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مدينة كربالء املقد�ضة ت�ضم عدد كبري من 
اجلوامع واحل�ضينيات يف مركزها و�ضواحيها 
او  للم�ضجد  ان  امل�ضلم  يعلم  وكما   , واق�ضيتها 
احل�ضينية الدور الكبري  يف االر�ضاد والتوعية 
هو  واجلامع  امل�ضجد  يكون  ,حيث  اال�ضالمية 
ال�ضالة  على  مقت�ضرا  لي�س  ث��ق��ايف  م��رك��ز 
  والدعاء فيه, ففي زمن   الر�ضول حممد

كان يتخذ منه منطلقا لن�ضر الدين اال�ضالمي 
املحمدي .

واجلوامع واحل�ضينيات يف كربالء املقد�ضة 
تت�ضم بعراقتها وقدامها 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 
االم��ام  احل�ضينية   لزيارة  املجلة  لكادر  ك��ان 
منطقة  يف  تقع  وال��ت��ي   ,   اجل���واد  حممد 

البارودي                
رائد  احل��اج  احل�ضينية  املتويل  مع  نلتقي 

عبد علي الكربالئي من بيت العطار
تاأ�ضي�س  بداية  عن  املتويل  الينا  وحت��دث   

احل�ضينية ومن قام بالتربع لها حيث قال:
اجل��واد  حممد  االم��ام  ح�ضينية   تاأ�ض�ضت 
ت�ضمية  عليها  ويطلق  1972م   �ضنة   
ال�ضكرجي  ح�ضينية  كربالء  اه��ايل  قبل  من 
تابعة اىل احلاج اجواد باقر  وهذه احل�ضينية 
فيها  ت��ربع  ال��ذي  ه��و  اهلل   رحمه  ال�ضكرجي 
وان�ضئها اي ملك �ضرف ويف عام 1991م اعاد 
البائد  النظام  �ضقوط  بعد  وكذلك  ترميمها 
باإعادة  ال�ضكرجي  م�ضطفى  احلاج  ابنه  قام 
بنائها من جديد وتطويرها حيث كانت تتكون 
اربع  من  تتكون  ا�ضبحت  واالن  طابقني  من 
طوابق توجد فيها قاعات اىل ال�ضالة واقامت  
املجال�س احل�ضينية واملنا�ضبات الدينية وكذلك 
توجد قاعات اىل الن�ضاء لل�ضالة واملنا�ضبات 
الزائرين  الإي��واء  �ضقق  فيها  وتوجد  الدينية  
ومطابخ  خلدمة الزوار وهذه احل�ضينية ت�ضع 

حوايل 2500زائر تقريبا.
تاأ�ضي�ضها   ومن هم متولني احل�ضينية منذ 

واىل يومنا هذا؟   

هو  ال�ضابق  املتويل  قائال:  العطار  اجابة 
وهو  اهلل  رحمه  ال�ضكرجي  باقر  جواد  احلاج 
الذي ان�ضئها, واملتويل احلايل هو ابنه احلاج 
احلاج  وان��ا  ال�ضكرجي  باقر  ج��واد  م�ضطفى 
العطار  بيت  من  الكربالئي  علي  عبد  رائ��د 

املتويل على ادارة احل�ضينية واعمالها .

طالل �ضعدطالب حممد جا�ضم 

)جامع ال�شكرجي(
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جوامع وحسينيات

ال�صخ�صية
�سعاد احل�سيني

قوة 
مبا  قوبة  ب�صخ�صية  النا�س  بع�س  يولد  مثل 

يولد اخرون ب�صخ�صية �صعيفة ؟
ام ان القوة وال�صعف هنا اكت�صابيا ؟

ان  ع��ن  يك�صف  العملي  ال��واق��ع  اىل  النظر  ان 
ه��م من  ال�صخ�صية  االق���وي���اء   م��ن  االك���ري���ة 
الذين اكت�صبوها من خالل اخلطوات العملية 
خالل  من  ولي�س  حياتهم  يف  مار�صوها  والتي 
ننت  يعانون  احلافظ  وانها   .. ال��وراث��ة  عوامل 

ال�صعف من فرتات �صابقة من حياتهم .
ان قوة ال��ذات يف جميع الب�صر تكم يف االلتزام 
بهدى الفطرة التي يولدون بها ... وهي تلك 
ومنها  احلقيقة  تولد  التي  الداخلية  الطهارة 

تنبع القوة كلها .
واخ��رى  عظيمة  ق�صايا  احل��ي��اة  يف  هنالك  ان 
ت��اف��ه��ة وك��ل��م��ا ك���ان االن�����ص��ان م��رت��ب��ط��اً بق�صية 

عظيمة كلما اكت�صب عظمة تلك الق�صايا .
التابعة  الداخلية  ال��ط��ه��ارة  على  احل��ف��اظ  ام��ا 
باملبادئ والقيم  ال�صادق  من الفطرة واالميان 
والعمل املخل�س من اجلها ، تعطي الذات قوة 
عظمى ال يقت�صر تاثريها على الزمن املعا�صرة  

بل تتدفق يف االزمة الالحقة اي�صا .
الي�س كل ذلك متوفرا لكل النا�س 

لل�صدف قوة كربى ، كذلك لالميان والعدالة 
واحلرية واالخ��الق وكل من يلتزم بها ويعمل 
ال��ذات وي�صبح له  من اجلها ت�صبح له ق��وة يف 

تاثرياً يف احلياة ذلك .

، وكل  الهائلة  القوى  من  ينبوعاً  ال��روح  ان يف 
م���ن ي��ق��رتب م���ن ه���ذا ال��ي��ن��وع وي��رت�����ص��ف منه 
)�صحرية  البع�س  ي�صميها  ق��وة  ل��دي��ه  ت�صبح 
ال��روح احلاكمة على احلياة  ق��وة  ( ولكنها هي 

ال�صت الروح من امر اهلل .
الروح  ال��روح قل  يقول تعاىل ) وي�صلونك عن 
من امر ربي ( �صورة اال�صراء ، االي��ة 85  ومن 
ميلك روحاأً ميلك احلياة كلها اما من يفقدها 

فال تنفع بع�س االمور .
مهمان  العلم  او  النكاء  ان  البع�س  يظن  مثال 
جداً من اجل ك�صب النجاح يف احلياة او ك�صب 
االهمية يف املجتمع اال ان جتارب كل الناجحني 
جناح  يف  ت�صاهم  ال�صخ�صية  ق��وة  ان  على  ت��دل 
كان  مهما   ، الذكاء  ي�صاهم  بكثري  اك��ر  العمل 
حازماً وقد ت�صاءل البع�س اما هي ال�صخ�صية .

ال�صي  بع�س  غام�صة  م�صالة  انها   : واجل���واب 
ك���ال���روح ، وه����ي ت��ت��ح��دى ال��ت��ح��ل��ي��ل ، ع��ن��دئ��ذ 
الوورد وهي جمموعة ميزات االن�صان الروحية 
والفكرية واجل�صدية وميوله ورعايته وجتاربه 
ت��ات��ي م��ن االرادة  وت��دري��ب��ات��ه وط��ري��ق��ة حياته 
وال�صك  وال��رتب��ي��ة  والن�صبة  ب��ال��وراث��ة  وت��ت��اث��ر 
مثال  ال�صخ�صية  قوة  من  جانبا  افتقد  من  ان 
ل��دي��ه من  ك��ان��ه ميكن تقوميها  ال��وراث��ة مثال 
خ����الل ج���وان���ب اخ����رى ك��ال��رتب��ي��ة وال��ت��دري��ب 
جنعل  ان  ب��ال��ت��اك��ي��د  ميكننا  ان���ه  يعني  وه���ذا   ،
���ص��خ�����ص��ي��ات��ن��ا اك����ر ���ص��الت��ه واك�����ر ج��اذب��ي��ت��ه 

وت�صعى للح�صول على اق�صى ما ت�صتطيعة من 
خالل هذه اجلوهرة التي وهبها اهلل تعاىل .

العارفني  وام��ام  املوحدين  �صيد  يقول 
 علي بن ابي طالب

ان ال  امل������رء ج���ه���اًل  اك���ف���ى   (
يعرف قدر نف�صه (

من انت :
هل وقفت يوماً لت�صال نف�صك قائال من 

انت 
واجل���واب : ان��ك يف احلقيقة لي�صت واح���داً بل 

�صخ�صان 
االول : ما انت عليه االن

الثاين ما ميكن ان تكون عليه يف امل�صتقبل 
بقية  م��ث��ل  ع��ادي��ا  �صخ�صا  االن  ت��ك��ون  ف��ل��رمب��ا 
النا�س ، غري ان ما اودع اهلل قبل من امكانيات 
تكون  ان  ع��ل��ى  ق����ادرا  وق���د يجعلك   ، وط��اق��ات 
واح����دا م��ن ع��ظ��م��اء ال��ت��اري��خ اذا ع��رف��ت كيف 

ت�صتخدم تلك الطاقات وهكذا وافعل �صيء ؟
وم�صتقبلك ال ميكن ان يكون �صيئا اأخر .

اال ترى ان الطفل ال�صغري الذي ال يزال يحبو 
، حقيقته  اال جم��رد طفل  لي�س   ، ركبتيه  على 
الفعلية مبقدار ما لغريه من االطفال ، ولكنه 
م�صائر  ب��ي��ده  ه��ام��ا  �صخ�صا  ي�صبح  ان  ميكن 

البالد يف امل�صتقبل ؟
ان ف��ي��ك ال ك���ون���ا ع��ظ��ي��م��ا م���ا ع���رف���ت ق�����دره ، 
اأ�صتثمرت ما فيه ف�صوف يكون �صخ�صا عظيما 

تك�صبكيف
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التنمية البشرية

انها  اىل  وال�شيعية  ال�شنية  الروايات  ت�شري 
ومتيزها  ووعيها  والدتها  منذ  ال�شالم  عليها 
ام���ور احل��ي��اة يف ه���ذه ال��دن��ي��ا ال��زائ��ل��ه دار 
واملحن  وال��ب��الءات  امل�شائب  وج��دت  االقبار 
 وال�شدائد وقبل ذلك مانت امها خديجة
 النبي مع  االك��ر  العبئ  تتحمل  من  هي 
ما  وت��ع��اين  ت�شاهد  امها  م��ع   ف�شارت
تعانيه فلخديجة الكرى الدور الرئي�شي 
وال�شاأن  باملال  اال���ش��الم  ون�شرة  اجلهاد  يف 
حتى  ونفي�س  غايل  وبكل  والراحة  والوجاهة 
طالب  اب��ي  �شعب  يف   النبي مع  هاجرت 
فماتت ف�شالم عليها يوم ولدت ويوم جاهدت 
حيه  تبعث  وي���وم  ا�شت�شهدت  وي���وم  و�شحت 
االجتماعي  وال�شان  خ�شو�شيه  من  فبالرغم 
من  وب��ال��رغ��م   النبي م��ن  زواج��ه��ا  قبل 
مكة  ���ش��ادات  م��ن  خطبها  م��ن  لكل  رف�شها 
وا�شراف العرب فهي وافقت على الزواج من 
كل  معه  وحتملت  وعا�شت   االكرم النبي 
 و�شف حيث  البعثة  بعد   ماعاناة
واي�شا  واملفرتي  واملجنون  والكاذب  بال�شاحر 
ورم��ي  ول���الف���رتاء  وال�����ش��ت��م  لل�شب  ت��ع��ر���س 
مكة  اه��ل  من  بالنجا�شات  ورم��ي  باحلجارة 
باملعنى   الكرمي ال��ن��ب��ي  ع��ن  ورد  ف��ق��د 

خديجه  ام����وال  وب��ن��ي  انت�شر  اال���ش��الم  ان 
 خديجة وف��اة  وبعد   علي و�شيف 
وتبنت  حتملت  االعلى  الرفيق  اىل  ورحيلها 
امل�شوؤولية  وه��ذه  ال���دور  ه��ذا   الزهراء
ومن   النبي ياتي  عندما  فمثال  الكرى 
�شوف  يخرج  عندما   انه ج��دا  املتوقع 
النه  بالدماء  وحمما  باالتربه  حممال  ياتي 
ا�شيب باحلجارة او حممال بالنجا�شات التي 
رماها عليه �شبيان ون�شاء قري�س وعلى جميع 
االحوال تكون الزهراء قد هيات نف�شها 
وتاخذ  تخلع  وحيث   النبي لال�شتقبال 
فتطهر  ال�شريف  ج�شده  على  م��ن  امل��الب�����س 
قد  املهمة  وه��ذه   النبي وج�شد  املالب�س 
 بعد رحيل امها حتملتها الزهراء
مع  بها  وق��ام��ت  حتملتها  املهمة  ه��ذه  زنف�س 
 كان حيث   املوؤمنني ام��ري  بعلها 
املطرقه مبا  واب���دا غفي حم��ك حت��ت  دائ��م��ا 
ال��ذي  ال��ف��دائ��ي  ه��و  ك��ان   النبي ي�شيب 
يتبنى تلك ال�شدمات وال�شربات املوجهة �شد 
احد  ان   خديجة وف��اة  وبعد   النبي
الرتاب  يديه من  بكلتا  �شفهاء قري�س اغرتف 
 ال�شريف را�شه  على  و�شبها  واالو���ش��اخ 
فدخل البيت والرتاب على را�شه فقامت اليه 

فاطمة وجعلت تغ�شل الرتاب عن را�شه 
وتبكي فالتفت اليها النبي وعيناها تهمي 
الدموع وقال لها التبكي يابنيه ما نراه ان اهلل 
 ور�شالته دينه  اع��داء  على  اب��اك  نا�شرا 
ا�شافه اىل ما تعر�شت له الزهراء  من 
ن�شرتها  ب�شبب  ونف�شيه  ج�شديه  ا���ش��رار 

    وموقفها ب�شبب دعوة النبي

معاناة الزهراء
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مشاركاتكم

ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

َن  مِّ َكِثرًيا  اْجَتِنُبوا  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ اأَيُّ��َه��ا  َيا   
َوَل  �ُسوا  �سَّ َتَ َوَل  اإِْث��ٌم  نِّ  الظَّ َبْع�َض  اإِنَّ  نِّ  الظَّ
َياأُْكَل  ن  اأَ اأََحُدُكْم  اأَُيِحبُّ  ا  َبْع�سً ُكم  ْع�سُ بَّ َيْغَتب 
 َ اإِنَّ اللَّ  َ ُقوا اللَّ َواتَّ َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  اأَِخيِه  َم  حَلْ

ِحيٌم )احلجرات/12( اٌب رَّ َتوَّ
املعنى اللغوي 

احلب�ض امل�ض باليد
لي�سبينه  اليه  ينظر  اخذ  بعينه:  الرجل  جب�ض 

وي�ستثنيه 
واحلب�ض: حب�ض اخلرب ومنه التج�س�ض

وحب�ض اخلرب ومنه التج�س�ض 
وحب�ض اخلرب وت�س�سه بحث عنه وفح�ض

البواطن المور واكرث  التفتي�ض عن  التج�س�ض 
ما يقال يف ال�سر 

واجلا�سو�ض: �ساحب �سر ال�سر 

والنامو�ض: �ساحب ال�سر اخلري 
والتخ�س�ض بالحاء ال�ستماع اىل اخلرب  

نبذه عن �سورة احلجرات 
• �سورة احلجرات مدنية وعدد اياتها ثماين 

ع�سر ايه 
ل��ورود  ح��ج��رة(  )جمع  ب��احل��ج��رات  و�سميت 
 النبي ومناداة  احلجرات  اىل  ال�سارة 
ال��راب��ع ع�سرة  الآي���ة  م��ن وراء احل��ج��رات يف 
ومن ا�سماء التي تطلق على هذه ال�سورة �سورة 
الآداب لنها تعر�ست ملجموعة من املو�سوعات 

الخالقيه والجتماعية املهمة منها 
1- اداب التعامل مع النبي  والنهي عن 
التقدم عليه مطلقا ولو برفع ال�سوت بني يديه 
باللقاب  والتنابز  ال�سخرية  عن  النهي   -2

و�سوء الظن والغيبة ةالتج�س�ض

3- تا�سي�ض العالقات الجتماعية على قواعد 
العامة   والتعبئه  البني  ذات  وا�سالح  الخ��وة 
والعدل يف احلكم واحلذر من  البغي  ملواجهة 

بث ال�سائعات الكاذبه 
وتفاوت  النا�ض  لتقييم  ق��اع��ده  تا�سي�ض   -4
درجاتهم بح�سب قربهم من الميان وبعدهم 

عن الكفر والف�سق
الرغبه  على  بناء  واله   النبي اتباع    -5
وامل��ي��ل واحل����ب واج��ت��ن��اب امل���ن ع��ل��ي��ه جلهة 

اللتزام باحكام ال�سالم 
احلجرات  �سورة  يف  اخلطابة  • نوع 

توجد يف القران الكرمي ثالث �سور ت�سرتك يف 
وتركيز احلديث  واملجتمع  الدول  حديثها عن 
العي�ض  ا���س��ب��اب  وت��وف��ري  املجتمع  حفظ  ع��ن 
الهاينء واحلياة الرغيدة وت�سرتك هذه ال�سور 

مفهوم
التج�س�س
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علوم وقرآن

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن 

على  ن��ت��ع��رف  ان  ل��ن��ا  الب���د  اوال: 
ان  ن�ستطيع  وبعدها  ال��غ��رور،  معنى 
املهم وم��ن اهلل  امل��و���س��وع  نلج يف ه��ذا 

التوفيق
وقاتله  �سيئة  �سفة  ه��و  ال��غ��رور: 
مكروها  �ساحبها  وجتعل  لل�سخ�سية 
م���ن���ب���وذا م��رف��و���س��ا و����س���وف ي��واج��ه 
اال  ي��رى  ال  الأن��ه  حياته  يف  �سعوبات 

نف�سه 
   والنبي الكرمي  القران  اقوال 

واالئمة الطاهرين حول الغرور 
لقمان  ���س��ورة  يف  تعاىل  اهلل  يقول 
الاَ  ��ا واَ ْن��ياَ ���اُة ال��دُّ ���ياَ ��ُك��ُم اْلاَ نَّ ��ُغ��رَّ ����اَ تاَ  فاَ

ُروُر )لقمان/33( ِ اْلغاَ نَُّكم ِباهللَّ ياَُغرَّ
����ا  ماَ  واَ وق����ال يف ����س���ورة ال���دي���د 
 اْلُغُروِر ���تاَ���اُع  ماَ اإِالَّ  ��ا  ْن��ياَ ال��دُّ ���اُة  ���ياَ اْلاَ

)الديد/20(
والغرور  الغرور  بني  فرق  وهناك 

بالفتحه 
ي�ستخدمه  ���س���ح  ف��ه��و  ف�����االوىل 

املخادع
وال��ث��ان��ي��ة: ه��و ���س��دك ف��اح��ذر ان 
ت���ك���ون م����غ����رورا ب���ه���ذا ال����غ����رور م��ن 

الغرور

الغرور  ان  دق��ه  اك��ر  1-  ومبعنى 
ب��ال��ف��ت��ح ت��ط��ل��ق ع��ل��ى اال����س���ي���اء ال��ت��ي 
مت����ار�����س اخل�������داع ك��ال�����س��ي��ط��ان وم���ا 
فيغرت  االن�سان  به  ينخدع  ان  ميكن 
ب���ه او ف��ي��ه ك��ال��دن��ي��ا وم����ا ف��ي��ه��ا من 
و�سائر  وامل���ال  وال�سلطة  اجل���اه  ح��ب 
موا�سع  ث�ث  يف  ورد  وقد  ال�سهوات 
��ُك��ُم  نَّ ��ُغ��رَّ �����اَ تاَ يف ال���ق���راآن م��ن��ه��ا:  فاَ

 ...ْنياَا الدُّ ياَاُة  اْلاَ
2-  اما الغرور بال�سمة فيعقد به 
ان ينخدع االن�سان بالدنيا و�سهواتها 
او  ال�����س��ي��ط��ان وت��ل��ب�����س��ه  او االجن���ي���ل 

الب�سر مبكر 
الغرور بالفتح من ميار�س اخلداع 
من يخدع غريه او ينخدع اما الغرور 
اخلداع  عمليه  على  فيطلق  بال�سمه 
ن��ف�����س��ه��ا م��ث��ال ت��ق��ري��ب��ي )ال���و����س���وء( 
الو�سوء  باالفعال  ناتي  ان  بال�سمة 
نف�سه  امل���اء  على  فيطلق  بالفتح  ام��ا 

الذي ننتطهر به 
البد  نقول  املقدمة  ه��ذه  بعد  من 
وان  ال���غ���رور  ي�����س��ي��ب��ه  ان  ل��ل��خ��ط��ي��ب 
يعرف حده من ناحيه قدره ومكانته 
االجتماعية ومن موارد غرور بع�س 

اخلطباء اذا كان ذو �سهرة ومكانة يف 
قلوب االخرين فغرورة ي�سور له انه 
ت��ت��ع��دى درج��ات  ال اح��د مثله ورمب���ا 
ال  ان  وم��ك��ان��ت��ه  ب�سخ�سيته  غ����رورة 

ياأتي احد بعده 
ه���ن���اك م���ن ل���ه ب��ع�����س امل��ع��ل��وم��ات 
او  ال��ط��ب  او  ال��ف��ل��ك  ك��ع��ل��م  الن�سبية 
وال  له  البد  ان  فيت�سور  الريا�سيات 
�سياغة  يف  ب��ارع��ا  يكون  ورمب��ا  مثيل 
ي��ج��ي��د  ال��ب��ع�����س  ال����ك�����م ورمب������ا ان 
اك��ر من لغة وه��ذا ام��ر جيد اال ان 
ي�سيبه  البع�س  ان  ال�سلبية  ال��ال��ة 
او  االإجنليزية  يتكلم  باعتبار  الغرور 

الفار�سية وبع�س ال يتقنها  
ال��غ��رور  ان   : ال��در���س  نهاية 
او  ال�صوت  او  باملعلومات  �صواء 
اخلطيب  تخدم  ال  فهي  ال�صهرة 
ومكانته  �صخ�صيته  من  تهدم  بل 
اهلل  عند  بل  النا�س  عند  لي�س 

تعاىل والنبي واهل بيته 
ف���اح���ذر اي���ه���ا اخل��ط��ي��ب ان 
موا�صعا  ولتكن  الغرور  ي�صيبك 

يرفعك اهلل 

اخلطيب واالبتعاد عن 
الغرور
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دروس من معهدنا

نرحب ب�شماحة ال�شيخ هاين �شعبان 
ونقول له ال�شالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته..

وعليكم ال�شالم ورحمة وبركاته...
ال��ق��ارئ  ت��ع��رف��وا  ان  نتمنى  ب��داي��ة 
الكرمي ب�شخ�شكم الكرمي ومن كان له الف�شل 

عليكم ومبن تاأثرمت من اخلطباء ؟
ابراهيم  الر�شا  عبد  ه��اين  اال�شم 
الكويت  دول��ة  يف  1972م  مواليد  من  �شعبان 
ح�شينية   بيئة  يف  اخلطابية  دورت��ي  ,اب��ت��داأت 
من  واجل����دة   واجل���د  واالم  االب  ان  بحيث 
الطرفني كانوا يخدمون يف املجال�س احل�شينية 
احل��اج  امل��رح��وم  ج���دي  وك���ان  واحل�شينيات 
بع�س  على  امل�شوؤولني  م��ن  �شعبان  اب��راه��ي��م 
احل�شينيات وكان ي�شحبني معه اىل املجال�س 

جدتي  املجال�س  من  نعود  وعندما  احل�شينية 
حفظت  وم��ا  اليوم  �شمعته  ال��ذي  ما  ت�شاألني 
على  حري�س  ,فكنت  واملواعظ  الق�ش�س  من 
املحا�شرة  على  وارك��ز  الق�ش�س  التقط  ان 
حتى انقله اىل العائلة  فمن هنا بداأت  احفظ 
انطالقتي  اول  وك��ان��ت  والق�ش�س  ال�شعر 
دور  بتمثيل  ونقوم  ونتجمع  اطفال  كنا  عندما 
اخلطيب واتردد على احل�شينيات القريبة من 
البيت يف الكويت وكان يقراأ  اخلطيب ال�شيخ  
كان  وحقيقة  احل�شينية  يف  الكا�شاين  ا�شرف 
وكذلك  البكاء  ويخلق  احل�شينية  الدمعة  يجر 
خلدمته  اذهب  وكنت  الكبار  اخلطباء  بع�س 
بع�س  اق���راء  كنت  م��رة  وذات  املجل�س  قبل 
يل  وق��ال  �شوتي  ف�شمع  احل�شينية   الق�شائد 

ما �شاء اهلل  جهز نف�شك الليلة التا�شعة تقراأ 
قبلي يف بداية املجل�س واحلمد هلل قراءة ومن 
ثمان  وكان عمري  امل�شروع اخلطابي  بداأ  هنا 
�شنوات  وبداأت اقراء عند االقارب وكان جدي 
عنده عالقات باأ�شحاب اجلوامع واحل�شينيات 
الداعم  ,وكان  للقراءة عندهم  وقاموا بطلبي 
يل ال�شيخ اخلطيب ا�شرف الكا�شاين وتاأثرت 
وكان  ودي  ال�شاهر  مرت�شى  ال�شيخ  باخلطيب 
تلقيت  وكذلك  ال�شغري  بال�شاهرودي  يلقبوين 
منهم  اال�شاتذة  يد  على   احلوزوية  الدرو�س 
اخلامتي  احمد  وال�شيد  الفايل  ح�شني  ال�شيد 
الباياين  وال�شيخ  احلائري   ابراهيم  وال�شيخ 
االفا�شل   واال���ش��ات��ذة  اخلطباء  من  وغريهم 
يف  يتميزون  الذين  من  ا�شبحت  هلل  واحلمد 

 ال�شيخ هاين �شعبان

طالب حممد جا�شم 
طالل �شعد

اجلواب

ال�سوؤال
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الأفتتاحية

�س التحرير
رئي

عندما ي�صيب املجتمع حتدي نرى مثقفيه وعلمائه يقفون �صفا واحدا لرد هذا التحدي والتغلب عليه واليوم عندما 
نرى �صبابنا يذهب من اأيدينا ونلقي اللوم عليهم من غري اإيجاد حلول فبهذا االمر يكون قد واجهنا م�صكله ومل نحلها 
ال�صباب يحب التطور ومواكبة املجتمعات املتقدمة يف بع�ض العلوم ونحن ماذا قدمنا لل�صباب عندما نتهجم عليهم هل 

وفرنا لهم البديل؟
مبعنى اخر عندما مننعهم من االحتفال ببع�ض املنا�صبات وعدم لب�ض بع�ض املالب�ض او ق�صات ال�صعر هل و�صلنا اىل 

م�صتوى التوا�صل مع ال�صباب ام ت�صدر االأوامر فقط؟
يجب ان نقف وقفه جاده امام الغزو الفكري والعقائدي او نرتك اىل �صريحة ال�صباب اكرث فاكرث او ال نكتفي بالتفرج 

والنهي اما اإيجاد بديل او ال�صماح ب�صروط 

ال�شباب



ال�����ص��رع��ي��ة  االآداب  م���اه���ي 
للدعاء؟

ذك�����������رت رواي���������������ات االئ�����م�����ة 
ل��ل��دع��اء  اآداب  ع���دة   االطهار
امل�������ص���ت���ج���اب م���ن���ه���ا زم����ان����ي����ه ك���وق���ت 
ال��������زوال وم���ن���ه���ا م���ك���ان���ي���ة ك���ال���ك���ون 
عن  وم��ن��ه��ا   احل�صني ق���ر  ع��ن��د 
ومنها  املطر  كنزول  االأح��وال  بع�ض 
على  وال�صالة  واال�صتغفار  الو�صوء 
ومنها  الدعاء  وبعد  قبل  واله  النبي 
االإجابة... وتوقع  باهلل  الظن  ح�صن 

الخ.
هل للمكان والزمان اأثر يف 

الدعاء؟  ا�صتحباب  �صدة 
ن����ع����م ي�������ص���ت���ج���ي���ب ال�����دع�����اء 
ق��ر  وع���ن���د  ع  اإ����ص���م���اع���ي���ل  يف ح���ج���ر 
ك��م��ا  خ����ا�����ض  احل�صنيب�صكل 
وع��ن��د  االآي����ات  روؤي����ة  ع��ن��د  ي�صتجيب 

وغريها. الزوال 
ن��ع��ل��م ا���ص��ت��ح��ب��اب ال���دع���اء، 
ف��ه��ل ه���ذا اال���ص��ت��ح��ب��اب ���ص��ام��ل لكل 
عنهم  ب��امل��اأث��ور  خم��ت�����ض  اأم  م�����ص��األ��ة 

ال�صالم؟  عليهم 
ن����ع����م ي�������ص���ت���ج���ي���ب ال�����دع�����اء 
ق��ر  وع���ن���د  ع  اإ����ص���م���اع���ي���ل  يف ح���ج���ر 
ك��م��ا  خ����ا�����ض  ب�������ص���ك���ل   احل�صني
وع��ن��د  االآي����ات  روؤي����ة  ع��ن��د  ي�صتجيب 

وغريها.  الزوال 

ه��ل ال��ق��ن��وت ج���زء واج���ب من 
ال�صالة؟ اجراء 

م�صتحب.  ال�صالة  يف  القنوت 
بامللحون- ال��دع��اء  ي��ج��وز  ه��ل 
ان  م��ن  الب��د  ام  العامية-  باللهجة  اأي 
بقنوت  كان  لو  وماذا  بالف�صحى؟  يكون 

ال�صالة؟
يف  حتى  بامللحون  الدعاء  يجوز 

ال�صالة اال انه مرجوح يف الروايات 
 ه���ل ي���ج���وز ال��ت��و���ص��ل ب��ال��ن��ب��ي 
ع��ل��ي��ه��م  االئ����م����ة  اح������د  او   االكرم

ال�صالة؟ يف  ال�صالم 
مثل  ال��ع��ب��ارات  بع�ض  يف  ي��ج��وز 
حممد  وال  مبحمد  ا�صالك  اين  اللهم 

...الخ �ض 
اهلل  ي�����ص��األ��ون  البع�ض  ن�صمع   
على  ل��ع��ن��ت��ه  او  ب����الءه  ي��ن��زل  ان  ت��ع��اىل 

غريهم، فهل ذلك جائز؟ 
امل����وؤم����ن����ني وال  ل���ع���ن  ي����ج����وز  ال 

عليهم  الدعاء  ينبغي 
هناك بع�ض االدعية واالعمال 
ما  م�صادرها،  تعرف  ال  والتي  املنت�صرة 

عليها؟ االتكال  مقدار  هو 
ال ي��ج��وز االت���ي���ان ب��ه��ا ب��اع��ت��ق��اد 

و�صدورها من االئمة االطهار .

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

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 

ق�شم ال�شوؤون الدينية يف العتبة احل�شينية املقد�شة

الطريق اىل اهلل تعاىل
ج1:

ج2:

ج8:ج3:

ج5:

ج6:

ج7:

�س1:

�س2:

�س3:
�س8:

�س5:

�س6:

�س7:

با�صم اهلل وبعد حمده.. ُت�صر قطرات املاء 
الناعمة ت�صاقًطا على �صفوان احلجر فت�صقه 
ل��ت�����ص��ل اىل ال��ب��ح��ر ال���وا����ص���ع.. وت��ل��ك ع���روق 
االأ�صجار مع ترافتها تنحت يف خمتلف �صعيد 
االأر������ض ل��ت��الم�����ض م���اء احل���ي���اة..   االإ����ص���رار 
اختالفها  ع��ل��ى  امل��خ��ل��وق��ات  ل��ه��ذه  الطبيعي 
لالإن�صان  الب��د  التي  تعاىل  اهلل  اآي��ات  هو من 
-كما  منها  ليتعلم  فيها؛  الب�صر  ي��رج��ع  ان 
ُ ُغَراًبا  تعلم اول مرة قال تعاىل:{ َفَبَعَث اهللهَّ
�َصْوَءَة  ُي���َواِري  َكْيَف  َي��ُه  ِل��رُيِ ااْلأَْر����ضِ  يِف  َيْبَحُث 
التي  القوانني  مع  ين�صجم  كيف   -{... اأَِخيِه 
بذلك  ون�صري  الدنيا،  ه��ذه  يف   اهلل �صنها 
اىل ان ُجل االأم��ور ال تاأتي ب�صهولة، بل البد 
من بذل اجلهد وتكري�صه لتح�صيلها، ومنها 
ق�صاء احلاجات، حيث ال حمي�ض من تكرار 
لتح�صيل  ت��ع��اىل  اهلل  م���ع  ��ج��ة  وال��لُّ ال���دع���اء، 
اال�صتجابة، وقد وعد اهلل عز ا�صمه بها، وهذا 
ما بينه امري املوؤمنني يف دعاء كميل:)) 
فانك ق�صيت على عبادك بعبادتك، وامرتهم 
كان  ف��اذا  االإج��اب��ة((،  لهم  و�صمنت  بدعائك، 
املعبود احلق يحب ان يرى عبيده يتكاملون 
ب��ع��ب��ادت��ه، وك���ان ال���دع���اء اح���د ه���ذه امل��ظ��اه��ر، 
فهو طريق اىل ذلك البحر الوا�صع الفيا�ض، 

وو�صيلة اىل ماء الوجود.. 

ج4:
�س4:
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ليتفقهو ا



ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

ان امور احلياة ميكن تق�صيمها اىل 
ثالث اق�صام 

املعقول، والالمعقول، واملجهول 
�صيئا  يقولوا  ان  ميكن  ال  واالنبياء 
غري معقول وخالفا ملا يقول به العقل 
وحت��ك��م ب���ه احل��ك��م��ة ف����اذا ق���ال���وا فهم 
يعينوننا  االن��ب��ي��اء  امن��ا  ان��ب��ي��اء  لي�صوا 
ام��ر مهم  وه��و  امل��ج��ه��والت  ادراك  على 
ل��ن��ا وع��ل��ي��ه ف��م��ن ي���ق���ول ان���ن���ا ب��وج��ود 
االنبياء  اىل  نحتاج  ال  واحلكمة  العقل 
م��ث��ل ط��ائ��ف��ة ال��ره��م��ي��ة يف ال��ه��ن��د ويف 
ام��اك��ن اخ����رى وم���ن ي��ق��ول م��ع العلم 
واجن���ازات���ه وان��ت�����ص��ارات��ه ال��ع��ل��م��ي��ة مل 
فهم  االلهية  االنبياء  اىل  تعد احلاجة 

احل���روف  در����ض  ال���ذي  بال�صبي  ا���ص��ب��ه 
الهجائيه يف املدر�صه ثم قال انه ا�صبح 
اىل  باحلاجة  يعد  ومل  �صيء  بكل  عاملا 
لي�صوا  االنبياء  ان  ثم  واال�صتاذ  العلم 
جمرد معلمني فان مركزهم كقادة له 
بال�صرح  تتناوله  �صوف  خا�ض  ح�صاب 

ان �صاء اهلل تعاىل.
 ثانيا: مل يقل احد ان على املرء ان 
ت�صرف  حت��ت  ت��ام  ب�صكل  نف�صه  ي�صنع 
الذين  االنبياء  ام��ا  مثله  اخ��ر  �صخ�ض 
فعلينا  االل��ه��ي  ال��وح��ي  ع��ل��م  ينطقون 
ب��ع��ل��م اهلل  ن���ت���اأك���د م���ن ارت���ب���اط���ه���م  ان 
الالمتناهي عن طريق االدلة الدامغة 
ف��ف��ي ه����ذه احل���ال���ة وح���ده���ا مي��ك��ن ان 

الربانني  ال��ق��ادة  ه���وؤالء  اق���وال  تتقبل 
مب��ج��ام��ي��ع ق��ل��وب��ن��ا ف��ل��و ان اح���دا عمل 
يكون  فهل  ماهر  طبيب  الر���ص��اد  وفقا 

عمل هذا مرفو�صا 
ان االن��ب��ي��اء اط��ب��اء روح��ان��ني عظام 
املعلم ين�صجم مع  ا�صتوعبت در�ض  فاذا 
عقلي وفكري فهل اكون قد اخطات ان 
ان  بنا  ويح�صن  كبار  معلمون  االنبياء 
نبحث ادلة �صرورة ار�صال االنبياء من 
قبل اهلل تعاىل ان هناك ثالث ادلة 

حيه توؤكد حاجتنا اىل هداية االنبياء

احلاجة اىل االنبياء
الثانية احللقة 
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ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

َن  مِّ َكِثرًيا  اْجَتِنُبوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا   
َوَل  �ُسوا  �سَّ َتَ َوَل  اإِْث��ٌم  نِّ  الظَّ َبْع�َض  اإِنَّ  نِّ  الظَّ
َياأُْكَل  ن  اأَ اأََحُدُكْم  اأَُيِحبُّ  ا  َبْع�سً ُكم  ْع�سُ بَّ َيْغَتب 
 َ اإِنَّ اللَّ  َ ُقوا اللَّ َواتَّ َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  اأَِخيِه  َم  حَلْ

ِحيٌم )احلجرات/12( اٌب رَّ َتوَّ
اللغوي  • املعنى 

احلب�ض اللم�ض باليد
ح��ب�����ض ال��رج��ل ب��ع��ي��ن��ه: اخ���ذ ي��ن��ظ��ر اليه 

لي�ستبينه وي�ستثنيه 
واحلب�ض: حب�ض اخلرب ومنه التج�س�ض

وحب�ض اخلرب وت�س�سه بحث عنه وفح�ض
الم��ور.  بواطن  عن  التفتي�ض  والتج�س�ض 

واكرث ما يقال يف ال�سر 
واجلا�سو�ض: �ساحب �سر ال�سر 
والنامو�ض: �ساحب �سر اخلري 

والتح�س�ض باحلاء ال�ستماع اىل اخلرب  
نبذه عن �سورة احلجرات 

اياتها  وع��دد  مدنية  احلجرات  �سورة   •
ثماين ع�سرة ايه 

لورود  حجرة(  )جمع  باحلجرات  و�سميت 
 النبي ومناداة  احلجرات  اىل  ال�سارة 
ع�سرة  الرابعة  الآي��ة  يف  احلجرات  وراء  من 
ال�سورة  ه��ذه  على  تطلق  التي  ال�سماء  وم��ن 
من  ملجموعة  تعر�ست  لن��ه��ا  الآداب  ���س��ورة 
املهمة  والجتماعية  الخالقيه  املو�سوعات 

منها 
والنهي    النبي  التعامل مع  اداب   -1
عن التقدم عليه مطلقًا ولو برفع ال�سوت بني 

يديه 
2- النهي عن ال�سخرية والتنابز باللقاب 

و�سوء الظن والغيبة والتج�س�ض
على  الجتماعية  ال��ع��الق��ات  تا�سي�ض   -3
والتعبئه  البني  ذات  وا�سالح  الخ��وة  قواعد 
احلكم  يف  وال��ع��دل  البغي  مل��واج��ه��ة  ال��ع��ام��ة  

واحلذر من بث ال�سائعات الكاذبه 
وتفاوت  النا�ض  لتقييم  قاعده  تا�سي�ض   -4
درجاتهم بح�سب قربهم من الميان وبعدهم 

عن الكفر والف�سق
الرغبه  على  بناء   النبي اتباع    -5
وامل��ي��ل واحل����ب واج��ت��ن��اب امل���ن ع��ل��ي��ه جلهة 

اللتزام باحكام ال�سالم .
احلجرات  �شورة  يف  اخلطاب  • نوع 

توجد يف القران الكرمي ثالث �سور ت�سرتك 
يف حديثها عن الدولة واملجتمع وتركز احلديث 
العي�ض  ا���س��ب��اب  وت��وف��ري  املجتمع  حفظ  ع��ن 

مفهوم
التج�س�س
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الهاينء واحلياة الرغيدة وت�سرتك هذه ال�سور 
بانها تبداأ مبخاطبة الذين اآمنوا وهذه ال�سور 
افتتاح  واملمتحنة واحلجرات ففي  املائدة  هي 
اأَْوُف��وْا  اآَم��ُن��وْا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا    املائدة  �سورة 
َيا    املمتحنة  �سورة  افتتاح  ويف   ِباْلُعُقوِد
ُكْم  َوَعُدوَّ ي  َع��ُدوِّ َتتَِّخُذوا  َل  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها 
اأَْوِلَياء ويف افتتاح �سورة احلجرات  َيا اأَيَُّها 
َوَر�ُسوِلِه ِ ُموا َبنْيَ َيَدِي اللَّ ِذيَن اآَمُنوا َل ُتَقدِّ الَّ
ون����رى ان����ه  ق��ب��ل الب���ت���داء يف اخل��ط��اب 
والمر والنهي لبد من تهيئة الجواء واعداد 

املخاطب نف�سيا.
��ِذي��َن  الَّ اأَيُّ��َه��ا  َي��ا    تعاىل  قوله  تكرر  وق��د 
اآَمُنوا خم�ض مرات وهذا يك�سف عن اهتمام 
والعالقات  الخالقية  بالق�سايا  �سبحانة  الل 
الج��ت��م��اع��ي��ة ����س���واء يف ذل���ك ال��ع��الق��ة بني 
وولة  قياداتهم  وبني  بينهم  او  امل�سلمني عامة 

المر فيهم .
االجتماعي  االمن  على  • احلفاظ 

القران الكرمي هذا الد�ستور اللهي ا�سافة 
اىل الكثري من امليزات التي يتميز بها ككتاب 
مبعاجلة  انفرد  فانه  جمعاء  للب�سرية  هداية 
الق�سايا والمور التي تخل بالمن الجتماعي 

باحراز الوقاية منها قبل ان حت�سل 
فهو ليهتم  بالمن مبعناه العادي املتعارف 
املعنوي  المن  لي�سمل  المن  مفهوم  يعمم  بل 
على العرا�ض والكرامات ويحافظ على حالة 
التي  الم��ور  وي�ستعر�ض  املوؤمنني  بني  الخ��وة 
املوؤمنني  ب��ني  الخ���وة  حالة  نق�ض  اىل  ت���وؤدي 
والتج�س�ض،  ال��ظ��ن،  ���س��وء  مثل  عنها  وينهي 

والغيبة، وال�سخرية .
التج�ش�س • معنى 

يق�سد بالتج�س�ض الذي نهى عنه الل تعاىل 
حالة  تنق�ض  التي  ال�سباب  �سمن  ذكره  وقد 
الخوة هو تتبع عيوب امل�سلمني والتفتي�ض عنها 

ليهتك ماي�سرته اهلها فالتج�س�ض ميثل اعتداء 
معنوي على حقوق النا�ض والن�سان امنا يعقد 
اعني  اجتماعية  بهوية  فيه  ليعي�ض  املجتمع 
مبنزلة اجتماعية �ساحلة لن يخالطه وميازج 
فيفيد وي�ستفيد منه فعندما يعتدي على حقه 
التج�س�ض  كعمل  الخرين  قبل  من  ال�سخ�سي 
من  وتبطل  املنزله  ه��ذه  عن  ت�سقطه  عندها 
الذي  ال�سرت  وهتك  الجتماعية  الهوية  ه��ذه 
و�سعه  حجاب  فال�سرت  �سخ�ض  لكل  حق  هو 
يك�سفه  فمن  العيوب  �ستار  وهو  �سبحانه  الل 
ببحث وتفتي�ض يوؤدي اىل �سقوط املك�سوف عنه 
اذا  وهكذا  ال�سالح  املجتمع  من  فرد  ونق�ض 
املجتمع  بافراد  النق�ض  يزداد  التج�س�ض  �ساع 
ال�سالح حتى ياتي على اخرة فيتبدل ال�سالح 
وينقلب  ب��الم��ن  الن�����ض  وي��ذه��ب  الف�ساد  اىل 
اىل  يوؤدي  فالتج�س�ض يف احلقيقة  داء  ال��دواء 
من  غفلة  حني  على  الجتماعية  هوية  ابطال 

�ساحبها من حيث ل ي�سعر به .  
واحد احلقوق التي تبني الهوية الجتماعية 
هو حق ال�سرت الذي القاه الل تعاىل على عيوب 
تاآلف  الن�سان ونواق�سه ليتم به ما اراده من 
افراد الن�سان وتمعهم وتعاونهم وتعا�سدهم 
والنهي عن التج�س�ض هو نهي عن هتك ال�سرت 

الذي يحافظ على متا�سك املجتمع .
واملجتمع املتما�سك يتميز باملحبة والتعاون 
والم���ن والم���ان وال��ق��ران ال��ك��رمي م��ن خالل 
املجتمع  التما�سك يف  ف�سخ  ا�سباب  النهي عن 
�سقوط  عن  بالوقاية  ت�ساهم  تعليمات  ي�سع 
قبل  جرمية  عن  يحد  فهو  ال�سالح  املجتمع 
ولو  منعها  ع��وام��ل  توفري  خ��الل  م��ن  وقوعها 
اللهية  وال��ن��واه��ي  ب��الأوام��ر  املجتمع  ال��ت��زم 
تنعم  رغ��ي��ده  حياة  ذو  جمتمع  على  حلافظ 

بالمن والمان واملحبة والتعاون .

الروائي • البحث 
 الر�سول ع��ن  ك��ث��ريه  رواي���ات  وردت 

تنهي عن التج�س�ض نذكرها �سمن عناوين 
النهي عن التج�س�ض

ان  اوؤم���ر  مل  )اين   الر�سول ع��ن   -1
انقب عن قلوب النا�ض ول ا�سق بطونهم(

 )يامع�سر من ا�سلم بل�سانه  2- عنه 
ومل ي�سلم بقلبه ل تتبعوا عرثات امل�سلمني فانه 
من تتبع عرثات امل�سلمني تتبع الل عرثته ومن 

تتبع الل عرثته يف�سحه 
3- الأمام  ال�سادق    )لتفت�ض النا�ض 

عن اديانهم فتبقى بال �سديق(.
لك�شف املوؤامرات التج�ش�س  • جواز 

ر�سول  )ك��ان   الر�سا الم��ام  عن    -1
بعث  ام��ريا  فاتهم  جي�سا  بعث  اذا   الل

معه من ثقاته من يتج�س�ض له خربه .
احلروب  يف  التج�ش�س  • جواز 

رايتنا  لقد  والل   : اليمان  بن  حذيفة  عن 
ر�سول  و�سلى  باخلندق   الل ر�سول  مع 
الل هويا من الليل ثم التفت الينا فقال: 
ثم  ال��ق��وم  مافعل  لنا  فينظر  يقوم  رج��ل  م��ن 
الل  ا�سال   الل ر�سول  له  ي�سرط  يرجع 

تعاىل ان يكون رفيقي يف اجلنة.
اجلا�شو�س • حكم 

اجلا�سو�ض   ال�سادق الم��ام  عن   -1
والعني اذا ظفر بهما قتال

2- ع��ن �سلمه ب��ن  الك���وع ع��ن اب��ي��ه: اتى 
النبي عني من امل�سركني وهو يف �سفره فجل�ض 
 النبي ف��ق��ال  ان�سل  ث��م  ا�سحابه  عند 
واخذت  فقتلته  اليه  ف�سبقتهم  فاقتلوه  اطلبوه 

�سلبه فنفلني اياه  
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ال�سيخ حممود ال�سايف

ثانيًا :
)واليته للعهد(

م��واف��ق��اً   الر�صا االأم�������ام  ي��ك��ن  مل 
عليه  عر�صه  ال��ذي  املن�صب  او  العر�ض  ه��ذا 
اخلليفة العبا�صي املاأمون اإال الأجل امل�صلحة 
العامة ول�صالح االإ�صالم، واإعالء كلمة العدل 
ال��دول��ة  تلك  واأروق����ة  �صفوف  يف  والتوحيد 

التي عر�صنا جانبا من جوانب اأو�صاعها..
وم��ن اجل��ان��ب ال�صرعي ال���ذي وق���ع  على 
االأم��ة  اإ���ص��الح  الر�صا يف  االأم���ام  عاتق 
وع��دم تفكيكها وم��ا ح��دث بني االأخ��وة ورثة 
اخلليفة هارون الر�صيد �صجع املعار�صة على 
الثورة: فاذا باأطراف البالد تنتف�ض وتخلع 

احلاكم وتبايع واحداً من العلويني..
احل��رب  وجت��ن��ب  امل�صلمني  دم���اء  فلحقن 
ملثل  املُنتهزين  وان��ت��ه��از  ال��ف��ن  اإث����ارة  وع���دم 

ه��ذه االأو���ص��اع التي ال تقبل جمع االأم��ة بل 
تفرقهم.

عهد  والي����ة   الر�صا االأم������ام  ف��ق��ب��ل 
املاأمون ومل يكن م�صطراً اإىل ذلك..

ول��ل�����ص��ورة امل���وج���زة ال���ت���ي ب��ي��ن��اه��ا حل��ال 
 الر�صا االإم���ام  واأو���ص��اع��ه��ا قبل  ال��دول��ة 
للتحدي ال�صلمي لل�صلطة احلاكمة اإال وهي 

�صلطة بني العبا�ض...
 ف��ب��ه��ذا ال��ت��ح��دي ال�����ص��ل��م��ي ع��م��ل االإم����ام 
اإعطاء  الر�صا من خالل ال�صلطة دون 
حت�صب  اأم��ور  يف  لال�صتغالل  لغريه  �صرعية 
على االأمة االإ�صالمية كاحلركات االإ�صالمية 

املعار�صة اآنذاك .
 )وهذا يبن لنا نقطتن(

االأوىل : 
املعار�صني  ل��ه��وؤالء  �صرعية  اإع��ط��اء  ع��دم 

ال  ك��ي  لل�صلطة  باملعار�صة  ي��دع��ون  وال��ذي��ن 
يف  ال�����ص��راي��ا  اأب���ي  ك��ح��رك��ة  للم�صلحة  تنتهز 
ال��ك��وف��ة وك���ذل���ك يف م��ك��ة ث����ورة حم��م��د بن 
االإمام جعفر ال�صادق واأخرى يف بالد ال�صام 

واملغرب وغريها .....
الثانية :

يقوم  انه  على  يزعم  من  واإق�صاء  اف�صام 
مل�صلحة ال�صادة العلويني وهذا االأمر �صبق اأن 
القيام على  العبا�ض حني  �صدر حل�صاب بني 
دولة بني اأميه ويف نف�ض الوقت يحافظ على 
املخل�صني واملوؤمنني من الذين هم حقا �صد 
الباطل واحلفاظ عليهم من اأن تنتهي هذه 

احلركة اإىل الدمار والهالك .....
نكتفي ب��ه��ذا ال��ق��در م��ن ال�����ص��رح وال��ذك��ر 

و�صنكمل يف احللقة القادمة  .

الإمام الر�ضا والتحدي 
ال�ضلمي لل�ضلطة

احللقة الثالثة
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ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن 

على  ن��ت��ع��رف  ان  ل��ن��ا  الب���د  اوال: 
ان  ن�صتطيع  وبعدها  ال��غ��رور،  معنى 
املهم وم��ن اهلل  امل��و���ص��وع  نلج يف ه��ذا 

التوفيق
وقاتله  �صيئة  �صفة  ه��و  ال��غ��رور: 
مكروها  �صاحبها  وجتعل  لل�صخ�صية 
م���ن���ب���وذا م��رف��و���ص��ا و����ص���وف ي��واج��ه 
اال  ي��رى  ال  الأن��ه  حياته  يف  �صعوبات 

نف�صه 
   والنبي الكرمي  القران  اقوال 

واالئمة الطاهرين حول الغرور 
لقمان  ���ص��ورة  يف  تعاىل  اهلل  يقول 
ْن��َي��ا َواَل  ���َي���اُة ال��دُّ ��ُك��ُم احْلَ نهَّ  َف���اَل َت��ُغ��رهَّ

ِ اْلَغُروُر )لقمان/33( نهَُّكم ِباهللهَّ َيُغرهَّ
َوَم����ا    وق����ال يف ����ص���ورة احل���دي���د 
 اْلُغُروِر َم���َت���اُع  اإِالهَّ  ْن��َي��ا  ال��دُّ ���َي���اُة  احْلَ

)احلديد/20(
وه��ن��اك ف��رق ب��ني ال��غ��رور بال�صم 

بالفتح  والغرور 
ف������االوىل ه���و ����ص���الح ي�����ص��ت��خ��دم��ه 

املخادع
وال��ث��ان��ي��ة: ه��و ���ص��دك ف��اح��ذر ان 
ت���ك���ون م����غ����رورا ب���ه���ذا ال����غ����رور م��ن 

الغرور

الغرور  ان  دق��ه  اك��رث  1-  ومبعنى 
ب��ال��ف��ت��ح ت��ط��ل��ق ع��ل��ى اال����ص���ي���اء ال��ت��ي 
مت����ار�����ض اخل�������داع ك��ال�����ص��ي��ط��ان وم���ا 
فيغرت  االن�صان  به  ينخدع  ان  يتمكن 
ب���ه او ف��ي��ه ك��ال��دن��ي��ا وم����ا ف��ي��ه��ا من 
و�صائر  وامل���ال  وال�صلطة  اجل���اه  ح��ب 
موا�صع  ثالث  يف  ورد  وقد  ال�صهوات 
��ُك��ُم  نهَّ َت��ُغ��رهَّ َف����اَل    :يف ال���ق���راآن م��ن��ه��ا

 ...ْنَيا الدُّ َياُة  احْلَ
به  فيعقد  بال�صم  الغرور  اما    -2
ان ينخدع االن�صان بالدنيا و�صهواتها 
مبكر  او  وتلب�صه  ال�صيطان  جنيل  او 

الب�صر
الغرور بالفتح من ميار�ض اخلداع 
من يخدع غريه او ينخدع اما الغرور 
اخل��داع  عمليه  على  فيطلق  بال�صم 
ن��ف�����ص��ه��ا م��ث��ال ت��ق��ري��ب��ي )ال���و����ص���وء( 
اما  الو�صوء  باأفعال  ناتي  ان  بال�صم 
الذي  نف�صه  املاء  بالفتح فيطلق على 

به  ننتطهر 
البد  نقول  املقدمة  ه��ذه  بعد  من 
وان  ال��غ��رور  ي�صيبه  ال  ان  للخطيب 
يعرف حده من ناحيه قدره ومكانته 
االجتماعية ومن موارد غرور بع�ض 

اخلطباء اذا كان ذو �صهرة ومكانة يف 
قلوب االخرين فغرورة ي�صور له انه 
ت��ت��ع��دى درج��ات  ال اح��د مثله ورمب���ا 
ال  ان  وم��ك��ان��ت��ه  ب�صخ�صيته  غ����رورة 

ياأتي احد بعده 
ه���ن���اك م���ن ل���ه ب��ع�����ض امل��ع��ل��وم��ات 
او  ال��ط��ب  او  ال��ف��ل��ك  ك��ع��ل��م  الن�صبية 
وال  له  الند  ان  فيت�صور  الريا�صيات 
�صياغة  يف  ب��ارع��ا  يكون  ورمب��ا  مثيل 
ي��ج��ي��د  ال��ب��ع�����ض  ال����ك����الم ورمب������ا ان 
اك��رث من لغة وه��ذا ام��ر جيد اال ان 
ي�صيبه  البع�ض  ان  ال�صلبية  احل��ال��ة 
او  االإجنليزية  يتكلم  باعتبار  الغرور 

الفار�صية وبع�ض ال يتقنها  
ال��غ��رور  ان   : ال��در���س  نهاية 
او  ال�شوت  او  باملعلومات  �شواء 
اخلطيب  تخدم  ال  فهي  ال�شهرة 
ومكانته  ششخ�شيته  من  تهدم  بل 
اهلل  عند  بل  النا�س  عند  لي�س 

تعاىل والنبي واهل بيته 
ف���اح���ذر اي���ه���ا اخل��ط��ي��ب ان 
متوا�شعًا  ولتكن  الغرور  ي�شيبك 

يرفعك اهلل 

اخلطيب واالبتعاد عن 
الغرور
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عالء الطائي 

بن  علي  لل�صيد  االإمي��ان  اأه��ل  ع��ن  امل��ف��رج  ال�صلطان  كتاب  ع��ن  البحار  غيبة   
عبد احلميد، عن خط بع�ض ا�صحابنا ال�صاحلني ما �صورته عن حميي الدين 
راأ�صه فبدت  اأبيه ومعه رجل فنع�ض فوقعت عمامته عن  اأنه ح�صر عند  االربلي 

له: هي من �صفني.  فقال  عنها،  ف�صاأله  هائلة  �صربة 
له: وكيف ووقعة �صفني قدمية؟   فقيل 

 فقال: كنت م�صافرا اإىل م�صر ف�صاحبني ان�صان من غزة، فلما كنا يف بع�ض 
اأيام �صفني لرويت  الرجل: لو كنت يف  الطريق تذاكرنا وقعة �صفني، فقال يل 

وا�صحابه.  علي  من  �صيفي 
�صيفي من معاوية وا�صحابه. اأيام �صفني لرويت  لو كنت يف   فقلت: 

 فقال وها اأنا ذا، واأنت من اأ�صحاب علي وانا من ا�صحاب معاوية، فاعرتكنا 
باإن�صان  واإذا  اأن��ا  فبينما  ب��ي،  ملا  مرمياً  اإال  بنف�صي  اأح�ص�صت  فما  عظيمة  عركة 

فتالَءمت. ال�صربة  وم�صح  اإيل  فن�زل  عيني  ففتحت  رحمه  بطرف  يوقظني 
مقطوعا  خا�صمني  م��ن  راأ���ض  ومعه  وع��اد  قليال  غ��اب  ث��م  هنا  اإل��ب��ث  ف��ق��ال:   

معه.  والذوائب 
من  اهلل  ولين�صر  ف��ن�����ص��رن��اك،  ن�صرتنا  واأن���ت  ع���دوك  راأ����ض  ه��ذا  يل:  ف��ق��ال   

ن�صره.
اأنت؟  فقلت: من 

�ُصئْلَت عن  واإذا  فقال: فالن بن فالن، يعني �صاحب الزمان ثم قال يل: 
�صفني يف  ِربُتها  �صُ فقل  ال�صربة  هذه 

�صفني يف  ِربُتها  �صُ
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اأبو ح�سني ال�سدي
جميل كمال

 اذا كنت يف بلد خال من جمال�ض �صيد ال�صهداء
واملرئيات  بامل�صموعات  فا�صتعن  ما  ظ��رف  او  ل�صفر 
بركات  حت��رم  لئال  والف�صائيات  ال��ه��ادف��ه  وامل��واق��ع 

املو�صم...
بل ان احياء الذكر يف اماكن غري متعارفه له اثر 
اخلا�ض وهذه من املجربات التي ال تخلف ال ثرها اذ 
ان الذكر يف اخللوات يخلو من كل ال�صوائب والهفوات 
ومن هنا كان العمل اقرب لقبول من غريه خا�ض 
اذا اق��رتن ذلك برتويج لتلك االه��داف ال�صامية يف 
امل��ع��ارف ف��ان النا�ض لو  ال��ذي��ن يجهلون ه��ذه  قلوب 
عرفوا حما�صن �صريتهم ال تبعوهم فال ترك امل�صارك 

هممهما امكنك.

يف اي ظرف �سارك وم�ضات منربيه 

الوم�صة االوىل 
راعي  على  الفار�سي  �سلمان  مر 

غنم فقال له:
اأي��ه��ا  ال��ع��ل��وم  م��ن  م��ع��ك  "ماذا 

الراعي ؟ ".
فقال :"معي خم�ض كلمات، 

بها  اأك��م��ل  خم�سا  م��ن��ك  وزدين 
علومي "

ف�����ق�����ال ل�����ه :"وم�������������اذا م��ع��ك 
لأزيدنك؟."

قال : " يا �سيدي:
ال��ك��ذب  اأ���س��ت��ع��م��ل  :ل  الأوىل 

وال�سدق موجود.
وال��ث��ان��ي��ة: ل اأ���س��ت��ع��م��ل احل���رام 

واحلالل موجود
النا�ض  عيوب  اأذك��ر  ل  والثالثة: 

والعيب يّف'
وه��و  اأع�����س��ي الل  ل  وال��راب��ع��ه: 

يراين
الل  نعمة  اأج��ح��د  ل  واخلام�سة: 

وهو يكفيني "
فقال له:

الأول������ني  ع���ل���م  ح���وي���ت  "لقد 
والآخرين، 

التي  كلمات  اخلم�ض  على  ف��دم 
معك فلي�ض عليها مزيد

الثانية  الوم�صة 
الل�سان لي�ض له عظام .

! فعجب����اآ 
كيف يك�سر بع�ض القلوب..

! وعجب����اآ 
كيف يجرب بع�ض القلوب..

! وعجب����اآ 
كيف يقتل بع�ض القلوب..

! وعجب����اآ 
كيف ينري الل به

الدروب !!
تزف  وبل�سانك  ترتقي  فبل�سانك 

للجنه
ترتفع  وبل�سانك  حترتم  وبل�سانك 

عندالل بح�سن خلقك
وب��ل�����س��ان��ك ت��ك��ون حم��ب��وب��ا ل��دى 

النا�ض
وبل�سانك تنجرح وترح غريك

وروحًا  بل�سما  ل�سانك  من  فاأجعل 
ح�سنه

فغدرا من زلت اللل�سان
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طالب الطائي

ال�سيد  ال�سيد علي بن  ال�سيد ح�سن بن  هو 
النجف  م��دي��ن��ة  يف  ول���د  ال��ق��ب��اجن��ي0  ح�سن 
وترعرع يف  ن�ساأ  وق��د  م  ع��ام 1907  الأ���س��رف 
الأ���س��رف(  )النجف  واجل��ه��اد  العلم  مدينة 
 ،)(املوؤمنني اأمري  اىل جوار مرقد جده 
ومنذ �سّني �سبابه الأوىل ويف العقد الثاين من 
عمره �سلك م�سلك العلماء، وعكف على درا�سة 
العلوم الدينية وقد تويف والده حيث كان ال�سيد 
فاأرتبط  عمره  م��ن  الع�سرين  �سن  يف  ح�سن 
العالمة  اأخ��ت��ه  وزوج  عمه  اب��ن  ببيت  عائليًا 
وقد  القباجني0  الأمري  عبد  ال�سيد  اخلطيب 
كان اأبا حمبا ل بناءه موجها لهم ل�سلك طريق 
اأهل البيت)( ولطلب العلوم الإ�سالمية 
اأه��ل  مبدر�سة  التعريف  ،وبخا�سة  ون�سرها 
،فقد  وجواهرها  حقائقها  واكت�ساف  البيت 
اأن  الت�سعة  ال��ذك��ور  اأولده  لكل  ي��رغ��ب  ك��ان 
القراآن  علوم  وحملة  العلم،  رجال  من  يكونوا 
يدفعهم  كان  البيت)(وقد  اأهل  ،وفكر 

بهذا التاه وي�سّوقهم عليه0
 درا�شته :

العربية  القباجني  ح�سن  ال�سيد  در����ض 
ال�سيد  املرحوم  الفا�سَلني:  يد  على  واملنطق 
ح�����س��ن احل��ك��ي��م وامل����رح����وم ال�����س��ي��خ حممد 
يد  على  والبيان  املعاين  وعلم  �سحني،  �سالح 
والفقه  ثامر،  علي  ال�سيخ  املرحوم  الفا�سل 
والأ�سول على يد العاّلمة ال�سيخ زين العابدين 
يد  على  الإلهية  العلوم  يف  ،وت��خ��ّرج  العاملي 
جواد  حمّمد  ال�سيد  الل  اآي��ة  الإ���س��الم  حجة 
الطبطبائي التربيزي ،وتتلمذ يف خطابته على 

حمّمد  ال�سيخ  امل��رح��وم  اخلطيب  ف�سيلة  يد 
ح�سني الفيخراين0 وقد اأظهر ال�سيد ال�سهيد 
خطابيًا،  واق��ت��دارا  علميًا،  نبوغا  القباجني 
نف�سيَا لتحمل امل�سوؤولية، لقد عمل  وا�ستعداداً 
املنهجني  بني  التوفيق  على  القباجني  ال�سيد 
للدرا�سة  امل��ت��ف��ّرغ  العليمة  احل���وزة  منهج   :
املتفّرغ  اخلطابية  املمار�سة  ومنهج  والتاأليف، 

لدور املنرب احل�سيني0
موؤلفاته:

املوؤلفات  من  جمموعة  القباجني  لل�سهيد 
منها  البع�ض  ���س��در  وق��د   ، ال��ه��ام��ة  العلمية 
موؤلفاته:  ومن  الآخر  البع�ض  ي�سدر  بينما مل 
الم���ام  )م�سند  ال�سخم  امل��و���س��وع��ي  ك��ت��اب��ه 
والأ�س�ض  علي  الروحية،  علي(،اجلواهر 
الكتب  اأم��ا  احلقوق0  ر�سالة  ،�سرح  الرتبوية 
الَكِلم  وحما�ِسن  احلكم  اأنوار  مطبوعة:  الغري 
،اجلواهر الروحية اجلرائم الأموية والعبا�سّية 
،النجف يف ال�سعر قدميا وحديثا ،ماذا لالأئمة 
احلكمة  ،واآخ��ره��ا  ف�سائل  من  ع�سر  الثني 

واحلكماء0
اعتقاله وا�شت�شهاده:

اأك��رث  القباجني  ال�سيد  ال�سهيد  اعتقل 
على  املتعاقبة  احلكومات  عهد  ،ويف  مّرة  من 
عهد  ،وعلى  امللكي  العهد  ،ففي  العراق  حكم 
و حكومة  ال�سعيد  نوري  امللك في�سل وحكومة 
يف  اأعتقل  كما  و  اعتقاله  مت  الها�سمي  يا�سني 
احلكم  يف  ع��ارف  الرحمن  عبد  حكومة  عهد 

اجلمهوري0

ال�سيد  ،ك����ان  ال��ب��ائ��د  ال��ن��ظ��ام  ع��ه��د  ويف 
من  امل�سّددة  الأمنية  املراقبة  حتت  القباجني 
ولكون  القمعية  واأجهزته  النظام  اأزلم  قبل 
)الطّمة( )وهو  تدعى  ال�سيد يف منطقة  بيت 
وقريب  احلوي�ض  حملة  يف  يقع  ب�سيط  مرتفع 
ال�سهيد  ال�سيد  وتعلق  العمارة  حملة  عن  جدا 
بجّده اأمري املوؤمنني)( ،حيث مل ينقطع 
عن زيارة املرقد املقّد�ض جلّده اأمري املوؤمنني 
كان  التي  ال�سعبة  الأمنية  الظروف  يف  حتى 
يتوقع فيها اعتقاله ومالحقته من قبل جالوزة 
الأمن، الذين و�سعوا رقابة خا�سة عليه ، وكان 
بني  ال�سريف  العلوي  احلرم  اىل  طريقه  يّغري 
،فمّرة  املقّد�ض  املرقد  اىل  ي��وؤدي��ان  اتاهني 
يذهب عن طريق �سوق احلوي�ض ،وثانية يذهب 

عن طريق �سوق العمارة 0
البائد  النظام  قبل  م��ن  م��ّرت��ني  اأعتقل  و 
لأكرث  ال�سجن  يف  وبقي  1985م  عام  :الوىل 
من  النف�سي  التعذيب  اىل  وتعّر�ض  ع��ام  من 
اأ�سهر  ال�ستة  البائد وخالل  النظام  اأزلم  قبل 
مبقابلة  لهم  ي�سمح  مل  العتقال  من  الأوىل 
النتفا�سة  يف  الفاعل  دوره  وب�سبب  ذوي��ه��م 
ال�سعبانية املباركة، واما اعتقاله الثاين:  بعد 
دخول قوات النظام  البائد اىل مدينة النجف 
هذا  بعد  �سيء  عنه  يعرف  مل  حيث  الأ�سرف 
بل   ، بال�ست�سهاد  اأمنيته  وحتققت  العتقال. 
،وافتخارا  لعظيم مقامها  يتمناها ع�سقًا  كان 
ملا كتبه الل لأهلها ،وا�ست�سهد دفاعًا عن الدين 

واملذهب ،فرحمك الل يا �سيدنا القباجني .

ال�سيد ح�سن القباجني
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ال�سيخ ح�سن ملكي

الق�شاوة: م�سدر ق�سا، واجلمع ق�ساوات 
اأي  قلُبه:  ق�سا  يقال  رحمة،  وقلة  غلظة  وهي 
واللِّني  ال��رح��م��ُة  منه  فذهبت  ��ُل��ب  و���سَ ا�ستدَّ 

واخل�سوع..
وق�ساوة القلب هي حالة ت�سيب بني الب�سر 
اإثر ح�سوله على بع�ض الدعامات والتاأييدات 
دنيوية  لأ�سباب  عليها  يح�سل  التي  الباطلة 
الآخرين  مل�ساكل  يكرتث  ل  فتجده  واعتبارية، 
وبالياهم ول يلتفت حللها ول ي�ستمتع بق�ساء 

حوائجهم، وهذا كله ب�سبب ق�ساوة القلب.
حر�ض  الذي  الأخ��وة  مفهوم  يخالف  وهذا 
اإل��ي��ه  اأر���س��دن��ا  عليه ال���ق���راآن احل��ك��ي��م ح��ي��ث 
���ا  َ يف ���س��ورة احل��ج��رات الآي���ة رق��م: 10 {اإِمنَّ
ُقوا  َواتَّ اأََخَوْيُكْم  َبنْيَ  ِلُحوا  َفاأَ�سْ اإِْخ��َوٌة  امْلُوؤِْمُنوَن 
َ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن}، فمن كان قا�سي القلب  اللَّ
فاإنه بعيد كل البعد عن املوفقية لالإ�سالح بني 
املتخا�سمني، لأنه بالأ�سل ل يبايل لن�سر املحبة 
الآخرين  واإي���ذاء  للظلم  مييل  ف��رتاه  بينهم، 
وعدم ال�ستجابة لنداء املظلومني وعدم البذل 
للفقراء واملحتاجني، ويكون بذلك خارجا عن 
 :الكرم النبي  بني  فلقد  املوؤمنني  دائرة 
َفَلْي�َض  امْلُ�ْسِلِمنَي  ِب��اأُُم��وِر  َيْهَتمُّ  ل  َبَح  �سْ اأَ )َم��ْن 

�ْسِلٍم(  مِبُ

اأه��م امل�ستحبات  اأن��ه م��ن    ب��ني  وق��د 
والعبادات اإىل الل تعاىل هو طيبة القلب، فقد 
ُحُهْم  اأَْن�سَ ُن�ُسكًا  ا�ِض  النَّ )اأَْن�َسُك   : قال 
ومن  امْلُ�ْسِلِمنَي(،  ِميِع  جِلَ َقْلبًا  َواأَ�ْسَلُمُهْم  َجْيبًا 
�سعوبة  م��ن  يعاين  قلبه  القا�سي  اأن  املعلوم 
فعل  على  امل��واظ��ب  م��ن  ف��الب��د  قلبه،  ع��الج 
اخلريات واإغاثة امللهوف لي�سبح قا�سي القلب 
ويكون  بامل�سلمني  الزمن رحيما  بعد فرتة من 
من الذين يحبهم الل تعاىل حيث ذكرهم يف 
اأَيَُّها  {َيا   54 رقم  اآية  املائدة  �سورة  يف  كتابه 
َف�َسْوَف  ِديِنِه  ِمنُكْم َعن  َيْرَتدَّ  اآَمُنوْا َمن  ِذيَن  الَّ
َعَلى  ���ٍة  اأَِذلَّ َوُيِحبُّوَنُه  ُيِحبُُّهْم  ِبَقْوٍم  الّلُ  َياأِْتي 
ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن}، والذي يتوانى  امْلُوؤِْمِننَي اأَِعزَّ
يف اإ�سالح قلبه فاإنه خارج عن احلالة الآدمية 
للحالة  حتول  قد  واإن��ه  للخري،  املحبة  الرحبة 
املائدة  �سورة  يف  وجل  عز  قال  حيث  ال�سبعية 
اُهْم  يَثاَقُهْم َلعنَّ ِهم مِّ الآية رقم 13 )َفِبَما َنْق�سِ

َوَجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقا�ِسَيًة(.
ومن ال�سباب لق�ساوة القلب اإكثار القول يف 
 الأكرم النبي  فعن  تعاىل  غري ذكر الل 
الآية  البقرة  �سورة  يف  تعاىل  قوله  تف�سري  يف 
ن َبْعِد َذِلَك َفِهَي  رقم 74: {ُثمَّ َق�َسْت ُقُلوُبُكم مِّ

َجاَرِة اأَْو اأَ�َسدُّ َق�ْسَوًة} َكاحْلِ

بغري  الكالم  تكرثوا  )ل   :قال فقد   
ذك��ر الل، ف��اإن ك��رثة ال��ك��الم بغري ذك��ر الل 
القلب  الل  من  النا�ض  اأبعد  اإن  القلب،  ق�سوة 
كرثة  القلب  ق�سوة  اأ���س��ب��اب  م��ن  ال��ق��ا���س��ي(، 
 : املوؤمنني  اأم��ري  ع��ن  ورد  فقد  ال��ذن��وب، 
وما  القلوب،  لق�سوة  اإل  ال��دم��وع  جّفت  )م��ا 
ق�ست القلوب اإل لكرثة الذنوب(، ومن اأ�سباب 
ال�سيخ  نقل  فقد  الأم��ل  طول  هو  القلب  ق�سوة 
الكليني هذه الرواية يف كتاب الكايف ال�سريف 
َناَجى  )ِفيَما  قد�سي:  حديث  عن  عبارة  وهي 
ْل يِف  ُتَطوِّ َيا ُمو�َسى َل    ِبِه ُمو�َسى   الل
ي  ْنَيا اأََمَلَك َفَيْق�ُسَو َقْلُبَك َواْلَقا�ِسي اْلَقْلِب ِمنِّ الدُّ
اأي�سا  القلب  تق�سو  التي  الأم��ور  ومن  َبِعيٌد(، 
روي  فقد  ب��الل  والعياذ  اللهو  اإىل  ال�ستماع 
ني  عن النبي الأعظم  قوله: )ثالث يق�سِّ
واإتيان  ال�سيد،  وطلب  اللهو،  ا�ستماع  القلب: 

باب ال�سلطان(.
يوفقنا  اأن  ت��ع��اىل  الل  م��ن  ن��رج��و  ون��ح��ن 
واإياكم للني القلب مع عباده واأن ل نعلوا عليهم 

اأبدا بحق حممد واآله الطاهرين.
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نرحب ب�سماحة ال�سيخ هاين �سعبان 
ونقول له ال�سالم عليكم ورحمه الل وبركاته..

وعليكم ال�سالم ورحمة 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 ؟
ابراهيم  الر�سا  عبد  ه��اين  ال�سم 
الكويت  دول��ة  يف  1972م  مواليد  من  �سعبان 
ح�سينية   بيئة  يف  اخلطابية  دورت��ي  ،اب��ت��داأت 
من  واجل����دة   واجل���د  والم  الب  ان  بحيث 
الطرفني كانوا يخدمون يف املجال�ض احل�سينية 
احل��اج  امل��رح��وم  ج���دي  وك���ان  واحل�سينيات 
بع�ض  على  امل�سوؤولني  م��ن  �سعبان  اب��راه��ي��م 
احل�سينيات وكان ي�سحبني معه اىل املجال�ض 

جدتي  املجال�ض  من  نعود  وعندما  احل�سينية 
حفظت  وم��ا  اليوم  �سمعته  ال��ذي  ما  ت�ساألني 
على  حري�ض  ،فكنت  واملواعظ  الق�س�ض  من 
املحا�سرة  على  وارك��ز  الق�س�ض  التقط  ان 
حتى انقله اىل العائلة  فمن هنا بداأت  احفظ 
انطالقتي  اول  وك��ان��ت  والق�س�ض  ال�سعر 
دور  بتمثيل  ونقوم  ونتجمع  اطفال  كنا  عندما 
اخلطيب واتردد على احل�سينيات القريبة من 
البيت يف الكويت وكان يقراأ  اخلطيب ال�سيخ  
كان  وحقيقة  احل�سينية  يف  الكا�ساين  ا�سرف 
وكذلك  البكاء  ويخلق  احل�سينية  الدمعة  يجر 
خلدمته  اذهب  وكنت  الكبار  اخلطباء  بع�ض 
بع�ض  اق���راء  كنت  م��رة  وذات  املجل�ض  قبل 
يل  وق��ال  �سوتي  ف�سمع  احل�سينية   الق�سائد 

ما �ساء الل  جهز نف�سك الليلة التا�سعة تقراأ 
قبلي يف بداية املجل�ض واحلمد لل قراأت ومن 
ثمان  وكان عمري  امل�سروع اخلطابي  بداأ  هنا 
�سنوات  وبداأت اقراء عند القارب وكان جدي 
عنده عالقات باأ�سحاب اجلوامع واحل�سينيات 
الداعم  ،وكان  للقراءة عندهم  وقاموا بطلبي 
يل ال�سيخ اخلطيب ا�سرف الكا�ساين وتاأثرت 
وكان  ودي  ال�ساهر  مرت�سى  ال�سيخ  باخلطيب 
تلقيت  وكذلك  ال�سغري  بال�ساهرودي  يلقبوين 
منهم  ال�ساتذة  يد  على   احلوزوية  الدرو�ض 
اخلامتي  احمد  وال�سيد  الفايل  ح�سني  ال�سيد 
الباياين  وال�سيخ  احلائري   ابراهيم  وال�سيخ 
الفا�سل   وال���س��ات��ذة  اخلطباء  من  وغريهم 
يف  يتميزون  الذين  من  ا�سبحت  لل  واحلمد 

 ال�ضيخ هاين �ضعبان
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اخلطابة ،وكذلك  اكملت الدرا�سة الأكادميية 
وك��ان  1991م  �سنة  اجلامعة  م��ن  وتخرجت 
وبعدها  ال�سيا�سية  العلوم  يف  اخت�سا�سي 
الدينية  العلوم  يف  املاج�ستري  على  ح�سلت 
اخرى   ر�سالة  على  قدمت  وكذلك   والتاريخ 
ال�سيا�سية  العلوم  يف  الدكتوراه  على  وح�سلت 
والقانون يف بريطانيا  وكان مو�سوعها امل�سائل 
وتعاي�سها  الم��ة  لوحدة  والقانونية  ال�سرعية 
املنرب  خادم  ا�سم  فخرا  يكفيني  لل  ،واحلمد 

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

تريدون  طرحها لتجديد املنرب احل�سيني ؟
مرحلة  كل  ان  ريب  ول  ل�سك  طبعا 
التطور  معاير  وف��ق  تطور   اىل  حتتاج  زمنية 
واداء ،وكان الئمة الطهار  وا�سلوب  من فكر 
ينا�سب  مب��ا  موا�سيعهم  ي��ط��رح��ون   
ومع  املجتمع  ينا�سب  ما  او  الفكرية  ال�ساحة 
 ، وامل��ع��ارف  ال��ع��ل��وم   ك�سف  لهم يف  ال��ق��درة 
املقد�ض  وال�����س��ارع   والئمة الن��ب��ي��اء 
يدعوا اىل  التطور وكذلك يف قولة تعاىل {َوَما 
َقِلياًل})الإ�سراء/85( اإِلَّ  اْلِعْلِم  ن  مِّ اأُوِتيُتم 
اىل  ن��اأت��ي  فعندما  ال��ت��ط��ور  اىل  دع���وة  وه���ذه 
وظيفتنا  هذه  اخلطابية  او  املنربية  ال�ساحة 
ال�سا�سية كخطباء وهي التبليغ الديني من بث 
والرتكيز  ال�سالمي  والفكر  ال�سرعية  امل�سائل 
توحد  اىل  يدعوا  ال��ذي  الديني  ال�سلوك  على 
فنحن  وار�سادهم   النا�ض  واح��رتام  املجتمع 
وثقافة  بعلم  نتحلى  ان  علينا  يجب  كخطباء 
اهل البيت  الذين هم جعلوا لنا كنوزا 
على  العلوم  ه��ذه  ونطرح  واملعرفة  العلم  من 

املجتمع لكي ي�ستفادوا منه يف حياتهم .
الكبار  واخل��ط��ب��اء  ال��ع��ل��م��اء  ���س��رية 
وهناك  املجتمع  حياة  يف  اخالقية  ودرو����ض 

الكثري من املوؤلفات حول ق�س�ض العلماء هل 
ا�ستخدمتم هذه الق�س�ض يف جمال�سكم ؟

املا�سني  ���س��رية  يف  لنا  ل���س��ك  نعم 
والئ��م��ة  الك���رم  النبي  بينه  م��ا  وه���ذا  ع��ربة 
حدث  او  ق�سه  اي  ان  ول���س��ك  املع�سومني 
قاله املا�سني من معرفة او ن�سيحة او معلومة 
نقول  نحن  ،فمثال  احلا�سرين  اىل  ت�ساف 
اىل  تعر�ض  فالن  فن�سمع  نف�سه  يعيد  التاريخ 
مالب�ساتها  ف��ه��ذه  م�سكلة  او  التجربة  ه��ذه 
فت�سبح  معلومة  ع��ن��دي  وان���ا  حلولها  وه���ذه 
ق�سة و موعظة واعرف املعانات  التي عا�سها 
وطريقة  فيه  وقف  الذي  املوقف  او  ال�سخ�ض 
واجعله يف خميلتي  اأ�سلوبه  كان  وكيف  تعامله 
وا�ساتذة  در�ض وعربة ،فنحن عا�سرنا علماء 
  البيت  اه��ل  ع��ل��وم  ودر���س��ن��ا  ف�سالء 
على  نقلنا  م��ا  وكثري  عندهم  م��ن  وا�ستفدنا 
املنرب من ق�س�ض واخبار وروايات حتى تكون 

لنا عربة وي�ستفاد منها الن�سان.
 هل لديكم موؤلفات او بحوث علمية 
خمت�سة يف جمال املنرب احل�سيني واخلطابة 

احل�سينية؟
ولك��ن  الكتابة   يف  احل��ظ  قليل  ان��ا 
يف  ومنها  طبع  منها  امل��وؤل��ف��ات  بع�ض  عندي 
بع�ض  يل  وطبعت  الطبع   و  التاأليف  اع���داد 
املوؤلفات منها مقتطفات من حياة المام علي 
،والق�س�ض الهادفة ،وبع�ض الطروحات 
املنربية،  ويف اعداد الطبع  عدة تفا�سري قرانيه 
يف �سهر رم�سان وهي عبارة عن حما�سرات، 
وكذلك  املع�سومني  الئمة  حياة  من  وملحات 
بحوث عقائدية منها البحث الهادي  وان �ساء 

الل تتحول اىل موؤلفات.
م��اه��ي ال�����دول ال��ت��ي وف��ق��ك��م الل 

للقراءة والتبليغ فيها  ؟
ال��دول  ق��راأت يف دول ع��دة منها يف 
العربية البحرين والمارات وال�سعودية وم�سر 

واما  وغريها  والعراق  ولبنان  وايران  و�سوريا 
يف الدول الجنبية قراأت يف لندن و بريطانيا 

والت�سيك وغريها 
ماهي ن�سيحتكم للمبتداأين يف هذا 

املجال وهذا الفن ؟
ان يلتزم بعدة امور اول :ان ي�ستغلوا 
والن�سو�ض  الكرمي   القران  حفظ  يف  وقتهم 
ملا  البالغة  نهج  عند  وال��وق��وف  وال���رواي���ات  
فيه من افاق معرفية ومعلومات كربى ،ثانيا: 
ينبغي لكل من يريد ان يرتقي املنرب فليبحث  
 البيت اه���ل  ورواي�����ات  ال���رواي���ات  يف 
من  ي��ك��رثوا  وان  الن�سو�ض   عند  وال��وق��وف 
وان  امل��ج��الت  كل  يف  م�ستمر  ب�سكل  ال��ق��راءة 
يواكبوا كل امل�ستجدات احلديثة املتطورة  وكل 

ما زادوا علم ازدادوا معرفة.
جم��ل��ة ���س��دى اخل��ط��ب��اء ق��د تكون 
اخلطابة  بفن  تعنى  العراق  يف  الوىل  املجلة 
وك��ب��ار اخل��ط��ب��اء ،م��ا ه��و راأي��ك��م بها وم��اذا 

تقولون ملحرريها؟ 
ا�سكر جميع العاملني والقائمني على 
هذه املجلة ل نها بالفعل تعترب معلم من املعامل 
اخلطباء  بع�ض  �سرية  حتمل  التي  الثقافية 
و�سلوا  م��ا  و���س��ل��وا  حتى  كفاحهم  وق�س�ض 
لتنمية  والعلمية  الثقافية  المور  ،وبع�ض  عليه 
ان��ا ادع��وا  اخلطيب وغ��ريه��ا م��ن امل��وا���س��ي��ع 
اجلهود  ه��ذه  على  وا�سكرهم  بالتوفيق  لهم 
املبذولة بتلك المكانيات املتاحة واملي�سرة لهم  
اراه��ا  ل  ان  وتعاىل  �سبحانه  الل  من  امتنى 
العامل  يف  منت�سرة  تكون  وامنا  بالعراق  فقط 

لال�ستفادة منها.
على  ال�سكر  جزيل  ن�سكركم  ختاما 

اتاحة فر�سة القاء بكم و�سكرا لكم .
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مدينة كربالء املقد�سة ت�سم عدد كبري من 
اجلوامع واحل�سينيات يف مركزها و�سواحيها 
او  للم�سجد  ان  امل�سلم  يعلم  وكما   ، واق�سيتها 
احل�سينية الدور الكبري  يف الر�ساد والتوعية 
هو  واجلامع  امل�سجد  يكون  ،حيث  ال�سالمية 
ال�سالة  على  مقت�سرا  لي�ض  ث��ق��ايف  م��رك��ز 
وال���دع���اء ف��ي��ه ف��ق��ط، ف��ف��ي زم����ن   ال��ر���س��ول 
لن�سر  منطلقا  منه  يتخذ  ك��ان   حممد

الدين ال�سالمي املحمدي .
واجلوامع واحل�سينيات يف كربالء املقد�سة 
تت�سم بعراقتها وقدامها وما قدمته ملرتاديها.

وم����ن اج����ل ال��ت��ع��ري��ف ب���ه���ذه اجل���وام���ع 
واحل�سينيات من خالل جملة �سدى اخلطباء 
كان لكادر املجلة زيارة ح�سينية  المام حممد 
اجلواد  ، والتي تقع يف منطقة البارودي                
نلتقي مع متويل احل�سينية احلاج رائد عبد 

علي الكربالئي من بيت العطار
تاأ�سي�ض  بداية  عن  املتويل  الينا  وحت��دث   

احل�سينية ومن قام بالتربع لها حيث قال:

اجل��واد  حممد  الم��ام  ح�سينية   تاأ�س�ست 
ت�سمية  عليها  ويطلق  1972م   �سنة   
ال�سكرجي  ح�سينية  كربالء  اه��ايل  قبل  من 
باقر  جواد  احلاج  اىل  تابعة  احل�سينية  وهذه 
وان�سئها  فيها  تربع  الذي  هو    ال�سكرجي
اي ملك �سرف ويف عام 1991م اعاد ترميمها 
ابنه  قام  البائد  النظام  �سقوط  بعد  وكذلك 
احلاج م�سطفى ال�سكرجي باإعادة بنائها من 
جديد وتطويرها حيث كانت تتكون من طابقني 
توجد  طوابق  اربع  من  تتكون  ا�سبحت  والن 
املجال�ض  واقامت   ال�سالة  اىل  قاعات  فيها 
توجد  وكذلك  الدينية  واملنا�سبات  احل�سينية 
واملنا�سبات  لل�سالة  ال��ن�����س��اء  اىل  ق��اع��ات 
الزائرين  لإي��واء  �سقق  فيها  وتوجد  الدينية  
ومطابخ  خلدمة الزوار وهذه احل�سينية ت�سع 

حوايل 2500زائر تقريبا.
تاأ�سي�سها   ومن هم متولني احل�سينية منذ 

واىل يومنا هذا؟   

هو  ال�سابق  املتويل  قائال:  العطار  اج��اب 
وهو  الل   ال�سكرجي باقر  ج��واد  احل��اج 
الذي ان�سئها، واملتويل احلايل هو ابنه احلاج 
احلاج  وان��ا  ال�سكرجي  باقر  ج��واد  م�سطفى 
العطار  بيت  من  الكربالئي  علي  عبد  رائ��د 

املتويل على ادارة احل�سينية واعمالها .

طالل �سعدطالب حممد جا�سم 

)جامع ال�شكرجي(
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ي��اأئ��م  ج��ام��ع  ام���ام  وح�سينية  ج��ام��ع  ل��ك��ل 
وير�سدهم  ويعظهم   فيهم  ويخطب  امل�سلني 
ل��ت��ع��ال��ي��م ال����دي����ن واخ�������الق اه�����ل ال��ب��ي��ت 
،فكان جواب املتويل العطار عن الئمة 
بناءها  بداية  اول  :يف  قال  بحديثه  للح�سينية 
البائد  نظام  وك��ان  جماعة  �سالة  فيها  لي�ض 
قبل  اي  الخ���رية  ال�سنني  يف  ول��ك��ن  مانعها 
جماعة  �سالة  فيها  ب��داأت  الطاغية  ال�سقوط 
عمره  الل  اط��ال  النقيب  كاظم  ال�سيد  وك��ان 
�سالح  ال�سيد  بعده  وجاء  جماعة  ي�سلي  كان 
اجلماعة  �سالة  يقيم  ال��ذي  والن   سرب�

ال�سيخ جا�سم الكركو�سي .
ذكر المام احل�سني  مل يخلو من اي 
مكان وزمان  فكيف ببيوت الل التي تقام بها 
ال�سالة وهو من اقام ال�سالة بدمه الطاهرة 
،ف��ك��ان م��ن �سمن ال��ق��اء م��ع امل��ت��ويل احل��اج 
برنامج  حول  العطار  بيت  من  علي  عبد  رائد 
احل�سينية التي يقيمها اثناء املنا�سبات الدينية  

فكان حديثه:
امر  حتت  هي  احل�سينية  للربامج  بالن�سبة 
تاأ�س�ست عام 1942م(   النجارين )التي  هيئة 
احل�سينية  ال�����س��ع��ائ��ر  ي��ق��ي��م��ون  ال���ذي���ن  ه���م 

م��ن جم��ال�����ض وم��واك��ب وحم��اف��ل ق��راآن��ي��ة يف 
حمافل  اقامة  رم�سان  �سهر  ويف  احل�سينية، 
طعام  مائدة  وكذلك  قراآنية  ودورات  قراآنية 
ويف  القدر،  ليايل  واعمال  ال�سائمني  لأفطار 
�سهري حمرم و�سفر اقامة املجال�ض ح�سينية 
وكذلك مكان اىل الزائرين من مبيت وطعام 
وما �سابة ذلك ،واما يف بقية اليام العتيادية 
جما�ض  واق��ام��ة  طعام   مائدة  خمي�ض  كل  يف 
مدار  على  فنحن  جماعة  �سالة  بعد  ح�سيني 

ال�سنة نقوم بخدمة الزائرين .    

ويف زمن التقيد والظلم وال�سطهاد واليوم 
نحن يف زمن ن�سر علوم اهل البيت واخالقهم 
وثقافتهم فكيف يرى املتويل احلاج رائد عبد 
علي من بيت العطار الفرق بني حقبه النظام 

الدكتاتوري البعثي القمعي وزمننا اليوم؟
�سنة  ق��ب��ل  �سابقا  احل�سينية   و���س��ع  ام���ا 
البائد  النظام  ازلم  م��ط��اردة  رغ��م  2003م 
ومنعهم للم�سلني واحل�سينيون ال ان ال�سالة 
واملجال�ض احل�سينية  يف ال�سنني الخرية قائمة 
ولكنها قليلة ، واما و�سع احل�سينية  بعد عام 
2003م كان اف�سل فازدياد عدد امل�سلني بات 
وا�سحًا واقامة �سالة اجلماعة يف كل فري�سة 
�سهر  يف  قائمة  احل�سينية  املجال�ض  كذلك   ،
من  وغريها  و�سفر  حم��رم  و�سهري  رم�سان 

املنا�سبات الدينية .
هذا ما ي�سعنا لنقل ما منلكه من وقت ومن 
معلومات عن ح�سينية المام اجلواد ووفق 
الل اجلميع وكتبه يف �سجل ح�سناتهم ون�ساأل 
اهل البيت  ال�سفاعة يوم القيامة واخر 

دعوانا احلمد لل رب العاملني.
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ال�سيخ �ساحب الدك�سن

متر علينا يف هذا ال�صهر منا�صبات عديدة 
من والدات ووفيات وبع�ض االحدا، يف اليوم 
�صنة   زينب ال�����ص��ي��دة  والدة  اخل��ام�����ض 
اخلام�صه للهجرة يف املدينة املنورة وت�صادف 
يف اليوم ال�صاد�ض واقعة موؤته التي ا�صت�صهد 
م��ع��رك��ة  وك���ذل���ك   الطيار ج��ع��ف��ر  ف��ي��ه��ا 
عندما  ولكن  منه  العا�صر  ال��ي��وم  يف  اجلمل 
ذكرى  علينا  فتمر  ع�صر  الثالث  ي��وم  ياأتينا 
الثانية  الرواية  ح�صب   الزهراء �صهادة 

فاأليكم هذه الق�صيدة الع�صماء :

رخَت بلَوعٍة وُبكاِء َهالهَّ �صَ
هراِء اأَو َما َدَهْتَك ُم�صيبُة الزهَّ

�ب���يِّ ُم�ح�م�ٍد َكْم َكاَب������َدْت َبع���َد النهَّ
����������ٍة وب�������الِء ِم������ن ُك���������ربٍة ورزيهَّ

غي�َرٌة َفَقَدْت َر�ُص���وَل اهلِل وه���َي �صَ
َعْت ُغ�َص�َصاً ِمن االأعداِء رهَّ وجَتَ

ها وَتَقا�َصُموا َغ�صُبوا الَبُتوَلَة َحقهَّ
م��ا ب��يَنه���ْم َف�َدكاً بال ا�ْصِتْحَياِء

وتقّح���َُم���وا َبي���َت الّنب���وِة َبع���َدم��ا
َح���َرُق���وُه ُدوَن َمَهاَب���ة ِ االأَُمَن���اِء

َهَجُموا َعلَ����يها َداَره����ا ب�َص����َرا�َص����ةٍ 
َع�ه���ا ب�ُك���ل ِّ ِع�َداِء وال���ّرج��ُض َروهَّ

���َها َع�َصَر البتولَة باجل����داِر وَل�صّ
بَق�َص����اوٍة وَف�َظ����اَظ����ةٍ  وَج�َف�������اِء

فَتَك�ّص�������َرْت اأ�ص���الُع��ه��ا وَجنيُن���ها
األقْت��ُه َمقت�واًل ِمن االأح�َصاِء

م�����ا َذنُب���ُه ُملق����ًى ب���ُدوِن ِجَن��������اَيٍة
ٌل بِدَماِء ى وُمَزمهَّ َ َف��وَق الرثهَّ

ه����اً هُر َق��ْد َبِقَي���ْت َتِئ���نُّ َت�����اأوُّ والطُّ
ْعَواِء ِمْن َقوِمها والَغاَرِة ال�صهَّ

���َبَة اجَلب���نِي َعلي�ل��ًة َعا�َص����ْت ُمَع�صهَّ
وَح�لي�ف�����َة االأحزاِن واالأرَزاِء

ى الُفوؤاِد �َصهيدًة ْت َحرهَّ َحتهَّى َم�صَ
هَداِء َمظُل�وَم�ًة يف ُزمَرِة ال�صُّ

فَبَكى اأم�ي����ُر امل���وؤمن������نَي لَفْق���ِدها
ْت َمَع االأبناِء وَبناُت���ها �َصجهَّ

 الليايل الفاطمية الثانية

ال�شعر الف�شيح
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هذه الق�صيدة ا�صتخدمها �صاعرها املبدع 
اب����و ع��ل��ي ال�����ص��ع��ي��دي ي��خ��اط��ب ف��ي��ه��ا ام��ري 
و�صلوع   الزهراء  �صلع  بني  ويقارن  املوؤمنني 

ولدها احل�صني
�صلع واحد يا علي وهد حيلك

چا �ص���لوع ح�ص����ني �صت���صوي���لك

�صلع واحد تعرفه من�ه�و ال�ص�ل���ع
كل��ب م��ن رك�ن الهدايه من�صلع

ال����ر�ص��ول بفاط�م�ه ظ���ل منف���جع
ي�ن����ده ب�ص�����وت��ه عل���ي ين���اديلك

�صرد ا�صولف عاجلره ولف������اط�م�ه
من ع�صرها الباب وب�صهمه رمه

طاحت عل الكاع خم�صوبه بدمه
الك ت���نظر ف���اط�م��������ه ت����ربي���لك

ال��ك تن����ظر عين��ه ام احل�ص���ن
والدموع اتفي�ض مزنه من اجلفن

ت�صح ياوياله من اهل الفن
ت�ص���يح ياح�ي��در عل���ي وت�ص�����كي�����لك

بني �صلع الزهره وا�صلوع احل�صني
�صلون طحنته العده واملجرمني

نف���ض ذي����چ اخلي���ل خي���ل الظامل���ني
ونف��ض وجه ابن الدعي يربيلك

�صلع اول منك���صر م���ن ال�بت��ول
ونف�ض جمرى الدم يادم الر�صول

يوم طاح ح�صني وابني اجلتول
�ص�����اح رب���ي م���و �ص���لع اف���دي�������لك

الك ياربي نذرت ان�ه احلياة
ومايهمني اللي جرى من اجلناة

علمتني العفه والدين وثباة
مث����ل �ص��لع ام���ي �ص�ل���ع احن�ي���لك

ويف االبوذية :
ر�صا الباري الزهرة من ر�صاها

وفك��د ط���ه هظ�م��ها مر�ص�����اه������ا 
منهو ال�صاب فاطم من ر�صاه��ا

وك�صر بحقادة �صلع من الزجيه 

وهرنه احزانه عا الزهره ي�صبهة
وجفن العني دم دمعة ي�صبها 

ب����������ني الب���اب واحل����اي���ط ي�صب��ها
الب��اغ�ي وه�صم �صلوع الزجيه

ال�شعر ال�شعبي
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ال�صخ�صية
�سعاد احل�سيني

قوة 
هل يولد بع�ض النا�ض ب�صخ�صية قوية،بينما 

يولد اخرون ب�صخ�صية �صعيفة ؟
ام ان القوة وال�صعف هنا اكت�صابيا ؟

ان النظر اىل الواقع العملي يك�صف عن ان 
االكرثية من اقوياء  ال�صخ�صية هم من الذين 
والتي  العملية  اكت�صبوها من خالل اخلطوات 
ولي�ض من خالل عوامل  مار�صوها يف حياتهم 
.. وانهم كانوا يعانون من ال�صعف يف  الوراثة 

فرتات �صابقة من حياتهم .
ان ق���وة ال����ذات يف ج��م��ي��ع ال��ب�����ص��ر ت��ك��م��ن يف 
االل����ت����زام ب��ه��دى ال��ف��ط��رة ال��ت��ي ي���ول���دون بها 
ال��ت��ي تولد  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��ه��ارة  ... وه��ي تلك 

احلقيقة ومنها تنبع القوة كلها .
ان هنالك يف احلياة ق�صايا عظيمة واخرى 
ت��اف��ه��ة وك��ل��م��ا ك���ان االن�����ص��ان م��رت��ب��ط��اً بق�صية 

عظيمة كلما اكت�صب عظمة تلك الق�صايا .
النابعة  الداخلية  الطهارة  ان احلفاظ على 
باملبادئ والقيم  ال�صادق  من الفطرة واالميان 
والعمل املخل�ض من اجلها ، تعطي الذات قوة 
عظمى ال يقت�صر تاثريها على الزمن املعا�صرة  

لها بل تتدفق يف االزمة الالحقة اي�صا .
الي�ض كل ذلك متوفرا لكل النا�ض ؟

، كذلك لالميان،  لل�صدف قوة كرى  حقاً 
والعدالة، واحلرية، واالخالق، وكل من يلتزم 
ال��ذات  ق��وة يف  بها ويعمل من اجلها ت�صبح له 
وي�صبح له تاثرياً يف احلياة بقدر ما يحمل من 

ذلك .

 ، الهائلة  ال��ق��وى  م��ن  ينبوعاً  ال���روح  يف  ان 
وكل من يقرتب من هذا الينبوع ويرت�صف منه 
)�صحرية(  البع�ض  ي�صميها  ق��وة  لديه  ت�صبح 
 . ال��روح احلاكمة على احلياة  ق��وة  ولكنها هي 

الي�صت الروح من امر اهلل ؟
ُقِل  وِح  ال���رُّ َع��ِن  يقول تعاىل: {َوَي�����ْص��اأَُل��وَن��َك 
اأَْمِر َربِّي} �صورة اال�صراء ، االية 85   وُح ِمْن  الرُّ
وم��ن ميلك روح���اأً ميلك احل��ي��اة كلها ام��ا من 

يتفقدها فال تنفع معه االمور االخرى .
العلم  او  اال���ذك���اء  ان  ال��ب��ع�����ض  ي��ظ��ن  م��ث��ال 
النجاح يف احلياة  اج��ل ك�صب  مهمان ج��داً من 
او ك�صب االهمية يف املجتمع اال ان جت��ارب كل 
الناجحني تدل على ان قوة ال�صخ�صية ت�صاهم 
يف جناح العمل اكرث بكثري مما ي�صاهم الذكاء 
هي  ما  البع�ض  يت�صاءل  وقد  خارقاً  كان  مهما 

ال�صخ�صية .
ان���ه���ا م�����ص��ال��ة غ��ام�����ص��ة بع�ض  واجل������واب : 
ال�صي كالروح ، وهي تتحدى التحليل ، ك�صذى 
الوورد وهي جمموعة ميزات االن�صان الروحية 
والفكرية واجل�صدية وميوله ورعايته وجتاربه 
ت��ات��ي م��ن االرادة  وت��دري��ب��ات��ه وط��ري��ق��ة حياته 
وت��ت��اث��ر ب��ال��وراث��ة وال��ب��ي��ئ��ة وال��رتب��ي��ة وال���ص��ك 
مثل  ال�صخ�صية  ق��وة  من  جانبا  افتقد  من  ان 
ل��دي��ه من  ف��ان��ه ميكن تقويتها  م��ث��اًل  ال��وراث��ة 
خالل جوانب اخرى كالرتبية والتدريب، وهذا 
يعني انه ميكننا بالتاكيد ان جنعل �صخ�صياتنا 
اكرث �صالبه واكرث جاذبيته ون�صعى للح�صول 

ع��ل��ى اق�����ص��ى م���ا ت�����ص��ت��ط��ي��ع م���ن خ����الل ه��ذه 
اجلوهرة التي وهبها اهلل تعاىل لنا .

علي  العارفني  واإم��ام  املوحدين  �صيد  يقول 
 بن ابي طالب

) اكفى املرء جهاًل ان ال يعرف 
قدر نف�صه (

من انت :
هل وقفت يوماً لت�صال نف�صك  

من انت ؟
واجلواب : انك يف احلقيقة لي�صت واحداً بل 

�صخ�صان 
االول : ما انت عليه االن

الثاين ما ميكن ان تكون عليه يف امل�صتقبل 
بقية  عاديا مثل  �صخ�صا  االن  تكون  فلرمبا 
ام��ك��ان��ي��ات  اودع اهلل م��ن  م��ا  ان  ، غ��ري  ال��ن��ا���ض 
تكون  ان  ع��ل��ى  ق����ادرا  وق���د يجعلك   ، وط��اق��ات 
واح����دا م��ن ع��ظ��م��اء ال��ت��اري��خ اذا ع��رف��ت كيف 

ت�صتخدم تلك الطاقات فافعل �صيء ؟
وم�صتقبلك ال ميكن ان يكون �صيئا اأخر .

ي��ح��ب��و على  ال�����ص��غ��ري  ال��ط��ف��ل  ان  ت���رى  اال 
ركبتيه ، لي�ض اال جمرد طفل ، فقيمته الفعلية 
ميكن  ولكنه   ، االطفال  من  لغريه  ما  مبقدار 
ان ي�صبح �صخ�صا هاما بيده م�صائر البالد يف 

امل�صتقبل .
ان ف��ي��ك ك���ون���اً ع��ظ��ي��م��ا م���ا ع��رف��ت ق����دره ، 
اأ�صتثمرت ما فيه ف�صوف يكون �صخ�صا عظيما 
واال   ، ما�صيك  م��ن  خ���ريا  م�صتقبلك  وي��ك��ون 

تك�صبكيف
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ف�صوف تبقى ان�صانا ال حول وال قوة .
ان��ك جرم  :)اتزعم    علي  االم���ام  يقول 

�صغري وفيك انطوى العامل االكر( 
ال���ع���امل ك���م م���ن ط���اق���ات هائلة  ي��ك�����ص��ف  اال 

ميتلكها كل �صخ�ض يف داخله .
فاأذا مل تعرف قدراتك و ت�صتخدم طاقاتك 
دورك  ويبقى  ���ص��ام��رة  تبقى  �صخ�صيتك  ف��ان 
ت�صتطيع  قدراتك  ا�صتخدمت  اذا  ام��ا  حم��دوداً 
على حتقيق  ق��ادراً   ، ال�صخ�صية  ق��وي  تكون  ان 
امانيك متمكنا من اعمالك وهكذا فان من اهم 
القوية  ال�صخ�صية  االولية الكت�صاب  اخلطوات 
ه���و ال��ق��ي��ام ب��ت��ق��ومي ال�����ذات ل��ي�����ض م���ن خ��الل 
وم�صتقبلك  ال��ك��ام��ن��ة  ط��اق��ات��ك 

املحتمل .
م��ن مواهب  م��ا متتلكه  ق��وم 
���ص��خ�����ص��ي��ة ، ك��امل��ظ��ه��ر اجل�������ص���دي ، 
وال��ط��اق��ة وم��ع��دل ال��ك��الم وق���وة ال�صوت 
ونرته ،  واحليوية واالإمياء وتعبري العينني، 
م�صدوداً  االخ��ري��ن  انتباه  اب��ق��اء  على  وال��ق��درة 
عنك  انطباعه  �صيكون  االخر  فال�صخ�ض  اليك 

على ا�صا�ض هذه املعطيات كلها .
�صخ�صية  متتلك  حينما  ان���ك  يعني  وه���ذا 
منذ  امل��وق��ف  على  نف�صك  تفر�ض  ف��ان��ت  ق��وي��ة 
تعر  �صخ�صيتك  ق��وة  الن   ، االوىل  اللحظات 
عن نف�صها من خالل املالمح والب�صرة وتعابري 
الوجه ، واالرادة اخلرية ، اكرث مما تعر عنها 

الكلمات.
م�صت�صاري  اح���د   ) اي��ل��ي��ل��ن  روج����ر   ( ي��ق��ول 
االت�����ص��ال ال����ذي م���ار����ض ع��م��ل��ه ط����وال خم�صة 
ورج��ال  ال�صيا�صيني  األ���وف  م��ع  ع��ام��اً  وع�صرين 
امل�����رء هو  ان  ي���ق���ول: )  االع����م����ال وامل�������ص���اه���ري 

الر�صالة(
النطق  خ��الل  م��ن  لي�ض  ال���زرع  ينطق  فكما 
، ب���ل م���ن خ����الل ث���م���ارة ك���ذل���ك ت��ن��ط��ق وج���وه 

املوؤمنني 
ان اخلري يتطلع من الوجوه ، كما ان ال�صر 

يتطلع من الوجوه كذلك .
كن  ذاتك 

ي��ظ��ن ال��ب��ع�����ض ان ق����وة ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ميكن 
متثيلية  بعملية  ال��ق��ي��ام  خ��الل  م��ن  حت�صيلها 
اال�صاليب  بع�ض  على  يتمرنون  فانهم  ولذلك 
اخل��ا���ص��ة م��ث��ل كيفية امل�����ص��اف��ح��ة واخ����ذ زم��ام 
يقوة يف عني  والتحذيق  ال��ل��ق��اءات،  يف  امل��ب��ادرة 
ال�صخ�ض االخر كما لو كان منوماً مغناطي�صيا .
كنت  ف���اذا   ، ب��ك  اخل��ا���ص��ة  �صخ�صية  ل��ك  ان 
كما انت ف�صوف يكون لك عطرك اخلا�ض بك 
، و�صحرك اخلا�ض بك ، ب�صرط ان تكون �صادقا 

مع نف�صك ومن�صجماً مع م�صاعرك .
ان االن�صجام مع الذات والذي يعني ان تكون 
كما انت ال ميكن ان يتحقق اال ان كان تقديرك 
ذاته  يحرتم  ال  ال��ذي  فال�صخ�ض  غالبا  لذاتك 
اي�صا  والعك�ض  االخ��ري��ن  ي��ح��رتم  ان  ميكن  ال 
�صحيح فمن يحرتم ذاته ويقدر اكرث من �صواه 

مبعاملة االخرين مبثل ما يعامله من نف�صه .
ولكي تكون ذات��ك قوية فال بد ان تفعل ما 

تريد فعله ، ال ما يرده االخرون ان تفعله .
فانت واح��د من عبد اهلل ول�صت واح��د، من 
تكون  ان  عليك  ف���ان  ول��ذل��ك  االخ���ري���ن  عبيد 
حراً يف ت�صرفاتك  ، مبعنى ان تختار وما تريد 

اختياره ولي�ض ما يريده االخرون لك.
ت��ت��وق��ف اح��ي��ان��ا على  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ان ق����وة 
ال��ت��ن��اغ��م ب��ني م��ا ت��ف��ك��ر ب��ه ،  وم���ا ت��ري��ده وم��ا 
تفعله، االمر الذي يجعلك من�صجماً مع ذاتك 
فال ت�صعر بالتناق�ض بني ما حتبه وما تفعله .

ت�صرف وكانك قوي يف �صخ�صيتك 
ان  اردت  اذا   : يقول  ان هنالك مثال قدمياً 
قوي  وك��ان��ك  فتظاهر  روحيتك  يف  قويا  تكون 

روحيتك. 
ت�صرف  و  �صجاع  لي�ض  ال�صخ�ض  ك��ان  ف��ان 
وكانه �صجاع بالفعل ، ف�صرعان ما ميتلك �صفة 

ال�صجاعة فعال ؟
وح��دي��ث �صريف ع��ن �صفة احل��ل��م  ) ان مل 

تكن حليماً فتحكم فانه قل من ت�صبه بقوم اال 
او�صك ان يكون منهم( �صرح نهج البالغة ج9.

بني  متقابال  تاثري  هناك  ان  ذل��ك  وفل�صفة 
كل من اجل�صم والروح .

ف����اذا ك���ان اح��ده��م��ا ���ص��ع��ي��ف��اً مي��ك��ن تقويته 
ب���ال���ث���اين ، ف��اح��ي��ان��ا ي�����ص��ع��ر امل�����رء ب�����ص��ع��ف يف 
معنوياته ، فيكون احلل يف االعتماد على اجل�صم 
لتغري ذلك عر الت�صرف وكان معنوياته عالية 
يكمن  وهنا  التعب  من  اجل�صم  يعاين  واحياناً 
احلل يف االعتماد على الروح الزالة التعب منه.
الن�صاط  �صاراً كيف يبعث  اال ترى ان خ��راً 
يف ج�صمك مهما كان ج�صمك �صعيفا ً ويعاين 
من التعب وبالعك�ض فان خراً موؤ�صفاً ي�صعرك 

بتعب �صديد ، مهما كان ج�صمك ن�صيطاً .
ان البوؤ�ض قد ينبع من اظهار البوؤ�ض .

بينما ال�صعادة قد تولد من التظاهر بها .
ل��ك��ي ت�����ص��ع��ر ب��ال��ق��وة ت�����ص��رف وك���اأن���ك ق��وي 
وا���ص��ت��خ��دم ارادت�����ك ك��ل��ه��ا يف �صبيل ذل���ك وه��ي 
موجة  حمل  ال�صجاعة  موجة  حتل  ب��ان  كفيلة 

ال�صعف .
زم��ان  ك��ل  يف  ب��االق��وي��اء  يعجبون  النا�ض  ان 
ومكان فمهما يغ�ض قلبك اىل االعماق، تقدم 

ب�صجاعة وت�صرف كانك قوي مقدام فعال .
دائ����م����اً ع���زي���زي ال����ق����ارئ ان م���ا ت���وؤم���ن به 
ت�صتطيع ان حتققه ب�صرط ان حتاول حتقيقه 
وتفر�ض ذلك على نف�صك ، واخلطوة االوىل يف 
التي  ال�صفة  ان تت�صرف وكانك متتلك   ، ذلك 

تريد امتالكها .
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مع عودة النازحين اإلى الفلوجة.. العتبة الح�شينية توؤثث منازل االأحياء الفقيرة

قريبًا.. "حلم الباحثين" و "مئات اآالف الكتب" في فهر�س موحد

كرباء تخرج دفعة من المدربين االإعاميين
احل�سينية  للعتبة  التابع  اخلطابة  ق�سم  اأعلن 
يف  امل��درب��ني  لإع���داد  دورة  اأول  اإط���الق  املقد�سة 

جمال الإعالم لتطوير كوادر العتبة الإعالمية.
ال��دورة هي  ف��اإن ه��ذه  الق�سم،  ووفقًا لإع��الم 
الأوىل من نوعها يف العتبة احل�سينية وت�سم نحو 9 
اإعالميني من ق�سمي اخلطابة والإعالم وجمموعة 

قنوات كربالء الف�سائية.
وقال مدرب الدورة الدكتور عبد المري زبون 
الثقافة  من  ع��اٍل  م�ستوى  على  املتدربني  "ان 
يف  املدربني  بني  ق��وي  وق��ع  لهم  و�سيكون  والوعي 

امل�ستقبل القريب".
من جانبه قال م�سوؤول وحدة التدريب العالمي 
والفني يف ق�سم اخلطابة احل�سينية في�سل غازي 
"ان معهد المام احل�سني عليه ال�سالم  ال�سعدي 
يطلق اول دورة اعداد مدربني يف جمال العالم".
من  الوىل  ه��ي  ال���دورة  اأن  ال�سعدي  واع��ت��رب 
تهتم  والتي  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  نوعها 
جديدة  دفعة  تخريج  مت  وقد  العالمي  باجلانب 

تخدم كوادر العتبة احل�سينية املقد�سة".
التدريب  خبري  م��ع  التن�سيق  "بعد  واأ���س��اف 

ال����دويل ال��دك��ت��ور ع��ب��د الم���ري زب���ون �سعد من 
وتطوير  تدريب  مركز  م�سوؤول  مي�سان  حمافظة 
املالكات يف دائرة �سحة مي�سان مت التفاق على 
اقامة دورة اعداد مدربني اعالميني يف حمافظة 

كربالء".
جمموعة  قاعة  على  ال���دورة  "اقيمت  وت��اب��ع 
م�سرفها  اب��دى  والتي  الف�سائية  كربالء  قنوات 
الدورة،  لإجناح  تعاونًا  جلوخان   حيدر  املهند�ض 
ا�ستمرت الدورة �سبعة ايام بواقع خم�ض �ساعات 

يوميًا.

قافلة  امل��ق��د���س��ة  احل�سينية  العتبة  ���س��رّيت 
الفلوجة  واإن�سانية اىل مدينة  م�ساعدات غذائية 

مبحافظة الأنبار غرب العراق.
ل��الأه��ايل  وك��ان��ت امل��دي��ن��ة ق��د �سهدت ع���ودة 
ب�سبب عمليات حتريرها  نزحوا  قد  كانوا  الذين 

التي انطلقت يف اأيار/ مايو العام املا�سي.
العتبة  يف  الديني  التبليغ  �سعبة  م�سوؤول  وقال 

"ان  الر�سمي  للموقع  الإبراهيمي  فاهم  ال�سيخ 
كربالء  من  الأح��د  اليوم  فجر  انطلقت  القافلة 

املقد�سة باتاه مدينة الفلوجة".
واأجهزة  منزلية  م��واد  ت�سم  "اأنها  واأ���س��اف 
من  طن  و12  والطباخات  كالثالجات  كهربائية 

املواد الغذائية".
واأ�سار الإبراهيمي اىل ان "القافلة �ستوزع يف 

الإحياء الفقرية من املدينة".
من  وف���د  ي��راف��ق��ه��ا  "القافلة  ان  اىل  ول��ف��ت 
العتبة احل�سينية  الديني يف  التبليغ  �سعبة  مبلغي 

املقد�سة".
�سريت  قد  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  وكانت 
عمليات  قاطع  اىل  واأغ��ذي��ة  م��وؤن  قافلة  م��وؤخ��را 

حترير املو�سل.

العتبة  يف  والت�سنيف  الفهر�سة  �سعبة  اأفادت 
جلامعة  املركزية  املكتبة  باأن  املقد�سة  احل�سينية 
الب�سرة  يف  العامة  املركزية  واملكتبة  الب�سرة 
الذي  املوحد  العراقي  الفهر�ض  اىل  �ستن�سمان 
اجلمعية  م��ع  بالتعاون  م��وؤخ��را  العتبة  اأطلقته 

العراقية لتكنولوجيا ملعلومات.
وب��ذل��ك ي��ك��ون ع���دد امل��ك��ت��ب��ات امل�����س��رتك��ة يف 
الفهر�ض 14 مكتبة مركزية وعامة، بالإ�سافة اىل 

مكتبة العتبة احل�سينية املقد�سة.
ح�سن  حممد  �سجاد  ال�سعبة  م�سوؤول  وق��ال 
ال�سوؤون  ق�سم  زودتا  "املكتبتان  الر�سمي  للموقع 
والطاريح  والر�سائل  الكتب  بفهار�ض  الفكرية 

والدوريات املوجودة لديهم ل�سمها اىل الفهر�ض 
العراقي املوحد".

واأ�ساف "ان املكتبتني ت�سمان مئات اآلف من 
الكتب والر�سائل والدوريات".

جامعة  كليات  "مكتبات  ان  ح�سن  واأو���س��ح 
خالل  بالفهر�ض  الأخ��رى  هي  �ستلتحق  الب�سرة 

الأيام القادمة".
من جهته قال رئي�ض ق�سم املعلومات واملكتبات 
يف كلية الآداب بجامعة الب�سرة للموقع الر�سمي 
للباحثني  بالن�سبة  حلم  كان  املوحد  "الفهر�ض 
الباحثني  على  �سيوفر  كونه  اأي�سا  وللمكتبات 
الكتب  عناوين  على  احل�سول  يف  كبرية  جهودا 

التي يحتاجونها يف بحوثهم ودرا�ساتهم".
جاء  الب�سرة  جامعة  "ان�سمام  واأ���س��اف 

بت�سجيع من مكتبة العتبة احل�سينية املقد�سة".
للباحث  تتيح  بحث  من�سة  الفهر�ض  ويوفر 
تواجدها  واأم��اك��ن  الكتب  عناوين  على  التعرف 

�سمن املكتبات امل�سرتكة فيه.
ويف  30من كانون الأول املا�سي اأطلقت العتبة 
املوحد  العراقي  الفهر�ض  املقد�سة  احل�سينية 
الأو�سياء يف  �سيد  قاعة  على  اأقيمت  ندوة  خالل 

ال�سحن  احل�سيني ال�سريف.

22

جمادي االول )36( 1438

االخبار



العتبة الح�شينية توفر فر�شة درا�شية مجانية

والحكومة  اآخ��ر..  مطارًا  يناف�س  لن  كرباء  مطار  الح�شينية:  العتبة 
المحلية: �شنتعاون مع العتبة

التابعة  ال��دي��ن��ي��ة  امل���دار����ض  �سعبة  اأع��ل��ن��ت 
قرب  عن  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  لن�ساطات 
اإطالق الدورة اجلديدة للدرا�سة احلوزوية �سمن 

م�سروع الدرا�سة املفتوحة.
امل�سروع  �سمن  بالدرا�سة  الراغبني  وباإمكان 
التايل  ال��راب��ط  ع��رب  الت�سجيل  ا���س��ت��م��ارة  ملئ 
http://alhussain-sch.org/

./registration
ال�سيخ  الن�ساطات  ق�سم  رئي�ض  معاون  وق��ال 
من  "امل�سروع  الر�سمي  للموقع  القرعاوي  علي 
امل�ساريع اللكرتونية للدرا�سة احلوزوية، وتدر�ض 

وال�سرية  والأخ��الق  والعقائد  الفقه  مناهج  فيه 
واللغة العربية واملنطق".

�ستى  من  طالب   250 من  اأك��رث  "ان  واأ�ساف 
طريق  عن  حاليا  درو�سهم  يتلقون  العامل  دول 
 2 ALLغرف �سوتية على احد موقع التوا�سل
CHAT الذي يوفر نقال مبا�سرا لل�سوت كما 
من  وال�ستف�سار  ال�سوؤال  اإمكانية  للطالب  يوفر 

الأ�ستاذ عن طريق الر�سائل ب�سكل مبا�سر".
لكل  يوفر  امل��وق��ع  ان  اىل  ال��ق��رع��اوي  واأ���س��ار 
خمتلفة  وب��اأوق��ات  للدرو�ض  وج��دول  ا�سم  طالب 

ملراعاة التوقيتات الدولية".

عرب  ي��در���س��ون  ال��ذي��ن  الطلبة  ان  اىل  ولفت 
العربي  امل�سروع من دول �ستى منها دول املغرب 
والوليات  والدمنارك  وهولندا  وفرن�سا  وعمان 
ان  كما  العربية،  اللغة  يجيدون  الذين  املتحدة 
الفقه  مل��ادت��ي  النكليزية  باللغة  در���س��ا  ه��ن��اك 

والعقائد.
امل�سروع  عرب  الدرا�سة  ان  القرعاوي  واأك��د 
النبي  فكر  اإي�����س��ال  اىل  ي��ه��دف  وان���ه  جمانية، 

الأعظم واأهل البيت عليهم ال�سالم
وكانت ال�سعبة قد اأطلقت امل�سروع يف  13من 

�سعبان يف العام 1434 للهجرة.

ال�سرعي  واملتويل  العليا  املرجعية  ممثل  اأكد 
املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة 
الكربالئي اأن م�سروع مطار كربالء الدويل لي�ض 
املطارات  بقية  مع  والتناف�ض  التزاحم  نحو  على 

واملدن الأخرى.
اأم�ض الثنني حجر  الكربالئي قد و�سع  وكان 
ر�سمي  بح�سور  ال��دويل  كربالء  ملطار  الأ�سا�ض 

و�سعبي وا�سع.
احل�سني  الإم��ام  حلرم  ال�سرعي  املتويل  وقال 
احلجر  و�سع  حفل  يف  له  كلمة  يف  ال�سالم  عليه 
اجل��ه��ود  ليكمل  ج���اء  امل�����س��روع  "ان  الأ���س��ا���ض 
واخلدمات التي تقدم من بقية املدن واملطارات، 
بقية  اىل  ي�ساف  اآخ��ر  ح�ساريا  معلما  وليكون 
املعامل احل�سارية يف العراق، وليكون نقطة حتول 
اىل  ي�ساف  العراق  يف  واأزده��ار  وتقدم  وتطوير 

بقية املجالت التي ح�سل فيها هذا التقدم".
واأ�سار اىل انه "لي�ست النية ان يكون -املطار- 
اأبدا، بل كل النوايا واجلهود  اأو مناف�سا  مزاحما 
ت�سب من اجل ان ي�سجل كمعلم ح�ساري للعراق 
بقية  مع  ويتعاون  خالله  من  يع�سد  وجهد  ككل، 
للزائرين  اأخرى  خدمة  لتقدمي  واملطارات  املدن 

خ�سو�سا وان اإعداد الزائرين يف تزايد م�ستمر".
لي�سيف  ج��اء  امل�����س��روع  ان  الكربالئي  وب��ني 
الزائرين  من  للماليني  ومهمة  متطورة  خدمة 
تنعك�ض  وبالتايل  كربالء،  اىل  يتوافدون  الذين 
وال�����س��ع��وب  ال����دول  ل���دى  ل��ل��ع��راق  ط��ي��ب��ة  �سمعة 

الأخرى".
وقال حمافظ كربالء عقيل الطريحي يف كلمة 
الكبري  ال�سرح  هذا  اإن�ساء  "نبارك  باملنا�سبة  له 
حركة  يف  اأ�سا�سية  نوعية  نقلة  �سي�سكل  ال��ذي 
يف  لي�ض  املجالت  وخمتلف  والجتماع  القت�ساد 
املجاورة  املحافظات  وخمتلف  بل  فقط  كربالء 

والبعيدة".
الوطنية  ال�ستثمار  هيئة  رئي�ض  ق��ال  ب��دوره 
املطار  من  الأوىل  املرحلة  "ان  العرجي  �سامي 
و�سينفذ  �سنويا،  م�سافر  مليوين  ب�سعة  �ستكون 
خالل مدة �سنة ون�سف من قبل �سركات معروفة 
وذات �سمعة دولية كبرية، و�سي�سهد العام 2018 
جهودنا  و�سنبذل  للمطار،  ال��ت��ج��اري  الت�سغيل 

لإجناح هذا امل�سروع".
من جهته قال رئي�ض جمل�ض حمافظة كربالء 
ن�سيف اخلطابي "�سنتعاون مع العتبة احل�سينية 

ا�ستحقاقات  لإكمال  الوزراء  رئي�ض  ومع  املقد�سة 
وتن�سيق  تعاون  و�سنبدي  املقد�سة  كربالء  مدينة 
ثقة  ونحن على  املطار  اإكمال هذا  اجل  عال من 

عالية بذلك".
ال�سبطني املهند�ض  وقال مدير �سركة خريات 
�سين�ساأ  "املطار  الر�سمي  للموقع  ال�ساهر  فوزي 
 250 اىل  ت�سل  وبكلفة  دومن  ال��ف   18 مب�ساحة 
خ��ريات  �سركات  احت��اد  وبتنفيذ  دولر،  مليون 
ال�����س��ب��ط��ني و���س��رك��ة ك��وب��رج��ي�����ض ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

وجمموعة الر�سا لال�ستثمارات".
فيما راأى رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة كوبرجي�ض 
"ان  �سالح  حممد  ناه�ض  الدكتور  الربيطانية 
اأي  اأو  النجف  ملطار  تهديد  اأي  ي�سكل  ل  املطار 
هناك  لن  لها،  مطار  اإن�ساء  تنوي  اأخرى  مدينة 
مطارات  من  تقرتب  العامل  يف  متعددة  مطارات 
اأخرى ومب�سافة اقل من امل�سافة بني مطار كربالء 
ومطار النجف، كما هو احلال يف مطارات لندن 

ومطاري ال�سارقة ودبي يف الإمارات".
من  الزائرين  ماليني  �سنويا  كربالء  ويق�سد 
عليه  الإمام احل�سني  لزيارة  العامل  دول  خمتلف 

ال�سالم وهو ما يتطلب وجود مطار يف املدينة.
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المواطنين  على  ال�شحة  �شرائب  ت�شف  �شابقة  نائبة 
ب�"المعيبة" وتدعو الإلغائها

هيئة النزاهة: منعنا اإهدار 2.5 ترليون دينار خال 2016

الدوري، جمل�ض  ال�سابقة عتاب  النائبة  دعت 
النواب اإىل �سرورة ت�سريع قانون يلزم احلكومة 
التي تفر�سها بع�ض  ال�سرائب  اأو تخفيف  باإلغاء 
اأن  موؤكدة  املواطنني،  على  اخلدمية  ال���وزارات 
ال�سرائب التي تفر�سها موؤ�س�سات وزارة ال�سحة 
فيما  معقولة"،  "غري  الفقراء  املواطنني  على 
الدولة  �سجل  يف  "معيبة"  حالة  باأنها  و�سفتها 

العراقية. 
ال���وزارات  واج��ب  من  "لي�ض  ال���دوري  وقالت 
اخل��دم��ي��ة ت��وف��ري اإي����رادات ل��ل��دول��ة ف��ه��ذه مهمة 
"املواطن  اأن  على  م�سددة  الإنتاجية"،  الوزارات 
امل�سكني يتحمل احلالية القت�سادية املرتدية اإذا 

كان هناك عجز يف امليزانية". 
"ال�سرائب  من  ا�ستغرابها  ال���دوري  واأب���دت 
على  ال�سحة  وزارة  موؤ�س�سات  تفر�سها  التي 
كثريا  قيمتها  اقرتبت  التي  الفقراء  املواطنني 
"من  اأنه  اإىل  القطاع اخلا�ض"، م�سريا  قيم  من 
غري املعقول ان ي�سل �سعر التحليل الطبي الواحد 
األ��ف   30 و   15 اىل  احلكومية  امل�ست�سفيات  يف 
اأكرث من  لديه  الذي  املواطن  اأن  يعني  ما  دينار، 
يف  نف�سه  معاجلة  على  ق��ادر  غري  �سيكون  حتليل 

م�ست�سفيات بلده".
"هذه  اأن  م��ن  ال�����دوري، حم���ذرة  واأ���س��اف��ت 
ال�سيا�سة هي ت�سجيع للقطاعات اخلا�سة املختلفة 

على رفع اأجور خدمتها للمواطن ب�سكل م�ساعف 
الهم  اأت��ون  يف  املواطن  يوقع  �سوف  الأم��ر  وه��ذا 

والفقر والبتعاد عن وطنه".
جميع  اإل��غ��اء  "�سرورة  على  ال���دوري  واأك���دت 
ال�سرائب يف الوزارات اخلدمية وخا�سة يف وزارة 
ال�سحة واإرجاع �سعار جمانية العالج والتعليم".

وكانت وزارة ال�سحة اأعلنت يف �سباط 2016، 
اخلدمات  مقابل  الر�سوم  با�ستيفاء  البدء  عن 
ال�سحية املقدمة للمواطنني، وفيما اعتربت هذه 
الر�سوم باأنها "رمزية جدًا"، اأ�سارت اىل ا�ستثناء 
تلك  دف��ع  من  املواطنني  من  "وا�سعة"  �سريحة 

الر�سوم.

اأعلنت هيئة النزاهة، اأم�ض الثالثاء، ا�سرتجاع 
اأكرث من 2.599 ترليون دينار خالل  ومنع هدر 
اأكرث 570 مليار دينار ما  عام 2016، موؤكدة ان 

زالت قيد ال�سرتجاع بعد �سدور اأوامر بردها.
خالل  اليا�سري،  ح�سن  الهيئة  رئي�ض  وق��ال 
موؤمتر �سحفي عقد مبقر الهيئة ببغداد وح�سرته 
التي  ال��ع��ام��ة  "الأموال  اإن  ب���ر����ض(،  )امل����دى 
او  الوقائية  الإج���راءات  عرب  الهيئة  ا�ستطاعت 
اأو �سدرت  الردعية ايقاف هدرها او ا�سرتجعها 
مليار  ترليون و627  اأكرث من  بلغت  بردها  اوامر 
الف  و950  دولر  مليون   822 من  واأك��رث  دينار، 
بالدينار  املبالغ  تلك  "جمموع  اأن  مبينا  يورو"، 
مليار  ت��رل��ي��ون و599   2 م��ن  اك��رث  ه��و  ال��ع��راق��ي 

دينار".
واأ�ساف اليا�سري اأن "الأموال التي ا�ستطاعت 
اىل  منها  اع��ي��د  ه��دره��ا  وم��ن��ع  ك�سفها  الهيئة 
دينار"،  مليون  و534  مليارًا   28 فعال  اخلزينة 
موؤكدا اأن "املبالغ التي �سدرت اوامر بردها بلغت 

اأكرث من 570 مليار دينار". يف �سياق اآخر، قال 
 13863 ح�سم  من  متكنت  "الهيئة  اإن  اليا�سري 
بالغًا واإخبارًا وق�سيًة جزائية خالل عام 2016، 
حمققة ن�سبة اإجناز بلغت 77 باملئة"، م�سريا اىل 
خالل  لها  ال���واردِة  البالغاِت  ح�سِم  "ن�سبة  ان 
جميِع  بح�سِم  وذل��ك   ،%100 كانت   2016 العام 

البالغاِت البالغ عدُدها 2001 بالغ".
املحالني  املتهمني  "عدَد  اأنَّ  اليا�سري  واو�سح 
اإىل حمكمِة املو�سوِع خالَل العام ذاته بلغ 2512 
من  بدرجتهم  هم  ومن  وزي��رًا   17 منهم  متهمًا، 
هم 22 قرارًا بالإحالة،  الوزراء، حيث �سدر بحقِّ
وبلغ عدد املحالني اإىل الق�ساء من ذوي الدرجات 
�سدر  متَّهمًا،   127 �ني  العامَّ واملديرين  �ة  اخلا�سَّ

بحقهم 191 قرارًا بالإحالة".
"حتقيقات  ان  ال��ن��زاه��ة  هيئة  رئي�ض  واأك���د 
الق�سائية  ال�سلطات  اإ���س��دار  اإىل  ق��ادت  الهيئة 
�ْذ  ذ منها 836 اأمرًا، ومل ُت�نفِّ ل�3198 اأمَر قب�ٍض، ُنفِّ
�لُة بجهات اإنفاذ القانون  اجلهاُت املخت�سُة املتمثِّ

 ،"%52 بلغت  اإجن���اٍز  بن�سبة  منها،  اأم���رًا   782
اإىل �سرورة اللتزام بتنفيذ  داعيًا هذه اجلهات 
مع  وتناغمًا  العامة،  للم�سلحة  خدمة  الأوام��ر؛ 
الإ�سالحات التي يطالب بها اجلميع". اىل ذلك، 
اجلزائية  الق�سايا  "عدد  اأنَّ  اىل  اليا�سري  لفت 
التي متخ�ض عنها عمل الفرق امليدانية التحقيقية 
التدقيقية التي الَّفتها بلغ 31 ق�سيًة جزائيًة ا�سدر 
الق�ساء فيها ع�سرات اأوامر القب�ض وال�ستقدام 
بحق قيادات عليا يف تلك املوؤ�س�سات". واو�سح اأن 
العدل والزراعة  الفرق �سمل وزارات  "عمل تلك 
وال�سحة وامل�سرف العراقي للتجارة، ف�ساًل عن 
وزارات  يف  ية  �سرِّ تفتي�سية  جوالة  فرقًا  تاأليفها 
ال��ن��ق��ل وامل��ال��ي��ة وال�����س��ن��اع��ة وال��ع��م��ل وال��ه��ج��رة 
والرتبية والإعمار والإ�سكان، ا�سافة اىل موؤ�س�سة 
يف  دائرة   46 اداء  ملراقبة  ال�سيا�سيني،  ال�سجناء 
تلك الوزارات للتاأكد من م�ستوى اخلدمة املقدمة 
بها  قامت  تفتي�سية  زي��ارة   134 عرب  للمواطنني 

تلك الفرق".
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نائب: فلتتعامل الحكومة بالمثل مع الكويت وتركيا وبعدها تذهب الى واششنطن

لو�س اأنجل�س تايمز: اأميركا تتخلى عن اأ�شدقائها العراقيين

القانون عبد  ائتالف دولة  النائب عن  حتدى 
بالعالن  احلكومة  الثالثاء،  املالكي،  ال�سالم 
على  فعليا  وتطبيقه  باملثل  التعامل  عن  ال�سريح 
تاأ�سريات دخول املواطنني المريكني اىل العراق، 
اول  باملثل  تتعامل  ان  فيما بني ان على احلكومة 
مع الكويت او تركيا وبعدها تذهب اىل وا�سنطن.
ال�سومرية نيوز، ان  ل�  وقال املالكي يف حديث 
"ا�سدار جمل�ض النواب لقرار بالتعامل باملثل مع 
ترامب  دونالد  ورئي�سها  المريكية  الدارة  قرار 
دول  �سبع  مواطني  لدخول  التاأ�سريات  منح  مبنع 
�سعيف  ق��رار  ب�سراحة  ه��و  ال��ع��راق  بينها  م��ن  
ان  احلكومة  "على  ان  مبينا  لل�سخرية"،  ومثري 
و�سيادة  حقوق  من  ب�سيطا  ج��زءا  اول  ت�سرتجع 
وبعدها  وا�سنطن  من  ا�سعف  دول  من  ال��ع��راق 

لتذهب للتعامل باملثل معها"
ت�سول  المريكية  "الطائرات  ان  وا���س��اف، 
�سيطرة  مبناطق  وتنزل  ال��ع��راق  ب�سماء  وت��ول 

الرتكية  ال��ق��وات  ت��زال  ما  فيما  داع�����ض،  تنظيم 
ومنذ عامني حتتل اجزاء من الرا�سي العراقية 
يف بع�سيقة، ا�سافة اىل التنازل املذل عن اجزاء 
من خور عبد الل للكويت وال�سرقة الوا�سحة من 
امل�سرتكة"،  باحلقول  النفطية  للرثوات  الكويت 
"الكويت بنت منذ اكرث من عقد  ان  م�سريا اىل 
150 بئرا نفطيا يف احلقول امل�سرتكة مقابل �سبع 
عن  يتحدث  التفاق  ان  رغم  فقط  عراقية  اآب��ار 

مناظرة واحد مقابل واحد".
حفظ  احل��ك��وم��ة  "على  ان  امل��ال��ك��ي  واو���س��ح 
�سيادة العراق والدفاع عن حقوقه والتعامل باملثل 
مع الكويت او تركيا وبعدها لتفكر بالتعامل باملثل 
مع دولة عظمى مثل الوليات املتحدة المريكية 
اىل  دخول  لتاأ�سريات  مواطنوها  ليحتاج  والتي 
العراق بل يكفيهم تاأ�سرية لطائرة امريكية حتط 
احلكومة  علم  حتى  دون  ببغداد  �سفارتهم  يف 

العراقية".

واكد املالكي، ان "احلكومة �ستبقى �سامتة او 
انها �ستخرج لتقول فتحنا قنوات حوار دبلوما�سية 
وبكالم  متوازنة  عالقات  على  باحلفاظ  ونرغب 
ان�سائي ليعيد للمواطن هيبته وت�ستمر بت�سويفها 
انتهاء  او  ق��راره  والغاءه  ترامب  عطف  باأنتظار 
اياها  متحديا  و�سعها"،  التي  يوما  ال���90  م��دة 
املواطنني  منع دخول  واعالن  بو�سوح  "باخلروج 
المريكني للعراق وتطبيقه فعليا لنها غري قادرة 

على ذلك كونها فاقدة لقوة القرار".
ووق���ع ال��رئ��ي�����ض الأم���ريك���ي اجل��دي��د دون��ال��د 
ترامب، يف )27 كانون الثاين 2017(، على منع 
منح تاأ�سريات دخول الوليات املتحدة ل�سبع دول 
لق  فيما  ال��ع��راق،  بينها  املُ�سلمة  الغالبية  ذات 
القرار ردود فعل من ال�سيا�سيني العراقيني الذين 
طالبوا بالتعامل باملثل مع امل�سافرين المريكيني 

اىل العراق.

خاطب   2007 ع��ام  اأي��ل��ول  م��ن  ع�سر  الثالث  يف 
اأثناء  العراقي  ال�سعب  بو�ض  دبليو  ج��ورج  الرئي�ض 
املتحدة  الوليات  اجتاحته  الذي  العراق  عن  حديثه 
"اىل  ق��ال  حيث  حينها،  �سنوات  اأرب���ع  ق��راب��ة  قبل 
ال�سعب العراقي، لقد طالبتم باحلرية وها اأنتم الآن 
عليكم  املوت.  وفرق  الإرهابيني  من  بلدكم  حتررون 
ان تثقوا باأن اأمريكا لن تتخلى عن اأ�سدقائها، ونحن 

لن نتخلى عنكم". 
بعد نحو عقد من الزمن يبدو ان اأمريكا م�ستعدة 
اإدارة ترامب مقرتحات  للتخلي عنهم، حيث تدر�ض 
بلدان من  �سبعة  دخ��ول    - يومًا   30 مل��دة    - حتظر 

دخول الوليات املتحدة ب�سمنها العراق. 
كما تعّلق دخول جميع الالجئني ملدة اأربعة اأ�سهر 
الوليات  فيه  تن�سر  ال��ذي  العراق  لجئي  فيهم  مبا 
املتحدة الآن 5 اآلف من مقاتليها. يف حال حتّول هذا 
فيهم  – مبا  العراقيني  كافة  فان  نهج،  اىل  املقرتح 
الذين �سحوا بحياتهم من اأجل الوليات املتحدة – 
�سيجدون الباب مغلقًا بوجوههم دون اإعتبار للخدمة 

قاتل  للعراق  الأمريكي  الجتياح  منذ  قدموها.  التي 
وعملوا  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  جانب  اىل  العراقيون 
الدبلوما�سية  اجلهود  �ساندوا  كما  لها،  مرتجمني 
الأمريكية  ال�سفارة  فيها  مبا  الأمريكية  للحكومة 
ان  البع�ض  يجد  اخل��دم��ة  ل��ه��ذه  نتيجة  ب��غ��داد.  يف 
ويرى  للخطر.  معر�سة  عائالتهم  وحياة  حياتهم 
بع�ض املحاربني الأمريكيني القدامى ان حظر دخول 
لأخ��وة  خيانة  يعترب  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  العراقيني 

ال�سالح ويخ�سون من ان ي�سبح احلظر دائميًا.
"هذا  املارينز  ق��وات  من  مل�ساب  �سي�ض  ويقول 
كّنا  عندما  قطعناها  التي  ال��وع��ود  يخلف  املقرتح 
ي�سبب  انه  كما  ببع�سنا،  �سنهتم  اأننا  يف  معًا  نقاتل 
مبا  القدامى  املحاربني  من  جليل  اأخالقيًا  �سررًا 

فيهم اأنا". 
نقيب ع�سكري عراقي حياة  اأنقذ  يف عام 2006 
مل�ساب ومنذ ثالث �سنوات يعمل مل�ساب على جلب 
اأكمل  واأن���ه  خا�سًة  املتحدة  ال��ولي��ات  اىل  النقيب 
املو�سوع  ان  يبدو  لكن  املطلوبة،  اللجوء  اأوراق  كافة 

�سيتاأجل اىل اأجل غري م�سمى. 
وبرغم اخلطاب ال�سيا�سي ال�ساخن فان اإجراءات 
منح التاأ�سرية للعراقيني الذين خدموا مع اجلي�ض اأو 
زال��ت  ل  العاديني  والالجئني  الأم��ريك��ي��ة  احلكومة 
الأمر �سنوات ويتطلب  ي�ستغرق  النطاق. وقد  وا�سعة 
– وفق دائرة الأبحاث يف الكونغر�ض -  بع�ض الأوراق 
ك�سفحة جواز ال�سفر والبيانات البيولوجية و�سهادة 
وجدت  اإن  ال�سرطة  و�سهادات  مدنية  ووثائق  امليالد 
واأف��راد  الطلب  ملقدم  �سخ�سية  مقابلة  على  ع��الوًة 
قن�سليتها يف  اأو  املتحدة  الوليات  �سفارة  اأ�سرته يف 
مع  الطبي  والفح�ض  الأ�سابع  وب�سمات  اخل��ارج، 

ر�سائل تو�سية وحتّقق. 
ال��ولي��ات  ف��ان  باملقرتح  العمل  �سريان  ح��ال  يف 
بقدرتها  الثقة  متتلك  ل  باأنها  للعامل  تقول  املتحدة 
على التمييز بني َمن �سحوا بدمائهم من اأجلها وبني 
الذين �سكلوا تهديدًا لها، كما اأنها �ستفقد ثقة ودعم 
املعارك اجلارية  لك�سب  ت�سانده  الذي  نف�سه  ال�سعب 

�سد داع�ض. 
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فا�سل عليوي ح�سني

اىل   املهدي االم����ام  ر���ص��ال��ه  يف  ورد 
ال�صيخ املفيد قوله 

)) ونحن وان كنا ثاوين مبكاننا النائي 
عن م�صاكن الظاملني ح�صب الذي ارنا اهلل 
تعاىل لنا من ال�صالح ول�صيعتنا املوؤمنني 
للفا�صقني  الدنيا  دول��ة  م��ادام��ت  ذل��ك  يف 
عنا  يعزب  وال  بانبائكم  علما  نحيط  فانا 
�صيء من اخباركم ومعرفتنا بالذل الذي 
مكان  اىل  منكم  كثري  جنح  ق��د  ا�صابكم 
ال�صلف ال�صالح عنه �صائعا ونبذوا العهد 
يعلمون  ال  كانهم  ظهوركم  وراء  امل��اخ��وذ 
نا�صني  وال  مل��راع��ات��ك��م  مهملني  غ��ر  ان���ا 
ل��ذك��رك��م ول���وال ذل���ك ل��ن��زل ب��ك��م ال���الواء 

وا�صطبكم االعداء 
بج�صده  موجود   املهدي االم��ام  ان 
ال�����ص��ري��ف م���ن ه���ذه ال��دن��ي��ا وه���و يتنقل 

النا�ض ال  من مكان الخر غاية االم��ر ان 
يعرفون انه املهدي من ال حممد �صلوات 

اهلل عليهم اجمعني 
عند  ان��ه  اىل  ت�صري  ال���رواي���ات  وبع�ض 
راي��ن��اه  ق��د  اين  النا�ض  ي��ق��ول   ظهوره

من قبل 
واالمام املهدي ياتي اىل اخلوا�ض 
يرتتب  بتكاليف  ويكلفهم  ال�صيعه  م��ن 
فهو  وامل�صلمني  اال���ص��الم  م�صالح  عليهم 
 لي�ض غائبا عنا بل نحن عنه غائبون 
   املفيد  لل�صيخ  ر�صالته  يف  ق��رات  وق��د 
ملراعاتكم((  مهملني  غ��ري  ب��ق��ول��ه:))ان��ا 
وما جرى مع علمائنا قد�ض اهلل ا�صرارهم 

اعظم �صاهد على ذلك 
احللقة  يف  لكن  النماذج  بع�ض  واليك 

القادمة  

ماذا ن�ستفيد من االمام املهدي وهو غائب

 االمام املهدي
يرعى امور ال�ضيعة 
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حوراء حرب البزوين 

علمني ال�سالم مامل اتعلمه يف املدر�سه ولي�ض 
ون�ستوعب  الدرو�ض  منه  ن�ستفيد  معلم  كال�سالم 
احلقائق والعرب ومدر�سه ال�سالم مدر�سه قائمه 
بذاتها يبداأ الن�سان فيها تاربه يف اللحظة التي 
يتطلع فيها ليواجه املدر�سه الواقعية وهي مدر�سه 
باملثل  املوؤمنني  ال  فيها  النجاح  ليكتب  ك��ربى 

العليا وال�سابرين على با�ساء احلياة
هاد  كال�سرب   لي�ض  انه  ال�سالم  علمني  لقد 
ومر�سد ملن تاهو يف �سحراء احلياه وفقدوا المل 
دنيا  يف  ت�سيق  انفا�سهم  وراح���ت  �سيء  ك��ل  يف 
ت��زداد  النا�ض  اىل  ونظراتهم  الف�سيحه  الآم��ال 
انهم مامن ظالم  حلكه يف حلكه ولو علم هوؤلء 
ينتهي  و�سوف  ال  �سيق  او  نور  �سيعقبه  ال  يدوم 
ان ي�سلوا اىل  بال�سرب اىل  لأعت�سموا  اىل فرج 
�ساطئ المان وال�سعادة ولعا�سوا يف ظل ال�سكينه 

والطئمنان .
وكان  من  اروع درو�ض ال�سالم ذلك الدر�ض 
ان  وهو  يتعلمه  ان  فرد  بكل  ويجدر  تعلمته  الذي 
وان  تقهر  لن  وان م�سيئتة  تزيف  لن  ارادة احلق 
ا�سم  او  الكافرون   ر�سا  �سواء  العليا  هي  كلمته 
اذانهم املف�سدون او حاول ان يغري جمرى التاريخ 

من بالتاريخ ي�ستهزوؤن 
وعلمني ال�سالم ان �سريعه الن�سال ل تعادلها 
ابدا  نهزم  لن  احلق  جانب  يف  القلة  وان  �سريعة 

قوة  ال�سعفاء  منها  ي�ستمد  خ�سائ�ض  احلق  لن 
ويتخذ منها املوؤمنون عربة ويف �سفحات التاريخ 
ويحي  الب�����س��ار  يبهر  م��ا  الق�س�ض  ه��ذه  وم��ن 
على  الناقمني  م��ن  ويجعل  ال�ستذكار  ف�سيله 
ويك�سفون  بهديهم  النا�ض  يب�سرون  هداة  الزمان 
احلقائق ملن اظلهم �سياطينهم وعلمني ال�سالم 
درجة  ويف  اخل�سة  من  ه��او  درك  يف  النا�ض  ان 
واخل��ري  ال�سر  على  ينطوون  ال�سمو  م��ن  عاليه 

ويهبطون بقدر ما يرتفعون 
ول  �سياطني  يخل�سون  ل  الب�سر  ان  فعلمت 
النا�ض  لب�ض  م��ن  العاقل  و  مالئكة  يتمخ�سون 
على حالهم ل يزهد يف ال�سديق  وان بدى �سره 
ول يقطع ما بينه وبني النا�ض جلرح ما يلبث ان 

يندمل ولعار�ض ما يلبث ان يزول .
على  منح�سرا  جناحي  ان  ال�سالم  وعلمني 
بعد  ب��ي  ال��ن��ا���ض  امي���ان  و  بنف�سي  امي���اين  م��دى 
امياين بالل فقد كانت تتقي بنف�سي تدفعني اىل 
النا�ض بي تعلني اطمئن اىل  العمل وكانت ثقة 
نتيجة عملي وهذا القدر املتوازن من ثقة الن�سان 

بنف�سه وثقة النا�ض به لبد لنجاحه يف امل�ستقبل 
مع  �سيا�ستي  يف  خطتني  ال�سالم  علمني  ثم 
النا�ض،  من  ي�سيبني  فيما  اتبعها  خطه  النا�ض 
وخطة اخرى اتبعها فيما ي�سيب النا�ض مني اما 
اتناول  ان  النا�ض فهي  خطتي فيما ي�سيبني من 

طباعهم واخالقهم جملة واحده ول افرق بينهم 
على ح�سب اختالف ال�سخا�ض والفراد ثم اجعل 
الخالق  فيه  اجمع  واحدا  ح�سابا  جميعا  للنا�ض 

على انواعها وان ا�سع كل نوع  حتت عنوانه 
ان  هي  مني  النا�ض  ي�سيب  فيما  خطتي  اما 
ا�سال نف�سي كلما �سعرت ب�سخطهم او انتقادهم 
ح�سبك  لها  واقول  لالخرين  مثال  نف�سي  فاجعل 

البيات ال�سعريه التية ف�سريى بفحواها 
اذا �سئت ان حتيا �سليما م���ن الذى

وعي�س��ك موفور وعر�سك �سني 
ل�سان��ك ل ت���ذكر ب����ه ع�����ورة امرى

فك��لك ع���ورات وللن��ا�ض ال�س��ن
وعيني������ك ان ب����دت الي����ك مع���ايبا 

فغ�سها وقل ياعني للنا�ض اعني 
وعا�سر مبعروف و�سامح من اعتدى

وف������ارق بالت����ي ه�����ي اح�س����ن 
 

ثم علمني ال�سالم ان النعمة ل اعرف قيمتها 
ال عندما تزول وعلمني اي�سا ان تت�سع اطماعي 
فال اعرف اين اقف ثم يتعثرب بي احلظ فار�سى 
ولن  ي��وم  ك��ل  منه  اتعلم  انني  وعلمني  بالقليل 

انقطع عن التعليم حت تنق�سي احلياة 
ومن يدري اذا انا ع�ست ماذا �ساتعلم منه غدا 

لن ال�سالم خري معلم واملعلم خري حي 

اال�سالم 27علمني 
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هما  فقط  لل  �سفتان  ذك���رت  الب�سملة  يف 
الرحمانية والرحيمية فما هو ال�سبب ؟

اجل��واب: يت�سح لو عرفنا ان كل عمل ينبغي 
اآثارها جميع  ان يبدا بال�ستمداد من �سفة تعم 
الكون وت�سمل كل املوجودات وتنقذ امل�ستغيثني يف 

اللحظات احل�سا�سة ؟
ي��ق��ول:                    اذ  ال���ق���ران  يو�سحها  حقيقة  ه���ذه 

{َوَرْحَمِتي َو�ِسَعْت ُكلَّ �َسْيٍء})العراف 156(
 ويقول على ل�سان حمله العر�ض{ربنا و�سعت 
كل �سيء رحمته} )املوؤمن 7(، ومن جانب اخر 
يف  الل  برحمة  يتو�سلون  واتباعهم  النبياء  نرى 
 مو�سى فقوم  احلا�سمة  ال�سديدة  امل��واق��ف 
ينقذهم من ترب فرعون  ان  ت�سرعوا اىل الل 
فقالوا:{وجننا  برحمته  اليه  وتو�سلوا  وظلمه 
برحمتك})يون�ض 86(، وب�ساأن هود وقومه 
ِبَرْحَمٍة  َمَعُه  ِذيَن  َوالَّ جَنْيَناُه  {َفاأَ القراآن:  يقول 
َكاُنوا  َوَما  ِباآَياِتَنا  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ َداِبَر  َوَقَطْعَنا  ا  نَّ مِّ

ُموؤِْمِنني})العراف 72( 
من الطبيعي اننا حني نت�سرع اىل الل نناديه 

ب�سفات تتنا�سب مع تلك احلاجة 
من  مائدة  الل  من  يطلب  حني   فعي�سى
َماِئَدًة  َعَلْيَنا  اأَن��ِزْل  َنا  َربَّ {اللَُّهمَّ  يقول:  ال�سماء 
َواآَي��ًة  َواآِخِرَنا  ِلَنا  أَوَّ لِّ ِعيدًا  َلَنا  َتُكوُن  َماء  ال�سَّ َن  مِّ
اِزِق��ني})امل��ائ��دة  نَك َواْرُزْق��َن��ا َواأَن���َت َخ��رْيُ ال��رَّ مِّ
رحاله:   ح��ط  يف  الل  ي��دع��وا   ونوح  ،)114

ْن���َت َخرْي  ْن��ِزْل��ِن��ي ُم��ْن��َزًل ُم��َب��اَرًك��ا َواأَ {َوُق���ْل َربِّ اأَ
ربه  نادى   وزكريا امْلُْنِزِلنَي})املوؤمنون29(، 
َف��ْردًا  َت���َذْريِن  ال��وارث ق��ال: {َربِّ ل  الولد  طلب 
للبدء باي  اْلواِرِثنَي} )النبياء 89(،  َخرْيُ  َواأَْنَت 
الوا�سعة  نتو�سل برحمة الل  ان  اذن  ينبغي  عمل 
رحمته العامة ورحمته اخلا�سة وهل هناك ان�سب 
العمال  يف  النجاح  لتحقيق  ال�سفة  ه��ذه  م��ن 

وللتغلب على امل�ساكل وال�سعاب؟!
نحو  القلوب  تذب  ان  ت�ستطيع  التي  والقوة 
الل وتربطها به هي �سفه الرحمة اذ لها طابعها 
العام مثل قانون اجلاذبية ينبغي ال�ستفادة من 
املخلوقني  بني  العرى  لتوثيق  هذه  الرحمة  �سفه 

واخلالق 
تقوم  الل  اف��ع��ال  ان  تعلمنا  اي�سا  الب�سملة 
ا�سا�سا على الرحمة والعقاب له طابع ا�ستثنائي 
ل ينزل ال يف ظروف خا�سة كما نقراأ يف الأدعية 
�سبقت  )يامن  الل  ر�سول  بيت  اآل  عن  امل��روي��ة 
ال�سائرة  الب�سرية  املجموعة   ) غ�سبه  رحمته 
على طريق الل ينبغي ان تقيم نظام حياتها على 
الرحمة  مواقفها  تقرن  ان  اأي�سا  ال�سا�ض  هذا 
واملحبة وان ترتك العنف اىل املوا�سع ال�سرورية 
113 �سورة  من جمموعة 114 �سورة قراآنيه تبدا 
وحدها  التوبة  و�سورة  الل  رحمة  على  بالتاأكيد 

تبدا باإعالن احلرب والعنف بدل الب�سملة  

ملاذا مل تَرْد بقية �سفات اهلل يف الب�سملة ؟

مها احمد عبد الزهرة 
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اىل  وال�سيعية  ال�سنية  ال���رواي���ات  ت�سري 
ومتيزها  ووع��ي��ه��ا  ولدت��ه��ا  م��ن��ذ   انها
ام���ور احل��ي��اة يف ه���ذه ال��دن��ي��ا ال��زائ��ل��ه دار 
واملحن  والبالءات  امل�سائب  وجدت  العتبار 
 وال�سدائد وقبل ذلك كانت امها خديجة
 النبي مع  الك��رب  العبئ  تتحمل  من  هي 
ما  وت��ع��اين  ت�ساهد  امها  م��ع   ف�سارت
تعانيه فلخديجة الكربى الدور الرئي�سي 
وال�ساأن  باملال  ال���س��الم  ون�سرة  اجلهاد  يف 
حتى  ونفي�ض  غايل  وبكل  والراحة  والوجاهة 
طالب  اب��ي  �سعب  يف   النبي مع  هاجرت 
فماتت ف�سالم عليها يوم ولدت ويوم جاهدت 
حيه  تبعث  وي���وم  ا�ست�سهدت  وي���وم  و�سحت 
الجتماعي  وال�سان  خ�سو�سيه  من  فبالرغم 
من  وب��ال��رغ��م   النبي م��ن  زواج��ه��ا  قبل 
مكة  ���س��ادات  م��ن  خطبها  م��ن  لكل  رف�سها 
وا�سراف العرب فهي وافقت على الزواج من 
كل  معه  وحتملت  وعا�ست   الكرم النبي 
 و�سف حيث  البعثة  بعد   ماعاناة
واي�سا  واملفرتي  واملجنون  والكاذب  بال�ساحر 
ورم��ي  ول���الف���رتاء  وال�����س��ت��م  لل�سب  ت��ع��ر���ض 
باحلجارة ورمي بالنجا�سات من اهل مكة فقد 
ورد عن النبي الكرمي باملعنى ان ال�سالم 

 انت�سر وبني اموال خديجه و�سيف علي
وبعد وفاة خديجة ورحيلها اىل الرفيق 
هذا   الزهراء وتبنت  حتملت  الع��ل��ى 
عندما  فمثال  الكربى  امل�سوؤولية  وه��ذه  ال��دور 
 انه ج��دا  املتوقع  وم��ن   النبي ياتي 

بالتربه  حممال  ياتي  �سوف  يخرج  عندما 
ب��احل��ج��ارة او  ب��ال��دم��اء لن��ه ا�سيب  وحُم��م��ل 
�سبيان  عليه  رماها  التي  بالنجا�سات  حمماًل 
تكون  الح����وال  جميع  وع��ل��ى  قري�ض  ون�����س��اء 
لال�ستقبال  نف�سها  هيات  قد   الزهراء
امل��الب�����ض  وت���اخ���ذ  ت��خ��ل��ع  وح��ي��ث   النبي
املالب�ض  فتطهر  ال�سريف  ج�سده  على  م��ن 
حتملتها  قد  املهمة  وه��ذه   النبي وج�سد 
ونف�ض   امها رحيل  بعد   الزهراء
هذه املهمة حتملتها وقامت بها مع بعلها امري 
املوؤمنني حيث كان دائما وابدا يف 
 النبي ي�سيب  مبا  املطرقه  حتت  املحك 
ال�سدمات  تلك  يتبنى  الذي  الفدائي  هو  كان 
وال�سربات املوجهة �سد النبي وبعد وفاة 
قري�ض اغرتف  �سفهاء  احد  ان   خديجة
على  و�سبها  والو�ساخ  الرتاب  من  يديه  بكلتا 
وال��رتاب  البيت  فدخل   ال�سريف را���س��ه 

وجعلت   فاطمة اليه  فقامت  را�سه  على 
اليها  فالتفت  وتبكي  را�سه  عن  الرتاب  تغ�سل 
لها  وق��ال  ال��دم��وع  تهمل  وعيناها   النبي
اب��اك  نا�سر  الل  ان  ن��راه  م��ا  يابنيه  لتبكي 
اىل  ا�سافه   ور�سالته دينه  اع���داء  على 
ا�سرار  من  ال��زه��راء   ل��ه  تعر�ست  م��ا 
وموقفها  ن�سرتها  ب�سبب  ونف�سيه  ج�سديه 

    ب�سبب دعوة النبي

معاناة الزهراء

امرية حم�سن كاظم
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اكت�سف العلماء حديثًا اأن ج�سم النملة مزود بهيكل عظمي خارجي �سلب يعمل على حمايتها ودعم ج�سدها ال�سعيف، هذا الغالف العظمي ال�سلب 
يفتقر للمرونة ولذلك حني تعر�سه لل�سغط فاإنه يتحطم كما يتحطم الزجاج، حقيقة حتطم النمل والتي اكت�سفت حديثًا اأخربنا بها القراآن الكرمي قبل 
ُكْم �ُسَلْيَماُن  ْمُل اْدُخُلوا َم�َساِكَنُكْم َل َيْحِطَمَنّ َها الَنّ َلٌة َيا اأَُيّ ْمِل َقاَلْت مَنْ 14 قرنًا يف خطاب بديع على ل�سان منلة! قال الل تعاىل: { َحَتّى اإَِذا اأََتْوا َعَلى َواِد الَنّ

ُكْم( وكيف تعرب بدقة عن هذه احلقيقة العلمية؟ َوُجُنوُدُه َوُهْم َل َي�ْسُعُروَن } )النمل:) 18 ( .فتاأمل كلمة )َيْحِطَمَنّ

باحثون فرن�سيون واأمريكيون يوؤكدون اأن الأحجار ال�سخمة التي ا�ستخدمها الفراعنة لبناء الأهرامات هي جمرد “طني” مت ت�سخينه بدرجة حرارة 
ِلُع  ْرًحا َلَعِلّي اأََطّ نِي َفاْجَعْل يِل �سَ عالية، هذا ما حتدث عنه القراآن بدقة تامة، يف قوله تعاىل على ل�سان فرعون عندما قال: { َفاأَْوِقْد يِل َيا َهاَماُن َعَلى الِطّ
} الق�س�ض: 38 . ويوؤكد هذه احلقيقة كبار العلماء يف اأمريكا وفرن�سا، وقد مت عر�ض �سور املجهر الإلكرتوين  ُه ِمَن اْلَكاِذِبنَيْ اإِىَل اإَِلِه ُمو�َسى َواإِيِنّ َلأَُظُنّ
لعينات من حجارة الأهرامات، وجاءت الإثباتات العلمية على اأن بناء ال�سروح العالية كان يعتمد على الطني، متامًا كما جاء يف كتاب الل تعاىل، وهذا 

ال�سر اأخفاه الفراعنة ولكن الل يعلم ال�سر واأخفى، فحدثنا عنه لتكون اآية ت�سهد على �سدق هذا الكتاب العظيم

�سم اأفعى تدعى "تيمبل فيرب" يعمل كم�ساد طبيعي للتجاعيد وي�ستخدمه العديد من اأطباء التجميل بديال طبيعيا للبوتيك�ض !

مروة ال�سالميتعلم 
هلتعلم 

هلتعلم 

هلتعلم 

د- اإ�صناد الفعل املق�صور املوؤنث بالتاء اإىل األف 
االثنني:

القاعدة ال�سرفية اأنه اإذا اأ�سند فعل مق�سور 
اإىل األف الثنني فاإن كانت الألف ثالثة ردت اإىل 

اأ�سلها، واإن كانت رابعة ف�ساعدا اأبدلت ياء.
األف  بحذف  تق�سي  اأخ��رى  قاعدة  وهناك 
اقتدى،  مثل  بالتاء،  الفعل  تاأنيث  املق�سور عند 

اقتدت، اعتدى، اعتدت.
ويظل احلكم كما هو -اأي بحذف الألف- اإذا 
اأ�سند الفعل بعد تاأنيثه اإىل األف الثنني و�ساهده 
قوله تعاىل: {َقْد َكاَن َلُكْم اآَيٌة يِف ِفَئَتنْيِ اْلَتَقَتا}.

ه�- اإ�صناد فعل الغائب اإىل نون الن�صوة:
القاعدة ال�سرفية اأنه اإذا اأ�سند فعل الغائب 
الن�سوة يبقى حرف امل�سارعة ياء، ول  اإىل نون 
اإبدال  احلا�سر  وقتنا  يف  �ساع  ولكن  تاء،  يبدل 
تاء  اأنها  مع  املوؤنث  تاء  اأنها  ظنا  تاء  الياء  هذه 

اخلطاب، وتاء اخلطاب ل تاأتي مع الغائب.
واأمثال الأفعال ال�سابقة تاأتي مع املخاطبات 

مثل:
- "اأننت تفعلن ذلك من باب الدلل".

- "اأننت تزرن م�سر".

الرفع  �صمائر  اإىل  امل�صعف  الفعل  اإ�صناد  و- 
املتحركة:

ال��ن��وع  ه���ذا  يف  اخل��ط��اأ  م��ن  ن��وع��ان  ي�سيع 
الرفع  �سمائر  اإىل  اإ���س��ن��اده  عند  الأف��ع��ال  م��ن 
ونون  املخاطب،  اأو  املتكلم  ت��اء  املتحركة)هي 

الن�سوة، ونا املتكلمني(، وهما:
ياء  وزي��ادة  الفعل،  يف  الت�سعيف  اإبقاء   -1
الآتية  والأمثلة  الت�سعيف،  فك  والواجب  بعده، 

اأخذتها من لغة الإعالم.
امل��ج��رد  ال��ث��الث��ي  امل��ا���س��ي  ع��ني  �سبط   -2
من  يكون  حني  اإدغامه  فك  بعد  خاطًئا  �سبًطا 

باب "فرح".

هــــــــــــــــــــل

اأخطاء االإِ�سناد
احللقة الثانية
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اأ. علي عادل

م�سطفى �سرب

حديث �شريففروقات لغـــويــــة
هو االخت�صار  اأن  وااليجاز:  االخت�صار  بني   الفرق 
غري من  املوؤلف  الكالم  من  االلفاظ  ف�صول   اإلقاوؤك 
كتب فالن  اإخت�صر  قد  يقولون  ولهذا  مبعانيه   اإخالل 
واأدى األفاظهم  ف�صول  األقى  اإذا  غريها،  اأو   الكوفيني 
 معانيهم يف اأقل مما اأدوها فيه من االلفاظ فاالخت�صار
 يكون يف كالم قد �صبق حدوثه وتاأليفه، وااليجاز هو اأن
 يبنى الكالم على قلة اللفظ وكرثة املعاين، يقال اأوجز
واخت�صر ال�صبيل،  هذا  على  اإذا جعله   الرجل يف كالمه 
 كالمه اأو كالم غريه اإذا ق�صره بعد اإطالة، فان ا�صتعمل

.اأحدهما مو�صع االآخر فلتقارب معنيهما

 قال مو�صى  : يا رّب !.. اأخرين عن اآية ر�صاك
 عن عبدك ، فاأوحى اهلل تعاىل اإليه : اإذا راأيتني اأُهّيئ
 عبدي لطاعتي ، واأ�صرفه عن مع�صيتي ، فذلك اآية

ر�صاي

من املتعارف لدى الكثريين بان العثمانيني 
احلكم  نظام  يف  ال���س��الم  طبقوا  خلفاء  هم 
قوانينهم  نف�ض  مراجعة  خ��الل  م��ن  ولكن   ،
باأنف�سهم يت�سح  وانظمتهم التي و�سعوها هم 
ولو   ، ال�سالمي  احلكم  عن  ابتعادهم  م��دى 
جلنة  ان  جند  الد�ستور  و�سع  من  اىل  نظرنا 
مدحت با�سا املكونة من )28( ع�سوًا ا�سافة 
موظفون  منهم  ع�����س��وًا   )16( ان  جن��د  ل��ه، 
و)2(  دي��ن  علماء  اع�ساء  و)10(  مدنيون 
باإرادة  و�سع  النهاية  ويف  للجي�ض،  قادة  ع�سو 
المر  هذا  عر�سنا  ولو  ملكية.)2(  �سلطانية 
مبثل  يقوم  ملن  لبد  انه  �سنجد  ال�سالم  على 
جمتهدًا،  الق��ل  على  يكون  ان  ت�سريع  هكذا 
ماذا  ن��دري  ل  اللجنة  اع�ساء  ا�ستثنينا  ف��اإذا 

عملوا  وه��ل  الع�سرة؟  العلماء  اأهلية  ك��ان��ت 
هيئات  اىل  بالن�سبة  ام��ا  ل؟  ام  باجتهادهم 
ال�سلطة فيه فاأنها تتكون من : اوًل : ال�سلطان 
: حيث ان الد�ستور العثماين قام على ا�سا�ض 
امللكية الوراثية وقد جمع امللك بني ال�سلطتني 
)�ض(  امل��ادة  ن�ست  حيث  والدنيوية،  الدينية 
اخلالفة  مبنزلة  هي  الدينية  )ال�سلطة   : منه 
مبقت�سى  ع��ائ��دة  وه��ي  ال��ك��ربى،  ال�سالمية 
�ساللة  من  الأولد  اكرب  اىل  القدمية  ال�سول 
اآل عثمان( اأما املادة )4( فن�ست : )ح�سرة 
بح�سب  الإ�سالمي  الدين  حامي  هو  ال�سلطان 
 : امل��ادة اخلام�سة جعلت  اأم��ا  اخل��الف��ة...(، 
م�سئول(  وغ��ري  مقد�ض  ال�سلطان  )ح�سرة 
ن�ست  التي  املطلقة  الوا�سعة  ال�سلطات  رغم 

ومن  ال��د���س��ت��ور.)3(  م��ن   )7( امل���ادة  عليها 
ال�سالمي  للنظام  املخالفة  مدى  تت�سح  هنا 
غري  جعله  يف  ام  الوراثية  الطريقة  يف  �سواء 
م�سئول مطلقًا رغم انه غري مع�سوم مطلقًا. 
اما الوزارة يف �سل ال�سيطرة العثمانية �ستتم 
و�سيت�سح  ال��ق��ادم��ة  احل��ل��ق��ة  يف  مناق�ستها 
للقوانني  ال�سريح  النتهاك  مدى  اي�سا  فيها 
)باخلالفة  نف�سها  �سمت  دولة  يف  ال�سالمية 

ال�سالمية( 
ال���دك���ت���ور رع�����د ن���اج���ي اجل������دة ،   )1(
الطبعة   ، ال��ع��راق  يف  الد�ستورية  ال��ت��ط��ورات 
الوىل ، بغداد ، بيت احلكمة ، 2004، �ض6-5

. امل�سدر ال�سابق ، �ض7  )2(
)3(  امل�سدر ال�سابق ، �ض11-10.

العراق يف ظل ال�شيطرة العثمانية 
  )1917 – 1871(

احللقة االوىل 

الد�شتور العثماين وهيئات ال�شلطة
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