشي  للعقل  وأعطى  دستورية 
التفريغ واحلرية والتكامل يف كيفية تطبيق 

الدين تطبيقًا حمكاًم.
يف  الشيعة  التنوريني  مالمح  اىل  مشريًا 
املصطلحات،  هذه  ضمن  الرابع  الفصل 
ك��ال��ت��ج��دي��د واالص������الح وال��ت��ن��وي��ر 
والتحديث ونقد الرتاث ورفض اخلرافة، 
الغريب  بالفكر  املتأثر  التنوير  مالمح  وان 
حمور  أب��رزه��ا  حم��اول��ة،  ع��دة  يف  يتحّدد 
إشارة  يف  املرجعية،  من  السلبي  املوقف 
إىل حماولة التفكيك بني منصب املرجعية 
نيابة  هو  املرجعية  منصب  فان  وأتباعها، 
الفقهاء عن املعصوم، وهو املحور الذي 
يف  التاريية  التشيع  حركة  حوله  ت��دور 

زمن الغيبة.
بعض  اخل��ام��س  الفصل  يف  انتقد  فيام 

النظريات املتأثرة بالتنوير.
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هذه  كتابة  وحّتى  الغيبة  زمن  منذ  طويلة  مّدة  ونيف  سنة  ألف 
قيم  عىل  قائمة  حضارة  لوحدها  وهي  بعدها،  وما  السطور 
معرفية،  ونتاجات  وثقافات  وسلوكيات  وأخالقيات  ومبادئ 
وليست  واألول��ي��اء  باألنبياء  عامة  ظاهرة  األس��اس  يف  وه��ي 
بالتايل  وهي  السالم(،  )عليه  املهدي  باإلمام  خاصة  استثنائية 
املنتظر )عّجل  تشّكل مرشوعًا حضاريًا كبريًا، يؤّدي فيه اإلمام 
األمة  شمل  يف  س��واء  عظياًم،  دورًا  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل 
بعطفه ورعايته ومتابعة شؤوهنا، أو انتظار ساعة الظهور األعظم 
الذي سيمأل فيه اهلل عىل يديه األرض قسطًا وعداًل بعدما ُمِلئت 
ظلاًم وجورا، وحيث ال يمكن أن نعّد هذه الفرتة املاضية � التي 
طريقه  يف  أو  أيدينا  من  ش��اردًا  تاريًا   � خالهلا  إمامته  تنتفي  ال 
لإلنقراض أو أنه حاشاُه يف عزلة عن البرش، وهو كام قلنا يامرس 
مرشوعه احلضاري وال ينفي احلضارات األخرى وإنام سيصوغ 
األمان  عىل  قائم  واحد  حضاري  مرشوع  يف  وصقلها  فكرهتا 

والسالم والعدالة والتسامح ونبذ التعّصب والوحدانية هلل )عّز 
وظهوره  زماننا  إمام  تسديد  عىل  يؤّكد  اإلهلي  والوعد  وجّل(، 
وإّنام هو  عّنا فحسب،  بغيبته  ينحص  مل  التسديد  وهذا  احلتمي، 
مسّدد ليامرس حاكمّيته وواليته املطلقة، وكُل فعل خري وسلوك 
طّيب وتقّدم إنساين هو من يديه وفعلِه، إذ تعيش البرشية رصاعًا 
قائاًم ومستمّرًا بني احلق والباطل، وبالتأكيد إن احلّق واخلري يف آل 
وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  حجُج  هم  الذين  السالم(  )عليهم  البيت 
عىل الناس، ثّم أن قوله تعاىل )َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد( )الرعد: 7(، حيمل 
هداية  ولعّل  مبارش،  وغري  مبارش  تدّخل  عن  وتفاصيل  أبعادًا 
الناس نحو الطريق القويم هي من أجىل وأعظم سامت األنبياء 
واألئمة والصاحلني )صلوات اهلل وسالمه عليهم(، وهو دورهم 
األكرب الذي اختّصهم اهلل )عّز وجل( به، لتحقيق غايته من خلق 
اإلنسان وهي عبادته )جّل وعال(، وبقاء الدين وانتشاره وعبادة 
فيه  شّك  ال  وتدّخل  فعل  عن  ناجتة  الصمد،  الفرد  الواحد  اهلل 

المشروُع الحضارّي 
لإلمام المهدي  في زمِن الغيبة

االعتقاُد القائم والحقيقّي الذي ال يشوبه 
شيء، أّن اإلمام المهدي )عليه السالم( حٌي 

ُيرزق، وأّنه وبعد غيبته عام )329 هجرية( وإلى 
ظهور طلعته الغّرة، يمارُس فعالً سلوكيًا، 

سواء أكان من قبلِه مباشرة أو بتكليف 
أشخاص ينوبون عنه، وفعليًا كان هذا األمر 
يجري بين الخلق، ففي غيبته الصغرى التي 

استمّرت قرابة الـ )70 عامًا( كاَن له دوره 
التاريخي والحياتي المباشر، إضافة إلى 

دوره وسلوكه الذي يمارسُه عبر سفرائه 
األربعة أو أصحاب الوكالة الخاّصة )عثمان 

بن سعيد ومحمد بن عثمان والحسين بن 
روح وعلي السمري( في متابعة شؤون 
المسلمين وقضاء حوائجهم، إال أّن هذه 

المدة الطويلة للغيبة الكبرى ال تقتصر على 
الفعل غير المباشر )المتمّثل بعلماء األمة 
ومراجع الدين العظام(، إْذ البّد وأن يكون له 
فعل مباشر بالتأكيد، وهو ما نحاول بحثه 

ع���ل���ي ال��ش��اه��رومناقشته.

مقاالت

a
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أبدًا، وهذا الفعل هو ما يامرسُه اإلمام املهدي )عليه السالم( 
ويصدر عنه، وكذا فإن وجوده ومرشوعه احلايل يتمثل أيضًا 
وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل  األك��رم  النبي  فعن  بنا،  اللطف  يف 
أهل  ذهب  النجوم  ذهبت  فإذا  السامء  ألهل  أمان  )النجوم 
السامء، وأهل بيتي أمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل بيتي 
ذهَب أهل األرض(، وعن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: 
)إن األرض ال تلوا إال وفيها إمام كيام إن زاد املؤمنون شيئًا 
لإلمام  حديث  وأيضًا يف  أمّته هلم(،  نقصوا شيئًا  وإن  رّدهم 
زين العابدين )عليه السالم(: )إن أهل زمان غيبته والقائلني 
ألن  زمان،  كل  أهل  من  أفضل  لظهوره  واملنتظرين  بإمامته 
ما  واملعرفة  واإلفهام  العقول  من  أعطاهم  وتعاىل  تبارك  اهلل 
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة املشاهدة، وجعلهم يف ذلك 
الزمان بمنزلة املجاهدين بني يدي رسول اهلل »صىل اهلل عليه 
صدقًا(،  وشيعتنا  حقًا  املخلصون  أولئك  بالسيف،  وآله« 
إذا  )حّتى  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  عن  ورد  وكذلك 
احلجة  ان  قوهلا  يف  وكثرت  وتدهلت  حيارى  األم��ة  بقيت 
هالك، واالمامة باطلة، فورب عيل أن حجتها -يعني اإلمام 
- قائمة، ماشية يف طرقها، داخلة يف دورها وقصورها جوالة 
يف رشق األرض وغرهبا(، إذًا كل هذه التحّوالت والتغريات 
التطّور  وحّتى  املنتظرون  وعارصها  عاشها  التي  والثورات 
العلمي واملعريف لإلنسانية متصل بلطفهم ووجودهم الفعيّل 
الذي يتّمه اإلمام املهدي )عليه السالم( عرب مرشوعه اإلهلي 

عىل األرض.
ثّم أن األدوار الكربى التي أّداها علامؤنا األعالم منذ إنتهاء 
هي  اآلن،  وحتى  وفاته  بعد  )السمري(  الرابع  السفري  دور 
عرب  يتم  مبارش  غري  ولكنه  السالم(  )عليه  له  أيضًا  فعل 
وأرباب  األّمة  هذه  علامء  أهّنم  نعتقد  الذين  ونّوابه  وكالئه 
الفعل احلضاري  لوال هذا  الرشيفة، وإال  العلمية  احلوزات 
هي  احلتمية  النهاية  لكانت  وكّلياته،  بجزئياته  والتدّخل 
عىل  الطواغيت  وحكم  الناس  بني  واضمحالله  الدين  حمو 
أمام  أننا  يؤّكد  ما  هو  وبقاءه  ورفعته  علّوه  أّن  إال  األرض، 
مرشوع حضاري عظيم ال يمكن إنكاره، وإّنه يتصل بأفعال 
البرشية  وستعيش  لنا،  سُتكشف  وإنجازات  وإج��راءات 
الظهور  قبل  ما  حضارة  تستكمل  وحضارة  جديدًا  عصًا 

وحضارة اإلسالم العظيمة.. اللهم عّجل لولّيك الفرج.
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حيدر عاشور

راعب )الدواعش( .. المعّلم القائد 

الى روِح الشهيِد  )كريم عبد الزهرة عبد اهلل النصراوي (

لم تشعْره شهادته الجامعية بقيمته الحقيقية بالحياة، كان يعتقد ان الحياة غير مثيرة أيضا، قد يحياها 
البعض مّمن ينذرون انفســـهم لواقع البقاء فقط بعد ســـنّي الموت المجاني والضغوط الزيتونية التي 
مألت محرقة القادســـية بالشباب والشيوخ واألطفال والنســـاء. مع ذلك كان ما يفعله يختلف عن أقرانِه، 
رغم صغر ســـنه وهو يشـــاهد هذا الظلم على مرأى البصر، فال بد من مخرج يجعله يرى نفسه بوضوح 

أكبر بعد نيل شهادة البكالوريوس -ادارة واقتصاد – جامعة بغداد.

شهداؤنا

A h r a r w e e k l y

34



وخّفي  وق��وي  هائل  بدافع  نفسه  عن  يبحث  »كريم«   كان 
ليقرتب من اهلل سبحانه وتعاىل، فااللتزام العقائدي حيتاج اىل 
رجل قلبه مشّبع باإليامن املحمدي ال غري. فمنذ نعومة اظافره 
كان يكرر عبارة »ان احلسني سفينة النجاة من ركبها نجا ومن 
باإلمام  قلبه  فتعلق  واآلث��ام«.  املعايص  يف  غرق  عنها  تلف 
احلسني )عليه السالم( وبالقضية املهداوية. وأينام يلس كان 
صادق  بقلٍب  املنتظر(.  واملهدي  وعاشوراء  )احلسني  حديثه 
ويشجع  العظيم،  احلب  هبذا  بااللتزام  حوله  من  يويص  كان   ٍ
عبارة  كلامته  كانت  االم��ر.  كلف  مهام  عليه  االستمرار  عىل 
السالم(  االمام احلسني)عليه  عن وصايا بحجم خمتزل حول 
وعاشوراء، واملنتظر تبقى ترّن يف أذن كل من يسمع. خلقت له 
ميزة القائد واملحاور احلسيني الذي يؤّثر بكل من يلتقيه بوعي 
بني اقرانه وأصدقائه وأهله. واستمر يتغّذى بعمق من الرسالة 
املهدوية ليستعّد لالنطالق نحو اهداف ال يمكن تصّورها وال 
يمكن ألحد ان حيلم هبا، فوّظف علنا كل طاقات وضغوطات 
املايض العسكرية واملدنية ليكون معّلام وقائدا استثنائيا يف صنع 
الرجال االبطال وهم يذودون برشف عن مقدسات املذهب 
نادى  الذي  الكفائي  اجلهادي  الفكر  فيهم  ليغرس  والعقيدة، 
املعّلم الكبري للعامل االسالمي اإلمام السيستاين )دام ظله(  به 
التكفريي،  االره��اب  )دواع��ش(  عىل  والقضاء  التحجيم  يف 
اجلراثيم التي هنشت اجلسد العراقي عىل حني غفلة من الزمن.  
يتقبلوا  ان  اثناء تدريبهم يف  املجاهدين  كان يعمل عىل توجيه 

فكريَت اجلهاد والشهادة قبل التفكري بأجماد القتال، قائال:
دفاعا عن االرض والعرض واملقدسات كام  -ان من يذهب 
لو كان ياهد بني يدي االمام احلسني)عليه السالم(. فالشهادة 

مقدسة وهي من صنع اهلل جعلها اجلليل ملن حيب من خلقه.
معركة  عن  بعيدا  وال  للوقت  مضّيعا  بطبعه  يكن  مل  وألن��ه 
الرشف فهو يدّرب ويقاتل، فقد ُعرف بالقائد الصموت الذي 
مل يد للكالم سوى احلديث املقتضب عن التدريب والسواتر 
االبطال  بني  صيته  شاع  فقد  )داع��ش(،  عىل  النص  وحتقيق 
ُينّفذ  وهو  بالرعب  الدواعش  اصاب  الذي  )الشبح(  باملقاتل 
التكفريي،  العدو  مواقع  عقر  يف  اجلهادية  العمليات  اصعب 
نص  بكل  بالشهادة  امانيه  رغم  بأعجوبة،  املوت  من  وَينفذ 

حققه مع جماهدي ألوية احلشد الشعبي.
وأهايل  شباب  من  االستغاثة  ونداء  الكبري،  اليوم  جاء  وحني 
الدين،  ص��الح  حمافظة  يف  وال���دور-  والعلم  عجيل  -البو 
يف  خري  كل  مزق  الذي  املميت  التكفري  زمر  من  لتخليصهم 
يف  وقائدا  مقاتليه  توجيه  يف  معّلام  القائد  كان  االخيار.  ارض 
نصح املظلومني فقال: يا ابطال )عجيل والعلم والدور( انتم 
انفسكم ستطردون الوباء الداعيش من اراضيكم. فجمع شبابا 
وحريته.  ووحدته  الوطن  بقضية  مؤمنني  اقوياء  الورد  مثل 
فكان االرصار عىل  ان يكلف باإلرشاف والتدريب هلذه الشلة 
تنخر  ان  للطائفية  يمكن  ال  واحد  جسد  العراق  ان  املؤمنة 
جسده. فخاض تدريباهتم يف معسكر سامُه مع نفسه باملعسكر 
حالة  ويف  بنفسه...  النص  اىل  الشباب  قيادة  قرر  ألنه  االخري 
رؤية  اىل  اشتاق  قاسية.  ملعركة  والتحضريات  القيادة  عنفوان 
والدته قبل خوض املعركة، فهي مل تفارق خميلته ال بوجهها وال 
بدعائها الدائم، فقد عاش يف كنفها ورعايتها يتيم االب الذي 
فقده يف معركة الظلم الصدامي.. كان لقاؤه هبا يشهد الكثري 
من رسوم الفراق األبدي.. فقد نعت ونحبت باكية وهو يقّبل 
يدها للوداع االخري الذي البد منه، ويضع بني يديا خواصه 
التي ال يعرفها سواه، ووصيته وامانيه ، فهو سيغادر اىل االبدية 
دون  ان حيقق مرادها يف زواجه، ومل حيّجا معا بيت اهلل احلرام. 

فلم تبق غري الشهادة وهي احللم االوفر حظا ملرضاة اهلل .  
قاد املعلم النصاوي قرابة مخسامئة جماهد من شباب التكليف 
نة املتدربني عىل يديه معارك طاحنة،  اجلهادي من االخوة السُّ
املعارك،  بني  نظريها  قّل  بطولية  مواقف  فسجلوا  ورضوسا، 
فحّقق النص وحّرر مناطق شامل سامراء وأّمن عوائلها، لكنه 
مل يّؤمْن نفسه من القدر الذي اختاره اهلل. غريته الشيعية ابت 
ان يرى بيوت االهايل تتفجر أمام أعني شباهبا، حاول ان يصيد 
الكثري  منهم  وصاد  املهجورة،  املنازل  بني  للتفجري  املرتبصني 
وأّمن الكثري من املنازل. وقبل اهنائهم  متكنت منه عبوة ناسفة 
غادرة وضعت باحرتافية الغدارين يف طريقه. فاسُتشهد القائد 
املعّلم والشبح الذي ارعب )الدواعش(،  يف ظهرية 11 / اذار 
من  كل  وحب  الناس،  -حب  ابديا  نصا  حمققا   -2015  /

عرفه وعمل معه...  

A h r a r w e e k l y

35



قداسة المضمون 
في جمالية شكل الحرف العربي

إعداد/  سامر قحطان - تصوير/ حسن خليفة 

فنون
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وقد ساعد عىل ذلك طبيعة كتابة اللغة العربية وما يف حروفها من مرونة وبساطة وحيوية وقابلية زخرفتها عىل وجوه شتى ، مما 
ساعد يف تطوير فن الرقش العريب ومن ثم فن املنمنامت اىل ان وصلت اىل درجة االبداع يف التكوين، اضافة اىل ازدهار احلضارة 
اجلامليات االسالمية  ايابًا عىل  انعكست  التي  بالدراسات والرشوح  نفسه  الفكر االسالمي  واغتناء  الثقافات  وتنوع  االسالمية 
فازداد الوعي اجلاميل لدى عامة الناس واغتنى وتنوع ، وكان البد للحرف العريب ان يواكب هذا التطور فظهرت انواع من اخلطوط 
هلا قراءهتا يف التطور،  فبعضها امتاز باخلطوط اهلندسية والزوايا مثل الكويف، او اجلامل الرصني كخط الثلث أو السهولة كخط 
لباقي  .. وكذا احلال  املبدع خلط اجليل ديواين والطغراء  الفني  الشكل  أو  الديواين  بالليونة كاخلط  أو ما متيز منها  النسخ والرقعة 

اخلطوط العربية االخرى التي اصبحت بدورها عنارص ووحدات اساسية من مجاليات الزخرفة االسالمية .  

وظف الفنان المسلم الحروف العربية في تزيين جدران المساجد 
والتحف والمصوغات االسالمية بأنواعها المختلفة، ولم يكن توظيفه 

وسيلة للتبرك أو تخليد ذكرى اشخاص ما. بل كان يتمثل في 
استخدامها كعنصر زخرفي روحي ابتكره الفنان المسلم واصبح 

يلعب دورًا هامًا في حياة الفنان والمتلقي المسلم حتى ُعد ميزة 
مهمة من مميزات الفنون االسالمية.
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الجو االسالمي في  زخرفة 
الحرف العربي

ان احلرف العريب كعنص زخريف  يساعد عىل اياد 
يكون  ان  املحتمل  غري  من  ان��ه  اال  اسالمي  جو 
حمتواه اسالميًا بالرضورة فالكثري من تلك النقوش 
هيئة  عىل  نقوش  بل  معنى  ذات  ليست  احلروفية 
عن  تعرب  مألوفة  لكلامت  تكرار  أو  عربية  حروف 
ما،  دنيوية  امثااًل  كانت   او  الرصينة  احلكم  بعض 
الفنان املسلم باحلرف العريب من شكله  حيث اجته 
البدائي اىل شكل فني زخريف رائع ومل يعد له حد يف 
التفنن واالبداع  ومل يتخّل  عن وظيفته قط، حيث 
اصبح يمثل صيغة فنية جمردة ال ترتبط باملعنى بذاته 

بل بصفته القدسية التي اصبحت مجالية تبعًا جلاملية احلرف ذاته 
، الذي تزداد مكانته الفنية كلام يزداد بعده عن وظيفته البيانية. 
مفردات  صياغة  كيفية  عىل  تعتمد  احلروفية  اخلطية  فاللوحات 
املتمثلة  اللونية  واخليارات  للوحة،  العام  االنشاء  وفق  احلروف 
واحلسابات الدقيقة واملوفقة يف تكوين العالقة بني الكتلة والفراغ 
قدرات  النهاية  يف  يعكس  مما  ذلك  وغري  اللوحة،  سطح  عىل 
اخلطاط الفنية ومؤهالته االبداعية يف تشكيل لوحة خطية تعرب 
عن االمكانات اجلاملية والتقنية الالحمدودة التي يتزهنا احلرف 

وهذا  العريب..  اخلط  ألنواع  الكثرية  الفنية  االشكال  يف  العريب 
احلروف  تنظيم  يف  متناغمة  موسيقية  وروابط  عالقات  يعطيها 
التي تشكل البنية اخلطية الكلية التي حتمل هيئة معامرية متميزة، 
املوفقة لشكل معني هلذه احلروف  من خالل عمليات االختيار 
تعددية  فهناك  احلرف،   بنفس  اخلاصة  االخرى  االشكال  دون 
حروفها  واداء  معينة  كلمة  خط  عند  الواحد  احلرف  ألشكال 
برشاقة، ويكون ذلك من خالل عمليات املد والفصل والوصل 
صقل  عمليات  من  وغريها  والتأليف  والتشكيل  والرتكيب 

وهتذيب التعبري الفني الشكيل يف أداء احلرف العريب .
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قيمة الشكل بقيمة المضمون في 
الفكر االسالمي

العربية  احلروف  ان  الرائع  الفن  هلذا  متتبع  أي  عىل  يفى  وال 
اننا  حيث  املضمون،  بقيمة  الشكل  قيمة  فيها  تسمو  املخطوطة 
ال يمكن ان نفصل الشكل عن املضمون يف الفكر االسالمي، 
قيمتها  تكتسب  االسالمية  الفنية  التكوينات  يف  فاألشكال 
املتعالية واملتناهية من تعايل وسمو املضامني البليغة واخلالدة التي 
اجته احلرف العريب والزخرفة االسالمية اىل متثيلها..، وال يزال 
اىل التجويد الفني السامي يف التعبري البصي عنها مستمرًا عرب 
أداء وجتويد خط اآليات القرآنية الكريمة واالحاديث الرشيفة 
السديدة وروائع االعامل  اخلالدة واملقوالت  واحلكم واألمثال 
األدبية.. أي ان املسلم يف متتعه بالنظر اىل هذه اآليات واألقوال 

وقراءهتا يرى فيها مجااًل اضافيًا يتمثل بجامل املضمون املحاكي 
لنفس املؤمن، الذي يشعر برسور داخيل من خالل النظر اىل هذه 
اآليات القرآنية والقطع الفنية بطريقة اعمق، وهو ال يفصل يف 
الروحي  املضمون  الفني ومجالية  الشكل  ابدًا بني مجالية  داخله 
يؤكد دوره  ان  املسلم جاهدًا  الفنان  لذلك حاول   . به  املحملة 
مبدعًا،  تشكيليًا  تقدياًم  العريب  احلرف  تقديم  الزخريف يف  الفني 
عليها  يقوم  التي  املتوازنة  والقواعد  احلرف  اصولية  بني  يمزج 
وبني االجتاه التجريدي يف الفن االسالمي، فان خاصية التجريد 
التي متتاز هبا احلروف العربية يف نظام احلرف العريب قد جعلت 
الفني طبيعة جتريدية مثالية متسامية تتجاوز يف  التكوين  طبيعة 
معناها البعد الكتايب الوظيفي املحض،  لتضيف اليه بعدًا مجاليًا 

متناميًا تناميًا رؤيويًا وعقائديًا.
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تناول كميات متزايدة من السوائل عند ظهور األعراض

الكوليرا وكيفية الوقاية منها..

مرض بكتيري ينتج عنه إسهال مائي شديد يشبه فوح التمن وقيء يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من 
سوائل الجسم وأمالحه، ويشعر المريض بسببه بالعطش والضعف والجفاف وقد يتوقف عن التبول, أحيانًا 

يكون مصاحبًا بقيء وأحيان أخرى ال يصاحبه ذلك، ويكون اإلسهال غير مصاحب بآالم البطن ولكن في 
بعض األحيان تحدث آالم في البطن والساقين, وهي تصيب جميع األعمار دون سن مّحدد وبكلتا الجنسين.. 

ولمعرفة المزيد عن هذا المرض يبين الدكتور منتصر خضر الخفاجي أخصائي طب المجتمع في مدينة 
االمام الحسين )عليه السالم( الطبية التالي:

إعداد/ قاسم عبد الهادي

طبيبك انا
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نبذة خمترصة
والكولريا  أي��ام(,   5  – ساعات   5( من  املرض  أعراض  تبدأ 
أنواع؛ أما إسهال حاد قوي أو متوّسط أو معتدل, واحلّد األعىل 
بسيط  او االسبوع وعالجه  أيام  يتجاوز اخلمسة  لإلصابة ال 
جدًا, ويتم تشخيص الكولريا عن طريق أخذ عينة من اخلروج 
وحتديدًا  املنزل  خارج  االكل  عىل  كثريًا  نشجع  وال  )ال��رباز(, 
املطاعم غري املرّخصة من قبل احلكومة, وتصل نسبة الوفيات 
إىل 50% من احلاالت التي مل يتم عالجها، أما احلاالت التي 

تعالج برسعة فتنخفض نسبة الوفيات فيها إىل %1.
مصادر العدوى

� ماء الرشب: يب أن يكون مصدر املاء معروفًا )املاء امللوث 
بالرباز( أو بسبب )تزينه(، مثل ما حيدث عند مالمسة االيدي 
امللوثة بالرباز له، او من خالل الثلج املصنوع من املاء امللوث.
� الطعام امللوث: أثناء حتضريه أو بعد حتضريه مثل الرز املطبوخ 

والعدس والبطاطس والفول والبيض والدجاج.
� األطعمة البحرية: وخاصة الروبيان واألسامك املأخوذة من 

ماء ملوث والتي تؤكل غري مطبوخة طبخًا كافيًا.
� الفواكه واخلرضوات: وهي التي تزرع عىل مستوى األرض 
أو بالقرب منها مثل )الطامطم واخليار( أو التي يتم تسميدها 
اإلنسان  فضالت  عىل  حيتوي  بامء  تروى  او  البرشي  بالسامد 

مثل )اخلس( او ما يري تنظيمها باملاء امللوث ثم تؤكل نيئًة.
الوقاية من الكولريا

ال ترشب اال املاء نظيَف املصدر الذي تم تعقيمه، اما بالكلور 
وبعد  تناوله  وقبل  الطعام  إعداد  قبل  يدك  اغسل  الغليان,  أو 
أي مالمسة للرباز, تّلص من الفضالت بطريقة مأمونة, تناول 
التي  والفواكه  يربد  أن  قبل  املطبوخ  )الطعام  السليم  الغذاء 
يمكن إزالة القرش عنها أو األطعمة املعّلبة الصاحلة لالستعامل 

او املجّففة(.

سالمة الغذاء
طبخ األطعمة النيئة, تناول األطعمة بعد طبخها مبارشة, تزين 
الطعام بعناية )يف الثالجة او املجمدة(, إعادة تسخني األطعمة 
املخزونة جيدا قبل تناوهلا, جتّنب حدوث تالمس بني األطعمة 
النيئة واملطبوخة, غسل اليدين مرارًا قبل البدء بإعداد الطعام 
واألطباق  الطبخ  أواين  نظافة  عىل  احلفاظ  أمهية  تناوله,  وعند 
املاء  استعامل  الطعام,  إلع��داد  املستعملة  املطبخ  وأدوات 

النظيف )املعقم( بإعداد الطعام.
طريقة استخدام حبوب تعقيم املياه

� ترك املاء ملدة ساعتني لكي ترتسب الشوائب منه مع تغطيته 
ملنع دخول احلرشات واألتربة.

� وضع املاء اخلايل من الشوائب يف )اجلليكان( املخّصص سعة 
)20( لرتا.

لتعقيم  املخصصة  احلبوب  من  واحد  تعقيم  قرص  اضافة   �
)20( لرتا من املاء يف )جليكان( ثم تركه ملدة )نصف ساعة( 

قبل استخدامه للرشب.
إرشادات عامة

عند حصول حالة يشتبه بإصابتها بالكولريا )إسهال مائي حاد 
دون أمل يف البطن مع جفاف شديد( ال تفزع وإنام عليك االرساع 
االستشارة,  عىل  واحلصول  صحية  مؤسسة  أقرب  بمراجعة 
تناول كميات متزايدة من السوائل فور بدء االسهال )حملول 
)الفوح,  استخدام  ويمكن  متوفرًا(  كان  ان  السوائل  تعويض 
اللبن, عصري الفواكه الطازج, الفواكه األخرى املتوفرة يف املنزل 
بالكولريا يعتمد عىل  املاء(, وان احلد من اإلصابة  بام يف ذلك 
من  اإلصابة  حتصل  وقد  بالوقاية,  اخلاصة  االرش��ادات  تنفيذ 
أّية  عليه  تظهر  )ال  الكولريا  مرض  جلرثومة  حامل  شخص 
أعراض مرضية(, وان الكولريا مرض يمكن معاجلته، ويكمن 

اخلطر االكرب يف فقدان املاء من اجلسم )اجلفاف(.

A h r a r w e e k l y

41



البرشية،  أزمة تطرأ عىل  للتعامل مع أي  هنالك طرائق شّتى 
وحتى  طبيعية  كارثة  أو  جائح  مرض  انتشار  كانت  س��واء 

اصطناعية ومن هذه الطرائق:
- طريقة االحتياطي التعبوي للتعامل مع األزمات.

- طريقة املشاركة الديمقراطية.
- طريقة االحتواء: أي حمارصة األزمة يف نطاق ضيق وحمدود.
- طريقة تصعيد األزمة: وتستخدم عندما تكون األزمة غري 

واضحة املعامل.
- طريقة تفريغ األزمة من مضموهنا.

- طريقة تفتيت األزمات.
- طريقة تدمري األزمة ذاتيًا وتفجريها من الداخل.

النفيس  األسلوب  تستخدم  وهي  الومهية:  الوفرة  طريقة   -
للتغطية عىل األزمة.

- احتواء وحتويل مسار األزمة: وتستخدم مع األزمات بالغة 
العنف.

)ال��ذك��اء  مفهوم  يف  تدخل  حاسوبية  برجمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي 
إنتاج  هو  مهمتها  أن  حيث  سلبي،  ذكاء  أّنه  إال  االصطناعي( 
فيديوات ومقاطع صوتية خادعة ومزّيفة لنجوم أو رموز اجتامعية 
أو سياسيني هبدف تشويه صورهتم بني الناس، وهم مل يقوموا هبذه 

األفعال السيئة يف الواقع.
ويقول تيم هوانج، مدير مبادرة األخالقيات واحلوكمة ىف مركز 
»بريكامن كالين«: »ال تقل خطورة ال� deep fakes عن القنابل 
النووية«. وتستغل تقنية ال� Deep fakes )الزيف العميق( هذا 
 ،)GANs( اس��م   حتمل  شبكات  باستخدام  اإلنساين  االجت��اه 
ويقوم  بتثبيتهام،   )ML( اآلىل  للتعلم  نموذجان  يقوم  حيث 
نموذج ML بالتدريب عىل جمموعة بيانات ثم يقوم بإنشاء فيديو 

مزيف، بشكل يعجز حتى نموذج ML آخر عن الكشف عنه.
أما عن طريقة اكتشاف تزييفها فهو صعب للغاية، ولكن يمكن 
مثل  اآلالت،  تالحظها  التى  العالمات  بعض  خالل  من  أحيانًا 

عدم وجود وميض للعني أو الظالل التى تبدو خاطئة.

ُسئل حكيم يومًا، أعطنا دليالً على وجود اهلل )عز وجل(.
ففكر لحظة، ثم قال: الدليل هو ورقة التوت.. فتعجب الناس من هذه اإلجابة.

فقال لهم: ورقة التوت طعمها واحد؛ لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرًا، وإذا أكلها النحل أخرج عسالً، وإذا أكلها 
الظبي أخرج المسك ذا الرائحة الطيبة.. فمن الذي وّحد األصل وعّدد المخارج؟، إنه اهلل- سبحانه وتعالى- خالق 

الكون العظيم!.

مطبخ العائلة

يعّد الفلفل احلار يف املطبخ نوعًا من البهارات والتوابل االساسية، وأثبتت التجارب أن له فوائد صحية مّجة، وإن املادة املسؤولة عن اعطاء 
الفلفل طعمه احلار هي مادة )الكابساسني(، وهلا دور كبري يف التحكم بشهية االنسان ورغبته يف تناول الطعام.

ومن أهم فوائد الفلفل احلار: أنه )غني بالعديد من املعادن والفيتامينات، يساعد يف خفض مستويات الكولسرتول اليسء يف الدم ورفع 
الكولسرتول اجليد وبالتايل املسامهة يف تعزيز صحة القلب والرشايني، مضاد قوي لاللتهابات، حيتوي عىل مضادات أكسدة قوية تساعد 
يف حماربة الرسطانات واالورام، حيارب احتقان اجليوب االنفية، يعالج آالم الرأس والصداع النصفي وتنظيم مستويات السكر يف الدم(.

من التراث

التعامل مع األزمات

الواحة

Deep Fake تقنية
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من هنا وهناك

س و ج
* من هو األكرم عند اهلل سبحانه النبي حممد)صىل اهلل عليه 

وآله( او اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم(؟
- من املعروف أن رتبة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هي 
أعىل من رتبة أمري املؤمنني )عليه السالم(, إال أن هناك مرتبة 
السالم(  )عليه  املؤمنني  املوىل سبحانه ألمري  منحها  مهمة 
إذا  فإننا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  نفس  كونه  هي 
َندُع  َتَعاَلوا  َفُقل   (( تعاىل:  قوله  وهي  املباهلة,  آية  طالعنا 
ُثمَّ  وَأنُفَسُكم  َوَأنُفَسَنا  َونَِساءُكم  َونَِساءَنا  َوَأبَناءُكم  َأبَناءَنا 

عَنَة اهلّلِ َعىَل الَكاِذبنَِي (( )آل عمران:61(. َنبَتِهل َفَنجَعل لَّ
 )) وَأنُفَسُكم  َوَأنُفَسَنا   (( تعاىل:  قوله  أن  بوضوح  نالحظ 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  شخص  عىل  ينطبق 
)األبناء(  لفظ  دون  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  ورس��ول 
و)النساء( وهذا يعني أنه )عليه السالم( كنفس رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( .. وقد عرّب النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
أنا  هبذا املعنى يف أحاديث خمتلفة بعضها بلسان: )) كنت 
وعيل نورًا واحدًا ((, وبعضها بلسان: )) أبعث إليكم رجاًل 
كنفيس (( وغريها،  واالختالف هو يف مسألة النبوة وهذا 

معنى قرآين واضح .

)إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال 
نزلت يف أيب جهل،  النزول: قيل:  يؤمنون )6((.البقرة 
ومخسة من أهل بيته قتلوا يوم بدر، عن الربيع بن انس، 
من  بأعياهنم  قوم  يف  نزلت  وقيل:  البلخي.  واختاره 
عنادا  وآله  عليه  اهلل  صىل  بالنبي  كفر  ممن  اليهود  أحبار 
وكتم أمره حسدا، عن ابن عباس. وقيل: نزلت يف أهل 
اخلتم والطبع الذين علم اهلل أهنم ال يؤمنون، عن أيب عيل 
اجلبائي. وقيل: نزلت يف مرشكي العرب، عن األصم. 
وقيل: هي عامة يف مجيع الكفار.أخرب تعاىل بان مجيعهم 
ال يؤمنون، ويكون كقول القائل: ال يقدم مجيع إخوتك 
أبو  الشيخ  واختار  بعضهم.  يقدم  أن  ينكر  فال  اليوم، 
اإلختصاص،  عىل  يكون  أن  روحه،  اهلل  قدس  جعفر، 
وجتويز كل واحد من األقوال األخر، وهذا أظهر وأسبق 
إىل الفهم.القائد العام جليش مكة )أبو جهل بن هشام(، 
واسمه عمرو بن هشام بن املغرية بن عبداهلل بن عمر بن 
خمزوم، أقعده برضبة بالسيف معاذ بن عمرو بن اجلموح 
ثم  أثبته،  حتى  عفراء  بن  معوذ  رضبه  ثم  رجله،  فقطع 
حل عليه عبد اهلل بن مسعود، حني احتز رأسه العاص 

بن هشام بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم.

النصر(  )أل����وان  ب��ع��ن��وان  فنية  ل��وح��ة 
للفنان الكربالئي  عبد األمير طعمة.

حيث جّسد طعمة في لوحته تفاصيل مدينة 

كربالء وعتباتها المقدسة ومقاماتها الشريفة، 

فضالً عن األماكن األثرية التي تشتهر بها المدينة.

قصة آية
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