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مدينة كربالء املقد�ضة ت�ضم عدد كبري من 
اجلوامع واحل�ضينيات يف مركزها و�ضواحيها 
للم�ضجد  ان  امل�ضلم  يعلم  وكما  واق�ضيتها، 
الدور الكبري يف الر�ضاد والتوعية الإ�ضالمية، 
ثقايف  مركز  هو  واجلامع  امل�ضجد  يكون  حيث 
فيه،  وال��دع��اء  ال�ضالة  على  مقت�ضرا  لي�س 
ففي زمن الر�ضول حممد  كان يتخذ منه 

منطلقا لن�ضر الإ�ضالم املحمدي.
واجلوامع واحل�ضينيات يف كربالء املقد�ضة 

تت�ضم بعراقتها وقدمها وما قدمته ملرتاديها.
وم����ن اج����ل ال��ت��ع��ري��ف ب���ه���ذه اجل���وام���ع 
واحل�ضينيات من خالل جملة �ضدى اخلطباء 
كان لكادر املجلة زيارة جلامع المام املهدي 
جماور  الطاق  باب  منطقة  يف  يقع  ال��ذي  عج 
ال�ضيد  املتويل  مع  التقينا  الزعفراين،  ط��اق 

�ضالح ال ن�ضر اهلل.

املتويل على اجلامع هو ال�ضيد �ضالح عليوي 
�ضياع ال ن�ضر اهلل من مواليد 1951م.

تاأ�ضي�س  ب��داي��ة  ع��ن  ال�ضيد  الينا  حت��دث 
�ضيد  قال:  حيث  له  بالتربع  قام  ومن  اجلامع 
هذا اجلامع عام 1996م من قبل املتربع ال�ضيخ 
حممد ح�ضن اجلزيري �ضعودي اجلن�ضية وهو 

ملك خا�س وجعله جامع وم�ضلى اىل الزوار.
والتولية  اخلدمة  تتوارث  ان  املعروف  من 
للجوامع واحل�ضينيات فهل يا ترى كان جلامع 

المام املهدي ذاك املنهج؟
اأجاب ال�ضيد ن�ضر اهلل قائال: كان املتويل 
اهلل  ن�ضر  ال  ا�ضياع  عليوي  ال�ضيد  هو  �ضابقا 

)رحمه اهلل( وورثت اخلدمة بعد ابي.
ي���اأم امل�ضلني  ل��ك��ل ج��ام��ع ام���ام ج��م��اع��ة 
لتعاليم  وير�ضدهم  ويوعظهم  فيهم  ويخطب 
فكان  ال�����ض��الم،  عليهم  البيت  اه��ل  واخ���الق 
جواب ال�ضيد عن الأئمة للجامع بحديثه: اذكر 
ال�ضيخ احمد احلائري كان امام جماعة وجاء 
وهو  جماعة  امام  الالمي  ها�ضم  ال�ضيخ  بعده 

املوجود حاليا.
من  يخلو  مل    احل�ضني  الم���ام  ذك��ر 
التي  اهلل  ببيوت  فكيف  زم���ان  او  م��ك��ان  اأي 
تقام بها ال�ضالة وهو من اقام ال�ضالة بدمه 
ال�ضيد  مع  اللقاء  �ضمن  من  فكان  الطاهر، 
يقيمها  التي  اجلامع  برامج  ح��ول  اهلل  ن�ضر 
يف  حديثه:  فكان  الدينية  املنا�ضبات  اث��ن��اء 
وخ�ضو�ضا  ح�ضينية  جمال�س  تقام  مو�ضم  كل 

جمال�س  تقام  حيث  و�ضفر  حمرم  �ضهري  يف 
الثالث ع�ضر من  يوم  اول يوم حمرم اىل  من 
حمرم وكذلك تقام جمال�س ح�ضينية من قبل 
وكذلك  وغريهم  املنطقة  ابناء  من  املتربعني 
بقية ايام من �ضهري حمرم و�ضفر يف الزيارة 
ال��زوار  ام��ام  اجلامع  اب��واب  تفتح  الأربعينية 
ونقوم بخدمتهم وكذلك يف �ضهر رم�ضان تقام 

املحافل القراآنية ومائدة افطار لل�ضائمني.
وىل زمن التقيد والظلم وال�ضطهاد واليوم 
نحن يف زمن ن�ضر علوم اهل البيت واخالقهم 
الفرق  �ضالح  ال�ضيد  ي��رى  فكيف  وثقافتهم 
القمعي  البعثي  الدكتاتوري  النظام  بني حقبه 

وزمننا اليوم؟
�ضنة 2003م  قبل  �ضابقا  و�ضع اجلامع  اما 
الطاغية  البائد  النظام  ازلم  مطاردة  رغم 
ال�����ض��الة  ان  ال  واحل�����ض��ي��ن��ي��ون  للم�ضلني 
قليلة،  ولكنها  قائمة  احل�ضينية  واملجال�س 
وام���ا و���ض��ع اجل��ام��ع ب��ع��د ع���ام 2003م ك��ان 
وا�ضحًا  ب��ات  امل�ضلني  ع��دد  ف��ازدي��اد  اأف�ضل 
واقامة �ضالة اجلماعة يف كل فري�ضة، كذلك 
رم�ضان  �ضهر  يف  قائمة  احل�ضينية  املجال�س 
و�ضهري حمرم و�ضفر وغريها من املنا�ضبات 

الدينية.
هذا ما ي�ضعنا لنقل ما منلكه من وقت ومن 
معلومات عن جامع المام املهدي عج وفق اهلل 
يجعل  وان  ح�ضناتهم  �ضجل  يف  وكتبه  اجلميع 

المام املهدي �ضفيعهم يوم القيامة.

ال�س�ؤال

جامع الإمام املهدي
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�ضارة فا�ضل الفتالوي

ا�سا�س  هي  الذاتية  القوة  ا���س��رار  معرفة  اأن 
ال��ت��غ��ر ,���س��ب��ع��ة ا����س���رار جت��ع��ل��ن��ا ن�����س��ن��ع واق��ع��ن��ا 
وم�سرنا هي : )قوة االدراك -  قوة الغاية – 
– قوة  الت�سامح والعطاء  – ق��وة  ق��وة االمي��ان 
ال��ط��اق��ة االإي��ج��اب��ي��ة – ق���وة ال��رك��ي��ز – وق��وة 
القرار (القوى ال�سبع هي  رمز االنا, ,اأذا قلت : 
عندما اأح�سل على املال , اأو االجازة , اأو التاأمل 
, ف�ساأ�سعر  اأو ال�سريك   , اأو العمل   , اأو املعرفة   ,
ب��ح��ال اأف�����س��ل ف��اأن��ك ت��ه��در ح��ي��ات��ك يف االجت���اه 
اخلطاأ ولن تبت�سم احلياة قبل اأن تفعل اأنت ولن 
, ان  كانت  ان��ت  اأن تتغر  ال��ظ��روف قبل  تتغر 
املنا�سب  التوقيت  ه��و  ف���االآن  احل��ال��ة  ه��ي  ه��ذه 
.اأن معظم النا�س يتعر�سون للخداع والتوجيه 
اأن   واال�ستغالل وكل ما على املرء ان يفعله هو 
ويعدهم  )يفتقدونه(  ب��ه  يرغبون  م��ا  يكت�سف 
بتحقيقه ومن ثم ميكن اأن ي�ستعبدهم لينفذوا 

له كل ما يريد .
.اأن معرفة ذاتك هي نقطة البداية .وتكون 

البداية معرفة قوة االأدراك  :
اواًل : قوة االأدراك

اأن االإدراك مبعناه اال�سلي هو روؤي��ة �سيء    
واختباره  ومالحظته  واأدراك���ه  به  وال�سعور  ما 
والقيام به من دون اأن تكون قد راأيته من قبل .

 وتو�سع االدراك :هو تو�سع الوعي واالنتباه 
اإىل اماكن مل ت�سلها من قبل مبعنى اأن تدرك 

وت�سعر  وتتعلم   وتكت�سف  وتفكر  وت�سمع  وترى 
ب�سيء مل تدركه من قبل هذا هو االإدراك . 

وك���ل اأن�����س��ان مي��ك��ن��ه اأن ي��ط��ور ادراك�����ه فهي 
يدور,  ملا  واعياً  وي�سبح  اكت�سابها  ميكنه  مهارة 
,ع��ن��دم��ا ت�سبح مدركا  ول��ك��ل جم��ري��ات احل��ي��اة 
ميكنك  ل��دي��ك  ال��ق��وة  ون��ق��اط  ال�سعف  لنقاط 
اكرث  حياة  لتعي�س  الالزمة  التعديالت  اأج��راء 
�سعادة وقوة . اأن ادراكك للمكان الذي تقف فيه 
هو اخلطوة االأوىل نحو الهدف الذي تن�سده . 
كما يقول ابرهام لينكولن " لو اأننا علمنا اأواًل 
اأن نقرر ماذا �سنفعل  مكاننا يف احلياة فيمكننا 

  " وكيف نت�سرف 
 : رئي�سيني   ق�سمني  م��ن  االأدراك  وي��ت��ك��ون 

االأدراك الداخلي – واالدراك اخلارجي . 
واعياً  تكون  اأن  ه��و  ال��داخ��ل��ي:  االأدراك  اواًل 
 – – معتقداتك  ي��ح��دث داخ��ل��ك )اأف���ك���ارك  مل��ا 
عواطفك – قيمك – وما يثر غ�سبك – وما 
ي��غ��ر ���س��ع��ورك – رغ��ب��ات��ك  - و اح��ت��ي��اج��ات��ك 
يعني  فهذا  قوياً  الداخلي  وعيك  يكون  عندما 
اأنك �ست�سبح قادراً على ال�سيطرة على افعالك 
املعلومات  فيها  تعمم  التي  والطريقة  وافكارك 

او حتذفها , و�ستكون اأكرث مما تطمح اليه .
كيف ميكن لذلك اأن يكون حقيقياً  ؟ وكيف 

ميكن اأن تكون اأي �سخ�ساً غر نف�سك؟
ح��ال��ة  يف  ذات�����ك  ت���ك���ون  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن   •

م��واج��ه��ت��ك ل��ل��م��واق��ف احل��ا���س��م��ة  . لكنك عند 
حتت  �ست�سبح  اج����راء  اأي  ات��خ��اذ  م��ن  اخل����وف 

و�ساية اأي �سخ�س يقوم بحمايتك .
يقوم  الذي  ال�سخ�س  فاأن  احلظ  • ول�سوء 
التي  بالطريقة  تت�سرف  اأن  يتوقع  بحمايتك 

يرى عليك الت�سرف بها .
فمن   , ذات���ك  ت��ك��ون  اأن  تخ�سى  كنت  اأن   •
بنف�سك  تعتني  اأن  فكرة  تخاف من  اأن  املحتمل 

, اأو مت�سك بزمام االأمور دون تدخل خارجي . 
فمن   , ذات��ك  تكون  اأن  تخ�سى  كنت  اأذا   •
تطمر  اأن  ي��ج��ب  تغ�سب.  ان  تخ�سى  املحتمل 
الذي  ال�سخ�س  , واال تغ�سب  غ�سبك بداخلك 
تعتمد عليه يف حمايتك وبقائك ال نك �ستفقد 

مزايا ال�سخ�س اذا عربت عما يف داخلك ......
ثانيا االأدراك اخلارجي : 

ال���وع���ي اخل���ارج���ي ي��ع��ن��ي اأن ت��ك��ون م��درك��اً 
اأن ال �سيء يف  ت��درك  اأن   , للمحيط من حولك 
وان   , نهار  بعده  الليل  اأن   , ثابتاً  يبقى  احلياة 
اخلارجي  ,االأدراك  الليل  بظلمة  ينتهي  النهار 
اأن ت�سبح مدركاً لكل ما تقول وتعمل اأن تخلق 
التميز يف حياتك وحياة االآخرين . )كن ذاتك( 
اأن ت��ت��خ��ي��ل ح��ي��ات��ك واأن�����ت جتني  ه���ل مي��ك��ن��ك 
ح�سيلة الوعي الداخلي واخلارجي ؟ فقل انني 

ذاتي ,اأنني فقط ذاتي , وان ذاتي تكفيني .   

اأنت ت�صنع واقعك
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ح�ضني عبد اخل�ضر معارج 

ال�شيعة جنون  مو�شم 
يهياأ القارئ عنوان هذا املو�ضوع من الوهلة 
ومن  عا�ضوراء  مرا�ضيم  على  تهجم  االوىل 
من  يجده  ما  متاما  العك�س  ولكنه  ميار�ضها 
خالل مطالعه هذا املو�ضوع باجملة فهو يو�ضح 
الرئي�ضية  مناهلها  من  الواقعة  هذه  ا�ضا�س 
القران وال�ضنة النبوية ال�ضريفة ومن احاديث 
دائمة  االثر  باقية  وانها   البيت اهل 

الثواب واالجر اىل يوم القيامة ان �ضاء اهلل 
معي  تعالوا  الوجيزة  املقدمة  هذه  بعد 
َيا  يقول:   حيث   اهلل اىل  القول  لنعيد 
�ُضوَل  َ َواأَِطيُعوْا الرَّ ِذيَن اآَمُنوْا اأَِطيُعوْا اهللهّ اأَيَُّها الَّ
�َضْيٍء  ِف  َتَناَزْعُتْم  َفاإِن  ِمنُكْم  االأَْمِر  َواأُْوِل 
ُتوؤِْمُنوَن  ُكنُتْم  اإِن  �ُضوِل  َوالرَّ  ِ اهللهّ اإِىَل  وُه  َفُردُّ
 َواْلَيْوِم االآِخِر َذِلَك َخْيٌ َواأَْح�َضُن َتاأِْوياًل ِ ِباهللهّ

)الن�ضاء/59( 
اهلل  كالم  ف  موجز  ب�ضكل  نبحث  قد    
مر  وابتالءات  اآيات  من  عا�ضوراء  يدعم  ما 
االأنبياء  خامت  مو�ضاه  واملر�ضلون  االنبياء  بها 
 فاإبراهيم  احل�ضني ولده  ف 
عظيم  بذبح  اهلل  فداه  وقد  ولده  بذبح  ابتلى 
ان  �ضك  وال  املنام...   ارى ف  اين  ابني  وقال 
وزكريا  العظيم  ابن  العظيم   احل�ضني
قلبه  به  يتعلق  ولدا   حينما طلب من اهلل
لولده   اهلل ر�ضول  بفقد  تاأ�ضيا  يوقد  ثم 

فردا  تذرين  وال  وليا  ل  هب  ))رب  بقوله 
ف  املالئكة  فنادته  الراحمني((  ارحم  وانت 
بغالم  يب�ضرك  اهلل  ان  ي�ضلي  وهو  املحراب 
قبل  من  له  جنعل  مل  يحيى  ا�ضمه  عنده  من 
وال�ضامعني كيف  املطلعني  وقد مر على  �ضميا 
ان يحيى كان نبيا وابن نبي وقد خاطبه اهلل 
ْكَم  ٍة َواآَتْيَناُه احْلُ تعاىل بقوله: ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

ِبيًّا )مرمي/12(  �ضَ
وقد امر كيف انه قتل وقطع را�ضه واهدي 
اىل بغي من بغا يابني ا�ضرائيل اأي )عاهرة( 
وهكذا واما ف ال�ضنة النبوية اأي )كالم ر�ضول 
اهلل( فقوله )يابني انك تقتل ف ار�س ا�ضمها 
�ضحبة  معك  يقتل  )العراق(  اأي  عاموراء( 
وهذا  اخر  وحديث  احلديد  اله  مي�ضهم  ال 
امتي  تقتله ع�ضابه من  ولدي هكذا  او  ولدي 
�ضفاعتي  اهلل  انالها  ال  الفرات  قرب  �ضاميًا 
يوم القيامة وكثي من االأحاديث بهذا  ال�ضاأن 
واما احاديث االئمة بهذا ال�ضاأن واما احاديث 
االئمة فقول االمام ال�ضادق )احيوا 
وذكر  امرنا  احيا  من  اهلل  فرحم  امرنا 
امل�ضيبة م�ضيبة جدي احل�ضني فبكى وابكى( 

كل  )ف   الكاظم االمام  وقول 
اليوم  هذا  عمره  من  حمرم  عا�ضر 
الذي قبل ذبح فيه جدي احل�ضني 

 الر�ضا االمام  وقول  مظلوما(  غريبا 
)ان يوم عا�ضوراء اقرح جفوننا واذل عزيزنا 
بار�س كرب وبالء( هذا االخت�ضار فم�ضيبة 
يوا�ضي  ان  املرء  العظيم ما ع�ضى  املقام  بهذا 
�ضعائر  من  االيام  هذه  تراه ف  ما  كل  ان  بها 
احل�ضني  بقتل  واملوا�ضاة  للتاأ�ضي  وممار�ضات 
م�ضتقبل  �ضياتي  عما  جدا  القليل  اال  هي  ما 
فيها  والت�ضحيات  عظيمة  امل�ضيبة  وان 
خارج  فيها  املوا�ضاة  تكون  ان  بد  فال  عظيمه 
يعتمد  وهذا  يالئم  مبا  عظمة  فيها  املاألوف 
ف  وقدراته  ومكانته  ال�ضخ�س  اعتقاد  على 
على  النا�س  ان  ومعلوم  كماه  فلي�س  التقدمي 
كل  ف  تفاوت  هناك  وامنا  واحد  م�ضتوى 
ف  وا�ضحا  بيد  التفاوت  فان  كذلك  اجلوانب 
ومن  واله  بالنبي  االت�ضال  اأي  االجتاه  هذا 
هذا على �ضبيل االخت�ضار يت�ضح لنا انه لي�س 
ان  وامنا  واحد  جمنون  واحد  عاب�س  هناك 
جمانني   احل�ضني لالمام  املحبني  عدد 
بحب  ان جتن  م�ضتقبال  املليارات  اتوقع  فاين 
احل�ضني بل ال نتحكم اىل العدد وامنا �ضيكون 
مو�ضم عا�ضوراء هو مو�ضم جنون لكل حمبيه 
بجنون  ولي�س  جنون  من  فباله   احل�ضني
�ضيثاب عليه ع�ضاق االمام احل�ضني دنيا 

واخرة ان �ضاء اهلل.         
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مشاركاتكم28

ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

مفهوم
الإميان

 َ ���ُق���وا اللهَّ ����ِذي����َن اآَم����ُن����وا اتهَّ ����َه����ا الهَّ {َي����ا اأَيُّ
ْحَمِتِه  َواآِمُنوا ِبَر�ُسوِلِه ُيوؤِْتُكْم ِكْفلَْيِ ِمن رهَّ
َلُكْم  َوَيْغِفْر  ِبِه  �ُسوَن  َتْ ُنوًرا  ُكْم  لهَّ َوَيْجَعل 

ِحيٌم} )احلديد/28( ُ َغُفوٌر رهَّ َواللهَّ
املطلق  الت�سديق  يعني  لغة  االمي���ان 
بان    بالل الت�سديق  يعني  و���س��رع��ا 
ي�����س��دق ب��وج��وده و���س��ف��ات��ه وب��ر���س��ل��ه ب��ان 
به  اخ��روا  فيما  �سادقون  بانهم  ي�سدق 
كالم  بانها  ي�سدق  ب��ان  وبكتبه  الل  ع��ن 
من  وبالبعث  احل��ق  م�سمونها  وان  الل 
ال��ق��ب��ور وال�������س���راط وامل����ي����زان وب��اجل��ن��ة 
والنار وباملالئكة بانهم موجودون وانهم 

وام��ره��م  الل  يع�سون  م��ك��رم��ون ال  ع��ب��اد 
ويفعلون ما يوؤمرون.

ي��رد على �سيغتي االمي��ان   واالمي��ان 
بالل واالميان لل 

باإثباته  الت�سديق  هو  بالل:  فاالإميان 
على النعت الذي يليق بكريائه 

والقبول  بالل: هو اخل�سوع  واالميان 
ع��ن االت��ب��اع مل��ا ي��اأم��ر واالن��ت��ه��اء مل��ا ينهى 

واملوؤمن من كان مت�سفا باالإميان 
واالمي املوؤتن على �سيء

واالمان عدم اخلوف
والفارق بي اال�سالم واالميان هو: ان 

ملا اتى  اال�سالم اظهار اخل�سوع والقبول 
به النبي وبه يحقن الدم 

ف����ان ك����ان م���ع ه����ذا االظ����ه����ار اع��ت��ق��اد 
وت�����س��دي��ق ب��ال��ق��ل��ب ف��ذل��ك االمي����ان وه��و 
امل���وؤم���ن ب���الل ور���س��ول��ه غ��ر م��رت��اب وال 

�ساك 
فاملوؤمن مبطن من الت�سديق مثل ما 

يظهر 
وامل�����س��ل��م ال���ذي اظ��ه��ر اال���س��الم ت��ع��وذا 
يف  حكمة  ان  اال  احلقيقة  يف  املوؤمن  غر 

امل�سلمي  اظاهر حكم 
فقوله  الكرمية  االآي��ة  معنى  بيان  ام��ا 
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علوم وقرآن6

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن 

اأخييرا  انت�شرت  لقد  اخلييطييبيياء.  اأعييزائييي 
ومييين خيييال بييعيي�ييض خييطييبيياء امليينييابيير. كييرة 
واالبتعاد  واالأ�شاطر.  والق�ش�ض  احلكايات 
عييييين املييي�يييشيييميييون اليييعيييليييميييي واال�ييييشيييير�ييييشييييال 
العلمي  املنهج  ان  املو�شوعي. حيث ناحظ 
والقراآين والتاريخي يكاد ينعدم من خال 
اليييطيييرح اليي�ييشييعيييييف الييييذي ييييطيييرح مييين قبل 
املنهج  هذا  االبتعاد عن  اأجل  ومن  البع�ض. 
اخلاطئ. وت�شحيح امل�شار بال�شكل ال�شحيح 

البد من مراعاة االأمور التالية: 
اليي�ييشييلييف  ميينييهييج  عيييليييى  االعييييتييييميييياد  اأوال: 
الييي�يييشييياليييح ميييين اخليييطيييبييياء اليييكيييبيييار. اأميييثيييال 
ال�شيخ  املالكي.  الدكتور  الوائلي.  الدكتور 
املييدر�ييشييي وغييرهييم ميين ا�ييشيياتييذة اخلييطييابيية. 
حيييييث نيياحييظ اأن امليينييهييج املييقييبييول وامليينييهييج 
تخ�ض  قراآنيه.  باآية  االبييتييداء  هو  املر�شي. 
حكما فقهيا .اأو تربويا.               او ق�ش�شيا. 
بعلم  مت�شلعا  اخلييطيييييب  يييكييون  اأن  بيي�ييشييرط 

الييتييفيي�ييشيير. وبييياأحيييكيييام الييلييغيية واليينييحييو. واأن 
ين�شغل  االآييييية حيييييث  اأجيييييواء  عييين  يييبييتييعييد  ال 
اخلييطيييييب بييياأميييور اجييتييميياعيييييه و انييتييقييادات 
الذوات.  بع�ض  على  كا�شح  وهجوم  �شيا�شيه 
الغر،  حل�شاب  اجلييهييات  لبع�ض  وت�شقيط 
للت�شقيط  من�شة  امليينيير  ميين  يجعل  بحيث 
واليي�ييشييبيياب والييتيي�ييشييهيير. حيييييث جتييد اأن هييذا 
للجهة  اأر�شاءا  املنهج  بهذا  ينطق  اخلطيب 
التي ينتمي اليها وكاأنهم اأنبياء مع�شومون 
ميين اخلييطيياأ واليييزليييل. فييا يييجييوز اأن جنعل 
الييينيييوازع  الإر�ييييشيييياء  اأداة  احليي�ييشييييينييي  املييينييير 

اأنبياء. وكاأنهم  ال�شخ�شية: 
لها  الييقيي�ييشيية  اأن  نيينييكيير  نييحيين ال  ثيييانيييييييا:  
الييوقييع املييبييا�ييشيير عييلييى الييقييلييوب واأن الييقييراآن 
ملئ بالق�ش�ض والعر حيث قال جل وعا 
االأليييبييياب(  ليييييوؤيل  عييييرة  قيي�ييشيي�ييشييهييم  يف  )اإن 
لييكيين ال ييينيي�ييشييى اخلييطيييييب انيييه عيينييدمييا تبث 
ال  فاأنه  الف�شائيات  خييال  من  حما�شرته 

واإمنييا  فقط  منره  حتت  للجال�شني  يتكلم 
يييتييكييلييم لييلييمييايييني مييين خمييتييلييف اليي�ييشييرائييح. 
فيياذا  واملييخييالييف.  املييوؤلييف  األيييييه  ي�شتمع  حيث 
كان املوؤلف ال يتحمل ما ي�شمعه مع مراعاة 
فابد  باملخالف.  فكيف  العلمي.  من�شبه 
ميين االبييتييعيياد عيين االأ�ييشيياطيير. واخلييرافييات. 
يريد  ما  للخطيب من طرح  والبد  والغلو. 
طيييرحيييه عيييليييى ميييين هييييم اكييييير مييينيييه جتييربيية 
الدر�ض  هييذا  خييال  وميين  واملنر  باخلطابة 
وال  اأحد  مع  لنا عداء  لي�ض  نحن  اخلطابي 
نقول باأننا االأف�شل والكن من باب التذكر 
واليينيي�ييشيييييحيية ومييييين بييييياب ميينييهييجييييية األيييقييياء 
املحافظة  بيياب  وميين  معهدنا.  يف  الييدرو�ييض 
من  املنر  وتنزيه  اخلطابي.  التاأريخ  على 
بع�شهم  ان  حيث  عليه.  املح�شوبني  بع�ض 
اأح�شنوا  بيياأنييهييم  يح�شبون  وهييم  اأ�ييشيياءوا  قييد 

�شنعا .فابد من مراعاة هذه اجلوانب. 
واهلل ويل التوفيق

اخلطيب واالبتعاد 
عن 

احلكايات واالأ�ساطري
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دروس من معهدنا

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
لكم  ون��ق��ول  الرتحيب  اج��م��ل  بكم  ن��رح��ب 

ال�سالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته..
ال��ق��ارئ   ت��ع��رف��وا  ان  نتمنى  ب��داي��ة 
الكرمي ب�سخ�سكم الكرمي ومن كان له الف�سل 

عليكم ومبن تاأثرمت من اخلطباء ؟
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  اهلل هم 
�سلي على حممد وال بيته الطيبني الطاهرين, 
اال�سم ال�سيخ عبد احلي عبا�س علي ال قمرب 
�سعبان  �سهر  يف  1405ه��ج��ري��ة  م��وال��ي��د  م��ن 
املبارك من اهايل القطيف من جزيرة تاروت 

متزوج ويل ابن ا�سمه كاظم .
الف�سل من  اوال  الف�سل علينا  له  ومن كان 
ذلك  وبعد  حممد   ال  وبركات  �سبحانه   اهلل 
للوالدين ابي وامي فكان  الوالد يحفزين على 

االدعية  من  اقراأ  القراءة وباخل�سو�س كنت 
دعاء االفتتاح كنا نقراأ قبل اخلروج من البيت  
,وتاأثرت من اخلطباء على يد العالمة ال�سيخ 
عبد احلميد املرهون )رعاه اهلل(احبه كثريا 
واعتربه قدوة يل وهو من اخلطباء وحاليا هو 
�سيخ اخلطباء يف القطيف وهو من الذين لهم 
الكبار  اخلطباء  من  كثري  على  كبرية  ب�سمة 
ب��ه وباأ�سلوبه  ت��اأث��رت  ال��ذي  ال��ق��دوة  ه��ذا ه��و 

وتعامله و�سخ�سيته . 

للمنرب  ال��ت��ج��دي��د  م���ع  ان���ت���م  ه���ل 
احل�سيني ام ان  املنرب البد ان يكون للق�سية 
نظر  وج��ه��ات  لديكم  وه��ل  فقط  احل�سينية 

تريدون  طرحها لتجديد املنرب احل�سيني ؟
املنرب احل�سيني  بان  وال ريب  ال�سك 

هو االهتمام االول ومعرفة الق�سية احل�سينية 
 وابعادها وا�سبابها ,وقول  االمام احل�سني
خرجت  واإمنا  بطرًا  وال  اأ�سرًا  اأخرج  مل  )اإين 
لطلب االإ�سالح يف اأمة جدي(فكل ا�سالح فيه 
احلد املعقول الذي هو يالم�س ويالئم النا�س 
تعامله  وكيفية  ق�ساياهم   ويعاج  واملجتمع  
االن�سان  املجتمع ومع عائلته في�سلح ذات  مع 
ويعلمه املبادئ والقيم ,بحيث  ان اخلطيب ال 
يدخل يف متاهات بعيد او يعالج  ق�سايا اكرب 
من حجمة او اكرب من املجتمع  الذي امامه  او 

ق�سايا اجتماعية .
 نعم نحن مع التجديد يف املنرب احل�سيني 
والكن ال يغري هوية املنرب احل�سيني بال تبقى 
التغري  نعم  م��وج��ودة  ه��ي  كما  املنرب  ا�سالة 
يكون مبقت�ساه التغري والزمان مبقت�ساه تغري 

ال�شيخ عبد احلي قنرب

طالب حممد جا�سم 
طالل �سعد

اجلواب

ال�سوؤال

ال�سوؤال
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الأفتتاحية

لو �شاألنا اأنف�شنا "ملاذا خرج االمام احل�شني لكربالء"؟، الأجابنا االمام احل�شني "ما خرجت ا�شرا وال بطرا امنا خرجت لطلب 
االإ�شالح يف امة جدي"، مبعنى ان االمام احل�شني اأراد االإ�شالح والتغيري االإيجابي لالمة.

عندما جهز االمام الركب وحترك من املدينة اىل كربالء كان لديه هدف ور�شالة �شامية وروؤية بعيدة املدى وهي االإ�شالح، فاالإ�شالح 
يف بقائه ام يف قتله فهو متحقق وذاك عن طريق ر�شالته ال�شامية.

 فما هو مطلوب منا يف زمننا احلا�شر؟ نعم البكاء واإقامة املجال�س احل�شينية مطلوبة لبقاء دميومة ابراز واإظهار مظلومية االمام احل�شني
وانه �شاحب احلق وال�شرعية وهو االمام ال�شرعي لالمة، ولكن هناك خط اآخر وهو اهم من املذكور وهو طلب االإ�شالح لالمة فبطلب االإ�شالح 

دميومة لر�شالة وهدف االمام احل�شني وما خرج من اجله.
فاملعادلة �شهلة جدا ان االمام احل�شني يقول "خرجت لطلب االإ�شالح يف امة جدي" ويف القران الكرمي تذكر االية املباركة :{.. َذِلَك ِباأَنَّ 
َ �َشِميٌع َعِليٌم })االأنفال/53(، فغري ما بنف�شك يتغري حال االمة جميعا  وْا َما ِباأَنُف�ِشِهْم َواأَنَّ اللهّ ُ ْعَمًة اأَْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغريرِّ ا نرِّ ً َ َلْ َيُك ُمَغريرِّ اللهّ

ف�شتكون كالعدوى االإيجابية.
نعم هذه هي ر�شالة االمام احل�شني وهذا ما قتل من اجله ف�شارعوا لن�شرة االمام احل�شني باالإ�شالح يف الدين والدنيا.

 ملاذا قتل احل�سني

رئي�س التحرير



ا����ص���ع ����ص���ن���دوق���اً يف غ��رف��ة 
ال�����ص��ي��اف��ة وب��ن��ي��ت��ي ان ي��ك��ون ك��ل ما 
  يو�صع فيه وقفاً ملاأمت احل�صني

وقفاً؟ ذلك  ي�صح  فهل 
وي��ب��ق��ى على  وق��ف��ا  ي�����ص��ح  ال 

. مالكه  ملك 
او  اخل���ط���ي���ب  ال���غ���ال���ب  يف   
ال��������رادود احل�����ص��ي��ن��ي ال  او  ال���ن���اع���ي 
ج��ه��ده��م  اإزاء  امل��ب��ل��غ  ع���ن  ي��ت��ك��ل��م��ون 
اأيام اخلدمة، فاأي عنوان  املبذول يف 

املال؟  متلكه  لي�صح  اق�صده 
اذا توىل اخلطيب او الرادود 
ل����زم اع���ط���اوؤه  ي��ع��ن��ي��ه��ا  االج�����رة ومل 

املثل. اجرة 
ح�صينية  ماآمت  هناك  توجد 
بحاجة اىل بع�ض االأجهزة ال�صوتية 
امل�صجد  اأج���ه���زة  اخ����راج  ي��ج��وز  ف��ه��ل 

احلاجة؟  تلك  ل�صد 
اخ������راج مم��ت��ل��ك��ات  ي���ج���وز  ال 

. الغر�ض  لهذ  امل�صجد 
باإخراج  يقوم  االخوة  بع�ض 
امل��ج��ال�����ض  ال���داخ���ل���ني اىل  االأط����ف����ال 
احل�����ص��ي��ن��ي��ة ورمب������ا ح����دث����ت ب��ع�����ض 
ال�صرعي  امل��وق��ف  ه��و  م��ا  اخل�����ص��ون��ة، 

جتاه ذلك؟
ب���ل  ط�������رده�������م  ي����ن����ب����غ����ي  ال 
على  وت�صجيعهم  ا�صتقبالهم  ينبغي 

خا�ض  مكان  بتخ�صي�ض  ول��و  احل�صور 
لهم مع �صخ�ض موجه لهم .

ال��ط��ب��خ  اواين  ب��ع�����ض  ُت���وق���ف   
بع�ض  وت���اأت���ي    احل�����ص��ني  ل����إم���ام 
امل��ن��ا���ص��ب��ات االأخ������رى ك��ا���ص��ت�����ص��ه��اد اح��د 
االئ��م��ة  ، ف��ه��ل ي��ج��وز ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
ف��ي��ه��ا؟ وم����اذا ل��و ك��ان��ت امل��ن��ا���ص��ب��ة م��اأمت 

�صاكل؟ وما  املوؤمنني  فاحتة الحد 
امل����ن����اط يف ج�����واز اال����ص���ت���خ���دام 
ان�صاء  حني  الواقف  نية  عا�صوراء  لغري 

الوقف .
ي��ت��ل��ف  االأح������ي������ان  ب���ع�������ض  يف   
بتق�صري    احل�صني  لزوار  املطبوخ 
عليه  فهل  تق�صري،  ب�  او  املبا�صر  من 

ال�صمان؟ 
املق�صر  ي�صمن  ال��ت��ق�����ص��ري  م��ع 
ال  ف����االأم����ني  ت��ق�����ص��ري  ب����  ت��ل��ف��ت  واذا 

. ي�صمن  
ال����ك����ث����ري م�����ن ال�����ك������م ي�����دور 
ح���ول ع���دم ج���واز ان ي��اأك��ل اخل���دم مما 
بحجة  احل�صينية  املواكب  يف  يطبخونه 
ان هذا موقوف للزوار، هل هذا ا�صكال 

تام؟ وان كان فما هو احلل؟
ال��ط��ع��ام ال ي��ق��ب��ل ال���وق���ف ف���اذا 
جاز  الغالب  هو  كما  املتربع  ر�صا  احرز 

اكل اخلدم مما يطيخون .

الديني  املرجع  لفتاوى  طبقًا   االجابة 
علي  ال�سيد  العظمى  الله  اآية  االعلى 

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 

ق�شم الششوؤون الدينية يف العتبة احل�شينية املقد�شة

ج1:خ����دم����ة امل���ع���زي���ن 

ج2:

ج3:

ج4:

ج5:

ج6:

ج7:

�س1:

�س2:

�س3:

�س4:

�س5:

�س6:

�س7:

التي  ال�صنن  با�صم اهلل وبعد حمده... من 
  اخذت احليز الكبري من اهتمام اهل البيت
وجرت �صرية اتباعهم عليها بحيث �صارت من 
�صنة  -ه��ي  االمامية  عند  النوعية  احل��رك��ات 
من  للمعزين  اخلدمات  وتوفري  امل��اآمت  اإقامة 
زوار وغ��ريه��م.. وال���ص��ك ان ذل��ك م��ن ت��راث 
فعن  فيه،  كثرية  وال��رواي��ات    البيت  اه��ل 
الكميت انه دخل على اأبي عبد اهلل جعفر بن 
اأيام الت�صريق، فقال  حممد ال�صادق يف 
له: جعلت فداك اأال اأن�صدك؟ قال: "اإنها اأيام 
"هات"، وبعث  اإنها فيكم، قال:  عظام"، قال: 
اأبو عبد اهلل اإىل بع�ض اأهله فقرب، فاأن�صده � 
يف رثاء احل�صني � فكرث البكاء، حتى اأتى 
على هذا البيت: ي�صيب به الرامون عن قو�ض 
ق��ال:  اأول  الغي  ل��ه  اأ���ص��دى  اآخ���راً  غريهم فيا 
"اللهم  فقال:  يديه   اأبوعبداهلل فرفع 
اأ�صّر وما  اأخر وما  اغفر للكميت ما قّدم وما 
 االمام دع���اء  ير�صى" ف��ان  حتى  اأع��ل��ن 
ل��ل��ك��م��ي��ت مل ي��ك��ن اال الأج����ل ان����ه اق����ام م���اأمت 
احل�صني ، فيكون دعاوؤه �صامً� لكل من 
 ،   ال�صهداء  �صيد  ذك��ر فيه  اق��ام جمل�صاً 
وقد ابدى املوالون اهتماماً بالغاً يف املحافظة 
���ص��ار يف وقتنا هذا  ال���ذي  ال���راث  ه��ذا  على 
مدار�ض �صمولية لكل جماالت العلوم اإ�صافة 
للبكاء على قتيل العربات عليه �صلوات اهلل . 
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ال�شيخ �شال ال�شاعدي

االنبياء اىل  احلاجة 
ال�صروري  : هل من  البع�ض  يت�صائل  قد 

ان يبعث اهلل االنبياء لهداية االن�صان ؟
اأال يكفي عقلنا وحكمتنا الدراك احلقائق؟

ك�صف  يف  الب�صر  ع��ل��وم  ت��ق��دم  ي�صاهم  اال 
اال������ص�����رار ال��غ��ام�����ص��ة وت���و����ص���ي���ح احل��ق��ائ��ق 

جميعها؟
ثم ان ما ياأتي به االنبياء ال يخرج اال عن 
حالتني اثنتني : اإما ان يدركه العقل او ال يدركه 
لتح�شيم  ح��اج��ة  ال  االوىل  احل��ال��ة  ف��ف��ي 
ال  الثانية  احل��ال��ة  ويف  العناء،  ه��ذا  االنبياء 
يراد  ما  خ��الف  هي  ام���ورًا  نتقبل  ان  ميكننا 

عقلنا .
وم���ن ج��ه��ة اخ����رى : ه��ل ي�����ص��ع االن�����ص��ان 

نف�صه حتت ت�صرف �صخ�ض اخر كليا ويطيع 
االنبياء  اول��ي�����ض  اع��را���ض  اي  دون  اوام����ره 

مثلنا ؟ 
فكيف ن�صع انف�صنا حتت ت�صرف ان�صان ال 

يختلف عنا �صيء ؟
االخذ  بد من  اال�شئلة ال  لالجابة عن هذه 
بعني االعتبار النقاط التالية التي �شوف تبني 

اهمية وجود االنبياء لبني الب�شر :
اواًل: ان علمنا قا�شر ومقبول فعلى الرغم 
م��ن ك��ل ه���ذا ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي ال���ذي حققه 
االن�شان يف خمتلف ميادين العلم واملعرفة فان 
يبلغ  يكاد  ال  ما جنهله  اىل  بالن�شبة  نعلمه  ما 
مقدار قطرة املاء ازاء البحر . او كما قال احد 

يزيد  ال  اليوم  نعلمه  ما  كل  ان   : العلماء  كبار 
على االلف باء يف كتاب عال الوجود العظيم .
يحكمها  التي  امل�شافة  ان  اخ��رى  وبعبارة 
ا�شعة  تنريها  �شغرية  م�شاحة  وادراكنا  عقلنا 
العلم اما ما هو الواقع وراء ذلك فال علم لنا 
به اطالقا فياأتي االنبياء ليلقوا لنا ال�شوء على 
مناطق او�شع بالقدر الذي نحتاجه �شحيح ان 
االنبياء  كن  النور  قوي  بكا�شف  ا�شبه  عقلنا 
ا�شبه  كونوز  االلهي  الوحي  من  به  ياأتون  مبا 
بال�شم�س التي تطلع على الكائنات فهناك من 
يقول ما دمنا منلك هذا الكا�شف فما حاجتنا 

بال�شم�س .
ونكمل يف احللقة التالية 
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ال�شيخ عبد احل�شن الطائي

مفهوم
الإميان

 َ ���ُق���وا اهللهَّ ����ِذي����َن اآَم����ُن����وا اتهَّ ����َه����ا الهَّ {َي����ا اأَيُّ
ْحَمِتِه  َواآِمُنوا ِبَر�ُصوِلِه ُيوؤِْتُكْم ِكْفلنَْيِ ِمن رهَّ
َلُكْم  َوَيْغِفْر  ِبِه  �ُصوَن  مَتْ ُنوًرا  ُكْم  لهَّ َوَيْجَعل 

ِحيٌم} )احلديد/28( ُ َغُفوٌر رهَّ َواهللهَّ
املطلق  الت�صديق  يعني  لغة  االمي���ان 
ب��اأن    باهلل الت�صديق  يعني  و���ص��رع��ا 
ي�����ص��دق ب��وج��وده و���ص��ف��ات��ه وب��ر���ص��ل��ه ب��اأن 
به  اخ��ربوا  فيما  �صادقون  بانهم  ي�صدق 
ك�م  باأنها  ي�صدق  ب��اأن  وبكتبه  اهلل  ع��ن 
من  وبالبعث  احل��ق  م�صمونها  وان  اهلل 
ال��ق��ب��ور وال�������ص���راط وامل����ي����زان وب��اجل��ن��ة 
والنار وبامل�ئكة باأنهم موجودون وانهم 

ع��ب��اد م��ك��رم��ون ال ي��ع�����ص��ون اهلل واأم����ره 
ويفعلون ما يوؤمرون.

ي��رد على �صيغتني االمي��ان   واالمي��ان 
باهلل واالميان هلل 

باإثباته  الت�صديق  هو  باهلل:  فاالإميان 
على النعت الذي يليق بكربيائه. 

والقبول  باهلل: هو اخل�صوع  واالميان 
ع��ن االت��ب��اع مل��ا ي��اأم��ر واالن��ت��ه��اء مل��ا ينهى 

واملوؤمن من كان مت�صفا باالإميان 
واالمني املوؤمتن على �صيء

واالمان عدم اخلوف
والفارق بني اال�ص�م واالميان هو: ان 

ملا اتى  اال�ص�م اظهار اخل�صوع والقبول 
به النبي وبه يحقن الدم 

ف����ان ك����ان م���ع ه����ذا االظ����ه����ار اع��ت��ق��اد 
وت�����ص��دي��ق ب��ال��ق��ل��ب ف��ذل��ك االمي����ان وه��و 
امل���وؤم���ن ب���اهلل ور���ص��ول��ه غ��ري م��رت��اب وال 

�صاك 
فاملوؤمن مبطن من الت�صديق مثل ما 

يظهر 
وامل�����ص��ل��م ال���ذي اظ��ه��ر اال���ص���م ت��ع��وذا 
غري املوؤمن يف احلقيقة اال ان احلكمة يف 

امل�صلمني  اظهار حكم 
فقوله  الكرمية  االآي��ة  معنى  بيان  ام��ا 
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 َ ��ُق��وا اهللهَّ اتهَّ اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الهَّ ��َه��ا  اأَيُّ َيا  تعاىل 
الذين  اأم��ر  حيث    ...ِبَر�ُصوِلِه َواآِم��ُن��وا 
مع  ب��ال��ر���ص��ول  واالمي���ان  بالتقوى  ام��ن��وا 
باهلل  فاآمنوا  الدعوة  ا�صتجابوا  الذين  ان 
على  دليل  وهذا  اي�صا  بر�صوله  امنوا  قد 
التام  االتباع  بالر�صول  باالإميان  املراد  ان 
وينهى  ب��ه  ي��اأم��ر  فيما  الكاملة  والطاعة 
ع��ن��ه ح��ك��م��ا م���ن االح����ك����ام ال�����ص��رع��ي��ة او 
 مبا له من والية  امراً �صادرا عنه 
َوَربِّ��َك  َفَ�  ام��ور االم��ة كما ق��ال تعاىل 
�َصَجَر  ِفيَما  ��ُم��وَك  ُي��َح��كِّ ��َى  َح��تهَّ ُي��وؤِْم��ُن��وَن  اَل 
ا  هَّ َبْيَنُهْم ُثمهَّ اَل َيِجُدواْ يِف اأَنُف�ِصِهْم َحَرًجا ممِّ
)الن�صاء/65(  َت�ْصِليًما َوُي�َصلُِّمواْ  ْيَت  َق�صَ

ف��ه��ذا امي��ان بعد امي��ان وم��رت��ب��ه فوق 
عنه  يتخلف  رمب��ا  ال��ذي  االمي���ان  مرتبه 
ينا�صب  وبهذا  ل�صعفه  عليه  اثره يرتب 
 ْحَمِتِه قوله تعاىل   ُيوؤِْتُكْم ِكْفلنَْيِ ِمن رهَّ
والكفل: احلظ والن�صيب فله ثواب على 

ثواب كما انه اميان على اميان 
وق���ي���ل : امل������راد ب���اإي���ت���اء ال��ك��ف��ل��ني م��ن 
ال��رح��م��ة اي��ت��اوؤه��م اج��ري��ن ك��م��وؤين اه��ل 
من  وعدكم  ما  يوؤتيكم  قيل  كانه  الكتاب 
امن من اهل الكتاب من االجرين الأنكم 
املتقدمني  ب��ال��ر���ص��ل  االمي����ان  يف  مثلهن 
من  اح���د  ب���ني  الت��ف��رق��وا   وجنامتهم
ُنوًرا  ُكْم  لهَّ َوَيْجَعل    تعاىل:  وقوله  ر�صله 
القيامة  ي��وم  يعني  ق��ي��ل:   ِبِه �����ُص��وَن  مَتْ
وه�����و ال����ن����ور ال������ذي ا����ص���ري ال���ي���ه ب��ق��ول��ه 
ت��ع��اىل:  َي�����ْص��َع��ى ُن���وُرُه���م َب���نْيَ اأَْي��ِدي��ِه��ْم 
من  ت��ق��ي��ي��د  ان  وف��ي��ه   ...اِنِهم َوِباأَمْيَ
وهو  الدنيا  يف  نورهم  لهم  با  دليل  غري 
َكاَن  َمن  اأََو    تعاىل  بقوله  املدلول عليه 

ِبِه  �ِصي  مَيْ ُنوًرا  َلُه  َوَجَعْلَنا  َفاأَْحَيْيَناُه  َمْيًتا 
َلْي�َض  ُلَماِت  الظُّ يِف  َثُلُه  مهَّ َكَمن  النهَّا�ِض  يِف 
���َن ِل��ْل��َك��اِف��ِري��َن َما  ��ْن��َه��ا َك��َذِل��َك ُزيِّ ِب��َخ��اِرٍج مِّ

َيْعَمُلوَن )االأنعام/122( َكاُنواْ 
ول��ه��م ن��وره��م يف االخ���رة وه��و مدلول 
امْلُ�����وؤِْم�����ِن�����نَي  َت�������َرى  َيْوَم  ت���ع���اىل  ق���ول���ه 
َوامْلُ���وؤِْم���َن���اِت َي�����ْص��َع��ى ُن��وُرُه��م َب���نْيَ اأَْي��ِدي��ِه��ْم 
��ِري  جَتْ َجنهَّاٌت  اْل��َي��ْوَم  ُب�ْصَراُكُم  اِنِهم  َوِباأَمْيَ
ِتَها ااْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو  ِمن حَتْ

اْلَعِظيُم )احلديد/12( اْلَفْوُز 
الكامل  االمي���ان  على  احل�صول  وب��ع��د 
ل����دى االن�������ص���ان ي��ت��ح��ق��ق ال���وع���د االل��ه��ي 
نور  وج��ع��ل  رحمته  م��ن  كفلني  باإيتائهم 
َوَيْغِفْر  تعاىل  باملغفرة فقال  به  مي�صون 

  ِحيٌم ُ َغُفوٌر رهَّ َلُكْم َواهللهَّ
البحث الروائي

املع�صومني  ع��ن  ك��ث��رية  رواي���ات  وردت 
وحقيقته  االمي���ان  معنى  ع��ن  بيان  فيها 
وم��ع��اين اخ����رى ل��و وق��ف��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا تكمل 
ف��ه��م ���ص��ل��وات اهلل عليهم  امل��ع��رف��ة  ل��دي��ن��ا 
ال��ب��اب  ال��ت��ام��ون يف م��ع��رف��ة اهلل وه���م 
الروايات  هذه  و�صنذكر  يوؤتي  منه  الذي 

�صمن عدة عناوين ورد فيها 
1- معنى االميان

االم����ام ع��ل��ي  : ق���ال يل ر���ص��ول 
ما   : فقلت   ، اك��ت��ب   ، :ي��اع��ل��ي    اهلّل 
اكتب ؟ فقال : اكتب : ب��ص�م اهلّل الرحمن 
ال��رح��ي��م ، االمي�����ان م���ا وق���ر يف ال��ق��ل��وب 
م��ا جرى  واال���ص���م   ، االع��م��ال  و�صدقته 

على الل�صان وحلت به املناكحة
2- حقيقة االميان

ر���ص��ول اهلل االمي���ان معرفة  ع��ن 

القلب وقول الل�صان وعمل الربكان 
م��ن  ان   ال�صادق االم��������ام  ع����ن 
حقيقة االميان ان توؤثر احلق وان �صرك 

على الباطل وان نفعك 
���ص��يء  ل��ك��ل  ان   اهلل ر����ص���ول  ع���ن 
االمي��ان  حقيقة  العبد  بلغ  وم��ا  حقيقته 
خلطيئه  يك  مل  مااأ�صابه  ان  يعلم  حتى 

وما اخطاه مل يكن لي�صيبه
ال���ع���ب���د ح��ق��ي��ق��ة    الي���ح���ق  ع���ن���ه 
االمي��ان حتى يغ�صب هلل ور�صى هلل فاذا 

فعل ذلك فقد ا�صتحق حقيقة االميان
3- ع�قة االميان بالعمل 

بالعمل  ر���ص��ول اهلل االمي���ان  ع��ن 
ي��ق��ب��ل اهلل  ���ص��ري��ك��ان يف ق����رن ال  اخ�����وان 

احدهما اال ب�صاحبه 
4 االميان وفعل الكبائر

�صال االمام علي عن الكبائر هل 
 قال االمي��ان  من  �صاحبهما  تخرج 
 نعم وما دون الكبائر قال ر�صول اهلل
ال ي��زين ال���زاين وه��و م��وؤم��ن  وال ي�صرق 

وهو موؤمن 
5- كمال االميان 

خ�صال  ث�ث   الباقر االم��ام  عن 
م���ن ك���ن ف��ي��ه ا���ص��ت��ك��م��ل خ�����ص��ال االمي���ان 
الذي اذا ر�صى مل يدخله ر�صى يف االثم 
ي��خ��رج��ه  مل  غ�����ص��ب   ا  واذا  ب���اط���ل  وال 
الغ�صب من احلق واذا قدر مل يتعاط ما 

لي�ض له 
امي��ان��ا  اكملكم   علي االم���ام  ع��ن 

خلقا اح�صنكم 
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ال�شيخ حممود ال�شايف

 )الع�ش������ر الثاين(
ه���و ع�����ص��ر اخل����ف���ة ب��ع��د ه�����ك اخل��ل��ي��ف��ة 

هارون...
بدا  ورثته،  بني  اخل�ف  ن�صوب  بداية  وهو 
االإمام بقدر من احلرية الن�صبية.. ولقد 
العهد  بوالية  اأبنائه  من  لث�ثة  هارون  و�صى 

وهم :االأمني واملاأمون واملوؤمتن بالرتيب...
مبيول  معرفته  على  االأول  باالأمني  فاأهتم 
ال��ع��ب��ا���ص��ي��ني اإىل االأم����ني ال���ذي ك��ان��ت وال��دت��ه 

زبيدة ترعاه..
كان  الأن��ه  عليه  يخ�صى  فكان  امل��اأم��ون  واأم���ا 
ال��ب���د فمنحه  الإدارة  اأك���رث  ك��ف��اءة  ف��ي��ه  ي��رى 
ب��ع�����ض امل��ن��ا���ص��ب يف ال���دول���ة واأ����ص���ب���اب خ���ف 
االأخ�������وة ب��ي��ن��ه��م ه���و اإح������دى ت��ل��ك اخل����ف���ات 

املوجودة وهي:-
اخل���ف ال��ق��وم��ي...ب��ني الفر�ض وال��ع��رب ، 
العبا�صية  ال��دول��ة  يف  متنفذين  الفر�ض  فكان 
بالرغم من نكبة الربامكة والذين يعدون من 
منهم  اأم��ه  الأن  امل��اأم��ون  نحو  ومييلون  الفر�ض 

)فار�صية( والأنه تربى يف اأح�صانهم..
التف  وك��ان ممن  زبيدة  فاأمه  االأم��ني  واأم��ا 
ح���ول���ه ه����م م����ن ال����ع����رب وب���اخل�������ص���و����ض م��ن 
الثغرة  هذه  املغر�صون  العبا�صيني...فاأ�صتغل 
يف خلق فتنة و�صط هذه االأمة يف االإ�صراع اإىل 
االأخ����وة ف�صارع  ب��ني  ن��ار احل���رب  اإ���ص��ع��ال فتيل 
االأمني وباإ�صارة من بع�ض قواده يف خلع اأخيه 

ون�صب ابنه ولياً للعهد..  
املاأمون ذاك  ان يرف�ض  وكان من الطبيعي 
مما حدا باالأمني اإىل بعث بع�ض قواده لياأتوا 

به مغلوال....
بع�ض  �صجعه  امل��اأم��ون  عند  احل���ال  ه��و  كما 

قاده جي�صه وال �صيما من هم من الفر�ض على 
التمرد....

ف��ف��ع��ل ذل����ك وان��ت��ه��ى االأم�����ر اإىل ح����رب بني 
وا�صتتب  االأم���ني  بقتل  انتهت  وال��ت��ي  االأخ��وي��ن 

االأمر للماأمون.....
فهذه �صورة اأخرى للواقع الذي عا�صه االإمام 
اأول ح��رب بني  ه��ذه احل��رب  الر�صا وتعد 
العبا�صيني اأنف�صهم ، ومن اأ�صوا احلروب الداخلية 
ب���ني امل�����ص��ل��م��ني مم���ا ���ص��ع�����ص��ع ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ظ��ام 
على  املعار�صة  و�صجع  ال�صيا�صي عند اجلماهري 

الثورة ...
)حتدي االإمام للف�شاد(

ال��ذي  ال��ث��اين  للعهد  ���ص��ورة خمت�صرة  ه���ذه 
عا�صه االأمام الر�صا وخلفت هذه االأو�صاع 
�صورة كاملة من الف�صاد ال�صيا�صي واالجتماعي 

واالقت�صادي فكان ل�أمام دوًر كبري بالتحدي..
ولهذه االأزمة املتنوعة بالف�صاد والتي تنتمي 

اإىل ال�ص�لة وال�صرك والكفر..
 باهلل دائ����م����اً  ال���ن���ا����ض  ي���ذك���ر   فكان
االآخ��رة،  يف  وعقابه  الدنيا  يف  عذابه  ويحذرهم 
وه��ذا هو ال�صبيل الإ���ص���ح االإن�صان وردع��ه عن 

الف�صاد بكل األوانه واأنواعه..
ه��ذا  م���ن  ����ص���ورة   املفيد ال�����ص��ي��خ  ي��ن��ق��ل 
االإ�ص�ح فيقول:)دخل االأمام الر�صا يوماً 
عليه فراآه يتو�صاأ لل�ص�ة ي�صب املاء على يديه 
، فقال :ال ت�صرك يا اأم��ري املوؤمنني بعبادة ربك 

اأحدا..(
ف�صرف امل��اأم��ون ال��غ���م وت��وىل مت��ام و�صوء 

نف�صه وزاد ذلك يف غي�صه ووجده...
واأي�صا اإليك ق�صة اجلاثليق الذي حاور االإمام 

الر�صا يف م�صاألة عقائدية يف النبوة..  

امل��اأم��ون  ق��ام   الر�صا االأم����ام  فلما دخ��ل 
وقام حممد بن جعفر وجميع بني ها�صم. .فما 
امل��اأم��ون  م��ع  والر�صا جال�ض  وق��وف��اً  زال���وا 
حتى اأمرهم باجللو�ض فجل�صوا فلم يزل املاأمون 
مقبً� عليه يحدثه �صاعة التفت اىل اجلاثليق 
فقال: يا جاثليق هذا ابن عمي علي بن مو�صى 
بن جعفر. هو من ول��د فاطمة بنت نبينا وابن 
تكلمه  اأن  ف��اأح��ب   ..طالب اب���ي  ب��ن  علي 

وحتاججه وتن�صفه...
فقال اجلاثليق: يا اأمري املوؤمنني كيف اأحاجج 
رجً� يحتج علي بكتاب اإنا منكره ونبي ال اأومن 

به ؟
ف��اأن  ن�صراين  الر�صا:يا  االأم����ام  ف��ق��ال 

احتججت عليك باإجنيلك اأتقر به ؟
فقال اجلاثليق: وهل اقدر على دفع ما نطق 

به االإجنيل ؟ نعم واهلل اقر به على رغم اأنفي...
االإجن��ي��ل  الر�صاعليه  االإم�����ام  ق���راأ  ث��م 
واأثبت عليه باأن نبينا حممد جده مذكور 
 ب���ع���دد ح������واري عي�صى ث���م اخ�����ربه   ، ف��ي��ه 
واأحوالهم واحتج بحجج كثرية اأٌقر بها ، ثم قراأ 
عليه كتاب �صعيب وغريه اإىل اإن قال اجلاثليق: 
م��ا ظننت يف  امل�صيح  ف��� وح��ق  لي�صاألك غ��ريي 

علماء امل�صلمني مثلك..
راأ�����ض  اإىل   :الر�صا االإم�������ام  ف��األ��ت��ف��ت 
وكتاب  وال��زب��ور  بالتوراة  عليه  واحتج  اجل��ال��وت 

�صعيا وحيقوق حتى لفحم ومل يجر جواباً..  
واخلرب طويل نكتفي بهذا القدر من البيان 
يف حت��دي االإم���ام الر�صا ملثل ه��ذه االأم��ور 
واالقت�صادي  واالجتماعي  العقائدي  الف�صاد  يف 

وغريه..

الإمام الر�ضا والتحدي 
ال�ضلمي لل�ضلطة

احللقة الثانية
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ال�شيخ عبد ال�شاحب الدك�شن 

اأخ��ريا  انت�صرت  لقد  اخل��ط��ب��اء.  اأع��زائ��ي 
وم���ن خ����ل ب��ع�����ض خ��ط��ب��اء امل��ن��اب��ر. ك��رثة 
واالبتعاد  واالأ�صاطري.  والق�ص�ض  احلكايات 
ع�����ن امل�������ص���م���ون ال���ع���ل���م���ي واال�����ص����ر�����ص����ال 
العلمي  املنهج  ان  املو�صوعي. حيث ن�حظ 
والقراآين والتاريخي يكاد ينعدم من خ�ل 
ال���ط���رح ال�����ص��ع��ي��ف ال����ذي ي���ط���رح م���ن قبل 
املنهج  هذا  االبتعاد عن  اأجل  ومن  البع�ض. 
اخلاطئ. وت�صحيح امل�صار بال�صكل ال�صحيح 

البد من مراعاة االأمور التالية: 
ال�����ص��ل��ف  م��ن��ه��ج  ع���ل���ى  االع���ت���م���اد  اأوال: 
ال�������ص���ال���ح م����ن اخل���ط���ب���اء ال���ك���ب���ار. اأم���ث���ال 

الدكتور الوائلي. الدكتور املالكي. 
ال�����ص��ي��د امل��در���ص��ي وغ��ريه��م م��ن ا���ص��ات��ذة 
املقبول  املنهج  اأن  ن�حظ  حيث  اخلطابة. 
قراآنيه.  باآية  االبتداء  هو  املر�صي.  واملنهج 
او ق�ص�صيا،   اأو تربويا،  تخ�ض حكما فقهيا، 
بعلم  مت�صلعا  اخل��ط��ي��ب  ي��ك��ون  اأن  ب�����ص��رط 
ال��ت��ف�����ص��ري. وب���اأح���ك���ام ال��ل��غ��ة وال��ن��ح��و. واأن 

ين�صغل  االآي����ة ح��ي��ث  اأج�����واء  ع���ن  ي��ب��ت��ع��د  ال 
اخل��ط��ي��ب ب���اأم���ور اج��ت��م��اع��ي��ه و ان��ت��ق��ادات 
الذوات.  بع�ض  على  كا�صح  وهجوم  �صيا�صيه 
الغري،  حل�صاب  اجل��ه��ات  لبع�ض  وت�صقيط 
للت�صقيط  من�صة  امل��ن��رب  م��ن  يجعل  بحيث 
وال�����ص��ب��اب وال��ت�����ص��ه��ري. ح��ي��ث جت��د اأن ه��ذا 
للجهة  اأر�صاءا  املنهج  بهذا  ينطق  اخلطيب 
التي ينتمي اليها وكاأنهم اأنبياء مع�صومون 
م��ن اخل��ط��اأ وال���زل���ل. ف��� ي��ج��وز اأن جنعل 
ال���ن���وازع  الإر�����ص����اء  اأداة  احل�����ص��ي��ن��ي  امل���ن���رب 

اأنبياء. وكاأنهم  ال�صخ�صية: 
لها  ال��ق�����ص��ة  اأن  ن��ن��ك��ر  ال  ن��ح��ن  ثانيا:  
ال��وق��ع امل��ب��ا���ص��ر ع��ل��ى ال��ق��ل��وب واأن ال��ق��راآن 
)َلَقْد   :والعرب حيث قال بالق�ص�ض  ملئ 
االأَْل���َب���اِب}  ْويِل  أُ الِّ ٌة  ِع����رْبَ ِهْم  َق�َص�صِ يِف  َك���اَن 
)ي���و����ص���ف/111(  ل��ك��ن ال ي��ن�����ص��ى اخل��ط��ي��ب 
ان����ه ع��ن��دم��ا ت��ب��ث حم��ا���ص��رت��ه م���ن خ���ل 
ال��ف�����ص��ائ��ي��ات ف���اأن���ه ال ي��ت��ك��ل��م ل��ل��ج��ال�����ص��ني 
للم�يني  يتكلم  واإمن���ا  فقط  م��ن��ربه  حت��ت 

األيه  ي�صتمع  حيث  ال�����ص��رائ��ح.  خمتلف  م��ن 
املوؤلف واملخالف. فاذا كان املوؤلف ال يتحمل 
ال��ع��ل��م��ي.  من�صبه  م���راع���اة  م��ع  ي�صمعه  م��ا 
ب��امل��خ��ال��ف. ف���ب��د م��ن االب��ت��ع��اد عن  فكيف 
االأ����ص���اط���ري. واخل����راف����ات. وال���غ���ل���و. والب���د 
للخطيب من طرح ما يريد طرحه على من 
هم اكرث منه جتربة باخلطابة واملنرب ومن 
خ����ل ه���ذا ال���در����ض اخل��ط��اب��ي ن��ح��ن لي�ض 
االأف�صل  باأننا  نقول  وال  اأح��د  مع  ع��داء  لنا 
ومن  والن�صيحة  التذكري  ب��اب  م��ن  والك��ن 
معهدنا.  يف  ال��درو���ض  األ��ق��اء  منهجية  ب��اب 
التاأريخ اخلطابي.  املحافظة على  باب  ومن 
عليه.  املح�صوبني  بع�ض  من  املنرب  وتنزيه 
يح�صبون  وهم  اأ�صاءوا  قد  بع�صهم  ان  حيث 
م��راع��اة  م��ن  .ف���ب��د  �صنعا  اأح�صنوا  ب��اأن��ه��م 

هذه اجلوانب. 
واهلل ويل التوفيق

اخلطيب والبتعاد 
عن 

احلكايات والأ�ساطري

9

NOVEMBER (35) 2016

دروس من معهدنا



عالء الطائي 

مع  كنت   : �صيار  ب��ن  مو�صى  ق��ال 
اأ���ص��رف على  وق��د   االم��ام ر�صا

واعية      و�صمعت   ، حيطان طو�ض 
فاتهَّبعتها ، فاإذا نحن بجنازة ، فل  
ما ب�صرت بها راأيت �صيدي يلوذ بها 
اأقبل  ثم   ، مها  باأ  ال�صخلة  تلوذ  كما 

علي
وقال  : يا مو�صى بن �صيار، 
اأول��ي��ائ��ن��ا  م��ن  ج��ن��ازة ويل  �صيع  م��ن 
)خ��رج م��ن ذن��وب��ه كيوم ول��دت��ه اأم��ه  

ال ذنب( .

ال��رج��ل  اإذا و���ص��ع  ّح��ت��ى   . ع��ل��ي��ه  
قد  �صيدي  راأي���ت  ق��ربه  �صفري  على 
 ، اجلنازة  عن  اّلنا�ض  فاأفرج   ، اأقبل 

بدا حتى 
له امليت ، فو�صع يده على �صدره 
ث��م قال : ي��ا ف���ن ب��ن ف���ن، 
خ���وف عليك  ف����   ، ب��اجّل��ن��ة  ��ر  اأب�����صِ

. ال�صاعة   بعد هذه 
تعرف  هل  فداك،  جعلت   : فقلت 

اإّنها بقعة  الرجل ؟ فو اهلل ، 
ت���ط���اأه���ا ق��ب��ل ي��وم��ك  مل 

هذا .

م��و���ص��ى بن  ي��ا   :   ف��ق��ال يل 
االأئمة  اأّنا معا�صر  اأما علمت   ، �صيار 
�صيعتنا �صباحاً اأعمال  ُتعر�ض علينا 
اّلتق�صري  م��ن  ك��ان  فما   ، وم�صاء 
ت���ع���اىل  اهلل  ����ص���األ���ن���ا  اأع���م���ال���ه���م  يف 
ال�����ص��ف��ح ل�����ص��اح��ب��ه ، وم���ا ك���ان من 

العل  و �صاألنا اهلل
. ل�صاحبه   ال�ّصكر 

  عر�ض الأعمال على الأئمة
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اأبو ح�شني اال�شدي

جميل كمال
�صواء وعظا وا�صتماعا وبكاء واإبكاء هو اخل��روج بالتوبة 

ال�صادقه بعد املو�صم اق�عا عن الذنوب وت�صديد املراقبه 
 فمن تلك االبعاد التي كانت تعطى ل�صيد ال�صهداء
ك��ل م��راح��ل حركته  ال��ذك��ر االل��ه��ي يف  املتميزة ه��و  هويته 
املباركة مبا يف ذلك �صاعة عروجه اىل امللكوت االعلى وهو 

يتمتم ب�صفتيه املثخنتني جراحا واملا 
وامل�حظة الهامة مع اال�صف ال�صديد ان االن�صان يفرط 
املو�صم وذل��ك مبجرد  اكت�صبها يف  التي  املكا�صب  ب�صرعة يف 

اخلروج منه 
وهذا االمر يتكرر يف كل عام مبا يعظم ل�صاحبه احل�صرة 
ليوم القيامة فاالمر مبثابة ان�صان ورد الغدير ومل يغرف 
منه اال بعط�ض �صاعته من دون ان يتزود ب�صفره البعيد يف 

القاحل من االر�ض

من عالمات قبول
 العزاء

ا�سـتـخـدام 
ال عاطفتك

عقلك
عندما اريد  ان انقل خربا  او 
معها  اتعامل   ان  رواية فالبد يل 
عقليا ال عاطفيا فرمبا ان العاطفة 
ت�شدق  ما تقراأه وتتكلم به ولكن 
اال�شاطري   بع�س  يرف�س   العقل 
املو�شوعة  والق�ش�س  واخلرافات 

التي لي�س لها اي دليل .
املنرب و االحكام ال�شرعية:

امل����ن����رب احل�������ش���ي���ن���ي واج���ه���ة 
�شوت  ي�شل من خالله   اعالمية 
احلق �شواء كان  باجلانب الفقهي  
ان  فنجد  واالجتماعي  والنقدي 
بيان احلكم  اىل  بحاجة   املجتمع 
الدينية من  واالبتالءات  ال�شرعي 
من  اخلطيب  يطرحه  م��ا  خ��الل 
مو�شوع  و يا حبذا االفتتاح باآيات 
لبيان  بداية  تكون  كثرية  قرانيه  
املوفق  والل  ال�����ش��رع��ي،   احل��ك��م 

لل�شواب .
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طالب حممد جا�شم

ول�����د ال�����ص��ه��ي��د ال�������ص���ي���خ حم���م���د ع��ل��ي 
ال�����ص��ي��خ م�صلم اجل��اب��ري  اجل���اب���ري جن��ل 
النجف اال�صرف عام )1361 ه�  يف مدينة 
عرفت  متدينة  اُ�صرة  يف  وترعرع  ون�صاأ   ،)

بالعلم والتقوى.
درا�شته:

بعد اأن امت ال�صهيد درا�صته يف املدرا�ض 
ال��ف��ق��ه يف مدينة  ال��ع�����ص��ري��ة دخ���ل ك��ل��ي��ة 
ال��ن��ج��ف اال����ص���رف، وج��م��ع ب��ني ال��درا���ص��ة 
حيث  احلوزوية;  وال���درا����ص���ة  اجل��ام��ع��ي��ة 
در�ض املقدمات وال�صطوح واجتاز مراحلها 

بنجاح، لي�صارك يف درو�ض اخلارج.
نششاطه:

ن�����ص��ط ال�����ص��ه��ي��د ال����راح����ل يف ال��ت��ب��ل��ي��غ 
ال��دي��ن��ي وه���و يف ع��ن��ف��وان ال�����ص��ب��اب، وب���داأ 
اآي��ة  عهد  يف  البعثي  ال��ن��ظ��ام  �صد  ج��ه��اده 
اهلل العظمى ال�صيد حم�صن احلكيم، ومل 
االنحرافية  ال��ت��ي��ارات  مواجهة  يف  ي��ردد 
اأينما وجدت، ال يخاف يف ذلك لومة الئم 
ومعهم  البعثيني  واج���ه  غ��ا���ص��م،  ع���دوٍّ  اأو 
ال�صيوعيني وا�صتطاع اأن يعيد الكثري من 

ال�صباب اإىل جادة ال�صواب.
�صهر  يف  ال��دي��ن��ي  التبليغ  م��وا���ص��م  ويف 

حم�����رم احل�������رام و����ص���ف���ر اخل�����ري و���ص��ه��ر 
رح���ت  يف  ي�صافر  ك��ان  امل��ب��ارك،  رم�صان 
تبليغيه اىل مناطق خمتلفة من العراق .

اأر�صله اآية اهلل العظمى ال�صهيد ال�صّيد 
حم��م��د ب��اق��ر ال�����ص��در اإىل م���دن اجل��ن��وب 
العراقية وكيً� عنه; فن�صط هناك موؤدياً 
اإىل  النا�ض  ار���ص��اد  يف  اال�ص�مية  ر�صالته 

احلق واحلقيقة.
 ا�شتششهاده:

وما اأن بلغه نباأ اعتقال املرجع ال�صهيد 
ال�صدر حتى نه�ض مب�صوؤوليته، وا�صتطاع 
غا�صبة  م��ظ��اه��رات  يف  ال��ن��ا���ض  ي��ع��ب��ئ  اأن 
احتجاجاً على قيام حزب البعث باعتقال 
ال�صيد ال�صهيد. ولهذا ال�صبب قام ج�وزة 
ال��ب��ع��ث يف االج���ه���زة ال��ق��م��ع��ي��ة ب��اع��ت��ق��ال 
�صجون  اإىل  واق��ت��ادوه  اجل��اب��ري  ال�صهيد 

�صدام الطاغية.
وه����ن����اك ل���ق���ي م����ا ل���ق���ي م����ن ���ص��ن��وف 
فيه  ي�صمد  ال  ال���ذي  الوح�صي  التعذيب 
�صعبان  ويف  ال�����ص��ادق��ون،  ال���رج���ال  ���ص��وى 
الطاهرة  روح���ه  فا�صت   ) ه���   1399 )ع���ام 
���ص��ه��ي��داً يف ���ص��ب��ي��ل اهلل ���ص��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل 

وتبليغ ر�صاالته.

ال�سهيد حجة الإ�سالم وامل�سلمني 
ال�سيخ 

حممد علي اجلابري
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ال�شيخ ح�شن ملكي

احلب، هو رغبة كل فرد عاقل يتعاي�ض يف 
هذه الدنيا، ويبتهج مبقدار حب االفراد له، 
فكيف مبن ي�صل حلب اهلل ؟ جتده يف حالة 
يكاد اأن ال حتمله االأر���ض من فرحه، بعك�ض 
ممن  ف��ان��ه  اهلل  ع��ب��اد  على  املتجرب  امل�صتكرب 
ال يحظى مبحبة اهلل تعاىل حيث قال يف 
يَن}،  امْلُ�ْصَتْكرِبِ ُيِحبُّ  اَل  ��ُه  النحل:  {اإِنهَّ �صورة 
وهذا ن�ض وا�صح من رب اجل�لة ال يتكلف 
 : الفرد يف تاأويله، وعن االمام الع�صكري
املوؤمنني، قال اهلل تعاىل: {يا  اأمري  عن 
اأزاري،  والكربياء  ردائ��ي،  الفخر  اإن  مو�صى، 
فمن نازعني يف �صيء منهما عذبته بناري}، 
وال���ت���ك���رب ال�������ص���ادر م���ن االإن�������ص���ان اإمن�����ا هو 
لنق�ض ي�صت�صعره يف نف�صه و�صاأنه، وهذا مما 
قال:  حيث    املوؤمنني  اأم��ري  له  ي�صتغرب 
اأول��ه نطفة واآخ��ره جيفة،  اآدم  »عجبت الب��ن 

وهو قائم بينهما وعاًء للغائط، ثم يتكرب«!
غري  م��ن  امل�صتمرة  ال�ص�لة  ع��ن  ناهيك 
اأو ر�صد رب���اين، الأن��ه ن��ازع اهلل تعاىل  ه��داي��ة 
  اهلل  م��ن  العقاب  وي��ن��ال  خ�صائ�صه،  يف 
املتمثل ب��رف��ع ال��رح��م��ة م��ن��ه ب��وا���ص��ط��ة ع��دم 
ت�صديده واإر�صاده فقال عز من قال يف �صورة 
��ِذي��َن  ��ِرُف َع���ْن اآَي���اِت���َي الهَّ ااْلأَْع�������َراِف: }���َص��اأَ���صْ
{، وهنا البد  قِّ وَن يِف ااْلأَْر�ِض ِبَغرْيِ احْلَ ُ َيَتَكربهَّ
املبا�صر  اأن يجتهد الفرد يف عدم التكرب  من 
وغ�����ريه الأن�����ه -ك���م���ا ال ي��خ��ف��ى- يف االآخ�����رة 
تتج�صد االأعمال فيكون هذا امل�صتكرب كقيا�ض 

لها  ق��وة  وال  ح��ول  ال  التي  ال�صغرية  النملة 
فتدا�ض  ووه��ن��ه��ا  و�صعفها  ���ص��غ��ره��ا  ب�صبب 
من هنا وهناك، وقد اأتى يف الن�ض ال�صريف 
املتكرّبين  »اإّن  يقول:    عبداهلل  اأب��ي  عن 
وِر الذّر، يتوطاأُهم النا�ُض حّتى  ُيجعلون يف �صُ

يفرَغ اهلُل من احل�صاب«.
ت��ك��رب هو  م���ن  اأول  اأن  امل��ع��ل��وم  ه���و  وك��م��ا 
اإبلي�ض الرجيم اللعني، قال  : }َف�َصَجَد 
ا�صتكرَب  اإبِلي�َض  اإاّل  اأجمعوَن  كلُُّهم  امل�ئكُة 
ر�صول اهلل  الكافريَن{ وروي عن  ِم��َن  وَك��اَن 
 قوله: »اإّياكم والِكرب، فاإّن الِكرب يكون 

يف الرجل واإّن عليه العباءة«.
وروي ع��ن اأم����ري امل��وؤم��ن��ني ع��ل��ي ب��ن اأب��ي 
طالب قوله: »اإّياك والِكرب فاإّنه اأعظم 
اإبلي�ض«  حلية  وه��و  ال��ع��ي��وب،  واالأُم  ال��ذن��وب 
و»���ص��ر اآف����ات ال��ع��ق��ل ال���ِك���رب« و»اأق���ب���ح اخُل��ل��ق 
ال��ِك��رب، ف��اإّن��ه راأ���ض الطغيان  الكرب« و»اح���َذر 

ومع�صية الرحمن«
وع����ج���ه يف م������راودة امل��ق��اب��ر ب���ني ف��رة 
واأخرى واالتعاظ باالأجداث املمددة والقبور 
ال�صامتة، وال بد للمتكرب من توبة وا�صتغفار 
العميق فقد  التكرب  حتى يلتئم جرح براثن 
  روي عن االإمام ال�صّجاد علي بن احل�صني
، فلي�ض  اإل��ي��ه  واأت���وب   ، ا�صتغفر اهلل   « ق��ول��ه: 
امل�صتكرب ي�صر على  اإن   ، مب�صتكرب وال جبار 
الذنب الذي قد غلبه هواه فيه ، واآثر دنياه 

على اآخرته «.

ال�صعي  يف  ل��صتمرار  يحتاج  كله  وه���ذا 
احلثيث للتوا�صع والبد اأن يعلم اأّن التوا�صع 
اأب��دا بل يزيد من  ال ينق�ض من �صاأن الفرد 
، فكما  ���ص��اأن��ه ع��ن��د ال��ع��ق���ء وع��ن��د اهلل 

ج�����اء ع����ن االإم������ام 
 :   ال�����������ص�����ادق 

»وم��������ن ت����وا�����ص����ع هلل 
من  كثري  على  اهلل  �صرفه 

عباده«
واأم������������������ا امل������ت������ك������رّب، 

ف���ه���و ذل�����ك ال��ن��اق�����ض 
وال�������ص���اق���ط ال�����ص��اع��ي 
بالكرب  ع��ي��وب��ه  ل�����ص��د 
واجل��ربوت، وال يعلم 
االإهانة  ذل��ك  باإنه يف 

قبل  الدنيا  يف  لنف�صه 
االآخ���������رة وق�������ال اأم����ري 

: »م��ا تكرّب  امل��وؤم��ن��ني 
ااّل و�صيٌع«

واإي�����اك�����م  اهلل  ج���ع���ل���ن���ا 
  وخدام �صيد ال�صهداء
م���ن امل��ت��وا���ص��ع��ني ب��ربك��ة 

واآل  حممد  على  ال�����ص���ة 
حممد.

التكربّ والتوا�صع
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ب�شم الل الرحمن الرحيم 
لكم  ون��ق��ول  الرتحيب  اج��م��ل  بكم  ن��رح��ب 

ال�شالم عليكم ورحمه الل وبركاته..
القارئ   تعرفوا  ان  نتمنى  بداية  يف 
الكرمي ب�شخ�شكم الكرمي ومن كان له الف�شل 

عليكم ومبن تاأثرمت من اخلطباء ؟
اللهم  الرحيم   الرحمن  الل  ب�شم 
�شلي على حممد وال بيته الطيبني الطاهرين، 
اال�شم ال�شيخ عبد احلي عبا�س علي ال قمرب 
�شعبان  �شهر  يف  1405ه��ج��ري��ة  م��وال��ي��د  م��ن 
املبارك من اهايل القطيف من جزيرة تاروت 

متزوج ويل ابن ا�شمه كاظم .
الف�شل من  اوال  الف�شل علينا  له  ومن كان 
الل �شبحانه وتعاىل وبركات ال حممد  وبعد 
ذلك للوالدين ابي وامي فكان  الوالد يحفزين 

االدعية   اقراأ  وباخل�شو�س كنت  القراءة  على 
اخل��روج من  قبل  نقراأ  كنا  االفتتاح  دعاء  من 
العالمة  يد  على  باخلطباء  ،وت��اأث��رت  البيت  
الل( )رع���اه  امل��ره��ون  احلميد  عبد  ال�شيخ 
احبه كثريا واعتربه قدوة يل وهو من اخلطباء 
وهو  القطيف  يف  اخلطباء  �شيخ  ه��و  وحاليا 
من  كثري  على  كبرية  ب�شمة  لهم  الذين  من 
تاأثرت  الذي  القدوة  هو  هذا  الكبار  اخلطباء 

به وباأ�شلوبه وتعامله و�شخ�شيته . 

للمنرب  ال��ت��ج��دي��د  م���ع  ان���ت���م  ه���ل 
احل�شيني ام ان  املنرب البد ان يكون للق�شية 
نظر  وج��ه��ات  لديكم  وه��ل  فقط  احل�شينية 

تريدون  طرحها لتجديد املنرب احل�شيني ؟
املنرب احل�شيني  بان  ريب  وال  ال�شك 

هو االهتمام االول ومعرفة الق�شية احل�شينية 
 وابعادها وا�شبابها ،وقول  االمام احل�شني
خرجت  واإمنا  بطرًا  وال  اأ�شرًا  اأخرج  ل  )اإين 
لطلب االإ�شالح يف اأمة جدي(فكل ا�شالح فيه 
احلد املعقول الذي هو يالم�س ويالئم النا�س 
تعامله  وكيفية  ق�شاياهم   ويعالج  واملجتمع  
االن�شان  املجتمع ومع عائلته في�شلح ذات  مع 
ويعلمه املبادئ والقيم ،بحيث  ان اخلطيب ال 
يدخل يف متاهات بعيد او يعالج  ق�شايا اكرب 
من حجمة او اكرب من املجتمع  الذي امامه  او 

ق�شايا اجتماعية .
 نعم نحن مع التجديد يف املنرب احل�شيني 
تبقى  بل  املنرب احل�شيني  يغري هوية  ال  والكن 
ا�شالة املنرب كما هي موجودة نعم التغري يكون 
املكان  تغري  مبقت�شاه  الزمان  تغري  مبقت�شاه 

ال�شيخ عبد احلي قمرب

طالب حممد جا�شم 
طالل �شعد

اجلواب

اجلواب

ال�شوؤال

ال�شوؤال
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اأي ان انت عندما تتكلم او تخطب يف ال�شرق 
يجب   والك��ن  ال��غ��رب  يف  تخطب  عما  تختلف 

املحافظة على ا�شالة املنرب .
الكبار  واخل��ط��ب��اء  ال��ع��ل��م��اء  ���ش��رية 
املجتمع وهناك  والدرو�س االخالقية يف حياة 
الكثري من املوؤلفات حول ق�ش�س العلماء هل 

ا�شتخدمتم هذه الق�ش�س يف جمال�شكم ؟
ا�شتخدمنا  ان��ن��ا  ري���ب  وال  ���ش��ك  ال 
املجال�س   يف  والعلمائية  االخالقية  الق�ش�س 
وملا لها اثر وحب النا�س يف اال�شتماع اىل هذه 
وه��ذا  الكبار   واخلطباء  العلماء  الق�ش�س 
االمر يحبه  اال ن�شان الكبري وال�شغري  ملا لها 
من اثر كبري يف �شناعة الفرد من حتت املنرب 

احل�شيني  .

وخ�شو�شا  احل�شيني  املنرب  يعترب 
كل  بني  توا�شل  و�شيلة  الف�شائيات  زم��ن  يف 
دور  فما هو  االخ��رى  واالدي��ان  املذاهب  ابناء 

اخلطيب يف هذا ال�شاأن؟
يف  ال�����ش��اأن   ه��ذا  يف  اخلطيب  دور 
ت�شوري  بانه يظهر الدين  اال�شالمي ال�شحيح 
واملبادئ اال�شالمية ال�شحيحة ويو�شحها من 
خ��الل ال��ق��ران وال���رواي���ات وم��ن خ��الل فهم 
فهمه  خالل  من  ال  والروايات  للقران  العلماء 
القران  لهذا  العلماء  فهم  من  وامنا  كخطيب 
الكرمي لكالم الل وماذا يف التعامل  مع االديان 
اخلطيب  فهذا  النا�س  مع  وكذلك  وامل��ذاه��ب 
يجب عليه ان يخرج املبادئ والقيم والتعاليم 
التي جاء به النبي  ويف م�شمون الرواية 
عن االمام الر�شا )فاإن النا�س لو علموا 
بع�س  م��ن  كثري  التبعونا(  كالمنا  حما�شن 
اجلزيئات  بع�س  على  ال�شوء  ي�شلط  االحيان 
على  ال�شوء  ي�شلطون  العلماء  ان  العلم  م��ع 
فيها  ثمرات كبرية  فيها من  ملا  جميع جوانب 
تو�شيح عن اال�شالم وفيها تو�شيح اىل الت�شيع 

والتو�شيح للمذهب ال�شحيح.

جند كثري من اخلطباء ي�شتخدمون 
ال��ورق��ة م��ن خ���الل ق����راءة اب��ي��ات ال��ن�����س او 
واالآي��ات  االحاديث  حتى  او  الق�شيدة  مقاطع 
املوبايل هل  ا�شتخدام جهاز  وكذلك  القراآنية 
�شلبية  تعتربونها  وهل  الظاهرة  هذه  مع  انتم 

ام ايجابية ؟.
الورقة   ا�شتخدام  ب��ان   ت�شوري  يف 
،وكذلك  االول��ي��ة  الناحية  من  �شلبي  ام��ر  هو 
احلفظ  عدم  الورقة  على  التعود  �شلبيات  من 
الهمة  وعدم بذل  والتكا�شل  واخلمول وعدم 
  البيت  اهل  ن�شو�س  اجلهد يف حفظ 
النعي ،فاحلفظ  الكرمية وحفظ  االآية  وحفظ 
االن�شان  يحفظ  عندما  وجليل  وا���ش��ح  ام��ر 
ي�شتطيع ان يقرا م�شيبة احل�شني يف اي 

وقت ويف اي مكان  فهذه فوائد احلفظ .
ورمب�����ا ي�����ش��ت��ث��ن��ي م���ن ي���ري���د خ���دم���ة اب��ي 
لدية  توجد  ال  والك��ن   عبداللهاحل�شني
ح��اف��ظ��ة وي��ق��ول ح��اول��ت وح���اول���ت والك���ن ال 
ي�شعد  ان  فيه  با�س  ال  فهذا  احلفظ  ي�شتطيع 
املنرب ويف يده ورقة لكي ال نحرمه من خدمة 
ان  جن��د  ع��ام  كحكم  ،وام���ا    احل�شني 
اخرى مثل  امور  امورا ويرتك  البع�س يحفظ 
عن  روايات  يقرا  او  القراآنية  الن�شو�س  يقراأ 
ورقة، يف ت�شوري هذا �شلبي ويولد الك�شل بل 
اذا كان هناك خطباء يعتربونك قدوة �شوف 

يحذون حذوك يف ا�شتخدام الورقة.
االح�����ك�����ام ال��ف��ق��ه��ي��ة وامل�������ش���ائ���ل 
ال�شرعية هل هي من م�شوؤولية اخلطيب وهل 
ا�شتطعتم  ان تو�شلوها اىل املجتمع من خالل 

حما�شراتكم ؟
اتوقع بان االحكام الفقهية وامل�شائل 
ال�شرعية بتو�شعها نعم هي خمت�شة باخلطيب 
ورمبا على طالب العلم. والكن اخلطيب يحتاج 
تكون  احل��وزة  يدر�س يف  فعندما  احل��وزة  اىل 
ال�شرعية  امل�شائل  هي  م�شوؤولياته  اح��دى  من 
يعرفها  ان  ه��و  عليه  يجب  ال��ت��ي  االب��ت��الئ��ي��ة 
ال��و���ش��وء  ك��ي��ف يطبق  ب��داي��ة االم���ر الن���ه  يف 

وكيف يطبق ال�شالة  فاذا هو يعرفها �شمن 
م�شوؤوليته ان يو�شح هذه امل�شائل اىل املجتمع 
وزكاة  خم�س  احكام  من  امل�شائل  وخ�شو�شا 
و�شيام وحج وعمرة وغريها من االحكام التي 

يطلقوا عليها االحكام االبتالئية .
ماهي ن�شيحتكم للمبتداأين يف هذا 

املجال وهذا الفن ؟
الن�شيحة االوىل يجعل له قدوة من 
معرفة  منه يف  ي�شتفيد  لكي  العلماء  اخلطباء 
اخلطابة وياأخذ الفكرة واملعرفة اخلطابية من 
هذا اخلطيب الذي جعله قدوتا له ، هذا اول 

االمر .
احل��وزة  اىل  ينتمي  ان  ال��ث��اين  االم���ر  ام��ا 
العلمية الأن احلوزة تفتح ابوابا ل تكن مفتوحة 
املجاالت  من  الكثري  يف  ويتو�شع  قبل  من  له 
وي�شتطيع ان يفهم الروايات ب�شكل او�شع وادق 
املنت  ويدر�س  ال�شند  يدر�س  وخ�شو�شا  واكرث 
وبتايل  وغريها  والفقه  الرجال  علم  ويدر�س 
يت�شلط على املعلومات اكرث ويوؤثر على املجتمع 

اكرث وي�شمع منه اكرث .  
جم��ل��ة ���ش��دى اخل��ط��ب��اء ق��د تكون 
اخلطابة  بفن  تعنى  العراق  يف  االوىل  املجلة 
وك��ب��ار اخل��ط��ب��اء ،م��ا ه��و راأي��ك��م بها وم��اذا 

تقولون ملحرريها؟ 
جملة �شدى اخلطباء وجدتها  جملة 
خري  عليها  القائمني  الل  ف��ج��زاء  ح�شينية 
احل�شني  مع  يح�شروا  ان  الل  و�شاء  اجل��زاء 
واملجتمع  للخطباء  فوائد  من  لها  ومل��ا   
باملنرب  املرتبطة  فقهية  واحكام  مقاالت  من 
احل�شيني  وغري ذلك من االمور  وان يرزقكم 
رب  لل  واحل��م��د  بيته  وال  احل�شني  �شفاعة 

العاملني .

اتاحة  على  ال�شكر  جزيل  ن�شكركم  ختاما 
فر�شة القاء بكم و�شكرا .

اجلواب
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ال�شوؤال

ال�شوؤال

ال�شوؤال

15

NOVEMBER (35) 2016

لقاء العدد



مدينة كربالء املقد�شة ت�شم عدد كبري من 
اجلوامع واحل�شينيات يف مركزها و�شواحيها 
للم�شجد  ان  امل�شلم  يعلم  وكما  واق�شيتها، 
الدور الكبري يف االر�شاد والتوعية االإ�شالمية، 
ثقايف  مركز  هو  واجلامع  امل�شجد  يكون  حيث 
فيه،  وال��دع��اء  ال�شالة  على  مقت�شرا  لي�س 
ففي زمن الر�شول حممد  كان يتخذ منه 

منطلقا لن�شر االإ�شالم املحمدي.
واجلوامع واحل�شينيات يف كربالء املقد�شة 

تت�شم بعراقتها وقدمها وما قدمته ملرتاديها.
وم����ن اج����ل ال��ت��ع��ري��ف ب���ه���ذه اجل���وام���ع 
واحل�شينيات من خالل جملة �شدى اخلطباء 
ك���ان ل���ك���ادر امل��ج��ل��ة زي�����ارة جل��ام��ع االم���ام 
الطاق  باب  منطقة  يف  يقع  ال��ذي   املهدي
املتويل  مع  التقينا  الزعفراين،  طاق  جم��اور 

ال�شيد �شالح ال ن�شر الل.

املتويل على اجلامع هو ال�شيد �شالح عليوي 
�شياع ال ن�شر الل من مواليد 1951م.

تاأ�شي�س  ب��داي��ة  ع��ن  ال�شيد  الينا  حت��دث 
�شيد  قال:  حيث  له  بالتربع  قام  ومن  اجلامع 
هذا اجلامع عام 1996م من قبل املتربع ال�شيخ 
حممد ح�شن اجلزيري �شعودي اجلن�شية وهو 

ملك خا�س وجعله جامع وم�شلى اىل الزوار.
والتولية  اخلدمة  تتوارث  ان  املعروف  من 
للجوامع واحل�شينيات فهل يا ترى كان جلامع 

االمام املهدي ذاك املنهج؟
اأجاب ال�شيد ن�شر الل قائال: كان املتويل 
الل  ن�شر  ال  �شياع  عليوي  ال�شيد  هو  �شابقا 

)رحمه الل( وورثت اخلدمة بعد ابي.
ي���اأم امل�شلني  ل��ك��ل ج��ام��ع ام���ام ج��م��اع��ة 
لتعاليم  وير�شدهم  ويوعظهم  فيهم  ويخطب 
ج��واب  ف��ك��ان   ،البيت اه���ل  واخ����الق 
اذك��ر  بحديثه:  للجامع  االأئ��م��ة  ع��ن  ال�شيد 
ال�شيخ احمد احلائري كان امام جماعة وجاء 
وهو  جماعة  امام  الالمي  ها�شم  ال�شيخ  بعده 

املوجود حاليا.
من  يخلو  ل    احل�شني  االم���ام  ذك��ر 
التي  الل  ببيوت  فكيف  زم���ان  او  م��ك��ان  اأي 
تقام بها ال�شالة وهو من اقام ال�شالة بدمه 
ال�شيد  مع  اللقاء  �شمن  من  فكان  الطاهر، 
يقيمها  التي  اجلامع  برامج  ح��ول  الل  ن�شر 
يف  حديثه:  فكان  الدينية  املنا�شبات  اث��ن��اء 
وخ�شو�شا  ح�شينية  جمال�س  تقام  مو�شم  كل 

جمال�س  تقام  حيث  و�شفر  حمرم  �شهري  يف 
الثالث ع�شر من  يوم  اول يوم حمرم اىل  من 
حمرم وكذلك تقام جمال�س ح�شينية من قبل 
وكذلك  وغريهم  املنطقة  ابناء  من  املتربعني 
بقية ايام من �شهري حمرم و�شفر يف الزيارة 
ال��زوار  ام��ام  اجلامع  اب��واب  تفتح  االأربعينية 
ونقوم بخدمتهم وكذلك يف �شهر رم�شان تقام 

املحافل القراآنية ومائدة افطار لل�شائمني.
ويف زمن التقيد والظلم واال�شطهاد واليوم 
نحن يف زمن ن�شر علوم اهل البيت واخالقهم 
الفرق  �شالح  ال�شيد  ي��رى  فكيف  وثقافتهم 
القمعي  البعثي  الدكتاتوري  النظام  بني حقبه 

وزمننا اليوم؟
�شنة 2003م  قبل  �شابقا  و�شع اجلامع  اما 
الطاغية  البائد  النظام  ازالم  مطاردة  رغم 
ال�����ش��الة  ان  اال  واحل�����ش��ي��ن��ي��ون  للم�شلني 
قليلة،  ولكنها  قائمة  احل�شينية  واملجال�س 
وام���ا و���ش��ع اجل��ام��ع ب��ع��د ع���ام 2003م ك��ان 
وا�شحًا  ب��ات  امل�شلني  ع��دد  ف��ازدي��اد  اأف�شل 
واقامة �شالة اجلماعة يف كل فري�شة، كذلك 
رم�شان  �شهر  يف  قائمة  احل�شينية  املجال�س 
و�شهري حمرم و�شفر وغريها من املنا�شبات 

الدينية.
هذا ما ي�شعنا لنقل ما منلكه من وقت ومن 
وفق   املهدي االم��ام  جامع  عن  معلومات 
وان  ح�شناتهم  �شجل  يف  وكتبه  اجلميع  الل 
يجعل االمام املهدي �شفيعهم يوم القيامة.

ال�شوؤال

جامع الإمام املهدي
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ين                        ُم�شطفى جمال الدرِّ

ُيْنبيك كيف دُم ال�صه�ادِة َيخُل�ُد
يف ال�ص���اِم يف َمث���وى اأُم��ّيَة َمرَقُد

و�ص��م����وُخ دولِت������ها َل�َدي���ِه َي�ص��ج�ُد
����رٌح ِمن االإمي�ان، َزْه����ُو اأُمّي����ٍة �صَ

����ُد حّت�����ى ِحج�������ارُة ركِن���������ِه َت����ت��وقهَّ
َرَقدت به بنُت احل�صني فاأو�َصَكت

���ُد ُجَثِث ال�صح��ايا جمَده��ا وُت�صيِّ
كان���ت �َصب���ّيَة دول���ٍة َتب��ن���ي عل������ى

باأ�ُض احلديد، وقاَم هذا الَع�صَجُد
حّت����ى اإذا داَل����ت َت�ص����اَق�َط َفوَقه�ا

َتَرفاً على َو�َصِر الُقمامِة َيرُق�ُد
ا اآ�صتفيقي يا ِدم�صق، واأيِقظي هيهَّ

تلك الدماُء َي�صوُع فيها املَ�صَهد
واأَري���ِه كي���ف َترَبّع���ْت يف ع���ر�ِص������ِه

ُيْنبيك كيف دُم ال�صه�ادِة َيخُل���ُد
يف ال�ص����اِم يف َمث��وى اأُمّي���َة َمرَقُد

ُفّلْت �صوارُم��ه وم����اَل ب���ه الَغ���ُد
َم���ن راَح َيع����ِدل َمي���َل ب���دٍر اأم�ُص�ُه

جَتَرُّ اأكب����اَد الُه����دى وُتَع��رِب����دُ 
�صَت���َظلُّ ه��ن�ٌد يف َج�ح�ي�ِم ُذح�وِله�ا

ُد للظ�امل����نَي عل���ى الزم����اِن ُيَج����دهَّ
وَيَظ���لُّ جم���ُدِك يا ُرقّي����ُة ِعب�رًة

�د بج�����ِل َمف���ِرق���ِه النب��يُّ حممهَّ
َيذك��و ب���ه ِعطُر االأذاِن وَيزَدهي

ُد َيْندى، وِمن َو�َصِح الُهدى َيَتورهَّ
خُرُه وَيكاُد ِمن َوَهِج التِّ�وِة �صَ

���������ُد وُه��م���وُم اأفئ���دِة املَوال����ي ُح�صهَّ
ٌم وعل���يه اأ�ص����راُب امل�ئ��������ِك ُح�وهَّ

دُ  بال�صاِم قب����ُر » ُرَقّي���������ٍة « َيتَج�����دهَّ
وِب��ِه َي�ط�وُف فُم اخللوِد ُموؤرِّخاً

بال�صاَم قرُب ُرقّيٍة َيتجّدُد
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ال�شيخ �شاحب الدك�شن

م��اأ���ش��اة  اأي  وع���ن  ن��ب��داأ  م�شيبه  اأي  م��ن 
ما�شي  �شهر �شفر متر علينا عدة  نتكلم ففي 
اىل  ورجوعهم  ال�شبايا  لوعة  فمن  ومنا�شبات 
مرور  بعد  وذل��ك  منه  الع�شرين  ي��وم  كربالء 
الدامية  ك��رب��الء  فاجعة  على  ي��وم��ًا  ارب��ع��ني 
ال��ر���ش��ول احل�شن  ���ش��ب��ط  ���ش��ه��ادة  وك���ذل���ك 
عن  نتحدث  ام  منه  ال�شابع  يف   املجتبى
الثامن  يف   حممد الكائنات  �شيد  وف��اة 
يوم  الن�شاء  نبداأ حالة  والع�شرين منه ودعونا 
االربعني ول�شان حال احلوراء تخاطب 

هادي الظعينة:
الل اعلي�����ك مر بين���ه يح��ادي الب���ل

مر بح�ش�ني ن�شجي��له الهظم و الذل
ذل او هظم ن�شجي���له او فرق��ة الب��ني

دالله��ا العلي���ل او يه���ل دم���ع الع�ني
يكلها الدار هذي او ذاك قرب اح�شني

هاي اقبور اخوجت و اال�شحاب الكل
كل الفخر ب�س الها او ا�شرب ما �ش��ار

طب��ت ك����ربال و القل���ب ي�جدح ن��ار

حتاجي الدار وين اهلج غدوا يا دار
دلي���ني اب���يا وادي ابي�����ا من���������زل

ابي���ا وادي ابي���ا من�����زل غ���دو عن�ج
خن��تي ال�شيف ما هذا الرجه مَنج

عن اح�ش���ني ع����ن عب����ا�س ان�ش����دج
و عن علي او جا�شم و العربن اتهل

تهل اعيونها او �شاح���ت يب���و اليم��ه
ه���وت مغ���شى عليها القربه ات�شمه

يا�ش������ل املراب���������ي اليق���ت�ل اب�ش��مه
جي���ف العدو يعدي املرقدك يا�شل

يا�شل الي�شله�ا او للج���يل اي�ش���يب
يا�ش��ل الع�شي�ره او للكالفه اهديب

يا ق�شور امل�شب���ل و امل�شب��له اب�شي��ب
جيف احلمر تتج�شر على امل�شبل

يامل�شبل هظ���م هظ���مي هظ���م كل��ي
يا عين���ي دم����ع م������ن دم ب�عد هلي

يا �شلم او ي������ا�ش����م او �ش����قم �ش���لي
جيف ا�شلمت يا �شم يا �شقم يا�شل

يا�ش�����م يا �شل�ي���ل اتق��له العي�������������له

جلث���وم او رب����اب او �ش��ك��نه او ليله
يا مهذب او يا وادي اليك����ت �شي����ل��ه

يا مق�ش����د او ي���ا م��ري������اع املمحل
يا رو�س املحل عزم�ي الب���يك���م ق���ل

يا ت������اج ال����ري�����ا�شه املنك اتف�شل
يا ميمر او يامر او �ش��ري او حنظ���ل

برياق اخل�شم و اخلا�شمك منجل
يا جايد خ�شم����ك ح���ي اف�����دى لك

يا اب��ن ام��ي �شلك �شفت �شحجيلك
مه�شومات مظل�����وم���ات ن�شجي�����لك

م�شب��يات م�������ن م��ن����زل لعد منزل
من منزل املنزل م�ا ن�شي���ل ال����را�س

جى ينوخذ عليك ونته ابو النوما�س
تعال او �شوف من �شافت قرب عبا�س

ت�����اره اأتق����وم ت������اره ت��وقع او تعول

�صهر �صفر ورزاياه امل�ؤملة 
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�شارة فا�شل الفتالوي

ا�صا�ض  هي  الذاتية  القوة  ا���ص��رار  معرفة  اأن 
ال��ت��غ��ري ،���ص��ب��ع��ة ا����ص���رار جت��ع��ل��ن��ا ن�����ص��ن��ع واق��ع��ن��ا 
وم�صرينا هي : )قوة االإدراك -  قوة الغاية – 
– قوة  – ق��وة الت�صامح والعطاء  ق��وة االإمي���ان 
ال��ط��اق��ة االإي��ج��اب��ي��ة – ق���وة ال��رك��ي��ز – وق��وة 
القرار (القوى ال�صبع هي  رمز االنا، ،اأذا قلت : 
عندما اأح�صل على املال ، اأو االجازة ، اأو التاأمل 
، ف�صاأ�صعر  اأو ال�صريك   ، اأو العمل   ، اأو املعرفة   ،
ب��ح��ال اأف�����ص��ل ف��اأن��ك ت��ه��در ح��ي��ات��ك يف االجت���اه 
اخلطاأ ولن تبت�صم احلياة قبل اأن تفعل اأنت ولن 
، ان  كانت  ان��ت  اأن تتغري  ال��ظ��روف قبل  تتغري 
املنا�صب  التوقيت  ه��و  ف���االآن  احل��ال��ة  ه��ي  ه��ذه 
.اأن معظم النا�ض يتعر�صون للخداع والتوجيه 
اأن   واال�صتغ�ل وكل ما على املرء ان يفعله هو 
ويعدهم  )يفتقدونه(  ب��ه  يرغبون  م��ا  يكت�صف 
بتحقيقه ومن ثم ميكن اأن ي�صتعبدهم لينفذوا 

له كل ما يريد .
.اأن معرفة ذاتك هي نقطة البداية .وتكون 

البداية معرفة قوة االأدراك  :
اواًل : قوة االأدراك

اأن االإدراك مبعناه اال�صلي هو روؤي��ة �صيء    
واختباره  وم�حظته  واإدراك���ه  به  وال�صعور  ما 
والقيام به من دون اأن تكون قد راأيته من قبل .
 وتو�صع االدراك :هو تو�صع الوعي واالنتباه 
اإىل اماكن مل ت�صلها من قبل مبعنى اأن تدرك 

وت�صعر  وتتعلم   وتكت�صف  وتفكر  وت�صمع  وترى 
ب�صيء مل تدركه من قبل هذا هو االإدراك . 

وك���ل اأن�����ص��ان مي��ك��ن��ه اأن ي��ط��ور ادراك�����ه فهي 
يدور،  ملا  واعياً  وي�صبح  اكت�صابها  ميكنه  مهارة 
،ع��ن��دم��ا ت�صبح مدركا  ول��ك��ل جم��ري��ات احل��ي��اة 
ميكنك  ل��دي��ك  ال��ق��وة  ون��ق��اط  ال�صعف  لنقاط 
اكرث  حياة  لتعي�ض  ال�زمة  التعدي�ت  اأج��راء 
�صعادة وقوة . اأن ادراكك للمكان الذي تقف فيه 
هو اخلطوة االأوىل نحو الهدف الذي تن�صده . 
كما يقول ابرهام لينكولن " لو اأننا علمنا اأواًل 
اأن نقرر ماذا �صنفعل  مكاننا يف احلياة فيمكننا 

  " وكيف نت�صرف 
 : رئي�صيني   ق�صمني  م��ن  االأدراك  وي��ت��ك��ون 

االأدراك الداخلي – واالدراك اخلارجي . 
واعياً  تكون  اأن  ه��و  ال��داخ��ل��ي:  االأدراك  اواًل 
 – – معتقداتك  ي��ح��دث داخ��ل��ك )اأف���ك���ارك  مل��ا 
عواطفك – قيمك – وما يثري غ�صبك – وما 
ي��غ��ري ���ص��ع��ورك – رغ��ب��ات��ك  - و اح��ت��ي��اج��ات��ك 
يعني  فهذا  قوياً  الداخلي  وعيك  يكون  عندما 
اأنك �صت�صبح قادراً على ال�صيطرة على افعالك 
املعلومات  فيها  تعمم  التي  والطريقة  وافكارك 

او حتذفها ، و�صتكون اأكرث مما تطمح اليه .
كيف ميكن لذلك اأن يكون حقيقياً  ؟ وكيف 

ميكن اأن تكون اأي �صخ�صاً غري نف�صك؟
ح��ال��ة  يف  ذات�����ك  ت���ك���ون  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن   •

م��واج��ه��ت��ك ل��ل��م��واق��ف احل��ا���ص��م��ة  . لكنك عند 
حتت  �صت�صبح  اج����راء  اأي  ات��خ��اذ  م��ن  اخل����وف 

و�صايا او و�صية اأي �صخ�ض يقوم بحمايتك .
يقوم  الذي  ال�صخ�ض  فاأن  احلظ  • ول�صوء 
التي  بالطريقة  تت�صرف  اأن  يتوقع  بحمايتك 

يرى عليك الت�صرف بها .
فمن   ، ذات���ك  ت��ك��ون  اأن  تخ�صى  كنت  اأن   •
بنف�صك  تعتني  اأن  فكرة  تخاف من  اأن  املحتمل 

، اأو مت�صك بزمام االأمور دون تدخل خارجي . 
فمن   ، ذات��ك  تكون  اأن  تخ�صى  كنت  اأذا   •
تطمر  اأن  ي��ج��ب  تغ�صب.  ان  تخ�صى  املحتمل 
الذي  ال�صخ�ض  ، واال تغ�صب  غ�صبك بداخلك 
تعتمد عليه يف حمايتك وبقائك ال نك �صتفقد 

مزايا ال�صخ�ض اذا عربت عما يف داخلك ......
ثانيا االأدراك اخلارجي : 

ال���وع���ي اخل���ارج���ي ي��ع��ن��ي اأن ت��ك��ون م��درك��اً 
اأن ال �صيء يف  ت��درك  اأن   ، للمحيط من حولك 
وان   ، نهار  بعده  الليل  اأن   ، ثابتاً  يبقى  احلياة 
اخلارجي  ،االأدراك  الليل  بظلمة  ينتهي  النهار 
اأن ت�صبح مدركاً لكل ما تقول وتعمل اأن تخلق 
التميز يف حياتك وحياة االآخرين . )كن ذاتك( 
اأن ت��ت��خ��ي��ل ح��ي��ات��ك واأن�����ت جتني  ه���ل مي��ك��ن��ك 
ح�صيلة الوعي الداخلي واخلارجي ؟ فقل انني 

ذاتي ،اأنني فقط ذاتي ، وان ذاتي تكفيني .   

اأنت ت�صنع واقعك
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يقول ال�شاعر : 
اين راأيت وقوف املاء يف�شده

اأن �شاح طاب وان ل يجر ل يطب
ادر����س واف��ه��م وتعمق وت��ف��وق وث��اب��ر واب��ذل 
عك�س  فاجلد  لتنجح،  اجلدية  هي  هذه  و�شمم، 
و�شف  وحينما  االم��ور،  االجتهاد يف  وهو  الهزل، 
)كان  قالوا:   االكرم النبي  �شري  الوا�شفون 
اذا جد يف ال�شري جمع( اي اهتم به وا�شرع فيه 
: االجتهاد  ، فمعاين اجلدية اذن يف ثالثة امور 
االعمال ) وعجلت  بادروا  وامل�شارعة،  واالهتمام 

اليك ربي لرت�شى( 
) و�شارعوا اىل مغفرة من ربكم وجنة( وغريها 
من الن�شو�س التي ت�شب نحو ال�شباب، فهذا نبي 
الل ال�شاب يحيى يقول له الل تعاىل: )خذ 
ات�شف  اذا  اال  ناجح  ينجح  ولن  بقوة(،  الكتاب 
ون�شاط  حيوية  ال�����ش��ب��اب:  يف  املمثلة  ب��اجل��دي��ة 
�شيد  عن   ، وم�شارعة  واهتمام  واجتهاد  وحكمة 
درر  م��ن  لنا  ن��رث  العاملني  رب  وو���ش��ي  املوحدين 
كالمه حيث قال )احذروا �شياع االعمار فيما ال 
يبقى لكم فتارك احلياة ال يعود(. الغرر والدرر.

امامهم  مت��ر  ان  ال�شباب؟  ينتظرون  ف��م��اذا 
�شعف  يف  اأنف�شهم  فيجدون  يفيقون  ثم  االي��ام 
ووهن !!!؟ ولكي تت�شف باجلدية، اجعل افكارك 
بالعمل  حية  وامانيك  وتطلعاتك  طموحاتك  و 
وا�شبحت  حبي�شة،  هي  ا�شبحت  واال  واملمار�شة، 
انت هزليا ال تعرف قيمة العمل والأتعرف اجلدية. 
ال  حتى  ع��م��رك،  قيمة  وادرك  االوق���ات،  اغتنم 
يقال عنك: ) انك ال حت�س ت�شييع وقتك ( ولكي 
كالمك  من  اكرث  عملك  اجعل  باجلدية  تت�شف 
لن  وهذا  والكوارث  امل�شائب  وطاأة  حتت  حتى   ،
يدفعونك  الذين  اجل��ادي��ن  مب�شاحبة  اال  يكون 

وترك  العمل  يف  واجلدية  النجاح  قمة  نحو  دفعا 
الك�شل والفتور وتثبيط الهمة والركود .حيث قال 
امري املوؤمنني علي بن ابي طالب  )بح�شن 
ال��ق��ول(،  ال��ع��ل��م ال بح�شن  ث��م��رة  ال��ع��م��ل جت��ن��ي 
ولن   ، تع�شقه  حتى  بالعمل  متتع  وال���درر.  الغرر 
ياأتيك العمل حتى حتبه ، ولن حتبه حتى متتزج 
 -1 عليك  ولذلك  العمل  م�شاعر  مع  م�شاعرك 
احرتام العمل 2- ال تتعال عليه 3- اجعل للعمل 
هدفا  4-اجنز بكل طاقة لديك وتعمق فيه واتقنه 

جيدا واجعله ا�شا�شا تبنى به �شخ�شيتك .
ارك��ان��ك،  م��ن  رك��ن��ا  العمل  ي�شبح  وب��ذل��ك   
وجزًء ال ي�شتطيع ان يتخلى عنك، وما اجمل ان 
تتعامل معه بروح الفنان، فت�شع مزاجك كله يف 
العمل، تر�شم بري�شتك اجلمال النابع من داخلك 
واه��داف��ك  اح��الم��ك  فتطبيق  لوحتك،  لرت�شم 
ملعادلة  املتمم  العن�شر  ه��و  ال��واق��ع  ار���س  على 
عادة  وهو  االجن��از  �شلب  هو  التطبيق  االجن��از، 
يتوقع  ال  يطبق  ال  ومن  املتفوقني  و�شر  الناجحني 
اي نتائج البته فتخطيط بل تطبيق كمن �شرع يف 

الرئي�شية  اخلطوط  ور�شم  جمالية،  لوحة  ر�شم 
عن  ع��ب��ارة  اللوحة  فتكون  عنها  ك��ف  ث��م  فيها، 
اللوحة  خطوط بال معنى، فهل ميكن ان تو�شف 
باجلمال؟ حتى وان كان را�شمها يحمل يف عقله 
االفكار  هذه  يرتجم  ل  فهو  لها  جمالية  افكارا 
خطط  من  ح��ال  كذلك  ال���ورق،  على  �شيء.  اىل 
اجلمالية  واالفكار  انت،  هو  فالر�شام  ينفذ،  ول 
هي اهدافك والفر�شاة هي خططك، ور�شمك هو 
فعلك وجهدك الذي يثمر، يف النهاية اللوحة تبهر 
يف  جناحك  من  اجمل  لوحة  هناك  وهل  العقول 
احلكمة  هذه  اجمل  وما  حياتك.  اهداف  حتقيق 
يرويها  ب�شيط،  رجل  من  خرجت  التي  الب�شيطة 
لنا دكتور ابراهيم الفقي: )كان والدي يقول يل 
دائما: احلكمة ان تعرف ما لذي تفعله، واملهارة 
تفعله(.  ان  هو  والنجاح  تفعله،  كيف  تعرف  ان 
ر�شمك  وامل���ه���ارة  ل��ه��دف��ك،  و���ش��ع��ك  فاحلكمة 
خلطتك، والنجاح ان تفذ وترتجم هذه االهداف 

واخلطط على �شفحة حياتك

�شعاد احل�شيني

كيف تنطلق يف ميدان حياتك 
وتت�صف باجلدية
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قريبًا في كرباء؛ افتتاح جامعة "وارث االأنبياء" االأهلية 

�شّجادية(  )تراتيل  معر�س  افتتاح  نششر  داَر   )44( من  اأكثر  بمششاركة 
الدولّي الثالث للكتاب

تنوي العتبة احل�شينية املقد�شة افتتاح جامعة 
كليتي  مبدئيًا  ت�شم  كربالء  االأنبياء" يف  "وارث 

واالقت�شاد". "االإدارة  و  "الهند�شة" باأق�شامها 
للعتبة  ال��ع��ام  االأم���ني  م��ع��اون  اأك���د  اإىل ذل��ك 
�شتكون  اجلامعة  اأن  ال�شامي،  اأف�شل  احل�شينية، 
من  ال��وط��ن  يف  العلمية  امل�شرية  خلدمة  راف���دًا 

خالل خمرجات علمية كفوءة خلدمة العراق.
اجتماع  "عقد  ال�شامي،  قال  التفا�شيل،  ويف 
العايل  التعليم  اللجنة املكلفة من وزارة  من قبل 
ملقابلة الكادر التدري�شي لكليتي الهند�شة واالإدارة 

االأنبياء  وراث  جامعة  �شتوؤ�ش�س  التي  واالقت�شاد 
تكون  الأن  املقرتحة  املواقع  على  الك�شف  واإج��راء 

مقرًا للجامعة".
فيما اأكد مدير التعليم االأهلي يف وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي، الدكتور علي الالمي، ان 
متقدمة  خطوات  قطع  ال���وارث  جامعة  م�شروع 

ومنها اللقاء بالكادر التدري�شي.
 وقال "كان اأغلبهم قد تخرجوا من جامعات 
لالرتقاء  عالية  همة  ويحملون  العال  يف  ر�شينة 

باجلامعة".

لالإطالع  برحلة  "�شنقوم  الالمي،  واأ���ش��اف 
ال��وارث  جامعة  الإن�شاء  املقرتحة  االأم��اك��ن  على 
وهي ثالثة اأماكن )موقع مدار�س الوارث التابعة 
املجمع  اأو  الزائرين  مدينة  اأو  احل�شينية،  للعتبة 

القراآين الواقع على طريق بغداد(".
العايل  التعليم  وزارة  موقف  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
والبحث العلمي �شاند ومتبني لكافة انواع الدعم 

للجامعة.

�شة  افتتح املتويلهّ ال�شرعيهّ للعتبة احل�شينيهّة املقدهّ
ه(  �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي)دام عزهّ
احل��رام  م  )18حم���رهّ اخلمي�س  اأم�س  ي��وم  ع�شر 
2016م(  ل  االأوهّ ل�)20ت�شرين  املوافق  1438ه���( 
مهرجان  اليات  فعهّ �شمن  املقام  الكتاب  معر�َس 
ما  الثالث يف منطقة  الدويلهّ  ادية(  �شجهّ )تراتيل 
من  العديد  مب�شاركة  ال�شريفني  احلرمني  بني 
وكذلك  والعامليهّة،  والعربيهّة  العراقيهّة  الن�شر  دور 
املعر�س  �شهد  حيث  �شة،  املقدهّ العتبات  اأجنحة 

اد املعر�س. اإقبااًل وا�شعًا من قبل الزائرين وروهّ
االأجنحة  ه��ذه  يف  الكربالئي  ال�شيخ  ل  وجت��وهّ
احل�شينيهّة  العتبة  م�����ش��وؤويل  م��ن  ع���دٍد  ب��رف��ق��ة 
�شة وا�شتمع اىل �شرٍح من قبل القائمني عل  املقدهّ
ه من كتب واإ�شدارات. تلك االأجنحة حول ما ت�شمهّ
رئي�ُس اللهّجنة التح�شرييهّة ال�شيد جمال الدين 
اليات  فعهّ "انطلقت  ق��ائ��اًل:  ب��نيهّ  ال�شهر�شتاين 
بافتتاح  الثالث  الدويلهّ  مهرجان تراتيل �شجادية 
���ام  اأيهّ ع�شرة  �شي�شتمرهّ  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  معر�س 
1438ه���(  م  )28حم���رهّ اىل   )18( م��ن:  اعتبارًا 
2016م(  ل  االأوهّ )30ت�شرين  اىل  ل���)20(  املوافق 
�شتهّة  من  اأك��رث  حملت  ن�شر  داَر   )44( مب�شاركة 
اليات  اآالف عنوان كتاب، على اأن تنطلق باقي الفعهّ

م احلرام( الذي  يف يوم االأربعاء القادم )24حمرهّ
 ُي�شادف ليلة ا�شت�شهاد االإمام علي ال�شجاد
املعرفة  ا�شتلهام  هو  املعر�س  هذا  من  والغر�س 
االإمام علي  تراث  املاأمونة يف  الكنوز  والفكر من 
احلقوق  مو�شوعة  وباخل�شو�س   ،ال�شجاد
رها يف ر�شالته املباركة املو�شومة  التي �شطهّ
تيها كلهّ ما  التي جمع بني دفهّ ب�)ر�شالة احلقوق( 

يتعلهّق باالإن�شان من حقوق وواجبات".
"من نتائج هذا املعر�س واملهرجان  واأ�شاف: 
اأربعني  من  اأك��رث  تخريج  هو  املا�شية  لل�شنوات 
 ،ال�شجاد االإم��ام  عن  جديد  كتاٍب  عنواَن 
فلدينا  العراق،  خارج  من  اأغلبهم  هم  واملوؤلهّفون 
والفرن�شية  )االإنكليزية  مثل:  اأجنبيهّة  بُلغات  كتب 
ذلك  اإىل  باالإ�شافة  طباعتها،  ت  متهّ والرو�شية( 
لدينا موا�شيع عن االإمام ال�شجاد تناولتها 
�شحيفٌة اأمريكية ا�شمها )ذا كومنرتي(، و�شحف 
م�شريهّة وتون�شيهّة ولبنانيهّة واأردنيهّة وبحرينيهّة ويف 
�شلطنة عُمان، حيث هناك جلنة اإعالميهّة عملها 
متابعة ما ُين�شر عن املهرجان واأ�شداء املهرجان 

وتقوم بتوثيق هذا العمل".
نًا: "املهرجان ي�شلهّط ال�شوء على �شخ�شيهّة  مبيهّ
الأنهّها  احل�شني؛  بن  العابدين  زي��ن  االإم��ام 

احلقوق(،  )ر�شالة  ة  وخا�شهّ من�شيهّة  �شبه  ق�شيهّة 
عدة  ومن  الباحثني  من  العديد  �شي�شارك  حيث 
نف�س  حتت  العام  ه��ذا  يف  علميهّة  ببحوث  اأدي��ان 
كما  وعامليهّة،  عربيهّة  خمتلفة  دول  ومن  امل�شمار 
يف  ة  املهمهّ ال�شخ�شيهّات  م��ن  العديد  �شُت�شارك 
الرئي�س  م�شت�شار  منهم  ال��ع��ام  ه��ذا  املهرجان 
م�شوؤول  تون�شي  ووزير  االإن�شان  حلقوق  الفرن�شي 
االأفريقيهّة،  ة  القارهّ يف  االإن�شان  حقوق  ق�شية  عن 
مة  وممثهّل االأمم املتهّحدة يف اأفريقيا، ورئي�س منظهّ

ال�شالم العامليهّة وغريهم".
اجلديُر بالذكر اأنهّ مهرجان )تراتيل �شجادية( 
ت�شليط  بهدف  التوايل  على  الثالثة  لل�شنة  ُيقام 
بن  العابدين  زين  االإم��ام  �شخ�شيهّة  على  ال�شوء 
��ه��ا  الأنهّ احل��ق��وق  ر���ش��ال��ة  ��ة  وخ��ا���شهّ  احل�شني
ق�شيهّة �شبه من�شيهّة، وُيقام على هام�س املهرجان 
معر�ٌس للكتاب ُت�شارك فيه العديد من دور الن�شر 

العراقيهّة والعربيهّة والعامليهّة.
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معامل العتبة العّبا�شية للمنتجات الخر�شانّية ُتعلن ا�شتعدادها لتزويد مششاريع القّطاع 
الخاصّس والعاّم.

الُعليا تخاطب المقاتلين وتق�شم المرجعّية الدينّية 

�شة  املقدهّ ا�شية  العبهّ العتبة  معامل  تتوا�شل 
الكفاءة  ذات  اخلر�شانيهّة  للمنتجات  بت�شنيعها 
خالل  م��ن  جناحها  اأث��ب��ت��ت  اأن  وب��ع��د  ال��ع��ال��ي��ة، 
اأخذت  �شة  املقدهّ العتبة  م�شاريع  يف  ا�شتخدامها 
الكربالئي  العمل  �شوق  داخل  اأكرب  حيهّزًا  تاأخذ 
مرحلتها  يف  ة  واخلا�شهّ ة  العامهّ اعات  القطهّ ويف 
يف  ًا  وت�شويقيهّ ��ًا  اإن��ت��اج��يهّ تتهّ�شع  اأن  على  االأوىل، 

امل�شتقبل وح�شب اخلطط املو�شوعة لها.
امل��ج��وهّف  االإ�شمنتيهّ  البلوك  تنتج:  املعامل 
وباأنواع وقيا�شات واأحجام خمتلفة تتالءم مع ما 
�شف اخلر�شاينهّ  الرهّ امل�شتهلك، وطابوق  يحتاجه 
وقيا�شات  واأبعاد  باأ�شكال  واإنتاجه  )املقرن�س( 
وال��ق��ال��ب اجل��ان��ب��ي  اأ���ش��م��اك خم��ت��ل��ف��ة،  ذات 
وفقًا  خمتلفة  واأحجام  بنوعيهّات  )الكرب�شتون( 
اأ�شكال  على  عة  موزهّ وباأنواع  العاملية  للموا�شفات 

ًا،  حاليهّ ُي�شتخدم  مل��ا  مالئمة  اأط���وال  هند�شية 
لل�شدمات  ومقاومتها  و�شالدتها  تها  بقوهّ ومتتاز 
نة  ملوهّ منها  اأن��واع  ت�شنيع  متهّ  كذلك  اخلارجيهّة، 
وذات ثباتية لونيهّة عالية ُتغني عن تلوين االأر�شفة 
)الكونكريت(  اجلاهزة  اخلر�شانة  مادة  حاليًا، 
وبا�شتخدام  عالية  ية  فنهّ ميزات  ذات  وبخلطٍة 
االأ�شمنت  من  امل��وادهّ  خللط  الكمبيوتريهّة  الطرق 
واحَل�شى والرمل، وقد اأثبتت جناحها من خالل 

ا�شتخدامها يف م�شاريع عديدة.
الفحو�شات  وم��ت��اب��ع��ة  ال�شيطرة  ول��غ��ر���س 
املختربيهّة متهّ اإن�شاء خمترٍب موقعيهّ لفح�س املوادهّ 
�س اأثبت كفاءة  املنتجة ُي�شرف عليه كادٌر متخ�شهّ
للتقيي�س  املركزي  اجلهاز  ملقايي�س  وفقًا  املنتج 

وال�شيطرة النوعية. 
ا�شتعدادها  ع��ن  امل��ع��ام��ل  ه��ذه  وُت��ع��ل��ن  ه��ذا 

اعني العامهّ واخلا�سهّ بهذه املنتجات،  لتزويد القطهّ
الكائن على طريق  املعمل  وذلك مبراجعة موقع 

الع عن كثب على هذه املنتجات.  بغداد واالطهّ
من  اخلر�شانية  املنتجات  معامل  اأنهّ  ُيذكر 
ا�شية  العبهّ للعتبة  ة  املهمهّ التحتيهّة  الُبنى  معامل 
ال�شوق  حاجة  �شدهّ  اأج��ل  من  وج��اءت  �شة،  املقدهّ
بتطويرها  وامل�شاهمة  امل���وادهّ  ه��ذه  م��ن  املحلهّية 
باجلودة واالأ�شعار التناف�شية وتعوي�س اال�شترياد 
االأجنبيهّ ورفع ن�شبة كفاءة ا�شتثمار املوادهّ املحلهّية 
وال��رم��ل  االإ�شمنت  ة  ك��م��ادهّ ل���ي���ة،  االأوهّ امل���وادهّ  م��ن 
واحل�شى، ولغر�س امل�شاعدة يف ا�شتثمار الطاقة 
خالل  من  البطالة  من  واحل��دهّ  املُتاحة  الب�شريهّة 

ت�شغيل اليد العاملة الوطنية.

ٍة اأن تفخر باأبطالها كما تفخر  من حقهّ كلهّ اأمهّ
من  ودماءهم  اأرواحهم  بذلوا  الذين  ب�شهدائها 
اأن  ��ة  اأمهّ الأيهّ  مُيكن  وال  الوطن  عن  الدفاع  اأج��ل 
اأبناوؤها  قها  يحقهّ التي  االنت�شارات  عن  تتغا�شى 
العراقيهّون  الوغى، وها هم  املقاتلون يف �شاحات 
معركة  والكرامة  العزهّ  معركة  يخو�شون  اليوم 
�شات،  ال�شرف دفاعًا عن االأر�س والِعْر�س واملقدهّ
الثانية  اخلطبة  يف  الكربالئيهّ  ال�شيخ  بنيهّ  حيث 
م احلرام 1438ه�(  من �شالة اجلمعة )19حمرهّ
ل 2016م( التي اأُقيمت  املوافق ل�)21ت�شرين االأوهّ
اأنهّ  باإمامته،  ال�شريف  احل�شينيهّ  ال�شحن  يف 
املقاتلون  ه��وؤالء  يحملها  التي  العظيمة  املرتبة 
التي  العظيمة  امل��ب��ادئ  ه���ذه  وب��ف��ع��ل  االأب���ط���ال 
دت من خالل الرتبية احل�شينيهّة و�شلنا اىل  جت�شهّ
البليغة  ال�شامية  ال�شفات  وه��ذه  الن�شر،  ه��ذا 
ُة الُعليا  العظيمة التي و�شفت بها املرجعيهّة الدينيهّ
نفتخر  اأن  علينا  الذين  االأبطال  املقاتلني  هوؤالء 

نا  عزُّ هم  ف��ه��وؤالء  لنا،  ق��دوًة  جنعلهم  واأن  بهم 
دونه من  �شرُفنا وفخُرنا وهم قدوة لنا فيما يج�شهّ
يف  جاء  ا  ممهّ كان  حيث  العظيمة..  املبادئ  هذه 

خطبة اجلمعة الثانية:
لنا  لي�س  من  يا  امليامني..  االأب��ط��ال  ��ه��ا  ))اأيهّ
م�شوؤوليهّة  لتم  حتمهّ لقد  غرُيكم..  بهم  نفتخُر  من 
اأحلك  يف  �شاته  ومقدهّ و�شعبه  العراق  عن  الدفاع 
عامني،  على  يزيد  ما  منذ  واأ�شعبها  ال��ظ��روف 
امل�شوؤوليهّة  هذه  م�شتوى  على  الل-  -واأمي  فكنتم 
العظيمة ل متلهّوا ول تكلهّوا يف القيام مبتطلهّباتها، 
بل كلهّما م�شى الوقُت ازددمُت �شالبًة يف عزائمكم 
ملوا�شلة القتال حتى حتقيق هذا الهدف العظيم 
متم  وقدهّ ماء  الدهّ وبذلتم  االأرواح  فا�شرتخ�شتم 
واجلرحى يف هذا  ال�شهداء  االآالف من  ع�شرات 
رون اأروع مالحم  رمت وال زلتم ت�شطهّ ال�شبيل و�شطهّ
�شُيخلهّدها  ا  الوغى ممهّ �شوح  والفداء يف  البطولة 

لكم التاريخ.

وناأمل اأن تكونوا قد اقرتبتم من الن�شر النهائيهّ 
على االإرهابيهّني الدواع�س بتطهري جميع االأر�س 
خطرهم  واإب��ع��اد  وج��وده��م  دن�س  م��ن  العراقيهّة 
النازحون اىل  دًا ويعود  عنها، ليعود الوطن موحهّ
اأنهّنا نتطلهّع اىل  مني، كما  زين مكرهّ مناطقهم معزهّ
من  املوؤملة  ال�شفحة  هذه  فيه  ُتطوى  الذي  اليوم 
تاريخ العراق املليئة باإراقة الدماء وخراب الديار 
اجلرحى  واأن��ني  اليتامى  ودم��وع  الثكاىل  واآه��ات 
وامل�شابني، وُتفتح �شفحٌة اأخرى يحلهّ فيها االأمُن 
واال�شتقرار على ربوع هذا البلد الطيهّب ويتكاتف 
بناء  على  ن��ات  امل��ك��وهّ خمتلف  م��ن  اجلميع  فيها 
وطنهم بعيدًا عن االإحن واالأحقاد، ياأخذون العرب 
والدرو�س من جتاربهم املريرة املا�شية وينتبهون 
اىل اأخطائهم وخطاياهم ويتفادون تكرارها، وال 
ل  ي�شمحون لالأجنبيهّ با�شتغالل خالفاتهم للتدخهّ
يف �شوؤونهم الداخليهّة وخرق �شيادة بلدهم بذرائع 

خمَتَلقة كما يح�شل اليوم.
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البرلمان االأوربي دعم عمليات الحششد الششعبي الأول مرة

االأم��ر  تطلب  واإذا  بلدنا  تحرير  مهمتنا  ال��ع��ام��ري: 
�شنذهب الى �شوريا

اأكدت وزارة اخلارجية: اأن الربملان االأوربي 
احل�شد  بها  يقوم  التي  للعمليات  دعمه  اأعلن 
ال�شعبي الأول مرة، معتربة اأن ذلك كان نتاجًا 
اخلارجية  بذلتها  حثيثة  دبلوما�شية  جلهود 
وجهود  ال��وزي��ر  ل��ق��اءات  خ��الل  م��ن  العراقية 

ال�شفارة العراقية يف بروك�شل.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال������وزارة اأح��م��د 
االأورب��ي �شوت يف جل�شته  "الربملان  اإن  جمال 
املنعقدة بتاريخ )27 ت�شرين االأول 2016( يف 
�شرتا�شبورغ على القرار املرقم 2956/2016 
حمافظة  يف  ب��االأو���ش��اع  واخل��ا���س   )RSP(
نينوى ، حيث كان اهم ما ورد فيه"، مبينا اأنها 
دعمه  االأوربي  الربملان  فيها  يعلن  مرة  "اأول 

للعمليات التي يقوم بها احل�شد ال�شعبي".
على  ���ش��دد  "القرار  اأن  ج��م��ال،  واأ���ش��اف 
العراق  ل�شيادة  الكامل  االأوربي  الربملان  دعم 

القيام  وجتنب  وا�شتقالله  اأرا�شيه  و�شالمة 
وموافقة  علم  دون  ع�شكرية  خ��ط��وات  ب���اأي 
"الربملان  اأن  مبينا  العراقية"،  احل��ك��وم��ة 
االأورب��ي دعا دول اجل��وار اىل اح��رتام �شيادة 
اأرا���ش��ي��ه وح��ق��ه يف اتخاذ  ال��ع��راق و���ش��الم��ة 

االإجراءات الالزمة ل�شمان ذلك".
االأورب��ي��ة  "القرارات  اأن  ج��م��ال،  وت��اب��ع 
ملحاربة  احل��اج��ة  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��دي��د  ت�شمنت 
انت�شار اإيديولوجيات االإ�شالم اجلهادي ومنها 
القاعدة  واعتبارها  اجل��ه��ادي��ة(  )ال�شلفية 
داع�س  تنظيم  جلرائم  وال�شيا�شية  الفكرية 
االإرهابي"، مبينا اأن "القرار اأكد على �شمان 
واإع��ادة  وحمايتهم  االأقليات  املكونات  حقوق 
وم�شاعدتهم  �شكناهم  مل��ن��اط��ق  امل��ه��ج��ري��ن 
كافة  ومنحهم  الطبيعية  حياتهم  ع��ودة  يف 
حماية  يف  واإ���ش��راك��ه��م  ال�شيا�شية  حقوقهم 

�شنجار  يف  وخ�شو�شًا  واإدارت��ه��ا  مناطقهم 
و�شهل نينوى وتلعفر".

بت�شويت  مرر  "القرار  اأن  جمال،  واأو�شح 
488 نائبًا عليه باالإيجاب و 11 نائبًا بالرف�س، 
معتربا  الت�شويت"،  عن  نائب   128 وامتناع 
دبلوما�شية  جلهود  نتاجًا  ك��ان  "القرار  اأن 
من  العراقية  اخلارجية  وزارة  بذلتها  حثيثة 
ال�شفارة  وجهود  الوزير  ال�شيد  لقاءات  خالل 

العراقية يف بروك�شل". 
اجلعفري  اإبراهيم  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
اأن  االأول 2016(،  ت�شرين  الثالثاء )18  اأكد، 
االإن�شانية  املعايري  تراعي  العراقية  ال��ق��وات 
�شيطرة  من  املو�شل  مدينة  حترير  معركة  يف 
املدينة  حترير  اأن  معتربًا  "داع�س"،  تنظيم 

ي�شكل انعطافة يف امللف االأمني.

اعترب رئي�س منظمة بدر والقيادي يف احل�شد 
ال�شعبي هادي العامري اأن و�شول مقاتلي احل�شد 
لت�شييق  جاء  املو�شل  ملدينة  الغربي  املحور  اىل 
اخلناق على تنظيم "داع�س"، فيما اأ�شار اىل اأن 
"مهمتنا حترير بلدنا واإذا تطلب االأمر �شنذهب 

اىل �شوريا".
العامري يف موؤمتر �شحفي عقده غرب  وقال 
ال  ان  على  ال���وزراء  رئي�س  م��ع  "اتفقنا  املو�شل 
ندخل مدينة املو�شل وباملقابل فاأن البي�شمركة ال 

تدخل اي�شا"، الفتا اىل اأن "دخولنا املدينة 

العام  القائد  وباأمر  متغريات  بح�شول  مرهون 
للقوات امل�شلحة".

جاء  هنا  اىل  "جميئنا  اأن  العامري،  واأ�شاف 
على  اخلناق  لت�شييق  هو  االول  هدفني،  لتحقيق 
داع�س يف املو�شل واذا ا�شطررنا �شنقطع الطرق، 
واالآخر هو ان نكون يف نقطة قريبة من التحرك 

باجتاه تلعفر".
وب�شاأن حترك احل�شد ال�شعبي نحو �شوريا اأكد 
العامري، اأن "مهمتنا حترير بلدنا و�شد احلدود 

ب�شكل حمكم واذا تطلب االمر �شنذهب اىل 

�شوريا ولكن بامر القائد العام للقوات امل�شلحة، 
�شوريا  يف  ينته  ل  اذا  داع�س  ان  نعتقد  الننا 

�شيبقى خطرا حقيقيا يهدد العراق".
وكان مكتب رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي فالح 
الفيا�س اعترب، يف )29 ت�شرين االأول 2016(، اأن 
�شمن  جاء  تلعفر  قاطع  يف  عملياته  احل�شد  بدء 
خطة و�شعها القائد العام للقوات امل�شلحة رئي�س 
كما  فعل  "رد  يكن  ول  العبادي  حيدر  ال���وزراء 
�شيكون  احل�شد  واجب  اأن  مبينا  البع�س"،  يروج 
املو�شل  م�شارف  اإىل  والو�شول  تلعفر  حترير  يف 

وعدم دخولها اال اإذا اأمر العبادي.
صشفر )35( 1438

السياسية24



مجال�س  انتخابات  تاأجيل  تقرر  ال��ث��اث  الرئا�شات 
المحافظات الى يوم اجراء االنتخابات النيابية

في  الوقوع  من  العفو  منظمة  يحذر  االأ���ش��دي 
"المفبركة" الفيديو  ومقاطع  "فخ" التقارير 

مبفو�شية  االنتخابية  االدارة  رئي�س  اأع��ل��ن 
الثالث  الرئا�شات  ان  الوائلي  وائ��ل  االنتخابات 
املحافظات  جمال�س  انتخابات  تاأجيل  ق���ررت 
انتخابات  اج��راء  يوم  اىل  باقليم  املنتظمة  غري 
ان كال  اىل  ا�شار  فيما  للربملان،  الرابعة  ال��دورة 
اال�شتحقاقني االنتخابيني �شيتم اجراوؤهما يف يوم 

واحد.
االن��ت��خ��اب��ات  "مفو�شية  ان  ال��وائ��ل��ي  وق���ال 
فيه  يبني  اجلمهورية  رئا�شة  من  كتابا  ت�شلمت 
اج���راء  ح���ول  اجتمعت  ال��ث��الث  ال��رئ��ا���ش��ات  ان 
عدمه"،  م��ن  امل��ح��اف��ظ��ات  جمال�س  ان��ت��خ��اب��ات 

انتخابات  بتاأجيل  ق���رارًا  اتخاذ  "مت  ان��ه  مبينا 
انتخابات  اج��راء  ي��وم  اىل  املحافظات  جمال�س 
الدورة الرابعة ملجل�س النواب لغر�س اجراء كال 

اال�شتحقاقني االنتخابيني يف يوم واحد".
تويل  اىل  ي�شري  "الكتاب  ان  الوائلي  وا�شاف 
جمل�س الوزراء اجراء التعديالت املطروحة على 
واالق�شية  املحافظات  جمال�س  انتخابات  قانون 
والنواحي رقم )36( ل�شنة 2008 املعدل او تقدمي 

م�شروع قانون جديد".
وطالبت حركة الوفاق الوطني العراقي، يف 15 
اب 2016، بتاأجيل انتخابات جمال�س املحافظات 

 ،2017 ني�شان  يف  املقرر  موعدها  عن  القادمة 
داعية اىل اجرائها مع انتخابات جمل�س النواب 
القادم، فيما عزت ذلك اىل حتقيق كافة العوامل 

التي من �شاأنها جناح االنتخابات ب�شكل كامل.
وجاء ذلك بعدما دعا رئي�س التحالف الوطني 
اج��راء  اىل   )2016 اب   7( يف  احلكيم،  عمار 
االنتخابات النيابية واملحلية يف وقت واحد، عازيا 

ال�شبب اىل �شغط النفقات.

النيابية  وال��دف��اع  االأم���ن  جلنة  ع�شو  ح��ذر 
الدولية  العفو  منظمة  ال�شبت،  االأ�شدي،  عدنان 
الفيديو  ومقاطع  التقارير  "فخ"  يف  الوقوع  من 
"املفربكة" التي تتهم ال�شرطة االحتادية والقوات 
اأن  بني  وفيما  االن�شان،  حقوق  بانتهاك  االأمنية 
االحتادية  لل�شرطة  الع�شكرية  االإدارة  معنويات 
الع�شائري  واحل�شد  ال�شعبي  واحل�شد  واجلي�س 
اأن  اأك��د  "مزيفة"،  تقارير  تهزها  اأن  من  اأك��رب 
معارك التحرير �شت�شتمر حتى حترير اآخر �شرب 

من العراق.
نيوز  ال�شومرية  تلقت  بيان  يف  اال�شدي  وق��ال 
اأن  الدولية  العفو  منظمة  "على  اإن  منه،  ن�شخة 
التي  التقارير  م��ع  التعامل  يف  دق��ة  اأك��رث  تكون 
عدة  م��ن  امل��اأج��وري��ن  وبع�س  نا�شطون  يكتبها 
التحرير  مالحم  ���ش��ورة  ت�شويه  لغر�س  جهات 
ال�شرطة  يف  واأبناوؤهم  العراقيون  ي�شطرها  التي 
واأب��ن��اء  ال�شعبي  واحل�����ش��د  واجل��ي�����س  االحت��ادي��ة 
الع�شائر العراقية من احل�شد الع�شائري والهدف 

منها انقاذ اأبناء بلدهم واالن�شانية من الدواع�س 
ه��وؤالء  م��ن  وطنهم  اأرا���ش��ي  وا�شتعادة  االأراذل 

االأوبا�س وطردهم من الرتاب العراقي".
من  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  االأ���ش��دي  وح���ذر 
املفربكة  والفيديوات  التقارير  بفخ  "الوقوع 
االأمنية  والقوات  االحتادية  ال�شرطة  تتهم  التي 
اأن  مبينًا  االن�شان"،  حقوق  بانتهاك  العراقية 
فيديوات  و�شور  تقارير  هكذا  كتابة  تعمد  "من 
بدخول  داع�س  �شاعد  من  اأنف�شهم  هم  مفربكة 
قالوا اجلي�س  اأنف�شهم من  واحتاللها وهم  املدن 
العراقي هو اجلي�س �شفوي واإن اجلي�س العراقي 
وال�شرطة االحتادية من اغت�شب وقتل املئات من 
اأبناء نينوى، واالن يعاد نف�س ال�شيناريو من اأجل 
قوات  تدخل  لكي  املعركة  عن  العراقيني  ابعاد 

اأجنبية هدفها تق�شيم املنطقة".
وا�شتغرب االأ�شدي "�شمت العفو الدولية بحق 
تهجري  ومنها  املناطق  نف�س  يف  داع�س  جرائم 
امل�شيحيني وااليزيديني وال�شبك وال�شيعة وقتلهم 

وحرق ال�شباب والفتيات ال�شيعة وااليزيدين بعد 
اغت�شابهن وبيعهن يف �شوق النخا�شة".

االإدارة  "معنويات  اأن  االأ�����ش����دي،  وت���اب���ع 
واحل�شد  واجلي�س  االحتادية  لل�شرطة  الع�شكرية 
تهزها  اأن  من  اأكرب  الع�شائري  واحل�شد  ال�شعبي 
"معارك  اأن  موؤكدًا  املزيفة"،  التقارير  هذه  مثل 
من  �شرب  اآخ��ر  حترير  حتى  �شت�شتمر  التحرير 

االأرا�شي العراقية".

اتهمت،  الدولية  العفو  منظمة  اأن  اإىل  ي�شار 
ق��وات   ،)2016 ال��ث��اين  ت�شرين   10( اخلمي�س 
ال�شرطة االحتادية باأنها "عذبت وقتلت" قرويني 
يف ناحية ال�شورة جنوب املو�شل، فيما نفت قيادة 

ال�شرطة االحتادية ذلك.
ونفى رئي�س الوزراء حيدر العبادي، اخلمي�س 
)10 ت�شرين الثاين 2016(، تقرير منظمة العفو 
الدولية ت�شمن اتهامات للقوات العراقية، حممال 
اإياها م�شوؤولية اأي عملية نزوح من مدينة املو�شل.
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فا�شل عليوي ح�شني

علي  ل�مام  ال�صجادية  ال�صحيفة  يف  ورد 
التوبة  ذكر  يف  دعائه  يف   احل�صني بن 
نطقت  ما  كل  فما    ((  قال وطلبها 
ن�صيان  وال  اأثري  ب�صوء  مني  جهل  عن  به 
لت�صمع  ولكن  فعلي  ذميم  من  �صبق  ملا 
عليها  ومن  واأر�صك  فيها  ومن  �صماوؤك 
اليك  وجلاأت  الندم  من  لك  اأظهرت  ما 
برحمتك  بع�صهم  فلعل   ، التوبة  من  فيه 
الرقة  تدركه  اأو  موقفي  ل�صوء  يرحمني 
هي  بدعوة  منه  فينالني  حايل  ل�صوء  علي 
اأوكد  �صفاعة  اأو  دعائي  من  لديك  ا�صمع 
من  جناتي  بها  تكون  �صفاعتي  من  عندك 

.))... بر�صاك  وفوزي  غ�صبك 
اأنه   الزمان اإمام  وجود  بركات  من 
هي  فدعوته   ، �صيعته  ذنوب  لغفران  يدعو 
اأوكد  و�صفاعته   ، وجل  عز  اهلل  اىل  اأ�صمع 

 . عنده تعاىل 
�صمع  انه  طاوو�ض  ابن  ال�صيد  عن  نقل 
 االمر �صاحب  عن  ال�صرداب  يف  �صحراً 
من  ُخلقت  �صيعتنا  اإن  اللهم   (  : يقول  اأنه 
فعلوا  وقد  طينتنا  وبقية  اأنوارنا  �ُصعاع 
اأتكااًل على حبنا وواليتنا فاإن  ذنوباً كثرية 
عنهم  فا�صفح  وبينهم  بينك  ذنوبهم  كانت 
بينهم  فيما  منها  كان  وما  ر�صينا  فقد 
خم�صنا  عن  بها  وقا�ض  بينهم  فاأ�صلح 
وال  النار  عن  وزحزحهم  اجلنة  واأدخلهم 

.) اأعدائنا يف �صخطك  بينهم وبني  جتمع 
مفاتيح  يف  القمي  عبا�ض  ال�صيخ  وينقل 
دعاءاً  للكفعمي  امل�صباح  عن  اجلنان 
ل�صيعته  فيه  يدعو   املهدي ل�مام 
وبعد  الطاعة  توفيق  ارزقنا  اللهم   ( يقول 
احلرمة  وعرفان  النية  و�صدق  املع�صية 
بالزهد  علمائنا  على  وتف�صل  و... 
باجلهد  املتعلمني  وعلى  والن�صيحة 
باالتباع  امل�صتمعني  وعلى  والرغبة 
بال�صفاء  امل�صلمني  مر�صى  وعلى  واملوعظة 
والرحمة  بالراأفة  موتاهم  وعلى  والراحة 
وعلى  وال�صكينة  بالوقار  م�صايخنا  وعلى 
الن�صاء  وعلى  والتوبة  باالإنابة  ال�صباب 
بالتوا�صع  االأغنياء  وعلى  والعفة  باحلياء 
والقناعة  بال�صرب  الفقراء  وعلى  وال�صعة 
وعلى  والغلبة  بالن�صر  الغزاة  وعلى 
االأ�صراء باخل��ض والراحة وعلى االأمراء 
باالإن�صاف  الرعية  وعلى  وال�صفقة  بالعدل 
والزوار يف  ال�صرية وبارك للحجاج  وح�صن 
عليهم  اأوجبت  ما  واق�ض  والنفقة  الزاد 
يا  ورحمتك  بف�صلك  والعمرة  احلج  من 

اأرحم الراحمني ( . 

ماذا ن�ستفيد من االمام املهدي وهو غائب

ل�شيعته يدعو   املهدي االمام 
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امرية حم�شن كاظم

 احل�شني م��ق��ت��ل  ب��ع��د  م��اح�����ش��ل 
الل  �شالم  وا�شحابه  احل�شني  يكون  حيث 
فارقوا  ق��د  م�شت�شهدين  اجمعني  عليهم 
احل��ال  بطبيعة  ل��ه��م  جم���ال  وال  ال��دن��ي��ا 
وبيان  بحقهم  واالخذ  انف�شهم  عن  لدفاع 
ظ��الم��ت��ه��م واالق��ت�����ش��ا���س م��ن اع��دائ��ه��م 
وم����ن ه��ن��ا ك����ان م���ن اه����م م���ن ت�����ش��دى 
احلجة  واق��ام��ة  ال�شروري  االع��الن  لهذا 
واملوالف  والعدو  ال�شديق  على  الرئي�شية 
واملخالف هو زينب العقيلة بنت علي امري 
 زينب م��وق��ف  ول���وال   املوؤمنني
النطم�شت  وخطابتها  واعالمها  وكالمها 
طي  يف  وان���درج���ت   احل�شني ث����ورة 
من  الب��د  فكان  تكن  ل  وكانها  الن�شيان 
ثمرته  يثمر  لكي  االلهية  احلكمة  يف  ذلك 

وما  فعال  ح�شل  كما  باثره  االجيال  وينفع 
بيانها  والطف  عليها  الل  �شالم  ا�شجعها 
يومئذ:  الدولة  م�شوؤول  الكرب  تقول  حينما 
�شت�شغر  ال  ال��دواه��ي  علي  ج��رت  )والن 
وا�شتكرث  ت��رق��ي��ع��ك  وا�شتع�شم  ق��درت��ك 
توبيغك لكن العيون عربى وال�شدور حرى 
الل  ح��زب  لقتل  العجب  ك��ل  فالعجب  اال 
الن  الطلقاء(،  ال�شيطان  بحزب  النجباء 
ر�شول الل قال ال�شحاب يزيد وابي 
)اذهبوا  مكة  فتح  بعد  يزيد  وج��د  يزيد 
اأي  فهذه اجلماعة طلقاء  الطلقاء(  فانتم 
يف احلقيقة طلقاء من ر�شا الل ولي�س من 
وا�شع  كيدك  )فكد   : تقول  ان  اىل  غ�شبه 
متوحوا  لن  فوالل  جهدك  ونا�شب  �شعيك 
عنك  يرح�س  وال  وحينا  والمت��ت  ذك��رن��ا 
عارها، وهل راأيك اال فند واأيامك اال عدد 
، وجمعك اإال بدد ، يوم ينادى املنادي اأال 
لعنة الل على الظاملني( وتقول: )فو الل 
ما فريت اال جلدك ، وال حززت اال حلمك 
، ولرتدن على ر�شول الل  مبا حتملت 
من �شفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته 
ي��ج��م��ع الل  ، ح��ي��ث  يف ع��رتت��ه وحل��م��ت��ه 
 ،بحقهم وياأخذ  �شعثهم  ويلم   ، �شملهم 
 ِ اللهّ �َشِبيِل  يِف  ُقِتُلوْا  ��ِذي��َن  الَّ �َشَبَّ  حَتْ َواَل 
 ُيْرَزُقوَن ��ِه��ْم  َربرِّ ِعنَد  اأَْح��َي��اء  َب��ْل  اأَْم��َواًت��ا 

حاكمًا  ب��الل  وح�شبك  ع���م���ران/169(،  )اآل 
ظهريًا،  وبجربئيل  خ�شيمًا   ومبحمد
رقاب  من  ومكنك  لك  ل  �شوهّ من  و�شيعلم 
واأي��ك��م  ب��دال  للظاملني  )بئ�س  امل�شلمني، 
ينادي  ي��وم  ج��ن��دا(  واأ�شعف  مكانًا  �شر 
الظاملني(  على  الل  لعنة  )اأال  امل��ن��ادي 
عليها  الل  �شالم  انها  حيث  ت�شاوؤل  ويثار 
من  ومكنك  لك  ل  �شوهّ من  )و�شيعلم  تقول 
ال��ذي  اال�شتعمار  ه��و  امل�شلمني(  رق���اب 
القي�شرية  بالدولة  يومئذ  متمثال  ك��ان 
هل  ان��ن��ا  امل��ه��م  وال��روم��ان��ي��ه  البيزنطية 
ويف  ال��ع�����ش��ر  ه���ذا  يف  ن��ت�����ش��ور  ن�شتطيع 
امام  ام��راءه  تقف  ان  الع�شور  من  كثري 
حاكم  اي  او  جمهورية  رئي�س  او  دكتاتور 
وت��ع��ط��ي��ه  ال���ك���الم  م��ث��ل ه���ذا  ت��ت��ك��ل��م  ان 
وامام  منزلة  ويف  عينية  وام��ا  بيده  حقه 

وموؤيديه. و�شرطته  حا�شيته 
 زينب كانت يف جمل�س يزيد بن معاوية 
وق���ال���ت ق���ول احل���ق وان��ت��ق��دت ال��ن��ظ��ام 
تاكيد  بكل  وممنوع  متعذر  وهذا  احلاكم 
الدميقراطية  تدعي  التي  بلدان  يف  حتى 
كثري  او  ك��ان  قليل  ممنوع  فهو  واحل��ري��ة 
ولكن  كان  من  كائنا  حرية  اية  فيه  ولي�س 
 زينب ق��ال��ت  ان��وف��ه��م  رغ��م��ت  ان 

ذلك.        ونقول 

زينب احلوراءزينب احلوراءزينب احلوراءزينب احلوراءزينب احلوراءزينب احلوراءزينب احلوراءزينب احلوراء
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ح�شني عبد اخل�شر معارج 

ال�شيعة جنون  مو�شم 
يهياأ القارئ عنوان هذا املو�شوع من الوهلة 
ومن  عا�شوراء  مرا�شيم  على  تهجم  االوىل 
من  يجده  ما  متاما  العك�س  ولكنه  ميار�شها 
خالل مطالعه هذا املو�شوع باجملة فهو يو�شح 
الرئي�شية  مناهلها  من  الواقعة  هذه  ا�شا�س 
القران وال�شنة النبوية ال�شريفة ومن احاديث 
دائمة  االثر  باقية  وانها   البيت اهل 

الثواب واالجر اىل يوم القيامة ان �شاء الل 
معي  تعالوا  الوجيزة  املقدمة  هذه  بعد 
َيا  يقول:   حيث   الل اىل  القول  لنعيد 
�ُشوَل  َ َواأَِطيُعوْا الرَّ ِذيَن اآَمُنوْا اأَِطيُعوْا اللهّ اأَيَُّها الَّ
�َشْيٍء  يِف  َتَناَزْعُتْم  َفاإِن  ِمنُكْم  االأَْمِر  َواأُْويِل 
ُتوؤِْمُنوَن  ُكنُتْم  اإِن  �ُشوِل  َوالرَّ  ِ اللهّ اإِىَل  وُه  َفُردُّ
 َواْلَيْوِم االآِخِر َذِلَك َخرْيٌ َواأَْح�َشُن َتاأِْوياًل ِ ِباللهّ

)الن�شاء/59( 
ما  الل  موجز يف كالم  ب�شكل  نبحث  قد    
بها  مر  وابتالءات  اآيات  من  عا�شوراء  يدعم 
االأنبياء  خامت  مو�شاة  واملر�شلون  االنبياء 
 فاإبراهيم  ،احل�شني ولده  يف 
عظيم  بذبح  الل  فداه  وقد  ولده  بذبح  ابتلى 
ان  �شك  وال  املنام...   ارى يف  اين  ابني  وقال 
وزكريا  العظيم  ابن  العظيم   احل�شني
قلبه  به  يتعلق  ولدا   حينما طلب من الل
لولده   الل ر�شول  بفقد  تاأ�شيا  يقول  ثم 

فردا  تذرين  وال  وليا  يل  هب  ))رب  بقوله 
يف  املالئكة  فنادته  الراحمني((  ارحم  وانت 
بغالم  يب�شرك  الل  ان  ي�شلي  وهو  املحراب 
قبل  من  له  جنعل  ل  يحيى  ا�شمه  عنده  من 
وال�شامعني كيف  املطلعني  وقد مر على  �شميا 
ان يحيى كان نبيا وابن نبي وقد خاطبه الل 
ْكَم  ٍة َواآَتْيَناُه احْلُ تعاىل بقوله: ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

ِبيًّا )مرمي/12(  �شَ
وقد امر كيف انه قتل وقطع را�شه واهدي 
اأي )عاهرة(  اىل بغي من بغيا بني ا�شرائيل 
وهكذا واما يف ال�شنة النبوية اأي )كالم ر�شول 
الل( فقوله )يابني انك تقتل يف ار�س ا�شمها 
اأي )العراق( يقتل معك �شحبة ال  عاموراء( 
)وهذا  اخر:  وحديث  احلديد(  اله  مي�شهم 
امتي  من  تقتله ع�شابه  ولدي-هذا  ولدي-او 
�شفاعتي  الل  انالها  ال  الفرات  قرب  �شاميًا 
بهذا   االأحاديث  من  وكثري  القيامة(  يوم 
واما  ال�شاأن  بهذا  االئمة  احاديث  واما  ال�شاأن 
 فقول االمام ال�شادق احاديث االئمة
)احيوا امرنا فرحم الل من احيا امرنا وذكر 
امل�شيبة م�شيبة جدي احل�شني فبكى وابكى( 

كل  يف   :  الكاظم االمام  وقول 
اليوم  هذا  عمره  من  حمرم  عا�شر 
احل�شني  جدي  فيه  ذبح  الذي 

 الر�شا االمام  وقول  مظلوما(  غريبا 
)ان يوم عا�شوراء اقرح جفوننا واذل عزيزنا 
بار�س كرب وبالء( هذا االخت�شار فم�شيبة 
يوا�شي  ان  املرء  العظيم ما ع�شى  املقام  بهذا 
�شعائر  من  االيام  هذه  تراه يف  ما  كل  ان  بها 
احل�شني  بقتل  واملوا�شاة  للتاأ�شي  وممار�شات 
م�شتقبل  �شياتي  عما  جدا  القليل  اال  هي  ما 
وان امل�شيبة عظيمة والت�شحيات فيها عظيمه 
املاألوف  خارج  فيها  املوا�شاة  تكون  ان  بد  فال 
فيها عظمة مبا يالئم وهذا يعتمد على اعتقاد 
فلي�س  التقدمي  يف  وقدراته  ومكانته  ال�شخ�س 
واحد  م�شتوى  على  النا�س  ان  معلوم  هو  كما 
كذلك  اجلوانب  كل  يف  تفاوت  هناك  وامنا 
االجتاه  هذا  يف  وا�شحا  يبدوا  التفاوت  فان 
اأي االت�شال بالنبي واله ومن هذا على �شبيل 
عاب�س  هناك  لي�س  انه  لنا  يت�شح  االخت�شار 
لالمام  املحبني  عدد  ان  وامنا  جمنون  واحد 
املليارات  اتوقع  فاين  جمانني   احل�شني
م�شتقبال ان جتن بحب احل�شني بل ال نتحكم 
هو  عا�شوراء  مو�شم  �شيكون  وامنا  العدد  اىل 
مو�شم جنون لكل حمبيه احل�شني فباله 
ع�شاق  عليه  �شيثاب  بجنون  ولي�س  جنون  من 
االمام احل�شني دنيا واخرة ان �شاء الل.         
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مدينة عبد الرزاق
الدهر ومر  ال امل�شطفى ما بقي  �شالم على 
الليل وا�شرقت ال�شم�س �شالم على مال بهم من 
تفرح.  لها  واجلفون  القلب.  لها  يدمى  م�شائب 
يرعوا  ول  امل�شطفى  ال  ظلموا  لقوم  فتع�شا 
فبدوءا  الرحمن  يخ�شوا  ول  الل  ر�شول  حرمات 
يف  عليا  ثم  الزهراء  ابنته  فبعده  الطهر  باأحمد 
حمرابه �شجوا را�شه ب�شيف الغدر يف ليلة قدرها 
الرحمن باألف �شهر واحل�شن ا�شرعوا بيد الغدر 
اليه و�شقوه �شما حتى قطع منه الكبد وبعده ح�شينا 
واحلزن  اال�شى  من  به  ال  كيومه  يوم  ال  حيث 
مال مير على احد وبنت الهدى ا�شرة وال�شم�س 
الطهر  واهل  والعبا�س  احل�شني  ورا�س  امامها 
 العابدين وزين  رفعوا  امامها  القنا  على 
على  الدم  �شال  را�س  دار  كلما  بجامعه  قيد  قد 
الثياب الطهر كانه �شبغ احمر فما ان انتهى من 
كبده  له  قطعوا  �شما  له  هيا  حتى  الظاملني  �شبي 
يرعوا  ل  �شالح  بعد  و�شالح  واحد  بعد  وواحد 
الباقر  فيهم حق وال مكرمه فهذا �شيدي حممد 
وبعده جعفر ال�شادق �شقوهم بنف�س الكا�س ول 

يكن منهم الكاظم ببعيد وباحلق ابنه الر�شا يف 
وجاء  والولد  االهل  بعيدا عن  وحيدا  مات  غربه 
ان  بعد  املدينة  من  اجلواد  حممد  �شيدي  ابنه 
قدمه  حتت  االر�س  وطويت  له  االر�س  اطاعت 
بيد  �شبابه  �شن  يف  عليه  وهجموا  يرتكوه  فلم 
امراأة غابرة ولدها ذئب كان له مغنمه يف ابيه يف 
د�س  ال�شم يف العنب وغلقت عليه ابواب لتخفي 
وال�شم�س  ايام  ثالث  ال�شطح  على  فبقى  امرها 
فوقه واحلر فق�شى وحيدا بابي وامي وبقي كجده 
احل�شني ثالث ايام بال غ�شل وبعده علي الهادي 
نور يف �شامراء ي�شت�شاء به احاطت به الع�شاكر 
واعادوا كرتهم  له حركته  من كل جانب فقيدوا 
فال ذمة رعوا وال هدى اهتدوا ون�شبوا يد الغدر 
على احل�شن امام الرحمة ووالد املنتظر فطالوا 
كوكبا  اال  يبقى  ول  اخر  زاهر  قمر  و�شيعوا 
ال�شحب  اخفتها  قد  كال�شم�س  نورة  به  ي�شت�شاء 
كل يف انتظار قدومه ون�شر راية قد �شقطت من 
اكف قطعت بالغدر امام العلقم و�شاحبها ا�شبح 
كئيبا حيث ال جود وال ماء ي�شقى به احلرم وراية 

قد �شقطت اما عينه بعد ان فقئت ب�شهم فلم تعد 
�شوت  و�شمع  دفئ  كلها  يد  احت�شنته  حتى  ترى 
حزينا بجانبه يناغيه ويقول له انا اخوك ح�شينا 
فدعني احملك اىل اخليام ليتزودوا منك االأحبه 
ويروا من وجهك الذي ي�شبه القمر الزاهر فقال 
دعني هنا اين خجل من زينب ومن �شكينة ورقيه 
فال قربة احمل وماء عذب ا�شقيهم فبقي هناك 
حيث ياأمه كل من اراد ان ينهل فعجل �شيدي فقد 
فالكل  العبا�س  كعمك  راية  واحمل  ال�شدى  قال 
ينتظر قد اخذ العط�س منه ما اأخذ فحطم ا�شنام 
قد عادت ويزيد وهند و�شمر وكم من حرملة قد 
من  يا�شيدي  وكم  متيم  بجحيم  الر�شيع  قتل 
وبالء  بالء  وكم من  قد هتك حجابها  خمدرات 
قد حط ب�شيعتكم قد �شاقت ال�شدور فيها يا ابن 
احل�شن حالك اعظم وا�شد وانت �شيدي كل يوم 
تبكي ح�شينا بدل الدمع دمًا  و�شيل على خديك 

وال ندري باي ار�س تقلك ام �شهل    

اآه يا اآل امل�سطفى
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هل
 تعلم 

مروة ال�شالمي

اخللط بني ا�سم الفاعل
 وا�سم املفعول

وية
 لغ

طاء
احللقة الثانيةاخ

ج- اإ�صناد الفعل املق�صور اإىل واو اجلماعة 
اأو ياء املخاطبة:

وتبقى  االألف  حتذف  اأن  ذلك  يف  القاعدة 
املخاطبة،  ياء  اأو  اجلماعة  واو  قبل  الفتحة 
االأمثلة  يف  كما  املحذوفة،  االألف  على  للداللة 

االآتية:
ا�شتدعى: ا�شتدَعْوا.

ا�شتوىل: ا�شتوَلْوا.
نْي. ْون- تر�شَ ير�شى: ير�شَ

ي�شعى: ي�شَعْون- ت�شَعنْي.
يقوم  انه  االحيان  من  الكثري  يف  ولكن 
يف  كما  اجلماعة  واو  قبل  ما  ب�شم  ال�شخ�س 

االمثلة االآتية يف اجلدول : 

الفعل،  الم  هي  الواو  ي�شكون:  الطالبات 
ي�شكون:  الطالب  ويف:  الن�شوة.  نون  والنون 

الواو هي واو اجلماعة، والنون نون الرفع.
التي  اأي  العك�شية  احلاالت  بع�س  وهناك 
اجلماعة،  واو  قبل  ما  �شم  فيها  يجب  كان 

ولكنه فتح، كما يبدو من االأمثلة االآتية:
ولعله انه مت القيا�س على ما جاء يف ن�شيد 

اأكرب": "الل 
فاإذا َفَنْيُت ف�شوف اأفنيه معي

ولكن �شحة االإن�شاد: َفِنيُت.
د- اإ�صناد الفعل املق�صور املوؤنث بالتاء اإىل 

األف االثنني:

فعل  اأ�شند  اإذا  اأنه  ال�شرفية  القاعدة 
مق�شور اإىل األف االثنني فاإن كانت االألف ثالثة 
ف�شاعدا  رابعة  كانت  واإن  اأ�شلها،  اإىل  ردت 

اأبدلت ياء.
األف  بحذف  تق�شي  اأخرى  قاعدة  وهناك 
املق�شور عند تاأنيث الفعل بالتاء، مثل اقتدى، 

اقتدت، اعتدى، اعتدت.
االألف-  ويظل احلكم كما هو -اأي بحذف 
االثنني،  األف  اإىل  تاأنيثه  بعد  الفعل  اأ�شند  اإذا 

وكما مبني يف املثال االآتي :
و�شاهده قوله تعاىل: { َقْد َكاَن َلُكْم اآَيٌة يِف 

ِفَئَتنْيِ اْلَتَقَتا } )اآل عمران/13( .

قطار املالهي ال تكون دوراناته اأبًدا دائرية متاًما، بل على �شكل )دمعة مقلوبة(، وذلك الأنه اإذا كان الدوران دائرًيا متاًما 
�شيتعر�س الركاب -فيزيائًيا- اإىل قدر كبري من القوة جي G-force اأو قوة �شئ الت�شارع قد ي�شل اإىل 6G مما يعر�شهم 

الإ�شابات بالغة مثل نزيف يف االأنف.

يف فيتنام يوجد اأكرب يف كهف العال )كهف �شاندونغ( مت اكت�شافه يف عام 1991م، الكهف ارتفاعه ي�شل اإىل 200 مرت 
ا له الطق�س اخلا�س به وبه اأطول  وعر�شه ي�شل اإىل 150 مرت بطول 5 كيلومرتات، وكبري لدرجة اأن بها نهر، وغابات واأي�شً
�شواعد كهوف يف العال )اأعمدة كربونات الكال�شيوم( والتي ي�شل طولها اإىل 70 مرت وبه تنوع بيولوجي وا�شع. االأمر يبدو اأنه 

عال اآخر حتت االأر�س..

ظاهرة "قو�س القمر" هي ظاهرة فريدة تظهر لياًل ب�شرط اأن يكون القمر بدرًا..!

هلتعلم 

هلتعلم 

هلتعلم 
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اأ. علي عادل

الفرق بني اجلود والكرم:
 قيل يف الفرق بينهما اأن اجلواد هو الذي يعطي مع ال�صوؤال.

والكرمي: الذي يعطي من غري �صوؤال.
وقيل بالعك�ض.

واحلق: االول، ملا ورد يف اأدعية ال�صحيفة ال�صجادية : " واأنت 
اجلواد الكرمي " ترقيا يف ال�صفات العلية من االدنى اإىل االعلى.

وقيل: اجلود اإفادة ما ينبغي ال لغر�ض.

: قال االمام املهدي
اإّن احلقَّ معنا وفينا, ال يقوُل ذلك 

. �شوانا اإاّل كّذاٌب ُمفرَتٍ

بحار االأنوار ج53 صس191

م�شطفى �شرب

حديث �شريففروقات لغـــويــــة

وهو  عليه  نعي�س  الذي  بلدنا  هو  العراق 
ديننا  هو  اال�شالم  وكذلك  علينا،  عزيز 
هي  فما   ، اي�شًا  علينا  عزيز  وهو  وانتماءنا 
وديننا؟  بلدنا  يف  احلكم  نظام  بني  العالقة 
هذه  هي  ما  ال؟  ام  بديننا  ياأخذ  اأنظامه 
العالقة يف حا�شرنا؟ وما هي هذه العالقة يف 

ما�شينا؟ 
على  مرت  انه  القول  من  بد  ال  البدء  يف 
خمتلفة،  تاريخية  د�شتورية  مراحل  العراق 
بني  العالقة  حيثيات  معرفة  علينا  ويتحتم 
موجز  عر�س  خالل  من  والدولة  الدين 

كانت  التي  الد�شتورية  احلقب  هذه  ملختلف 
قائمة يف العراق ، لالإجابة على ال�شوؤال االهم 
املختلفة  د�شاتريه  يف  العراق  اخذ  هل   : وهو 

باال�شالم كنظام للحكم ام ال ؟
التخر�شات  من  الكثري  دفع  اي�شا  وميكن 
نظام  ان  ت�شور  ان  ممكن  التي  ال�شبهات  او 
او   ، العراق  يف  ناجح  غري  اال�شالمي  احلكم 
العراق ،  ان اال�شالم كنظام للحكم ف�شل يف 
هو  الدولة  عن  اال�شالمي  الدين  عزل  ان  او 
يف  و�شنثبت   ، الراهنة  العراق  الأو�شاع  احلل 
نظام احلكم  ما هو  بالدليل  متعددة  مقاالت 

ومدى   ، العراق  يحكم  يزال  وال  كان  الذي 
اخذ الد�شاتري التي مرت على العراق بنظام 

احلكم اال�شالمي . 
هذه  على  واالجابة  بذلك  ول�إحاطة 
تناول  �صيتم  فانه  وغريها  الت�صاوؤالت 
يف  والدولة  اال�ص�مي  الدين  بني  الع�قة 

العراق من خ�ل املراحل االتية : 
الد�شتورية  االأو�شاع   : االوىل  املرحلة 
الدولة  قيام  قبل  والدولة  الدين  بني  للعالقة 

العراقية)1876 – 1921(.
الد�شتورية  االأو�شاع   : الثانية  املرحلة 
امللكي  العهد  يف  والدولة  الدين  بني  للعالقة 

.)1958 – 1921(
الد�شتورية  االأو�شاع   : الثالثة  املرحلة 
للعالقة بني الدين والدولة يف العهد اجلمهوري 

اىل د�شتور 2005 )1958 – 2005(.
ويف املقالة القادمة �شيتم تناول اوىل هذه 
املراحل وحتديدا االأو�شاع الد�شتورية للعالقة 
بني الدين والدولة يف العراق يف ظل ال�شيطرة 
العثمانية )1871 – 1917( وبيان حال نظام 

احلكم وال�شلطات وموقع اال�شالم فيها .

الدين  بني  للعالقة  الد�ستورية  الأو�ساع 

العراق ال�سالمي والدولة يف 
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