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في معنى اإلمام

هل تنجح كربالء بخلق مشاريع  استراتيجية حقيقية؟

إلى روِح الشهيد السعيد 
) احمد علي مكصد الكريطي( أبي مصطفى

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

وزير التربية يبدي إعجابه بدار الوارث للطباعة والنشر
مطبعة راقية وأذهلتنا طباعتها وجودة أعمالها

وفيَق و َلم َيجَتِهد َفَقِد اسَتهَزَأ ِبَنفِسِه ﴾  ﴿ َمن َسأَل الّلهَ  التَّ
اإلمام الرضا )عليه السالم( - المصدر: ميزان الحكمة ح ٢٧٩٠.

هل تسأل التوفيق؟

المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني
الش��ي��خ وط����ن النجف��ي..)دام ظّله(

لسان الوالء الصارخ بآالم سّيد الشهداء

االمام الحسين             الدعوة الحق 

إنجاز "65%" من مشروع مسّقفات 
حفظ المنشآت الصحية



مييرورًا بتّلهييا وميين باِبهييا اأهييمُّ بالدخييوِل اإىل مرقِد موالَي احل�سيين 
العظيييم، واإْذ اأرمييُق املذبح الطاهَر، اأعوُد الأنظَر مييّرة اأخرى اإىل التّل 
اخلا�سييع منذ األييٍف وثاثمئٍة وثيياٍث وثمانيين �سنًة ل�سييوِت العقيلة 
زينب الكربى )عليها ال�سام( املتهّجِد باآيات ال�سرب والثبات، فاأقوُل: 

اإّن ذا من ذا.
ييح للقييارئ ما عنيييُت بذلك، فيياأن ميين امل�ساديييق العظيمة  ولكييي اأو�سّ
علييى روح االأخّوة ما كاَن بن �سّيد ال�سهييداء وزينب احلوراء )عليهما 
ال�سييام(، وميكييُن لنييا اأن نتتّبع العاقيية الزاخرة بييكل معاين احلب 
والفييداء التييي جمعت االثنيين، فلم يييرك اأحد منهمييا االآخر، ففي 
الفييرح واحلييزن كانييا �سويييًة، واإذا ما نذكييُر اأحدهما البييّد واأن نذكَر 
االآخيير، واإْذ نذكيير كرباء.. نرّتل ا�سميهما معييًا.. هكذا هما حتى يف 

اآخر حلظاِت الوداع الدامي.
يف نظييري بقي التييّل الزينبّي �ساخ�سييًا عظيمًا ينّبهنا دائمييًا باأّنك اإْذ 
مييا اأردَت اأن تطلَّ على عظمة وجييال ال�سبط ال�سهيد فعليَك اأن تبداأَ 
ميين زينب، فهي مفتيياح لكنز االأ�سرار، فقييط رّدد يف قلِبك: يا زينب.. 
يييا زينب اإْذ مييا هممَت للدخييوِل اإىل �سريييِح اأنواِره و�سييرى املكرماِت 

احل�سينيَة تلمُع كالتماع الدرِّ والذهب.
هل رّدَد قلُبك.. يا زينب.. يا زينب

ئًا من اأنهار فيو�ساِتها، الأ�سّلي يف ح�سرِة  هييذا ما اأفعله كلَّ يييوم، متو�سّ
امللكوِت االأعلى، واأ�سرّب قلبييَي املتلّهف كقلوبكم العلوية لروؤيِة �سموِخ 
)�سحِنهييا ال�سريييف( وقييد لييفَّ الزائريييَن بحنييوٍّ ومهابييٍة، كمييا لّفت 
�ساحبييُة اخلدر والعفيياف اأيتاَم الطِف بعباءِتهييا.. والأّن )ذا من ذا(، 
كان البييّد واأْن تكون ليييِد احل�سن العظيمة �سولتهييا لبناء �سرِح بنِت 

املكارم واأّم املكرماِت.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    هَي زينُب وكفى
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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مدير التحرير  
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 رئيس التحرير
علي الشاهر

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

بقلم: رئيس التحرير

هيأة التحرير 
حسنين الزكروطي
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رواد الكركوشي
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وجدان الشوهاني - د. وجدي نزار
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املرجعي،  باخلطاب  ملا جاء  الثالث واألخري  اجلزء  نتناول 
)دامت  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  لوصايا 
املوافق  ـــ  1440ه القعدة  ذو   15 بتاريخ   توفيقاته(،  
املتدنية  النجاح  نسبة  بخصوص   ، 2019/7/19م 
ملعدالت  الرتبية  وزارة  أعلنته  ما  وحسب   ،)%34.7(
النجاح يف االمتحانات الوزارية للصف الثالث املتوسط، 
يف  اخلطاب  ذلك  من  جزأين  تناولنا  املوضوع  وألمهية 
األعداد السابقة من املجلة لضيق املساحة املتاحة مل نتاوله 

بأكمله، حيث حتدث سامحته هبذا اخلصوص.
)احرتام املعلم جزء من احرتامنا للعلم(

بقيمة  نشعر  ان  بحاجة  واألخوات  اإلخوة  إهيا  نحن   "

وصل  حتى  ــدرس..  وامل املعلم  نحرتم  حياتنا،  يف  العلم 
التعليمي  والكادر  واملدرس  املعلم  عىل  ُيعتدى  ان  االمر 
يؤدي  وهــذا  مقبولة..  غري  ألسباب  املدرسة  داخــل  يف 
وال  العلم  بقيمة  يشعر  ال  واملــدرس  املعلم  ان  بالنتيجة 
يشعر بقيمة املهنة التعليمية ويبقى ال حيرتم العلم والعملية 
من  هناك  لذلك  هبا..  يكرتث  وال  هبا  هيتم  وال  التعليمية 
االمور واالسباب التي نحتاج نحن جمتمعًا ان نتحرك من 

حتى  احرتامُه  وللمعلم  التعليمية  للعملية  ُنعطي  ان  اجل 
هو هيتم هبذه العملية وحيرتم املستوى املطلوب لذلك.

)قلة األبنية املدرسية مشكلة(
لبعض  املدرسية  االبنية  قّلة  هي  املهمة  االمور  من  ايضًا 
بعض  ان  وحتى  ذلــك  عن  حتدثنا  ان  وسبق  املـــدارس 
املدارس فيها دوام ثالثي، وبعض االبنية املدرسية االجواء 
تتناسب مع االجواء الصحّية والطبيعية  املوجودة فيها ال 
املستوى  اىل  ويصل  الطالب  يتعلم  ان  اجل  من  املطلوبة 
املعنيني  التعليمي املطلوب.. لذلك مأمول من املسؤولني 
لكي  االبنية  هذه  اىل  مالية  وختصيصات  اهتاممًا  ُيعطوا  ان 
يكون هناك كفاية يف االبنية واالجواء الصاحلة واملطلوبة 
املستويات  اىل  يصل  ان  الطالب  يستطيع  ان  اجــل  من 

املطلوبة.
)مشكلة التدريس اخلصويص(

التعليم  نحو  واملدرسني  املعلمني  من  الكثري  توجه  ايضًا 
والتدريس اخلصويص، اخواين هذه من املشاكل اخلطرية.. 
وعىل  للامل  التحصيل  يف  املزيد  من  طمعًا  منهم  الكثري 
يف  التعليمي  استحقاقه  من  للطالب  ُيعطى  ما  حساب 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
الواقع التربوي والتعليمي في العراق
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بقلم: طالب عباس الظاهر
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بالعملية  املعنيني  االخوة  اىل  خطابنا  نوجه  لذلك  املدرسة، 
يف  اهلية  امانة  التعليمية  العملية  ان  يستشعروا  ان  التعليمية 
اعناقهم وان الطالب امانة اهلية يف اعناقهم.. امانة من ٌارسهم 
والتعليم  للطالب  ُيعطوا  ان  البد  رقاهبم..  يف  امانة  والعلم 

حّقُه.
اإللكرتونية  للوسائل  االستعامل  وهتذيب  الطلبة  )حتصني 

واأللعاب(  
من االسباب االخرى اخواين تتعلق باألرسة ال نجد اهتاممًا 
وال  ألبنائهم  ــدرايس  ال باملستوى  االمــور  اولياء  من  كافيًا 
هيتمون بتحصينهم وحفظهم من االمور التي ترض مستوياهتم 
الدراسية ومن االمور الشائعة اخواين يف الوقت احلارض التي 
مل تكن موجودة يف اوقاتنا هي كثرة انشغال الطلبة بالوسائل 
وطاقاهتم  وقتهم  قتلت  التي  وااللعاب  احلديثة  االلكرتونية 

العقلية والنفسية.. 
ننبته اىل هذه القضية اخواين نحن لسنا ضد هذه الوسائل.. 
القابليات  مــن  الكثري  فيها  الــوســائــل  ــذه  ه بالعكس.. 
استخدامها،  احسن  لو  االنسان  تنفع  التي  واالستعدادات 

ولكن يف نفس الوقت فيها الكثري من االمور اجلاذبة واملثرية 
واملغرية والضارة للطالب يف عقله وتفكريه وعاداته واخالقه 
الطالب  هذا  الطالب  هلذا  حتصني  هناك  يكن  مل  ان  وسلوكه 
امور  وتفكريه يف  وقته وجهده وعقله  الكثري من  سيستنزف 
ضارة وال نفع هلا..، من واجب االرسة هنا ان هتّذبه وُتعّلمُه 
التعليم  وسائل  ايضًا  تستعمل  ان  ويمكن  االستعامل  ُحسن 

احلديثة..
)اخلرجيون وانعدام فرص العمل(

األمر اآلخر الذي اّثر كثريًا هو االحباط النفيس لدى كثري من 
الطلبة يف انُه حينام يتخرج وبعد جهد سنني ِطوال من التعب 
والسهر والتحصيل الدرايس انُه ال جيد فرصة عمل تتناسب 
مصريُه  فهو  جهود..  من  بذله  وما  االختصايص  تعليمه  مع 
مصريُه  او  تصاحبها  التي  الكثرية  واملشاكل  البطالة  اىل  اما 
اىل مهنة وضيعة هتدر كرامته وموقعُه االجتامعي.. فيحصل 
انني يف  انُه ال جدوى من الدراسة طاملا  شعور عند الطالب 
املستقبل حينام اخترج يف اجلامعة ال اجد فرصة عمل تتناسب 

مع جهدي العلمي ومع اختصايص العلمي..

 نوجه خطابنا الى اإلخوة المعنيين بالعملية التعليمية أن 
يستشعروا إن العملية التعليمية أمانة إلهية في أعناقهم، وإن 

الطالب أمانة إلهية في أعناقهم

،،
،،



املعنية  اجلهات  واملأمول  اخواين  صحيحة  النقطة هي  هذه 
االهتامم  الرضوري  من  املعنية  اجلهات  خاطبنا  ان  وسبق 
واعطاء  االنتاجي  واملجال  الصناعي  املجال  يف  الكبري 
فرصة كافية ووافية للقطاع اخلاص لكي يساهم بالنهوض 
باخلدمات ويوّفر فرص عمل كبرية هلؤالء اخلرجيني وايضًا 

يف نفس الوقت خطاب لكم اهيا االخوة واالخوات..
اخواين علينا ان ننظر اىل جنبة الشهادة اجلامعية والدراسة 
وتناسب  جيدة  عمل  فرصة  لنا  يوّفر  انــُه  نظٌر   : بنظرين 
االنسان وتليق بِه، ومن االمر املهم ان ننظر ان العلم بذاتِه 
ودراسة الطالب بذاته وحصوله عىل العلم نوٌر يف الطريق 
بأسلوب  ويرتقي  أفضل  احلياة  يف  تفكري  وسيلة  لُه  يوّفر 

حياتِه..
الدراسة  يواصلوا  ان  عىل  أبناءكم  ُحّثوا  اخــواين  لذلك 
وجيتهدوا يف دراستهم حتى نفرتض مل حيصلوا عىل فرصة 

عمل هذه الشهادة لوحدها متثل نورًا يف الطريق ونورًا يف 
الذي نحصل  العلم  ابناَءنا قيمة هذا  نعّلم  ان  احلياة والبد 

عليه..
)الطلبة املنا بالتغيري نحو األفضل(

بعد  الطلبة مجيعًا  ابنائنا  اىل  اتقدم هبا  التي  الوصية االخرية 
الذي ذكرناه..

ان األمل معقود بكم يا أبناَءنا الطلبة ان تعطوا التعليم حقُه 
يف احلياة فإنكم املنا ونظرتنا املستقبلية وقلوبنا مجيعًا تتطلع 
العلم  مدارج  ارتقيتم  قد  فيه  نراكم  الذي  اليوم  ذلك  اىل 
يا  اهلل  اهلل  ننشدُه..  الذي  التغيري  يف  املنا  لتكونوا  والرتبية 
وُارسكم  وبلدكم  ومستقبلكم  علمكم  يف  الطلبة  أبناَءنا 
ويرفع  جراحنا  يــداوي  بمستقبل  عيوننا  تقروا  ان  عسى 

آالمنا وحيقق آمالنا.. انُه سميع جميب.. 
الطيبني  وآله  اهلل عىل حممد  العاملني وصىل  واحلمد هلل رب 

ال نجد اهتماماً كافياً من اولياء االمور بالمستوى الدراسي ألبنائهم 
وال يهتمون بتحصينهم وحفظهم من االمور التي تضر مستوياتهم 

،،الدراسية ككثرة االنشغال بالوسائل االلكترونية الحديثة وااللعاب 
،،



السؤال: هل للصدقة أثر عىل حياة اإلنسان؟
فيها.  والرتغيب  عليها  احلث  يف  الروايات  تواترت  فقد  نعم  اجلواب: 
فورد أّنا دواء املريض، وهبا يدفع البالء وقد أبرم ابرامًا، وهبا يستنزل 
الرزق، وهبا ُيقىض الدين، واِّنا تزيد يف املال، وتدفع ميتة السوء والداء، 

و..، و... اىل أن عدِّ سبعني بابًا من ابواب السوء تسد.
أفضل  العيال  عىل  التوسعة  فاِن  للصدقة  الفضل  هذا  كل  رغم   ولكن 
من الصدقة عىل غريهم. كام أن الصدقة عىل القريب املحتاج أفضل من 

الصدقة عىل غريه وأفضل منها الصدقة عىل الرحم املعادي.

السؤال: هل جيوز ان اعطي الصدقات اىل اقاريب من السادة؟
اجلواب: املحّرم من صدقات غري اهلاشمي عىل اهلاشمي هو زكاة املال 
وزكاة الفطرة واالحوط وجوبًا ان ال تدفع اليه الصدقات اليسرية التي 

تعطى دفعًا للبالء مما يوجب ذاًل وهوانًا.

زوجها  هلا  يعطيه  الذي  املال  من  املرأة  تتصدق  ان  جيوز  هل  السؤال: 
كمرصوٍف شهري من دون علمه؟

اجلواب: كال.

السؤال: قلتم: )الفقري هو الذي ال يملك قوت سنته ال فعال وال قوة( 
رصف  جيوز  وهل  ــزواج؟  وال والدراسة  املسكن  القوت  يشمل  فهل 

الصدقة املستحبة أو الواجبة يف هذه املجاالت ؟
اجلواب: االعتبار باملؤونة املناسبة لشأنه .

السؤال: أرغب يف القيام بعمل يكون صدقة جارية بعد وفايت ولكن ال 
ادري ما هو ؟

املساجد  بناء  قبيل  من  متعددة  مصاديق  اجلارية  للصدقة  ان  اجلواب: 
واحلسينيات والوقف عىل االيتام الفقراء وما ايل ذلك .

البالء  لدفع  بالقليل  يتصدق  انه  مديون  لشخص  جيوز  هل  السؤال: 
بعنوان  صندوق  يف  صدقته  يضع  ان  له  جيوز  وهل  االجــر؟  وكسب 

الصدقة، ثم يف ناية الشهر يقيض هبا دينه؟ وهل تعترب هذه صدقة؟
اجلواب: اما تصدقه باليشء القليل من ماله لدفع البالء ونحوه فال باس 
به، واما املال املجمع يف الصندوق بعنوان الصدقة فان مل تعترب صدقة 
فيجوز له ان يفي منه دينه واما مع صريورته صدقة فالجيوز له الترصف 

فيه.

فيها  جتمع  والبيوت  املساجد  عىل  تــوزع  حّصاالت  هناك  السؤال: 
بمقدار من  ان يتصدق  فلو نوى شخص  للفقراء وااليتام،  الصدقات 

املال فهل يكفي وضعه هبا؟
اليه إاّل إذا كان بإذن  اجلواب: ال يصري صدقة عىل الفقري اال بوصوله 

احلاكم الرشعي.

السؤال: هل جيوز يل عدم أعطاء سائل للصدقة إذا كنت أعرف أنه ليس 
حمتاجُا اىل هذه الصدقة؟

اجلواب: جيوز ولكن يكره رّد السائل ولومع ظن الغني فيجوز أن يدفع 
له شيئًا يسريًا.

السؤال: هل جيوز استبدال صدقة عني املال بامل اخر بنفس القيمة؟
اجلواب: اذا مل تعني صدقة جاز باذن املالك.

متابعة : محمد حمزة الجبوريالصدقة



تعد مسألة القضاء والقدر من أقدم األبحاث يف تاريخ االسالم, 
ويف كون االنسان جمبوًرا يف فعله أم خمرًيا أم غريها, تشعب مجاعة 

الباحثني عىل آراء هي:
بالطريق  يتمثل  الكالم  وخالصة  اإلمامية,  الشيعة  رأي  اواًل: 
السالم(,  )عليهم  األئمة  قال  كام  القولني,  بني  القول  يف  الوسط 
ومنهم اإلمام جعفر بن حممد الصادق )عليه السالم(: "ال جرب 

وال تفويض ولكن أمر بني أمرين".. 
ثانًيا: املفّوضة أثبتوا اختيارية اأَلفعال ونفوا تعّلق اإلرادة اإلهلية 
وتفرعت  لإلنسان،  خملوقة  أنا  فاستنتجوا  اإلنسانية  باألفعال 
من الطائفتني آراء ساذجة, كخلق املعايص, وأنَّ العامل غري حمتاج 
مجيع  يف  واألصل  التفاهات.  ذلك  غري  إىل  الصانع  إىل  بقائه  يف 
ذلك عدم تفقههم يف فهم تعلق اإلرادة اإلهلية باأَلفعال وغريها 
والبحث فيها طويل الدليل ال يسعه املقام عىل ضيقه)وهو رأي 

املعتزلة(. 
ثالًثا: املجربة أثبتوا تعلق اإلرادة احلتمية اإلهلية باألفعال كسائر 
يف  خمتار  غري  جمبوًرا  اإِلنسان  بكون  وقالوا  القدر  وهو  األشياء 
األسباب  سائر  أفعال  وكذا  تعاىل  هلل  خملوقة  واأَلفعال  أفعاله 

التكوينية خملوقة له: )وهو رأي األشاعرة(.
هي  وإنام  أفعاله،  يف  إطالًقا  له  أثر  ال  اإلنسان  َأنَّ  اجلرب  ومعنى 
الّنفس من  الّدم يف عروقه، وخروج  متاًما كجريان  إليه  بالّنسبة 
القدرة  وأعطاه  وناه،  العبد  أمر  اهللَّ  َأنَّ  التفويض  ومعنى  أنفه 
يفعل هبا  القدرة  أمر هذه  إليه  ثم فّوض  الّطاعة واملعصية،  عىل 
ما يشاء، وقطع سبحانه كل عالقة بينه وبني هذه القدرة, بحيث 
أصبح اهللَّ بالنسبة إىل قدرة العبد بعيًدا عنها متاما كالبائع الذي 

باع سلعته للمشرتي يفعل هبا ما يريد بال مزاحم ومعارض.

إن   )2( وانحر  لربك  فصل   )1( الكوثر  أعطينك  }إنا  الكريامت  اآليات 
شانئك هو األبرت )3({، تفسريها بحسب األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل 
- الشيخ نارص مكارم الشريازي – ج20- الصفحة )498(: أعطيناك اخلري 
العميم، احلديث يف كل هذه السورة موجه إىل النبي األكرم )صىل اهلل عليه 
وآله( )مثل سورة والضحى، وسورة أمل نرشح(، وأحد أهداف هذه السور 

تسلية قلب النبي إزاء ركام األحداث املؤملة وطعون األعداء.
تقول له أوال: إنا أعطيناك الكوثر، ومعنى "الكوثر" ورد أنه ملا نزلت سورة 
الكوثر صعد رسول هلل )صىل اهلل عليه وآله( املنرب فقرأها عىل الناس، فقال: 
القدح، حافتاه قباب  اللبن، وأشد استقامة من  بياضا من  نر يف اجلنة أشد 

الدر والياقوت".

آللئ قرآنية

سورة الكوثر

بقلم: حيدر التميمي ح/9

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

وقدره  الله  بقضاء  الرضا 
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ذكر القرآن الكريم إّن اهلل سبحانه وتعاىل شمل ااُلّمة اإلسالمية 
وهو  العظيم  اإلهلي  املرياث  ذلك  أمّهها  من  عظيمة،  بمواهب 
ِمْن  اْصَطَفْيَنا  ِذيَن  الَّ اْلِكَتاَب  َأْوَرْثَنا  }ُثمَّ  تعاىل:  وقال  "القرآن" 
اِت  رْيَ ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِاخْلَ َنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظامِلٌ لِّ
ِ َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبرُِي{ )فاطر:32(.. حيث اصطفى  بِإِْذِن اهللَّ
ُاعطيت  نعمة  وتلك  ااُلمــم،  باقي  من  اإلسالمية  ااُلّمــة  تعاىل 
فّضلت هبا  التي  النسبة  بنفس  إليها  ُاسندت  ثقيلة  هلا، مسؤولية 
وأصبحت بسببها مشمولة باللطف اإلهلي، وستكون هذه ااُلّمة 

يف صف "السابقني باخلريات" بام أّدت حّق حفظ  الكتاب االهلي هذا املرياث العظيم. أي أن تسبق مجيع ااُلمم يف اخلريات، 
يف تطوير العلوم، يف التقوى والزهد، يف العبادة وخدمة البرشية، يف اجلهاد واالجتهاد، يف التنظيم واإلدارة، يف الفداء واإليثار 
والتضحية، فتتقّدم وتسبق يف كّل هذه ااُلمور، وإاّل فإّنا ال تكون قد أّدت حّق حفظ ذلك املرياث العظيم. خاّصة إذا علمنا 
أّن تعبري "السابقني باخلريات" مفهوم واسع إىل درجة أّنه يشمل التقّدم يف مجيع ااُلمور ذات املنحى اإلجيايب من ُامور احلياة..

فضل  االسالم والعرب في تطور التجارة وقانونها

شذًى من العبق االجمل في تفسير االجمل 

إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/4

بقلم: خديجة عبد الله

التجارة بالمنظور القرآني 

ودائٌع من وحي القرآن

دليل  وابسط   , التجاري  القانون  تطور  يف  كبري  فضل  للعرب 
االصل  ذات  التجارية   االجنبية  املصطلحات   وجود  ذلك  عىل 
العريب , والتي الزالت مستعملة يف قوانينهم  ليومنا هذا مثل كلمة 
Avarie الفرنسية )لفظها بالفرنيس آفاري تقابل لفظها بالعريب 

عواري( واصلها عوار, والتي تستعمل يف التجارة البحرية وتوجد 
كلمة  بالفرنسية  مثل  عامليا  مستعملة  الزالت  عربية  كلامت  االن 
و قرياط  واصلها   Quirat وكلمة  خمزن  واصلها    Mag asin

 Reisواصلها رصيف و Recifواصلها ماعون و Mahaune

  Chifre   واصلها امري البحر وكلمة  Amiral واصلها رئيس
ومعناها رقم, واصلها  صفر وغريها كثري.

املهمة يف  العوامل  كانوا من  املسلمني  التجار  ان  التاريخ  وحيدثنا 
الناس  كان  حيث  العامل  يف  البعيدة  االقصاء  اىل  االسالم  ايصال 
ويرون  معهم  ويتحدثون  وعباداهتم  سلوكهم  يف  يشاهدونم 
القول  ويمكن  خالهلم،  من  االصيل  املحمدي  االسالم  صورة 
التي جرت يف عهد اخللفاء  الفتوحات االسالمية  انا افضل من 
من االول للثالث, ومن سلك نجهم  ممن تبعهم , حيث كان لدى 
هؤالء االهتامم بالكم, وكسب الغنائم, وليس بالنوع, وترسيخ قيم 
االسالم احلنيف, الن فاقد اليشء ال يعطيه، وهلذا السبب توقف 

امري املؤمنني  )عليه السالم( عن امليض يف هذه الفتوحات يف زمن 
خالفته الرشيدة  خاصة بعد تألب االعداء  عليه من الداخل ضده 
من املارقني والناكثني والقاسطني, وكل فئة من هذه الفئات الباغية 
مما  الضاللة,  غشيتهم  ممن  بعديدة  االستهانة  يمكن  ال  جيش  هلا 
الذي  الفساد  اىل  اضافة  للمسلمني,  الداخلية  اجلبهة  تفرق  سبب 
كان مسترشيا يف اجهزة الدولة زمن اخلليفة الثالث  خصوصا, وما 
يتوجب من القضاء عىل هؤالء الفاسدين اوال وهم راس الفساد 
املؤمنني  امري  اضطر  مما  عليه  اهلل  لعنة  سفيان  ايب  بن  معاوية  مثل 
)عليه السالم( ان يلتفت اىل ترسيخ احكام الدين وترسيخ جبهته 
الداخلية, كام جيب من اجل اجياد امة اسالمية رصينة وقوية وبناء 
الرسالة  نرش  اىل  للتصدي  االسالم  أمة  لتتأهل  الالزمة  االسس 
االمم. ولكن  لغريها من  والقدوة  احلي   النموذج  تكون  ان  بعد 
ال يمكن نكران الدور الكبري ألمري املؤمنني عيل بن ايب طالب يف 
الفتوحات التي متت بعهد الرسول )صىل اهلل عليه و آله( وعهد 
ذر  أيب  أمثال  حواريه  اىل  اضافة  والثاين  االول  خصوصا  اخللفاء 
الغفاري ومالك االشرت وحجر بن عدي وغريهم كثري )رضوان 

اهلل تعاىل عليهم(.
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كل داٍع ينتهي بانقضاء اجله اال دعوة اهلية كدعوة االمام احلسني عليه السالم، ألنه بشهادته الكربى، وبظالمته العظمى، 
وبام له يف افئدة املؤمنني من حرارة ال تنطفئ، وبام تتجدد من مصائبه كل عام، وبام تنصب لعزائه من منابر الذكر، وترفع 

باسمه من رايات الكرامة، انه بكل ذلك ال يزال مصباح اهلدى لكل االجيال ويف كل االفاق.
وهكذا كان عىل كل مسلم ومسلمة ان يصبحوا دعاة باسمه وال سيام العلامء، واخلطباء، والشعراء، وهل اهليئات واملواكب 

احلسينية، انم مجيعا دعاة للصالح واالصالح، وُمَبرِشون برسالة سيد الشهداء عليه السالم.
وهكذا كانت سرية اسالفنا الصاحلني، فانم مل يكونوا جمرد مستمعني ملآيس السبط الشهيد بل دعاة صادقني باسمه وحاملني 

لرسالته، كل بطريقته وبالوسيلة املناسبة له.
واذا كان العامل اليوم يشهد مدًا حسينيًا، فانه جاء نتيجة هذه الدعوة احلق، وهذه املنابر واملجالس واهليئات التي ال تفتأ 

تذكرنا بكربالء وبعاشوراء، وبدروس البطولة التي ورثناها من امللحمة الكربى. 
بىل وعلينا ان نجدد اساليب الدعوة اليوم حتى تتسع للوسائل احلديثة من فضائيات، وجمالت االنرتنت وغريها.

ان دعوة االمام احلسني عليه السالم كانت دعوة عاملية، فهو كجده رمحة للعاملني كام قال ربنا سبحانه وتعاىل: ))َوْما ْأْرَسلنآَك 
إال َرمحًة لِلعامَلنِي((.

النهضة احلسينية والتي متثل رسالة املصطفى )صىل اهلل عليه واله( ومن قرص يف هذا  وعلينا ان ال نقرص يف نرش حقائق 
والعزة  الشاملة  الرمحة  دروس  كربالء،  دروس  اىل  اليوم  بحاجة  كله  العامل  الن  ذلك  مجعاء،  البرشية  يظلم  فانه  الطريق 

والكرامة واحلرية، واهلل املستعان.

االمام الحسين             الدعوة الحق 
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العظيمة  الطف  ملحمة  حررت  لقد 
طللاقللة االملللة االسللالملليللة مللن اغللالل 
الللخللوف وقلليللود الللشللهللوات ، ومللن 
ثللقللافللة الللتللبللريللر، وملللن كللل االقللفللال 
الذي  واالصللر  بالقلوب،  احاطت  التي 
الطف  ذكرى  تزال  وال  النفوس،  اثقل 
والقيود،  االغالل  تلك  من  االمة  تحرر 
عللاشللوراء،  ذكلللرى  نستقبل  وحلليللث 
بقعة  كللل  وفللي  المسلمين،  نجد 
ببعض  اسللتللضللاؤوا   قللد  االرض،  مللن 
دروس تلك المناسبة العظيمة، فاذا 
في  جديد  بعنفوان  ينطلقون  بهم 

مواجهة الجبت والطاغوت.

- روي مسندًا عن ام سلمة قالت: "قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( يقتل احلسني عىل راس ستني سنة من مهاجري".
- روى الشيخ الصدوق )رضوان اهلل عليه( بإسناده عن ميثم التامر انه قال: "واهلل لتقتلن هذه االمة ابن نبيها يف املحرم 
لعرش يمضني منه، وليتخذن اعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركة، وان ذلك لكائن ، وقد سبق يف علم اهلل تعاىل ذكره، اعلم ذلك 

بعهِد عهده ايل موالي امري املؤمنني صلوات اهلل عليه".
املصدر/ النهضة احلسينية دراسة االسباب والبواعث ـ تاليف: الشيخ جبار الفرجيي

االمام الحسين             الدعوة الحق 

االمة االسالمية بخير لتمّسكها 
بالسبط الشهيد 

زمان  عن  تحّدثت  التي  الروايات 
استشهاد الحسين 

"عليه  الحسين  االمللللام  الللمللصللدر/ 
ل  نجاة  ووسيلة  حياة  نهج  السالم" 
تاليف: السيد محمد تقي المدرسي
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في معنى اإلمام

المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني
)دام ظّله(

ذات  علللى  ينطللوي  مشللتّق  إمللام  كلمللة  إّن 
مبهمللة مللن جميللع الجهللات، ومتعّينللة مللن 
تكللون  الكلمللة  وهللذه  اإلمامللة،  مبللدأ  جهللة 
موضوعاً لسللؤالين: سللؤال بما هي، وآخر بمن 
هللو.. فنحن نسللتخرج من هذا اللفللظ )اإلمام( 
مفهللوَم اإلمامة، وهو موضوع هذا السللؤال: 

ما هي اإلمامة؟

)مبدأ  املبدأ  هبذا  تلّبس  بمن  يتعلق  اآلخر  واألمر 
املبدأ؟  هبذا  التلّبس  أّدعاء  يتمّكن  ُتراه  من  اإلمامة(؟ 

فيطرح السؤال الثاين نفسه: من هو اإلمام؟
أما السؤال األول أي: ما هي اإلمامة؟ فهو من العظمة 
بحيث لو ُطرح عىل ذي عقل مستنري واٍع حمّقق ومدّقق 

يف القضايا العرتتُه الرعشُة والرجفة!
وال  عليه،  العثور  يمكن  ال  مما  السؤال  هذا  جواب  إن 
يمكن استيعابه، إال يف خطاب الباري تعاىل لـ "إبراهيم 
اخلليل" )عليه السالم(، هناك جتد جواَب هذا السؤال 
بَِكِلاَمٍت  ُه  َربُّ إِْبَراِهيَم  اْبَتىَلٰ  )َوإِِذ  وجل(:  )عّز  يقول  إْذ 
تِي،  يَّ ، َقاَل إيِنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما، َقاَل َوِمْن ُذرِّ َُّهنَّ َفَأمَت
إّن   ،)124 )البقرة:  الظَّاملنَِِي(  َعْهِدي  َينَاُل  اَل  َقاَل 
اجلواب يكمن يف كلمة "عهدي" التي جاءت يف اآلية، 
ومن استطاع أن يفهم "العهد" )اإلهلي(، فإّنه سيتمّكن 
من فهم: ما هي اإلمامة؟ ولكن من عساه أن يّدعي فهَم 

"عهد اهلل"؟

أما السؤال عن: من هو اإلمام؟
من هو الذي تلّبس هبذا املبدأ؟

ة
���ا

���ي
حل

وا
ن 

ي���
�د

ال��
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ضوء: الدهَر في اصطالح 
الفالسفة هو وعاء المجّردات، 

في مقابل "الزمان" الذي هو وعاء 
الماّديات، هذا هو الفارق والمائز 

بين الدهر والزمان من الناحية 
االصطالحية )الفلسفية(، أما 

من الناحية اللغوية، فقد أخضع 
اللغويون المسألة لبحث عميق 

فخلص بعضهم إلى أن الدهر 
مساوٌق )مساير( للزمان، وذهب 

آخرون من أعالم اللغة إلى افتراق 
الدهر والزمان.

)عليهم  "األئمة"  مجيع  من  حمّمد"  آل  "عامل  لقب  محل  من  إّن 
السالم( هو شخص واحد، واملهم أن هذا اللقب ُخِلع عليه من 
قبل مبادئ الوحي )األئمة( أنفسهم، الذين هم مجيعًا علامء، علامٌء 

بجميع أرسار الوجود.
ولقد برّش اإلمامان السادس والسابع )الصادق والكاظم(  )عليهام 
السالم( بوالدة مولود يكون "عاملَ آل حمّمد" وهو "عيل بن موسى 

الرضا" )عليه السالم(.
لذا فإّن من يتمّكن من الوقوف للجواب عن: من هو؟ هم هؤالء 
)عليه  الرضا  اإلمام  هذا  ينربي  هؤالء  بني  ومن  أنفسهم،  األئمة 

السالم( الذي يتمّتع هبذه اخلصوصيات ويتمّيز بتلك الصفات.
لقد عّد اإلمام )عليه السالم( مخسني ونيفًا عنوانًا وصفًة لإلمامة، 
مجيعًا  وأنتم  )اإلمام(،  معرفة  وسبيل  اإلمامة  مدرسة  هي  هذه 
مكّلفون بالرجوع إىل هذه املبادئ التي هي مبادئ علم طاهر )نقّي 
خاٍل من الشوائب(، وبقّوة اإليامن وصفاء الضمري، وبالترّضع إىل 

اهلل تعاىل نرجو أن تربَق ومضة من تلك املعارف يف قلوبكم..
عندما هيّم اإلمام عيلٌّ بن موسى الرضا )عليهام السالم( باجلواب 
مقامًا  ونيفًا  مخسني  يذُكر  اإلمام؟،  هو  من  الثاين:  السؤال  عن 
أحدها: "اإلمام واحد دهره، ال يدانيه أحد، وقد استخدم )اإلمام( 

يف هذا احلديث كلمة "الدهر"، ال كلمة "الزمان" فلم يقْل: 
"اإلمام واحُد زمانه"، بل قال: "اإلمام واحد دهره".. فام هو 

الرّس يف ذلك؟
إن اإلماَم أمني اهلل يف أرضه، وحّجته عىل عباده، وخليفته يف 
بالده، والداعي إىل اهلل، والذاّب عن حرم اهلل، اإلمام املطّهر 
بالعلم، موسوم  العيوب، خمصوص  املرّبأ من  الذنوب،  من 
وبوار  املنافقني  وغيظ  املسلمني  وعز  الدين  نظام  باحللم، 

الكافرين.
اإلمام واحد دهره ال يدانيه أحد، وال يعادله عامل، وال يوجد 
منه بدل، وال له َمثل ونظري، خمصوٌص بالفضل كّله من غري 
ل الوّهاب. طلب له وال اكتساب، بل اختصاص من املتفضِّ

فمن هذا الذي يبلغ معرفة اإلمام ويمكنه اختياره؟
وحارت  احللوم،  وتاهت  العقول،  ضّلت  هيهات  هيهات 
وحترّيت  العظامء،  وتصاغرت  العيون،  وحرست  األلباب، 
وجهلت  اخلطباء،  وحرصت  احللامء،  وتقارصت  احلكامء، 
األلّباء، وكّلت الشعراء، وعجزت األدباء، وعييت البلغاء، 
فأقّرت  فضائله،  من  فضيلة  أو  شأنه،  من  شأن  وصف  عن 

بالعجز والتقصري.
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أصداء كلمة 
الشيخ الكربالئي

"حينم��ا يخاط��ب بعضك��م البع��ض اآلخر ال ُيش��عرُه 
بالفوقي��ة واالس��تعالء"

فللي ملتقى هذا األسللبوع، قللّدم ممثللل المرجعية الدينيللة العليللا والمتولي الشللرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة سماحة العالمة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، قراءته الخاصة لوصية أمير 
المؤمنين لولده اإلمام الحسللن )عليهما السالم(، وتعد من أطول الكتب والرسائل التي ذكرها 

الوصي العظيم ووردت في كتاب نهج البالغة.

الملتقى األسبوعي

إعداد/ هيئة التحرير
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وّجه  صفني،  من  انرصافه  بعد  وصيته  ففي 
لولده  الوصية  هذه  عليه(  وسالمه  اهلل  )صلوات 
)ِمَن  فقال:  السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن  االمام 
َماِن، امْلُْدبِِر اْلُعُمِر، امْلُْسَتْسِلِم  اْلَوالِِد اْلَفاِن، امْلُِقرِّ لِلزَّ
اِكِن َمَساِكَن امْلَْوَتى، الظَّاِعِن َعنَْها َغدًا،  للدنيا، السَّ
َمْن  َسبِيَل  الِِك  السَّ ُيْدَرُك،  َما الَ  ِل  امْلَُؤمِّ امْلَْوُلوِد  إىَِل 
َوَرِميَِّة  اِم،  االْيَّ َرِهينَِة  االْْسَقاِم،  َغَرِض  َهَلَك،  َقْد 
َوَغِريِم  اْلُغُروِر،  َوَتاِجِر  ْنَيا،  الدُّ َوَعْبِد  امْلََصاِئِب، 
وَقِريِن  اهْلُُموِم،  َوَحِليِف  امْلَْوِت،  َوَأِسرِي  امْلَنَاَيا، 
َهَواِت،  الشَّ يِع  َورَصِ اآلَفاِت،  َوُنْصِب  االْْحَزاِن، 

َوَخِليَفِة االْْمَواِت(.
بينها:  الكربالئي إىل عّدة أمور  الشيخ  وقد تطّرق 
)ما هي  أمهية هذه الوصّية؟ وهل هي موجهة إىل 
موّجهة  هي  أم  فقط؛  السالم  عليه  احلسن  اإلمام 
إىل شيعته وحمّبيه(، و)ما هي أمهية الوصية املعنوية 
اإلمام  ذكر  )ملاذا  و  اإلنسان؟(  حياة  يف  والرتبوية 

له ولولده؟(، حيث ذكر  املواصفات  السالم يف وصيته  عليه 
اإلمام  لولده  وصفًا  عرش  وأربعة  له  املواصفات  من  سّتًا 

املجتبى )عليهام السالم(.
ثّم تساءل سامحته أيًا: )ملاذا مل يقل كام هو املتعارف يف الوصايا، 
بأن يذكر االنسان املرسل اسمه ويذكر اسم املرسل إليه، بل 

ذكر هنا األوصاف؟!(
اح هلذه الوصية ان اإلمام عليًا  الرُشّ الواقع كام ذكر بعض  يف 
)عليه السالم( ظاهرًا قصَد بالوصية ولده اإلمام احلسن )عليه 
السالم(، ولكنه باطنًا قصَد شيعته ايضًا، فهذه الوصية موجهة 
اىل شيعته؛ باعتبار كام ورد يف احلديث عن النبي )صىل اهلل عليه 

ة". وآله(: "َأَنا َوَعيِلٌّ َأَبَوا َهِذِه األُمَّ
)عليه  اإلمام  أن  اح:  الرُشّ بعض  ذكر  كام  اآلخر  واليشء 
يف  وذكره  إال  واآلخرة  الدنيا  خري  من  شيئًا  يرتك  مل  السالم( 
هذه الوصية، لذلك البد ان تكون موضع االعتناء والدراسة 
لكي  العظيمة؛  الوصايا  هذه  وتطبيق  هبا  والعمل  والفهم 
يرتقي االنسان اىل أفضل اخلريات وأرشف املقامات يف هذه 
احلياة الدنيا، هذا من جهة، من جهة أخرى فأن هذه الوصية 

من الوصايا الرتبوية واملعنوية. 

كام تعلمون اخواين وأخوايت، أّن اإلنسان - وهو من األمور 
احلسنة جدًا - أن يويص بوصية يف ماله مثاًل ويف عقاراته وما 
اكثر  او  مثاًل  بالثلث  يويص  بأْن  الدنيا،  احلياة  هذه  يف  يملك 
ولكن  الوصية،  هبذه  يعملوا  بأن  لورثته  ويويص  ذلك  من 
هبا  يعتنوا  ان  واالمهات  لآلباء  ينبغي  مما  اخرى  وصيًة  هناك 
عليه  اهلل  )صىل  وبالنبّي  السالم(  )عليه  املؤمنني  بأمري  اقتداًء 
وآله( واألئمة االطهار )عليهم السالم( وهي الوصية الرتبوية 
علم  من  لديه  ما  خالصة  املويص  فيها  يبني  والتي  واملعنوية 
ومعرفة وجتربة يف احلياة ينقلها ألوالده الذين ليس لدهيم هذا 

النصيب من العلم واملعرفة والتجربة يف احلياة.
اّن الوصية الرتبوية هلا امهية كبرية يف حياة اإلنسان، فمام ينبغي 

ان اإلمام علياً )عليه السالم( ظاهراً 
قصَد بالوصية ولده اإلمام الحسن 

)عليه السالم(، ولكنه باطناً قصَد 
شيعته ايضاً، باعتبار كما ورد في 

الحديث عن النبي )صلى الله عليه 
ة".. وآله(: "َأَنا َوَعِليٌّ َأَبَوا َهِذِه األُمَّ
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الوصية  املالية  الوصية  اىل  اضافة  ايضًا وصية  يرتك  ان  للوالد 
االطهار  واالئمة  النبي  لذلك  ألوالده..  واملعرفية  الرتبوية 
أن  سريهتم  يف  نجد  والسالم(  الصالة  أفضل  وعليهم  )عليه 
الوصايا  يف  املتعارف  ومن  وذريتهم،  ألوالدهم  وصايا  هلم 
املرسل  فالن  اىل  فالن  من  املرسل  اسم  يكتب  ان  والرسائل 
اليه، واحيانًا اذا كان االنسان امُلرسل له مقام كبري كأن يكون 
خليفة  من  مثاًل:  يقول  ان  خليفة  أو  حاكاًم  أو  رئيسًا  أو  قائدًا 
هذه  من  آخر  وصفًا  ويذكر  مثاًل  كذا  اإلمام  من  املسلمني، 
االوصاف..، اإلمام عيّل )عليه السالم( مل يذكر ذلك ونلتفت 
السالم(  )عليه  االمام  من  نتعلم  لكي  املهمة  االمور  هذه  اىل 
بيننا بعض  املخاطبة  نتعامل يف  اوالدنا وكيف  كيف نخاطب 
مع البعض اآلخر؛ ألن الكثري منّا ال يعرف اسلوب اخلطاب 

مع اوالده او مع اآلخرين.
اإلمام )عليه السالم( ذكر هنا أوصافًا معينة ومل يقل من اإلمام 
عيل بن أيب طالب إىل ولده او مل يقل خليفة املسلمني بل قال من 

الوالد الفاِن وبعد ذلك ذكر بقية األوصاف..
ننتبه اىل ان هذه الوصية فيها من االمور الِعظام وفيها وصايا 
القلبي  واالستعداد  املناسبة  االرضية  تتوفر  لكي  جدًا  مهمة 
لكي يتقبل الشخص امُلرسل اليه او الذي تتوجه إليه الوصية؛ 
لكي يتقبل هذه املضامني واملعاين وُيسّلم هبا ويتلقى قلبُه هذه 
السالم(  )عليه  اإلمام  يذكر  وهنا  والتأّثر،  بالقبول  األمور 
بالفوقية  اإلشعار  عدم  أجل  من  املقام؛  يذكر  ومل  االوصاف 

واالستعالء بل لكي ُيشعره بالتواضع.
يشعرُه  ان  البد  ولدُه  خياطب  حينام  منكم  فالواحُد  ولذلك 
البعض  بعضكم  خياطب  حينام  ايضًا  قلبه،  بِه  يتأّثر  بخطاب 
ان  أردت  فإذا  واالستعالء..،  بالفوقية  ُيشعرُه  ال  اآلخر 
يدخل كالُمك قلَب امُلخاَطب لكي يتأثر به ال ُتشعرُه بالفوقية 
واالستعالء..، انَت من موقع املسؤول وانت من املوقع األعىل 
منصبًا اجتامعيًا وجاهًا، ال ُتشعره هبذه الفوقية واالستعالء فإن 

قلبه ينفر من هذا اخلطاب. 
ان  وخطابك  كالمك  يف  الواردة  املعاين  هلذه  أردت  وإذا 
كالمك  يف  بالتواضع  ُتشعرُه  ان  البد  امُلخاطب  قلَب  تدخل 
ويف خماطبتك؛ لكي يتلقى قلبه هذا الكالم بالتأثر ويتأثر قلبه 
بالكالم فُيذعن له وحيرص عىل تطبيقه، وكذلك حينام ختاطب 

بأمور ال  ُتشعرُه  والعطف واحلنان.. ال  بالرمحة  اشعرُه  ولدَك 
يتلقاها بالقبول.

ثانيًا: ذكر )صلوات اهلل وسالمه عليه( األوصاَف؛ لكي ينبهُه 
عىل انُه انا لديَّ من العلم واملعرفة العظيمة والتجربة يف احلياة 

واخلربة الطويلة ما ينبغي لِعقلَك ان ُيذعن هلذه املعاين. 
أن  أراد  السالم(  )عليه  عليًا  اإلمام  ان  كيف  اخواين  فالتفتوا 
يتلقى قلُب اإلمام احلسن )عليه السالم( وقلوبنا نحن الشيعة 
ايضًا؛ ألن اخلطاب ايضا وصية موجهة الينا قلوبنا لكي تتأثر 
اوالً  االرضية  يوفر  عظيمة،  معان  من  فيها  بام  الوصية  هبذه 
لكي يكون هناك تأّثر من القلب، إذعان عقيل حتى ُيسّلم هبذه 
حينئذ  القلبي  واالذعان  القلبي  التأثر  وبعد  العظيمة  املعاين 

االنسان يكون عىل استعداد للعمل والتطبيق هلذه الوصايا. 
لذلك االمام عليه السالم ذكر جمموعة من االوصاف ثم ذكر 
االوصاف بالنسبة اىل ولده، ولذلك اخواين ُانّبه اىل هذه القضية 
خطاباتنا بعضنا مع البعض االخر ال جترحُه بإشعاره بالفوقية 
واالستعالء البد ان تتضمن هذه الكلامت ما جيعل هذا املتلقي 
وامُلخاطب ختاطبه اما بكتابة او باللسان والكالم البد ان تفتح 
قلبه اوالً لكي يتأثر بام يلقى اليه من اوامر من توجيهات من 
ان هذا  اىل  يؤدي  الذي  القلب هو  فتح  بعد ذلك  ثم  وصايا، 
االنسان يقنع ويسلم ويؤمن هبذا الكالم ثم ينتقل بعد ذلك اىل 
التطبيق والعمل هبذه الوصايا والتوجيهات، كذلك مع االبناء 
البد ان تشعره بعطفك ورمحتك وحنانك حينام ختاطبه نتعلم 
من امري املؤمنني كيف نخاطب ابناءنا? فلذلك االمام ذكَر لُه 
ستة أوصاف بينام ذكر لولده اربعة عرش وصفًا لكي ُيشعره انه 
واحلنان  بالعطف  يشعره  ولكي  لديه  حمرتمة  ومنزلة  مكان  له 

والرمحة اليه. 
هو  الوالد?  قال  ملاذا  الفاين(  )الوالد  من  السالم  عليه  فقال 
الوالد اب. مل يقل من االب. الوالد هو االب املبارش الذي ال 
يكون بواسطة، االب )ال( قد يكون بغري واسطة كام يف اجلد او 
احيانا يطلق حتى عىل العم يف قضية ابراهيم عليه السالم..، 
فقال )من الوالد( ما هي املعاين النفسية والقلبية التي تستبطنها 
هذه الكلمة لكي يتأثر مزيد تأثره ونحن ايضا نتأثر مزيد تأثر 

هبذه الوصية. 
والدك  انا  يقول:  ان  يريد  الوالد  من  يقول  هكذا  الوالد  كأن 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

16



وواجهت  طوال،  لسنسن  نفيس  واجهدت  تعبت  الذي  انا 
نفيس  أتعبت  املشاكل،  من  الكثري  واجهت  احلياة،  مصاعب 
وراحة  سعادة  حياة  تعيش  اجعلك  ولكي  ُاربيك  لكي  كثريا 
كذا  وقضيت  احلياة،  هذه  يف  وتعيش  وتكرب  وتنمو  وتتعلم 
املتاعب  من  كثريًا  اوصلك وحتملت  ان  اجل  السنني من  من 
اىل  اوصلك  ان  اجل  من  والتحديات  واملشاكل  واهلموم 
مرّفهًا  مرتاحًا  سعيدًا  تعيش  اجعلك  ان  اجل  من  املرتبة  هذه 
والعطف  بالرمحة  امليلء  القلب  هذا  الوالد  قلب  متعلاًم...، 
انام  ابينه يف وصيتي  الذي  الكالم  واحلنان والشفقة لك، هذا 
اخلري  لك  يريد  عليك  عطوف  حنون  والد  قلب  من  نابع  هو 
والسعادة ورعاك لسنني طوال، إذن تلقى هذا الكالم ليس من 
الرمحة وانام صدر  املعاين من  قلبه هذه  انسان عادي ال حيمل 

هذا الكالم من والد حمب ورحيم لك.
قول االمام )عليه السالم( : )من الوالد الفاين(، االمام )عليه 
خليفة  وانا  قائد  وانا  امام  وانني  حتى  انني  لُه  يقول  السالم( 
املسلمني مع ذلك فأنا سأتعرض اىل الفناء وانا ُاقّر بأنني عن 

قريب سُأغادر هذه احلياة الدنيا..
الدنيا  )ُحب  احلديث  من  انطالقًا  كأنُه  السالم(  )عليه  االمام 
ُيزّهدُه  الدنيا ولكي  احلياة  ُينّفرُه من  لكي  رأُس كل خطيئة(، 
يف احلياة الدنيا ولكي جيعل احلياة الدنيا يف نظرِه ويف نفسه ال 

تسوى شيئًا مما خياطر به من ارتكاب احلرام والظلم لآلخرين 
من اجل ان ينال نصيبًا من هذه الدنيا.. 

َماِن(، يعني هذا الزمان  قول االمام )عليه السالم( : )امْلُِقرِّ لِلزَّ
وحِمَن  مشاكل  وصاحب  صعبة  ازمات  صاحب  اعيشُه  الذي 
الغلبة والقهر من جهة من  انني حتت  فأنا اعرتف  وابتالءات 
الزمان وايضًا ليس لدي القدرة بل انا عاجز عن ان اترصف 
الزمان ال  هذا  اعرتف  انا  وتقلباته..  الزمان وحوادثه  هذا  يف 
يتعرض  تقلب  يف  دائام  هو  بل  واحد  مستقر  حال  عىل  يكون 
االنسان فيه اىل الكثري، امري املؤمنني عليه السالم رغم مكانته 
التقلبات واملحن واالبتالءات فهذا  العظيمة تعّرَض اىل هذه 
زمان ال يعرف الثبات ال يعرف االستقرار بل احواله متبدلة 
من رخاء اىل ضيق ونكد يف العيش من حالة مستقرة اىل حالة 
غري مستقرة من غنى اىل فقر من صحة اىل مرض وغري ذلك 
من هذه التقلبات واحلوادث واالزمات الصعبة.. عىل الرغم 
من انا عيل ابن ايب طالب ويص رسول اهلل امام معصوم خليفة 
املسلمني انا ُاقر واعرتف بان هذا الزمان طبيعته هذه الطبيعة 
من التقلب والتبدل فانا من جهة ُاقر بانني حتت غلبة الزمان 
عاجز  باين  ُاقر  اخرى  جهة  من  حوادثه،  يف  الزمان  قهر  حتت 
عن ان اترصف بيد الزمان فاجعله كام تريده نفيس ليس لدي 

القدرة عىل ذلك.
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خ��الل تفّق��ده لع��دد م��ن
 المجاهدي��ن الجرح��ى..

العبايج��ي: العتب��ة الحس��ينية س��تقّدم كل 

إمكاناِته��ا لرعاي��ة أبط��ال الجبه��ات

تفّقد األمين العام للعتبة الحس��ينية المقدس��ة، األس��تاذ 
حس��ن رش��يد العبايج��ي ع��دداً م��ن جرح��ى ل��واء عل��ي االكب��ر 

)عليه الس��الم( الذين تعّرض��وا للهج��وم االرهاب��ي ف��ي جب��ال 
حمري��ن بقاط��ع ديال��ى، وج��اءت الزي��ارة م��ن اج��ل االطمئن��ان 
عل��ى صحته��م، حي��ث يرق��دون ف��ي مستش��فى االم��ام زي��ن 

العابدي��ن )علي��ه الس��الم(.

تقرير: نمير شاكر – تصوير: صالح السباح
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وقال األس��تاذ حس��ن رش��يد العبايجي في تصريح ل� )األحرار(: » زرنا عدداً من منتس��بي لواء علي 
االكب��ر )عليه الس��الم( االبطال الذي��ن بذلوا الغالي والنفي��س للدف��اع ع��ن الحرم��ات والمقدس��ات 

وعن ش��رف العراقيي��ن، فهنيئ��ا ألمهاتهم وعوائلهم وعش��يرتهم على هذه البط��والت وه��ذه 
البس��الة ونقول لهم هذه اوس��مة س��ترفع امام الرس��ول االكرم محمد )صلى الله عليه واله( 

وكذل��ك تق��دم ال��ى االم��ام الحس��ين )علي��ه الس��الم( ي��وم ال��ورود«.

واكد العباجيي: ان »أبواب الرصف والسخاء مفتوحة من قبل 
العتبة احلسينية املقدسة بدون قيود حتى النفس االخري، وقد 
تقتيض احلالة اخراجهم اىل خارج العراق كام كنا نتعامل مع 
العتبة ستكون  )تعاىل(  اهلل  العراقيني، وان شاء  بقية اجلرحى 
اعادة  سبيل  يف  لدهيا  ما  كل  وتقدم  اجلانب  هذا  يف  سخية 

تأهيلهم اىل حياهتم الطبيعية«.
معاجلة  يف  كبرية  عناية  احلسينية  العتبة  »أولت  قائاًل:  وتابع 
هؤالء  ومحاية  رعاية  تتوىل  ان  فاألوىل  اجلرحى،  هؤالء 
ان  ذلك  اقتىض  الرشعي  الواجب  لذلك  عوائلهم،  وكذلك 
نتم بمعاجلة ومحاية هؤالء اجلرحى ألنه رشف لنا اوال وتاج 
راس كل عراقي رشيف، الن هؤالء قدموا حياهتم من اجل 
عن  بعيدة  املقدسات  وتبقى  الرأس  مرفوع  العراق  يبقى  ان 

االرهاب والتكفري«.
العتبة  يف  اإلنسانية  للشؤون  العام  املنسق  حتدث  جانبه  ومن 
املبارك  التوجيه  عىل  »بناًء  اخلفاجي:  رضا  أمحد  احلسينية، 

ملمثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي واألمانة العامة 
املوقرة، بمتابعة ذوي الشهداء واجلرحى واحلاالت االنسانية، 
السالم(  العابدين )عليه  حيث زرنا يف مستشفى االمام زين 
املجاهدين االبطال الذين شاركوا ضمن عمليات قاطع دياىل 
وبالتحديد عمليات حترير جبال محرين لواء عيل االكرب )عليه 

السالم( وباقي الفصائل املتواجدة هناك«.
شهيدًا  قدم  السالم(  )عليه  االكرب  عيل  »لواء  بأن  وأضاف، 
وهو يف طليعة امللبني للنداء )الشهيد القائد امحد مكصد( آمر 
فوج مالك االشرت، وكذلك )سبعة( من رفاقه االبطال الذين 
بليغة جدًا وهم االن يرقدون يف مستشفى  اصيبوا بإصابات 
احلسينية  للعتبة  التابعة  السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام 
املقدسة وقد تم استقباهلم من قبل الكوادر التنسيقية، من قبل 
إدارة املستشفى وكوادرها ومنتسبيها، حيث أجري هلم الالزم 

من اخلدمات الطبية والعالجية«.
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عجاب��ه  ي إ لتربي��ة يب��د زي��ر ا و
لنش��ر ا ع��ة و ث للطبا ر ا ل��و ر ا ا ب��د

مطبع��ة راقي��ة وأذهلتن��ا 

طباعته��ا وج��ودة أعماله��ا 

مطبع��ة ال��وارث 

أذهلتن��ا بأعماله��ا 

وج��ودة طباعته��ا 

للكتب المدرس��ية 

ونتمن��ى له��ا 

التوفي��ق والنج��اح 

الدائ��م

األحرار/ متابعات

وزير  معايل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  والنرش  للطباعة  الوارث  دار  استقبلت 
الرتبية الدكتور إبراهيم اجلبوري ضمن جولته ملحافظة كربالء املقدسة.

ورصح معايل وزير الرتبية عقب جولة داخل مرشوع دار الوارث للطباعة والنرش 
قائاًل: إن »مطبعة الوارث أذهلتنا بأعامهلا وجودة طباعتها للكتب املدرسية ونتمنى 

هلا التوفيق والنجاح الدائم«.
الوزير  أّن »زيارة  املنتظر صالح:  املهندس  الدار  العام عىل  أكد املرشف  من جانبه: 
واملعدات  واملكائن  واألجهزة  والنرش  للطباعة  الوارث  دار  عىل  لالطالع  جاءت 

فضال عن خطوط االنتاج املتعددة«.
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وأضاف أن »اجلولة تضمنت ايضًا االطالع عىل طرق طباعة املناهج الدراسية، 
وجودة الطباعة واملواد االولية املستخدمة فيها«.

وتابع أن »الوزير تفاجأ بعمل املطبعة، وجودة الطباعة، ومنتوجاهتا باإلضافة اىل 
طبيعة العمل، واملكائن املتوفرة، وحداثتها، وتطورها«.

عقود  لتوقيع  التباحث  تم  العمل،  طبيعة  عىل  الرتبية  وزير  اطالع  »بعد  وأشار 
مبارشة مع الوزارة".

وأكد أن »هذا اجلهد والعمل وزيارة الوزير للمطبعة مل تأت من فراغ، بل جاءت 
من خالل عمل وجهد كبري من قبل العتبة احلسينية عىل مدار السنوات املاضية، 
وحرصها وتأكيدها عىل امهية اجلودة يف املنتوج، ورفع شعار )صنع يف العراق(«.

يذكر أن دار الوارث للطباعة والنرش التابعة للعتبة احلسينية املقدسة، كانت قد 
وقعت عقدا مع وزارة الرتبية لطباعة )1.250.000( كتاب، بواقع منهجني 

دراسيني مها العلوم والقراءة للصف اخلامس االبتدائي.
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وأخ��رى لح��ّل أزم��ة البطال��ة
قسم اإلنتاج الصناعي في العتبة الحسينية المقدسة

تقرير: نمير شاكر- تصوير: محمد القرعاوي

ضمللن خطللط العتبة الحسللينية المقدسللة السللاعية الللى دعم السللوق المحلي 
بالمنتجات الوطنية واعادة الثقة بالمنتج العراقي، والمساهمة بتوفير فرص عمل 
لشريحة الشباب العاطلين عن العمل وحل ازمة البطالة، افتتح المتولي الشرعي 
للعتبة الحسللينية المقدسللة سللماحة الشلليخ عبد المهدي الكربالئللي خط انتاج 

مشبكات الحديد )BRC( التابع الى قسم االنتاج الصناعي في العتبة المقدسة.
المعمللل الللذي يعد مللن اكبر المعامللل في العللراق يحتوي على خمسللة خطوط 
انتاجيللة، والمللواد المسللتخدمة في التصنيع ذات مناشللئ عالميللة رصينة خاضعة 

للفحوصات االنشائية بالمختبرات العراقية.
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حارضة  كانت  )االح��رار(  جملة  اكثر،  تفاصيل  عن  وللبحث 
منتظر  املهندس  الصناعي  اإلنتاج  قسم  برئيس  والتقت  هناك، 
املتويل  بزيارة  "ترشفنا  قائاًل:  الذي حتدث  الشيباين  حممد حسني 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
للمدينة الصناعية الفتتاح خطوط انتاج جديدة، ومناقشة وضع 
املحيل  السوق  لتغطية  الساعية  املستقبيل  للعمل  اسرتاتيجية 

باإلنتاج".
مبينا ان: قسم اإلنتاج الصناعي يضم عدة معامل متمثلة بمعمل 
انتاج مادة البلوك اخلرساين، ومعمل إنتاج )املقرنص(، ومعمل 
معمل  إىل  باإلضافة  ومعمل)الشتايكر(،  )االنرتلوك(،  إنتاج 
افتتح  واليوم  باملرمر،  املوزائيك، واملطعم  بنوعيه  الكايش  انتاج 
سامحته معمل انتاج مشبكات احلديد )BRC( بعد جتهيز املدينة 
الصناعية بمعمل من مناشئ عاملية بطاقة انتاجية عالية  متألف 

من ثالثة خطوط ملاكنة )الدرفلة( وخطني ملاكنة )اللحام(.

 اله��دف م��ن 

انش��اء مش��اريع 

عمالق��ة   ه��و 

إلع��ادة الثق��ة 

بالمنت��ج العراقي
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سيساهم  اجلديد  "املعمل  ان  الشيباين،  واضــاف 
التي كانت  باملنتجات  بتغطية حاجة السوق املحيل 
بتشغيل  ساهم  وانه  العراق،  خارج  من  تستورد 
ويتم  شخص  بـ)200(  تقدر  التي  العاملة  األيدي 
وأن  األسبوع،  مــدار  عىل  الشفتني  بنظام  العمل 
والنتائج  االنتاج  بجودة  تشري  اإلنشائية  املختربات 

ذات املواصفات العالية جدا.
الفتا اىل انه: "قد تم التعاقد مع مديرية بلدية حمافظة 
باملواد  لتزويدهم  املعنية  اخلدمية  والدوائر  كربالء 
خمتلف  مع  التعاقد  تم  وكذلك  املطلوبة،  االنشائية 
حمافظات العراق من جنوب ووسط وشامل العراق.

هو  عمالقة  مشاريع  انشاء  من  اهلدف  "ان  مؤكدًا: 
السوق  حاجة  وسد  العراقي،  باملنتج  الثقة  إلعادة 
وتوفري  الصعبة  العملة  خروج  وايقاف  املحلية، 
فرص عمل لرشحية الشباب العاطلني عن العمل، 

باالضافة اىل دعم القطاع اخلاص.
املهندس   /)BRC( الـ  معمل  مدير  حتدث  جانبه  من 
الطلبات  لكثرة  "نظرا  قائال:  املوسوي"  عادل  "كرار 

عىل املواد االنشائية داخل العراق، قررت االمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة افتتاح معمل الــ ))BRC داخل 
املدينة الصناعية، وان الطاقة االنتاجية للمعمل يف اليوم 

.)BRC( طن من مادة الــ )الواحد تصل اىل )25
)كربالء  طريق  عىل  تقع  الصناعية  املدينة  ان  يذكر 
عن  )10كم(  بعد  وعىل  االرشف(  النجف   - املقدسة 

مركز املدينة.

م. كرار الموسوي
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م. منتظر الشيباني
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إنجاز "%65" 
من مشروع مسّقفات 

حفظ المنشآت الصحية
تواصل الكوادر الهندسية والفنية 
للعتبة الحسينية المقدسة إنجاز 
مشاريع خدمية كبيرة واستراتيجية 
على المدى البعيد خدمة للصالح 
العام، ولزائري العتبات المقدسة 
في مدينة كربالء التي تشهد 
توافد الماليين إليها في الزيارات 
السنوية كزيارة )األربعين والنصف 
من شعبان(. ومن هذه المشاريع 
االستراتيجية المهمة )مشروع 
مسقفات لحفظ المنشآت 
الصحية )الحمامات المتنقلة(( الذي 
كشفت عنه دائرة األشراف لقسم 
المشاريع االستراتيجية للعتبة 
المقدسة الذي يقع على طريق 
مدينتي )كربالء المقدسة – النجف 
األشرف( وعلى بعد )9( كيلومترات 
عن مركز المدينة وعلى مساحة 
)20,000( الف متر مربع. 

تقرير/نمير شاكر – تصوير/ احمد القريشي
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م. مرتضى عالء السعدي

أكد ذلك ملجلة "األحرار" التي تتابع مراحل إنجاز املرشوع عن كثب مدير دائرة 
إن مرشوع  السعدي( حيث أضاف،  املهندس )مرتىض عالء  القسم  األرشاف يف 
السيارات  بـ)كراجات(  خاص  مرشوع  هو  الصحية  املنشآت  حلفظ  املسقفات 
)احلاممات املتنقلة(، التي تعمل بأوقات الزيارات املليونية واملناسبات الدينية التي 
تشهدها مدينة كربالء املقدسة، والتي يتم توزيعها عىل الطرق واألماكن التي تشهد 
فيها حركة الزائرين  بشكل واسع. منوها "السعدي" إىل أن العتبة احلسينية املقدسة 
ترى من واجبها أمام الزائرين الكرام إنشاء هذا املرشوع من أجل احلفاظ عىل هذه 
املنشاة الصحية بعد انتهاء كل زيارة وصيانتها وإصالح األرضار التي تصيبها نتيجة 

االستخدام املتكرر هلا، إضافة إىل املحافظة عليها من األتربة واألحوال اجلوية. 
من  ويتكون  مربع،  مرت   )20,000( املرشوع  مساحة  تبلغ  السعدي:  واضاف 
حيتوي  كذلك  ويج(،  )السند  بامدة  ومغلف  فريم(  )سبيس  بنظام  معمول  سقف 
ومنظومات   ))firefighting الـ  ومنظومات  املتقدمة،  احلريق  منظومات  عىل 
يف  الطلق  اهلواء  لدخول  الوفرات  منظومة  عىل  حيتوي  وكذلك  املبكر  االنذار 
لسحب  اهلواء  ساحبات  منظومات  وايضا   ،)air fresh( نسميه  الذي  الداخل 
االتربة ودخان السيارات، كذلك حيتوي عىل مداخل عدد )2(، ونظام الساقيات 
لغسل السيارات، ونظام لترصيف االمطار، باإلضافة إىل أنه حيتوي عىل مولدات 
وخزانات مياه وحمولة كهرباء، إضافة إىل اإلنارة املتقدمة وإدارة منظومات دائرة 

احلريق، اما عن االرضية فتتكون من صبة كونكريت عىل مجيع املساحة الكلية.
وتابع السعدي حديثه قائال: يستوعب مرشوع مسقفات حفظ املنشآت الصحية 
 )%65( اىل  وصلت  االنجاز  نسبة  وان  املتنقلة(  )احلاممات  سيارة   )300( تقريبا 
للعتبة  التابع  االسرتاتيجية  املشاريع  قسم  هو  املرشوع  عىل  املرشف  وان  تقريبا 

احلسينية املقدسة، واجلهة املنفذة هي رشكة مرمرة الرتكية.
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نمّو اإلس��الم المتس��ارع في الغرب..

ه��ل  يصب��ُح  الدي��َن 
الرائ��َد ف��ي العال��م؟

ففي بداية القرن العرشين، كان للمسيحية أكرب عدد من 
األتباع، حيث بلغ عددهم حوايل )560 مليونًا( بينام بلغ 
عدد املسلمني آنذاك )200 مليو(، ويف العام )1900 م(، 
كان املسيحيون يمثلون نسبة )34%( من سكان العامل، بينام 
شّكل املسلمون )12%( فقط من مجيع املؤمنني يف أنحاء 
العامل، لكن، أصبح هناك فرق بشكل كبري خالل منتصف 
القرن العرشين لصالح اإلسالم، إذ صار اإلسالم الدين 
األرسَع نموًا يف العامل، واستمّر هبذا النمو يف القرن احلايل 

احلادي والعرشين.
وتقّدم دراسات أجراها مركز األبحاث األمريكي )بيو( 
لالهتامم  مثرية  بيانات   )2017  –  2015( من  للفرتة 
حول االجتاهات احلالية، وإذا استمّرت فإن عدد املسلمني 
بحلول العام )2050 م( سيساوي تقريبًا عدد املسيحيني 
يف مجيع أنحاء العامل، وألّول مرة يف التاريخ سيكون لكل 

من الديانتني عدد متساٍو من األتباع واملؤمنني.
بنسب  سينمو  املسلمني  عدد  أن  )بيو(  تقرير  يتوّقع 
أوروبا وحدها سيزداد  العامل، ويف  مناطق  مئوية يف مجيع 
آسيا  منطقة  ويف   ،)%10.2  -  5.9( من  املسلمني  عدد 
الرشق  ويف   ،)%29.5  -  24.3( من  اهلادئ  واملحيط 
األوسط وشامل إفريقيا من )93 - 93.7%(، ويف أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى من )30.2 - 35.2%(، ويف 

أمريكا الشاملية من )1 - %2.4(.

الديُن عنصر مهم في حياة كل إنسان 
ويلعب دوراً مهماً في فهم العالم 
لكل من األفراد والمجتمعات، ومع 
مرور الوقت، تغّيرت الديانات العالمية 
المهيمنة، فقبل انتشار المسيحية، 
هيمنت الوثنية في أوروبا، وفي 
أماكن أخرى هيمنت األديان الجديدة 
على األديان المحلية مثل البوذية 
والهندوسية، أما المسيحية فسرعان 
ما أصبحت قبل أكثر من ألفي عام 
أكثر الديانات اإلبراهيمية شهرًة في 
العالم، وكان هذا مقنعاً منذ العصور 
الوسطى حتى بداية القرن الحادي 
والعشرين، لكن، تظهر االتجاهات 
الحالية أن المسيحية ستفقد مكانتها 
كديانة العالم األكثر بعدد معتنقيها، 
ليحلّ بدالً منها )الدين اإلسالمي( الذي 
يعتبر اليوم الدين العالمي األسرع 
نمّواً.

تلللللللرجلللللللملللللللان

بقلم: ماتيجا سيريتش* - ترجمة: األحرار
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أمهية  األكثر  ليست  اهلجرة  تدفقات  أن  من  الرغم  وعىل 
العديد  فإّن  للمسلمني،  السكاين  للنمو  كموّلدات  والوحيدة 
إىل  يميلون  وأفريقيا وآسيا  الرشق األوسط  املسلمني من  من 
البلدان ذات األغلبية املسيحية يف أوروبا وأمريكا  اهلجرة إىل 
األمر  املسلمني،  السكان  حصة  من  يزيدون  حيث  الشاملية، 
نفسه ينطبق عىل رشق آسيا املتقدمة حيث يأيت مهاجرون من 
الدول اإلسالمية، وهذا هو بالضبط السبب يف أن اإلسالم هو 

دين العامل األرسع نموًا فضاًل عن معتنقي الدين اجلدد.
كام وتشري تقديرات مركز األبحاث األمريكية، إىل أنه يف نحو 
العام )2075 م( سيتجاوز عدد املسلمني عدد املسيحيني من 
يف  سيبقى  حيث  م(   2100( العام  إىل  وصوالً  العامل،  حول 

تزايد مستمر.
يف  املسيحيني  عدد  يستمر  أن  املركز  بحسب  املتوقع  ومن 
القادمة، حيث يتوقف  العديدة  االنخفاض عىل مدى العقود 
عدد كبري من األفراد الذين ولدوا يف أرس مسيحية عن ممارسة 
أيضًا  األفراد  هؤالء  يميل  كام  متامًا،  املسيحية  ترك  أو  الدين، 
اإلسالمية  البلدان  يف  أما  األطفال،  من  أقل  عدد  إنجاب  إىل 
فمن النادر جدًا أن يتخىّل الناس عن دينهم أو يتحّولوا إىل دين 

آخر.
الدين  يعدُّ  ملاذا  هو:  األسئلة  مجيع  يف  املطروح  السؤال  ويبقى 
اإلسالمي جّذابًا جّدًا للغربيني وغريهم من األشخاص الذين 
لبيئات  ينتمون  ألهنم  نظرًا  منهم؛  قريبًا  دينًا  اإلسالم  يعّد  ال 

ثقافية واجتامعية خمتلفة متامًا؟

واجلواب يعود لألسباب التالية: 
مشاكل  حلّل  هائلة  إمكانات  اإلسالمي  الدين  يمتلك   -1
املساواة  وعدم  والعنرصية  االجتامعي  الظلم  مثل  البرشية 

والرصاعات.
احلقيقيني،  ملؤمنيه  والطمأنينة  اهلدوء  اإلسالم  جيلب   -2

وإحداث السالم.
ماهّية  الستكشاف  استعدادًا  أكثر  سيصبحون  الناس   -3

اإلسالم وجوهره.
هو  اإلسالم  جعلت  التي  هي  وجودته  املحتوى  جاذبية   -4
وطابعها  اإلسالمية  كالتعاليم  العامل،  يف  نمّوًا  األرسع  الدين 

العاملي.
للمسلمني،  )اليابان( أصبحت مضيافًة  مثل  بلدان  5- هناك 
وأصبح اليابانيون أكثر تساحمًا مع األديان والثقافات اإلنسانية 
املختلفة، وهذا سبب آخر من أسباب انتشار اإلسالم يف هذا 

البلد العريق، ويف كندا اليشء نفسه.
بدءًا  بأكملها،  االجتامعية  احلياة  تنظيم  اإلسالم  يستطيع   -6
واجلنائي،  املدين  والقانون  التجارية،  واألعامل  األرسة،  من 

والتغذية، واملالبس، والنظافة الشخصية.
يقبله  أن  يمكن  عاملي  طابع  له  متطّور،  كدين  اإلسالم   -7

الناس يف مجيع أنحاء العامل.
جدًا  سعيدة  تكون  العامل،  حول  من  املسلمة  املجتمعات   -8

بقبول أعضاء جدد )مستبرصين( يعتنقون الدين اإلسالمي.
* صحفي ومحلل سياسي من كرواتيا.
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هل تنجح كربالء 

بخلق مشاريع
 استراتيجية حقيقية؟
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اس��تطالع: هيئة التحرير - عدس��ة: حكمت العّياش��ي

تحّدد خمسة قطاعات مهمة
 يجب العمل عليها



تش��هُد محافظ��ة كرب��الء المقدس��ة خط��وات ثابت��ة وحثيث��ة 
لتغطية جميع األحياء واألقضية والنواحي بالخدمات )التحتية 
والفوقي��ة( الالزمة، والتي كانت مثار إعج��اب أبناء المحافظات 

العراقية األخرى.

كربى  ملشاريع  املدينة  وزائرو  الكربالئيون  يتطّلع  ذلك..  مع 
واملجاري  التعبيد  مشاريع  تتعّدى  حقيقية  واسرتاتيجية 
والطرق الرّباقة باإلنارة والزّينة، أي بمعنى اخلدمات التي تعّد 
األساس واألهم، وأبرزها خدمات )التعليم، النقل، الزراعة، 
فرص  بتوفري  مطالبهم  ننسى  أْن  دون  والصناعة(  الكهرباء، 

عمل للشباب.
وكاَن حمافظ كربالء املقدسة، املهندس نصيف اخلطايب قد رّصح 
بأّن املحافظة عىل أبواب إنجاز مشاريع اسرتاتيجية،  مؤخرًا، 
سيتّم متويلها عرب خطة تنمية األقاليم لعام )2022(، وأخرى 

ستنجز من خالل مشاريع خطة قانون الدعم الطارئ. 
وأكد اخلطايب بأن "املحافظة متكنت من إنجاز املشاريع الكربى 
بقّوة  للبدء  استعدادًا   )2021( العام  خطة  من  والكاملة 
بمشاريع الدعم الطارئ التي تستهدف مجيع مناطق املحافظة 

يف مركزها وأحيائها وأقضيتها ونواحيها دون استثناء".
ولفَت اخلطايب إىل أّن املشاريع املنجزة إىل جانب خدماهتا املهمة، 
قد أظهرت اجلانب املرشق واجلاميل ملدينة اإلمام احلسني )عليه 
واملثابرة  واحلرص  اجلاد  بالعمل  إال  ذلك  يأِت  ومل  السالم(، 
عىل مستوى الليل والنهار وبدقة عالية وبوقت زمني خمترص".
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االنطالق  ستشهد  القادمة  القليلة  "األيام  أّن  إىل  ونّوه 
الدعم  قانون  ضمن  اجلديدة  للمشاريع  الكربى  باحلملة 
املحافظة  مركز  يف  مشاريع  إنجاز  ستشمل  والتي  الطارئ 

وأحيائها ومشاريع مهمة يف كل األقضية والنواحي".
املشاريع  هذه  حتقيق  املقدسة  كربالء  أهايل  يأمل  وفيام 
فإّن  الواقع،  أرض  "الكربى" عىل  بـ  املحافظ  التي وصفها 
قطاعات مهّمة جيب الرتكيز عليها، بحسب استطالع أجرته 

)األحرار( مع مواطنني ومراقبني نقلت آراَءهم بأمانة.
األبرز واألهم  امللّف  ولعّله  والتعليم،  الرتبية  عىل مستوى 
أمهية  حول  املواطنني  مطالب  تّتفق  احلارض،  الوقت  يف 
الوقت؛  نفس  يف  ومتطّورة  جديدة  مدارس  وتشييد  بناء 
والطلبة،  التالميذ  من  املتزايدة  األعداد  الستيعاب 
يف  والثالثي  املزدوج  الدوام  مشكالت  من  والتخّلص 
أغلب املدارس احلكومية، وخصوصًا يف األحياء واملناطق 

التي تشهد زمخًا سكانيًا كبريًا.
وقبل أسبوعني، كشفت حكومة كربالء املحلية، يف بيان ورد 
مدارس(   10( لفتح  جديد  عقٍد  توقيع  عن  )األحرار(،  لـ 
دولية يف املحافظة. وذكر بأن املحافظ نصيف اخلطايب، وّقع 
مع إحدى الرشكات األجنبية عقدًا لبناء هذه املدارس التي 

ستكون كمرحلة أوىل.
املدارس يف  تشييد عدد من  كام وتابعت عدسة )األحرار( 
بعض األحياء السكنية، ولكنّها تسري بوترية بطيئة؛ بسبب 
للعام  األقاليم  تنمية  بمشاريع  اخلاصة  املوازنة  انتظار 
)2022( إلكامهلا وافتتاحها، فضاًل عن إنجاز أبنية مدرسية 
بعض  يف  الفارغة  الساحات  باستغالل  تشييدها  جرى 
املدارس القديمة، وإدخاهلا بعض منها للخدمة خالل العام 

الدرايّس اجلاري.
أّما ملّف الطاقة الكهربائية، فهو املعضلة الكربى التي ختّيب 
املحافظة  حصول  عدم  بسبب  مّرة،  كل  يف  املواطنني  آمال 
عىل حّصتها الكافية، رغم أّن ثالث حمّطات لتوليد الطاقة 
الكهربائية موجودة يف املدينة التي تشهد توّسعًا يف أحيائها 
نسبة الستمرار اهلجرة نحوها من خمتلف  وزيادة سّكانا؛ 
مجيع  لدى  أصبح  مؤّجل  حلم  عن  ناهيك  املحافظات، 
وغلق  املهم،  القطاع  هلذا  حقيقية  معاجلة  بوضع  العراقيني 

صفحة )املوّلدات األهلية( إىل األبد.
عيل  زياد  الكهرباء  وزير  مع  مؤخرًا،  اخلطايب  وناقش 
فاضل، عددًا من امللفّات املشرتكة ومن امهها زيادة احلصة 
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بحث  عن  فضال  الكهربائية  الطاقة  من  للمحافظة  املقررة 
واختاذ  الصيف  موسم  الستقبال  املبكرة  االستعدادات 
تتكّرر  التي  االخفاقات  ملعاجلة  الصحيحة   االجراءات 

سنويًا.
فيام يأيت قّطاع النقل يف املحافظة، ضمن األولويات الواجب 
العمل هبا وتطويره بام يتالءم مع قدسية كربالء وما تشهد 
من زحف مليوين هادر، وحتى اآلن مل تشهد املدينة تشييد 
قلة  عن  ناهيك  كافية،  بخدمات  وخارجية  داخلية  مرآب 
وكان  احلكومية،  وانعدام  األهلية،  النقل  وسائل  وضعف 
من املفرتض داخليًا أن جيري العمل بالنقل عرب الباصات 

أنحاء  مجيع  يف  العمومية(  املصلحة  )سيارات  املكّيفة 
املحافظة، ولكن املرشوع أصبح شبه متوّقف، مع النظر يف 
الوقت نفسه إىل ما تشهد كربالء من توّسع عمراين من مجيع 

جهاهتا اجلغرافية.
مطار  إنجاز  فإن  الكربى،  النقل  ملشاريع  بالنسبة  أما 
هذا  مستقباًل،  املعادلة  من  الكثري  سيغرّي  الدويل  كربالء 
نشهد  فلم  الربي  للنقل  بالنسبة  أما  اجلوي،  للنقل  بالنسبة 
حمافظ  به  رّصح  ما  عدا  ما  نحوه،  وخطوات  حتّركات  أي 
كربالء قبل أيام، عن حتّرك احلكومة املحلية إلنشاء )مرتو 
كربالء احلديث( الذي سريبط مع مدينة النجف األرشف، 
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واملرشوع حتى اآلن يف طور وضع مساراته وتصاميمه.
رّبام يشهد القطاع الزراعي خطوات جاّدة لتطويره، وخصوصًا 
االستثامرية  املشاريع  وبعض  املقدستني  العتبتني  قبل  من 
الصغرية، إال أّن الفالح الكربالئي ال يزال بحاجة إىل تقديم 
يف  األّول  لنشاطه  ليعود  احتياجاته  وتوفري  الالزم  الدعم 
هبا  العمل  جيب  خطوة  وأّول  األرايض،  واستصالح  الزراعة 
هو منع جتريف البساتني، فهذه املأساة التي حّلت برئة املدينة 
أّنا شّجعت مزارعني  النقّي، كام  اهلواء  استنشاق  حرمتنا من 
وتتحول  سدى  وأجدادهم  آبائهم  أرَض  ليرتكوا  عليها 

السوق  وأضحت  صاّمء،  خرسانية  كتل  إىل  غنّاء  واحة  من 
الكربالئية خالية من املحاصيل الزراعية املحلية ومفتوحة عىل 

مرصاعيها للمحاصيل املستوردة.
املحافظة  يف  واملعامل  املصانع  بناء  عىل  التشجيع  فإّن  ختامًا، 
والشباب  العاملة  األيدي  لتشغيل  وملّحة  حقيقية  رضورة 
احلكومة  عاتق  عىل  يقع  األمر  وهذا  العمل،  عن  العاطلني 
املجمعات  بناء  عىل  التشجيع  من  بدالً  األوىل،  بالدرجة 
مستهلكني  مجيعًا  منّا  جتعل  التي  التجارية  واملوالت  الرتفيهية 

غري منتجني.
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مباحث  من  هبا  يتصل  ومــا  ــالق  االخ ترتبط  ــالم  االس ويف 
غاية  مكانة  تتسنم  فأنا  والتهذيب،  بالتزكية  وثيقا  ارتباطا 
االخالقية  االنظمة  اغوار  سرب  فان  وعليه  والرفعة  العلو  يف 
ملختلف املدارس الفكرية يف مثل زمن االتصاالت والتفاعل 
وكشف  بيان  امكانية  قبل  ذي  من  اكثر  لنا  يتيح  نعيشه  الذي 

أحقية النظام االخالقي والفكري الكامل لإلسالم. 
ظهور  التاريخ  مدى  عىل  وفلسفتها  االخــالق  حقل  وَشهد 
يف  والفالسفة  املفكرين  يدِّ  عىل  شتى  وآراء  متعددة  مذاهب 
رشق االرض وغرهبا، وقد عكَف ومازال فالسفة كثريون من 
العهد اليوناين القديم حتى عرصنا احلايل عىل طرح ُنظم اخالقية 
بام يتناسب مع مرتكزاهتم الفكرية وقواعدهم الفلسفية وهي 
التصنيف والتنظيم  ُنظم تناوهلا شتى املؤلفني بمختلف طرق 
وقد نظر بعض املؤلفني يف تناوهلم املذاهب اىل تواليها الزمني 
وتعاقبها التارخيي، وفجرت سريهتم عىل البدء بنظرية سقراط 
افالطون  نظريات  مناقشة  يف  بعدها  ليتدرجوا  االخالقية 

ذاته،  املنوال  وعىل  وجماميعه  سقراط  تالمذة  وباقي  وارسطو 
)السدير  ملؤلفه  ــالق(  االخ يف  موجز  )تاريخ  كتاب  وُيعد 
املعارصين  االخالق  اشهر فالسفة  من  يعترب  الذي  ماكنتاير( 
منذ  األخالقية  النظريات  تطور  مسري  مناقشة  فيه  يتم  الذي 
عرص االغريق وصوال اىل العرص احلارض وقد حرص ماكنتاير 
االهم  واالشــخــاص  واملــذاهــب  العصور  بني  التخيري  عىل 

واالبرز االكثر مفصلية.
ويقول مؤلف كتاب )املذاهب االسالمية – دراسة ونقد( آية 
اهلل الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي يف معرض حديثه لطبعته 
العظيم  اخُللق  مؤسسة  عن  والصادرة  2021م  لعام  االوىل 
االرشاف  فيها  جرى  التي  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل  التابعة 
وصدر  ذاهتا  املؤسسة  يف  العلمية  اللجنة  قبل  من  واملراجعة 

بقطع احلجم الوزيري:
"يمكن تصنيف البحوث االخالقية املختلفة التي اجريت من 
والنظريات اخلاصة هبا  قبل مفكرين شتى يف حقل االخالق 

العلوم  حقل  في  العلماء  انظار  محط  هي  بها  المتصلة  والقضايا  االخالقية  والتربية  االخالق  موضوع 
الدينية والشغل الشاغل لفضالء ومثقفي المجتمع؛ ذلك كون تعريف االخالق وتحليلها في كل مجتمع 
ُيفصح عن الوجهة التي يتخذها هذا المجتمع على انه من الجلي ان النظام االخالقي لشتى المدارس 

الفكرية يختلف باختالف ميولها الفكرية وانظمتها الفلسفية.

المذاهب االخالقية 
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ال���م���ن���ب���ر ال��ح��س��ي��ن��ي 
ودوره االصالحي

األنبي���اء  وارث  مؤسس���ة  ع���ن  حديث���ا  ص���در 

للدراس���ات التخصصية في النهضة الحس���ينية 

التابعة الى العتبة الحس���ينية المقدسة كتاب 

المنب���ر الحس���يني  ودوره االصالح���ي، تألي���ف 

الباحثة زينب غدير محمد علي القريني.

ويتوف���ر االص���دار في مراك���ز توزي���ع اصدارات 

مؤسس���ة وارث األنبي���اء في النجف األش���رف، 

الدائ���م للعتب���ة الحس���ينية  الكت���اب  ومع���رض 

المقدس���ة- ش���ارع الرس���ول )صلى الله عليه 

و آل���ه( و مركز التوزيع في كربالء المقدس���ة، 

والمع���رض الدائم إلصدارات العتبة الحس���ينية 

المقدسة في منطقة بين الحرمين الشريفين، 

كذلك في مركز التوزيع في قم المقدس���ة، 

والمع���رض الدائم إلصدارات العتبة الحس���ينية 

المقدسة في سوق ناشران.

اىل ثالثة جماميع:
الفرد  ــالق  اخ توصيف  اىل  ــدف  وهي الوصفية،  البحوث   .1
واجلامعات والغاية معرفة طبيعة السلوك واخُللق متجنبا كل تقييم 
ومبتعدا عن بحث حول صحة او خطأ االحكام واملعايري اخُللقية .

البحث  من  النمط  هذا  ويعمل  االخالقية،  وراء  ما  البحوث   .2
بطريق عقيل وفلسفي قائم عىل حتليل املفاهيم واالحكام االخالقية 
من منطلقات علم الداللة  وعلم الوجود ونظرية املعرفة مناقشا، 

ضمن هذه املجاالت نظريات اخالقية شتى.
افعال  وُقبح  ُحسن  حُتدد  دراسات  وهي  املعيارية،  البحوث   .3
باحلسن  تنعت  التي  االفعال  معرفة  اي  االختيارية  االنسان 
هي  منها  والغاية  بالقبح  توصف  التي  واخلصائص  والترصفات 
االختيارية  بأفعاهلم  املتصلة  واالحكام  قراراهتم  الناس يف  ارشاد 

يف ظروف معينة.
نظريات  وهي  كثرية  متشعبة  اخالقية  ومذاهب  نظريات  هناك 

تقدمت بفعل مرور الزمن والدراسات املتطورة".
واحتوى الكتاب بعد التمهيد وكلمة مرتجم الكتاب واملقدمة عىل 
ثالثة اقسام تفرعت منها فصول حاكت واقع النظريات واملذاهب 
االخالقية ثم ارفق بأهم املصادر واملراجع التي اعتمدت بالتأليف 

ثم اىل فهرست جاء بأهم العناوين التي وردت.

َش��هد حقل االخالق 

وفلس��فتها عل��ى م��دى 

التاري��خ ظه��ور مذاه��ب 

متعددة وآراء ش��تى على 

يدِّ المفكرين والفالس��فة 

في ش��رق االرض وغربها..
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الخطاب الديني م���
بين الواقع والطموح 

مشكلٌة باتْت تؤّرق الكثيرين من أصحاِب الفكر السليم، تلك هي الخطاب الديني، الذي كان يعتبرُه 
المجتمللع بوقٍت ليس ببعيد مالذاً آمناً يلجأُ لُه في كلِّ حين، لنسللتفيَق علللى رؤيٍة جديدٍة مغايرة 
لما كانْت سللابقاً، أمللا اليوم فالخطاب الديني بسللبب التزمت الذي يتعاملُ بِه بعض المحسللوبين 
على الدين، بات يمتاز عن الخطاب المعتدل والسليم بإمكانياته المادية وإعالمِه القوي الذي يبّثُه 
عبَر السوشلليل ميديا وبعُض القنوات المأجورة واسللتغاللِه لبعِض العقول السللاذجة التي تعمل 
على تسويقه للمجتمع على إّنُه الدين، مّما ترَك أثراً سلبياً  فما عاد المجتمع يطيق الدين، لدرجِة 
عللدم صمود الخطللاب المعتدل وإْن صمَد فبشللِق األنفِس، أمللام عواصف المشللاكل التي ال تنتِه، 
والتللي تعصُف بنا بين الفينِة والفينِة لتجرَف المجتمع بعيداً عن دينِه وقيمِه وأخالقِه، ولكنَّ هذِه 

المرة العاصفُة شديدة، وكأّنها تريُد أْن تناَل مَن الدين على وجِه الخصوص.

بقلم: وجدان الشوهاني 
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وكيف  مشكلة،  يكوَن  أْن  اآلمــن  للمالِذ  يمكَن  فكيف 
يقُف  الذي  السبَب  بإنَّ  قناعٍة  عىل  املجتمع  أغلُب  حصَل 
بعض  تعميِم  من  متّكنوا  وكيف  الدين،  هو  مشاكلِه  خلَف 
وكيف  الديني،  اخلطاب  لكلِّ  صفًة  وجعلها  السلبيات 
حتتاُج  أسئلٌة  املعتدل؟..  اخلطاب  عن  آذانم  البعض  صمَّ 
أْن نكشَف النقاب عنها، لنتعرَف عىل احلقيقة التي تغاىض 
تلَك  إىل  تضاف  قد  والتي  واهية،  ألسباٍب  عنها  البعض 
األسباب وتكون سببًا آخر يف بروز ذلك اخلطاب وتعميق 
حجم املشكلة، حتى وصلنا إىل حالٍة أشبه بمن يقف عىل 

حافة جرٍف هار.
َمن  بعض  بسبب  كان  وإنــام  فــراغ،  من  يــأِت  مل  فالتزّمت 
انتسبوا للدين والدين منهم براء، وهذا ما جيب االنتباه له، 
ألنَّ مفتاح احلل يبدأ منه، وأولئك البعض الذين يتكلمون 
املجتمع  تنّفُر  بطريقة  اإلصالح  عنوان  حتَت  الدين  باسم 
إىل  هذا  فُيدخلون  الصحيحة،   الدينية  األحكام  ِمن  حتى 
النار وخُيرجون ذاك من اجلنة، من دون أن يكّلفوا أنفسهم 
ولو قلياًل لسامع املجتمع الذي تمَّ فتح كلِّ أبواِب التواصل 
العامل  يرى  وأصبح  أمامه،  سهولة  وبكلِّ  االخر  العامل  مع 
االخر وهو يعيش األمن والسالم واحلرية مع أنُه بعيد عن 
الدين، يف حني أنُه يعيش حالة الرتهيب التي يقوُم هبا أولئك 

املتزّمتون، فام كان منهم إاّل أن يلقوا بالالئمة عىل الدين.
تلك األحكام التي ُيرجم هبا املجتمع وإْن كانْت يف بعض 
عىل  التعرف  من  يمنع  ال  الدين  ولكنَّ  صحيحة؛  األحيان 
وإّنام  ينهيِه،  ال  االنحراف  فرجم  للعالج،  املشكلة  حقيقة 

معاجلة اسبابُه هي التي تكفل النهاية لذلك االنحراف.
فذلك اخلطاب املتزّمت ،جعلنا وسط جمتمع حيقد عىل الدين 
ويتهمُه بالتعصب والتزّمت واجلمود عىل أحكاٍم بدأ يصفها 
فبني  أمزجتهم،  تراه  ما  تتجدد وفق  أن  والتي البد  بالبالية 
واقع اخلطاب اليوم، وطموح يكاد يقتل القلة من أصحاب 

الفكر السليم، نحتاج أن نرى املجتمع بعني حكيٍم.
فال ينكر أي عاقل إّن جمتمع اليوم وبعد هذا االنفتاح الواسع 
ُيعدان  واللذين  حكومية  أو  أرسية  رقابة  أي  من  واخلايل 

ما  بكلِّ  يتأثر  بات  التزّمت،  لذلك  يضافان  رئيسني  سببني 
مم، فكان  يأتيِه عرب هذا االنفتاح، مما أدى إىل إصابتِه بالصَّ
سببًا يف عدم إنصاتِه إىل الوعاظ، رغم  إن حركة اخلطاب 
الديني اليوم تشهد تكاتف مجيع التوجهات اإلسالمية عىل 
بث املوعظة عرب خطاهبا الديني وبشكٍل كبري جدًا، ولكن 

من دون جدوى، لألسباب املذكورة آنفًا.
أمام  كيل  بشكل  تــذوب  هذه  الصمم  حالة  إن  نجد  بينام 
االنفتاح  يرى سالمته يف ذلك  بدأ  املجتمع  االنفتاح وكأن 
رغم أنه محل معه فريوسات اإلحلاد واالنحراف األخالقي 

وبدأ جيتاح املجتمع بشكل مهول.
للمشكلة  نظرهتا  يف  دققْت  التي  العني  تلك  خالل  ومن 
البد من عالج، والعالج يكمن يف تغيري اخلطاب بام يتالءم 
بات األمر رضوريا يف كرس ذلك  فلقد  املجتمع،  مع واقع 
يكون  وال  )املجتمع(،  املتدينني  بني  الكونكريتي  احلاجز 
ذلك إال إذا نزل الواعظون إىل الشارع وتعايشوا مع جمتمع 
اليوم وشاركوهم أفكارهم ليتعرف عىل األسباب وطريقة 
من  ليتمكن  الدين،  عن  يبتعد  جعلته  التي  تلك  التفكري 
املجتمع، وال  تفكري  مع  يتناسب  بام  اخلطاب  تغيري مالمح 
يفهم أحد إننا نريد تغيري األحكام الدينية ألنا ثابتة، وإّنام 
نعرضها بطريقة أخرى تالئم واقعنا، فالرتغيب له اشكال 
بالدين  املجتمع  ترغيب  أن متكّنا من  الرضر  فأين  متعددة، 

بأشكال متحرضة.
والذي  اللني  اخلطاب  االقرتاب من جمتمعنا عرب  فلنحاول 
حيمل معه الرمحة والرأفة، فلنتشارك مع شبابنا فيام يقرؤون 
األمور،  الشباب وكيف حيّلل  يفكر  لنعرف كيف  أيًا كان، 
ولنتمكن من إبعاده عن املهالك عرب طرق إقناعية بعيدة عن 
املصطلحات املنفرة، ولننزل إىل الشارع واجلامعات وغريها 
من األماكن التي يلتقي هبا كل فئات املجتمع، ونصنع منربًا 

دينيًا هناك ولكن بعيدًا عن التشّدد.
والنتيجة إننــا نطمح أن نقرتب من جمتمعنا يف خطابنا 
الديني لنحميه، فهو أمانة يف اعناقنا وليبقى الدين هو املالذ 

اآلمن.
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الش��ي��خ وط����ن النجف��ي..
لسان الوالء الصارخ بآالم سّيد الشهداء �ر
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لي��س م��ن الس��هل ان ي�ُكَت��ب ع��ن قام��ة ورم��ز م��ن رم��وز المنب����ر الحس��يني 
كالش��يخ )وط��ن( رحم��ه الل��ه ، ولك��ن بتوفي��قٍ  م��ن الل��ه تعال��ى وم��ن االم��ام 

الحس��ين )عليه الس��الم( ك�ُ�لِّفُت ألس��رَد ما الحظته وس��معته عنه من رواة 
له��م ب��اع في هذا المج��ال، ولهذا وجدتُّ لزاماً عل��يَّ ان أروي حكايته من الرواة 

الذي��ن عاص��روه والعه��دة عليه��م والل��ه الموف����ق.          

نس�������به وقّصة اس��مه
هو حسيــن عبـد حنيــن عيل جمــيد، املعروف بالشيخ )وطن(، 
ُولــد يف النجف االرشف حملـة احلويـش عام 1937م ، ينتمي 

اىل ارسة حسينية من أرس النجف الكريمة.                            
أما بالنسبة السم )وطــن( فله قصة ظريفــة: حيث كان الشيخ 
اىل  والدته  أخذته  عندما  واحــدا  عاما  العمر  من  يبلغ  وطن 
اهلل(، ويف  )أجّلكم  احلمري  يتم عىل ظهور  السفر  وكان  كربالء 
عليه(  اهلل  )رضوان  الريــاحي  يزيد  بن  احلـر  لزيارة  الطريق 
سقطت والدته من عىل ظهر احلامر وهو معهــا مما تسبب يف كرس 
يدهــا لذلك قامت جارهتم وهي والدة املحامي سعيد العجيل 
)كوفية  يسمى  كان  رأس  غطاء  والبستـه  به،  واالهتامم  برعايته 
وطنية( وبـدأ اجلريان ينادونه بـ )أبو الوطنيـة( ثم حتول اللقب 
اىل )وطــن( وبقي مالزما له حتى يومنا هـذا )حسب ما ذكـره 

للمقربني منه(.
ب�دايت����ه م��ع الخدم��ة الحس��ينية

كان الشيخ وطــن صديقا وزميال للرادود القدير السيد نزار ابو 
ينسج  الشيخ وطــن  النسيج، فكان  مهنة  الرحية حيث جتمعهام 
العباءة الصيفية  بينام كان زميله ينسج  العباءة الشتوية الرجالية 

الرجالية، ومن هنا كـانت  البدايــة : 
برادود  عـُرف  قد  نزار  السيد  زميله  كان  م   1949 عام  يف 
مقتدر ارتقى املنرب يف قضاء اهلندية )طويريج( )موكب الشبيبة 
احلسينية( وكان تلميذًا للسيد كاظم القابجي وشعره من الشيخ 
وطن  الشيخ  طرح  )1954م(  عام  ويف  شبع،  أبو  احلسني  عبد 
اإلنشاد  مؤهالت  يمتلك  وكان  رادودًا  يصبح  أن  زميله  عىل 
زميله  استحسان  الفكرة  فنالت  الشجي   والصوت  احلسيني، 
فاصطحبه يف نفس العام إىل كربالء حيث كان السيد نزار يقرأ يف 
اربعينية االمام احلسني )عليه السالم(، وكان الشيخ وطـن يتعلم 
ويتدرب ويساعده يف كتابة الشعر، واليشء باليشء يــُذكر، كان 

والدي السيد نزار يصطحب )الشيخ وطن واحلاج رسول حمي 
الدين( يعلمهام ويدرهبام أصول وطرق االنشاد احلسيني يف داره 
ف الشيخ  الواقعة يف حملة العامرة عىل )جبل رشيشبان(، وقد تعرَّ
وطن بالشاعر عبد احلسني أبو شبع عن طريق أستاذه )حسب 
يف  النجف  خارج  يقرأ  وبدأ  الرحيــة(،  أبو  نزار  السيد  ذكره  ما 
حمافظات العراق املختلفة فامتاز بصوته الشجي وأدائه احلسيني 

احلزين. 
ويف العام )1964م( املوافق لـ )1384 هـ(، ارتقى الشيخ وطن 
منرب جـامع السّقاية يف النجف األرشف يف السنة التي تلت وفاة 
قرأها  قصيدة  أول  وكانت  اهلل(،  )رمحـه  القابجي  كاظم  السيد 

للشاعر املرحوم الشيـخ عبد احلسني أبو شبع مطلعــها: 
أودعك     يالعضيد ** أودعْك

رحت عني وعفتني ** والفراك اليغثني.. أودع��ْك
ثم قـرأ يف موكب اخلبازين وموكب السواق حتى عام 1979م، 
 ، والساموة  اهلويدر  الكوت  مدن  يف  قرأ  السبعينات  مطلع  ويف 
ارتبط  ثم  القصاب  هادي  للشاعر  بداياته  يف  يقرأ  كان  حيث 
بعدها بالشاعر عبد احلسني أبو شبع ، وبعدها بالشاعر االديب 
الرواديد  الشيخ وطــن جمموعة من  التالل. عارص  عيل حسني 
وعبد  الرتمجان،  عباس  والشيخ  القابجي،  كاظم  السيد  أمثال: 
االمري البلويش وفاضل الرادود وعبد الرضا النجفي، وحسوين 

شيحان وكاظم البحراين )أبو جودت( وغريه.
ع قصاصات   حدث له موقف حمرج يف جامع السقاية بعد ان وزَّ
اجهزة  عن  املسؤول  اخرب  مما  جيبه  يف  القصائد  جيد  مل  املستهل 
اجهزة  يف  خلاًل  يفتعل  ان  )جاســم(  اسمــه  وكان  الصوت 
الصوت حلني جيلبون لـه القصائد من البيت ومّر املوقف بسالم.

االستقامة  هي:  بنظره،  الناجح  احلسيني  الرادود  صفات  أما 
واحلاءات الثالث )احلظ، احلسن واحلفظ(.

بقل��م: د. وج��دي ن����زار أب��و الريح����ة
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السالم(  )عليه  العباس  يوم  بقصائد  تأثرًا  يبكي  وطن  الشيخ  كان 
وصبيحة يوم االربعني حسبام روى املقربون منه.                                                                                                        
وقد اختلف املعنيون بشأن املنرب احلسيني حول هل إنَّ الشيخ )وطن( 
القابجي أم ال، فمنهم من رأى ذلك ومنهم  السيد كاظم  يقلــِّد  كان 
رشبه  )جواد  املرحومني  كالشاعرين  فراغــه  مأل  انـه  ذلك  غري  رأى 
وجواد زاهــد( وكان هذا حديث يف أحد ليايل اجلمع يف بيت املرحوم 
يف  جملسه  يعقد  كان  الذي  السالمي(  بوهان  )احلاج  الوجيه  الشاعر 
ليايل اجلمع ويرتاده مجع من الشعراء والرواديد وخطباء املنرب، أمثال: 
)رسول حمدي الدين، جواد رشبه، رسول رشبه، نبي النعلجي، جواد 
زاهد، نزار أبو الرحية، جابر أبو الرحية، حسني األديب، احلاج بوهان 
السالمي( وغريهم، وكنت أنا أصغر املوجودين بينهم، حيث ينظمون 
ويقرؤون الشعر، وخُيتم املجلس املرحوم السيد محد اخلطيب.                                  

 ص�ف�ات����ه وخصال��ه
شاء  لكن  أسلـفنا  كام  منربية  ارسة  من  يكن  مل  وطـن  الشيخ  ان  رغم 
اهلل وتوفيقا من احلسني )عليه السالم( أن يكون رمزًا من رموز املنرب 
احلسيني حلسن نيته وإخالصه ألهل البيت )عليهم السالم(، وقد متّتع 

املرحوم الشيخ وطن بصفــات زادت من حب املجتمع له، ومنها:
- مل يتكلم الشيخ وطــن عن أحد بسوء أّيًا كان من الوسط املنربي او 
من غريه وكان ملتزمًا بآداب املنرب احلسيني لذلك مل نجد أحدًا تكلــَّم 
عنه بسوء، كان حمبوبًا يف املجتمع لسريته احلسنة وطيب املعرش لذلك 

كانت عالقاته االجتامعية واسعة. 
املنرب  أدب  من  وهذا  سبقوه،  الذين  أساتذته  وحيرتم  حمرتمًا  كان   -
)عليهم  البيت  ألهل  الشعريـة  األمسيات  إحدى  ففي  احلسيني، 
فقال:  الرحية  أبو  نزار  السيد  بحضــور  احلفل  عريف  قدمـه  السالم( 
الشعبي  باملثل  احلارضين  أحد  فأجابه  للمنّصة،  أستاذي  أسبق  ال  أنا 
وطن  عليـه  فــردَّ  ونص"  أستاذ  األستاذ  )تلميذ(  "صانع  العراقي 
أستاذ  هو  األستاذ  يصنع  )من  هو  املثل  معنـى  بدهيـة  ورسعة  بظرافة 

ونصف(، حسب ما ذكره يل الشاعر عيل جواد السالمي.
احلسيني  اإللقاء  اىل  أضافة  الشعرية  الروح  وطــن  احلاج  يمتلك   -
الشجّي، ففي تأبني الوجيه الشاعر احلاج بوهان السالمي الذي أقيم 
يف داره الواقعة بمحلة احلويش عام )1990م(  قرأ )أبو ماجــد( مواالً 

من نظمه: 
ك حييدر ه���ان ما غي��ر شخ��ص�ه الذي ض��دَّ

وكل مشك�ل بحي��دره إحس�ب إحس��ابه ه���ان
صاف�ح بيمن��اك خ����ّدام أبو الي�مه  ه����ان

هيه��ات ما ين��خ�ذل الي��خدم ول��ِد  ف��اط��م�ه
أفرض اي�امه انكض�ت وحتت االرض فاطمه
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اهلل من ك����ل ذن���ب لل�ّ�ي حي����ب فاطم�ه
واليوم بوه��ان سنت�ه وانذك��ر بوه�������ان

- كان ال هياب السلطة مثله كمثل الشاعر الشيخ عبد احلسني 
ابو شبع، ففي العام )1977 م( املوافق لشهر صفر من العام 
)1397 هـ( حدثت انتفاضة صفر كربى بوجه النظام البعثي 
العزاء  بادر األخري اىل منع  ان  بعد  آنذاك،   العراق  احلاكم يف 
اىل  العراق  مدن  خمتلف  من  تتجه  التي  واملسريات  احلسيني 
كربالء سريًا عىل االقدام متحدية كل القرارات احلكومية ملنع 
الزوار واملسريات الراجلة حتى أصدرت اجلهات األمنية أوامر 
لسحق االنتفاضة وُاعتقل وُاعدم فيها عدد كبري من الشباب 
سمحت  1978م  عام  تلتها  التي  السنة  ويف  الثائر.  احلسيني 
افعال  ردود  بعدما شاهدت  احلسينية  املواكب  بإقامة  السلطة 
اجلامهري احلسينية الثائرة، ويف هذه السنة ارتقى الشيخ وطـن 
منرب السقــاية ويف يوم االنصار قرأ قصيدة للشيخ عبد احلسني 

أبو شبع كانت متجـِّــد بانتفاضة صفر وشهدائها، ومطلعها:
 ه�اي أنصار نفدهيا **  نفتخر بي��ها

ما عاش��ت ب���ذل وه�ظ�م ** 
  كل وكت ثورة اعىل الظلم.. نفتخر بيه���ا

أما الكرامة التي صاحبت الشيخ وطن ذكرها الشيخ شهاب 
يف  وكانت  وطن  الشيخ  لــه  رسدها  والذي  صيبع  أبو  أمحد 
شهادته،  ذكرى  يف  السالم(   )عليه  الكاظم  االمام  صحن 
قائال: وانا عىل املنرب اخذتـني غفوة فمسكت بعمود امليكرفون 
حلظات وجاءين شخص وقال يل: انتبه، فاستيقظت من غفويت 
الشيخ  يقول  بصعوبة،  القصيدة  فأكملت  اللطم  صوت  عىل 
لكي  الطبيب  اىل  أخذناه  القراءة  من  انتـهائه  بعـد  شهاب: 
املفرتض  من   إنك  الطبيب:  له  وقال  عّلته،  ويعّرف  يفحصه 
قد فارقت احلياة؛ ألّنك ُاصبت بجلطة ومن الصعب ان تنجو 
أهل  اهلل )سبحانه وتعاىل( وكرامة من  برعاية من  منها، لكن 

البيت )عليهم السالم( نجـوت منهــا.
)عليه  احلسني  االمام  اربعينية  يف  قرأها  قصيــدة  آخــر  اما 
السالم( يف )20 صفر 1442هـ( املصادف )2003م( للشاعر 

املرحوم الشيخ عبد احلسني أبو شبع، ومطلعــها : 
باحلزن ردوها ** خ�تسولْف وياْك 
زينب يواليها ** يا قصة حتجيها.. 

                                                            خ�تسولْف اوياْك 
اهلل وخدمته  عناية  مرات ولكن  البعثي عدة  النظام  أعتقله   -
ألهل البيت )عليهم السالم( حفظتــه من بطش النظام اجلائر.  

عندما دخلت العراق عام 2003م بعد سقوط النظام البائــد 
متنيت أن أراه، ألتقيت بوالدي قرب جامع الرحباوي يف شارع 
املدينة يف النجف االرشف وكانت وقت صالة الظهر حسب 
يف  أنه  فأجابني:  وطـن،  الشيخ  عن  والدي  فسألت  أذكر،  ما 

املستشفى بحالة حرجه وأنا مل أفارقه طيلـة مرضـه.
الصالة سنذهب  فرغنا من  فإذا  بالكالم  والدي  ثم اسرتسل 
اليه اىل املستشفى ان شاء اهلل تعاىل، وحينام  فرغنا من الصالة 
ينعاه  الرحباوي  جامع  بمؤذن  وإذا  املستشفى  اىل  لنتوجه 
بصوت حزين )كل نفس ذائقة املوت، إنا هلل وإنا اليه راجعون( 
السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  تعاىل خادم  اهلل  اىل رمحة  انتقل 
الرادود القدير احلاج وطن، نسأل اهلل ان يسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان!! 
بخلود  خالدًا  بقي  ولكن  مـاجـد(  )أبو  وطن  الشيخ  رحَل 
املنرب احلسيني كبقية أقرانـه الذين سبقوه ولن ينساه املنشدون 
احلسينيون وخـدام احلسني )عليه السالم( وقد أجــاد الشاعر 
الكبري صباح امني بقرحيتــه عند تشييع جنازته اىل مرقد االمام 

عيل )عليه السالم( حيث قال: 
ــاْه ** شايْل إجــروح حســني ويـّـاْه هذا وطــْن يا عيل تلكَّ

لقد ترَك الشيخ وطن إرثـًا وبصمة مؤثرة، وأصبح نجاًم المعًا 
يف الفضاء احلسيني بأدائه واخالصه، حرشه اهللُ تعاىل ومجيع 
اخلدمة املخلصني مع احلسني وأصحابه والنبي وآله )صلوات 

اهلل وسالمه عليهم(.
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أمثلة عصماءذلَك.. أنا

* فاضل ضامد
شعر: مصطفى الركابي

رأى....
ثالثني حلاًم،

مجلًة يميض
وال يزاُل بوجه الغيمة

الفيض
تشّجر الورُد،

يف أنحاء حلظتِه
وأورق الشعر ُ

يف إحساسه الغضِّ
حتى تّدلت عناقيُد القصيِد.. لُه

فال هتزُّ
جذوعًا،

سّلُة الومِض
دارْت، عىل فكرٍة ُأخرى منصُتُه

أْن ترفَع الوطَن املطعوَن باخلفِض
فُمْذ ثالثني عامًا،

واهلوى  شفٌة
        من الرباءات  يف  تغريدة الرفِض 

توحدت لغُة األوطان،
يف فمِه

وُيشِهُد اهللُ عن إيامنِه
املحِض

يامرُس الوطَن املقطوع قنطرًة
عسياُه ُيسعُف 

وصَل البعض بالبعِض

الريِح  على  حطَّ  السعالُ،  أهلَكُه  كطائرٍ 
النعاِس  آخر  حتى  به  ومضْت  ليستريَح 
فأدرَكه النوُم فسقَط، كنجمِة الطفولِة 
وأنا  المجراِت  جرِف  على  ُأفوَلها  ُتعيُد 
بطفولتي  َهَماً  ُمتَّ عيٍن  بطرِف  أبصُرها 
على  بصباحاِتها  تطلُ  كوردٍة  العصماء، 
الحلوى  ُتوزُع  العطورِ  ترتيَب  تعيُد  الحياِة 
الجماَل،  لنتذوَق  النحِل  أطفاِل  على 
يناُم وحيداً على ساِق أِمه ينتظُر  كبرعمٍ 
اخضرارِه  على  يتماهى  والندى  الماَء 
ليهدأ من صخِب هذا النمو ويعود ليناَم، 
فيه  والرمُز  الكتابِة،  طريَق  ضلَّ  كطرٍس 
بحرٌ  جاَء  كلما  الغّياِب  لقراصنِة  اشارٌة 
غريبة،  لغًة  الطرِس  في  أوقدوا  بشراٍع 
وتظلُ  أصفاِدها  مفاتيَح  ترمي  كلليٍد 
الرأَس  حبيسًة، ترقُد على أخِتها تتوسلُ 
ويحّرر  األصفاَد  ليفتَح  اللغَز  يفهَم  أن 
األختين، ونظلُ نضرُب األمثاَل حتى يصحو 

بنا الصراُط نحو قبعِة الفجرِ.

وها هو اآلن...
ختطو  فوق هامته

كلُّ البياضات
بني الطول والعرِض
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هاُهنا في َمرَقدَك

َثْمَة ُحْب ليَس َكمْثلِه َشيٌء

حسين... يا 

يف  رضحيك  وابيض  بجفني،  الدمع  احرتق  سيِّدي، 
االغصان  كل  هجر  احلرضة  كطري  ورصُت  عيني، 
املرايا..  يف  الطواف  بدأت  وروحي  جنتك.  وصاهر 
انك  لساين  ويشهد  االعظم.  الرس  انك  بيقني  لتشهد 
بداية  وأنك  كربالء..  يوم  كل  توقد  الشهداء  شمس 

اجلنة وخامتة احلياة. 
اليك  والوصول  ورائي،  ابرص  أن  أريد  ال  سيِّدي، 
التوفيق يف حرضتك.. خدمة  فقد منحتني  مقصدي. 

مجيلة، فام كنت ألتوفق هبا لوال توفيقاتك. 
شغفا  ازداد  بتنفسِه  الذي  اسمك  طْمأنني  سيِّدي، 
هاالت  تتلبسني  جدثك  حول  أطوف  وكلام  بك.. 
مسكني  أنني  وأشعر  وخشوعا،  خوفا  فأزداد  نورك، 
ترضعات  ويف  باسمك.  شغفي  اال   أملك  ال  فقري 
حرسايت أحُس أنَك ُتزيح بأنفاسك كل يأيس، وترتك 
اسمك عميقا يف دريب،  قلبي حيفر صوت  ضياءك يف 
بعشٍق  رسدها  تنسج  مازالت  كلامت  قرابني  ونذوري 

يف عمق حرضتك. 

حيدر عاشور

ُأقّبل  وأنا  يَشء،  كمثلِه  ليس  ُحب  ْثمة  مرقدَك  يف  هاُهنا  سيِّدي، 
بابك.. أحساس أخر، ترجتف بالُقبلِة شفتي، وشعور أخر حيرك 
عىل  السيطرة  أستطيع  ال  وجهي،  يضطرب  داخيل،  يف  اخلوف 
جسمي، وكأنني سعفة نخيل ُمصطنعة، ال تعكس إال الرجفات.. 

فأسلم نفيس لالنبهار، واخلوف أمامك.. فأقول مترضعًا:
كالنبات  نفيس  أنا  مرقدك..  من  جذوري  اقتالع  اليمكن   -
صخور  بني  أصوهلن  وضع  عىل  يرصن  صابرات،  حبات  حيمل 
مقدسك.. أو مثل طائر مقدسك، يرص عىل أن يأكل من حبات 

ارضك، ويضع جناحني لعّشِه فوق منائر قبتك. 
نورًا  دمعتي  حيوُل  غريك  يل  من  جدثك،  قرب  هاُهنا  سيِّدي، 
ورضا، ويمنحني ضياًء أصدُّ به نش الناهشني، وأستنفُر عطاياك 
ومتسح  باإليامن،  القلوب  وترتوي  خدمة،  معرفتي  ثوب  تفرش 
عنها صدأ االنانية املربق بالذنوب حتى تكتيس النفوس والصدور 

بجامل حرضتك وهباء خدمتك.
سيَّدي، ال طيب يل بعد طيب ترابك؛ هو شفائي الوحيد.. وأنا 
فقرٌي، مسكنه الضوء ورضحيك عطره فاح شذاه.                                                                       
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ه�����������������اي زي�������ن�������ب 
.. بظعونها  ع���ودت 

قصة قصيدة

للشاعر والرادود السيد نزار أبو الريحة النجفي 
الشاعر  باملرحوم  مجعني  الذي  األول  للقاء  الذكرى  يب  تعود 
والرادود السيد نزار أبو الرحية النجفي )رمحه اهلل ( ،  عام 1996م 
يف قضاء اهلندية ) طويريج( ، هذه املدينة املعطاء بخدمتها لألمام 

احلسني )عليه السالم(  والترشف بزواره وخدام منربه ..
عمري،  من  الثاين  العقد  منتصف  يف  يافعًا  شابا  يومئذ  وكنت 
املنرب احلسيني  ما خيطر يف سرية ومسرية خدام  أدَون  ان  وأحب 

الكرام وكان منهم السيد أبو الرحية )رمحه اهلل( 
احلسيني  املنرب  خطباء   ( كتاب  عىل  أطالعي  بعد  وخصوصًا 
كربالء  خطباء   ( كتاب  و   ) املرجاين  حيدر  الشيخ  للمؤلف 
للمؤلف السيد سلامن هادي ال طعمة (، فلم أجد كتابًا يتحدث 
املنرب احلسيني( ، رغم أنم رشحية مهمة  ويؤرخ حياة  )رواديد 
هلا مواقف يف املجتمع ، ورجال هلم دور متميز يف أحياء الشعائر 

احلسينية  .
حتدثنا  عن بداياته املنربية االنشادية كااليت :

 ) كنت مع أيب وأخويت وعشرييت يف جامع السادة البورحية الذي 
أسسُه والدي السيد هادي ، وكانت أهل طرف العامرة وهو من 
اطراف النجف األربعة ، تنزل عزاء تطبري أنذاك ، والسيد هادي 

) والدي( شاعرا ، وعمي السيد رشيد شاعرا ، وأخي السيد عبد 
املطلب خطيبًا ، وأخي السيد جابر رادودًا ..وهلم أثارهم األدبية 

واملنربية يف النجف .
صفر  شهر  من  األول  يف  نذهب  الكرام  السادة  أخويت  مع  وكنا 
ُيعقد  حيث   ، اجلواهري  جامع  اىل  نذهب   ، اخلمسينيات  بداية 
الشعراء والرواديد جملس عزاء وكان الرادود القدير سيد كاظم 
القابجي )رمحه اهلل(  ، يقرأ وكنت جالسًا يف املجلس وقريبًا من 
باجلواب مع اجلمهور احلسيني وجوايب بصوت  املنرب ومتفاعاًل 
انتهى  ينظر ايل ، وعندما  الرادود  القابجي  ، والسيد كاظم  عايل 
السيد  الشهيد  أخي  من  القابجي  طلب   ، العزائي  املجلس  من 

جابر )رمحه اهلل تعاىل (، وقال له : 
) خيل نزار يلزم موكب ؟ فأجابه أخي :  أنه صغري ( .

منه كل صغرية  واتعلم  القابجي  أخذت احرض جمالس  وبعدها 
احلسينية  والرده  القصائد  القاء  من  احلسيني  املنرب  ختص  وكبرية 

والتفاعل مع اجلمهور والتاثري يف نفوسهم .
أرسل ايل أخي السيد جابر ، وكان أهايل موكب الشبيبة من أهايل 
طويريج ، حارضين ويريدون رادودًا ملجلسهم ، والشاعر الشيخ 

يرويها: أحمد الكعبي
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وهبذه   ، االجتامع  حرض  ممن  النجفي  شبع  أبو  احلسني  عبد 
االتفاق  وتم  1949م  عام  يف  العريب  العقال  لبست  املناسبة 
 )11  ( عددها  طويريج  اهلندية  يف  املواكب  وكانت   ، معهم 

موكب عزاء حسيني .
الشبيبة  عزاء  منرب  عىل  فيها  انشدهتا  التي  الليايل  تلك  ومن 

حق  يف  املوشح   من  قصيدة  لنظم  فكرة  جاءتني   ، احلسينية 
السيدة زينب )عليها السالم(  والعتاب ملوالنا العباس عليه 
بعد رجوعها من  تارخيية وخيال شاعر  السالم ضمن رؤى 

سبي بني أمية عليهم اللعنة وسوء العذاب ، أقول فيها : 

وهذه القصيدة التي نظمتها وقرأهتا يف املجلس أعيدت مجيع 
أبياهتا بتفاعل اجلمهور بالتأثر يف النفوس ، والدموع جارية 

عىل اخلدود ، واحلزن واضح عىل وجوههم ..
ديواين  بيت وهي الزالت خمطوطة ضمن   )  14 ( القصيدة 

املخطوط ..
خواطر  فيها  التي  والقصائد  االشعار  من  العديد  وهناك 
قبل  من  املنابر  عىل  ها  يقرء  من  وننتظر  نظمت   ، وأحزان 

الطالئع والشباب احلسيني ( .
املنرب  أعالم  من  وهو   ، الرحية  أبو  نزار  السيد  حديث  أنتهى 
احلسيني ، ومن أبرز األماكن التي قرأ هبا البرصة ، العامرة ، 
الساموة ، الديوانية ، الكوت ، اهلندية ، احللة العاصمة بغداد 
، وغامس والشامية واملشخاب ، ومن بعدها أستقر يف جمالس 

النجف االرشف .

ه������������اي زي��������ن��������ب ع���������������ودت ب����ظ����ع����وهن����ا
ك�����������وم ي�������اع�������ب�������اس ان�������ص�������ب ل���ل���خ���ي���م
ت����������دري ج�����ان�����ت وي��������ن ي�������اراع�������ي ال���ش���ي���م
أخم�����������درة ع���������ودك ي����ب����ن ح�����ام�����ي ال���دخ���ي���ل
اوي�����اه�����ا أب������و احل���س���ن���ني أوان�����ت�����و ال��ب��ه��ال��ي��ل
اخل�����در أم  ج�����ده�����ا  ك�����رب  ي�����م  ت����ص����ل  أوم���������ن 
أي����ط����ف����ي ض������وي������ات ال�����ك�����رب ف����������ارس ب����در

ك�����������وم ي�������اع�������ب�������اس ش�����������وف أم�����ت�����وهن�����ا
ك����������وم وأت������ل������ك������ه ال����ع����ق����ي����ل����ة واحل����������رم
ال����ي����ح����دوهن����ا ع��������دوان��������ك  أو  أم�������ي�������رة 
مل��������ن ت�������������زور ال�����ن�����ب�����ي ت�����ط�����ل�����ع أب����ل����ي����ل
ل�����ل�����ع�����ق�����ي�����ل�����ة ك������ل������ك������م أحت�����ي�����ط�����وهن�����ا
ي�����������رع ال����������ك����������رار وال��������ك��������ل ت���ن���ت���ظ���ر
أخي�����������اف أج�������ان�������ب خل�����ت�����ك أي����ن����ظ����روهن����ا
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إلى روِح الشهيد السعيد 
) احمد علي مكصد الكريطي( أبي مصطفى

ختاٌم ال يليق أال باألبطال من الشهداء

حيدر عاشور

به  يحلم  أن  يمكن  ما  أجمل  كان  ربما  يقظة،  حلم  إلى  ليصل  تدريجياً  بداخلِه  الدافع  أشتّد 
وجسم  أبيض  بوجه  الله  يلقى  ان  المقدسة  العتبات  في  به  يتضرع  كان  ما  ينال  أن  إنسان 
مخضب بالدماء. مر في ذهنِه أنه سيقوم بأجرأ وأشجع تطهير في تاريخ الحشد الشعبي.. 
كأنه رأى نفسه قد ازهرت يدفعها اليقين نحو درب مشٍع باألنوار، تستقبله هتافات والئية، 
ووجهه كان يستفهم عن الجموع، والطبول والرايات وبكاء يأتي من كل حدب وصوب. كانت 
صوراً للموت تدخل وتخرج من رأسه، ويعيُد توازنه متفكرا بوعي فطريق المواجهة قد أزف 

وال مناص منه. فابتسم وهو يرتل: الشهداء قد يرون أنفسهم قبل االستشهاد..
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العظيم  ناحية  مل تكن سلسلة جبال وتالل محرين شامل رشق 
الدين،  وصالح  )ديــاىل،  عراقية  حمافظات  ثالث  بني  املمتدة 
وكركوك( والاليت تعد قاعدة أساسية ومهمة هلجامت )داعش( 
ومناخها  جغرافيًا  مستوية  غري  صغرية  جبلية  نتوءات  بسبب 
صغرية،  مائية  قنوات  بضع  فيها  ومتر  منضبط،  غري  انتقايل 
القادم  يكن  مل  ان  اخليال  من  رضبا  يعد  وتطهريها  فتحريرها 
اجلبال..  يف  عالية  قتالية  خربة  وله  بجغرافيتها  متسلحًا  عليها 
دون  املقاتل-  –فوجه  يقود  كان  الصعوبات  هذه  كل  رغم 

خوف او تردد. 
واسعة  تفتيش  عملية  لتنفيذ  املوضوعة  واخلطة  فــاألوامــر 
كان  اإلرهايب،  التنظيم  عنارص  بقايا  ملطاردة  حماور  مخسة  من 
عرش  احلادي  للواء  األشرت  مالك  فوج  الثاين  الفوج  يتقدمها 
أسسته  الذي  السالم(  األكرب)عليه  عيل  لواء  هيكلية  ضمن 
أجل  من  الكفائي-  -النداء  بصوت  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الفوج  آمر  وألنه  واملقدسات،  والعرض  األرض  عن  الدفاع 
وأن  املكان،  أطراف  بعينيه  ويتابع  املقدمة  يف  يكون  ان  عليه 
مطاردة  هلع  منهم  ينتزع  كي  للمجاهدين  والقوة  العزم  يمد 
املواجهة  للحظة  فوري  واالستعداد  )الداعشية(  الوحوش 
بقلب أسد وعني صقر، فاملنطقة حبىل باملفاجآت.. فرضيات 
كان  الربق.  مثل  تظهر  قد  احتامالت  ال  حقيقية  وقائع  تبدو 
شكل  عىل  عسكريًا  نظاميًا  سريًا  متعرج،  بامتداد  يسري  اللواء 
مستقيم، احدمها خلف األخر نحو اهلدف الذي رسمته قيادة 
احلشد الشعبي كخريطة ال تقبل اخلطأ يف عملية التطهري، وكان 
واملنخفضات،  والتالل  الوديان  ضد  وصرب  بقوة  يكافحوا  
دفئها..  من  جزء  بالغيوم  املغطاة  الصباح  الشمس  ترسل  فيام 
سلسلة  وعقبها  فجأة،  تتصاعد  شديدة  انفجارات  ان  غري 
ير  مل  الفضاء.  يف  صداها  ــرتدد  ي ظلت  هائلة  ــوات  أص من 
ورغم  غــرة..  حني  عىل  األصــوات  أخذهتام  فقد  شيئا  الفوج 
الكريطي( نحو هدفه  القائد) أمحد  الفوج  أمر  ذلك مل يتوقف 
الكثري  علمته  باجلهاد  التحاقه  منذ  القتالية  فتجربته  املرسوم. 
)جرف  حترير  يف  فمشاركاته  ــا.  وارساره احلرب  خفايا  من 
واملوصل(  وتلعفر،  وتكريت،  الفلوجة،  وصحراء  الصخر، 

الثأر  أخذ  فيها رد حاسم يف  له  كان  التي  –سبايكر-  وحادثة 
يقارب  ما  لذبح  )داعــش(  مع  تكالبوا  الذين  املجرمني  من 
األلفي شهيد من طلبة القوة اجلوية العراقية. وقتها ذهب إىل 
زيارة اإلمام احلسني)عليه السالم( ليأخذ إذن الثأر لشهداء –

سبايكر- وبروح عالية مطمئنة صال صوالته عىل التكفرييني 
حتى صاحوا الغوث منه.. ومل هيدأ اال بتطهري املنطقة وحترير 
مطار املوصل وحتقيق هدفه السامي يف قتل كل من ساهم هبذه 
يعرف مصدرها  كان  االنفجارات  أما هذه  النكراء..  اجلريمة 
الثاين- بقتل ما يسمى  نتائجها فبرش هبا -الفوج  وقد حققت 
بالداعية الرشعي لفلول )داعش( اإلرهايب املدعو )أبو حسن 
فيها  التي  املنطقة  ورضب  املدفعي  القصف  نتيجة  النعيمي( 
وكانت  هاون.  وقذائف  كاتيوشا،  بصواريخ  رسية  مضافات 
فخخ  يكون  قد  النعيمي  االرهايب  بان  اوامر  هي  التحذيرات 

املنطقة وزرع عىل الطرقات عبوات ناسفة.
عىل  وكانوا  مهتهم،  من  يرفع  الفوج  أبطال  مع  حديثه  كان 
وحشية  من  ــش(  )داع عن  عرفوه  ملا  للمواجهة،  استعداد 
لتصنع  ودهاليزها،  باجلبال  تتسرت  كالفئران  وهي  ومهجية، 

الكامئن املميتة يف طريق املجاهدين.
جرحه  تفاصيل  "الكريطي"  تذكر  اللحظات  تلك  خالل    
سواتر  عىل  واملرعب  األعنف  القتال  من  عامني  بعد  األول 

أنت يا ) أحمد علي مكصد 

الكريطي( حكم تحبه 

كل الفرق الرياضية في 

كربالء بال استثناء.. وهذا 

الحب من النوادر ان يحصل 

لحكام كرة القدم
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واليوم.  األوىل  جراحاته  زمــن  بذهنه  وحسب  الصد، 
يف  شأنه  من  رفع  وســام  عىل  سنوات  ست  مضت  قد  ها 
خاص.  بشكل  وعشريته  برمتها  املقدسة  كربالء  مدينة 
يطاف هبا خمضبًا  يرى جسده يف حدباه  ان  كان حيلم  وكم 
بالدم املقدس يف الدفاع عن الوطن، واملذهب ويرى أكف 
الكربالئيني يرفعونه قرب مرقد السيد الذبيح وهم ينعتونه 
بالقائد الشجاع، والغيور واملقدام، وجندي املرجعية الدينية 
ما  كل  يراوده  حلم  املقدسة.  احلسينية  العتبة  ابن  العليا.. 
ويضحك،  يبكي  كان  املوقف  هبذا  معركة..  نحو  توجه 

ويبكي ويقول بصوت عاٍل: ال يناهلا إال ذو حظ عظيم.  
  حاول اللحظة ان يسرتد مسؤوليته كمجاهد وقائد، وأن 
أمهية  هلم  ورشح  القيادة،  رسته  ما  للمجاهدين  يوضح 
العملية وما هلا من تأثري كبري يف تكملة النرص األكرب لشهداء 
الواجب  تنفيذ  اجلميع  عىل  يتوجب  وما  الشعبي،  احلشد 
بدقة.. فقد رنت عالمات القتال، والسامء صافية واألرض 
متوازنة  غري  ارض  عىل  قائده  خلفه  يسري  واللواء  صامته، 
وجهه  يلفح  الذي  اهلواء  ان  أحس  وعناية..  ويقظه  بحذر 

خيتلف بنعومته وعطره، وشعر أن صباح هذا اليوم السبت 
اآلخر  ربيع   25 املوافق  2022م   /  11  /19 املصادف 
1444هـ.. وال زال يتقلد وشاح احللم، وذكرى اصدقائه 
تدار هبا ساحة  الرياضة متر بني عينيه كرتنيمة  يف ساحات 
ابتسم  الفريقني..  بني  منتصفها كحكم  القدم وهو يف  كرة 
عالية:  بثقة  يقولون  الالعبني  اصوات  سمع  حني  داخليا 
أول حكم حتبه كل  الگريطي(  أمحد عيل مگصد   ( يا  انت 
من  احلب  وهذا  استثناء..  بال  كربالء  يف  الرياضية  الفرق 

النوادر ان حيصل حلكام كرة القدم. 
ها هو وحيه ُيعيد اليه الذكريات، ينفس عنه الغضب القادم 
القتال  مع  رحلته  ناية  يكتب  كي  املوعود،  باألمر  املشّبع 
الريايض،  واملجد  والنعومة  الرتف  حياة  كل  ترك  ان  بعد 
ففي  باجلنة.  الفوز  أجل  من  وعائلته  الشخيص  ومستقبله 
تساوي  ال  التجارب  وكل  احلياة  كل  يردد:  نفسه  قرارات 
عندي سعادة او نعيم، فنعيمي احلقيقي هو نعيم حب اهلل 

وأهل جنته، وهو أعظم النعيم.  

في قرارات نفسه يردد: 
كل الحياة وكل التجارب 

ال تساوي عندي سعادة 
او نعيما.. فنعيمي 

الحقيقي هو نعيم حب 
الله وأهل جنته، وهو 

أعظم النعيم
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يبتسم رغم معرفته باملصري املتواري خلف هذه املعركة. كان الالوعي 
حيّفز يف عقله حتذيرات واسئلة، ينصح به من كان قريبا منه من القادة 
واملجاهدين. جسمه بدأ يرجتف داخليا، وشعر ان قلبه يغوص عميقا 
يف مكان جيهله من اعامق جسده، ودمه اخذ يتدفق يف رشايينه برسعة 
فائقة.. كأن قبالة روحه استجمعت كل املالئكة لتستقبل روحه بعد 
بث موت جسده، ويتوشح بالشهادِة. اعتربها عالمة حظ سعيد ان 
هدوءه  قلبه  ويستعيد  عليه  املبارك  شعاعها  ويسقط  الشمس  ترشق 
االستشهاد..  غري  آخر  يشء  يف  راغبا  ترتكه  ال  بلحظات  ويمتلئ 
نحو  يرتفع  وهو  لديه  توّفر  الــذي  الشعور  هو  بالضبط  هذا  كان 
السامء وجها لوجه مع االنفجار الذي صنعه املجرمون. توارى بني 
الرتاب واحلديد والدخان.. واجلميع سمع صوته من عاملني صيحة 
صدى  مصطفى..  أبو   استشهد  الصدى:  ورجع  وصدى،  حسينية 
افزع اجلميع، ثبت اقدامهم بال تفكري كثري يف آللئ املوت بني ُرعب 
القتايل.  فوجهم  وقربان  قائدهم،  وانقاذ  كرصاص،  املتطاير  احلديد 
فكان اجلسد مسجى بني جريح وشهيد عىل ارض مكتظة باألسئلة 
املوت  تنهيدة  تستنشق  وأنت  وجع،  األلف  صباح   .. والتنبيهات 
املجاهدة  الرشيفة  احلياة متزق االجساد  تقبل  ناسفة ال  بعبوة  املؤملة، 
ُة  بال أمل، كأنا ابتالء البد منه، وجتربة تتكرر كثريًا يف زمن ختتار املَنِيَّ
الرجال كشهداء. هاهلم املشهد املفاجئ فهرعوا متوزعني كام درهبم 
يف احلاالت القصوى، منهم من توجه هرعا قافزا نحو جسد )أمحد( 
بالدم..  املعفر  فافزعه وجهه  بإمعان  اليه  وتطلع  احتضنه  رأسه  رفع 
كان رأسه يئن صاح به وصاحوا مجيعهم. وبدأ بكاء الوداع، فحملوه 
فوق رؤوسهم ودماؤه فوقهم حتى تم إخالؤه، وبدأت معركة النرص 
تزحف وهي حتقق أهدافها بدموع حرى عىل الشهيد القائد.. فام كان 
من مدينته األم إال أن تستقبل شهيدها واملضحي االخري وهي تزفه 
بعرس تشييع سيظل يف االذهان كلام ذكر اسم الشهيد البطل )أمحد 
عيل مگصد الگريطي(.. الرجل الذي شاهد تشييعه قبل استشهاده 

فقال: ال يناهلا إال ذو حظ عظيم.  
وداعا أهيا املحبوب بحجم مدينة كربالء وخلودها عند اهلل.. وداعا 
يا شجرة مالعب كربالء الرياضية. لك الشهادة رشفا.. وللخائنني 

والقتلة رماد الوهم والعار...



يعة شر

المللزاد: اسللم مفعللول مللن زاد يزيد وهللو يائللي وليس بللواوي، مللن الكثرة والزيللادة، وفللي مصطلح 
التجللارة: هللو طرح عيٍن من األعيان للبيع فيتزايللد في ثمنه الراغبون في شللرائه، فيثبت للزائد األخير، 
وتعرف السللوق التجاري بأسلللوب للبيع بل وغيره أو بعرض البضاعة للراغبين في شراء هذا النوع من 
البضاعللة، ممللا فيه حيوية وحركة أكثللر من غيره من أسللاليب البيع، ويبدوا أنه مشللوق للتعامل من 
جهللة، ويطمئن البائللع لوقوع التبادل أكثر من العللرض الفردي، وعادة ما يحصل المللزاد في البضاعة 

الشخصية أو المستخدمة، أو يراد سرعة التبادل لحاجة البائع الى ثمنه.

هذا  بأن  )ع(  الكاظم  االمام  عن  وردت  رواية  من  ويظهر 
املتاجرين  بني  معروفًا  كان  والبيع  العرض  من  االسلوب 
)ع(:  احلسن  أيب  اىل  كتبت  عيسى  بن  جعفر  يقول  حيث 
املنادي،  عليه  فينادي  يزيد  فيمن  يباع  املتاع  فداك  "ُجعلت 

فإذا نادى عليه برىء من كل عيب فيه، فإذا اشرتاه املشرتي 
ورضيه ومل يبق إال نقد الثمن فربام زهد، فإذا زهد فيه ادعى 

املنادي: قد برئت منها،  فيه عيوبًا، وانه مل يعلم هبا، فيقول 
فيقول املشرتي: مل اسمع الرباء منها، الصّدق فال جيب عليه 
الثمن"  الثمن؟ فكتب عليه  الثمن، ال بصّدق فيجب عليه 
]الوسائل: 111/18[، وبغض النظر عن احلكم الرشعي 
الذي أراد االمام )ع( بيانه بالنسبة اىل اخليار وإسقاطه، فان 
هذا النوع من العرض يبدوا أنه كان سائدًا آنذاك، وربام كان 

الم��زاد
لمحّق��ق م��ة ا لعال م��ن فك��ر ا

س��ي با لكر ق ا د لش��يخ محم��د ص��ا  ا
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والذي  العرب  أسواق  أهم  من  كان  الذي  عكاظ  سوق 
هذا  من  كان  اجلاهلية  يف  مكة  من  مقربة  عىل  يقام  كان 
مدى  عىل  حيرضونه  أيضا  الشعراء  كان  حيث  القبيل، 
حال  هو  كام  الشعري  نتاجهم  ويعرضون  يومًا  عرشين 

التجار.
إن املزاد قد يضاف اىل مفردة أخرى فيقال "املزاد العلني" 
كام درج يف هذه األيام، ملزيد من التوضيح، وإال فإن املزاد 
الغرض  املزاد يف اخلفاء، الن  العلن وال يكون  يكون يف 
منه هو عرض السلعة عىل جمموعة تبغي احلصول عليها 
أو  السوق  املناسب والذي قد ال حيصل عليه يف  بالثمن 
أسلوب  هو  املــزاد  وأصل  السلعة،  أهل  عىل  حيصل  ال 
من أساليب العرض إذ قد يعرض البائع بضاعته يف حمله 
بأسلوبه اخلاص أو يعرضه يف الوسائل اإلعالمية بأشكاهلا 
املختلفة أو يعرضها يف الشوارع واألزقة باإلعالن عنها، 

وقد يكون باملزاد.
نعيشها هي عدة  التي  املزاد يف األعراف  الغرض من  إن 
هي  حيث  لعرضها،  مكان  وجود  عدم  جوهرها  أمور 
غري  لكونا  السوق  يف  يعرض  الذي  النوع  من  ليست 
يف  تباع  التي  السلع  صنوف  من  مصنفة  غري  أو  جديدة 
األسواق هذا أوال، وأما ثانيًا أن البائع يف عجل من أمره 
إليه، أو يريد التخلص  يريد أن حيصل عىل ثمنها حلاجة 
أو ما شابه ذلك، ومن هنا  السلعة قبل فوات أوانا  من 
هبذه  وحياول  األمر  بادىء  يف  أدنى  بسعر  يعرضها  فانه 
الطريقة من العرض أن خيفض من اخلسائر مهام أمكن، 
وبام أن املزاد يف الغالب له سوقه ورواده فال حيرض اىل هذا 
السوق إال َمن يريد هذا النوع من البضاعة، فعىل سبيل 
البيوت  ولبيع  خاص،  سوق  السيارات  ملزاد  إن  املثال 
َمن  إال  السوق  لذلك  حيرض  فال  وهكذا  خاص  سوق 
يريد احلصول عىل سيارة بثمن أقل من سعر السوق، وال 
حيرض السوق الثاين إال من يريد رشاء بيت بسعر أرخص 
مما هو معروض يف السوق، فالبائع يريد أن يبيع السيارة 
أو  لسفر  منها  يتخلص  أن  يريد  ألنه  أو  ثمنها  يف  حلاجة 
عىل  احلصول  يف  عجل  وهو  منها  أفضل  أخرى  لرشاء 
ثمنها منها يف مثل هذا السوق، وهكذا األمر أيضا ينطبق 
ألنه  إما  لديه  التي  البضاعة  من  التخلص  يريد  َمن  عىل 

انه يريد تغيري مهنته  يريد التخلص من حمله وأسواقه أو 
اخلالص  يف  يترسع  لكي  الشكل  هبذا  البضاعة  فيعرض 

من البضاعة وبأقل اخلسائر املمكنة.
يف  الطعن  يمكن  ال  عقالئي  عمل  ــه  ان ــع  ــواق ال ويف 
مرشوعيته، فالبائع يف قواه العقلية يقوم بأمر فيه صالحه، 
وهو يف الواقع ليس ببيع بل هو عرض للسلع والبضائع، 

ب يف واقعه املعاش من أمور عدة: فهو إذًا مركَّ
يعرض  املؤجر  أو  البائع  إذ  والــعــرض:  ــالن  اإلع  –1
بضاعته بيتًا أو سيارة أو غريمها عىل جمموعة ممن يستهوون 

هذه البضاعة ليجد َمن يشرتهيا.
والنداء  البضاعة  عرض  عىل  قادر  منادي  استئجار   –2

بثمنها وخصوصياهتا.
3– البيع الذي هو النتيجة والغرض لكل ذلك.

البائع  من  عليه  القبول  يتم  ألنه  إشكال  ال  فالبيع   –4
جائزة  معادلة  وهــذه  بينهام،  التبادل  ويتم  واملشرتي 

واضحة املعامل ورشوط صحته وفساده مبينًة يف رشيعته.
حسب  له  فيدفع  له  أجريًا  ليصبح  املنادي  استئجار  وأما 
وهو  ومدته،  اإلعــالن  نوعية  حيث  من  عليه  يتفقا  ما 
رشوطه  فله  البناء،  أو  للتنظيف  ُيستأجر  الذي  كالعامل 

وخصوصياته التي ذكرناها يف رشيعة العاملة.
وأما أصل النداء واإلعالن فهو من األمور املباحة اذا مل 
يكن اإلعالن عن حمرم أو كانت هناك مالبسات أخرى.

أو  اجلعالة  بطريقة  املنادي  مع  التعامل  يتم  قد  ولكن 
واجلعالة  العاملة  الثالث  الطرق  بني  والفرق  املضاربة 
واملــدة  العمل  حتديد  اىل  بحاجة  األول  أن  واملضاربة 
واألجرة، ويف الثاين يمكن اعتامده عىل إنجاز الطلب فقط 
عىل  االعتامد  يمكن  والثالث  والعمل،  الثمن  حتديد  مع 
النظر عن ذلك  النسبة يف الثمن وجتديد العمل، وبغض 
فان املزاد أو املزايدة أصبحت من أهم الوسائل التي يتم 
التجار عليها ويقوم االقتصاد  السلع ويعتمد  هبا عرض 
االجتامعية  الطبقات  حاجة  فهي  املجاالت،  من  كثري  يف 
وال  الفقراء  وال  األغنياء  عنها  يستغني  وال  الثالث، 
بعض  احلياة يف  الوسطى حيث أصبحت عصب  الطبقة 

املجاالت.
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للمحاس��بة المالية أس��رارها.. 
ت�������ع�������ّرف ع���ل���ي���ه���ا

                                            المتفائلون في الوسط المحاسبي يعطون لخطوة االقتصاد العراقي مغزًى إدارّياً، وان 
كانوا ال يقللون من ش��أن النظام العالمي للمحاس��بة المالية بل يتعاملون معها بش��طارة وحنكة 
م��ن خ��الل فتح منافذ واب��واب تجارية مع محيطها، اضافة ال��ى اقامة اتصال اوثق باألس��واق المالية 
العراقية التي تتعامل بالعملة االجنبية. من هذا التفاؤل اضع عبر هذا المقال الخطوات التي يمكن 
ألي محاس��ب مال��ي أن يعتمد عليها م��ن حيث المعايي��ر العلمية المصرفية بش��كلها عام من أجل 
رف��ع الكفاءات والقوى العاملة في مختلف المجاالت. هناك الكثيرون من الذين ال يفقهون دواخل 
وخوارج المحاس��بة، أغلبهم يظنون ان العمل الميداني هو الش��كل الحاس��م لتجارب عديدة ممن 
نجح��وا ف��ي المحاس��بة. نعم ال يضر اذ ما تثقف المحاس��ب الميداني باألس��س االكاديمي��ة الثقافية 

لهذا المجال االخطر في عالم االقتصاد المالي، ويتعايش مع المتغيرات بالنسبة للمستقبل.
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مرتضى سالم الفتالوي

النظام  أنه  عىل  للمحاسبة،  العلمي  التعريف  نفهم  ان  علينا  بدء  ذي  بادئ 
للمعلومات التي تقوم برتمجة االحداث االقتصادية اىل معلومات مفيدة تساعد 
اطراف عدة يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية. فاملحاسبة كنظام للمعلومات 
تقوم عىل جمموعة من االفرتاضات واملبادئ التي حتكم عملية حتويل االحداث 
االقتصادية اىل معلومات مالية ختدم جمموعة كبرية من املستفيدون وهذه العملية 
لقواعد  وفقا  االقتصادية  االحداث  وتلخيص  وتبويب  تسجيل  خالل  من  تتم 

وإجراءات وأساليب مستمدة من املبادئ واالفرتاضات املحاسبية.
لذا يتفق علامء املحاسبة املالية عىل جممل أهداف للنظام املعلومايت، وعمل عليه 
االهداف  وفق  حماسبني  قبل  من  تنفيذه  بعد  االقتصادي،  الشأن  يف  املراقبون 

االربعة وهي:
 1. حتديد نتيجة اعامل املنشأة من ربح او خسارة.  

2. حتديد ممتلكات املنشأة والتزاماهتا و التغريات التي تطرا عليها.
التخطيط  املنشأة ملساعدهتا يف عملية  املالية املالئمة إلدارة  3. توفري املعلومات 

والرقابة.
4.توفري املعلومات املالية املالئمة للمستفيدين خارج املنشأة ملساعدهتم يف اختاذ 
القرارات االستثامرية والقرارات منح القروض ويف تقييم درجة السيولة النقدية 

و املوارد االقتصادية املتوفرة للمنشأة.
ومن جممل االهداف يكون هناك مستفيدون من املعلومات التي تنتجها املحاسبة 

سواء داخل املنشأة او خارجها, ومن هذه الفئات ما ييل:
أوالً: ادارة املنشأة: هتتم خمتلف املستويات اإلدارية يف املنشأة بالتقارير املالية التي 
املناسبة. مثل  القرارات االقتصادية  النظام املحاسبي ملساعدهتا يف اختاذ  ينتجها 
الرقابة  النقدية,  للسيولة  املنشاة  حاجة  للمستقبل.  والتخطيط  السياسات  رسم 

عىل ممتلكات املنشأة وعىل جودة األداء.
ثانيًا، املالك: هيتم املالك دائام بمعرفة مدى نجاح مرشوعهم يف حتقيق األرباح 
فهنا  املالك  غري  أخرى  الفئة  اىل  املرشوع  إدارة  مهمة  تسند  التي  احلاالت  ويف 
حيتاج املالك اىل املعلومات املحاسبية للحكم عىل مدى كفاءة إدارة املرشوع يف 

االستثامر ومحاية ممتلكاهتم.
املحاسبية  املعلومات  اىل  املحتملون  املستثمرون  حيتاج  املستثمرون:  ثالثًا، 
مثل  للمنشأة  قروض  تقديم  إمكانية  بمدى  تتعلق  قرارات  اختاذ  يف  ملساعدهتم 

مدى قدرة املنشأة عىل الوفاء بقيمة القرض.
املالية  معلومات  اىل  احلكومية  األجهزة  حتتاج  احلكومية:  االجهزة  رابعًا، 
ملساعدهتا يف عملية التخطيط االقتصادي ويف الرقابة عىل األداء, كام حتتاجها يف 

عملية حتصيل الزكاة والرضيبة  ويف تقديم التسهيالت للمنشآت.
خامسًا، املوظفون: هيتم العاملني باملنشأة بمعرفة مدى نجاح املنشأة التي ينتمون 
اليها حيث يعكسون ذلك جهودهم وكفاءهتم, كام يساعدهم يف تأمني مستقبلهم. 

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

55



قه��ا لّي��ة حقو جد و
الم��رأة.. 

بقلم: أنطوان شاربنتيي
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جماالت،  عدة  يف  حتديات  العاملي  املستوى  عىل  املرأة  تواجه 
الباحثني  من  كثري  الرشق  الغرب ويف  ويشغل موضوعها يف 
واملؤسسات احلكومية واملدنية، فضاًل عن املؤسسات الدينية. 
ما  عىل  الضوء  ويسلطون  املرأة  حقوق  يف  يبحثون  اجلميع 
يمكن وما ال يمكن، وكأن هذه األخرية تلد منقوصة احلقوق، 
وجيب العمل لبناء أطر خمتلفة ومتعددة لتحقيق حقوقها، بينام 
من  هي  للمرأة  وكرامة  وحرية  حقوق  من  املطروحة  األمور 
وأغلب  األديان،  كافة  يف  املوجودة  والبدهييات  املسلاّمت 
الدساتري حول العامل، ولكن التكّلم بحقوق املرأة هو برهان 
حتت  زالت  ما  املجتمعات  من  كبريًا  عددًا  أن  عىل  واضح 
سيطرة السلطة الذكورية، وعدم املساواة، التي ما زالت حتكم 

العامل رشقًا وغربًا.
جيب التنويه قبل أي مقارنة بني الرشق والغرب يف موضوع 
املرأة، بأن املجتمعات الغربية قبلت بخروج املرأة من املنزل 
للعمل أوالً من أجل أهداف اقتصادية وليس فقط من منطلق 
استغالل  هو  املنزل  من  اخلروج  أن  إذ  الرجل،  مع  املساواة 
أحد  هو  والذي  العائلة،  ُبنية  حساب  عىل  للمرأة  اقتصادي 

أسباب انيار املجتمعات الغربية.
من جانب آخر، فإن املقارنة بني املرأة العربية واملرأة الغربية 
ليست مسألة موضوعية ألن العادات والتقاليد خمتلفة متامًا، 
احرتام  عدم  عن  تعرّب  األحيان  بعض  يف  -املقارنة-  وهي 
خصوصيات املجتمعات العربية، من خالل حماوالت فرض 

عادات وتقاليد الغرب عىل املرأة الرشقية والعربية، وتعرّب يف 
أحيان أخرى عن استعامر فكري حتت ذريعة حقوق وحرية 
إعطاء  نريد  ال  أننا  يعني  ال  فهذا  املقارنة  رفضنا  فإذا  املرأة، 
ال  أننا  يعني  وال  وحريتهن،  حقوقهن،  العربيات  النساء 
بناء  العربية هلا دور أسايس يف  فاملرأة  نحبهّن وال نحرتمهّن، 
جمتمعاهتا، بمعنى أن عدم احرتام وتطبيق معايري الغرب ليس 

نقصان بحقوق املرأة العربية.
املرأة الغربية بطبيعة احلال حاصلة عىل احلقوق، لكن احرتام 
كرامتها ما زال ضعيفًا، وأحد الرباهني هو موضوع التحّرش 

متصاعدًا  طابعًا  أخذ  الذي  جتاهها،  املتنوع  والعنف  اجلنيس 
بأعىل  واألوروبية  الغربية  املجتمعات  يشغل  وأصبح 

املستويات السياسية واحلكومية. 
تكون  قد  لكن  العربية،  املجتمعات  بعض  يف  نفسها  واحلال 
العربية غري حاصلة عىل كل حقوقها وهذا ال يمنع أن  املرأة 

تكون رشيكًا فعليًا وأساسًا لبناء األرسة. 
وما  احلروب  ظل  يف  العربية  املرأة  وحالة  ظروف  تتغري  قد 
بعدها، وال نستطيع أن نعرف إن كانت ظروفها ستتحسن أو 
ترتاجع، وهل ستصل إىل مستوى املرأة عاٍل يف جمال احلقوق 
تستطيع  ال  العربية  املجتمعات  أن  هو  األكيد  لكن  واحلرية، 
جماالت  عدة  يف  العاِملة  املرّبية،  األم،  املرأة  دور  عن  التخيل 

واملشاِركة يف احلياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية.
بصورة عامة، جيب أن هتتم املجتمعات العربية أكثر وأكثر يف 
بالربيع  يسمى  ما  موجة  بعد  خصوصًا  املرأة  وتثقيف  تعليم 
العريب واحلروب التي قامت من بعدها، و من مقولة اجلهل 
العربية االهتامم  الثقافة، عىل جمتمعنا  جير اجلهل والثقافة جتر 
الرجل،  املرأة اإلنسانية، األخالقية والدينية عىل غرار  برتبية 

وتعليمها ألجل مستقبل أفضل.  
املجال،  هذه  يف  كبرية  أشواطًا  قطعت  الغربية  املجتمعات 
ونراها اليوم يف أعىل املستويات، لكن جيب تفادي أن تصبح 
املرأة سلعة بيد املجتمع وعبودية باسم الديمقراطية أو خلدمة 

الليربالية وما شاكل. 

احلوار حول احلقوق هو األساس السليم، ولكن يرتتب عىل 
املرأة األخذ بعني االعتبار واقع املجتمع التي تعيش فيه، ومعه 
واقع أرسهتا وأن ال تكون مطالبتها باحلقوق واحلرية موجهة 
ضد األرسة، من إنجاب األوالد وتربيتهم، كام هو احلال يف 

بعض األحيان يف الغرب. 
اإلنسانية  القيم  مع  تتعارض  ال  وحريتها  املرأة  فحقوق 
واألخالقية والدينية، كام هو احلال للرجل، وغري ذلك تصبح 

األشياء شواذ ومن املنطقي تصحيحها بطريقة أو بأخرى.
* كاتب لبناين مقيم يف فرنسا.

 المجتمعات العربية ال تسللتطيع التخلللي عن دور المرأة 
األم، المرّبية، العاِملة في عدة مجاالت والمشارِكة في 

الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسي..
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حصدت جمموعة قنوات كربالء الفضائية اجلائزة األوىل لفئة التقارير 
اخلربية للمهرجان العريب لإلذاعة و التلفزيون بدورته الـ)22( املقامة 
يف العاصمة الســعودية الريــاض و الذي يقام برعايــة جامعة الدول 

العربية.
وبني املرشف العام عىل جمموعة قنوات كربالء املهندس االستشــاري 
حيدر جلو خان: "حصلنا عىل اجلائزة األوىل عن تقرير الســيد )أمحد 
احلــداد( الذي كان من إنتاج شــعبة األخبار للمراســل )كرار ســمري 
الــوزين(، الذي أعــد بحرفية ومهنيــة عالية مكنته مــن حصاد املركز 

األول عىل املستوى العريب".
و أضاف جلو خان أن: "قناة كربالء الفضائية شاركت للعام السادس 
عىل التوايل, وهذا العام شــاركت يف املهرجان بثالثة تصانيف األوىل: 
الربامــج احلواريــة من خــالل الربنامج احلــواري تصحيــح، والثاين 
تصنيــف األفــالم الوثائقية من خــالل برنامج بــاب رزق إىل جانب 

الثالث التقارير اإلخبارية من خالل تقرير أمحد احلداد".
هذا و نافســت جمموعــة قنوات كربــالء الفضائية كربيــات القنوات 
العربية ومتكنت من حصد اجلائزة األوىل باملهرجان العريب الرسمي و 
الذي يقام برعاية احتاد اإلذاعات و التلفزيونات العربية التابع جلامعة 

الدول العربية.

له،  للالَُم(:"َتَوّقوا الَبللرَد ِفي أوَّ َقاَل أميللُر الُمؤِمنيَن َعِللليٌّ )َعَليِه السَّ
للوه ِفللي آِخره فإنَّه َيفَعللل ِفي األبدان كفعله ِفي األشللجار،  وَتلقُّ

له ُيحرِق، وآِخُره ُيورِق". أوَّ
فالمسللتفاد مللن هللذا الللكالم انه دسللتور صّحللي لزمللن االنتقال 
مللن حللّر الصيللف والخريف إلللى برد الشللتاء، فالبللدن يعتللاد الحرارة 
فللي طللول أّيام الحّر، فإذ جللاء البرد يؤّثر فيه ويسللّبب أمراضا كثيرة 
، فيلللزم حينئللذ توّقي البرد ودفعه بالوسللائل المعللّدة لذلك من 
بللاس والمنللزل الدافللئ؛ ولكن بعد مللرور الشللتاء وحلول فصل  اللَّ
الربيللع اعتللاد البدن بالبللرد واسللتعّد لتحّمله، فالتعّرض للله وتلّقيه 
بتخفيف اللَّباس والخروج إلى البساتين والمتنّزهات غير مضّر ، بل 

نافع للبدن موجب لنشاطه وتقويته وتجديد قواه.

)عليه  علي  المؤمنين  أمير  يقول 
ال����س����الم(: "ل���ق���اح اإلي���م���ان ت���الوة 

القرآن".
عيون الحكم و المواعظ، ص: 420

التربية الصالحة

شذرات من نهج البالغة 

قناة كربالء األولى

التلفزيون في السعودية  في مهرجان لإلذاعة و 

طالب يف مرحلة الدراسة املتوسطة يمتنع عن إعراب 
الفعل "مبني للمجهول" تأدًبا مع اهلل )عز وجل(.

رأس احلكمة وســنامها خمافة اهلل )ســبحانه وتعاىل( 
فــاذا ُاحســن تربية الولــد عىل خمافــة اهلل كانت الثامر 

طيبة.

بقلم: أحمد السراي 



لهم الوفاء 

الســعادة عندمــا تدخل حياة اإلنســان 
تكون سببا يف نجاحه، كونا غاية اختيار 
العيــش ببســاطة وســالم، فالشــخص 
الذي من املمكــن أن حيصل عىل الرضا 
والقناعة ببساطة بام قسمه اهلل له، يكون 
سعيدا ويبث التفاؤل واألمل يف نفوس 

األشخاص االخرين.
للحيــاة،  فلســفة  ببســاطة  فالعيــش 
و"احلياة البســيطة" قد نجهــل كنهها 
ومعناها احلقيقي فمثال هناك فئة تعتقد 

أن احلياة البســيطة تعني أن تعيش حمروما من أبســط احلاجيات األساسية وتعتزل 
احلياة والناس وترتهبن يف قمة جبل منعزلة عن العامل، أو أن تغفل مشاعرك وتنسى 
نفســك وتنصهر يف اآلخرين وتكون إمعة تنفذ فقط مــا يطلبونه منك، ومتيش عىل 
نفــس خطاهــم دون أي استفســار عن كل صغــرية وكبرية ختصــك أو عملك!!، 
وجتعل أحالمك وأهدافك يف طي النســيان فقط ألنا ختالف أحالمهم هم، وهذا 
أبدا ال  يمت للبســاطة بصلة وإنام أكرب تشــويه هلا بحيث إذا مــا قمنا بالتنقيب عن 
املعنى العميق هلذا الكلمة الســامية - بسيطة - سنجد أنا بخالف ذلك متاما وأنا 

الطريق السوي للعيش وفقا ملا هتواه فطرتك السليمة.

االنتظار في 

العيش بساطة 

)املجاهدون يســتحقون اقبل ارجلهم ليس فقــط ايدهيم(، وكيل املرجعية 
الدينيــة العليــا، ســامحة العالمة الشــيخ عبــد املهــدي الكربالئــي يزور 

املجاهدين اجلرحى ويقبل أيدهيم متمنيا هلم الشفاء.

أعلل  الوثيق،  هــواك  ركــن  إىل  ظهري  أجلــئ 
نفيس بالتصرب عىل فراقك الطويل، أصدُّ رياح 
اهلّم بحسن الرتجي وطيب الذكر. كفى يب أن 
أنسَب إليك، وأدعى بك، وأنت من أنت وأنا 

الذي تعلُم حاله. 
وانفراط  الشقة  انــفــراج  رغــم  نوالك  أنتظر 
اترقب  الوعد،  مجر  عىل  يومك  أتأمل  الرفقة. 
أم  أستعجلك  القلب.  فــارغ  عودتك  هــالل 
وأخشاك  أهواك  أدري..  لست  استمهلك؟! 

معًا.
يا حلرييت يف البعد عنك!  

ظلك  آثار  إىل  النظر  باختالس  أنفقتها  أيامي 
السمع  وباسرتاق  األرض،  جبني  يف  الغائرة 
يف  ركزت  باحلذر،  املعشوشب  قدميك  لوقع 
يف  شوقك  غرست  ــح.  رم مثل  حبك  قلبي 
بالشغف  أظلني  فأينع هليبًا وأزهر طيبًا  روحي 

الالينتهي.
عجيب ما أنت عليه من التسامي وما أنا فيه من 
إذ يشف  احلقيقة  متّوج  الشاهد عىل  أنت  التيه. 

لك جلدها وال تتدثر إال بعطفك.
سفينة وجدي متخر يف عباب غيابك اللجّي. فيا 
رهوَا  البحر  واترك  ألرشعتي  انظر  العزيز  أهيا 
فإين من الغارقني لوال رأفتك يب وشفقتك عيّل.   

أهواك وأخشاك

ي 
الم

س
ال

در 
حي




