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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

قد يس������تهين بعض الناس بمسألة اكتس������اب المعرفة.. أي 
امتالك القدرة على معرفة الحق وتمييزه عن الباطل، أو 
معرفة الجهات الصديقة وتمييزها عن غيرها العدوة سواء 
داخلي������ة أو خارجية.. مما تكن العداء للعراق والعراقيين، 
لكنه������ا خداعًا تتظاهر بالحرص الش������ديد عليهما.. وألدنى 
حدث يخدم توجهاتها المش������بوهة تراه������ا األكثر وطنية 
حتى من أشد العراقيين اخالصًا وحبًا بالعراق، فتتباكى 
بدموع التماس������يح على زمن ولّى، وأمجاد وهمية غابرة، 
وحقب������ة مجي������دة ضاعت!، وه������ذا البعض يع������ّد مثل هذه 
المعرف������ة إنما من البديهيات كونه أمر س������هل تحصيله، 
وذلك طبعًا ليس صحيحًا، إذ إن مع تطور الحياة تطورت 
معها أس������اليب بث الرس������الة، والتوجي������ه المبرمج، وقدرة 

اإلقناع.
أو إن ه������ذا البعض ال يعطي أساس������ًا مثل هذه األمور حقها 
وأهميته������ا من اهتمام������ه وتفكيره من أج������ل تمحيص ما 
يمر علي������ه من أمور في زمن تعددت فيه الفتن، وكثرت 
االبتالءات، وتشوش������ت الرؤية حتى في األمور الواضحة.. 
نتيج������ة لكل ذلك التحش������يد اإلعالم������ي وكيفته وتحديد 
توقيتاته، فكيف فيما الزال محل جدل وأخذ ورد..  فتراه 
يردد جهاًل كل ما يس������مع أو يق������رأ دون محاولة التأكد 
بالمعرف������ة.. أين ه������و الحق؟ وأين هو الباط������ل؟ أو محاولة 
تحري الدقة والدليل على صدق القائل أو صحة االدعاء، 

أو موثوقية المصدر.
قطعًا إن ليس كل ما يسمعه هذا البعض المغفل أو يقرأه 
ه������و الحق، فيقول محتجًا: كيف ال أعرف الحق؟ كيف 
يمك������ن أن يلتبس علّي أم������ر تفريقه ع������ن الباطل؟ فالحق 
والباطل واضحان بوضوح الش������مس م������ا دمت أملك عقال؟ 
لكن المس������ألة  مع األسف ليست كذلك، وصار وجود غير 
المحص������ن بالمعرفة وجهله مركبًا كأني به يخوض في 
قطعة سوداء من الليل الدامس في وسط صحراء، فالفتنة 
بات������ت أمواجه������ا عالي������ة، وتياراتها متالطم������ة، وخطرها 
محي������ط بالجاهلين، وال يمكن أن ينجو منها ناج؛ إال من 

أمتلك طوق نجاة المعرفة.

عالج الفنت باملعرفة
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير
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ما هي العطور المستخدمة في تعطير ضريح 

االمام الحسين )عليه السالم(؟

ورشة تطويرية لكوادر مستشفى األمراض 
السرطانية ومرضى الدم

العتبة  النظام يف  التابعة لقسم حفظ  التعطري  اشار مسؤول شعبة 
احلسينية املقدسة اىل ان الشعبة تستخدم انواعا خاصة ومميزة من 
والصحن  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  رضيح  لتعطري  العطور 

احلسيني الرشيف.
»العطور  إن  الشعبة،  مسؤول  امليايل(  الكريم  عبد  )عالء  وقال 
خارج  من  بإيصاهلا  ويتكفلون  املؤمنون  هبا  يتربع  املستخدمة 
أن  موضحا  السالم(«،  )عليه  احلسني  االمام  مرقد  اىل  العراق 
»عملية التعطري ملرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( تتم بواسطة 
شهر  كل  هناية  لدينا  العاملون  يقوم  حيث  اليدوية،  الطرائق 
الشباك  فتح  مع  بالتزامن  واخلارج  الداخل  من  الرضيح  بتعطري 
من  نوعني  ونستخدم  االدام��ة،  بأعامل  القيام  لغرض  الرشيف 
األم��ري(  )جمموعة  احدمها  الرشيف  الرضيح  لتعطري  العطور 
التي  واملركزة  الطبيعية  العطور  من  فهو  )فاطمة(،  عطر  واالخر 
تدوم لفرتة طويلة ويتم خلطها من قبل خمتصني يف جمال التعطري«، 
وتابع أن »هنالك )الدهنل األمحر( وجمموعة أخرى مميزة تسمى 
)التل الزينبي( مع نوع آخر يسمى )اهلافوك( و)الوردة احلمراء( 
الزائرين  ومدن  الدينية  واملدارس  احلرم  أروقة  عىل  توزيعها  يتم 

وغريها«.

أقام مركز اإلرشاد األرسي يف العتبة احلسينية املقدسة ورشة 
الدم،  ومرىض  الرسطانية,  األمراض  مركز  لكوادر  تطويرية 
يف  وجهودهم  قدراهتم  لتطوير  كربالء  صحة  لدائرة  التابع 
رعاية مرىض الرسطان، وتقليل الضغوط النفسية التي يمر 

هبا الكادر.
ة الدكتورة )ايامن ابراهيم عوض(: »ان هذه  وقالت املحارضرِ
الدورة مهمة جدا للكوادر الصحية ومن املحارضات التي 
املؤينة  وغري  املؤينة  االشعاعات  أنواع  هي  هبا,  تعريفهم  تم 
التي يتعرض هلا جسم اإلنسان من البيئة كإشعاعات أجهزة 
املايكروية  واملوجات  االتصاالت  وأب��راج  النقال,  اهلاتف 
والراديو وأجهزة الفحص الطبي )الرنني واملفراس( والتي 
تؤثر تأثري سلبي عىل جسم اإلنسان، والنبات واألغذية التي 

يتناوهلا اإلنسان«.

ممثل المرجعية الدينية العليا
يؤكد على االهتمام بالرصانة 

العلمية للطلبة 

أكد ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء سامحة الشيخ 
وارث  جامعة  اىل  زيارته  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد 
بالرصانة  االهتامم  امهية  عىل  السالم(  )عليه  االنبياء 
وكذلك  الصحيحة  الصناعة  الطالب  وصناعة  العلمية 
مما حيّتم عىل جامعة وارث االنبياء )عليه السالم( التابعة 
ويتقنون  خملصني  طلبة  ختريج  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

ختصصهم..
بزيارة  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  جامعة  وترشفت 
سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي لالطالع عىل حتضريات واستعدادات 
عىل  والوقوف  اجلديد  الدرايس  العام  الستقبال  اجلامعة 

اهم احتياجاهتا.  
وهبذا اخلصوص حتدث السيد رئيس قسم التعليم العايل 
يف العتبة احلسينية املقدسة الدكتور )افضل الشامي( قائاًل: 
َدنا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي  عىل متابعته  »َعوَّ
الدائمة ملشاريع العتبة املقدسة، واليوم بزيارته  اىل جامعة 
رئاسة  يف  السادة  والتقى  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث 
الكليات،  عمداء  والسادة  العايل  التعليم  وقسم  اجلامعة 
الناحية  من  اجلامعة  هيم  بام  سامحته  مع  التباحث  وتم 
العلمية واألكاديمية واملختربات العلمية وتطويرها وهو 
ما يؤكد عليه دائاًم باإلضافة اىل اجلانب العمراين ونسب 
اإلنجاز يف مشاريع تطوير وتوسعة اجلامعة والتأكيد عىل 
للعراقيل  احللول  وضع  اىل  باإلضافة  االخالقي  اجلانب 

التي قد تواجهنا  قبل بدء العام الدرايس«.
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التابع  العامة  النشاطات  قسم  يف  واملؤمترات  املهرجانات  شعبة  نظمت 
يف  واملتميزين  األوائ��ل  الطلبة  لتكريم  حفاًل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
احلسيني  الصحن  يف  األوصياء  سيد  قاعة  املقدسة، عىل  كربالء  حمافظة 

الرشيف، وسط حضور شخصيات دينية واكاديمية واعالمية.
له  كلمة  يف  املقدسة  كربالء  تربية  مدير  السلطاين(  عودة  )عباس  وقال 
خالل حفل التكريم: »ان جهود العتبة احلسينية املقدسة املتميزة يف مجيع 
املجاالت الرتبوية والتعليمية واالبوية والراعية جلميع رشائح املجتمع 
واملعني  االسرتاتيجي  اخلزين  هم   »الشباب  ان  موضحًا  العراقي«، 
للمستقبل عىل اجتياز املحن واملشاكل التي يمرُّ هبا العراق اليوم، وابارك 

للطلبة والطالبات تفوقهم«.  
الدولة،  تقّدم  من  ُيعد  به  والنهوض  بالعلم  »االهتامم  ان  وأض��اف، 
نرى  حيث  وقّوهتا،  ثقافتها  عىل  دليل  هو  العلمي  بواقعها  واالرتقاء 
اليوم تكريم الطلبة والطالبات األوائل يف االمتحانات النهائية للدراسة 
املقدسة واالهتامم هبم لكي تشّد عىل أيدهيم،  العتبة  اإلعدادية من قبل 

وتبارك هلم جهودهم التي بذلوها من أجل التفّوق الدرايس«.
من جهته )الشيخ مازن التميمي( بني مسؤول شعبة دار اللغة واالدب 
»ضمن  احلفل:  خالل  له  كلمة  يف  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  العريب 
اهتاممات العتبة احلسينية املقدسة تكريم الطلبة األوائل يف االمتحانات 
النهائية للدراسة اإلعدادية يف حمافظة كربالء املقدسة هبدف حتفيزهم عىل 
بوصفهم  واالنسانية  والعراقيني  العراق  خلدمة  واملثابرة  واجلد  التفوق 
الطلبة  من  وطالبة  طالبًا   )31( من  أكثر  كّرمت  حيث  املستقبل،  قادة 

األوائل من )14( مدرسة«.

العتبة الحسينيّة المقدسة 

تكرّم الطلبة األوائل في كربالء
مؤسسة تابعة للمرجعية 

تتكفل بعالج طفلة تعاني 
صعوبة السير منُذ والدتها

السالم(  )عليه  الرضا  االم��ام  مؤسسة  تكفلت 
اخلريية التابعة ملكتب ممثلية املرجعية الدينية العليا 
من   تعاين  كانت  طفلة  بعالج  املقدسة  كربالء  يف 

صعوبة بالسري واحلركة بشكل طبيعي.
رئيس  نائب  البناء(  الدين  )سعد  السيد  وق��ال 
العابدين  زين  االمام  »أجرت مستشفى  املؤسسة: 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  السالم(  )عليه 
الكريم(  عبد  )زينب  للطفلة  نادرة  جمانية  عملية 
من  تعاين  كانت  عامًا   )12( العمر  من  تبلغ  التي 

صعوبة السري واحلركة منُذ الوالدة«.
وأضاف، أجرى العملية طبيب رويس خمتص كان 
متفائال بقدرة الطفلة عىل السري واحلركة«، مبينًا أن 
»كلفة العملية بدون العالجات بلغت )4.375( 
مليون دينار عراقي«، فيام اكد »عىل وجود تواصل 
مع عائلة املريضة ومتابعة شفائها يف االيام املقبلة«، 
الدعم  تلقيه  عن  الطفلة  وال��د  حتدث  جهته  من 
العليا يف  الدينية  املرجعية  الالزم من ممثلية مكتب 
كربالء املقدسة ال جراء العملية، معربًا عن امتنانه 
ملمثلها سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وكل 

القائمني والساعني لشفاء ابنته.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

اخويت اخوايت..
ابنّي بخدمتكم بعض االمور.. يف الواقع هو عبارة عن جمموعة 

من التساؤالت..
كثري ما يأيت االخوة االعزاء اصحاب االختصاصات والشهادات 
االجتامعية  الرشائح  مجيع  وتقريبًا  واحلرِ��رف  الناس  وعموم 
التساؤالت.. بعض  البلد.. وعندهم جمموعة من  املوجودة يف 
اقتصادية  تساؤالت  وبعضها  سياسية  تساؤالت  التساؤالت 
اداري��ة  ت��س��اؤالت  وبعضها  اجتامعية  ت��س��اؤالت  وبعضها 
وجمموعة وكّم كبري من التساؤالت.. ولإلنصاف ان اغلب هذه 
التساؤالت هي تساؤالت مرشوعة وهذه التساؤالت املرشوعة 

قد ال تصل اىل آذان يمكن ان ُترتب األثر عىل ذلك..
املعاناة  وهذه  معاناة،  طياهتا  يف  حتمل  التساؤالت  هذه  وطبعًا 
قطعًا ليس من الصحيح ان تبقى، معاناة حتتاج اىل من يرفع هذه 

املعاناة..
من  تظهر  التساؤالت  هذه  ان  املناسب  من  ان  وجدنا  حقيقة 
التساؤالت  وهذه  املأل،  أمام  تظهر  االتصاالت  ومن  االوراق 
بعفويتها تطلعات ناس وشعب واختصاصات عنده تساؤالت 
وحيتاج اىل اجوبة، وهذه التساؤالت ُتطرح أمام من بيده القرار 
اجتامعية  ادارية  سياسية  اقتصادية  شخصية  احلل..  بيده  ومن 
عشائرية وبالنتيجة هذه التساؤالت ستبقى ما مل يوجد هلا حل..

انا سأعرض التساؤالت والتساؤالت الكثرية نابعة من واقع ما 
نعيش، وطبعًا فليتسع صدر من يرى نفسه مسؤوال عن اإلجابة 

عن هذه التساؤالت...
باحليف وبالنتيجة  املواطن ويشعر  ان  املركزي هو  نعم حمورها 

يطمح ويطمع ان ُتاب هذه االسئلة... 
حلّل  ُافق  هناك  هل  العراق  يف  كشعب  نحن  االول:  التساؤل 

مشاكلنا او ال ؟!

انا أقول سأتكلم بشكل رصيح جدًا هل ُهناك ُافق هل هناك نور 
هل هناك سقف زمني كي حُتل مشاكلنا او ال ؟!! ملاذا دائاًم نحن 
ُمتعبون؟ ملاذا دائاًم نحن نعاين؟ يعني أما آن االوان كشعب ان 
نرتاح وان ُتلّبى ابسط احلقوق الطبيعية حلياتنا اليومية؟ اىل متى 
نحن نركض؟ اىل متى نحن نأمل اليوم وغدًا؟ حتى شاب فينا 
الناس وماتت الناس، والرضيع بدأ يشيب وال زالت مشاكلنا 

ال حُتل!! أين املشكلة؟!
حقيقة هذا سؤال نحن نقف عاجزين عن اإلجابة عليهرِ!! لكن 

البد ان نتكلم..
حقوق اغلب الناس غري موجودة، نحن نسمع بني فرتة واخرى 
ونرتقب  املعينة  التعليامت  وستصدر  الفالين  القانون  سُيرّشع 
نعيش  ان  نريد  ونحن  ُنحب!،  كام  النتيجة  تأيت  ال  ثم  كشعب 
ليس  املقدار  وهذا  اتكلم  دولة  كمؤسسات  ملاذا  طيبة...  حياة 
سياسيا وانام كمؤسسات دولة ملاذا الدولة ال تربينا عىل االنتامء 
احلقيقي ملحبة هذا البلد؟ ملاذا؟!، ملاذا لالن عندنا مئات االف 
العقول  اهيا  يا  العقول، ال نستجلبها ونجلس معها ونقول  من 
العراقي  املواطن  ملاذا  املشاكل؟،  حتلوا  ال  ملاذا  الراقية  العراقية 
يفكر اآلن بأن خيرج خارج العراق تعٌب تعٌب تعب اىل اين؟...

عليها  نحصل  ان  جيب  التي  الفرص  هي  ما  االخ��ر:  السؤال 
كشعب؟ نركض دائاًم، دائاًم يف خوف ودائاًم يف وجل.. 

اعالميًا  خوف..  يف  نحن  اعالميًا  امامنا  التي  االن  االطروحة 
نحُن يف شك.. البالد تتجاذهبا رياح يمني وشامل ونحن نتفرج 
اىل اين و متى يأيت الفرج؟ ملاذا هذه احلالة عندنا يف العراق؟!!  
قلة خريات، كال، قلة عقول، كال، ضيق يف املساحة، كال، اذن 
العامل مجيعًا كي نفهم،  اين املشكلة؟!، هل علينا مؤامرات من 
دائاًم شعارات  معقولة  املشكلة؟!، غري  اين  الناس  اهيا  افهمونا 
واالهتامم واذا مثال ً جاءت االنتخابات سرتى ان اعّز يشء هو 

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 7/ذو احلجة/1440هـ 
املوافق 2019/8/9م :

اعداد:حيدر عدنان
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ُن�شرت يف جملة االحرار العدد )711( 
اخلمي�س13/ذو احلجة/1440هـ  املوافق 2019/8/15م

املواطن وبمجرد ان انتهت االنتخابات هذا املواطن املسكني 
يرجع اسوأ مما كان!! أين املشكلة؟ حقيقة ُنريد ان نبحث عن 
املشكلة، اخواين هذا كالم معاناة ناسنا اقسموا علينا اىل أين 

وأين احلل؟.
املرجعية املباركة ركّزت عىل قضية الفساد منذ سنني، الناس 
تقول نحن نسمع اخُلطب والبيانات ونسمع عبارات املرجعية 
تقول الفساد املسترشي يف مؤسسات الدولة من سنني.. ملاذا 
ال زال الفساد موجودا؟!... من املسؤول عن هذه االشياء؟ 
نتحمل  ان  وعلينا  نصرب  ان  وعلينا  ننتظر  ان  علينا  دائاًم  ملاذا 
القضية قضية  اليس هذه  ؟  املتصدون  اين  ؟  املسؤولون  اين 
هتم البلد؟، اموال البلد اين ذهبت؟! اموال البلد انا كمواطن 
ملاذا ال استشعر هبا..؟ تأتيني ارقام مرعبة كّلهُا رسقة واموال 
اآلن  شباب  وترى  نجلس  عندما  حني  حين  أمل  ملاذا؟،  فساد 
قضوا اكثر من مخسني سنة بني معاناة سابقة وحروب طاحنة 
وجاءت  احلروب  وجاءت  القتل  جاء  ثم  وحصار  واقتصاد 
ومل  اخ��واين  نتحدث  رصيح  كالم  م��اذا؟،  والنتيجة  داعش 
حقيقة  تستدعي  اال  احلالة  هذه  اقول  عبارات،  بأي  ُاغلفه 
تساؤل حقيقي ووقفة جادة ممن بيده األمر؟!، ملاذا دائاًم نحن 

يف معاناة؟ أين توجد مشكلة؟...
سؤال  هذا  الحظوا  املحافظات  هوية  الحظوا  اخري:  سؤال 

ماذا حتسبه سياسيا اقتصاديا اداريا..
هوية  أي��ن  هوية  فيها  حمافظة  كل  أليس  حمافظاتنا  هوية 
تنرصف..  ال  حتى  ُاسمّي  ال  حمافظة  هناك  املحافظات؟! 
اجلانب  البلد  اىل  ُتضيف  زراع��ي��ة  طبيعتها  حمافظة  هناك 
للمحافظات  تعطي  او  املحافظات  اىل  وُتصّدر  الزراعي 
ملاذا  عليها؟  حُيافظ  مل  اهلوية  هذه  مل��اذا  ال��زراع��ي،  اجلانب 

وهوية  وانتهت  وتفتت  تبددت  البلد  يف  الزراعية  اجلوانب 
اهلوية  هذه  ملاذا  ؟!  هُتّمنا  ُمدن  هذه  أليست  انتهت؟!  املدينة 
ذهبت؟!، يقول انا تعودت ان ازرع وان اذهب اىل البساتني.. 
ذهبت البساتني!، انا كمواطن اشعر هذه املدن توّفر يل السّلة 
الغذائية، ملاذا كلام اردت ان ازرع واهتم فجأة ُفتحت احلدود 
من  االرض،  يف  زهدت  انا  اخل��ارج!  من  البضاعة  وجاءت 
املسؤول عن هذا؟، املواطن يتكلم ُاحب اريض اتعبت نفيس 
امتأل من بضاعة  بالسوق  واذا  تبدأ  ثامري  بدأت  ازرع  حتى 
انا  القادم  املوسم  ادري!!،  ال  اتكلم؟  من  مع  مستوردة! 
سأعكف عن الزراعة..، والعراق بلد زراعي والعراق ارض 
السواد يف خرياته ويف مائه  ملاذا حتّول اىل حالة من التصّحر من 

املسؤول عن ذلك؟.
املواطن يسأل حيتاج من جُييب...

وهذه  الحقًا  عليها  اك��ّر  قد  التساؤالت  ع��رشات  اخ��واين 
ينتهي  متى  مرشوعة..  تساؤالت  أراها  انصافًا  التساؤالت 
والثقة  مشوش  االع��الم  متكررة،  متكررة  معاناة  التعب 
ُمتعبة.. ملاذا؟!،  كم دولة  مفقودة واالخبار دائاًم فيها اخبار 
يف العامل؟! فقط العراق!! ودائاًم هذا الضغط الضغط عليهرِ!! 

هل من جُميب؟!
ُاعيد هل من جميب؟!

هذه  وُقلت  حيقق  ومن  جُييب  من  هييئ  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
بعض التساؤالت ولعلنا نكّر عىل تساؤالت اخرى.. نسأل 
اهلل سبحانه وتعاىل ان ُيرينا يف هذا البلد كلَّ خري وان جينبنا كل 
سوء وان جيمع شملنا عىل اخلري دائاًم ونسأل اهلل قبول االعامل 
بيت اهلل احلرام ويعودون ساملني غانمني واحلمد هلل  حلجاج 

رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..



املسلم  غري  امليت  أعضاء  ترشيح  جي��وز  هل   : ال��س��ؤال 
لألغراض الطبية ؟

اجلواب : جيوز ترشيح جسد غرياملسلم إذا مل يكن حمقون 
عن  ًاالجتناب  لزوما  فاألحوط  وإال  حياته  حال  يف  الدم 

ترشيح بدنه .
يف  إذنه  أومع   ً مطلقا  رشيعته  يف   ً جائزا  ذلك  إذاكان  نعم 
حال احلياة أو إذن وليه بعد الوفاة فال باس به حينئذ وًاما 
ترشيح  فيجوز  احلياة  حال  يف  الدم  حمقون  كونه  املشكوك 
حفظ  توقف  وإذا  كذلك  كونه  عىل  امارة  تكن  مل  إذا  بدنه 
غري  الكافر  ترشيح  تكن  ومل  الترشيح  عىل  مسلم  حياة 
حمقون الدم أو مشكوك احلال جاز ترشيح غريه من الكفار 
والجيوز ترشيح املسلم لغرض التعلم ونحوه مامل تتوقف 

عليه انقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو يف املستقبل .

إذا  القاتل  لتشخيص  امليت  ترشيح  جيوز  هل   : السؤال 
رفع  ورضورة  الشبهة  م��وارد  يف  خصوصًا  عليه  توقف 
فرض  عىل  لذلك  مقدمة  القرب  نبش  جيوز  وهل  االهت��ام، 

اجلواز ؟
عليه  توقف  إذا  وإنام جيوز  ذلك  ملجرد  ال جيوز   : اجلواب 

إنقاذ حياة مسلم ونحو ذلك يف املستقبل .

الطلبة  من  يطلب  البرشي  الطب  دراس��ة  يف   : السؤال 
ترشيح اجساد مسلمني من نفس املنطقة من اجل التعرف 
امراض  عىل  يطلعهم  الدرس  وهذا  وفاهتم،  اسباب  عىل 

التعرف عليها مساعدًا لوقاية اشخاص احياء  مميتة يكون 
الطبيب  ويكون  املستقبل  يف  هلا  يتعرضون  قد  مسلمني 
بمعرفته هلا منقذًا لبعض من يتعرضون هلذه االمراض من 

املوت بمشيئة اهلل، فام حكم الترشيح املذكور ؟
ملجرد  املسلم  امل��ي��ت  ب��دن  ت��رشي��ح  الجي���وز   : اجل���واب 
عىل  احلصول  عليه  توقف  لو  ولكن  الوفاة،  سبب  معرفة 
االختصاص الطبي يف حقل معني وعلم طالب الطب ان 
حصوله عىل هذا االختصاص مما يتوقف عليه انقاذ نفس 

حمرتمة يف املستقبل جاز له ذلك بمقدار الرضورة .

السؤال : تطلب بعض الدوائر يف بعض احلاالت ترشيح 
هلا  السامح  جيوز  فمتى  الوفاة،  سبب  ملعرفة  املتوىف  جثة 

بذلك، ومتى ال جيوز ؟
بترشيح  يسمح  أن  املسلم  امليت  لويل  جيوز  ال   : اجل��واب 
منه  املامنعة  ويلزمه  ونحوه،  املذكور  للغرض  امليت  جسد 
توازي  مهمة  مصلحة  عليه  توقفت  إذا  اإلمكان.نعم،  مع 

مفسدته األولية أو ترتجح عليها، جاز .

السؤال : هل جيوز ترشيح اجلنني املسلم قبل بلوغه أربعة 
أشهر، وقبل ولوج الروح فيه، أوقبل متامّية خلقته ؟

اجلواب : ال جيوز إاّل يف بداية نشوئه، حيث يعّد قطعة حلم 
، ويف الفرض االول تب الدية عىل قطع أعضاء بدنه وإن 
حيث  عظامه،  نمت  وإن  خلقته  تتّم  لومل  كام  تتكامل،  مل 

تكون دّيته ثامنني دينارًا .
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السالم(  اإلمام عيل )عليه  عن احلرث وعاصم عن 
»اهلل  إن  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل  األك��رم  النبي  عن 
فرعها،  وعيل  أصلها،  أنا  شجرة  من  وعليًا  خلقني 
فهل  ورقها،  والشيعة  ثمرهتا،  واحلسني  واحلسن 
خيرج من الطيب إال الطيب؟ وأنا مدينة العلم وعيل 

باهبا، فمن أراد املدينة فليأهتا من باهبا«.
ويف لفظ حذيفة عن عيل )عليه السالم(: »أنا مدينة 

العلم وعيل باهبا، وال تؤتى البيوت إال من أبواهبا«.
ويف لفظ آخر له: »أنا مدينة العلم وأنت باهبا، كذب 

من زعم أنه يصل إىل املدينة إال من قبل الباب«.
العلم  مدينة  »أنا  وآله(:  اهلل عليه  له )صىل  لفظ  ويف 
بغري  املدينة  يدخل  أنه  زعم  من  كذب  باهبا،  وأنت 
من  البيوت  )وأت���وا  وج��ل(:  )ع��ز  اهلل  ق��ال  الباب 

أبواهبا(«.
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حديث »مدينة العلم«

أبا طالب  أن  السري ونقلته األخبار  أمجع أهل 
)صىل  النبي  فقد  ملا  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان 
ول��ده  مج��ع  االرساء،  ليلة  وآل���ه(  عليه  اهلل 
ْدية،  مرِ منهم  رجل  كل  إىل  وسّلم  ومواليه، 
فيجلس  املرشفة،  الكعبة  يباكروا  أن  وأمرهم 
كل رجل منهم إىل جانب رجل من قريش ممن 
يومئذ سادات  الكعبة، وهم  بفناء  كان جيلس 
للنبي  يعرف  ومل  أصبح  فإن  البطحاء،  أهل 
)صىل اهلل عليه وآله( خربًا أو سمع فيه سوءا، 

أومأ إليهم بقتل القوم، ففعلوا ذلك.
إىل  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  وأقبل 
املسجد مع طلوع الشمس، فلام رآه أبو طالب 
اهلل  ومحد  عينيه،  بني  فقّبل  مستبرشا  إليه  قام 
)عز وجل( عىل سالمته، ثم قال: واهلل، يا بن 
هؤالء  من  تركت  ملا  عني  تأخرت  لو  أخي، 
بفناء  إىل اجلامعة اجللوس  عينًا تطرف. وأومأ 

الكعبة من سادات قريش ذلك.
من  أيديكم  أخرجوا  ومواليه:  لولده  قال  ثم 
حتت ثيابكم. فلام رأت قريش ذلك انزعجت 
له، ورجعت عىل أيب طالب بالعتب، ومل تزل 
قريش بعد ذلك خائفة من أيب طالب، مشفقة 
اهلل  )صىل  النبي  يلحق  أذى  من  أنفسها  عىل 
النابع  احلقيقي  النرص  هو  وهذا  وآله(،  عليه 
عن صدق يف الوالية، وبه ثبتت النبوة، ومتكن 
الرسالة،  أداء  وآله( من  اهلل عليه  النبي )صىل 
يعرف  مل  وم��ن  ال��دع��وة،  قامت  م��ا  ول���واله 
الدين،  يف  عناه  وعظم  صاحبه  إيامن  باعتباره 

خرج من حد املكلفني.

في حضرة أبي طالب 

وظيفة العالم وطالب العلم

السيستاين  باقر  حممد  السيد  اهلل  آية  سامحة  يقول 
اإلمام  األعىل  املرجع  سامحة  نجل  بركاته(  )دامت 
»طالب  إن  ال���وارف(:  ظله  )دام  السيستاين  عيل 
باطنه وظاهره«، مشددًا عىل  أن هيذب  ينبغي  العلم 
الرسالة  أداء  هي  العلم  وطالب  العامل  »وظيفة  أن 
االجتامعية تاه الناس ويفعل كل ما يقرهبم إىل اهلل«.

ويلفت سامحته إىل »صعوبة حتصيل الفقه فهو ليس 
باألمر اليسري إذ حيتاج إىل جهد كبري وتفرغ وانعزال 
عن كثري من األمور فضاًل عن عرشات من السنني 
»املتسارعني يف  أن  وتطويره«، موضحًا  به  لإلحاطة 
هذه العلوم جهلة أغوهْتم الدنيا وخدعتهم الشبهات 

وانتهى هبم األمر إىل االدعاءات«.

e



ممثل المرجعية الدينية العليا 
 البهجة لطلبتها 

ُ
حيي تراثها ويعيد

ُ
ي

المدرسة المازندرانية... تاريخ مشرق ومتجدد

بعد غلقها لعقوٍد طويلة...
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بُنيت المدارس بمواصفات معمارية رفيعة تتناسب مع أهميتها الدينية والعلمية، حيث ترك التجانس 
المتعدد بين أهالي كربالء بصمة في الحضارات العمرانية المتنوعة في تلك المدارس وال يزال أثره واضحًا 

في مباني األزقة القديمة في كربالء المقدسة, والبعض من هذه المدارس التي هُدّمت من قبل 
السلطات المتعاقبة التي حكمت العراق كان ذلك تقويضًا لتراث حضاري وعلمي وإنساني ال يعوّض.

وفي لحظة تاريخية شهدتها كربالء المقدسة افتتح ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المدرسة 
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي بحضور حشد كبير من العلماء األجالء وأساتذة الحوزات العلميّة من 

النجف األشرف وكربالء المقدسة، وفضيلة األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد جعفر الحسيني.
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املازندرانية تشهد توافد العلامء يف حفل افتتاحها
وقد شهد حفل االفتتاح كلمة املتويّل الرشعي للعتبة احلسينية 

املقدسة الشيخ )عبد املهدي الكربالئي( وجاء فيها: 
رحال  حمط  املقدسة  كربالء  مدينة  ان  اجلميع  عىل  خيفى  »ال 
العلمية  احلركة  ازده��رت  ارضها  وعىل  والفقهاء  العلامء 
احلوزوية لقرون عديدة وشهدت مدارسها وحمافلها الدينية 
ظام اثروا املدرسة االمامية بمختلف  ودروسها نتاج علامء عرِ
واص��ول  فقه  من  اختصاصاهتا  بمختلف  االهلية  العلوم 
)عليه  الشهداء  بسيد  فلذلك  وغريها  وتفسري  وحديث 
تراثها وسمت ارضها  السالم( واوالده واصحابه فقد عبق 
بتلك املدارس احلوزوية التي ختّرج منها عرشات من اعاظم 
واذا  احلسيني  املنرب  واساتذة  وعمداء  العلامء  ودليل  الفقهاء 
كان بعض احلكام الظاملني قد حاولوا ان يطمسوا وُيضعفوا 
)عليه  الشهداء  سيد  وبركات  ان��وار  فإن  العلمية  حركتها 
متدفقة  حية  العلمية  احلركة  هذه  تبقى  ان  إال  تأبى  السالم( 

مزدهرة بالنشاط العلمي والديني واجلهادي«.
وتابع سامحته »من هنا كان لرِزامًا علينا مجيعًا ان ننهض ونجد 
التارخيية  وحركتها  حيويتها  من  شيئًا  النهضة  لتلك  لُنعيد 
املدارس  بناء  إلعادة  والعملية  العلمية  اجلهود  هذه  فكانت 
وبحمد  وحموها  طمسها  البائد  النظام  حاول  التي  احلوزوية 

املدارس  هبذه  جديد  من  العلمية  احلركة  ازدهرت  فقد  اهلل 
واساتذهتا ودروسها وكانت هذه املدارس وحلقات الدرس 
عادت  قد  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  نشهدها  التي  احلوزوي 

اقوى«.
واشار الشيخ الكربالئي خالل حفل االفتتاح اىل »ان املدرسة 
احلسينيني  اخلطباء  شيخ  مدرسة  هي  افتتاحها  نشهد  التي 
املازندراين  مهدي  حممد  الشيخ  اخلطيب  املقدسة  كربالء  يف 
اخلطباء  شيخ  بوصفه  اشتهر  الذي  ث��راه(  )طاب  احلائري 
االئمة  ورثائه  مؤلفاته  لكثرة  املقدسة  كربالء  يف  احلسينيني 
االطهار )عليهم السالم( التي اصبحت فيام بعد مصادر قّيمة 
اهلل  ايب عبد  الشهداء  والذاكرين ملصاب سيد  اخلطباء  لسائر 

احلسني )عليه السالم(«.
عامرة املدرسة وحمتوياهتا

حيدثنا املهندس ثائر موفق توفيق مهندس املرشوع: »شيدت 
مربعا،  م��رتا   )750( مساحتها  ارض  عىل  املدرسة  بناية 
وسكن  دينية  مدرسة  اىل  اضافة  ورضحي��ا  مصىل  وتشمل 
للطلبة، ويتكون هذا املرشوع من اربعة طوابق، حيث حيتوي 
املازندراين( مع  الشيخ  امُلصىل مع )قرب  الطابق االريض عىل 
فتحتوي  والثالث  والثاين  االول  الطوابق  اما  اإلدارة،  غرف 

عىل غرف املنام والقاعات الدراسية«.
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وحتدث توفيق عن »استخدام الكايش الكربالئي للمحافظة 
ومراعاة  دينية  مدرسة  بكوهنا  للبناية  السابق  املوروث  عىل 
للطابع االسالمي«، مشريا اىل ان »مدة االنجاز اعتمدت عىل 
التربعات  يعتمد عىل  كان  املرشوع  ان  املالية حيث  الظروف 
مخس  حوايل  املرشوع  تنفيذ  ملدة  وبالنسبة  الرشعية  واحلقوق 
سنوات بسبب التوقفات الناتة عن االزمة املالية التي مر هبا 
البلد، أما املرشوع فقد كان من تنفيذ العتبة احلسينية املقدسة«.

امهية بناء املدارس الدينية يف كربالء
حيدثنا الشيخ عقيل هادي الفتالوي مسؤول الشؤون الدينية 
فقال:  الدينية  املدارس  تشييد  امهية  عن  احلسيني،  املخيم  يف 
»من االمور التي البد ان هُيتم هبا وخصوصًا يف مدينة كربالء 

يف  العلمية  احلركة  لرفد  الدينية  امل��دارس  بناء  هي  املقدسة 
ممثلية  تشييدها  بإعادة  قامت  التي  املدرسة  وه��ذه  املدينة، 
مكتب سامحة السيد السيستاين )دام ظله( يف كربالء املقدسة 
وستكون هناك خطوات اخرى إلقامة مثل هكذا مدارس يف 

كربالء املقدسة.
وشاركه احلديث الشيخ امحد الصايف بقوله: »بمناسبة افتتاح 
مسكنًا  كان  ال��ذي  املكان  يف  اجلديدة،  احُللة  هبذه  املدرسة 
كان  حيث  املازندراين  الشيخ  للمرحوم  ومسجدًا  وجملسًا 
االمام  جمالس  ويقيم  املكان  هذا  يف  اجلامعة  ويقيم  يدرس 

احلسني )عليه السالم( بصوته اجلهوري والشجي«. 
من  يرسلوا  ان  الناس  من  وفئة  جمموعة  لكل  »البد  وتابع 
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يرونه مؤهال ً لطلب العلم وقادرًا عىل ما يمر به الطلبة من 
كي  العلم  طلب  عىل  يشجعوا  ان  البد  احلياة  يف  صعوبات 
ينترش العلم فنحن من هذا املكان وبربكة افتتاح هذه املدرسة 
نوّجه الدعوة لكل من جيد يف نفسه مؤهالت لطلب العلم 
العلم يف احلواضن االسالمية وهي كثرية  يتوجه لطلب  ان 

واحلمد هلل«.
وقفية املدرسة وانجاز العتبة احلسينية املقدسة هلا

االرسة  اف��راد  احد  احلائري(  عيل  )احل��اج  تقّدم  جهته  من 
عبد  الشيخ  لسامحة  اجلزيل  الشكر  بتقديم  املازندرانية 
انجاز  يف  شاركوا  الذين  االخوة  وكافة  الكربالئي  املهدي 
املازندراين  الشيخ  »عندما شيد  وقال:  املبارك،  الرصح  هذا 
افضل  عىل  البناء  يكون  ان  جاهدًا  سعى  احلسينية  احلائري 
حال، واليوم كام هو يأمل، فقد قامت العتبة احلسينية املقدسة 
مشكورة باستعامل افضل مستلزمات البناء وبأفضل املعايري.

واملدرسة وقٌف عام حيث ان املرحوم اشرتى هذه االرض 
وبناها يف تلك الفرتة من اتعابه اخلاصة وكان البناء يف تلك 
الفرتة حيث ان املرحوم عندما بناها كانت عىل افضل حال 
من  املازندراين  الشيخ  حسينية  كانت  حيث  طريقة  وافضل 
وهناك  والفقهاء  للعلامء  مالذا  وكانت  املرموقة  احلسينيات 
مكتبة ضخمة يف احلسينية مع االسف يف زمن النظام البائد 

تم ختريبها..
النجف  اىل  توّجه  العائلة  اف��راد  احد  النظام  سقوط  وبعد 
االرشف واعطى وثائق االرض اىل سامحة السيد السيستاين 
عبد  الشيخ  سامحة  اىل  انتقلت  ثم  ومن  الوارف(  ظله  )دام 

املهدي الكربالئي وقاموا هبذا البناء..
املازندراين يف سطور... 

سنة  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  امل��ازن��دراين  الشيخ  ول��د 
اهلادي  عبد  الشيخ  ابيه  رعاية  حتت  ونشأ  1295هجرية 
النجف  مدينة  اىل  هاجر  ثم  عليه(  اهلل  )رمح��ة  امل��ازن��دراين 
يف  دروس��اً  تلقى  حيث  العلمية  حلوزهتا  وانتمى  االرشف 
االصول وعلم الكالم واقام فيها مدة بعدها عاد اىل مدينته 
كربالء املقدسة حيث واصل فيها حتصيله وابحاثه يف حوزته 
العلمية حتى انخرط يف جمال اخلطابة احلسينية وقد اشتهرت 
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جمالسه بالوعظ واالرشاد فكان ورعًا تقيًا خملصًا يف خدمته 
العديد  يديه  عىل  وتتلمذ  السالم(..  )عليه  الشهداء  لسيد 
الزهراء  عبد  الشيخ  املرحوم  منهم  الفرتة  تلك  خطباء  من 
وثلة  الشاهرودي  مرتىض  والشيخ  اهلل(  )رمح��ه  الكعبي 
سامحته  وتويف  عديدة،  مؤلفات  وله  غريهم..  اخلطباء  من 
ناهز  عمر  عن  1964ميالدية  واملوافق  1385هجرية  سنة 
التسعني عامًا وشّيع تشييعًا مهيبًا واغلقت املحال يف كربالء 

املقدسة وُدفن يف نفس حسينيتهرِ بحسب وصية لُه.
جدير بالذكر ان الشيخ حممد مهدي املازندراين لُه مؤلفات 
)معايل  وكتاب  جملدين(  يف  طوبى  )شجرة  منها  عديدة 
السبطني يف احوال اإلمامني احلسن واحلسني عليهام السالم( 

وحسينية  مدرسة  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  آث��اره  وم��ن 
وتعرضت  1956م  عام  يف  ُاسست  وقد  باسمه،  اشتهرت 
املدرسة  الظاملة وها هي  امُلبادة  للمصادرة من قبل احلكومة 
ممثلية  قبل  من  جديد  من  وتشييدها  وبناؤها  تأسيسها  ُيعاد 
مكتب سامحة اية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين 
تسعى  والتي  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  الوارف(  )دام ظله 
املمثلية اىل ان تكون هذه املدرسة عامرة بطلبة جيمعون بني 
التحصيل واجلرِد العلمي والتقوى والورع ومكارم االخالق 
تعاىل  هلل  وعملهم  وعلمهم  دروسهم  يف  خيلصون  واساتذة 

ويكونون قدوة لسائر الناس..
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الشك ان قسم رعاية الحرم الشريف التابع لالمانة العامة للعتبة 
الحسينية المقدسة يقدم أعماال وخدمات متنوعة للزائرين الكرام 

بما يناسب حجم وقدسية المكان الشريف، فقد اخذ هذا القسم 
على عاتقه اعمال الغسل والتنظيف بشكل دوري خاصة في داخل 

الصحن المشرف وخارجه كذلك صيانة المفروشات وفرشها... 
ولمزيد من االطالع على مهامه وما يقدّمه من خدمات اطلعت 

مجلة )االحرار( على ما يضمُّ القسم من شُعب منضوية تحت لوائه 
وتعمل على مدار الساعة، ومنها شعبة التصحيف التي استحدثت 
عام 2020 بعد ان كانت وحدة تابعة الى شعبة المكتبات اخذت 

على عاتقها إعادة تأهيل وتصحيف ما يقارب الـ 15,000 كتابا 
وتوحيدها، وهذا النشاط البارز خالل هذه الفترة الوجيزة تطلب 

اللقاء بالكوادر العاملة والتعرف على آليات العمل.    

في العتبة المقدس���ة تقوم بأعمال 
كبيرة وفريدة من نوعها

تقرير: قا�شم عبد الهادي – ت�شوير: ح�شنني ال�شر�شاحي

بما يتناسب مع حجم وعظمة الكتب المقدسة

شعبة )التصحيف( 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

16
ل�سنة 2020 م

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال



تجليد وتوحيد

يف هذا السياق حتدث مسؤول شعبة التصحيف )كرار رزاق 
فكرة  خالل  من  الشعبة  هذه  »استحدثت  قائال:  العقايب( 
)منتظر احلمداين( عام 2017م  السيد  القسم  قدمها رئيس 
لشعبة  تابعة  وحدة  عن  عبارة  كانت  البداية  يف  اهنا  حيث 
اىل  هتدف  احلايل  العام  مطلع  شعبة  اصبحت  ثم  املكتبات 
تصحيف و)تليد( الكتب املوزعة يف داخل العتبة احلسينية 
الصاحلني  وضياء  اجلنان  ومفاتيح  الكريم  كالقرآن  املقدسة 
خاصا،  لونا  منها  كل  وإعطاء  الكتب  تلك  مجيع  وتوحيد 
ذلك ألهنا يف السابق كانت بألوان خمتلفة لكن هذه الشعبة 
اخذت عىل عاتقها توحيد االلوان حيث تم تصحيف القرآن 
الكريم باللون االبيض ومفاتيح اجلنان باللون االمحر وضياء 

الصاحلني باللون االسود«.
مراحل التصحيف

ان الكتب بعد استهالكها نتيجة االستخدام املتكرر من قبل 
الزائرين الكرام يتم نقلها من الصحن احلسيني الرشيف اىل 
منتسبي  قبل  من  عليها  االطالع  ثم  ومن  التصحيف  شعبة 
الشعبة البالغ عددهم )عرشة اشخاص( وكل منهم خمتص 

مراحل،  بعدة  الكتب  متر  وبعدها  العمل،  من  معني  بجزء 
االوىل منها هي مرحلة التدقيق ان كان هناك نقص فيه يتم 
الناقصة حيث توجد لدينا طابعة او يمكن  اضافة االوراق 
استخدام اوراق معينة من كتاب اخر، ثم مرحلة )التعريش( 
حيث نقوم بقص عدة ملمرتات من الورق لتعديل هنايات 
قوة  لتعطي  )امللمل(  مادة  الورق  عىل  يضاف  ثم  االوراق، 
اكثر، ثم بعد ذلك مرحلة )الشريازة( لتعطي مجالية للكتاب 
الكتاب  تغليف  مرحلة  تأيت  ذلك  وبعد  الفراغات،  ولسد 
داخل  تكون  املراحل  هذه  ومجيع  كبسه،  ثم  ومن  بالنايلون 
الشعبة بام يف ذلك طبع الكتاب داخل الشعبة ايضا، وشهريًا 
يصل  واحيانًا  كتاب   )1000( ال�  يقارب  ما  بتغليف  نقوم 

العدد اىل )2000( كتاب.
أعمال مستمرة

يف املجمل ان شعبة التصحيف عملت عىل اعادة تأهيل ما 
يقارب )15.000( كتاب وتوحيد املصاحف املوجودة يف 
الصحن املرشف واحلرم الرشيف وكذلك احلائر والرساديب 
واملكتبات اجلدارية والذهبية والعمل جار عىل توحيد بقية 
الكتب االخرى من ضياء الصاحلني ومفاتيح اجلنان وغريها 

بام يتناسب مع عظمة تلك الكتب...
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العتبة الحسينية المقدسة تصل لمراحل 

متقدمة في مدارس االيتام النموذجية 

بمواصفات خاصة ومنظومات متطورة

ضمن سلسلة مشاريعها التعليمية التي تصب في خدمة المجتمع عامة السيما االيتام منها خاصة، 
تواصل الكوادر الفنية والهندسية في شركة ارض القدس الهندسية للمقاوالت وباشراف قسم 

المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة اعمالها إلنشاء مشروع مجمع مدارس االيتام 
بمنطقة حي السالم جنوب غرب مدينة كربالء المقدسة وبمساحة كلية تبلغ )10( دوانم، والذي 

يهدف الى احتضان االيتام والرقي بمستواهم التعليمي.
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وقال املهندس )سالم سعدون سلامن( عن الرشكة املنفذة 
للمرشوع: »وصل املرشوع اىل نسب مراحل متقدمة من 
يف  اخلاصة  املدارس  من  جمموعة  عىل  حيتوي  فهو  البناء، 
واعدادية(  متوسطة،  )ابتدائية،  مدارس  االيتام  رشحية 
صحي  ومركز  روضة  اىل  اضافة  للبنات  ومثلها  للبنني 
»املجمع  ان  مبينا  مصغرة«،  ادارة  توجد  مدرسة  ولكل 
حيتوي عىل مساحات خاصة باملدارس وقاعة للنشاطات 

املدرسية«.
التي  املشاريع  اهم  بني  من  يعد  »امل��رشوع  ان  اىل  مشريا 
االيتام  رشحية  خلدمة  املقدسة  احلسينية  العتبة  تنجزها 
وهو  التعليمي  بواقعهم  للنهوض  منها  سعيا  للنهوض 

حتفة معامرية تزين جنوب غرب املحافظة املقدسة«.
وتابع سلامن: »ان املدارس الست ستحتوي كل منها يف 
الواحد  املصعد  سعة  ومصعدين  مصىل  عىل  املبنى  نفس 

)20( طالبا باإلضافة اىل سالمل للطوارئ وُسلم وسطي 
ستحتوي  انه  اىل  اضافة  مدرسة،  لكل  وساحة  للطالب 
لألطفال  وحضانة  وروضة  للمجمع  مركزية  ادارة  عىل 
صحي  ومركز  وسطي  مغلق  وملعب  من طابقني  متألفة 
فأن  ذلك  عن  فضاًل  ايضًا،  املنطقة  اهايل  خيدم  للمجمع 
املدارس ستكون مزودة بمنظومات للصوتيات واالطفاء 
واالنذار مصممة وفق احدث التصاميم اهلندسية احلديثة 

مع مراعاة  ان تالئم متطلبات وزارة الرتبية«. 
عن  ناجي(  عزام  )زيد  املقيم  املهندس  حتدث  جهته  من 
بوترية  يسري  العمل  »ان  قائاًل:  اهلندسية  املشاريع  قسم 
متصاعدة وبوجبات متعددة للعمل، وان شاء اهلل سينجز 
ضمن السقف الزمني الذي وضعته ادارة العتبة احلسينية 
املقدسة واملفرتضة خالل )24( شهرا، حيث ان املرشوع 
بسبب  ولكن   ،)2019/9/1( بتاريخ  به  املبارشة  متت 
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ازمة  البلد من خالل  هبا  مرَّ  التي  الراهنة  الظروف 
باختاذنا  العمل  يتوقف  جائحة كورونا، مع ذلك مل 
بالوقاية  اخلاصة  السالمة  واج���راءات  اساليب 

لغرض استمرار سري العمل«.
منوهًا عن: »تصميم املرشوع وتنفيذه وفق تصاميم 
واألمان  السالمة  لرشوط  ومراعية  حديثة  علمية 
خمتربات  عىل  حتتوي  امل��دارس  ان  حيث  وغريها 

للحاسوب  وخمترب  واالحياء  والفيزياء  للكيمياء 
واخر للصوت فضاًل عن اهنا ستؤثث بأثاث خاص 
سبورات  عىل  سيحتوي  كام  للمدارس،  ��ع  وضرِ
بعدد  الطلبة  جللوس  خاصة  ومقاعد  الكرتونية 
الرتبية  قسم  من  حتدد  معينة  رشوط  ضمن  حمدود 

والتعليم اخلاصة بإدارة العتبة احلسينية املقدسة«.
الذكور  م���دارس  ب��ني  »تفصل  ذل��ك  اىل  مضيفًا 
االدارية  البناية  هي  خاصة  ابنية  االناث  ومدارس 
والقاعة الرياضية املغلقة وبناية الروضة واحلضانة، 
اضافة اىل بعض املساحات اخلرض التي ستكون يف 
الذي سيكون  والنافورات والسياج  املجمع  داخل 

فيه مداخل خاصة والبوابة«.
وجدير بالذكر ان هذا املرشوع يعد مكماًل لسلسة 
األمانة  دأبت  التي  واخلدمية  العمرانية  املشاريع 
انجازها خدمة  املقدسة عىل  للعتبة احلسينية  العامة 
للمجتمع  بصورة عامة ولرشحية األيتام عىل وجه 

اخلصوص. 

املهند�س �شالم �شعدون �شلمان
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مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية  في النهضة الحسينية...

 علمي رصين وأفق واسع في 
ٌ

صرح
تجليات النهضة المباركة

ان االهتمام بعلوم اهل البيت )عليهم السالم( وابراز مفاهيمهم الفكرية والتاريخية 
واالجتماعية واألخالقيّة من االهداف واالولويات التي تسعى العتبة الحسينية 

المقدسة الى ترسيخها في المجتمع االسالمي والتذكير بها، وبناء 
مجتمع علمي اسالمي رصين يأخذ على عاتقهِ التصدي امام 

الهجمات التكفيرية الشرسة الساعية الى تشويه صورة 
االسالم واالئمة االطهار بين البلدان الغربية.

االحرار: ح�شنني الزكروطي - ت�شوير: احمد القري�شي
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سة وارث األنبياء للدراسات 
ّ

عد مؤس
ُ
وت

ة في النهضة الحسينية في 
ّ
صي

ّ
التخص

م 
ّ

محافظة النجف االشرف واحدة من أه

ة في المجال 
ّ
صي

ّ
المشاريع العلمية التخص

ة 
ّ
سة فكري

ّ
النهضة الحسينية، فهي مؤس

ة متعددة الفروع، وجل اهتمامها 
ّ
صي

ّ
تخص

صي 
ّ

ينحصر في المجال العلمي والتخص

ة المباركة.
ّ
للنهضة الحسيني

وللحديث اكثر حول هذا الموضوع التقت 

مجلة )االحرار( مدير مؤسسة وارث االنبياء 

)عليه السالم( الشيخ )باقر الساعدي( 

والذي قربنا اكثر عن عمل المؤسسة 

ونشاطاتها الفكرية واالنسانية من خالل 

قوله: “انشئت مؤسسة وارث االنبياء في 

محافظة النجف االشرف بمباركة المتولي 

الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 

سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي،  إذ 

 بهذا المشروع المبارك 
ً
ا

ّ
كان وال زال مهتم

، ولديه اطالع كامل على 
ً
 بالغا

ً
اهتماما

جميع مجريات أعماله العلمية ومشاريعه 

بتمام تفاصيلها، كما أّن هذا المشروع 

بأصله وفروعه ومقّره وجميع ممتلكاته 

هو أحد عائدات العتبة الحسينية المقدسة 

، وجميع أفراد كادره هم من 
ً
 وقانونا

ً
شرعا

منتسبي العتبة الحسينية المقدسة
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بعناية  حيظى  املؤسسة  م��رشوع  ف��إّن  ُأخ��رى،  جهٍة  ومن 
ذلك  رأس  وعىل  األرشف،  النجف  يف  العظام  مراجعنا 
املرجعية العليا املتمثلة بآية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني 
عىل  القائمون  حيرص  إذ  ال��وارف(،  ظّله  )دام  السيستاين 
املؤسسة وبجميع املجاالت أن يكونوا حتت عناية العلامء 
تروم  التي  والنشاطات  األعامل  جمريات  مجيع  يف  األعالم 

املؤسسة إنجازها.
اقسام املؤسسة ومشاريعها

من  جمموعة  تضم  املؤسسة  »ان  الساعدي:  واض��اف 
يسمى  ما  منها  معني،  بجانب  خيتص  منها  وكل  االقسام، 
ب� قسم )التأليف والتحقيق(، والذي يعمل عىل مستويني 
تأليف  عىل  يعمل  وال��ذي  ب)التأليف(،  يتمثل  االول 

يتّم  مل  والتي  املهمة،  احلسينية  املوضوعات  حول  ُكُتٍب 
من  حّقها  ُتعَط  مل  التي  أو  والتنقيب،  بالبحث  تناوهلا 
خارج  املؤلَّفة  احلسينية  الكتب  استقبال  عن  فضال  ذلك، 
العلمية،  اللجنة  قبل  من  وفّنيًا  علمّيًا  ومتابعتها  املؤّسسة، 
وجدت،  ان  الالزمة  واإلصالحات  التعديالت  وإجراء 
بعد ذلك يتم طباعتها ونرشها، اما املستوى الثاين فيتمثل 
الرتاث  وحتقيق  مجع  عىل  جاٍر  فيه  والعمل  )التحقيق(  ب 
وهنضته  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  عن  املكتوب 
املباركة، سواء املقاتل منها، أو التاريخ أو السرية وغريها، 
ضمن  داخلة  أو  مستقل  كتاٍب  يف  كانت  ان  النظر  بغّض 
جاٍر  العمل  كذا  التحقيقّية(،  احلسينّية  )املوسوعة  كتاب 
مل  التي  احلسينية  املخطوطات  متابعة  عىل  القسم  هذا  يف 
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ُتطبع إىل اآلن، من اجل مجعها وحتقيقها و من ثّم طباعتها 
ونرشها.

جملة االصالح احلسيني
بمجّلة  يتمثل  املؤسسة  يف  الثاين  املحور  »ان  وت��اب��ع: 
)اإلصالح احلسيني(، وهي جمّلة علمية فصلية ختصصّية، 
احلسينّية،  النهضة  جمال  يف  املتخّصصة  بالبحوث  ُتعنى 
وكذا الدراسات العلمية يف حقول املعرفة الدينّية، وهتتّم 
عىل  الضوء  وتسليط  احلسيني،  الفكر  وآفاق  معامل  بنرش 
اإلنسانية  واجلوانب  وتراثها،  احلسينّية  النهضة  تاريخ 
تلك  صاحبت  التي  واألدب��ي��ة  والفقهية  واالجتامعية 
النهضة املباركة، وهي تصدر عن مؤّسسة وارث األنبياء 
النجف  يف  احلسينّية  النهضة  يف  التخصصّية  للدراسات 

جل  املجلة  تضع  ك��ام  املقدسة،  ق��م  ومدينة  األرشف 
الدينّية  والدراسات  البحوث  ونرش  باستقطاب  اهتاممها 
ويف  واإلبداعّية،  التجديدّية  اجلوانب  ذات  التخّصصية 
القرآنية  الدراسات  لتشمل  واملجاالت،  احلقول  كاّفة 
يرتبط  ما  وكذا  والفقهّية،  والتارخيّية  والفكرّية  والعقدّية 
والنصوص  وال��زي��ارات  األدعية  من  الديني،  بالرتاث 

الدينّية بشكل عام.
واردف الساعدي: »فيام يأيت عمل قسم )رّد الشبهات عن 
املثارة حول اإلمام  الشبهات  النهضة احلسينية( عىل مجع 
ثّم  وتبويبها،  وفرزها  وهنضتهرِ،  السالم(  )عليه  احلسني 
الرد عليها بشكل علمي حتقيقي، لتايت بعدها )املوسوعة 
السالم((  )عليه  احلسني  اإلم��ام  كلامت  من  العلمية 
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000

سة وارث األنبياء للدراسات 
ّ

سلسلة اهداف واستراتيجيات لمؤس

صية في النهضة الحسينية بين تحقيق المخطوطات 
ّ

التخص

النادرة حول اإلمام الحسين )عليه السالم(، وطباعة البعض 

ٍة 
ّ
ٍة والفكري

ّ
منها، واصدار موسوعات تتناول الموضوعاٍت العلمي

وبين تفعيل الفكر الحسيني في الوسط األكاديمي الجامعي

يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  كلامت  بتجميع  واملتمثلة 
خمتلف العلوم وفروع املعرفة، وتبويبها حسب التخّصصات 
االختصاص  ذوي  ي��دي  بني  وضعها  ثم  وم��ن  العلمية، 
ليستخرجوا منها نظريات علمّية ممازجة بني كلامت اإلمام 

)عليه السالم( والواقع العلمي«.
)عليه  احلسني  اإلم��ام  معارف  )دائ��رة  قسم  »ام��ا  وارسد: 
السالم(( وهي موسوعة تشتمل عىل كّل ما يرتبط بالنهضة 
احلسينية من أحداث ووقائع ومفاهيم ورؤى وأسامء أعالم 
ُترتب حسب  اأُلمور، حيث  وأماكن، وكتب، وغريها من 
املعارف  دوائر  به يف  باء(، كام هو معمول  )األلف  حروف 
ُتراعى  رصينة،  علمّية  مقاالت  شكل  وعىل  واملوسوعات، 
عص�رية  بلغٍة  ومكتوبٌة  العلمّية،  املقالة  رشوط  كّل  فيها 
والذي  اجلامعية(  )الرسائل  قسم  كذلك  َسلس،  وُأسلوٍب 
يعمل عىل مستويني، االول يشمل إحصاء الرسائل اجلامعية 

التي ُكتبْت حول النهضة احلسينية، ومتابعتها من قبل اللجنة 
العلمية املتخصص، من اجل رفع النواقص العلمية، وهتيئتها 
للطباعة والنرش، فيام يتم إعداد موضوعات حسينّية تصلح 
طاّلب  بمتناول  تكون  جامعية  واطروحات  رسائل  لكتابة 
العليا، فيام يأيت عمل قسم )الرتمجة( عىل ترمجة  الدراسات 

الرتاث احلسيني إىل اللغة العربّية«.
اما عمل قسم )الرصد( فيتمثل برصد مجيع القضايا احلسينّية 
والكتب،  اإللكرتونية،  واملواقع  الفضائيات،  يف  املطروحة 
أهّم  حول  واضحة  رؤية  اعطاء  بغية  وغريها،  واملجالت 
أبعادها،  بمختلف  احلسينية  بالقضية  املرتبطة  اأُلم��ور 
العاّمة  السياسات  رسم  يف  جّدًا  مؤّثرًا  يكون  بدوره  وهذا 
املؤّسسات  بقية  وكذا  فيها،  األقسام  بقّية  ورفد  للمؤّسسة، 
هذا  يف  ويتّم  كام  املعلومات،  بمختلف  العلمية  واملراكز 

القسم إصدار جملة شهرية باسم )الراصد احلسيني(«.
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فيام يأيت عمل  قسم )الندوات(: »عىل إقامة ندوات علمّية 
ختّصصية يف النهضة احلسينية، بحضور باحثني، وحمّققني، 

وذوي االختصاص«.
ويوجد قسم خمتص يف مجع الرتاث احلسيني املطبوع حتت 
مسمى قسم )املكتبة احلسينية التخّصصية(، كذلك يوجد 
عىل  املؤسسة  عمدت  حيث  اإللكرتوين(،  )املوقع  قسم 
االنبياء  وارث  مؤسسة  اسم  حيمل  الكرتوين  موقع  انشاء 
القراء  اثراء  ومهمته   ،)www.warithanbia.com(
واملختصني بالشأن العلمي والديني يف املجال االلكرتوين 

عرب نتاجاهتا ونشاطاهتا العلمية.
املؤسسة  ان  الساعدي  بني  فقد  النسوي  اجلانب  يف  اما 
قسم علمي  النسوي، وهو  باجلانب  قسام هيتم  وفرت  قد 
املتعلقة  الفكرية  واألب��ح��اث  بالنتاجات  هيتّم  تبليغي 
بالنهضة احلسينية مع التأكيد عىل اجلانب النسوي يف هذه 
الواقعة،  البارز يف هذه  الزينبي  والدور  العظيمة،  النهضة 

وما تالها من أحداث مصريية مهّمة، ويتفرع هذا القسم 
إىل شعب علمّية موازية لألقسام العلمية اأُلخرى ، من بينها 
وحدة )جملة اإلصالح احلسيني( والتي تعمل عىل  تغطية 
األبحاث النسوية يف النهضة احلسينية وخصوصًا األبحاث 
التي تتعّلق بالسيدة زينب )عليها السالم(، وبالشخصيات 
النسوية التي كان هلا دوٌر بارٌز يف واقعة الطف وما بعدها، 
كذلك وحدة )التأليف والتحقيق( والتي تعمل عىل تغطية 
النتاجات العلمية النسوية يف هذا اجلانب، ويكون التأكيد 
عىل الدور النسوي النهضوي والعقائدي للمرأة يف واقعة 
كربالء وما بعدها، كذلك  وحدة )الندوات واملؤمترات( 
ويكون الرتكيز فيها عىل بث الوعي احلسيني والزينبي بني 
)بحوث  وحدة  واخريًا  النسوية،  املجتمع  طبقات  خمتلف 
التبليغ  ووحدة  والدكتوراه(  واملاجستري  البكالوريوس 
النسوي، ومن مهامها استضافة النساء الفاضالت إلقامة 
دورات ختّصصية يف كربالء املقّدسة وباقي مدن العراق«.
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اقامت مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( ورشة عمل بعنوان )مراقبة الفعاليات العصبية اثناء العمليات 
الجراحية( بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس االعلى لالختصاصات الصحية والمجلس العلمي 

للجراحة العصبية وبمشاركة واسعة من محاضري اقليم كردستان العراق ومدينة الطب استمرت ليومين متتاليين 
وكان الهدف االساس منها توفير اجهزة تتناسب مع حجم وتعقيد الحاالت الجراحية المعقدة وخصوصًا عمليات 

جراحة العمود الفقري المتقدمة وجراحة الدماغ لذا ظهرت الحاجة الى ان تُجرى هذه الورشة وفق ائمن السُبل 
من خالل مراقبة الفعاليات العصبية اثناء تلك العمليات للحصول على عمليات آمنة وسليمة لمرضانا.

االولى على مستوى الشرق االوسط...

وتفادي المضاعفات اثناء العمليات الجراحية

ورشة علمية تهدف للرقي بالواقع الطبي

تقرير: قا�شم عبد الهادي – ت�شوير: حممد القرعاوي
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الدكتور �شفاء احل�شيني

الرشق  يف  تعقد  التي  نوعها  من  االوىل  الورشة  هذه  وتعد 
االوسط. 

مراقبة الفعاليات العصبية
يف هذا السياق حتدث مدير عام مؤسسة االمام زين العابدين 
قائال:  احلسيني(  صفاء  )الدكتور  الطبية  السالم(  )عليه 
العابدين  زين  االم��ام  ومستشفى  مؤسسة  بني  »بالتنسيق 
الصحية  لالختصاصات  االعىل  واملجلس  السالم(  )عليه 
مع  بالتنسيق  وكذلك  العصبية  للجراحة  العلمي  واملجلس 
وزارة الصحة العراقية تم إقامة ورشة العمل اخلاصة بمراقبة 
الفعاليات العصبية اثناء اجراء العمليات اجلراحية وخصوصًا 
املعقدة منها، واقيمت فعاليات الورشة يف مقر املؤسسة نفسها 
وتضمنت يف اليوم االول اقامة حمارضات خاصة بآلية ومراقبة 
املدربني  قبل  من  عمل  ورشة  تلتها  العصبية  الفعاليات  هذه 
شامله  من  العراق  حمافظات  كافة  من   )27( عددهم  والبالغ 

وجنوبه«.
االجابة عىل االسئلة

تضمن اليوم الثاين عددا  من العمليات اجلراحية املقدمة من 
قبل اساتذة املجلس العريب للجراحة العصبية ومنهم االستاذ 
العميل  التطبيق  اجراء  خالهلا  من  تم  مخاس(  منري  )الدكتور 
للمناقشة  املجال  فسح  وايضًا  االول  اليوم  يف  عليه  املتدرب 

والرد عىل مجيع االسئلة املقدمة اثناء اجراء العملية.
اهلدف االسمى الذي البد منه

ازدياد  بعد  يأيت  ورش  هكذا  مثل  اقامة  من  االساس  اهلدف 
احلاالت املعقدة التي تصل باستمرار اىل مستشفى االمام زين 
العابدين )عليه السالم( لذلك البد من توفري اجهزة تتناسب 
مع حجم وتعقيد هذه العمليات وخصوصًا عمليات جراحة 
الدماغ لذا ظهرت احلاجة  املتقدمة وجراحة  الفقري  العمود 
خالل  من  أمانا  الُسبل  اكثر   وفق  العملية  هذه  ُترى  ان  اىل 
للحصول  العمليات  تلك  اثناء  العصبية  الفعاليات  مراقبة 
عىل عمليات آمنة وسليمة ملرضانا، وانه مع ازدياد هذا العدد 
وتوّفر تلك االجهزة يف مستشفى االمام زين العابدين )عليه 
تلك  تعميم  عىل  اجلميع  قبل  من  الرغبة  ظهرت  السالم( 
الفائدة عىل عموم االطباء والتقنيني يف عموم العراق لغرض 
تلك  مثل  إجراء  إمكانية  قابلياهتم يف  زيادة خربهتم وتوسيع 
مستشفيات  كافة  يف  التقنيات  بتلك  ومصاحبتها  العمليات 

العراق.
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تعاون عاملي وعودة النشاطات
مؤسسة  مثل  متعددة  مؤسسات  مع  كثرية  تفامهات  العابدين  زين  ملؤسسة  ان 
املجالس  وكافة  الصحية  لالختصاصات  العريب  املجلس  ومع  العلمية  مسك 
وكذلك  ايرلندا  يف  امللكية  الكلية  ومع  العلمي  البورد  ضمن  املندرجة  العلمية 
اقامة ورش  تبّنت املؤسسة ذلك والذي يأيت ضمن منهاجها  مع جهات كثرية 
ودورات تدريبية عىل مدار السنة، وبعد التحسن اجلزئي يف السيطرة عىل جائحة 
املحارضات  جدول  إحياء  اعادة  سبيل  يف  نشاطها  املؤسسة  ستعاود  كورونا 

واملؤمترات وورش العمل يف خمتلف االختصاصات.
االوىل عىل مستوى الرشق االوسط

بدوره حتدث استشاري اجلراحة العصبية وعضو اهليئة التدريسية يف كلية الطب 
)الدكتور  العراق  يف  العصبية  للجراحة  العريب  املجلس  ورئيس  بغداد  بجامعة 
منري مخاس فرج( قائال: »تعد ورشة مراقبة الفعاليات العصبية اثناء العمليات 
اجلراحية االوىل من نوعها التي تعقد يف الرشق االوسط وليس فقط يف العراق 
وحقيقة هو موضوع مهم جدًا يدخل يف خمتلف التداخالت اجلراحية التي هلا 

ارتباط سواء بالدماغ او النخاع الشوكي او االعصاب املحيطية«.
تفادي املضاعفات

مل تقترص الورشة عىل اجلراحة العصبية؛ وانام شملت باقي اجلراحات ايضًا مثل 
جراحة القلب والرشايني وجراحة العظام والكسور وهذا يشء جدًا مهم جيعلنا 
نتفادى الكثري من املضاعفات التي يمكن ان حتصل اثناء العملية اجلراحية وهذه 
التقنيات متكننا ان نحّذر اجلراح اكثر اثناء اجراء العملية اجلراحية كي  يتفادى 

حصول اية مضاعفات بالنسبة للمريض.

أول ورشة عمل من نوعها تقام 
في العراق والشرق االوسط 

لمراقبة الفعاليات العصبية اثناء 
العمليات الجراحية  وتسعى 

لتدريب كوادر طبية متخصصة 
وتطوير الطالب واالخصائيين 

الداخليين في حقل الفسلجة 
العصبية

د. حممد عمارة
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تدريب الكوادر الطبية
واجلانب  االختصاص  هبذا  يعمل  ال��ذي  الكادر  ان 
اهداف  من  كان  لذلك  العراق   داخ��ل  ج��دًا  حم��دود 
ال��ورش��ة ال��ع��م��ل ع��ىل ت��دري��ب وت��ط��وي��ر ال��ط��الب 
العصبية  الفسلجة  حقل  يف  الداخلني  واالخصائيني 

سواء  اجلراحني  نعّرف  وايضًا  التقنيات  ه��ذه  عىل 
او  وكسور  عظام  جراحي  او  اعصاب  جراحي  كانوا 
جراحة القلب عليها، وتضمن اليوم الثاين من الورشة 
اجراء عمليات جراحية وتدريب حقيقي عىل مرىض 
اجلراحي وكانت فرصة جيدة  التداخل  اثناء  حقيقيني 
املوجودة  االمكانات  ه��ذه  عىل  اجل��راح��ني  باطالع 
العصبية  الفسلجة  اطباء  مع  بالتعاون  عليها  والتعرف 
لتفادي الكثري من املضاعفات التي قد حتصل للمرىض 
اثناء العملية اجلراحية، ومن خالل هذه التجربة االوىل 

وهناك  احلقيقية،  خمرجاهتا  عىل  احلصول  من  الب��د 
ختطيط لورش الحقة يف اماكن اخرى.

ورشة مهمة بنتاجها
التي  املحارضة  خالل  من  الورشة  يف  مشاركته  عن 
الفسلجة  اخصائي  حت��دث  االول  يومها  يف  قدمها 

وحتديدا  العراق  كردستان  اقليم  من  والقادم  العصبية 
ع��امرة(  حممد  )الدكتور  اربيل  حمافظة  صحة  دائ��رة 
اصابات  نسبة  تقلل  ألهنا  جدا  مهمة  »الورشة  قائال: 
مراقبة  جهاز  وجود  يف  العصبية  والعوارض  الشلل 
اجلراحية  العمليات  اثناء  العصبية  واجلملة  الدماغ 
حيصل  ان  يمكن  ال  املوضوع  وهذا  واملطورة،  املعقدة 
واقوى  بأعىل  فخمة  عمليات  ص��االت  توفر  ب��دون 
واحدث  بأكرب  حاليا  املتوفرة  الصاالت  وهذه  تهيز، 

مستشفيات العامل.

الدكتور منري خما�س فرج
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غسيل االفكار 
بقلم : غيث الدباغ

وصناعة الرأي العام
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احلقيقة  عن  اجلمهور  ابعاد  اىل  العملية  هذه  هتدف   
وادخاله يف دوامة عدم املعرفة باستخدام عدة وسائل، 
قد تكون مكتوبة او مرئية او سمعية، فضال عن استخدام 
وعلم  وااليديولوجيا  التاريخ  مثل  هلا  املساندة  العلوم 
النفس وعلم االجتامع وسحر البيان وغريها، معتمدين 
من  مزيفة  مفاهيم  وتشكيل  العقول  عىل  السيطرة  آلية 
 – ديامغوجية  احياءات  وبث  الكالمية  السيطرة  خالل 
الشعب  خلداع  السياسيون  يتبعها  أساليب  )جمموعة 
للسلطة وخدمة مصاحلهم(  للوصول  وإغراءه ظاهريًا 
تكون  ما  وغالبًا  للمتحدث،  الشخيص  الصالح  ختدم 
اشخاص  بواسطة  وتضليلها  األفكار  غسيل  عملية 
للمزج  الكالم  وتبطني  تزييف  فن  يف  برباعة  يتحلون 
بني احلق والباطل وضياع احلقيقة عن طريق احلوارات 
او  اغرائية  بصورة  العامة  املفتوحة  والنقاشات 
اغوائية، فيتحول فكر املستمع املتلقي من 

الرافض اىل املقتنع ثم املوافق.
وهذا التحريف والتزييف له 
ال��رأي  عىل  كبرية  مؤثرات 
حيث  املجتمع،  وبناء  العام 
الوحشية  تسوده  جمتمعًا  يوّلد 
ال��واق��ع  ع��ن  ال��ب��ع��ي��دة  واآلراء 
املألوف لكثرة االضطرابات وانعدام الثقة 
لذا  باملجتمع،  تفتك  ألهنا  االفراد  بني  التعامل  يف 

حيتاج املجتمع اىل خطوة جادة وحقيقية لرتسيخ الوعي 
الثقايف العام وآلية التعامل مع هكذا اشخاص ينرشون 
يف  متعمدين  كانوا  سواء  الناس،  بني  والذعر  اخلوف 

ذلك او جيهلون كيفية استخدام الوسائل املتاحة هلم 
وبفعل براعة هذه املؤسسات واملجاميع املضللة للحقيقة 
وقوة االيادي اخلفية الداعمة هلا، فقد ن�جحت يف غسل 
افكار بعض افراد املجتمع وتشكيل اساليب فكرية غري 
منطقية مع تريد املتلقي من مبادئه ومفاهيمه التي كان 
اآلونة  يف  حصل  ما  هو  مثال  وخري  السابق،  يف  عليها 
العراقي، الذي كان مؤيدا  االخرية بقلب رأي الشارع 
رأهيم  فتبدل  التظاهرات،  ساحات  يف  ملطالبه  ونارصا 
من مؤيد وداعم اىل عنرص حمايد مشّكك او رافض من 
خالل زج العنارص املشبوهة، التي تعمل عىل زرع الفتنة 
والعداء بني القوات االمنية وبني املتظاهرين السلميني، 
وبالتأكيد هلذه العنارص أجندات  خفية داعمة شّوهت 
للمجتمع،  العامة  النظرة  االعالمية  وسائلها  بواسطة 

تاه ثورة ترشين التي انطلقت ألجل اإلصالح.
واس��ع  وبشكل  شيطنة  عملية  مم��ارس��ة  مت��ت  فقد 
تسميتهم  او  لألجنبي  بالعاملة  واهتامهم  للمتظاهرين 
يأيت  املوقف  وه��ذا  السفارات،  ابناء  او  باجلوكرية 
نظر  الذي  احلكومي،  الرسمي  للموقف  مضاد  بشكل 
حقوقية  ديمقراطية  ممارسات  أهنا  عىل  للتظاهرات 

ضمنها الدستور.

يعنى بغسيل االفكار اخفاء حقيقة االمور وايصالها الى الناس بشكل مختلف من خالل بثها 

مشوهة او مغلوطة، وهي آلية من آليات التضليل وتشويه الوعي على ان تكون ذات تأثير 

التضليل،  حالة من  الحقيقة ويعيش   عن 
ً
بعيدا المجتمع متخلفا،  يكون  كبير وفاعل عندما 

وهي محاولة لالستخفاف بالعقول، وتشتغل هذه اآللية بعاطفة األفراد والعفوية الصادقة 

للسيطرة عليهم.
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 بها السماء
ْ

لت
ّ
 هل

ٌ
 كربالء وروح

ُ
فكٌر أنجبته

 الحسيني السيد صدر الدين الشهرستاني
ُ

الخطيب

ُعرَف خطيبًا المعًا وخادمًا خمل�شًا للق�شايا االإ�شالمية العظيمة، 
اإال اأننا �شنبتدئ من �شعِره الذي حمَل املعاين االإن�شانية الكبرية، 
بــل والتنبوؤـ  لو �شــّح لنا القولـ  مبا �شيوؤول عليه جمٌع ال�شراذمة 

الذين حكموا العراق باحلديد والنار واأذاقوا ال�شعَب الويالت.
ففي اإحدى ق�شائده يقول: 

يا اأمة االإ�شالم هذي �شرخة - من �شاعر يف �شعرِه اإخطاُر
هبوا اإىل تطبيق دينكم الذي - اأوحى اإىل الهادي به اجلباُر

هّبوا لتوحيد ال�شفوف وهّذبوا - �شعبًا حتيُط بجمعِه االأخطاُر
ال تعتنوا مببادئ هدامة - ُن�شرْت ولكْن خلفها ا�شتعماُر
اهلل اأكرب يا جموع تيقظي - اإّن العفالق حزبهم منهاُر!

اهلل اأكرب فهو نوُر �شعاِرنا - وبه ن�شوُل وجمُعنا املغواُر
وانهــاَر حزب العفالة فعــاًل، فلم يبَق لهم اإال اخلــزي والعار، كما 
�شــّرح بذلــك خطيــب كربــالء البــار و�شاعرنــا الكبــري الراحــل 
ال�شيــد �شــدر الديــن ال�شهر�شتــاين )ر�شــوان اهلل تعــاىل عليه( 
عــرب ق�شائده احلما�شيــة، ليعي�َس رمزًا �شاخمــًا يف ذاكرة النا�ِس 

ووجدانهم، بعَد اأْن اأّدى ر�شالتُه ودوره يف احلياة.

ورّبام تأّخرنا يف صفحاتنا من باب )شخوص( عن تناول 
أن  أجل  من  املعطاء،  الكربالئية  الشخصية  هذه  حياة 
نحيَط هبا أكثر، عىل أّن حضوره كان مشّعًا يف أعداد سابقة 
وليكون  مجيعًا،  قلوبنا  يف  هو  مثلام  )األح��رار(  جملة  من 
وسريته  حلياته  متجّددًا  استذكارًا  يديه،  بني  الوقوف  هذا 

ونضاله.
هل أتاَك حديث الناعي األصيل؟

والشاعر  اخلطيب  اس��م  انطلق  املقّدسة،  كربالء  من 
احلسيني السيد صدر الدين الشهرستاين )رمحه اهلل(، وهو 
وليد أرسة علمية حازْت رشف االنتامء للسادة املوسوي 

احلكيم، وفضل مصاهرة السيد حممد مهدي الشهرستاين 
)قدس رسه( فُأطلق عليهم لقب )احلكيم الشهرستاين(، 
خطيبنا  باسم  التصق  ال��ذي  اللقب  هو  األخ��ري  أن  عىل 
الكبري  املرجع  السيد  األرسة  هذه  عميد  أن  كام  الالمع، 
أجلِّ  من  كان  الذي  الشهرستاين  املوسوي  مهدي  حممد 
تالمذة الوحيد البهبهاين، ومن أعالم هذه األرسة أيضًا: 
والسيد  الشهرستاين  مهدي  حممد  بن  القاسم  أبو  )السيد 

حممد حسني بن حممد مهدي الشهرستاين(.
واخلطيب الشهرستاين هو )السيد صدر الدين ابن السيد 
احلكيم ابن خليل بن إبراهيم بن حممود بن عبد االله بن 

االأحرار/ علي ال�شاهر
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بالشهرستاين(،  احلكيم  املوسوي،  إدري��س  جعفر  عمران 
املولود يف مدينة سيد الشهداء )عليه السالم( عام )1355 
التي  املدينة  وعظمة  اإلهلية  للعناية  وكان  م(،   1929  � ه� 
احتضنت والدته ونشأته وحياته احلافلة بالعطاء والنضال، 
املداهنة  تعرف  مل  التي  شخصيته  تكوين  عىل  الكبري  أثرها 
واخلضوع وال ختشى يف قول احلق لومة الئم، وكام يقول عنه 
عىل  نشأ  »قد  حسن:  السيد  داخل  السيد  احلسيني  اخلطيب 
تربتها الطاهرة )كربالء( يشّم عبريها ويستنشق عطر ثراها 
ويقف عىل معامل أبطاهلا ورجاهلا ورضائح شهدائها وصور 
والرعاية  االهتامم  من  مزيدًا  أرسته  أولته  وقد  مراسيمها. 
والفضيلة ونشأ وترعرع يف  الكرامة  حتى شّب وترّبى عىل 
وسطع  شخصيته  تكاملت  أن  إىل  والثقافة  األدب  أحضان 

نجمه كعلم من أعالم املنرب احلسيني املقّدس«.
وقد استمّد اخلطيب الشهرستاين علومه عن مشايخ عرصه، 
مدرسته  فدخل  اخلطيب  حممد  الشيخ  يد  عىل  تتلمذ  حيث 
الدينية وخترج فيها كام تتلمذ عىل يد اخلطيب الشيخ حمسن 
املرحوم  يد  وعىل  املنربية،  اخلطابة  يف  الصغري  احلب  أيب 
الشعر  عنه  فأخذ  احلويزي  احلسني  عبد  الشيخ  الشاعر 
كالنحو  اللغة  فروع  اكامل حتصيله يف  فيه فضاًل عن  وأجاد 
والرصف، كام انخرَط السيد صدر الدين يف السلك الرتبوي 
اخلاص برجال الدين سنة )1959م( وُعني معلاًم بعد خترجه 
من الدورة يف كربالء املقدسة ليقوم بمهنة إدارة رسالة املعلم 

واملريب.
ومن خالل دراسته ومطالعته اخلارجية مّكنته من أن يكون 
وتم  الرفيع  القلم  أصحاب  من  فكان  وكاتبًا  وشاعرًا  أديبًا 
اإلسالمية،  اخلريية  للجمعية  رئيسًا  عدة  مرات  ترشيحه 
األملعي  اخلطيب  وروح  الشاعر  وبقلب  أّن��ه  إىل  إضافة 
املحارضات  وإلقاء  واألديب،  العلمي  نشاطه  من  زاد  قد 
القصائد  احلسينية، فضاًل عن نرش  املجالس  الدينية وإحياء 
كام  واألدبية  الثقافية  والدوريات  املجالت  يف  واملقاالت 
كان يشارك بقصائده يف املناسبات الدينية ومواليد ووفيات 
األئمة املعصومني )عليهم السالم( ويف عام )1954( أسس 
)اهليأة العلوية( ثم أسس جملة )رسالة الرشق( عام )1956 � 

1373 ه�( حيث صدر العدد األول منها بتاريخ 20 مجادي 
الثانية، وُتعّد من أوائل املجالت التي أولت األدب العريب 
واألدب عمومًا أمهية استثنائية إذ أن صاحب املجلة السيد 
واألديب  الناقد  دّونه  ما  بحسب  الشهرستاين  الدين  صدر 
مارس  فقد  جيدة  أدبية  ملكة  ذا  »كان  يوسف  حسني  عيل 
متوقد  فذة  شخصية  وهو  الشعر  وكتابة  الدينية  اخلطابة 
الرغم من صغر  ما يصفه معارصوه، وعىل  الذهن بحسب 
حجم املجلة وتوقفها بعد سنة من صدورها إاّل أن أعدادها 
املنوعة  باملوضوعات  حافلة  كانت  أصدرهتا  التي  العرشة 
بالطابع  أدُبه  العلمية«، وامتاَز  التاريخ واألدب والفوائد  يف 
من  القدامى  التزام  جانب  أسلوبه  عىل  وطغى  التقليدي 
األسلوب  سهل  املعنى  رقيق  سلس  واضح  انه  عىل  الشعر 

لطيف العرض مجيل الوصف.

ة الشعر
ّ

الخطيب الشهرستاني يرتقي منص
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ـــــني فـــــــــاإن يل  ـــــوؤمـــــن عــــطــــفــــًا اأمـــــــــــرَي امل

ــــحــــبِّ حــــــني خـــــربتـــــه ُ ــــمــــتــــُه لــــل ــــل اأ�ــــش

ــــــَب فــكــرتــي ــــــه ــــــاأثــــــاَر عـــاطـــفـــتـــي واأل ف

ـــــْم يــــخــــتــــاُر  ـــــك ـــــّب قـــــلـــــبـــــًا يـــــهـــــيـــــُم حل

الــــــنــــــواُر ر�ــــشــــمــــك  يــــكــــمــــُن  فــــيــــه  اإذ 

ـــــعـــــاُر ـــــش ـــا ُزّفــــــــــــِت االأ� ـــه ـــن ـــــــَك م ـــــــي واإل
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خطيٌب تشتاق له املنابر
اخلطابة  يف  واملشهورة  الالمعة  ملكانته  وبالنسبة 
نادرة  بتسجيالت  الزمن  له  احتفظ  فقد  احلسينية، 
ويقرأ  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  ينعى  وهو  له 
الدموع  املقتل احلسيني، بصوٍت شجي تتصّبب هلا 
املوّشحة باألّنات احلزينة، وقد بّثت له إذاعة بغداد 
عام )1960 م( تسجياًل لقراءته املقتل، متبعًا بذلك 
طريقة اخلطيب احلسيني الراحل الشيخ عبد الزهراء 

الكعبي الكربالئي )رمحه اهلل(.
جمالس  من  بالعديد  املقدسة  كربالء  حفلْت  وقد 
الصحن  يف  تعقد  كانت  ما  منها   ، ومنربه  وعظه 
الرشيف،  العبايس  الصحن  أو  الرشيف،  احلسيني 
واملجالس  والسادة  الوجهاء  دواوي��ن  إىل  إضافة 
اخلطابة  لفنون  الواسعة  بإحاطته  امتاز  وقد  العامة، 

ال���ذي يأخذ  س��اع��ده يف ذل��ك ص��وت��ه اجل��ه��وري 
ويعالج  املستمعني،  إليه  ويشد  القلوب  بمجامع 
ومنطق  رصني  واضح  بأسلوب  املواضيع  خمتلف 

عذب سليم وأدب رائع.
رحيٌل نعته األشجان

من  اهلل(  )رمحه  الشهرستاين  اخلطيب  ملوقف  كان 
 1411( عام  اعتقاله  جرى  فقد  الغاشمة،  السلطة 
املباركة،  الشعبانية  االنتفاضة  ابان   )1991  – ه� 
أبناء  م��ن  واخلطباء  العلامء  م��ن  ع��دد  جانب  إىل 
كربالء املقدسة، ومل تعلم أرسته بوفاته إاّل بعد عام 
)2003(.. ولكن يف أي أرض أصبح جثامنه؟.. ال 
أحد يعلم إال اهلل )سبحانه وتعاىل(.. أما روحه فهي 
بالتأكيد عند مليك مقتدر ويف حرضة املصطفى وآله 

األطهار )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم(.

وقد أّرخ ذكرى رحيله، األديب الكربالئي تيسير سعيد األسدي 

 األشجاِن - صدر الدين الشهرستاني(.                 
ُ
 نعي

َ
بقوله: أّرخ )لك
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ؤ

الفضيل  العالمة  أستاذنا  شخصية  إىل  ندخل  أن  أردنا  إذا 
والنحو  اللغة  علامء  من  فهو   � رصفيا  نحويا  لغويا  مدخال 
بكتاباهتم  العربية  املكتبة  أغنوا  الذين  املجتهدين  والرصف 
والرصف  النحو  يف  آثاره  ومن  الرصفية،  النحوية  اللغوية 

تأليفًا ومنهجة ودراسة وحتقيقا وفهرسة وتأرخيا:
األف��ع��ال  )أس���امء  وال���دراس���ات:  وامل��ن��اه��ج  التأليف  أ� 
واألصوات )رسالة ماجستري( - التذكرة يف اللغة العربية - 
دراسات يف اإلعراب - دراسات يف الفعل - رشح ألفية ابن 
مالك - عرشة أبيات مشكلة يف اإلعراب - قراءة ابن كثري 
وأثرها يف الدراسات النحوية )رسالة دكتوراه( - الالمات: 
دراسة نحوية يف ضوء القراءات القرآنية - خمترص الرصف 

- خمترص النحو(.
ب - الفهرسة و تاريخ العلوم: )فهرست الكتب النحوية 
املطبوعة - مراكز الدراسات النحوّية - الدرس اللغوي يف 

النجف األرشف(.
ج - حّقق ما ييل: )احتاف األنس يف العلمني واسم اجلنس: 
ل�)حممد األمري( - إعراب سورة الفاحتة: ل�)عمر بن عثامن 

عبد  بن  ل�)حممد  العربية:  علم  يف  البرصوية   - اجلنزي( 
أمحد  بن  ل�)اخلليل  احلروف:  معاين   - البرصوي(  الرمحن 

الفراهيدي(.
ويف كتابه )أعراف النحو يف الشعر العريب( تظهر تلك الدعابة 
املحببة يف شخصية أستاذنا العالمة الفضيل وهو يستحرض 
شواهد عىل )شعريَّة املصطلح النحوي( يف قصائد وأبيات 
الدقيقة  املرجعية  بصفته  النحوي  الشاهد  فيها  حيرض  ال 
للعلم، وإنام حيرض بصفته املرجعية لألدب، فهو عمل ينمى 

إىل أدب االختيار.
املبهجة  احلديقة  تشكل  موضوعة  ضمن  فالتصنيف 
للمشتغلني بالدرس اللغوي نحوا ورصفا وما يتصل هبام...

العالمة  ألستاذنا  العريب(  الشعر  يف  النحو  )أعراف  وكان 
يغرتف  وهو  الفضيل  اهلادي  عبد  الدكتور  الشيخ  البرصي 
اإلمام  ومن  بالبرصة،  الفوارة(  )الكأس  من  الدعابة  تلك 
ينس  ومل  النحو  علم  أسس  الذي  ذلك  طالب  أيب  بن  عيل 
طالبه أن يرثوا من أيب النحو ومؤسسه اإلمام )عيل بن أيب 

طالب( شيئًا من تلك الدعابة...!!؟

أعراف النحو..
له النحو.!!؟

ِّ
 لم يسج

ٌ
نحو

م���ن طبائ���ع العلماء الموس���وعيين 

النكت���ة  روح  إل���ى  ال���ون  ميَّ أنه���م 

والدعاب���ة، عل���ى الرغ���م مم���ا ف���ي 

ش���خصياتهم م���ن هيبة ووق���ار؛ بل 

وس���طوة ما انفكت ت���ازم العلماء، 

ويعرفه���ا كل من يقت���رب من أمثال 

هؤالء الموس���وعيين الكبار، ومنهم 

شيخنا العامة البصري الدكتور عبد 

الهادي الفضلي )رحمه اهلل(.

اعداد: ح�شن اخلليفة
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ؤ

هيدف الكاتب إىل استقصاء صور املبالغة وأنامطها يف اللغة 
الصور من هنج  تلك  تطبيقات  العربية, الرصف والنحو, مع 

البالغة.
مل  إذ  املوضوع(  )ندرة  أحدمها:  جانبني  من  فتأيت  أمهيته  أما 
فيه,  القول  ويبسط  شتاته  جيمع  مستقل  بحث  فيه  ُيكتب 
واآلخر: )عظمة النص املدروس(, فهو كالم يتلو يف بالغته 
خري  عىل  املنزل  تعاىل  اهلل  كتاب  وأرساره  وإعجازه  وإتقانه 

رسله حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم(. 
باملفردة  املبالغة  َأحدمها:  رئيسيني  شقني  يف  يقع  وامُلؤلف 
وقد  النحوي،  بالرتكيب  املبالغة  واألخر:  الرصيف,  البناء  َأو 
يقسم عىل مقدمة, ومتهيد, وأربعة  أن  البحث  اقتضت طبيعة 
مقدمة  يف  املؤلف  فيها  بني  البحث  بنتائج  وخامتة  فصول, 
جمماًل  فيه  وعرض  البحث,  موضوع  اختيار  سبب  الكتاب 

لفصوله وما يلحق هبا.
َأما التمهيد فقد تناول فيه )املبالغة عند اللغويني والبالغيني 
ملعناها,  عرض  ثم  اللغة,  يف  املبالغة  فيه  فعرف  واملفرسين(, 
وَأهم صورها عند اللغويني والبالغيني واملفرسين, ثم َأحلق 

ذلك َأهم اأَللفاظ املرادفة للمبالغة.
وَأما الفصل األول فقد كان بعنوان )َأبنية املبالغة(, وقد ضم 
مبحثني, تناول يف اأَلول منهام اأَلبنية املعدولة عن اسم الفاعل, 

وذكر يف اآلخر اأَلبنية املعدولة عن اسم املفعول.
باألبنية  ل�)املبالغة  خمصًصا  كان  فقد  الثاين  الفصل  وَأم��ا 
بَأسامء  )املبالغة  اأَلول:  مباحث  ثالثة  يف  وجاء  االسمية(, 
)املبالغة/ والثالث:  باجلموع(  )املبالغة  والثاين:  األفعال(, 

بَأبنية وَأساليب/ُأخر(.
الفعلية,  باألبنية  )املبالغة  فيه  فقد درس  الثالث  الفصل  وأما 
وما فيها معنى الفعلية(, وقد قسمه عىل أربعة مباحث تناول 
يف اأَلول منها )املبالغة باألبنية الفعلية املجردة(, وعرض يف 
الثالث  يف  ودرس  املزيدة(,  الفعلية  باألبنية  ل�)املبالغة  الثاين 
)املبالغة بعدم الترصف(, واشتمل املبحث الرابع عىل )املبالغة 

بمصادر أخر(.
أما الفصل الرابع واألخري فقد كان لدراسة املجال النحوي, 
فتناول فيه )أنامط املبالغة النحوية(, وذكر فيه أربعة عرش نمطًا 

نحويًا دااًل عىل املبالغة.
البحث  نتائج  َأهم  فيها  بني  بخامتة   الفصول  هذه  وأحلقت 
اللغة  كتب  ضمت  بروافده  قائمة  البحث  اخر  يف  وج��اء 
اللغوية,  واملعجامت  وحديثها  قديمها  وال��رصف  والنحو 
واعجازه  وتفاسريه  القران,  علوم  وكتب  البالغة,  وكتب 
وال��دراس��ات  البالغة,  هن��ج  رشوح  ع��ن  فضاًل  وق��راءات��ه 

والبحوث املتعلقة به.

أبنية المبالغة وانماطها في نهج البالغة

)أبنية المبالغة وانماطها في نهج الباغة(  »دراسة 
صرفية نحوية داللية« للمؤلف د. حيدر هادي خلخال 

الشيباني صدر عن مؤسسة علوم نهج الباغة التابعة 
للعتبة الحسينية المقدسة بتاريخ )2014م( وبعدد 

صفحات )384 صفحة( طباعة دار الكفيل للطباعة 
والنشر والتوزيع - العراق - كرباء المقدسة(.

اعداد: �شياء اال�شدي
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كربالُء في الرواية العربية.. 
 حضور المكان وإرهاصات الثورة
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يعّدها: علي ال�شاهر 

ال �شكَّ اأن )كربالء( �شّكلت ح�شورًا طاغيًا يف ال�شعر العربي والعاملي ولعل اأبرزه ال�شعر العراقي، �شواء اأّنها وردْت بو�شفها 
معانيها  ح�شور  يف  اأو  ال�شيف،  على  القيم  وانت�شار  ال�شامية  احل�شينية  البطولة  �شور  احت�شنت  التي  القدا�شة  مدينة 
وانعكا�س ثورتها على الثورات االإن�شانية االأخرى، حيث اأ�شبحت )كربالوؤنا( اأيقونًة اأدبية وملهمة كونية لل�شعراء الذين 

تغّنوا بذكرها وبا�شم بطلها اخلالد �شّيد ال�شهداء )عليه ال�شالم(.. 
ولكن ماذا عن حضورها في الروايات األدبية..

كربالء كمدينة )عن�شر املكان( �شّكلت اأي�شًا ح�شورًا الفتًا يف عدد من الروايات االأدبية الأدباء عراقيني وعرب، �شحيح 
اأننا ال ميكن الوقوف عند جميعها، ولكنَّ اليقني الذي ن�شّدقه متامًا اأن هذه املدينة واإن مل تاأِت �شريحًة يف االأثر الروائي 

االأدبي فال �شّك اأّنها َح�شرْت مبثلها وقيمها العليا.
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د. �شباح التميمي
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الرواية الم

الرواية اجلن�س املهيمن على ع�شرنا هذا حتى �شار ُيدعى 
بـ)ع�شر الرواية(، وهذا االنفجار الكتابي املمار�س للجن�س 
الروائي خّلَف - كاأي انفجار  اآخر - فو�شى كتابية �شاعدت 
على ن�شجها، وات�شاع رقعتها عوامُل متعددة اأهّمها: املو�شة 
ب�شبات  الذي ميّر  والنقد  التجارية  الن�شر  الثقافية ودور 
)الفي�شبوك(..  �شفحات  على  الكتابة  وا�شت�شهال  عميق 
قطع  وهــي  �شردية(  )خواطر  بـ  ا�شميه  ما  انت�شر  حتى 
ثم  �شفحته  على  ال�شاب  الكاتب  ين�شرها  موجزة  نرثية 
يزاوج بينها لت�شبح كتابًا روائيًا كما يظن وكما ُيراد له ان 
يكون.. ولكنه - يف حقيقته - عمل تنفُر بع�ُس اأو�شاله من 
بع�س.. تعوزه الروؤية املوحدة والبنية الروائية املتفاعلة 
واللغة املتما�شكة، على ان النظرة ال�شوداوية اىل كل هذه 
تقتل  قد    - )ملّفقة(  واعنيها  اقولها   - امللّفقة  التجارب 
امل�شهد  يف  �شاعدة  �شابة  جتــارب  من  بينها  من  تر�ّشح  ما 
الروائي العراقي خا�شة بعد 2003م، ففيه جتارب جادة 
حاولت ان تر�شم باأناملها لوحة وجودها الفني املبّكر على 
املجتمع،  )البيئة،  ق�شاوة:  من  الرغم  على  امل�شهد  جدار 
الن�شق الثقايف...الخ(، اإال اأنها جنحت يف الت�شّبث ب�شجرة 
التيار  االبداع، ومت�شكت - بعد عناء - بغ�شن يحميها من 
اجلارف الذي جرَف معه زبد التجارب ال�شبابية، كي يبقى 

ما ينفع الفن، وتذهب تلك هباًء.
اإن هذا االنفجار الكتابي يحتاج من اأرباب النقد، وعّرافيه 
من  الطيب  متييز   يف  ُت�شهم  نقدية  وغربلة  جادة،  وقفة 
الواعي،  غري  من  والــواعــي  التافه  من  ــاد  واجل  ، اخلبيث 
الذي ع�شفت به ريح االنفجارات  الروائي  امل�شهد  لرتميم 
الفنية  هويته  الإعـــادة  حماولة  يف  املتتالية،  الكتابية 
عاتق  على  هذا  ويقع  كــادت،  اأو  غادرته  التي  ال�شحيحة 
االدب،  ترعى  التي  الر�شمية  اجلهة  االأدبية  االحتــادات 
بو�شاطتها  تقراأ  تر�شيحية  منذجة  اإعــداد  من  لها  فالبّد 
هوياتها  متنح  وال  لكّتابها،  ت�شّفق  وال  امل�شهد  يف  اأُنتج  ما 
على  ُكتب  )ورق(  و  )غــالف(  ورقــي  كيان  الأّي  االنتماية 
ي�شّج  ال  كي  متني؛  ون�شج  هادفة  وروؤيـــة  جــاد  ن�شق  غري 
الكتابة  وتعود  االألقاب،  و�شارقي  االأدب،  باأدعياء  ال�شارع 
وتدّفق  اللغة،  عرامة  حيث  عهدها..  ل�شالف  الروائية  

اجلمال، واحت�شاد الروؤى.

ورمّبا ي�شكل كتاب )املقتل احل�شيني وم�شري ال�شبايا( لعلم 
عرب  ثــراه(  )طــاب  الكعبي  الزهراء  عبد  ال�شيخ  كربالء 
حيث  واالأدبــاء،  للكتاب  د�شمة  مادة   )160( الـ  �شفحاته 
يعد رواية حكائية عن وقائع ماأ�شاة مقتل االإمام احل�شني 

)عليه ال�شالم( وما جرى يف واقعة الطّف االأليمة.
اللبناين  للروائي واملفّكر  كما تعد رواية )غادة كربالء( 
جرجي زيدان هي الرواية االأبرز التي حملت ا�شم كربالء، 
�شّمنها  حيث  واأحداثها،  الرواية  ثيمة  واقعتها  وكانت 
احل�شني  االإمــام  ا�شت�شهاد  واقعة  اأبرزها  تاريخية  وقائع 
ال�شالم(،  )عليهم  واأ�شحابه  بيته  واأهل  ال�شالم(  )عليه 
وقعة  عند   )218( الـ  �شفحاتها  عرب  الرواية  وقفت  كما 
التي  الزمنية  الفرتة  وكانت  االأمــويــني،  وجرائم  احلــرة 
من  االأعوام  بني  تقريبًا  حم�شورة  الرواية  عليها  ا�شتغلت 
)60 – 64 للهجرة(، اأمّا �شخو�س الرواية فكانوا )االإمام 
ال�شالم(،  )عليها  زينب  ال�شيدة  ال�شالم"،  "عليه  احل�شني 
م�شلم بن عقيل )عليه ال�شالم(،  حجر بن عدي الكندي، 
الرحمن  عبد  عدي،  بن  ُحْجر  بنت  �شلمى  كربالء:  غادة 
الكندي: ابن عم �شلمى، عامر الكندي: كفيل �شلمى، �شمر 
بن ذي اجلو�شن، يزيد بن معاوية، عبيد اهلل بن زياد، عبد 

اهلل بن الزبري(.
اأّما الرواية الثالثة البارزة، فهي رواية )يوميات طفلة من 
 295( يف  وجاءت  بيطار،  حممد  رجاء  لالأديبة  كربالء( 
�شفحة( وتتحّدث فيها عن حياة ال�شيدة رقية بنت االإمام 

احل�شني )عليهما ال�شالم(.
ا�شم كربالء �شمنيًا، فقد ورد اال�شم ملرة واحدة  اأما ذكر 
ف�شاًل عن  ال�شواد(،  )اأر�س  الرحمن منيف  رواية عبد  يف 
والتي  زينب(  ا�شمها  )امــراأة  ال�شيد  كمال  الكاتب  روايــة 
يتناول فيها حياة ال�شيدة زينب )عليها ال�شالم(، اإذ يوؤكد 
الكاتب على دورها يف اإكمال ر�شالة االإمام بعد ا�شت�شهاده 
اأهم  عند  يتوقف  بل  كثرية  تفا�شيل  يف  يدخل  اأن  دون 
وجه  غرّيت  التي  و  الذاكرة  يف  ر�شوًخا  اأكرثها  َو  املناطق 

التاريخ ب�شرد روائي �شل�س وعرب )79 �شفحة( فقط.
واإىل جانب الروايات، فعمومًا األهمت مدينة كربالء الكّتاب 
كربالء(  من  )حكايات  بينها  عنها،  للكتابة  وال�شاردين 

للموؤرخ واالأديب الكربالئي �شلمان هادي اآل طعمة.
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)قيمُة ال�شعر العربي اأنه حا�شر يف كل زمان ومكان، وي�شتجيب ال�شاعر ملا يدور من حوله �شواء اأكانت اأحداثًا 
تاريخية اأو ظواهر اأو مواقف بارزة في�شّبها يف قالب �شعرّي، وهو ما دفَع ال�شاعر )ال�شيد عدنان املو�شوي( 
اأمّل بالعراق والعامل جّراء انت�شار فريو�س كورونا، وكانت لزيارة االأربعني احل�شيني بركاتها  ليكتَب عن ما 
اأهل البيت )عليهم ال�شالم( حيث ت�شّكل الزيارة حدثًا ب�شريًا هائاًل واملوؤ�شرات  التي مل�شها ال�شاعر وحمبو 

تقول باأن اأعداد االإ�شابة �شتزداد ب�شببه.. فيما حدث العك�س من ذلك(.

ملحمة األربعيَن 1442هـ

ُع ــــــــــــــروِّ ُم الـــــــــبـــــــــالِد  يف  َوبـــــــــــــــــاٌء  قـــــــالـــــــوا 
ـــم ـــاتـــه ثـــكـــن يف  اجُلـــــــنـــــــد  ُيـــــخـــــيـــــف  ـــــــــــدا  وب
ـــــــد غـــــدا ـــــر ق ـــــــسٌ لـــــــــُه اأنـــــــــيـــــــــاُب �ـــــش ـــــــ� وح
واأقـــــــــــــــــام حــــــــظــــــــرًا لـــــلـــــعـــــبـــــاد جـــمـــيـــعـــهـــم
ــــــــــدارِه ــــَم الــــــبــــــقــــــاَء ب ــــئ ــــش ــــــد � ــــــــرُد ق ــــــــف وال

ــــــرب لـــــالحـــــبـــــة قـــــــائـــــــال ً  ــــــق ــــــت رفــــــــ�ــــــــسَ ال
ومــــــــراكــــــــُز الــــــطــــــّب احلــــــديــــــث اأراعـــــــُهـــــــم
ــــوبــــا ال ظـــــــرف  يف  الــــــطــــــّف  ــــحــــو  ن ــــرُي  ــــ�ــــش فــــال
ـــــــنِي بــــكــــربــــال ـــــَد احُلـــــــ�ـــــــش ـــــش ـــــ� اإيـــــــــاكـــــــــم ق
تـــــرونـــــنـــــا ــــــــــني  ــــــــــع االأرب يف  فـــــاأجـــــبـــــتـــــهـــــم 
الــــوغــــى اىل  احلــــ�ــــشــــني  اأ�ـــــشـــــحـــــاب  كـــمـــ�ـــشـــري 
ـــــــا ـــــــراره وق ــــــدرٍ   ــــــي ح ــــيــــعــــة  �ــــش ــــــــــــــرون  وت
ــــزل ن مل  ـــــة  ـــــاي ـــــوق ال اىل  الــــــــدعــــــــاُة  ــــحــــن  ن
دنـــــا قـــــــد  ـــــــــزيـــــــــارة  ال وقـــــــــــُت  اإذا  حـــــتـــــى 
ـــــدى ـــــُه ــــَر ال ــــش ــــ� فــــيــــهــــا اأنـــــــا�ـــــــس خــــــــرُي مــــــن ن
ــــُه ــــك ــــت ـــــــــذا الــــــــــَوبــــــــــاُء وف ــــــــم ه ــــــــُه ـــــــا راع م
ــــر يــــــوُمــــــُه ــــائ ــــع ــــش ــــ� ــــــــوَن مـــــــن ال ــــــــع ــــــــاالأرب ف
اآفـــــــــــــــاُت هـــــــــذا الـــــ�ـــــشـــــِر حـــــتـــــمـــــًا تـــنـــتـــهـــي
ـــٍة ـــرق ـــح ب ـــــــراِق  ـــــــع ال بـــــلـــــدي  يف  ــــُب  ــــع ــــش ــــ� وال
نــــوُرهــــم اأ�ـــــــشـــــــَرَق  الــــفــــخــــِر  ـــــوِب  ـــــن َج مـــــن  اإذ 
ــــنِي وَمــــــــــْن َغـــــدا ــــش ــــ� ـــى عــــلــــى ُحـــــــــبِّ احل ـــق ـــب ن

ـــــــدى الــــــــــــَورى ُمــــتــــزعــــزُع ــــــــــــــاُن ل ـــــــــِه االأم وب
ـــــــــّورُع ـــــــــت ـــــــــٌف م والـــــــــــكـــــــــــلُّ مــــــــنــــــــُه خـــــــــائ
ـــــرُع ـــــش ـــــ� ـــــاد وي ـــــب ـــــع ـــــال ـــــي ب ـــــن ـــــف ــــــري وي ــــــف ي
ـــــــــــاٍب بـــــــــرغـــــــــٍم مُيــــــنــــــُع ـــــــــــب وعـــــــــنـــــــــاق اأح
ُمــــــفــــــِزُع ِحــــــلــــــٌم  الــــــنــــــوم  يف  وَيــــــــــرّوعــــــــــُه 
ــــــاٌء بــــلــــقــــُع ــــــش ــــــ� يــــــــا لـــــيـــــت يـــــحـــــويـــــنـــــي ف
ـــــــسّ مــــنــــهــــم مـــ�ـــشـــجـــُع ـــــــ� ـــــــاء وُق ـــــــوب ــــــــذا ال ه
مــــــــــــــوٌت اأكــــــــــيــــــــــٌد والـــــــــقـــــــــرائـــــــــُن متـــــنـــــُع
ــــُع ــــج ــــف ُم انـــــــتـــــــحـــــــاُر  ــــــَو  ــــــه ف تــــفــــعــــلــــوا  ال 
ــــــاأتــــــي اأجـــــمـــــُع ــــو احُلـــــ�ـــــشـــــني الـــــُطـــــهـــــر ن ــــح ن
يــــقــــنــــعــــوا مل  ال  ــــــــــق  احل نـــــ�ـــــشـــــر  وبـــــــغـــــــري 
ـــع ـــم ـــش ـــ� ــــــــــــــــًا ت ملــــــــراجــــــــع الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــد دوم
ـــُع ـــش ـــ� ـــخ ـــــــًا ن ـــــــوع ــــــــــــــــــدان ط حلـــــمـــــايـــــة االأب
ـــــــاٌم لــــلــــ�ــــشــــيــــافــــِة ُتــــ�ــــشــــرُع ـــــــي ــــبــــت ِخ ُنــــ�ــــشِ
ـــــــــَم املـــــــوقـــــــُع ـــــــــع ـــــــــــــــرم بــــــــــــاأجــــــــــــواٍد وِن اأك
ـــُع ـــل ـــق ي داًء  املـــــ�ـــــشـــــي  ذا  ــــــوا  ــــــن ــــــق اأي بـــــــل 
ــــــُع ــــــرف ــــــــــــلَّ عــــــــــــاٍم ُي ـــــٌف �ـــــشـــــقـــــيـــــُل ُك ـــــي ـــــش �
ــــــرِي وَتـــــــــرَجـــــــــُع ــــــ�ــــــش وتـــــــــعـــــــــوُد اأيـــــــــــــــــاُم امل
اأرَوُع ـــــــوذُج  ـــــــم ـــــــن وال ــــــراعــــــًا  �ــــــشِ هــــــّبــــــوا 
ـــــاَك �ــــشــــوقــــًا اأ�ـــــشـــــَرُعـــــوا ـــــن ـــال ُه ـــم ـــش ـــ� ومــــــن ال
َيـــ�ـــشـــَفـــُع وَحـــــتـــــمـــــًا  حـــامـــيـــنـــا  ـــــِر  احَلـــــ�ـــــش يف 
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اأالأيِن اأكرُب فيك، فاآليُت على نف�شي اأن ال اأعرف �شواك؛ موؤمنًا اأن املوت يف ح�شرتك هدايا 
اأم�شي ال�شائع، لعّل  اأفَت�ُس عن منبع ال�شوء، عن  اأنك قبلتني يف �شريحك،  ونذور، حيث 
اإال ف�شحة حلم هنا  الدنيا  اأالأيِن ال املك من كل  �شذى منك يهّذَبني، يغّلفني كال�شوء. 
بجوارك.. فَمْن يّدلني ويف قلبي عط�س اإليك؟!.. من  مي�شح عني حمنة ال�شوؤال !، وروحي 
بارجتاٍف،  اعرتافاتي  �شفرة  اأطلق  جدثك  �شباك  وعند  كلماتك،  نور  يلتقطان  ونف�شي 
وخوٍف ورهبٍة، اأر�شل اإليك عرب ت�شرعاتي اأ�شئلتي دمعة، رجفة، حكاية توؤملني يف انت�شاء 

وجودي حولك، منك ال�شوء ويل فتنة، وال�شمت ب�شفاهي مكّبل باالآهات.
 اأالأيِن اأحكمْت وثاقي متجهًا نْحَو االأْعلى، مكتمل الب�شاطة والده�شة، متكئًا على  ما هو 
كل خا�س فيك، متيقنًا ان ال�شالة يف عمق �شريحك تغ�شل الروح من اأمرا�شها وت�شفيها 
من غرورها تطهرها من اأدرانها. فالروح وحدها قادرة على ان تتح�ش�س روحك حولها، 
باأنك غري بعيد مني، ويف كل خطواتي هناك �شوء ينري  اأنك ت�شمعني، فاأطمئن  فاأ�شعر 
كوابي�س  فاأغّطي  اأتعرث  مرة  والفزع.  الرهبة  متتلكني  اإليك،  وير�شدين  طريقي  ظالم 
يهديني اىل طريقك  نورك  النور  اأن  واأتّيقن  بال�شعادة،  واأخرى متلوؤين  باالأنني،  روحي 
القومي، وينتزع اآالمي  من منت احلياة، ومينحني هام�شًا يف ح�شرته، وهام�شًا يف كتاباتي، 
وياأخذ بيدي، ويِغثني حني يت�شّظى كياين واأغرق بالوهم. هذا انبهاري بعظمتك الذي 
ان  تزورك  اأن  م�شتاقة  فيك  ت�شرخ  بعيوٍن  بقربك..  امل�شاءات  بجلتها  بذاكرة  اأحييه 

جتيء اإىل ح�شرتك تتنف�س عبق االأمان، وتزهد من الدنيا مبا ترتئي الروح والنف�س.
 اأالأيِن حم�س اأمنية اأن ا�شبح نقطة �شوٍء من مراياك، اأو ذرة تراب عند عتبات اأبوابك 
تزهر يومًا لو م�ّشتها اأقدام املنتظر وزائريك، اأو تقبلني خادمًا الثم كل ما حول ال�شريح 
باال�شتقامة  ايّل  وي�شار  جنتي.  بيتي،  وجهي،  قــدري،  ليكون  ح�شيني-   – لقب  حلمل 
والنزاهة وال�شرف يف كل خطواتي، فحيازة  اللقب -�شيد االأ�شماء- مر�شوم على اجلبني 

ويف حدقات العيون كال�شالة احلزينة التي متتلئ بها عزًا.

أألِني أكبر فيك.. 
 على نفسي أن ال أعرف سواك

ُ
فآليت

)1(
اهلل  )�شلى  االأكـــرم  النبي  اإىل  فتاٌة  جــاءت 
عليه واآله( و�شكت اإليه اأباها، وت�شاءل النبي 

االأكرم عما فعله اأبوها؟
ابن  من  زّوجني  اهلل  ر�شول  يا  بحزن:  قالت 

اأخيه دون م�شورتي ور�شاي.
فاأطيعي  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  النبي  فقال 

اأباك وار�شي بابن عّمك؟
قالت الفتاة: كيف اأعي�س مع من ال اأحب؟!

فقال النبي االأكرم: اإن كنِت ال حتّبينه فاأنِت 
حّرة انتخبي من حتّبني.

قالت الفتاة: اإين الأحبُّ ابن عّمي وال اأر�شى 
اإليك الأنه مل يتحّدث  اأبي  واإمنا �شكوت  �شواه 
اإيّل ومل ي�شت�شرين، ولقد فعلت ذلك كي تعلم 
يف  لهم  حــق  ال  ـــاء  االآب اأن  هــذا  بعد  الن�شاء 

تزويج بناتهم ممن ال يحبنب وال ير�شني به.
)2( 

اإىل قبيلة من  اأنه ذهب  االأ�شمعي  ُيحكى عن 
ن�شوة  فهّبت  ال�شحراء،  يف  العربية  القبائل 
بعريه  واأبركن  به  للرتحيب  القبيلة  وفتيات 

ورّحنب بقدومه، واأخذن بعريه اإىل املراعي
اأزمع ال�شفر طلَب  اإذا  اأيام حتى  ومّرت ثالثة 
ي�شاعده  مل  ولكن  بــه،  فجيء  لريكبه  بعريه 
اأحد على ركوبه باأثقاله، فاأن�شد �شعرًا يذكر 
فيه ما بدر منهم ملا حّل �شيفًا عليهم وها هم 
االآن قــد تــركــوه وحــيــدًا عــاجــزًا عــن تدبري 

حاله اإْذ مل ي�شعفه اأحد في�شاعده.
فقالت فتاة منهم:

علينا  وعاٌر   - حلوِلِه  عنَد  ال�شيف  معني  واإّنــا 
عونه حني يرحُل

ومل  القوم  نف�شي  يف  فاأكرب  االأ�شمعي:  يقول 
اأجد اأجّل منهم واأكرم واأفطن من تلك الفتاة؛ 

فنه�شت باالأمر وحدي ورحلُت عنهم.

قصص من عالم 
ال�����ف�����ت�����ي�����ات

ح��ي��درع��اش��ور
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روحُك فراشُة الصباح

الى روِح الشهيد)احمد عباس كريم جابر آل حلوة( 

عالمُة تُقبُل من السماء، ابني الساكنُ في روح فراشة، ترفرف في باب الدار، تعبر من فوق رأسي تحّط عليه بهدوء، 

كأنها تُقبلني، وتدخل باحة الدار وتقف عند صورة » أحمد« فأشمّ طيبهُ، بأطيب ما شممته بالحياة!. أفعمني عطره 

واغرق شذاه الصباح، أيقنت أن اليوم 26 / 11/ 2015 هو يوم ميالدك السادس، عشت واستشهد به، ولم يبق لي بعد 

رحيلك غير صوتك، وصورتك، وفراشة روحك تزورني في كل صباح.

حيدر عاشور
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هكذا خيّيل يل: فراشة وطريق مفتوح اىل قلبك، عاصفة وديعة، 
وْهم كبري، أغمض هلا جفني، وعىل شفتي بقية من عسل وبقية 
من علقم. تطاردين وألوُذ هبا، وكأهنا ترّج املكان يب، واملكان 
يب يغيل. انتهكت عيناي كل الذكريات، وركبت جنح الفراشة 
وطيبة،  طرية  احلياة  ان  تردد:  وأنت  وجودك،  بحر  وخضت 
وتستحق ان نعيشها، وان حيايت وسويعاهتا معك تربر احلياة 
يدي  من  بقبلة  عمرك  ملقايضة  استعداد  عىل  وانك  برمتها.. 

وجبيني.. ُقبلة متنحك رضاي يا بن بطني!. 
رغم كل هذا الزمن، كنت تدرك انك يف صلب القرار، وانك 
فانك  الرتاجع،  عىل  لك  قدرة  وال  الشهادة  نحو  حثيثًا  متيض 
تطيع ما تربيت عليه. فقد تغذيت من حب الوالية وعلمتك 
طريق اإلمام احلسني)عليه السالم(، فعشقته بجنون. فأصبح 
طريق البرصة – كربالء سلوة روحك. وحني قررت ان تصيّل 
مقدسًا  يومًا  حسبته  الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  مجعتك 
بحياتك. فقد أعلنت املرجعية الدينية العليا نداءها يف اجلهاد 
أمي،   : تضحك  وروحك  يب  اتصلت  ما  فرسعان  الكفائي، 

وداعًا امللتقى عند اإلمام احلسني عليه السالم.
يفعله  بام  ينورين  مصدرا  أنت  كنت  بل  أخبارك،  تنقطع  مل 
الباقية،  القتايل، وألوية احلشد الشعبي  أبطال لواء عيل األكرب 
باألوباش الداعشية، وكيف يطفئون باإليامن –احلوزوي- كل 

واخلديعة،  والنفاق،  اخليانة  رضوب  من  أمامهم  يالقونه  من 
وراء  من  كالفئران  القادمون  هم  البغيضة،  الدواخل  وطفح 

احلدود لشّق عصا الوحدة العراقية واالنتامء للعراق.   
بالنرص  يغّرد  صوتك  اسمع  وانا  اخلاطر  يرّس  كان  فاتصالك 
وحترير األرض من غزاة التكفري الداعيش وغربان اخليانة عىل 
ارض األنبياء والرسل. فتولدت مشاركاتك من جرف الصخر 
جبال  تطهري  اىل  وص��وال  الدين  ص��الح  وأقضية  وس��ام��راء 
وشجاعتك  وقوتك  بطوالتك  شهد  الذي  املكان  مكحول 
العراق  وكان  شهيدًا،  البرصة  اىل  ترجع  ان  عىل  وإرصارك 
)داع��ش(..  من  خاليا  والوطن  منترصين،  العليا  واملرجعية 
فرحتي كبرية حني شاهدتك عرب فضائية كربالء  كانت  وكم 
وأنت ترسل اسمك يل وألهلك وترشح كيف جندلت أربعة 
لواء  استهداف قوات  ناسفة حاولوا  يرتدون أحزمة  دواعش 

عيل األكرب.. وحني سمعت رسدك انك وإخوانك يف احلشد 
الغربان  مع  واشتبكتم  حمكمة  خطة  شكّلتم  كيف  الشعبي 
حاول  وسخ  تونيس  أمري  فيها  كان  مكحول،  بيوت  احد  يف 
اهلرب من صولة بنادقكم، فقضيتم عليه وحّررتم باقي املنازل 
حول  واألقضية  الزوية،  وقرية  الرئاسية  والقصور  السكنية 

صالح الدين، واستقريتم منترصين عىل جبال مكحول.. 
كم كانت فرحتي كبرية هبذا النرص ولكن قلبي ينقبض فجأة 
سمعت  وقبلها  الشاشة  عىل  الصبوح  وجهك  رؤيتي  رغم 
صوتك العذاب يبرّشين بتحرير أهلنا يف حمافظة صالح الدين 
تطلب  الطاهر  جثامنك  قبل  جاءت  وصيتك  لكن  بالكامل.. 

براءة الذمة مني ومن مجيع مدينة البرصة.. 
تقديمه  استطيع  ما  املك، وكل  ما  أنا وروحي وكل  أمي،   -
عّلمي  القائم،  اإلم��ام  وكيل  ألنه  السيستاين  للمرجع  فداء 
تعرب  التي  العليا فهي  املرجعية  ان ينرصوا  إخويت كام علمتني 
بنا إىل بر األمان.. أعلمي يا أمي، اين احزن حلزنك فكوين دائام 
الذي  املؤزر  النرص  لرؤية  اجلهاد  بكرامة  العيش  ومتّني  فرحة 
شارك به ولدك البار.. اذكريني كل صباح، سآيت اليك بصورة 
فراشة أو كلام تشاهدين فراشة ستكون روحي بداخلها تنظر 

إليك وتدعو لك وتترضع هلل ان حيميك من رش الدنيا..
ثوب  البستني  أمح���د«،  الشهيد  »ب��أم  ووشمتني  تركتني 

يف  أحفر  ملواوييل،  كلامت  صوتك  أخيط  بقيت  استشهادك، 
وجهي عينني ثانيتني، ال تريان  إال صورتك األهبى.. اخرتقتني 
فراشة، كأنام اخرتقني يشء يشبهك وقفت أمامي، مل أمتكن من 
النطق، ما زلت أذكر ان هذا اليوم يوم استشهادك، أنا وفراشة 
روحي  عىل  وأقرأ  بمويت  سأمّر  قربك.  نحو  سنتجه  روحك 
تراتيل احلزن، سأغسل قربك بامء الروح وانرشه يف الشمس، 
سأجلس عند رأسك، وأعيد عليك قصة شجاعتك.. وكيف 
وشمك  غادر  لقناص  راسك  ومنحت  املجاهدين  أنقذت 
أراك، وان  أن  أحلم  بقيت  السعادة.  قمة  بالشهادة، وأنت يف 
اهلل  عند  فانت  وتذكرين،  أذك��رك  لك،  خاصة  أي��اٌم  يل  تكون 
أيامي متّر دقائق ُمسّنة عاجزة، بلغ احلزن يب كثافة  شهيد وانا 
مرعبة، واملوت يتسلق طريق حيايت مل يبق يل سوى عينّي اللتني 

ال تريان  سوى فراشات روحك. 

•  أمي اذكريني كل صباح سآتي إليك بصورة فراشة.. 
وروحي ستكون بداخلها تنظر إليك..!
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اعداد: قا�شم عبد الهادي

إن من العالمات البارزة في الصحن الحسيني المقدس ، المئذنة الحسينية التي من خاللها يُرفع 
صوت األذان قبل كل فريضة صالة، كما ان للمئذنة منزلة عظيمة تتناسب مع حجم وعظمة المكان 

المقدس الذي يفد اليه ماليين االحرار بشكل سنوي السيما الزيارات المليونية، وللحديث عن المئذنة 
وتاريخ انشائها ومراحل اعمارها التقينا الحاج )محمد حسين الخفاف( احد اقدم رجاالت مدينة كربالء 

المقدسة والمعاصر للكثير من االحداث التاريخية والدينية، والذي بيّن الكثير من االمور.

المئذنة الحسينية... 

تاريخ انشائها ومراحل إعمارها وتطورها
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اعداد: قا�شم عبد الهادي

اول مئذنة يف العتبة احلسينية
التسمية  تستحق  املقدس  احلسيني  احلرم  يف  مئذنة  اول  ان 
هي منارة العبد واملئذنتني اللتني انشئتا بعدها عىل غرارها، 
من  بغداد  وايل  مرجان  بناها  التي  املنارة  انشاء  سبب  وان 
قبل السلطان )عز الدين أويس اجلالئري(، ومرجان الوايل 
تثبيت  يف  واستبد  واليته  شؤون  توسيع  يف  بتحركات  قام 
سلطته، اما السلطان فقد جّهز جيشا عظيام إىل بغداد لتأديبه 
جليش  التصدي  يف  له  قدرة  ال  أنه  الوايل  رأي  ذلك  وعند 
كربالء  إىل  فالتجأ  حركته  وفشلت  اجلالئري،  السلطان 
مستجريا بقرب اإلمام احلسني )عليه السالم(، وعندما علم 
السلطان بعمل الوايل بأنه بنى مسجدا وأوقف كل ممتلكاته 
مشهد  عىل  ليرصف  والرحالية  وشثاثا  وكربالء  بغداد  يف 
هذا  عمله  عىل  منه  إكرامًا  له  غفَر  السالم(  )عليه  احلسني 

وأمر بإحضاره وارجاعه إىل واليته بغداد.
مستجريا  مرجان  فيه  كان  ال��ذي  الوقت  يف  العبد  مئذنة 
باملشهد احلسيني، نذر لنفسه أن يبني مئذنة خاصة إذا خرج 
وبنى  العبد(  )مئذنة  وبنى  بنذره  فأوىف  حمنته؟  من  ناجيا 
 767 سنة  يف  وذلك  مرجان  مسجد  سامه  مسجدا  حوهلا 
هجرية، واستمر البناء يف عهد السلطان أويس وابنائه فبنى 
قبة شاهقة واوجد البهو األمامي وأقام االروقة، أما املئذنة 
فكانت كبرية ويقدر حميط القاعدة املضلعة هلا بعرشين مرتا 
وارتفاعها أربعني مرتا حسب ما اشيع، وكانت املنارة باقية 
ومستحكمة، وهدمت سنة 1937 حتديدا يف زمن حكومة 
ياسني اهلاشمي وصودرت كل األمالك املوقوفة آنفة الذكر 

النتفاء احلاجة اىل مصاريف املأذنة واجلامع. 
التوسع اىل مئذنتني

احلاليتني  املؤذنتني  بإنشاء  بدأ  الذي  امحد  السلطان  عهد  يف 
املوجودتني االن، قد تواصل البناء والرتميم والتجديد مع 
العهد  يف  عليه  كانت  ما  عىل  تبق  مل  البناء  مظاهر  ان  العلم 
اجلالئري إذ سعى امللوك والرؤساء العراقيون واإليرانيون 

والعثامنيون واهلنود إىل توسيع املشهد واملئذنتني.
سنوات قليلة تعادل قرون من الزمن

ال خيفى عىل اجلميع بأن التطور احلايل يف غضون السنوات 
السبع عرشة املاضية قد وصل يف البناء والتجديد والتذهيب 

املئذنتان  فيها  بام  املقدس  احلسيني  املرقد  نواحي  كل  يف 
الكبري والبهي، وباستطاعة  وعمل تسقيف احلرم احلسيني 
القرون  كل  يعادل  ما  والبناء  التطور  يشاهد  أن  إنسان  كل 

املاضية.
التطوير بأجهزة الصوت

كان  الصوت  ومكربات  الكهرباء  وجود  قبل  قديام  املئذنة 
إليصال  أعالها  يف  التي  احلجرة  إىل  امل��ؤذن  إليها  يصعد 
الكهرباء  حلول  وبعد  األماكن،  أبعد  اىل  األذان  صوت 
مكربات  واستخدمت  فوقها،  الصعود  عن  االستغناء  تم 
األجهزة  واستخدام  الكبرية  التطورات  ونتيجة  الصوت، 
احلديثة اصبح صوت األذان يصل اىل العديد من املحافظات 

العراقية وباقي الدول اخلارجية.
إرادة ربانية البد منها 

انشاء  مكان  حول  صمت  دقيقة  يف  أنفسنا  داخل  نتساءل 
بأن  عميقا  إيامنا  لنؤّمن  القائم  العلو  هبذا  املئذنة  وارتفاع 
إنشاء  يف  عملت  التي  هي  الربانية  والتوجهات  األق��دار 
)عليه  احلسني  فيه  استشهد  الذي  املكان  نفس  يف  املئذنة 
السالم( وقطع رأسه الرشيف ويف نفس املكان الذي وطئت 
فيه اخليل صدره الرشيف، كام أراد بنو امية ويزيد )عليهم 
بأهنم  اليقني  علم  يعلمون  وهم  جرمهم  ونّفذوا  اللعنة( 
تلك  لتتحول  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  سبط  قتلوا 
البقعة التي شهدت سفك دم احلسني )عليه السالم( واهله 

وانصاره اىل مشهد شاخص بالتضحية والفداء .
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ومن  الشيعة  قاتلوا  أرض  الغزاة  األتراك  أقدام  وطأت  اينام 
عىل  الغزنوي  سبكتكني  بن  حممود  غزوة  تلك  غزواهتم  بني 
اهلند عام )392ه�/1001م( الذي سعى إىل حرب الشيعة 
وسلبهم  علامئهم  وقتل  معتقداهتم  وحماربة  واضطهادهم 
عام  حتى  البالد  تلك  لفتح  غزواته  يف  استمر  وقد  وهنبهم, 
)416ه�/1025م( وقد سفك يف تلك السنوات مما ال حيىص 
بأنه:  املؤرخون  الشيعة وغريهم حتى وصفه  الدماء من  من 

)متعطش للدماء مغرم بالتدبري(.
وكان الشيعة قد فروا إىل تلك البالد من بطش األمويني عن 
والثاين  األول  القرن  يف  وافرادا  مجاعات  والبحر  الرب  طريق 
فأحبهم  اخلالص  السلمي  اإلسالم  إليها  فنقلوا  اهلجري 
عىل  الغزنويني  جرائم  تقترص  ومل  عقائدهم,  واعتنقوا  الناس 
البالد  كل  يف  الشيعة  اجلرائم  تلك  طالت  بل  اهلند  شيعة 
والتضييق  والتهجري  والسجن  القتل  من  دخلوها  التي 
والتنكيل وهتك املقدسات ومن جرائمهم الشنيعة هدم قرب 
ذلك  ذكر  كام  )400ه�(  عام  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام 
العراق  يف  الفارسية  الدولة  )تاريخ  كتابه  يف  األعظمي  عيل 

ص54(.
مع  حاال  بأحسن  السلجوقي  العهد  يكن  مل  الغزنوبني  بعد 
الشيعة بل ازدادت سطوة السلجوقيني عىل الشيعة فقّوضوا 

الدولة البوهيية الشيعية التي كانت حارضة من أعظم احلوارض 
يف  اإلسالمية  والبالد  بغداد  وعاشت  اإلسالمي  العامل  يف 
فقتل  والنهضوية  والفكرية  العلمية  فرتاهتا  أرقى  عهدها 
كتبهم وهدموا مكتباهتم  الشيعة وأحرقوا  العلامء  السالجقة 

ومعاهدهم العلمية والفكرية وحاربوهم أشد املحاربة.
واستمر ذلك العداء غري املربر للشيعة من قبل األتراك وبلغ 
املجازر  من  ارتكبت  التي  العثامنية  الدولة  عهد  يف  أوجه 
وعاش  اإلنسانية  جبني  له  يندى  ما  الشيعة  بحق  واجلرائم 
الشيعة يف ذلك العهد أقسى فرتاهتم, حيث أعلن سليم األول 
احلرب الطائفية عىل الشيعة يف العراق بعد أن استصدر فتوى 
بكفرهم وجواز قتلهم فقتل منهم أكثر من أربعني ألفا وأودع 
آالف يف غياهب السجون, وسار عىل تلك السياسة من جاء 
باشا(  )عمر  بغداد  وايل  وخاصة  العثامنيني  الوالة  من  بعده 
الذي سلبهم قوهتم وضايقهم يف معيشتهم, كام كانت هلم يد 
يف اهلجوم الرببري الوحيش للوهابيني عىل مدينة كربالء عام 
)1882م( والتي وصفت بأهنا )تقشعر منها األبدان وتشمئز 
احلقائق عىل  دلت  حيث  وبشاعتها  النفوس( هلمجيتها  منها 
تسهيل دخول الوهابيني إىل املدينة � والذي جرى يف عهدهم � 
وإعطائهم الضوء األخرض بقتل من فيها وهدم القرب الرشيف 

وحرقه.

نهج االتراك 
ــــعــــة ــــشــــي فــــــــــي مـــــــالحـــــــقـــــــة ال
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حرض عىل اساتذة خمرضمني منهم: والده والفاضل األردكاين 
حسني  حممد  والسيد  املازندراين  العابدين  زين  والشيخ 

الشهرستاين والشيخ حممد باقر االصفهاين وغريهم.
تالميذه:

مهدي  الشيخ  ولده  منهم:  عليه  كبرية  كوكبة  عليه  خترج 
الواعظ، الشيخ امحد املازندراين، السيد اسد اهلل االصفهاين، 
الشيخ جالل الدين املازندراين، السيد شهاب الدين املرعيش، 
عيل  السيد  اجليش،  عيل  الشيخ  االصفهاين،  كاظم  الشيخ 
البايكي،  حممد  الشيخ  اخلطيب،  حممد  الشيخ  الالجوردي، 
الشيخ حممد الطهراين، السيد حممد املبيدي، الشيخ حممد رضا 
الشيخ حممد عيل  الشيخ حممد رضا االصفهاين،  الشريازي، 
الشاهرودي،  امحد  الشيخ  الزنجاين،  حممود  الشيخ  سيبويه، 
اجلزائري،  الدين  نور  السيد  الكرمنشاهي،  مهدي  الشيخ 

الشيخ حممد تقي البهجة، الشيخ ابو القاسم الرشتي، السيد 
عبداهلل اخلوئي، الشيخ غالم حسني التربيزي وغريهم.

مؤلفاته:

السؤال  العروة،  عىل  )حاشية  منها:  قيمة  مؤلفات  ترك 
واجلواب يف الفقه، تقريرات أساتذته(.

حياته:

ثورة  أمثال مشاركته يف  قاموس حياته  مواقف مرّشفة يف  له 
وله  البقيع  يف  االئمة  قبور  هتديم  عىل  واالحتجاج  العرشين 
مواقف مرّشفة وكان يقيم اجلامعة يف احلرم احلسيني ويدرس 

يف مدرسة املريزا كريم يف العباسية الرشقية.
وفاته:

انتقل اىل رمحة اهلل ليلة السبت االول من ذي القعدة 1353ه� 
ودفن يف الروضة احلسينية املطهرة .

الشيخ عبد الهادي المازندراني الحائري
من بين أعالم الفكر االسالمي المعاصر في كربالء ممن كان لهم دور فاعل ومؤثر في حياة المجتمع 

وحمل جاهًا اجتماعيًا وعلميًا هو الشيخ عبد الهادي المازندراني الحائري في كربالء المقدسة وكان 
قدوة للعلماء والمدرسين واستاذ العلماء والمجتهدين ولد في كربالء سنة 1266هـ في احضان اسرة 

علمية عريقة وكان والده الشيخ ابو الحسن من العلماء األعالم في كربالء، واختصّ بالحضور عند السيد 
حسين القمّي والزمه وصار من حوارييه، وقد ورد هذا في )من أعالم الفكر االسالمي المعاصر في 

كربالء( للمؤلف الشيخ احمد الحائري االسدي
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العام  القائد  عامر)1(  عيل  السيد  زار  1384/1/28ه�،  • يف 
للقوات العربية املتحدة املرقد احلسيني الرشيف)2(.

حمسن  السيد  الديني  املرجع  اصدر  1384/2/20ه�،  يف   •
ترأسه  لدى  األكراد،  مقاتلة  جواز  بعدم  فتوى  احلكيم)3( 
اجتامعًا هبذا الشأن يف الصحن احلسيني، وذلك بمناسبة زيارته 

للمرقد احلسيني يف ذكرى االربعني)4(.
العراق  وزراء  رئيس  املقدسة  العتبَة  زار  1384/8/5ه�  • يف 
واالرشاد  الثقافة  وزير  برفقته  وكان  حييى)5(  طاهر  السيد 

السيد عبد الكريم فرحان)6( وآخرون )7(.
شقري)8(  لبيب  الدكتور  قام  1384ه�،  سنة  من  شعبان  يف   •
له  املرافق  الوفد  واعضاء  املرصي  والتجارة  االقتصاد  وزير 
اخلاص  الزيارات  سجل  يف  كتب  وقد  احلسيني،  املرقد  بزيارة 
وكربالء  النجف  بزيارة  اليوم  ترشفنا  )لقد   : ييل  ما  باحلرم 
وبزيارة االمام عيل )عليه السالم( وايب الشهداء واخيه العباس 
)عليه السالم( كام ُزرنا املكتبة االسالمية، نفعنا اهلل بام فيها من 

جمدهم  للمسلمني  يعيد  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  سائلني  ْلٍم،  عرِ
وقوهتم)9(.

املرقد  الرتكي  الثقايف  الوفد  زار  1384/10/4ه�،  يف   •
احلسيني)10(.

اهلل  عبد  الشيخ  الكويت  أمري  زار  1384/11/20ه�،  يف   •
السامل الصباح)11( املرقد احلسيني املبارك للمرة الثانية )12(.

حاكم  النعيمي)13(  رائد  الشيخ  زار  )1385ه�(  سنة  يف   •
امارة عجامن املرقد احلسيني الطاهر.  

مودو  األسبق  املايل  الرئيس  زار  1384ه�،  سنة  يف   •
من  السادس  يف  وذاك  املقدسة  احلسينية  العتبة  بيدوكيتا)14( 

شهر رجب املرجب)15(.
الدين  سعد  السيد  القاهرة  حمافظ  قام  1385ه�،  سنة  يف   •
وبعدها  احلسينية،  العتبة  بزيارة  له  املرافق  والوفد  زابد)16( 
هذه  يف  اهلل  اىل  اقرب  اننا  احسسنا  )لقد  التايل:  بالترصيح  أدىل 
وسيد  الشهداء  سيد  العظيم  نبيه  حفيد  فيها  يرقد  التي  البقعة 

 كربالء في عقد من الزمن )1389-1380ه�( 

شخصيات زارت الحرم الحسيني وكربالء المقدسة واحداث خاصة

تميز هذا العقد الزمني بزيارة مدينة كربالء والتوجه لزيارة اإلمام الحسين )عليه 
 رؤساء البالد العربية والقادة العسكريين ووفود رسميين، كما كانت 

ُ
السالم( بعض

هنالك احداث مهمة دونتها سجالت تاريخ كربالء طيلة هذا العقد، ومنها:
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جّو  به  عبق  الذي  بالطهر  احسسنا  كام  اجلنة،  اهل  شباب 
مسلم  كل  لعظة  السالم(  )عليه  احلسني  تاريخ  ان  املكان، 

وكل عريب خملص ألنه نموذج لإليامن احلق)17(.

وزير  برئاسة  الصومايل  الوفد  وصل   1386/1/5 يف   •
كربالء  اىل  اهلل  عبد  حسن  االسالمية  والشؤون  العدل 

وادى مراسم الزيارة )18( 
 )1( حتت قبة احلسني )خمطوط( عن جريدة العرب القاهرية العدد 704، يف 1964/5/12م.

1390ه�( ولد ونشأ يف النجف وتويف يف بغداد، ودفن بمسقط رأسه، توىل املرجعية العليا عام  )3( السيد حمسن احلكيم: هو ابن مهدي بن صالح الطباطبائي )1306- 
البائد، من مؤلفاته:  النظام  املّد الشيوعي يف العراق، ووقوفه ضد ترصفات  التي أملّت باالسالم واملسلمني منها: الوقوف امام  1380ه�، وقد تصدى للعديد من القضايا 

مستمسك العروة الوثقى، حقائق االصول، منهاج الصاحلني.
)4( راجع التيارات السياسية يف كردستان العراق: 136.

)5( طاهر حييى: هو ابن حييى التكريتي، ينتمي اىل عشرية الشيايشة شارك يف انقالب اجليش 17/رمضان/1383ه� الذي قاده عبد السالم عارف، وكان آنذاك رئيسًا ألركان 
اجليش وبرتبة عقيد، شغل منصب رئاسة الوزراء ما بني )1383-1388ه�( ويف عهده ُأمّمت املؤسسات الكربى وحتولت اىل القطاع احلكومي.

)6( عبد الكريم فرحان: كان عسكريًا برتبة عقيد ثم عميد، شغل مدير مكتب الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم، من مؤلفاته: حصاد ثورة، وثورة 14 متوز يف العراق.
)7( حتت قبة احلسني )خمطوط( عن جريدة املنار العدد 2897.

)8( لبيب شقري: هو حممد لبيب، كان رئيسًا للجنة االقتصادية يف عرص الرئيس مجال عبد النارص.
)9( حتت قبة احلسني )خمطوط(، عن جريدة االنوار، التاريخ: 1384/8/21ه�.

)10( راجع دليل تاريخ العتبات املقدسة: 68.
)11( عبداهلل السامل الصباح: األمري احلادي عرش للكويت )1313-1385ه�(، حكم بعد محد بن جابر سنة 1369، وقد مضت ترمجته يف اجلزء السابق: 379.

)12( حتت قبة احلسني )خمطوط( عن جريدة االنوار العدد: 20، السنة: 1 ، التاريخ: 1384/11/21ه�.
ابيه وازدهرت االمارة يف عهده تويف يوم  )13( راشد بن محيد النعيمي: هو حفيد عبد العزيز بن محيد ولد يف عجامن يف حدود سنة 1314 حكم البالد سنة 1346 بعد 

1401/12/7 وويل احلكم بعده ابنه محيد بن راشد .
)14( مودو بيدوكيتا: بعد استقالل بالده سنة 1380ه�، واعالن النظام اجلمهوري للبالد، توىل رئاسة اجلمهورية، وبام انه كان ماركيس االنتامء حدثت يف عهده العديد من 

االضطرابات، فقمعها اال انه ُاطيح بحكمه يف سنة 1388ه�، وُاودع السجن فخلفه موسى تراوريه – راجع مسلامن افريقا : 224.
)15( النجف االرشف خواطر وذكريات: 107.

)16( سعد الدين زابد: كان حمافظا للقاهرة عىل عهد الرئيس مجال عبد النارص.

)17( حتت قبة احلسني )خمطوط( عن جريدة املنار، العدد: 3336، السنة : 10.
)18( تعد احلكومة التي انتسب اليها من احلكومات االوىل يف بالده بعد االستقالل سنة 1380 وذلك يف عهد الرئيس عبد الرشيد عيل رشمك الذي اغتيل سنة 1389

املصدر ) تاريخ املراقد 103/3(

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

51
ل�سنة 2020 م



 

ناظم،  حسن  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزيُر  أكد 
دعمه ملركز الكفيل لإلنتاج الفني يف العتبة العّباسية 
)سلطان  الروائّي  السينامئّي  فيلمه  إلنتاج  املقّدسة، 
بغداد(، الذي حيكي ويتناول حمّطاٍت من سرية حياة 
اإلمام موسى بن جعفر )عليهام السالم( منذ والدته 
مخيس  أزهر  إخراج  من  وهو  استشهاده،  حني  إىل 
مسؤول وحدة األفالم الوثائقّية والسينامئّية يف مركز 

الكفيل لإلنتاج الفّني«.
واطلع وزير الثقافة عىل احليثّيات الفّنية واللوجستّية 
نحن  قائاًل:  اإلخراجّية،  لرؤيته  واالستامع  للفيلم 
إنتاج  يف  األع��امل  من  نوع  هبكذا  نرّحب  ك��وزارة 
ومستعّدون  وحضارتنا،  تراثنا  متّثل  التي  األفالم 
لتقديم مجيع التسهيالت إلنتاج هذا العمل، وذلك 
التي  األصلّية  الرتاثّية  املواقع  استخدام  خالل  من 

جرت فيها األحداث«.
ولفت الوزير اىل »رضورة تشجيع ودعم مثل هذه 
بتشكيل  »سيوعز  أنه  مضيفًا  إلنجازها«،  األعامل 
جلنٍة مشرتكٍة من أربع دوائر تابعة لوزارتنا، للعمل 
أجل  من  املقّدسة،  العّباسية  العتبة  إعالم  قسم  مع 
فّنيًا  الالئق  بالشكل  الفيلم  إنتاج هذا  تسهيل مهّمة 
وبام يتالءم وينسجم مع شخصّيته، إضافًة اىل توجيه 
ف  املرشرِ الفّني  الكادر  بإعفاء  العالقة  ذات  الدوائر 
تكاليف  من  فيه  واملشرتكني  الفيلم  هذا  إنتاج  عىل 
دخوهلم  وتسهيل  الرتاثّية،  املواقع  لدخول  الرسوم 
والعمل عىل إزالة بعض التجاوزات املوجودة غري 
املرغوب هبا حتت إرشاف اجلهات املعنّية، وترتيب 

وترميم األماكن قبل البدء بتنفيذ العمل«.

استضافت مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بباكستان 
عليه  اهلل  صىل  النبّي  )سرية  عنوان  حتت  للخط،  معرضًا 
أنحاء  خمتلف  من  اخلطاطني  من  عدد  فيه  وشارك  واله(، 

البالد.
وسّلط املعرض الضوء عىل شذرات من سرية النبي األكرم 

)صىل اهلل عليه وآله(.
أما يف سوريا، فقد أهنى اخلطاط أمحد حازم نجيب، كتابة 
 3( بعد  اليد  بخط  الرشيف  املصحف  من  كاملة  نسخة 

سنوات( من بداية العمل.
إنه  إدلب:  بريف  ملس  قرية  يف  يعيش  الذي  حازم  وقال 
عدة  قبل  الرشيف  املصحف  من  نسخة  بكتابة  يفكر  »بدأ 
قبل ثالث  الفكرة  بتنفيذ  البدء  »قّرر  أنه  سنوات«، مضيفًا 
أنه »كان يكتب ثالث صفحات يوميا  سنوات«، موضحًا 
تقريبا، مشريا إىل أن كتابة الصفحة الواحدة تستغرق نحو 

ساعة كاملة وأكثر يف بعض األحيان«.
به »رشف عظيم منحه  قام  ما  إن  السوري،  وقال اخلطاط 
له  إياه«، مشريا إىل أن »والديه ومعلمني سابقني  اهلل تعاىل 
شجعوه عىل تنمية موهبته منذ أن كان يف املرحلة االبتدائية«.

من باكستان إلى سوريا..

 األكرم والقرآن
ّ
 يحتفي بالنبي

ّ
 الخط

ى دعم فيلم 
ّ
وزارة الثقافة تتبن

)سلطان بغداد(

يعّدها: علي ال�شاهر 
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كشف مسؤول الثقافة يف منظمة اليونسكو يف 
تدرس  املنظمة  أن  كسارعن   برندان  العراق، 
حاليًا 12 موقعًا مرشحًا للدخول ضمن الئحة 
الرتاث العاملي قدمتها السلطات العراقية قبل 

عام 2004 ولغاية اآلن.
العامدية،  )مدينة  ال�12،  املواقع  الئحة  وتضم 
احلجري  العرص  من  بيستانسور  مستوطنة 
بغداد  يف  دجلة  لنهر  تارخيية  مالمح  احلديث، 
اىل  املستنرصية  املدرسة  من  املمتدة  الرصافة 
نيبور، مدينة  نمرود،  العبايس، اللش،  القرص 
املوصل القديمة، مدينة نينوى القديمة، حصن 
وادي  مقربة  الكفل،  ذي  موقع  األخيرض، 

السالم يف النجف، حمافظة واسط(.
وقال كسار يف ترصيح صحفي: إن اليونسكو 
الوعي  زيادة  إىل  الدويل،  الصعيد  عىل  تدعو، 
بقضية الرتاث الذي ُنقل بطريقة غري مرشوعة 
تارة  حظر  اليونسكو  ودعمت  العراق،  من 
مع  التنسيق  وتم  العراق،  من  األثرية  القطع 
بشأن  العاملية  اجل��امرك  ومنظمة  اإلن��رتب��ول 
يف  املهربة  آث��اره  إع��ادة  يف  ال��ع��راق  مساعدة 

اخلارج«.
وبشأن خطط ودعم اليونسكو العامر املناطق 
»اليونسكو  أن  أكد كسار،  العراق،  األثرية يف 
للحفاظ عىل  العراقية  السلطات  تدعم جهود 
اذ  املهمة،  املباين  عىل  واحلفاظ  األثرية  املواقع 
يف  العراق  بمساعدة  حاليًا  اليونسكو  تقوم 
أربيل  قلعة  يف  املواقع  عىل  احلفاظ  مشاريع 

وتأهيل قناة العشار يف البرصة«.
أنشطة  »لدينا  نينوى،  حمافظة  يف  انه  وأضاف 
)مبادرة املوصل(، بام يف ذلك إعادة بناء املنازل 
نتيجة  ت��رضرت  التي  والكنائس  واملساجد 

احلرب عىل اإلرهاب«.

الطويرجياوي  جاسم  السيد  الراحل  احلسيني  اخلطيب  حتّول 
يرّج  صوتُه  ظل  فيام  القلوب،  يف  موجعة  ذكرى  إىل  رحيله  بعد 
باب  مدخل  عند  زرق��اء  الفتة  عىل  اسمه  وُعّلق  بأسامعهم، 
كربالء  ملحافظة  الوافدين  الزائرين  بقدوم  ترّحب  طويريج 
املقدسة من املحافظات اجلنوبية، حيُث عمدت احلكومة املحلية 
يف كربالء إىل ختليد ذكر اخلطيب احلسيني عرب إطالق اسمه عىل 

أحد أهم املداخل الرئيسية ملدينة سيد الشهداء )عليه السالم(.
املحبني  من  وعدد  الراحل  اخلطيب  نجل  وبرفقة  كربالء  حمافظ 
الذين  تمهروا السدال الستار عن الفتة مدخل باب طويريج 
)شارع  اسم  محلت  والتي  للمحافظة،  رئيسية  بوابة  يعد  الذي 
الرجل  هذا  لتضحيات  تثمينًا  الطويرجاوي(  جاسم  السيد 
البيت )عليهم  احلسيني الكبري وما قّدمه عىل طريق خدمة أهل 
السالم( واملنرب احلسيني العظيم، تزامنًا مع حلول ذكرى مرور 

أربعني يومًا عىل رحيله املؤمل.

 
ً
 عراقيا

ً
د اسم الخطيب 12 موقعا

ّ
كربالء تخل

الطويرجاوي )طاب ثراه(  حا لالئحة التراث العالمي
ّ

مرش
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حنان الزيرجاوي

رم��ز ُال���رباءة واحل��ي��اة ع��امل م��يلء باجلامل 
والنقاء واحلفاوة , ذلك الطفل الذي تكمن 
رؤيته لتلك العظمة، بشغف التطلع لذلك 
كل  عن  وجمردا  نقاء،  بكل  الرحب  العامل 
غادرت  فراشة  مثل  متاما  مسبقة.   أحكام 
وجودها  مكافأة  للحياة  لتسدي  رشنقتها 

وتنعمها باحلركة والنشاط. 
بالشمولية  يمتاز  اإلسالمي  املنهج  وألن 
اإلنسانية،  احلياة  مفاصل  بكل  واإلحاطة 
فإنه مل يغفل االهتامم بالطفولة، واسترشاق 
بالطفل,  فاهتم  جوانب مضيئة من حياهتا، 
مرحلة  ان  باعتبار  فائقة  عناية  وأعطاه 
تكوين  يف  األساسية  املرحلة  هي  الطفولة 
من  الكثري  ونالحظ  اإلن��س��ان,  شخصية 
التي   واللجان  واجلمعيات  املؤسسات 
امل��واد  بعض  ووضعت  بالطفل  اهتمت 
يف  الطفل  ميثاق  ومنها  ضوابطها  ضمن 
اإلسالمية  اللجنة  عن  الصادر  اإلس��الم، 
املاّدة  فقد ورد يف  والطفل،  للمرأة  العاملية 

الثانية من بنوده  ما نّصه:
اإلسالمية  الرشيعة  رعاية  تشمل   -  1

للطفل املراحل التالية:
1- اختيار كلٍّ من الزوجني لآلخر.

2- فرتة احلمل والوالدة.
)مرحلة  التمييز  حّتى  ال���والدة  من   -3

الطفل غري املمّيز(.
4- من التمييز حّتى البلوغ )مرحلة الطفل 

املمّيز(.
املراحل  ه��ذه  من  ك��ّل  يف  للطفل  وتنشأ 

حقوق ُتالئمها.
وُنسّجل  ما،  حدٍّ  إىل  مقبول  تقسيم  وهو 
ذكر  يف  ُيفّصل  مل  أّنه  وهي  مالحظة،  عليه 
الصلبية،  كاملرحلة  امل��راح��ل،  عناوين 
والرضاعية،  واألسبوعية،  واجُلامعية، 
واحلضانية و... بل بقيت مطوية يف تقسيم 
أحكامًا  هل��ا  أّن  م��ع  األخ���رى،  امل��راح��ل 

وترشيعات خاّصة هبا بعنواهنا.
ُيستفيد  أن  ُيمكن  ال��ذي  الثاين  التقسيم 
التقسيم  هو  واضح  بشكل  الروايات  من 

املعروف ب�: »ثالثة سبعات«.
- عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم، قال: 
»الولد سّيد سبع سنني، وعبد سبع سنني، 
خالئقه  رضيت  فإن  سنني،  سبع  ووزي��ر 
عىل  رضب  وإال  سنة،  وعرشين  إلحدى 

جنبيه، فقد أعذرت إىل اهلل«.
قال:  السالم،  عليه  عيّل  اإلم��ام  وعن   -
سبعًا،  وي���ؤّدب  سبعًا،  الصبي  »ُي��رّب��ى 
آخ��ر:  لفظ  ويف  س��ب��ع��ًا...«.  وُيستخدم 

»ُيرخى الصبي سبعًا...«.

ُ
الطفولة

بين البراءة ومعترك الحياة
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�شحر �شامي

املرحلة  يف  يدّرسه  كان  الذي  معلمه  احلضور  أحد  شاهَد 
االبتدائية قبل نحو مخسة وثالثون سنة. أقبل الطالب بلهفة 
واشتياق عىل معلمه بكل تقدير واحرتام، ثم قال له بيشء 

من اخلجل واخلزي: هل تتذكرين يا أستاذي؟
فقال املعلم العجوز: ال يا بني.

فقال الطالب بصوت خافت: كيف ال؟... فأنا ذلك التلميذ 
الطفل  بدأ  أن  وبعد  الصف،  يف  زميله  ساعة  رسق  الذي 
صاحب الساعة يبكي طلبت منا أن نقف مجيعا ليتم تفتيش 
التالميذ  أمام  سينفضح  أمري  أن  حينها  أيقنت  جيوبنا. 
شخصيتي  وستتحطم  سخرية  موضع  وسأبقى  واملعلمني 

اىل األبد.
أمرتنا أن نقف صفا وأن نوجه وجوهنا للحائط وأن نغمض 

أعيننا متامًا.
التفتيش  يف  دوري  ج��اء  وعندما  جيوبنا  تفتش  أخ��ذت 
سحبت الساعة من جيبي وواصلت التفتيش اىل أن فتشت 

آخر طالب.
الرجوع إىل مقاعدنا وأنا كنت  منا  انتهيت طلبت  ان  وبعد 
مرتعبا من أنك ستفضحني أمام اجلميع. ثم أظهرت الساعة 
من  أخرجتها  الذي  اسم  َتْذكر  مل  لكنك  للتلميذ  وأعطيتها 

جيبه!
وطوال سنوات الدراسة االبتدائية مل حتدثني أو تعاتبني ومل 
يا معلمي  حتدث أحدا عني وعن رسقتي للساعة. ولذلك 
قررت منذ ذلك احلني أال أرسق أي يشء مهام كان صغريا.

فكيف ال تذكرين يا أستاذي وأنا تلميذك وقصتي مؤملة وال 
يمكن أن تنساها أو تنساين؟

مسك املعلم يد تلميذه وابتسم قائال:
يا بني... صحيح أنني تعمدت  بالطبع أتذكر تلك الواقعة 
وقتها أن أفتشكم وأنتم مغمضو أعينكم كي ال ينفضح أمر 
أنا  أنني  هو  بني  يا  تعلمه  ال  ما  لكن  زمالئه.  أمام  السارق 
من  عىل  السرت  ليكتمل  العينني  مغمض  وأنا  فتشتكم  أيضا 

أخذ الساعة وال يرتسب يف قلبي يشء ضده.

 لــنــجــاح 
ٌ

خــــطــــوات
العالقات االسرية

حيَن تكوُن تربويا 
ناجحا..؟!

وتكون  متشابكة،  األرسة  داخل  العالقات  أن  معروٌف 
صفوها  يعّكر  أخرى  أحيان  وىف  ومستقرة  ناجحة  أحيانا 
من  رسا  هي  السعادة  كانت  وإن  واملشكالت،  الصعاب 
البحث  فإن  لذا  املحن،  واجتياز  والتفوق  النجاح  أرسار 
عن أرسار عالقات ناجحة داخل األرسة الواحدة، يرتتب 
عليه خروج أفراد ناجحني وقادرين عىل التعامل ومواجهة 
كافة الظروف احلياتية الصعبة، والتعامل معها عىل أفضل 
نصل  ولكى  إجيابية.  بصورة  املجتمع  فينعكس عىل  نحو، 

إىل عالقة أرسية ناجحة، هناك خطوات تتمثل ىف:
اجلو  وهتيئة  املنزل،  داخل  جيدة  بيئة  توفري  عىل  العمل   •
اإلقبال  عىل  األرسة  أف��راد  تشجيع  اىل  هب��دف  األرسى 
واالستمتاع  املنزل  داخ��ل  التواجد  ىف  الدائمة  والرغبة 
باجللسات األرسية، وهذا األمر يكون مهمة األم واألب 

معًا.
بعضهم  األرسة  أفراد  ومشاركة  الرتابط  فكرة  تقديس   •
حتى  اهلدايا  وتبادل  واحلزينة،  السعيدة  املناسبات  كل  يف 
وإن كانت بسيطة ألهنا هلا أثر رائع يف إدخال البهجة عىل 

القلوب.
أفراد  وتشجيع  اهلل،  مع  قوية  عالقة  بناء  عىل  احلرص   •
الروح وغرس  لتغذية  العبادات  أداء  األرسة بعضهم عىل 
اللحظات  منذ  األطفال،  لدى  الدينية  واألرك��ان  القيم 
الشعائر  أداء  عىل  واألم  األب  حرص  خالل  من  األوىل 

والعبادات الدينية داخل املنزل ليكونوا قدوة لصغارهم.
• االهتامم باجلانب التثقيفي وتنمية مهارات أفراد األرسة 
ويمكن  األرسة،  قائد  جانب  من  ذلك  عىل  والتشجيع 
تضم  صغرية  مكتبة  تهيز  خالل  من  بسهولة  ذلك  فعل 

خمتارات من الكتب يف شتى املجاالت داخل املنزل.
•  عىل كل فرد داخل األرسة أن يعى ويدرك جيدًا دوره 
الدور  هذا  إنجاز  عن  يتأخر  وأال  أرسته  تاه  ومسؤوليته 

للحفاظ عىل التوازن األرسى.
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هو مرضٌ شائع مزمن متعدد العوامل يصيب المراهقين بشكل اساس مع تشكل سدادات ضمن فوهات االجربة 
الشعرية وحدوث التهاب... ولمعرفة المزيد عن حب الشباب بينت الدكتورة من دولة سوريا الشقيقة لينا مرهج 

اختصاص االمراض الجلدية في مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( ما يأتي.

العد )حب الشباب(

من الضروري االهتمام بالغذاء الصحي والعناية بالبشرة
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تجنب االصابة 

بحب الشباب 

وبائيا
ان حب الشباب مرض يمكن ان يصيب اي شخص لكنه ينترش 
بكثرة خالل فرتة البلوغ، وهناك اشكال خاصة تشاهد يف اعامر 

اخرى.
اآللية املرضية

)العوامل  وهي  املرض  يف  دورا  تلعب  متعددة  عوامل  هناك 
االجربة  فوهات  ضمن  قرنية  س��دادات  تشكل  اهلرمونية، 
الشعرية، فرط تنسج الغدد الدهنية )ضخامة الغدد الدهنية( مع 
اهلرمونية، اجلراثيم  للتبدالت  ثانوي  الدهن بشكل  افراز  زيادة 

بشكل اساس نوع يسمن الربوبويونية العدية(.
رسيريا

العد الشائع )النمط الشائع( حلب الشباب يقسم اىل ثالثة انواع 
هي:

يف  ونشاهدها  والبيضاء،  السوداء  بالرؤوس  يتميز  ال��زؤاين:   �
املناطق الدهنية مثل )الوجه، الصدر، منتصف الظهر(.

� احلطاطي البثري: وهو عبارة عن حطاطات التهابية وبثور.
� الشكل االلتهايب.

اشكال خاصة من حب الشباب
هناك اشكال خاصة حلب الشباب منها:

� عد مالوركا: يظهر من خالل التعرض ألشعة الشمس.
� التاميس: يظهر بسبب املكياج ومستحرضات التجميل.

التعرض للكلور واملواد  � حب الشباب الذي يظهر من خالل 
اهلالوجينية.

الوالدية ويتحسن بشكل  الوليد: يظهر بسبب اهلرمونات  � عد 
عفوي.

� العد امليكانيكي: يظهر حتت االربطة واالحزمة.
مثل  االدوي����ة  بعض  ع��ن  ال��ن��ات��ج  وه��و  ال���دوائ���ي:  ال��ع��د   �

الكورتيزونات.
طرائق العالج

هناك خيارات عديدة لعالج حب الشباب حسب النمط، وقد 
حتتاج اىل مشاركات دوائية، ويكون العالج موضعيا او جهازيا.

مشتقات  املناسبة،  )الغسوالت  ويشمل  املوضعي:  العالج   �
فيتامني A، الصادات املوضعية(.

� العالج اجلهازي: ويشمل )الصادات اجلهازية، االيزوترتينوئني 
اجلهازي، املعاجلة اهلرمونية يف حال وجود اضطراب هرموين(.

النصيحة الطبية
بالبرشة،  العناية  الصحي،  بالغذاء  االهتامم  الرضوري  من  انه 
الشباب،  حب  ظهور  عىل  املساعدة  العوامل  عن  االبتعاد 

باإلضافة اىل ذلك مراجعة الطبيب املختص.  

حب الشباب هو مرض جلدي مزمن حيدث عندما يتم انسداد 
حب  يتميز  اجللد  وزيت  امليتة  اجللد  بخاليا  الشعرة  جريب 
الشباب بتواجد الرؤوس السود أو الرؤوس البيض والبثور 
أسايس  بشكل  ويؤثر  املحتمل  والتندب  الدهنية  والبرشة 
عىل مناطق اجللد التي حتتوي عىل عدد كبري نسبًيا من الغدد 
الدهنية، بام يف ذلك الوجه واجلزء العلوي من الصدر والظهر 
القلق  إىل  الشباب  حب  عن  الناتج  املظهر  يؤدي  أن  يمكن 

وانخفاض تقدير الذات ويف احلاالت القصوى االكتئاب.
والصلة بني الضغط النفيس وحب الشباب الزالت خاضعة 
النفيس  الضغط  زيادة  أن  إىل  تشري  األبحاث  ولكن  للنقاش 
يزيد شدة حب الشباب، Acne excorie أحد أنواع حب 
نتيجة  البثور  وكشط  بحك  املصاب  فيها  يقوم  التي  الشباب 

للضغط النفيس.
زيادة  يف  تسهم  التي  العوامل  أحد  السجائر  تدخني  يعد  كام 
يتم  التي  السجائر  عدد  زاد  وكلام  الشباب،  بحب  اإلصابة 
الشباب  حب  بني  العالقة  أما  املرض.  سوء  يزداد  تدخينها 
وقوي،  واضح  دليل  توفر  لعدم  واضحة  غري  فهي  والغذاء 
من  كبرية  كمية  حيوي  ال��ذي  الغذاء  بني  عالقة  ثمة  ولكن 
يربط  ضعيف  دليل  هناك  الشباب.وكذلك  وحب  السكر 
بحب  اإلصابة  وحدة  معدل  وزي��ادة  احلليب  استهالك  بني 
ليست  امللح  أو  الشوكوالته  مثل  أخرى  ارتباطات  الشباب. 
من  متفاوتة  كميات  عىل  حتتوي  الشوكوالته  بأدلة  مدعمة 
قد  وكذلك  اجلسم  يف  السكر  نسبة  ترفع  قد  والتي  السكر 
حب  بني  عالقة  ثمة  بدونه  أو  احلليب  من  مصنوعة  تكون 
الشباب واستقالب األنسولني، ويف إحدى التجارب ُوجدت 
عالقة بني حب الشباب والُسمنة فيتامني ب 12 قد يؤدي إىل 
يُّ الَشْكل أو تفاقم حب الشباب املوجود أصال حني  َطَفٌح ُعدِّ

يؤخذ بجرعات تفوق املوىص هبا يوميا
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السبزواري )1212  الشيخ هادي بن مهدي بن هادي  الكبري  العامل 
ب  وُيلقَّ السبزواري،  هادي  املوىل  باحلاج  املشهور  ه�(   1289  –

مؤلفات  صاحب  كبري،  وفيلسوف  وحكيم  دين  عامل  هو  ب�)أرسار( 
كثرية يف املنطق والفلسفة واحلكمة، ويعترب يف عرصه وريث مدرسة 

احلكمة املتعالية يف املعارف الدينية.
كان عاملًا يف الفقه وأصوله والتفسري والطب وعلم احلروف، كام كان 
أديبًا وشاعرًا باللغتني العربية والفارسية، وكان يضمن شعره بعض 

علومه الروحانية.

 يف االنتظار..

تأهبت األرشعة للرحيل فهبت الرياح وهاج 
ومتايلت  األع��الم،  ورفرفت  وم��اج،  البحر 
اخلرض  الرشفات  عند  اأُلُص��صرِ  يف  الزهور 
نظرته  املسافر  وألقى  ل��ل��وداع،  مسّبحاٍت 
ضفاف  عىل  املنتظرين  مع  وبقيت  األخ��رية، 

الرجوع.
مرت األيام والليايل وكرت اآلالم واألسقام، 
كل  وتالشى  واألوه��ام،  األحالم  ومتازجت 
اليمني  ذات  يتزاور  أم��لٍ  بصيص  إال  يشء 
الذكرى  كهف  يف  ك��وة  عن  الشامل  وذات 
وكلام  الصخر  آذان  يف  الوفاء  جرس  رن  كلام 
عرض  إىل  الطريق  ضلت  موجة  ارتطمت 

البحر.
املضفورة  أشعتها  الشمس  ترسل  وعندما 
الشموع  أرسل  والفضة،  بالذهب  املمهورة 
إىل  الفراغ  زجاجات  يف  والقلوب  وال��ورود 

قلب املاء.
أناجيك يا داين، أناديك يا نائي، ومثل صفارة 
احلاملة  النائمة  املدن  أستفز  للتّو،  عادت  ُفلٍك 
بذات صباح أشقر حيّل كام السنونو يف أحضاهنا 

ليعيد إليها الدفء املفقود منذ رحيلك.
حيائي  جاَف  سرِ أرخ��ي  الليُل  غبَش  ما  وإذا 
باسمك الرصيح، مستعلاًم عن مأواك،  مرتناًم 
العظام،  اخلطايا  دم��ع  ع��ىل  جفنيَّ  م��س��داًل 
األرجاء  يف  املنثورة  حروفك  برحيق  متعمدًا 

وعىل متون اهلواء.
ن��ورك  ف��ض��اءات  يف  تسبح  ال���روح  مالئكة 
نائرة  أطفئ  حبيبي  أدع��وك  الالمتالشية.. 

القلب وعد اليوم مظلاًل بالغامم.

»اأ�شرار« 
ال�شبزواري

ثراه(  )طاب  الغروي  عيل  امل��ريزا  الشهيد  الشيخ  سرية  ضمن  من  كانت 
من  بآداهبا  واالتيان  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  زي��ارة  عىل  املواظبة 
االغتسال يف الفرات وامليش بسكينة... وكان يرى استحباب الزيارة حتى 
مع وجود املخاطر، فقبيل شهادته )قدس رسه( بأسبوع أشيع عنه أنه قتل 
فأخربه بعضهم أهنا مكيدة من نظام طاغية العراق لتتم تصفيتك فال يصدق 
الناس خرب استشهادك لعزم النظام عىل اخلالص منك بسبب ارصارك عىل 
الزيارة مهام كلف األمر، فكانت شهادته ليلة اجلمعة 1419/2/24ه� وهو 

راجع من زيارة سيد الشهداء )عليه السالم(

حُب زيارة احل�شني  اأ�شرعة الرحيل

حيدر ال�شالمي

A
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يف  سابق  مهندس  سانشيز،  خافيري  ط��ّور 
»أليكسا«،  ألمازون  الصويت  املساعد  خدمة 
يصبح  لكي  القطط،  م��واء  يرتجم  تطبيقًا 

فهمها أكثر.
أّن  يمكن  كلامت  إىل  املواء  التطبيق  وحيّول 
الذكاء  تقنيات  عرب  وذلك  البرش،  يفهمها 
تشرتك  ال  القطط  أّن  علاًم  االصطناعي، 
أكثري  املهمة  من  جعل  ما  نفسها،  اللغة  يف  

تعقيدًا، بحسب مطّورها.
يتشارك  بل  لغة،  »ليست  إهّنا  سانشيز  وقال 
يتواصلون مع بعضهم  الكلامت وال  القطط 
أبدًا  تتناغم  ال  »القطط  مضيفًا  البعض«، 
يف  خمتلف  أسلوب  منها  ولكل  بعضها،  مع 

التعبري«.
ووجد الفريق املطّور للتطبيق أن القطط غالبًا 
ما يكون هلا تسعة مقاصد خمتلفة متثل احلالة 
املزاجية هلا عندما متوء، ومنها »أنا جائع« أو 

»أنا سعيد« أو »أنا أتأمل« أو »دعني وشأين«.

* من ال يستطيع أن يكون أبًا، ال حيّق له أن يتزّوج.
* ترتقي الشعوب وتنخفض بحسب درجة تقديرها للعالقة الزوجية.
* ينبغي للمرء أن يكون عاشقَا عىل الدوام، لذلك ينبغي له أن يتّزوج.

الزواج أحسن وأعمق وأكمل عالقة بني رجل وامرأة متفامهني و   *
متحابني.

* ليَس بإمكان الرجل أن حيدث الصفاء يف العالقة الزوجية.. فهذا من 
اختصاص املرأة.

* إذا كنت قد شعرت يف هذه احلياة بيشء من السعادة ففي األوقات 
التي قضيتها يف بيتي مع زوجتي وأوالدي.

الزواج  أما  السامء.  يف  هبا  حيلق  أجنحة  املرء  هيب  السعيد  ال��زواج   *
التعيس، فليس فيه إال قيود وسالسل.

�شورة نادرة لعميد املنرب 
احل�شيني ال�شيخ الدكتور 

اأحمد الوائلي )رحمه اهلل(

قيَل يف "الزواج" تطبيق يرتجم
 مواء القطط

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly
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