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تاأ�س�س اجلامع ؟  متى 
 يعترب اجلامع من اقدم اجلوامع 
اوائ��ل  يف  وتاأ�س�س  املقد�سة  ك��رب��اء  يف 

ال�ستينات اي يف حدود عام 1960م.
 ه��ل ت��ذك��رون ا���س��م��اء ال�����س��ادة 
تاأ�سي�س  م��ن��ذ  ال�����س��اة  ائ��م��ة  وامل�����س��اي��خ 

يومنا هذا؟  اجلامع واىل 
اذك�����ر م��ن��ه��م ال�����س��ي��خ ح��م��زة 
اجلامع   يف  جماعة  ي�سلي  كان  الزبيدي 
ومن  الف�سلي  حممد  ال�سيخ  بعده  وج��اء 
ال�سيد  جاء  بعده  ومن  زهري  ال�سيخ  بعده 
هو  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت  يف  امل���دين  خ�سري 

الذي يوؤدي �ساة اجلماعة يف كل يوم .
ام��وره  يتوىل  متويل  جامع  لكل 

حاليًا؟  للجامع  املتويل  هو  فمن  وخدمته 
قبله؟ الذي  ومن 

ال  االوق���اف  م��ن  �سرعي  م��ت��ويل 

امل�سجد  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  ول��ك��ن  ي��وج��د، 
عبد  وح��ج��ي  ال�����س��ام��ي   زك��ي  ال�سيد  ان��ا 
اجلامع  ام��ور  ن��ت��وىل  نحن  ال��ه��ر  اجل��ب��ار 
واح��ت��ي��اج��ات��ه م���ن ا���س��خ��ا���س م��ت��ربع��ن 
وكذلك  اجل��ام��ع  ف��را���س  بغ�سل  ي��ق��وم��ون 
احتياجات  ي��وف��رون  متربعن  ا�سخا�س 
فاجلامع  االحتياجات  كل  ولي�س  اجلامع 

بناء. واعادة  ترميم  بحاجة اىل 
اجل��ام��ع جمال�س  ت��ق��ام  يف  ه��ل 
�سهر  يف  ب��رن��اجم��ك��م  ه��و  وم���ا  ح�سينية 

و�سفر ؟ و�سهري حمرم  رم�سان 
يف  ح�سينية  جمال�س  تقام  نعم 
امل��ن��ا���س��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة يف ���س��ه��ري حم��رم 
من  االوىل  الع�سرة  اي��ام  اول  يف  و�سفر، 

اجلواب

اجلواب

اجلواب ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال

اجلواب

ال�سوؤال

طالب حممد جا�سم 
طال �سعد
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جوامع وحسينيات

نعرف  ال  ...ون��ح��ن  مهجورة  كنوز  �أبناوؤنا 
قيمتهم �حلقيقية. 

هنالك رجل وجد حجرً� يف �أر�ضه فو�ضعه 
يف  �لرجل  يعمل  وبينما  ب��ه،  يعباأ  ومل  جانبًا 
�ر���ض��ه م��ر عليه رج��ًا خبري يف �الث���ار وق��ال 
�حلجر،  ذل��ك  يل  تبيع  هل  �الر���ض  ل�ضاحب 

فقال له نعم: 
فقال �خلبري: بكم تبيعه؟ 

�أجابه �لرجل: ب�ضت دنانري.
�أغلى  من  ووج��ده  وغ�ضله  �خلبري  فا�ضرت�ه 
باملايني  يقدر  �حلجر  فكان  �لعامل  ما�ضات 

ولكن �ضاحب �الر�ض كان ال يعرف قيمته ... 
�م  �أغلي  �ملا�ضة  هل   : �ضوؤ�الً  �أ�ضاألكم  وهنا 
�لكائن  هذ�  �غلى  �الن�ضان  بالطبع  �الن�ضان؟ 
�لذي خلقه �هلل يف �أح�ضن تقومي، وكرمه على 
له  و�ضجدت  �ال�ضياء،  له  و�ضخر  �ملخلوقات، 

�ملائكة.
�الأن�ضان �أعظم خملوق يف �لوجود وبالتايل 
�أغلى من �الملا�ضة، فقبل �ن تتهم  يكون �بنك 
�مل��ا���ض بثمن  �ل��ذي ف��رط يف  �ضاحب �الر����ض 
باأنه ال يقدر قيمة �ال�ضياء �تهم نف�ضك  بخ�ض 
تقدر  وال  �بنك  عبقرية  يف  تفرط  الأن��ك  �أوال، 
�أن  وح��اول  ب��ه...  فاأهتم  له  �حلقيقية  �لقيمة 

تكت�ضف عبقريته وقدر�ته ومو�هبه. 
�أبنك م�ضروع عبقري.. حاول �ن تكت�ضفه

وال تن�ضى �أن كل طفل بد�خله طاقة وموهبة 
ال حمدودة، وتبني �لدر��ضات �حلديثة �أن ن�ضبة 

�لعبقرية يف �الطفال من �ضن �لوالدة حتى �ضن 
ي�ضلو�  وحني   ،%90 �إىل  ت�ضل  �ضنو�ت  خم�ض 
�إىل �ضن �ضبع �ضنو�ت تتناق�ض �إىل 10% وحني 
ي�ضلو� �إىل �ضن �لثماين �ضنو�ت ت�ضل �إىل %2 

ويعود هذا اإىل عدة ا�سباب :
وعن  وتعاىل  �ضبحانه  �هلل  �لبعد عن  اواًل: 
فعند  �الطهار،  بيته  و�ه��ل   حممد �لنبي 
و�لبقاء على طهر  �ثناء �حلمل  �لقر�آن  قر�ءة 
وهذ�  �ل�ضماء  بتعاليم  �جلنني  يغذي  م�ضتمر 
�مل�ضرية  �الأب فيكمل  �ما  يقع على عاتق �الم، 
�الم بقر�ءة �لقر�آن للطفل فهذ� يوؤمن للطفل 

�حلماية له.
ثانياً: �أ�ضاليب �لتن�ضئة �خلاطئة. ومنها:

و�لت�ضلط،  �ل��ت��ح��ك��م  �ل���ز�ئ���دة،  �ل��ق�����ض��وة 
�لز�ئد، �حلماية  �لتدليل  �الهمال، �حلرمان، 
�لز�ئدة، �ل�ضغوط �ال�ضرية، �لربجمة �ل�ضلبية 

للعقل. 
اكت�ساف  ع��ل��ى  ت�����س��اع��دن��ا  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 

عبقرية اطفالنا وتنميتها : 
�خلاطئة  �لرتبوية  �الأ�ضاليب  عن  �لبعد   -1
و�اله��م��ال  و�حل��م��اي��ة  و�لتدليل  �لق�ضوة  مثل 

و�ل�ضيطرة و�لتحكم. 
2- �إتباع فنون تربوية جيدة يف تنمية �لطفل 
 لبيت� �هل  �أحاديث  �تباع  مثل  �ملبدع 
�لرتبية  وف��ن  و�لعقاب  بالثو�ب  �لرتيبة  وف��ن 

باحلو�ر وغريها. 
3- �بر�ز �جلو�نب �اليجابية: جو�نب �لقوة 

وجو�نب �لتميز وجو�نب �مل�ضرقة.
وح��ول  �يجابيات:  �إىل  �ضلبياته  ح��ول   -4
جناح  �إىل  و�لف�ضل  ق��وة  �إىل  �ل�ضعف  نقاط 
بد�ية  �لف�ضل  �أن  وعلمه  ن�ضر،  �إىل  و�لهزمية 

�لنجاح و�أعطه �مثلة لذلك: 
مثال 1-�أين�ضتاين كان ير�ضب يف �لفيزياء 
�أكرب  من  و�ضار  �لن�ضبية  قانون  و�أكت�ضف   ...

علماء �لفيزياء. 
مرة   999 ف�ضل  �أدي�ضون  توما�ض   -2 مثال 

قبل �خرت�ع �مل�ضباح �لكهربائي.
خطيبًا  �أ�ضبح  متلعثم  م��ن  3-ك���م  م��ث��ال 

بارعًا. 
الطفل  للمبدع:  �جل�ضمية  �خل�ضائ�ض 
امل��ب��دع ي��ك��ون اأك���ر �سحة وح��ي��وي��ة وح��رك��ة، 

قوي البنية، 
الذكاء  ن�سبة  للمبدع:  �لعقلية  �خل�ضائ�ض 
مرتفعة، خ�سب اخليال، ي�ساأل ا�سئلة كثرية 
وغريبة، لدية طالقة لغوية، اأفكاره مبتكرة، 
ي��ت��م��ي��ز ب���دق���ة امل���الح���ظ���ة، ل���دي���ة م���رون���ة يف 

التفكري، مميز يف األعاب الكمبيوتر. 
ال��ث��ق��ة  ل��ل��م��ب��دع:  �لنف�ضية  �خل�����ض��ائ�����ض 
حب  االرادة،  ق���وة  ال����ذات،  ت��ق��دي��ر  بالنف�س، 
ال��ق��ي��ادة، ح��ب اال���س��ت��ط��الع، ال��ت��ف��اوؤل وامل���رح 
املغامرة  النف�سي،  ال��ت��وازن  ال��دع��اب��ة،  وروح 
واجل�������راأة، ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ع��م��ل، ال��داف��ع��ي��ة 

لالإجناز.

�ضارة فا�ضل �لفتاوي

�كت�شف عبقرية �أبنك
20
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التنمية البشرية

ال�سيد الزم حمزة املو�سوي

احلياة  قيمة  باأن  البديهيات  من 
والن  تعاىل  اهلل  عبادة  يف  االخال�ص  هي 
املرء  يكون  ان  التكفي  احلقيقة  العبادة 
الدينية  ال�سعائر  ي��وؤدي  او  فح�سب  موؤمنا 
من�سجمة  تكون  ان  يجب  ب��ل  ذل��ك  وغ��ر 
وفق  واع��م��ل  ال��ق��ول  م��ن حيث  بع�سها  م��ع 
ال�سمحاء،  اال�سالمية  ال�سريعة  م��ب��ادئ 
ال�سالح  العمل  هو  االمي��ان  يكلل  ما  وامنا 
اهلل  اىل  ال�سليم  والتوجه  بالتوبة  املقرون 
من خالل احرتام حقوق النا�ص واالقتداء 

الغايل  بذلوا  الذين  ال�ساحلني  بعباد اهلل 
والنفي�ص يف �سبيل احقاق احلق والو�سول 
اىل مر�ساه اهلل مبا يقومون بها من اعمال 
�ساحلة خال�سة لوجهة اهلل تعاىل بعيد عن 
ال�سريعة  اقرته  مبا  االلتزام  وعدم  الرياء 
والواجبات  باحلقوق  يتعلق  مبا  ال�سمحاء 
العدل وامل�ساوات دون االخذ  والأخذ مببداأ 
بالتفرقة والعن�سرية والطائفية املقيتة التي 
اف�سدت علينا الكثر من جمريات حياتنا 
و�ست�سدر  �سدرت  مبا  ح�سنة  ا�سوة  ولنا 

على  اك��دت  التي  الر�سيدة  املرجعية  من 
رف�ص  خالل  من  االره��اب  حماربة  جانب 
اال  اله  ال  وتف�سيلة مكملة  الطائفية جملة 
اهلل حممد ر�سول اله قادرة بل جديرة على 
املحبة  على  اال�سالمية  االم��ة  �سمل  جمع 
املوؤمن  االن�سان  يتوب  ان  وال�سر  واالخاء 
اىل  النوافل  اقامة  من  يجب  مبا  اهلل  اىل 
َظَلُموا  ِذيَن  الَّ َو�َسَيْعَلُم  الواجبات  جانب 
)ال�سعراء/227(.         َينَقِلُبوَن ُمنَقَلٍب  اأَيَّ 

من البديهيات
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مشاركاتكم

ال�صيخ حممود ال�صايف

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم 
على ا�صرف الأنبياء واملُر�صلني حُممد بن 

عبد اهلل وعلى اآل بيته الغر امليامني واللعنة 
الدائمة على اأعدائهم اأجمعني..

من الطبيعي اإننا نخو�ض يف حديث 
ومو�صوع مل يكن من ال�صهل اإن ينجز بيانه 

يف غ�صون �صاعة اأو اأكرث ملا له من اأهمية 
وا�صعة يف حياة الأمة وكذلك حياة الإمام 

الر�صا ل ميكن لها اإن تتلخ�ض بهذه 
العجالة واإمنا ناأخذ من هذه ال�صرية العطرة 
جانبا واحدا اإل وهو جانب التحدي ال�صلمي 
لل�صلطة احلاكمة يف زمان اإمامته �صالم اهلل 

عليه..
 )ع�صر الإمام (

)1(عا�ض الإمام الر�صا  ع�صرين 
خمتلفني , الأول : كان عهد اخلليفة العبا�صي 

هارون الر�صيد وهو يعد عند اهل الدنيا 
بالع�صر الذهبي , واإما عند اأهل البيت 

عليهم ال�صالم من اأق�صى العهود على اأهل 
البيت عليهم ال�صالم وعلى �صيعتهم ومواليهم 

...
 واإما الثاين :ع�صر عهد اأبناء هارون 

وهم الأمني واملاأمون 
واملوؤمتن ...

والعهد الثاين مر يف مرحله اخلالف 
وال�صطراب بني الأخوة واأدى ذاك اإىل 

ا�صطراب الدولة ال�صالمية ا�صد ا�صطراب 
حيث كانت تعد تلك الفرتة من ا�صد الفرتات 
التي مرت على الأمة ال�صالمية يف اخلالف 
ما بينها وباخل�صو�ض يف حكم بني العبا�ض .

  2( فبعد وفاة والد الإمام الر�صا(
كانت له الإمامة لأربعة �صنوات من حكم 

اخلليفة العبا�صي هارون...        
وقد هم اللعني هارون يف قتل الإمام 

الر�صا  ولكن اإرادة اهلل عز وجل حالت 
دون ذلك .

يروي اأبو ال�صلت الهروي :
كان الإمام الر�صا يف يوم جال�صا يف 
منزله اإذ دخل علية ر�صول من هارون فقال: 

اجب اأمري املوؤمنني . 
فقام: فقال يل يا اأبا ال�صلت فو اهلل ل 

ميكنه اإن يعمل بي �صيئا اكرهه لكلمات وقعت 
ايل من جدي ر�صول اهلل ... 

قال فخرجت معه حتى دخلنا على هارون 
فلما نظر اإليه الر�صا وقراأ هذا احلرز 

)وذكره( فلما وقف بني يديه نظر اليه هارون 
, وقال: يا ابا احل�صن قد اأمرناك مبئة األف 

درهم .. واكتب حوائج اهلك ... فلما ويل 
     عنه علي بن مو�صى الر�صا

  

)3( وهارون ينظر اإليه يف قفاه : قال 
)اأردت واأراد اهلل وما اأراد اهلل خريا( 

 وقد اأ�صار يحيى الربمكي على هارون 
بقتل الإمام الر�صا )ع( كما ا�صار غريه بذلك 

فا�صتعظم الأمر.. 
وقال : ما ترى ...؟ تريد ان اقتلهم كلهم 

...؟
وبهذه الرواية يتبني لنا ان ق�صية العداء 
والقتل بالن�صبة ل عدائهم هي ق�صيه حقد 

دفني ورثوه من اأبائهم كما هو احلال  يف 
حكومة بني اأمية والتي فعلت ما فعلت بذرية 
 ر�صول اهلل

وهذه اإحدى التحديات التي كان الإمام 
الر�صا يتحداها يف فرتة اإمامته .... 

الإمام الر�سا  والتحدي ال�سلمي لل�سلطة
احللقة االوىل 
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شبهات وردود

الكرمي  القارئ  تعرفون  ياحبذا 
االجتماعية؟ وهويتكم  الكرمي  ب�صخ�صكم 

املو�صوي  اليعقوبي  حاكم  ال�صيد 
على  ح��ا���ص��ل  1970م  ع���ام  م��وال��ي��د  م��ن 
من  االكادميية  يف  البكالوريو�س  �صهادة 
وامللتحق  الدر�س  يف  اخلارج  البحث  طلبة 
باحلوزة عام 1972م اي بعد انتهاء درا�صة 
1990م  �صنة  من  خطيب  فانا  االكادميية 
واعمامي  اج����دادي  م��ن  اخل��ط��اب��ة  ورث���ت 

رحمهم اهلل جميعا كانوا خطباء .
املنرب  م��ع  بدايتكم  ك��ان��ت  كيف 
احل�صيني ومن هو �صاحب الف�صل عليكم؟

اخلطابة  ورث��ت  �صغري  منذ  ان��ا 
ال�صيخ  ب�صماحة  ف��ت��اأث��رت  ال��ت��اأث��ر  وام���ا 
متابعة  خ��ا  م��ن  ال��وائ��ل��ي  احمد  ال��دك��ت��ور 
الت�صجيات والكا�صيتات التي كانت ت�صلنا 
يف  ب�صمة  انطبعت  الزمان  ذلك  يف  �صرا 
وال�صياق  الهدف  وح��دة  حيث  من  البحث 
احمد  ال�صيخ  ل�صماحة  املحا�صرة  العام يف 
الوائلي رحمه اهلل ومنذ عام 1990م واىل 
اخلطابة  يف  متوا�صل  ان��ا  اليوم  ه��ذا  حد 
التي  البحوث واملحا�صرات  احل�صينية وكل 
تلك  حتى  قرانيه  اآيات  هي  باإلقائها  قمت 
البيت  اه��ل  مبقامات  متعلقة  كانت  التي 
عليهم ال�صام فانا تاأثرت ب�صماحة ال�صيخ 

احمد الوائلي وقرات يف جميع دول العامل 
ال�صعودية كذلك  وجميع دول اخلليج عدى 

قرات يف �صوريا وايران وغرها .
خال  من  نظر  وجهة  لديكم  هل 
باقي  مع  بها  تختلف  املحا�صرات  القاءكم 
اخل��ط��ب��اء م��ن ح��ي��ث ال��ط��رح امل��و���ص��وع��ي 

النقدي وغرها؟
  ان���ا اق���ل خ��دم��ة احل�����ص��ن
باب  من  ولكن  معينة  ق�صية  اوجه  ان  من 
يحول  ال  ان اخلطيب  ينبغي  التذكر فقط 
وان  اخ��ب��ار  ن�����ص��رة  اىل  احل�صيني  امل��ن��رب 
على  فينغي  املنهج  ه��ذا  اجلمهور  تقبله 
االب��ت��ع��اد  اهلل  حفظهم  احل�����ص��ن  خ��دم��ة 

 ال�سيد حاكم اليعقوبي

طالب حممد جا�صم 
طال �صعد

اجلواب

اجلواب

اجلواب

اجلواب

ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال
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ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

ولو  اأنف�سهم  على  ويوؤثرون   (  : تعاىل  قوله 
كان بهم خ�سا�سة ومن يوق �سّح نف�سه فاأولئك 

هم املفلحون ( احل�سر 9
املعنى اللغوي 

على  اآث��ره   ( قوله  من  يقدمون   : ي��وؤث��رون 
نف�سه ( قدمه وف�سله )1(

اآثره عليه : ف�سله
اأث���رًا واأث��ر واآث��ر , كله  واأث��ر اأن يفعل ك��ذا 
: من  واآث��رت فالنًا على نف�سي  وق��ّدم  : ف�سل 

الإيثار .
به  ت  :خ�سّ غ��ره  على  بال�سيء  وا�ستاأثر 

نف�سه وا�ستبد به . )2(
) التف�سري (

الآية وردت يف �سورة احل�سر
وقد ذكرت ل�سورة احل�سر ف�سائل

فقد ورد عن النبي  : قال : ) من قراأ 
جنة  تبق  مل  احل�سر  �سورة 
عر�ش  ول  ن���ار  ول 
ول كر�سي ول 
ح����ج����ب 
ل  و

والهواء  ال�سبع  الر�سون  ول  ال�سبع  ال�سماوات 
وال�سم�ش  واجلبال  وال�سجر  والطر  والريح 
والقمر واملالئكة , اإل �سلوا عليه وا�ستغفروا له 
, وان مات يف يومه اأو ليلته مات �سهيدًا ( . )3(
وقال ر�سول اهلل  : ) من كتبها وعّلقها 
وتوجه يف حاجة , ق�ساها اهلل له , ما مل تكن 

يف مع�سية (
يف �سبب النزول :

اإليه  ف�سكا    ر�سول اهلل  اإىل  جاء رجل 
بيوت  اإىل    اهلل  ر���س��ول  فبعث   , اجل���وع 
اأزواجه فقلن : ما عندنا اإل املاء , فقال ر�سول 
اهلل  : ) من لهذا الرجل الليلة ( ؟ فقال 
اأنا له يا ر�سول   ( :  اأبي طالب  علي بن 
ما   (  : لها  فقال    فاطمة  ف��اأت��ى   ,  ) اهلل 
يا ابنة ر�سول اهلل ( ؟  فقالت : ) ما  عندك 
عندنا اإل قوت ال�سبية , لكّنا نوؤثر �سيفنا ( . 
فق�ال عليه ال�سالم : ) يا ابنة حممد , نّومي 
اأ�سبح  فلما   ) امل�سباح  واأطفئي   , ال�سبية 
  اهلل  ر�سول  على  غدا  ال�سالم  عليه  علي 
فاخربه اخلرب , فلم يربح حتى انزل اهلل عز 
وجل :         ) ويوؤثرون على اأنف�سهم ولو كان 
بهم خ�سا�سة ومن يوق �سّح نف�سه فاأولئك هم 

املفلحون (.
عليه  جعفر  اأب���ي  ع��ن   : ثانية  رواي���ة  ويف 

 مبال  اهلل  ر�سول  اأوت��ي   (  : قال  ال�سالم 
وحلل واأ�سحابه حوله جلو�ش , فق�سمه عليهم 
حتى مل يبق منه حّله ول دينار فلما فرغ منه 
جاء رجل من فقراء املهاجرين وكان غائبًا , 
فلما راآه ر�سول اهلل  قال : ايكم يعطي هذا 
  ن�سيبه ويوؤثره على نف�سه ؟ ف�سمعه علي
ر�سول  ,فاأخذه  اإياه  فاأعطاه   . ن�سيبي   : فقال 
اهلل  فاأعطاه الرجل, ثم قال : يا علي , اإن 
اهلل جعلك �سباقًا للخر , �سخاء بنف�سك عن 
يع�سوب  وامل��ال   . املوؤمنني  يع�سوب  ,اأن��ت  املال 
يح�سدونك  ال��ذي��ن  ه��م  والظلمة   , الظلمة 

ويبغون عليك ومينعونك حقك بعدي (.
فقد تبني لنا اأن الإيثار هو اأن تقدم وتف�سل 
واأعلى  العطاء  جم��ال  يف  نف�سك  على  غ��رك 
اأن يكون الإن�سان املوؤثر  درجة الإيثار يف حال 

غره بحاجة ما�سة اإىل ال�سيء الذي يعطيه .
وقد ورد عن حممد بن يعقوب عن عدة من 
اأ�سحابنا باإ�سناد عن �سماعه قال : �ساألت اأبا 
ال�سالم عن الرجل لي�ش عنده  عبد اهلل عليه 
يومه  قوت  عنده  من  اأيعطف   , يومه  قوت  اإل 
على من لي�ش عنده �سيء , ويعطف من عنده 
نحو  على  وال�سنة   , دون��ه  من  على  �سهر  قوت 
ذلك , اأم ذلك كله الكفاف الذي ل يالم عليه 
؟ فقال : ) هو اأمران , اأف�سلهم فيه احر�سهم 

مفهوم الإيثار يف القران الكرمي

6

ذي احلجة )34( 1437

علوم وقرآن



يف   م�سجده  يف  بالنا�س  يخطب  كان  حيث   اهلل ر�سول  بعد  املنرب  باعتالء  امل�سلمون  ب��داأ 
املدينة املنورة يف بداية اال�سالم، بعد النبي اخذ امل�سلمون هذه ال�سنة واكملوها.

ا�سبح  حتى  هجرية   61 كربالء  يف   احل�سني االم��ام  وا�ست�سهد  الطف  معركة  حدثت  ان  اىل 
املنرب ين�سب لالمام احل�سني باعتبار ان من يرتقي املنرب �سيذكر هذه امل�سيبة الكبرية والعظيمة على 

امل�سلمني.
فعندما كان الر�سول حممد يخطب يف النا�س ال يقت�سر على االمور الدينية فقط، بل كان جزء من خطبته 

التعر�س لالمور ال�سيا�سية وتو�سيح اهم ما موجود على ال�سعيد ال�سيا�سي انذاك.
وهكذا توارثت اىل ان ا�سبحت اليوم فناً من الفنون، فاليوم اخلطيب احل�سيني ال يقت�سر على تو�سيح اجلانب 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  جوانبها  بكل  اليومية  حياتهم  تالم�س  التي  اال�سياء  اهم  اىل  يتطرق  بل  للنا�س  الديني 

واالجتماعية.
وهذا  بحته،  �سيا�سية  حما�سرة  عن  عبارة  حما�سرته  جعل  اىل  ال�سيا�سة  م�ساكل  كرثة  تاأخذه  من  هناك  لكن 
ال ي�ستح�سن يف فقه اخلطباء، حيث من املف�سل ان تكون خطبته متيل اىل جميع اجلوانب ولكن اجلانب 
من  بع�س  يقدمها  كما  ال�سيا�سية  االم��ور  بع�س  اىل  وليتطرق  وال�سريعة  العقيدة  جانب  هو  االهم 

اخلطباء وفقهم اهلل لكل خري .
وال�سيا�سة ال تفرتق عن اخلطيب يف يوٍم من االيام بل يجب على اخلطيب 

ان يلم باالمور و االحداث ال�سيا�سية واالمنية ب�سكل اجمايل.

ال�سيا�سة واملنرب

الأفتتاحية

رئي�س التحرير



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

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 

ق�سم أل�سوؤون ألدينية يف ألعتبة أحل�سينية أملقد�سة

ال يجوز �سرب التلميذ يف املدر�سة 
بدون اذن وليه او املاأذون من قبله بتاتا

ال������زواج  م����ن  م��ن��ع��ن��ي  اأب������ي  ان 
يل..وال�سبب  تقدموا  �سخ�س  من  باأكرث 
ا�ساأله  ان  ا�ستحيي  او  واخ���اف  جم��ه��ول! 

عن ال�سبب، فهل له احلق يف ذلك؟
اجلد  او  االب  اذن  اعتبار  ي�سقط 
لالب يف نكاح الباكر الر�سيدة اذا منعاها 
من الزواج بكفئها �سرعا وعرفا او اعتزال 

التدخل يف امر زواجها مطلقا
اأوالده  ي��ح�����س��ر  اراه  ���س��خ�����س 
اىل  الثالثة  او  ال�سنتني  ذا  حتى  ال�سغار 
ينامون  واراه���م  الفجر  ل�سالة  امل�سجد 
من �سدة النعا�س اثناء ال�سالة، وال�سوؤال 
نهُيه  علّي  ِليجب  اأو ال  ذل��ك  ل��ه  ه��ل  ه��و: 

عن املنكر؟
م���ا ي���ق���وم ب���ه ه����ذا امل����وؤم����ن لي�س 
ينبغي  ول��ك��ن  عنه  ينهى  حتى  املنكر  م��ن 
ل��الإب��اء ان ي��ح��ب��ب��وا ال�����س��الة اىل االأب��ن��اء 
ب��اإح�����س��اره��م اىل امل�����س��ج��د ب�����س��رط ع��دم 
اإيذاء االخرين وعدم نفورهم من الدين.
ابي رجل كبري بال�سن وقد ا�سبح 
ت�سرفه باأمواله بني تبذيٍر واإ�سراٍف، فهل 

ت�سرفه نافذ او ال؟ وهل يل منعه؟
ل��ك  ف��ل��ي�����س  ع��ق��ل��ة  ي��ف��ق��د  اذا مل 
التبذير  ك���ان  وان  ن��اف��ذ  وت�����س��رف��ه  منعه 

حمرما بل من الكبائر

م������ن ه������و ال���������ويل ال�������س���رع���ي 
ل��ل�����س��ب��ي وال�������س���ب���ي���ة وم�����ا ه����ي ح����دود 

عليهما؟ واليته 
الطفل  الت�سرف يف مال  والية 
وال��ن��ظ��ر يف م�����س��احل��ه و���س��وؤون��ه الأب��ي��ه 
من  للقيم  فقدهما  ومع  الأبيه   وج��ده 
اح��ده��م��ا ه���و ال����ذي اأو����س���ى اح��ده��م��ا 
ب���ان ي��ك��ون ن��اظ��را يف ام����ره وم���ع فقد 
الو�سي تكون الوالية و النظر للحاكم 
فالظاهر  احل��اك��م  فقد  وم��ع  ال�سرعي 
فقدهم  وم��ع  املوؤمنني  ل��ع��دول  ثبوتها 
ما  غ��ري  وام���ا  امل��وؤم��ن��ني  ل�سائر  فتثبت 

ذكر فال والية لهم عليه.
ي�����س��رب  ل����الب ان  ي���ج���وز  ه���ل 
اأوالده لغاية معينة؟ وعلى اجلواز هل 

مراعاتها؟ يجب  اأمور  هناك 
امل��اأذون  او  الطفل  ل��ويل  ي��ج��وز 
لتاأديبه  ال��ط��ف��ل  ي�����س��رب  ان  قبله  م��ن 
اذى  �سبب  او  حمرما  فعال  ارت��ك��ب  اذا 
ال�سرب  يكون  ال  ان  ب�سرط  لالأخرين 
ج��ل��د  اح����م����رار  اىل  ي������وؤدي  او  م���ربح���اً 

. الطفل 
م����ن خ�����الل جت���رب���ت���ي ك��م��ع��ل��م 
من  الب��د  ال��ط��الب  بع�س  ان  يل  يظهر 
ي�سريون  لكي  معهم  ال�سرب  ا�ستعمال 
���س��م��ن ال���ق���وان���ني امل���در����س���ي���ة، اإ���س��اف��ة 
ال��رتب��ي��ة  اىل ان ع��ن��وان وظ��ي��ف��ت��ي ه��ي 

ذلك؟ والتعليم فهل يجوز يل 

ال�شرعية ج1:الوالية 

ج2:

ج3:

ج4:

ج5:

ج6:

�س1:

�س2:

�س3:

�س4:

�س5:

�س6:

ب�سم اهلل وبعد حمده..
ت���رت���ب���ط ع���ن���ا����س���ر امل���ج���ت���م���ع ب���اأوا����س���ر 
ناحية  م���ن  ع��ف��وي  ط��اب��ع  ذات  ت�����س��اه��م��ي��ة 
ي��ك��ون من�ساأ  ال��ت��ك��اف��ل االق��ت�����س��ادي، وق���د 
ذل��ك ه��و م��ا اودع���ه اخل��ال��ق العظيم فيهم 
حد�سية  عقلية  واحكام  و�سفقة  رحمة  من 

نتيجتها وجوب االنفاق على الغري..
م���ع ان ذل����ك ل���ه ح�����دود غ���ري وا���س��ح��ة 
عند االن�سان لو خلي وذات��ه، ولكن ال�سارع 
املقد�س و�سع خطوط عامة وقواعد تنفع 
او  نفقته  عليهم  بيان من يجب  النا�س يف 
َواأَْبَناوؤُُكْم  تعاىل:))...اآَباوؤُُكْم  قال  يجب  ال 
ًة ِمَن  ُهْم اأَْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِري�سَ اَل َتْدُروَن اأَيُّ
َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما((، مع حثهم  ِ اإِنهَّ اهللهَّ اهللهَّ
وغريهما  اليتيم  وكفالة  ال�سدقات  على 
ب�����س��ورة م��ن��ف�����س��ل��ة، ك���ل ذل���ك ���س��م��ن اأُط���ر 
اال�سلح  هو  ما  فيها  الح��ظ  قد  وح�سابات 
وعدم  ال�سعادة  له  وي�سمن  االن�سان  حلياة 
ال���ن���زاع، ف��ت��الح��ظ ان���ه اوج���ب ع��ل��ى االإب���اء 
االنفاق على اأوالدهم الق�سر اىل ان يكربوا 
ليعتمد على  ق��ادراً  احدهم  يكون  ان  وبعد 
النهاية يجب على  ي�سقط ذلك ويف  نف�سه 
الولد االنفاق على ابيه بعد ان �سار عاجزاً 
ي�����س��د ح��اج��ت��ه وت�ستمر  ع���ن حت�����س��ي��ل م���ا 

احلياة.
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ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

النبوة
أن أهلل عندما خلق أخللق وأوجد أالن�سان مل يكن ذلك عبثا كما 
َماَوأِت َوأاْلأَْر�َس َوَما  َوَما َخَلْقَنا أل�سَّ أكد ذلك ألقرأن ألكرمي بقوله: 

َبْيَنُهَما اَلِعِبنَي )ألدخان/38( .
خال  فمن  أالخ��رة  أىل  وقنطرة  مم��رًأ  ألدنيا  حياة  جعل  وق��د 
طبيعة �سلوكه وموأقفه يف هذه أحلياة يح�سل على جزأءه ودرجته 
أمل�ستقيم  ألطريق  أىل  أالن�سان  تعاىل  أهلل  أر�سد  لذلك  أالخرة,  يف 
أل�ساحلني  أال�سخا�س  من  جمموعة  خال  من  وذلك  للخر  ووجهه 
وألر�سالة  أمل�سوؤولية  حتمل  على  ألقادرين  أمل�سطفني  أملختارين 
ألوأ�سطة  هم  وأالنبياء   أالنبياء ه��وؤالء  وي�سمى  لامم  أاللهية 
يحمل  ألذي  هو  وألنبي  ألهدأية,  طريق  يف  خلقه  وبني  أخلالق  بني 

ألتعاليم وألر�سالة أاللهية لامة وي�سمى ألر�سول أي�سًا.
وقد بعث أهلل على ما جاء يف ألروأية 124 ألف نبي من أبرزهم:

1- ألنبي نوح
 2- ألنبي أبرأهيم

3- ألنبي مو�سى �ساحب ألتورأة  .
4- ألنبي عي�سى �ساحب أالجنيل .

5- ألنبي حممد بن عبد أهلل ألذي جاء بالدين أال�سامي
ومن  وأملر�سلني  ألنبني  خ��امت  وه��و  أل��ك��رمي  أل��ق��رأن  عليه  ون��زل 
ا  مَّ ألعزيز  ألكتاب  بذلك  �سرح  كما  كاذب  فهو  بعده  ألنبوة  يدعى 
 ...نَي ِبيِّ ِ َوَخامَتَ ألنَّ �ُسوَل أهللَّ َجاِلُكْم َوَلِكن رَّ ن رِّ ٌد أأََبا أأََحٍد مِّ مَّ َكاَن حُمَ

)أالأحزأب/40(
وي�سمى هوؤالء أخلم�سة ألكرأم أنبياء أوىل ألعزم
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ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

ولو  اأنف�سهم  على  ويوؤثرون   (  : تعاىل  قوله 
كان بهم خ�سا�سة ومن يوق �سّح نف�سه فاأولئك 

هم املفلحون ( احل�سر 9
املعنى اللغوي 

على  اآث��ره   ( قوله  من  يقدمون   : ي��وؤث��رون 
نف�سه ( قدمه وف�سله )1(

اآثره عليه : ف�سله
اأث���رًا واأث��ر واآث��ر , كله  واأث��ر اأن يفعل ك��ذا 
: من  واآث��رت فالنًا على نف�سي  وق��ّدم  : ف�سل 

الإيثار .
به  ت  :خ�سّ غ��ره  على  بال�سيء  وا�ستاأثر 

نف�سه وا�ستبد به . )2(
) ألتف�سر (

الآية وردت يف �سورة احل�سر
وقد ذكرت ل�سورة احل�سر ف�سائل

فقد ورد عن النبي  : قال : ) من قراأ 
�سورة احل�سر مل تبق جنة ول نار ول عر�ش ول 
ال�سماوات  ول  حجب  ول  كر�سي 
الر���س��ون  ول  ال�����س��ب��ع 
وال��ه��واء  ال�سبع 
وال������ري������ح 

والقمر  وال�سم�ش  واجلبال  وال�سجر  والطر 
واملالئكة , اإل �سلوا عليه وا�ستغفروا له , وان 

مات يف يومه اأو ليلته مات �سهيدًا ( . )3(
وقال ر�سول اهلل  : ) من كتبها وعّلقها 
وتوجه يف حاجة , ق�ساها اهلل له , ما مل تكن 

يف مع�سية (
يف �سبب ألنزول :

اإليه  ف�سكا    ر�سول اهلل  اإىل  جاء رجل 
بيوت  اإىل    اهلل  ر���س��ول  فبعث   , اجل���وع 
اأزواجه فقلن : ما عندنا اإل املاء , فقال ر�سول 
اهلل  : ) من لهذا الرجل الليلة ( ؟ فقال 
اأنا له يا ر�سول   ( :  اأبي طالب  علي بن 
ما   (  : لها  فقال    فاطمة  ف��اأت��ى   ,  ) اهلل 
يا ابنة ر�سول اهلل ( ؟  فقالت : ) ما  عندك 
عندنا اإل قوت ال�سبية , لكّنا نوؤثر �سيفنا ( . 
فق�ال عليه ال�سالم : ) يا ابنة حممد , نّومي 
اأ�سبح  فلما   ) امل�سباح  واأطفئي   , ال�سبية 
  اهلل  ر�سول  على  غدا  ال�سالم  عليه  علي 
فاخربه اخلرب , فلم يربح حتى انزل اهلل عز 
وجل :         ) ويوؤثرون على اأنف�سهم ولو كان 
بهم خ�سا�سة ومن يوق �سّح نف�سه فاأولئك هم 

املفلحون (.
عليه  جعفر  اأب���ي  ع��ن   : ثانية  رواي���ة  ويف 
 مبال  اهلل  ر�سول  اأوت��ي   (  : قال  ال�سالم 
وحلل واأ�سحابه حوله جلو�ش , فق�سمه عليهم 

حتى مل يبق منه حّله ول دينار فلما فرغ منه 
جاء رجل من فقراء املهاجرين وكان غائبًا , 
فلما راآه ر�سول اهلل  قال : ايكم يعطي هذا 
  ن�سيبه ويوؤثره على نف�سه ؟ ف�سمعه علي
ر�سول  ,فاأخذه  اإياه  فاأعطاه   . ن�سيبي   : فقال 
اهلل  فاأعطاه الرجل, ثم قال : يا علي , اإن 
اهلل جعلك �سباقًا للخر , �سخاء بنف�سك عن 
يع�سوب  وامل��ال   . املوؤمنني  يع�سوب  ,اأن��ت  املال 
يح�سدونك  ال��ذي��ن  ه��م  والظلمة   , الظلمة 

ويبغون عليك ومينعونك حقك بعدي (.
فقد تبني لنا اأن الإيثار هو اأن تقدم وتف�سل 
واأعلى  العطاء  جم��ال  يف  نف�سك  على  غ��رك 
اأن يكون الإن�سان املوؤثر  درجة الإيثار يف حال 

غره بحاجة ما�سة اإىل ال�سيء الذي يعطيه .
وقد ورد عن حممد بن يعقوب عن عدة من 
اأ�سحابنا باإ�سناد عن �سماعه قال : �ساألت اأبا 
ال�سالم عن الرجل لي�ش عنده  عبد اهلل عليه 
يومه  قوت  عنده  من  اأيعطف   , يومه  قوت  اإل 
على من لي�ش عنده �سيء , ويعطف من عنده 
نحو  على  وال�سنة   , دون��ه  من  على  �سهر  قوت 
ذلك , اأم ذلك كله الكفاف الذي ل يالم عليه 
؟ فقال : ) هو اأمران , اأف�سلهم فيه احر�سهم 
 على الرغبة والأث��رة على نف�سه , فان اهلل
اأنف�سهم ولو كان بهم  ويوؤثرون على   ( : يقول 

خ�سا�سة( 

مفهوم الإيثار يف القران الكرمي
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والأمر الآخر ل يالم على الكفاف , واليد 
العليا خر من اليد ال�سفلى , وابداأ مبن تعول(. 
وعن حممد بن يعقوب عن عدة من اأ�سحابنا 
, عن �سهل بن زياد , عّمن حدثه, عن جميل 
  عبداهلل اأب��ا  �سمعت   : ق��ال   , دراج  ب��ن 
و���س��رارك��م  �سمحائكم,  خ��ي��ارك��م   (  : ي��ق��ول 
بخالوؤكم , ومن خال�ش الإميان الرب بالإخوان 
بالإخوان  البار  وان   , حوائجهم  يف  وال�سعي 
لل�سيطان  مرغمة  ذلك  ,ويف  الرحمن  ليحّبه 
وتزحزح عن النران ودخول اجلنان, يا جميل 
, اخرب بهذا غرر اأ�سحابك ( , قلت : جعلت 
فداك من غرر اأ�سحابي ؟ قال : ) هم البارون 
بالإخوان يف الع�سر والي�سر ( . ثم قال : ) يا 
جميل , اأما اإن �ساحب الكثر يهون عليه ذلك 
 , القليل  �ساحب  ذلك  يف   اهلل مدح  وقد   ,
ولو  اأنف�سهم  ويوؤثرون على   ( : كتابه  فقال يف 
كان بهم خ�سا�سة ومن يوق �سّح نف�سه فاأولئك 

هم املفلحون (( . )4(
أأما �ساحب أمليزأن : )5(

ذكر قوله تعاىل : ) ويوؤثرون على اأنف�سهم 
ولو كان بهم خ�سا�سة ( 

اإيثار ال�سيء اختياره وتقدميه على غره , 
واخل�سا�سة الفقر واحلاجة ,

واملعنى : ويقدمون املهاجرين على اأنف�سهم 
ولو كان بهم فقر وحاجة , وهذه اخل�سي�سة 
اخل�سي�سة  م��ن  م��دح��ه��م  يف  واب��ل��غ  اأغ����زر 
الدار  تبووؤا  والذين   (  : تعاىل  بقوله  ال�سابقة 
اإليهم  يحبون من هاجر  قبلهم  الإميان من  و 
 , اأوت��وا  مما  حاجة  �سدورهم  يف  يجدون  ول 

ويوؤثرون ... (
فالكالم يف معنى ال�سراب كاأنه قيل : اإنهم 
بل  املهاجرين  باأيدي  فيما  النظر  ل يطمحون 
يقدمونهم على اأنف�سهم فيما باأيديهم اأنف�سهم 

يف عني الفقر واحلاجة .

هم  فاأولئك  نف�سه  �سّح  يوق  )وم��ن  وقوله: 
املفلحون( 

قال الراغب يف املفردات : ال�سح  بخل مع 
حر�ش فيما كان عادة .

الوقاية  من  جمهول  م�سارع  فعل   : وي��وق 
مبعنى احلفظ ,

  واملعنى : ومن يحفظ – اأي يحفظه اهلل
- من �سيق نف�سه من بذل ما بيده من املال اأو 
من وقوع مال يف يد غره فاأولئك هم املفلحون.

وذكر ق�سة اأخرى يف �سبب النزول 
  فعن ابن عبا�ش قال : قال ر�سول اهلل
يوم بني الن�سر لالأن�سار : ان �سئتم ق�سمتم 
للمهاجرين من اأموالكم ودياركم وت�ساركونهم 
يف هذه الغنيمة , وان �سئتم كانت لكم دياركم 
الغنيمة  من  �سيء  لكم  يق�سم  ومل  واأموالكم 
ديارنا  م��ن  لهم  نق�سم  ب��ل   : الأن�����س��ار  فقال 
واأموالنا ونوؤثرهم بالغنيمة ول ن�ساركهم فيها 
فنزلت : )ويوؤثرون على اأنف�سهم ولو كان بهم 
هم  فاأولئك  نف�سه  �سّح  ي��وق  وم��ن  خ�سا�سة 

املفلحون ( .
الآي��ة ق�س�ش  ن��زول  ماحظة : روي يف 
تطبيق  قبيل  من  ذل��ك  اأن  والظاهر   , اأخ��رى 

الآية على الق�سة . )6(
قره  اأب��ي  ب��ن  الف�سل  ع��ن  الفقيه  يف  روي 
 :  اهلل عبد  اأبو  يل  قال   : قال  ال�سمندي 
اأتدري من ال�سحيح ؟ قلت : هو البخيل , قال : 
ال�سح ا�سد من البخل اإن البخيل يبخل مبا يف 
النا�ش وعلى  اأيدي  يده وال�سحيح ي�سح مبا يف 
ما يف يده حتى ل يرى يف اأيدي النا�ش �سيئًاُ اإل 
متنى اأن يكون له باحلل واحلرام , ول يقنع مبا 

)7(. رزقه اهلل

 أالي����ث����ار م���ن أأح�������س���ن أل�����س��ف��ات 
أالأخاقية .

عن الإمام علي  : اليثار اأعلى املكارم 

وعنه  : اليثار �سيمة الأبرار :
وعنه  : اليثار اأعلى الإح�سان .

وعنه  : اليثار اأعلى مراتب الكرم , 
واأف�سل ال�سيم .

ا�ستحق  نف�سه  على  اثر  من   :   وعنه 
ا�سم الف�سيلة .

* تكمل املكارم باليثار 
تكمل  ل   : ال�سالم  عليه  علي  الإم���ام  ع��ن 

املكارم اإل بالعفاف واليثار .
وعنه  : عند اليثار على النف�ش تتبني 

جواهر الكرماء .
يف  بالغ  نف�سه  على  اث��ر  من   :   وعنه 

املروة .
 أاليثار ثوأبه أجلنة 

فاأعجبه  ثوبًا   علي ا�سرتى  ان��ه  روي 
 اهلل ر���س��ول  وقال:�سمعت   , ب��ه  فت�سدق 
يقول : من اآثر على نف�سه اآثره اهلل يوم القيامة 

اجلنة .
ل  جنه   هلل  : الباقر  الإم���ام  وع��ن 

يدخلها اإل ثالثة 
� اإىل قوله : ورجل اآثر اأخاه املوؤمن يف اهلل 

عز وجل 
وع��ن الإم���ام  : امل��وؤث��رون م��ن رج��ال 

الأعراف . 
أمل�سادر/

1( جممع البحرين 
2( ل�سان العرب

3( ثواب الأعمال �ش147
4( احلديث وما قبله ورد يف كتاب تف�سر 

الربهان      جملد7    �ش500
5( تف�سر امليزان   ج19     �ش213
6( تف�سر امليزان   ج19    �ش217

7( انتهى ما جاء يف تف�سر امليزان   ج19
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ال�سيخ حممود ال�سايف

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم 
على ا�سرف الأنبياء واملُر�سلني حُممد بن 

عبد اهلل وعلى اآل بيته الغر امليامني واللعنة 
الدائمة على اأعدائهم اأجمعني..

من الطبيعي اإننا نخو�ش يف حديث 
ومو�سوع مل يكن من ال�سهل اإن ينجز بيانه 

يف غ�سون �ساعة اأو اأكرث ملا له من اأهمية 
وا�سعة يف حياة الأمة وكذلك حياة الإمام 

الر�سا ل ميكن لها اإن تتلخ�ش بهذه 
العجالة واإمنا ناأخذ من هذه ال�سرة العطرة 
جانبا واحدا األ وهو جانب التحدي ال�سلمي 
لل�سلطة احلاكمة يف زمان اإمامته �سالم اهلل 

عليه..
 )ع�سر الإمام (

)1(عا�ش الإمام الر�سا ع�سرين 
خمتلفني , الأول : كان عهد اخلليفة العبا�سي 

هارون الر�سيد وهو يعد عند اهل الدنيا 
بالع�سر الذهبي , واإما عند اأهل البيت 

عليهم ال�سالم من اأق�سى العهود على اأهل 
البيت وعلى �سيعتهم ومواليهم ...

 واإما الثاين :ع�سر عهد اأبناء هارون وهم 
الأمني واملاأمون واملوؤمتن ...

والعهد الثاين مر يف 
مرحله 

اخلالف وال�سطراب بني الأخوة واأدى 
ذاك اإىل ا�سطراب الدولة ال�سالمية ا�سد 
ا�سطراب حيث كانت تعد تلك الفرتة من 

ا�سد الفرتات التي مرت على الأمة ال�سالمية 
يف اخلالف ما بينها وباخل�سو�ش يف حكم 

بني العبا�ش .

  2( فبعد وفاة والد الإمام الر�سا(
كانت له الإمامة لأربعة �سنوات من حكم 

اخلليفة العبا�سي هارون...        
وقد هم اللعني هارون يف قتل الإمام 

الر�سا  ولكن اإرادة اهلل حالت دون 
ذلك .

يروي اأبو ال�سلت الهروي :
كان الإمام الر�سا يف يوم جال�سا يف 
منزله اإذ دخل علية ر�سول من هارون فقال: 

اجب اأمر املوؤمنني . 
فقام: فقال يل يا اأبا ال�سلت فو اهلل ل 

ميكنه اإن يعمل بي �سيئا اكرهه لكلمات وقعت 
 ... ايل من جدي ر�سول اهلل

قال فخرجت معه حتى دخلنا على هارون 
فلما نظر اإليه الر�سا وقراأ هذا احلرز 

)وذكره( فلما وقف بني يديه نظر اليه هارون 
, وقال: يا ابا احل�سن قد اأمرن لك مبئة األف 

درهم .. واكتب حوائج اهلك ... فلما ويل 
     عنه علي بن مو�سى الر�سا

  

)3( وهارون ينظر اإليه يف قفاه : قال 
)اأردت واأراد اهلل وما اأراد اهلل ال خرا( 
 وقد اأ�سار يحيى الربمكي على هارون 
بقتل الإمام الر�سا كما ا�سار غره 

بذلك فا�ستعظم الأمر.. 
وقال : ما ترى ...؟ تريد ان اقتلهم 

كلهم...؟
وبهذه الرواية يتبني لنا ان ق�سية العداء 
والقتل بالن�سبة ل عدائهم هي ق�سيه حقد 

دفني ورثوه من اأبائهم كما هو احلال  يف 
حكومة بني اأمية والتي فعلت ما فعلت بذرية 

 ر�سول اهلل
وهذه اإحدى التحديات التي كان الإمام 

الر�سا  يتحداها يف فرتة اإمامته .... 

الإمام الر�سا  والتحدي ال�سلمي لل�سلطة
احللقة االوىل 
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ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن 

اف�سل  من  والمانة  ال�سدق  �سفتي  ان 
ال�سفات الكرمية وبهما حتقق الثقة بال�سخ�ش 
كي  اليهما  النا�ش  احوج  واخلطيب  املتكلم 
جميع  تذهب  ذلك  وبدون  امل�ستمعون  به  يثق 
عرف  ال�سبب  ولهذا  عبثا  واهدافه  اعماله 
حتى  والمانة  بال�سدق  النا�ش  عند  النبياء 
اهلل  ر�سول  املكرمة  مكة  يف  امل�سركون  و�سف 
  ال�سادق المام  وقال  المني  بال�سادق 
ب�سدق  ال  نبيا  يبعث  مل  اهلل  )ان 
والفاجر( الرب  اىل  المانة  واداء  احلديث 
ال�سدق  على  الكرمي  القران  حدث  وقد 
الكثر من اياته فقد قال اهلل تعاىل يف �سورة 
املائدة الية 119قال اهلل تعاىل : { َقاَل اهلّلُ 
اٌت  َلُهْم َجنَّ ْدُقُهْم  اِدِقنَي �سِ َينَفُع ال�سَّ َيْوُم  َهَذا 
ِفيَها...} َخاِلِديَن  الأَْنَهاُر  ِتَها  حَتْ ِمن  ِري  َتْ
كما  ال�ساحلني  عباده  �سفات  يف  وقال 
اِبِريَن  {ال�سَّ  :17 الية  عمران  ال  �سورة  يف 
َوامْلُ�ْسَتْغِفِريَن  َوامْلُْنِفِقنَي  َواْلَقاِنِتنَي  اِدِقنَي  َوال�سَّ
 33 الزمرالية  �سورة  يف  وقال  ِباْلأَ�ْسَحاِر}, 
ُهُم  اأُْوَلِئَك  ِبِه  َق  دَّ َو�سَ ْدِق  ِبال�سِّ َجاَء  ِذْي  {َوالَّ
)عليكم   :  اهلل ر�سول  وقال  ُقْوَن},  امْلُتَّ
يهدي  والرب  الرب  اىل  يهدي  فانه  بال�سدق 
اىل اجلنة ( وقال )ل ي�ستقم اميان عبد حتى 
ي�ستقيم  حتى  قلبه  ي�ستقيم  ول  قلبه  ي�ستقيم 

ل�سانه )نهج البالغه اخلطبة 617( بعد هذه 
يكون  ان  ان اخلطيب لبد  لنا  يت�سح  املقدمة 
�سادقا فيما ينقله ويقوله لن النا�ش لقد و�سعوا 
ثقتهم به فيما ي�سمعون منه فهو عني ال�سواب 
وكبرة  �سغرة  كل  على  حما�سب  انه  وليعلم 
حذروا  الذين  العلماء  ومن  فعل  او  قول  من 
اخلطباء والقراء احل�سينني من ايراد الخبار 
الكاذبة يف قراءتهم ال�سيخ النوري فقد ذكر يف 
كتابه اللوؤلوؤ  واملرجان اربعني مف�سده وم�سرة 
للكذب يف الدنيا والخرة وان الكذب والفرتاء 
املعا�سي  من  الئمة  او  ور�سوله  اهلل  على 
الكبرة ثم اورد ال�سيخ بع�ش الروؤى والق�س�ش 
منها  املنرب  يف  الكذب  ا�ستعمال  من  املحذرة 
جاء رجل اىل العامل الفا�سل ال�سيخ حممد 
رايت  له  وقال  واملقامع  الكتاب  �ساحب  علي 
 يف املنام كاين اقطع حلم بدن احل�سني
با�سناين فما تعبر ذلك وكان ال�سيخ ل يعرفه 
ول يعرف عمله فاطرق ال�سيخ مفكرا ثم رفع 
فقال  نعم  قال  التعزية  تقراأ  هل  و�ساله  را�سه 
املعتربة  الكتب  تنقل عن  او  ت�سرك  ان  اإما  له 
وكذلك حدث ال�سيخ عبا�ش القمي عن اورد 
الفا�سل  املحدث  حدثني  قائال  اخرى  روؤيا 
اخلرا�ساين  هادي  املرزا  املتبحر  املوؤرخ 
�سحن  يف  كاين  املنام  يف  رايت  قال:  النجفي 

حجرات  من  حجرة  يف   املوؤمنني امر 
ال�سحن وجميع املالئكة فيها جال�سون ورايت 
رجال من اهل املنرب يقرا لهم التعزية وحتى اذا 
بلغ اىل قوله قال �سمر ل�سكينة يابنت اخلارجي 
وجهه  تغر  قد  املوؤمنني  امر  وجه  فرايت 
القارئ  اىل  فا�سرت  كالم  هذا  من  وا�سماأز 
ان ا�سكت اما ترى امر املوؤمنني مل يكن الذي 
قراأت  اقل من هذا فذكرت اين  بالم�ش  قلته 
تعليقه  من  العبا�ش  الف�سل  ابي  را�ش  م�سيبه 
وعلما  وتبت  اليه  فاعتذرت  الفر�ش  لبان  على 
حبيب  هو  الفر�ش  بلبان  را�سه  علق  الذي  ان 
  العبا�ش  را�ش  ل  ال�سدي  مظاهر  ابن 
اخلر  �سحة  من  التاكد  للخطيب  فينبغي 
املوؤلف  ومكانة  الناقل  وعداله  الرواية  و�سند 
ان  اخلطيب  من  تتطلب  المور  هذه  وكل 
التف�سر(  )علم  و  احلديث(  )علم  يدر�ش 
اخلطيب  ايها  تن�سى  ول  الكالم(  )علم  و 
هناك  ان  املحرتمة  املبلغة  وايتها  العزيز 
نف�سك  تعل  فال  العكر  باملاء  يت�سيدون  من 
ال�ستهزاء  لهم  ت�سمح  ل  حتى  طعم  عر�سة 
نقلك  فليكن  وموؤلفينا  وبعلمائنا  ب�سعائرنا 
اىل  م�ستندا  ال�سرة  او  الق�سة  او  للرواية 
التوفيق.  ويل  واهلل  ح�سني  وركن  قوي  دليل 

ال�صدق و االمانة
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عالء الطائي 

د الله �ة ع�ن ما�ن
أ
�ة ا ا�ة �ن

ّ
ال

يقول ال�سيد ابن طاوو�ش يف كتاب فالح ال�سائل : اأتى 
اأعرابي باب امل�سجد احلرام ممتطيًا ناقته, فرتجل عنها 
وهي  عليها يف حفظك,  وما  الناقة  ر ب, هذه  يا   : وقال 
لى, و   اأمانة عندك, ثم دخل امل�سجد احلرام وطاف و�سّ
راأ�سه  رافعًا  فوقف  الناقة,  يجد  امل�سجد مل  من  ملا خرج 
نحو ال�سماء وقال : يا ر ب, اإّنهم مل ي�سرقوا اّلناقة ّمني, 
تركتها  ما  لها  بحفظك  رجائي  ولول  منك,  �سرقوها  بل 
طليقة, فاأطلب منك ناقتي وزادي يا رب, فاعتمادي كان 

عليك.
من  عجب  يف  واّلنا�ش  الكالم,  هذا  اأمثال  يكرر  وراح 
الّناقة  زمام  مي�سك  رجل  ظهر  وفجاأة  واأقواله,  اأحواله 
الأخرى  يده  اأن  راأى  الأعرابي,  من  اقرتب  وملا  بيده, 

مقطوعة, قال الرجل: ُخْذ ناقتك, فهي مل تاأتني بخر.
ف�ساأله: وما الذي جرى ؟!

بها  وتوجهت  وامتطيتها  ناقتك,  �سرقت  اأن  بعد  قال: 
حتى  اجلبل,  خلف  �سرت  اأن  وما  ُقبي�ش,  اأبي  جبل  اإىل 
ظهر اأمامي فار�ش على جواده, ل اأدري اأِمن الأر�ش اأتى 
اأم من ال�سماء, فاأنزلني عنها عنوة, وقطع يدي, واأمرين 

باإرجاع اّلناقة اإىل �ساحبها.
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اأبو ح�سني ال�سدي

جميل كمال

يف  ويزيد  يرفعه  اهلل  فان  الن�سان  يتوا�سع  فعندما  اخلطيب  �سمة  التوا�سع  نعم 
توفيقه ورفعته وخ�سو�سا اخلطيب احل�سيني فهو قدوة للمجتمع وهو املربي واملعلم وهو 
مبثابة مدر�سة لن�سر علوم اهل البيت يف او�ساط النا�ش, فالبد ان يكون املجتمع عند 
اخلطيب على حد �سواء, فال فرق بني من يعرفه ومن ل يعرفه, او بني فقر وغني, اأو 
اأبي�ش واأ�سود, فالبد ان يكون اخلطيب ا�سوة لغره يف كل �سيء وان يكون قلبه مت�سع 
الفقرة, هذا لنه  الطبقة  يتكرب على الخرين خ�سو�سا  وان ل  املجتمع  لكل طبقات 
ا�سبح م�سهورا اعالميا, فقد كان امامنا علي بن ابي طالب يحب الفقراء ويدين 

امل�ساكني. 

�سيد  جم��ال�����ش  م���ن  خ����ال  ب��ل��د  يف  ك��ن��ت  اذا 
فا�ستعن  م���ا,  ظ���رف  او  ل�سفر   ال�سهداء
ب��امل��و���س��وع��ات وامل���رئ���ي���ات وامل����واق����ع ال��ه��ادف��ة 

والف�سائيات لئال حترم بركات املو�سم...
له  متعارفة  غر  احياء  يف  الذكر  اإحياء  ان  بل 
الثر اخلا�ش, وهذه من املجريات التي ل تختلف 
كل  م��ن  يخلو  اخل��ل��وات  ال��ذك��ر يف  ان  اذ  ثرها  ل 

ال�سوائب والهفوات.
غره  من  للقبول  اق��رب  العمل  ك��ان  هنا  وم��ن 
اله��داف  لتلك  برتويج  ذلك  اق��رتن  اذا  وخا�سة 
ال�سامية يف قلوب الذين يجهلون هذه املعارف فان 
لو عرفوا حما�سن �سرتهم ل تبعوهم فال  النا�ش 

ترتك امل�ساركة مهما امكنك.

البكاء وحيدًا
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طالب حممد جا�سم

ال�شهيد ال�شيد عبد املطلب 
ابو ريحة

هو ال�سيد عبد املطلب  ابو ريحة من مواليد 
1332هجرية  ع��ام  ال���س��رف  النجف  مدينة 
وا�ستاذ  مقتدر  وادي��ب  خطيب  وه��و  1914م 
عقيدته  يف  خمل�سا  �سادقا  ال�سخ�سية  واثق 
احل�سيني  مبجل�سه  ,ا�ستهر  دع��وت��ه  ون�سر 
يف  ال��ك��وف��ة  يف  ال�سهلة  م�سجد  يف  امل��ع��روف 
ليايل الربعاء والذي ا�ستمر على اقامته اكرث 
ل�سهيد  الكرب  ال�سقيق  وهو  اربعني عاما   من 
قد�ش  ريحة  ابو  جابر  ال�سيد  الول  اخلطباء 

اهلل نف�سه الطاهرة.
العقيدة  ون�سر  العربية  اللغة  تعليم  امتهن 
الوىل  القناتني  عرب  ر�سالته  وبلغ  ال�سالمية 
الن�سىء  تربية  والثانية   احل�سني منابر 
بدرو�ش  تخ�س�سه  خ��الل  من  اجليل  وتعليم 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���دي���ن ف��ق��د ك���ان ق��وي��ا يف 
احل��وزة  م��ن  مقربا  عقيدته  يف  �سلبا  دي��ن��ه 
ثقتهم  حائزا  العليا  باملراجع  مت�سال  العلمية 
الراحل  الكبر  املرجع  ل�سيما  واعتمادهم 
بال�سعر  احلكيم,وكتب  حم�سن  الم���ام 
من  اك��رث  ولديه  وال�سعبي   الف�سيح  العربي 
الدبية  املنتديات  وعرفته  خمطوط   دي��وان 
واملنا�سبات  ال�سعرية  امل��ب��ارات  وامل��ج��ال�����ش 
الدينية  وجاهد يف �سبيل عقيدته ودينه ايام 
امل��د الح��م��ر يف ال��ع��راق ح��ني ق��ام بتحري�ش 

بغلق  العمارة  �سوق  الكبر  �سوق  يف  كان  من 
التع�سفية   العمال  على  احتجاجا  حمالتهم  
وقد  واله��ان��ات  م�سايقات  اىل  تعر�ش  وق��د 
انقذوه  ال�سرفاء  من  ثلة  لول  باعتقاله  هموا 
العراق  �سمال  دربندجان   منطقة  اىل  ونفي 
البعثيني  اعتقله  ,وبعدها  القوميني  ايام حكم 
مرة  من  اكرث  اقتيد  وقد  الكفرة  ال�سداميني 
خرج  وقد  ببغداد   العامة  المن  مديرية  اىل 
التعذيب   نتيجة  القلب  مر�ش  من  يعاين  وهو 
اثرها يعاين   ابرة بقي على  وبعدها زرقوه يف 
يف  ونق�ش  والقلق  الرق  م��ن  �سنوات  ث��الث 
1984م  عام  ربه  جوار  اىل  انتقل  حتى  النوم 
يف م�ست�سفى احلي  يف النجف ال�سرف حيث 
قبل  من  ج�سده  على  التعذيب  اث��ار  �سوهدت 

ازلم النظام  البائد عند تغ�سيله . 
�سعره:

اهل  ق�سائد يف حق  �سعرة عدة  اثار  ومن 
ال�سيدة  بحق  ق�سيدة  ومنها   البيت

: زينب
ياب��نة الطه��ر �سم���ري للكف����اح

فالدجى يخت�سى وثوب ال�سباح 
واف�سحي الغي كي يرى بو�سوح

فل���كم يخت�����ف���ي وراء الو�س����اح

فدم���اء م�سفوح���ة ه���ي ترج����و
ثورة احل����ق يف الرب���ا والبط��اح

وج�س���وم ق�����د وزعته���ا �سي���وف
هي ترج���و من��ك التئام اجلراح 

وروؤو�ش ه���ي ال�سم���و�ش ت��جل���ت
تر�س��ل الن��ور من روؤو�ش الرماح

ويزيد انت�س��ى بخ����مر انت�س���ار
ه���و وغ���د مغ��ف���ل غي����ر �س����اح 

ف�سياتي اليوم الذي فيه ي�سحو 
و�سيم���س��ي انت�س���اره كالري���اح 

ياابن�ة الك��رم��ني ف���احتق���ري���ه
ه�و ب�ذور اخلنا وح�سد ال�سفاح 

ا�س��ف��ع��يه فالن���ف غ��ر ح��مي
ه��و ن����نت م����ن اخل���ن��ا وال����راح 

لق��ن����ي�ه در�س����ا الي�����ش اب������وك
لق���ن ال�س���رك در�س��ه بال�سفاح 

ا�س���ع �سعي���ا وك���د بكي����دك ان���ا
ياابن هند اهل التقى وال�سالح 

حت�سب املل��ك خال�����د لك يب��قى
بع��د �سف���ك الدم��اء بغ�ر جناح 

حت�س���ب امللك خال��دا لك يب��قى
بع���د خ��در يف ك��رب��الء م�ستباح 
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ال�سيخ ح�سن ملكي

جاء يف احلديث ال�سريف عن النبي االأكرم قال: )) اإمنا 
بعثت الأمتم مكارم االأخالق (( جممع البيان ، ج 1 ، �س 333

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب 
العاملني و�سلى اهلل على حممد واآله الطاهرين 
واللعن الدائم على اأعدائهم اأجمعني اإىل قيام 

يوم الدين
اإىل  ل  فَي�سِ الرابح!  ي�سيب  مر�ش  الُعْجب 
من  به  قام  ما  ن�سر  يف  والرغبة  نف�سه  عبادة 
كما  املجتمع  ع��ن  بها  والف��ت��خ��ار  ب��ل  ف�سائل 
اأب��ي  ع��ن  ورد  حيث  العابد  ذل��ك  ب��ذل��ك  ق��ام 
له:  فقال  عابدًا  عامٌل  »اأتى  قال:   عبداهلل
كيف �سالُتك؟ فقال: مثلي ُي�ساأل عن �سالته؟ 
ق��ال: فكيف   ,! وك��ذا  ُمنذ كذا  اأعبد اهلل  واأن��ا 
بكاوؤُك؟ قال: اأبكي حّتى تري دموعي !, فقال 
: فاإّن �سحكك واأنت خائف اأف�سل من  له العامِلُ
, اإّن املُدلَّ ل ي�سعُد من عمله  بكائك واأنت ُمِدلُّ
 :  لداود قال  تعاىل  اهلل  اأّن  وروي  �سيٌء«. 
)يا داود ب�ّسِر املذنبني واأنذر ال�سّديقني قال: 
كيف ُاب�ّسر املذنبني واأُنذر ال�سّديقني؟ قال: يا 
داود ب�ّسر املذنبني اأيّن اأقبُل التوبة واأعفو عن 
ديقني األ يعجبوا باأعمالهم  الذنب, واأنذْر ال�سّ

فاإّنه لي�ش عبٌد اأن�سُبه للح�ساب اإّل َهَلَك(.
العجب  اأن  املحققني  العلماء  اأح��د  وذك��ر 
وم��اوؤه  النفاق,  واأر���س��ه  الكفر,  ب��ذرت��ه  ذن��ب 
الف�ساد, واأغ�سانه اجلهل, واأوراقه ال�ساللة, 

وثمرته اللعنة واخللد يف اجلحيم.
قبل  نف�سه  واقع  يب�سر  اأن  للمب�سر  فالبد 
ل  حتى   ! ك��ان  كيف  م��ذك��ورا  �سيئا  يكون  اأن 
ي�سل حتى اإىل مقدار التفكر بالعجب, ل بد 
واآخره  بِخ�سة  نطفة  ما  يوما  كان  اأنه  يعلم  اأن 
عن  وروي  واإي��اك��م,  اهلل  ن�ستجر  نتنة  جيفة 

كالتوا�سع,  ح�سب  »ل  قال:   املوؤمنني اأمر 
ول وحدة اأوح�ش من العجب, وعجبُت للمتكرّب 
ال���ذي ك���ان ب��الأم�����ش ن��ط��ف��ًة وغ����دًا ج��ي��ف��ة«., 
اإمنا  وامل�ستقبل  الأم�ش  بني  اأنه  يعلم  والفطن 

هو حّمال للنفايات.
الو�سل  حتى  ب�ساحبه  يجُر  العجب  اإن  ثم 
الآخرين,  على  التكرب  العظمة  م�ستنقع  اإىل 
هذا اأمر املوؤمنني عليه �سلوات امل�سلني يبني 
ال�سرقة,  تقتله  اآدم  ابُن  »م�سكني  م�سكورا  لنا 

وتوؤمله البقة, وتنتنه العرقة«.
ال�سرقة  �سرر  دف��ع  م��ن  يتمكن  ل  ف��ال��ذي 
ول  ال�سعيفة  البقة  اأمل  حتمل  ول  الب�سيطة 
يواجه املجتمع ب�سبب عرقته الك�سيفة فالأجدر 
�ساحب  ل��ول  التي  باأعماله  يعجب  ل  اأن  ب��ه 
ملا  الفداء  اأقل  الفداء  اأرواحنا ملقدمه  الزمان 
من  قمنا  ما  مع�سار  بع�سر  القيام  من  متكنا 
�ُسوُء  َلُه  ��َن  ُزيِّ )اأَفَمن  تعاىل:  قاَل  وقد  عبادة, 
َي�َساُء  َمن  ُي�سلُّ  اهلَل  ف��اإّن  َح�َسنًا  َف��راآُه  َعمِلِه 
وَيهِدي َمن َي�َساُء( وقال تعاىل: )يا اأيها الذين 
والأذى(واملن  باملّن  �سدقاتكم  لُتبطلوا  اآمنوا 
وروي  العجب,  وه��و  العمل  ا�ستعظام  نتيجة 
عن ر�سول اهلل قوله: ».. فاإّنه لي�ش عبٌد 
يعَجب باحل�سنات اّل َهلك« وعلم اأخي املوؤمن 
الرجيم  ال�سيطان  واأو�سع حفر  اأقرب  باأن من 
بعمله,  املرء  اإعجاب  هو  الالعنني  لعنة  عليه 
 قوله: »اإّياك  فقد روي عن اأمر املوؤمنني 
ِمنها  ُيعِجُبك  مبا  والثقة  بنف�ِسك  والإع��ج��اَب 
وُح���ّب الإط����راء, ف���اإّن ذل��ك م��ن اأوث���ق ُفر�ش 

ال�سيطان يف نف�سه ليحق ما يكون من اإح�سان 
و»ث��م��رة  ال��ع��ث��ار«  ي��وج��ب  و»ال��ُع��ج��ب  املح�سن« 
من  نف�سك  عن  و»ر���س��اك  البغ�ساء«  الُعجب 
و»الُعجب  له«  لعقل  و»املُعجب  عقلك«  ف�ساد 
املقارنة  اإىل  �ساحبه  ويجر  احلماقة«  عنوان 
اأي�سا فتارة يرى نف�سه اأكرث عبادة من النا�ش 
تعاىل  اهلل  لأولياء  مكافئة  نف�سه  يرى  واخرى 
 ومما روي يف زمن روح اهلل النبي عي�سى
اأنه كان ي�سيُح يف البالد فخرَج يف بع�ش �سيحه 
كثر  وك��ان  ق�سر  اأ�سحابه  م��ن  رج��ل  ومعه 
البحر  اىل  عي�سى  انتهى  فلّما  لعي�سى  اللزوم 
قال: ب�سم اهلل ب�سّحِة ويقني فم�سى على ظهر 
اىل  نظر  )ح��ني  الق�سر  الرجل  فقال  امل��اء 
عي�سى وقد جازه(: ب�سم اهلل ب�سّحة يقني منه 
فم�سى على املاء وحلق بعي�سى فدخله العجب 
بنف�سه فقال: هذا عي�سى روح اهلل مي�سي على 
املاء واأنا اأم�سي على املاء فما ف�سله عليَّ قال: 
من  فتناوله  بعي�سى  فا�ستغاث  امل��اء  يف  فر�شَّ 
ق�سر؟  يا  ماقلَت  له  قال  ثم  فاأخرجه,  املاء 
قال: قلُت هذا روح اهلل مي�سي على املاء, واأنا 
عجٌب.  ذل��ك  م��ن  فدخلني  امل��اء  على  اأم�سي 
يف  نف�سَك  و�سعَت  لقد   :  عي�سى له  فقال 
غر املو�سع الذي و�سعَك اهلل فيه فمقتَك اهلُل 

على ما قلَت(.
اأرجو من العلي العظيم بحق المام احل�سني 
اأن نوفق لتطبيق تعاليم القراآن   ال�سهيد
 املوعود الإم���ام  برعاية  دمتم  وال��ع��رتة, 

اأرواحنا ملقدمِه الفداء.

الُعْجب
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الكرمي  القارئ  تعرفون  ياحبذا 
الجتماعية؟ وهويتكم  الكرمي  ب�سخ�سكم 

املو�سوي  اليعقوبي  حاكم  ال�سيد 
على  ح��ا���س��ل  1970م  ع���ام  م��وال��ي��د  م��ن 
من  الكادميية  يف  البكالوريو�ش  �سهادة 
وامللتحق  الدر�ش  يف  اخلارج  البحث  طلبة 
باحلوزة عام 1972م اي بعد انتهاء درا�سة 
1990م  �سنة  من  خطيب  فانا  الكادميية 
واعمامي  اج����دادي  م��ن  اخل��ط��اب��ة  ورث���ت 

رحمهم اهلل جميعا كانوا خطباء .
املنرب  م��ع  بدايتكم  ك��ان��ت  كيف 
احل�سيني ومن هو �ساحب الف�سل عليكم؟

اخلطابة  ورث��ت  �سغري  منذ  ان��ا 
ال�سيخ  ب�سماحة  ف��ت��اأث��رت  ال��ت��اأث��ر  وام���ا 
الدكتور احمد الوائلي من خالل متابعة 
الت�سجيالت والكا�سيتات التي كانت ت�سلنا 
يف  ب�سمة  انطبعت  الزمان  ذلك  يف  �سرا 
وال�سياق  الهدف  وح��دة  حيث  من  البحث 
احمد  ال�سيخ  ل�سماحة  املحا�سرة  العام يف 
الوائلي رحمه اهلل ومنذ عام 1990م واىل 
اخلطابة  يف  متوا�سل  ان��ا  اليوم  ه��ذا  حد 
التي  البحوث واملحا�سرات  احل�سينية وكل 
تلك  حتى  قرانيه  اآيات  هي  باإلقائها  قمت 
البيت  اه��ل  مبقامات  متعلقة  كانت  التي 
عليهم ال�سالم فانا تاأثرت ب�سماحة ال�سيخ 

احمد الوائلي وقرات يف جميع دول العامل 
ال�سعودية كذلك  وجميع دول اخلليج عدى 

قرات يف �سوريا وايران وغرها .
خالل  من  نظر  وجهة  لديكم  هل 
باقي  مع  بها  تختلف  املحا�سرات  القاءكم 
اخل��ط��ب��اء م��ن ح��ي��ث ال��ط��رح امل��و���س��وع��ي 

النقدي وغرها؟
  ان���ا اق���ل خ��دم��ة احل�����س��ني
باب  من  ولكن  معينة  ق�سية  اوجه  ان  من 
يحول  ل  ان اخلطيب  ينبغي  التذكر فقط 
وان  اخ��ب��ار  ن�����س��رة  اىل  احل�سيني  امل��ن��رب 
على  فينغي  املنهج  ه��ذا  اجلمهور  تقبله 
الب��ت��ع��اد  اهلل  حفظهم  احل�����س��ني  خ��دم��ة 

 ال�سيد حاكم اليعقوبي

طالب حممد جا�سم 
طالل �سعد
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ال�سيا�سية  وامل��ط��ارح��ات  امل�ساجالت  عن 
ذم  ع��دم  وينبغي  كما  منها  طائل  ل  التي 
عليهم  البيت  اهل  رواي��ات  يف  اخرى  جهة 
التقية  ي�ستخدمون  الئمة  كانوا  ال�سالم 
وكذلك  با�سمه  ف��الن  يقولون  ك��ان��وا  فما 
الو�سع  لن  معينه  جهة  اىل  ا���س��ارة  ع��دم 
و�سحن  اكرث  التاأجيج  يحتمل  ل  الداخلي 
الثاين  ,واما المر  اكرث وهذا المر الول 
ينبغي النطالق من فتاوى املرجعية العليا 
ح��ول  ي���دور  اخل��ط��ي��ب  وا���س��ب��ح  ال�سريفة 
قامت  ع����ام2003م  بعد  وخا�سة  النا�ش 
العالم  و�سائل  من  وغرها  الف�سائيات 
انحاء  جميع  اىل  اخلطيب  ���س��وت  تنقل 
العامل يف �سرقها وغربها وعلينا ان نعرف 
كيف نخاطب النا�ش بال ت�سنج لأننا نعك�ش 
وجهة نظر املذهب من خالل هذا املجل�ش, 
فانا ان�سح اخلطباء جميعا وانا اقل منهم 
وان  ال�سيا�سية  الق�سية  يف  يفرطوا  ل  ان 
 (   الر�سا  الم��ام  ق��ال  مبا  يتكلموا 
ل��و ع��ل��م��وا حم��ا���س��ن كالمنا  ال��ن��ا���ش  ف���اإن 
اىل  وبالإ�سافة  ن�سيحتي  هذه  لتبعونا( 
ذلك عدم الطالة يف املحا�سرة او املجل�ش 

وهذه نقطة مهمة.
بعد م�سيء هذه ال�سنني باخلدمة 
احل�سينية ماذا وجدمت او مل�ستم من ذلك؟
علينا  ت�سع   احل�سني بركات 
وحتفنا يف كل مكان وما رغبت نف�سي عن 
�سيء ال واعطانياه �سيدي ومولي ابو عبد 

 . اهلل احل�سني
اغ��ل��ب اخل��ط��ب��اء خ��ا���س��وا جمال 
هذا  يف  دور  لكم  فهل  والتدقيق   التاأليف 

املجال؟

اتكلم  ان��ا  للتدقيق  بالن�سبة  ام��ا 
املحا�سرات  ناألف  نبحث  نحن  نف�سي  عن 
ي���دق���ق يف  ان  ي��ن��ب��غ��ي  وع���ل���ى اخل��ط��ي��ب 
من  ينقلها  ال��ت��ي  وال���رواي���ات  الح��ادي��ث 
انا  التاأليف  ب��اب  من  وام��ا  الم��ان��ة,  ب��اب 
موؤلفا  اك���ون  ان  وات�����س��رف  م��وؤل��ف��ا  ل�ست 
خطباء  وفيها  موؤلفني  فيها  احل��وزة  لكن 
وغرهم فانا خطيب ول�ست موؤلف وطبعت 
هذه  يف  ام�سيتها  ال��ت��ي  حما�سراتي  يل 
الطبع  دور  احد  قبل  من  الطويلة  ال�سنني 
خا�سة   ر�سول عن  �سدر  كتاب  واول 
عن  جمعتها  حما�سرات  عن  عباره  وه��و 
من  منربية  )كلمات  �سميته   الر�سول
املحا�سرات  ه��ذه  الب�سرية(  �سيد  �سرة 
ع�سرين  الوىل  طبعة  ج��اه��زة  القيتها 
حما�سرة واجلزء الثاين ثالثني حما�سرة 
 اما الكتاب الثاين عن امر املوؤمنني
 الزهراء فاطمة  عن  الثالث  والكتاب 
والكتاب الرابع عن اهل البيت من المام 
احل�سن اىل المام احلجة واما الكتاب 
 احل�سني المام  عن  خا�ش  اخلام�ش 
وهذه الكتب لي�ست تاأليف وامنا حما�سرات 
وجمال�ش كتبتها واحتف�ست فيها وار�سلتها 
اىل املدققني وا�سبحت اكتب الن واحلمد 

هلل رب العاملني.
م��اه��ي ا���س�����ش ال��ن��ج��اح وال��رق��ي 

بنظركم للخطيب وكيف يحافظ عليها؟
النجاح  من  ا�سا�ش  اول  ارى  ان 
ه��و وج���ود ح��ال��ة اخل��ط��اب��ة ب��ال��ف��ط��رة اي 
يف  ا�سا�سية  نتيجة  اخل��ط��اب��ي��ة  ال��ف��ط��رة 
جناح اخلطيب ممكن ان تكت�سب اخلطابة 
كالفطرة,  لي�ش  ولكن  التعليم  خ��الل  من 

الثانية  الركيزة  ام��ا  اروع  تكون  الفطرة 
العلمية  احل��وزة  يف  ال��دخ��ول  هي  للنجاح 
ق���راأءة  ك���رثة  ه��ي  ال��ث��ال��ث��ة  ام���ا  ال�سريفة 
وال��رواي��ات  الكتب  ق���راأت  وك��رثة  ال��ق��ران 
وغرها  وامل�ستدرك  والبحار  الكايف  من 
ان  وكذلك  موؤلفيها  اهلل  رحم  الكتب  من 
يلتزم اخلطيب بجانب الورع والتقوى حتى 
كما   احل�سن ابن  احلجة  بنظر  يحظى 
عندما  تلميذه  ن�سح  ملا  العلماء  احد  قال 
قال له ان�سحني فقال فقط اذكرك بقول 
املهمة  ان اهلل يرى( وهذه  يعلم  اهلل )امل 

ووفق اهلل اجلميع. 
ك��ادر  اداء  ت��د  ك��ي��ف   : خ��ت��ام��ا 

ق�سم خطابة الإمام احل�سني  ؟
جلميع  وتعاىل  تبارك  اهلل  ا�سال 
الخوة العاملني يف هذه املجلة ان يوفقهم 
وان  والعمل  والقبول  بال�سداد  لهم  وادعوا 
يف  ورد  وقد  لهم  ذخرا  عملهم  اهلل  يجعل 
م�سمون حديث ر�سول اهلل يقول لأمر 
كان  قبوركم  عمر  )م��ن   :  املوؤمنني
كمن اعان �سليمان على بناء بيت املقد�ش( 
العتبات  يف  للعاملني  عجيبة  منزله  ه��ذه 
بهم  يهتدى  مثال  ا�سبحوا  الذين  املقد�سة 
وكل  الهتمامات  وتعدد  الن�ساطات  لتو�سع 
وال�سراف   دعوات احلجة بف�سل  هذا 
النجف  من  العليا  املرجعية  من  املبا�سر 
مدخرة  جهودهم  تبقى  ول��ك��ن  ال���س��رف 
تكتبون  املباركة  �سيما يف جملتكم هذه  ول 
بع�ش  وف��ي��ه��ا  احل�سينيني  اخل��ط��ب��اء  ع��ن 
العافية  لكم  اهلل  واأ�سال  املهمة  العناوين 
عبد  اب��ي  خدمة  مع  والتوا�سل  والتوفيق 

. اهلل احل�سني

أل�سوؤأل

أجلوأب

أجلوأب

أجلوأب

أل�سوؤأل

أل�سوؤأل

أل�سوؤأل

أجلوأب

15

SEPTEMBER (34) 2016

لقاء العدد



بكرثة  املقد�سة  ك��رب��الء  مدينة  متتاز 
وذلك  واحل�سينيات  واجل��وام��ع  امل�ساجد 
وه��ن��اك  وال��ت��اأري��خ��ي  ال��دي��ن��ي  لكموقعها 
تديدها  مت  وقد  قدمية  وجوامع  م�ساجد 
هذه  وم��ن  امل��وؤم��ن��ني  قبل  م��ن  وتو�سيعها 
نلتقي  ح��ي��ث  احل�سيني  ج��ام��ع  اجل��وام��ع 
ليحدثنا  لهذا اجلامع  ال�س�سرعي  باملتويل 

عنه وهو ال�سيد تركي ال�سامي .
 متى تاأ�س�ش اجلامع ؟

 يعترب اجلامع من اقدم اجلوامع 
يف ك��رب��الء امل��ق��د���س��ة وت��اأ���س�����ش يف اوائ��ل 

ال�ستينات اي يف حدود عام 1960م.
 ه��ل ت���ذك���رون ا���س��م��اء ال�����س��ادة 
تاأ�سي�ش  م��ن��ذ  ال�����س��الة  ائ��م��ة  وامل�����س��اي��خ 

اجلامع واىل يومنا هذا؟ 
اذك������ر م��ن��ه��م ال�����س��ي��خ ح��م��زة 

اجلامع   يف  جماعة  ي�سلي  ك��ان  الزبيدي 
ومن  الف�سلي  حممد  ال�سيخ  بعده  وج��اء 
ال�سيد  جاء  بعده  ومن  زهر  ال�سيخ  بعده 
خ�سر املدين يف الوقت احلا�سر هو الذي 

يوؤدي �سالة اجلماعة يف كل يوم .

ي��ت��وىل ام��وره  لكل ج��ام��ع م��ت��ويل 
حاليًا؟  للجامع  املتويل  هو  فمن  وخدمته 

ومن الذي قبله؟
م��ت��ويل ���س��رع��ي م��ن الوق����اف ل 
انا  امل�سجد  على  القائمون  ولكن  يوجد, 
اجلبار  عبد  وحجي  ال�سامي   زكي  ال�سيد 
الهر نحن نتوىل امور اجلامع واحتياجاته 
بغ�سل  ي��ق��وم��ون  م��ت��ربع��ني  ا���س��خ��ا���ش  م��ن 
متربعني  ا�سخا�ش  وكذلك  اجلامع  فرا�ش 
ي��وف��رون اح��ت��ي��اج��ات اجل��ام��ع ول��ي�����ش كل 
ترميم  اىل  بحاجة  فاجلامع  الحتياجات 

واعادة بناء.
اجل��ام��ع جمال�ش  ت��ق��ام  يف  ه��ل 
�سهر  يف  ب��رن��اجم��ك��م  ه��و  وم���ا  ح�سينية 

رم�سان و�سهري حمرم و�سفر ؟
يف  ح�سينية  جمال�ش  ت��ق��ام  نعم  أجلوأب
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امل��ن��ا���س��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة يف ���س��ه��ري حم��رم 
من  الوىل  الع�سرة  اي��ام  اول  يف  و�سفر, 
ي��ق��راأ يف  ال��ع��ا���س��ر  ي���وم  ويف  �سهر حم���رم 
اجل��ام��ع امل��ق��ت��ل  وك��ذل��ك الخ���وة امل��وال��ني 
املنطقة  اب��ن��اء  م��ن   البيت له���ل 
وكذلك  باملجال�ش يف هذا اجلامع  يقومون 
ي��ك��ون اجل��ام��ع م���اأوى ل��ل��زوار يف ال��زي��ارة 
املبارك  رم�سان  �سهر  يف  واما  الربعينية, 
ال�سهر  ط��ول  على  ق��راآن��ي��ة  حمافل  توجد 

املبارك على �سكل جماميع.

اجلامع  ح��ال  بني  ال��ف��رق   هو  ما 
حاليا وقبل �سنة 2003 م ؟

توجد  2003م  �سنة  قبل  �سابقا 
البائد  ال��ن��ظ��ام  ازلم  قبل  م��ن  م��ط��اردة 
واملجال�ش  قائمة  ال�سالة  ولكن  امل��ج��رم 
ال�سيد  وك��ان  قليلة  ولكنها  اي�سا  قائمة 
ملدة  جمال�ش  يقيم   املو�سوي عبا�ش 
عدد  فزاد  حاليا  اجلامع  حال  واما  �سهر, 
كل  يف  قائمة  اجلماعة  و���س��الة  امل�سلني 
املجال�ش  وكذلك  ال�سالة  اوقات  من  وقت 
احل�سينية قائمة يف �سهر رم�سان و�سهري 

حمرم و�سفر واحلمد هلل رب العاملني .

أجلوأب

أجلوأب

أل�سوؤأل
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ابو زهراء الأ�سدي

واهل   حممد الك��رم  النبي  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  جعل  لقد 
بيته رحمة للعباد و�سببا للنجاة وو�سيلة بني العبد وربه حيث ورد 
ان  )املائدة/35(    اْلَو�ِسيَله اإَِليِه  َواْبَتُغوْا  تعاىل  تف�سر قوله  يف 
بل  ال�سالم   وعليهم  عليه  وال حممد  الو�سيلة هم حممد  من  املراد 
ان الواقع امللمو�ش يوؤيد هذا الكالم ومل تتوقف الو�سيلة عند �سخ�ش 
امهات  الكثر من  لعباده جعل  وبلطفه  ان اهلل  بل  املع�سوم فح�سب 
املع�سومني او ابنائهم لتلك الدرجة الرفيعة امثال  ال�سيدة الطاهرة 

البنني وال�سيد �سريفة بنت احل�سني وال�سيد حممد �سبع الدجيل  ام 
وغرهم  ه��وؤلء  عن  ال�سعراء  كتب  وقد  وال�سرقي  الغربي  واحلمزة 
الدبية  �سفحتنا  �سنخ�س�ش  العدد  هذا  يف  ونحن  كثرة   ق�سائد 
لل�سيدة اجلليلة فاطمة بنت ا�سد حيث مل يذكرها ال�سعراء اإل ما ندر 
 ومل ين�سر بحقها �سيء يف جملة او ديوان وهذا �ساعر اهل البيت
اأم  يا  )اليك  عنوان  وق�سيدته حتت  ال�سمري  عبا�ش  احلاج  ع�سام 

ال�سفيع(

اليِك يا اأم ال�شفيع

غ��د  يف  ����س���ف���ي���ع���ه  ل����ن����ا  أل�������س���ف���ي���ع  مب���وع���دأم  أف����������وز  ح����ت����م����ا  ح����ب����ه����ا  يف 
م����ول����دي ه��������ذأ ه������و أحل��������ب أحل����ق����ي����ق����ي أل������ذي  ي��������وم  أول  م������ن  أل����ه����م����ت����ه 
ب����ال���������س����ادة أالط�����ه�����ار ع������رتة أح���م���د أدع��������وأ ج���م���ي���ع أل���ن���ا����س ب������ان ي���ق���ت���دوأ 
وم�������وردي ه��������ذأ والئ����������ي وأع������ت������ق������ادي ح��ب��ه��م  أحل����ي����اة  يف  ح���ي���ا  م����ادم����ت 
أل����ه����دى  ع����ل����ى  أ������س�����ر  ب���ح���ب���ه���م  وب��ن��ه��ج��ه��م رغ�����م أل���ن���وأ����س���ب م��ق��ت��دي أين 
ح��ب��ه��م  يف  ������س�����ادق�����ا  ب��������اين  ����س���اظ���ل أذك�����ره�����م ب���ك���ل ق�������س���ائ���دي ق�������س���م���ا 
أل����رديق�������س���م���ا ب�������اين الأح�����ي�����د ع�����ن أل����ه����دى  ب��ال�����س��ي��ف  ق��ط��ع��ت  وأن  ح��ت��ى 
رددي�����س����اأظ����ل أه����ت����ف ب���ا����س���م���ه���م وب��ح��ب��ه��م  ح���ن���اج���ر  ي�����ا  دوم��������ا  وأق���������ول 
والءه��������م  أن  أل������ت������اري������خ  ي�����س��ري ب���روح���ي وه����و أف�����س��ل ���س��اه��دي ول����ي����ك����ت����ب 
ن��ه��ت��دي وأق������������ول م���ف���ت���خ���ر ب����ك����ل �����س����رأح����ة  أو  ن�����س��ت��ق��م  مل  ه�����م  ال  ل�����و 
ث����م����ن����ا �����س����ادف����ع����ه ب����������دون ت������ردده�����������ذأ دم�����������ي ق������دم������ت������ه مل�����ب�����ادئ�����ي 
و����س���ي���ل���ت���ي  أل����ن����ب����ي  غ������ر  أب����ت����غ����ي  وب�������ال�������ه أالط��������ه��������ار دوم�����������ا م���ه���ت���دال 
م����ودت����ي  أج�������ر  أحل���������س����ر  ي�������وم  ن�������ال  جم��د ال  أال  أل����ر�����س����ول  ج����ائ����زة  وأن��������ال 
جم�����ددف�����ال�����ي�����ك ي������������اأم أل���������س����ف����ي����ع حت���ي���ة  ب������ال������وف������اء  ي���������وم  ك�������ل  يف 
أل����ك����رمي أالج�����ود أه�����������دي ������س�����ام�����ي ل����ل����ت����ي ه�������ي أي�����ة  يف أخل���ل���ق وأل���ن���ب���ل 
حت��ي��ة  أل������ف  أل����ن����ا�����س  أل�������س���ف���ي���ع  ج��������اءت م���ع���ط���رة ب�����ذك�����رك ���س��ي��دي وأىل 
ج�������ور أل������زم������ان وك�������ل ب�������اغ م��ف�����س��د ع������ذرأ أب�����ا أل�����س��ب��ط��ني ع���ن���دك أ���س��ت��ك��ي 
ك����رأم����ة  أحل����ن����ي����ف  ل����ل����دي����ن  ت����ب����ق  وأل������ي������وم ب���ل���ون���ا ب���وأق���ع���ن���ا أل������ردي مل 
���س��ج��د ن�����ح�����ن أب����ت����ل����ي����ن����ا ب�����ال�����ذي�����ن جت�������روأ  و�����س����ي����ب  أط������ف������ال  ق����ت����ل  يف 
وك����ام����ه����م ي�����دع�����و أل����ف����ك����ر ف���ا����س���د ث��م أ���س��ت��ب��اح��وأ أل��ع��ر���س وأرت��ك��ب��وأ أل��زن��ا 
م������اذن������ا  وأن��������������ت  �������س������ك������وأن������ا  حم���م���دهلل  ب�����ع�����د  أهلل  خ�����ل�����ق  ي������اخ������ر 
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ابو زهراء الأ�سدي

النوادر,  باب   )  544 )�ش  الرابع  اجلزء  يف  الكليني  ال�سيخ  ذكر 
)احلديث 21( حديثا عن المام ال�سادق وهو ان داود الرقي 
قال: )دخلت على المام ال�سادق  وعندي حاجة �سديدة وملحة 
و�سكوت ذلك لالمام ال�سادق فقال يل : اذا و�سلت مكة املكرمة 
البيت احلرام وطف عن عبد املطلب و�سل ركعتني عنه  فاذهب اىل 

و�سل  ثم طف عن عبد اهلل  ركعتني عنه  و�سل  ابي طالب  وطف عن 
وادعوا  عنها  ركعتني  و�سل  ا�سد  بنت  فاطمة  عن  وطف  عنه  ركعتني 
ف�سيق�سي اهلل حاجتك يقول داوود الرقي فم�سيت وفعلت فما خرجت 

من باب ال�سفا ال وق�سيت حاجتي(.

مقام وعظمة

أ���س��د ي����ام����وأيل أدع������وك ل���و ط��ح��ت أب�����س��دد ب���ن���ت  ف���اط���م  ب���ج���اه  أهلل  أدع�������وأ 
ب���اب  ل��ل��رح��م��ة  ف���ت���ح  ل��ط��ف��ة  م����ن  وج����ع����ل ل���ل���م���ح���ت���اج وأل�������س���ائ���ل ج����وأب أهلل 
����س���رأب  وال  خ����ي����ال  ال  م����ب����دء  و�����س����ه����د ه������ذه  ن����������ادأن����������ه  ي�������ق�������ول  أهلل 
أل���ي���ه ج��اه  ك��ل��م��ن  ب���ج���اه  ر�����س����اهأدع������وأ أهلل  ن�����ال�����وه  أل��������ذي  أهلل  أن����ب����ي����اء 
رج����اه  ك��ل��م��ن  ط���ل���ب  أهلل  أب�������س���رط ك��ل��م��ن ب��ال��ن��ب��ي وأل�����ه أع��ت��ق��د ي�����س��ت��ج��ي��ب 
ل���ف���اط���م���ة أت���ع���ن���اه���ا م����و ع����ن ع��اط��ف��ة ي�����امل�����وأيل أك�������س���د ل���ع���د رم�����ز أل���وف���ه 
ي����اه����و ي���ت���ع���ن���اه���ة ب�����ا م����ال����ه أن�����س��ع��د ع�����ن وع������ي وأمي���������ان ع���ل���م وم���ع���رف���ة 
أالك�����رأم  وج�����اه  ب��ج��اه��ه  أهلل  أالن�����ام أدع������وأ  ���س��ي��د  أل���ن���ب���ي  أهلل  ر�����س����ول  ج����د 
وب��ال�����س��ام  أم���ه  أو  ع��م��ه  أو  وأل�����ده  أب�������دي ب���ي���ه���م وأدع���������وأ ي����امل����وؤم����ن ب��ع��دأو 
أالم����ر  وج������اه  ب���ج���اه���ه  أهلل  �����س����اق����ي أل����ك����وث����ر ن�������س���ر أمل�����س��ت��ج��ر أدع�������وأ 
ف������از ل���ل���ك���ل���م���ن زأره���������ا ب���ل���ه���ف���ة ك�����س��د ح���اج���ت���ك م��ق�����س��ي��ة وأب�������دأ م����ا حت��ر

ل��ك��م��ن ح�����س��ه أب���ن���ور أهلل أجل��ل��ي��ل  م����ا ي�������س���ل ح����اي����ر أل�����زأئ�����ر م�����س��ت��ح��ي��ل ف����از 
أل��ع��ل��ي��ل ي�����س��ف��ي  أمل���رت�������س���ى  أم  أل��ع��ه��دأ����س���م  وأويف  أت�����زوره�����ا  أن���ت���ه  ع���اه���د 
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نعرف  ل  ...ون��ح��ن  مهجورة  كنوز  اأبناوؤنا 
قيمتهم احلقيقية. 

هنالك رجل وجد حجرًا يف اأر�سه فو�سعه 
يف  الرجل  يعمل  وبينما  ب��ه,  يعباأ  ومل  جانبًا 
ار���س��ه م��ر عليه رج��اًل خبر يف الث���ار وق��ال 
احلجر,  ذل��ك  يل  تبيع  هل  الر���ش  ل�ساحب 

فقال له نعم: 
فقال اخلبر: بكم تبيعه؟ 

اأجابه الرجل: ب�ست دنانر.
اأغلى  من  ووج��ده  وغ�سله  اخلبر  فا�سرتاه 
باملاليني  يقدر  احلجر  فكان  العامل  ما�سات 

ولكن �ساحب الر�ش كان ل يعرف قيمته ... 
وهنا اأ�ساألكم �سوؤالً : هل الملا�سة اغلى ام 
الكائن  هذا  اغلى  الن�سان  بالطبع  الن�سان؟ 
الذي خلقه اهلل يف اأح�سن تقومي, وكرمه على 
له  و�سجدت  ال�سياء,  له  و�سخر  املخلوقات, 

املالئكة.
الأن�سان اأعظم خملوق يف الوجود وبالتايل 
اأغلى من الملا�سة, فقبل ان تتهم  ابنك  يكون 
امل��ا���ش بثمن  ال��ذي ف��رط يف  �ساحب الر����ش 
باأنه ل يقدر قيمة ال�سياء اتهم نف�سك  بخ�ش 
تقدر  ول  ابنك  عبقرية  يف  تفرط  لأن��ك  اأول, 
اأن  وح��اول  ب��ه...  فاأهتم  له  احلقيقية  القيمة 

تكت�سف عبقريته وقدراته ومواهبه. 
اأبنك م�سروع عبقري.. حاول ان تكت�سفه

ول تن�سى اأن كل طفل بداخله طاقة وموهبة 
ل حمدودة, وتبني الدرا�سات احلديثة اأن ن�سبة 

العبقرية يف الطفال من �سن الولدة حتى �سن 
ي�سلوا  وحني   ,%90 اإىل  ت�سل  �سنوات  خم�ش 
اإىل �سن �سبع �سنوات تتناق�ش اإىل 10% وحني 
ي�سلوا اإىل �سن الثماين �سنوات ت�سل اإىل %2 

ويعود هذا اإىل عدة ا�سباب :
وعن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  البعد عن  اواًل: 
فعند  الطهار,  بيته  واه��ل   حممد النبي 
والبقاء على طهر  اثناء احلمل  القراآن  قراءة 
وهذا  ال�سماء  بتعاليم  اجلنني  يغذي  م�ستمر 
امل�سرة  الأب فيكمل  اما  يقع على عاتق الم, 
الم بقراءة القراآن للطفل فهذا يوؤمن للطفل 

احلماية له.
ثانياً: اأ�ساليب التن�سئة اخلاطئة. ومنها:

والت�سلط,  ال��ت��ح��ك��م  ال���زائ���دة,  ال��ق�����س��وة 
الزائد, احلماية  التدليل  الهمال, احلرمان, 
الزائدة, ال�سغوط ال�سرية, الربجمة ال�سلبية 

للعقل. 
اكت�ساف  ع��ل��ى  ت�����س��اع��دن��ا  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 

عبقرية اطفالنا وتنميتها : 
اخلاطئة  الرتبوية  الأ�ساليب  عن  البعد   -1
واله��م��ال  واحل��م��اي��ة  والتدليل  الق�سوة  مثل 

وال�سيطرة والتحكم. 
2- اإتباع فنون تربوية جيدة يف تنمية الطفل 
 البيت اهل  اأحاديث  اتباع  مثل  املبدع 
الرتبية  وف��ن  والعقاب  بالثواب  الرتيبة  وف��ن 

باحلوار وغرها. 
3- ابراز اجلوانب اليجابية: جوانب القوة 

وجوانب التميز وجوانب امل�سرقة.
وح��ول  ايجابيات:  اإىل  �سلبياته  ح��ول   -4
جناح  اإىل  والف�سل  ق��وة  اإىل  ال�سعف  نقاط 
بداية  الف�سل  اأن  وعلمه  ن�سر,  اإىل  والهزمية 

النجاح واأعطه امثلة لذلك: 
مثال 1-اأين�ستاين كان ير�سب يف الفيزياء 
اأكرب  من  و�سار  الن�سبية  قانون  واأكت�سف   ...

علماء الفيزياء. 
مرة   999 ف�سل  اأدي�سون  توما�ش   -2 مثال 

قبل اخرتاع امل�سباح الكهربائي.
خطيبًا  اأ�سبح  متلعثم  م��ن  3-ك���م  م��ث��ال 

بارعًا. 
الطفل  للمبدع:  اجل�سمية  اخل�سائ�ش 
امل��ب��دع ي��ك��ون اأك���رث �سحة وح��ي��وي��ة وح��رك��ة، 

قوي البنية، 
الذكاء  ن�سبة  للمبدع:  العقلية  اخل�سائ�ش 
مرتفعة، خ�سب اخليال، ي�ساأل ا�سئلة كثرية 
وغريبة، لدية طالقة لغوية، اأفكاره مبتكرة، 
ي��ت��م��ي��ز ب���دق���ة امل���الح���ظ���ة، ل���دي���ة م���رون���ة يف 

التفكري، مميز يف األعاب الكمبيوتر. 
ال��ث��ق��ة  ل��ل��م��ب��دع:  النف�سية  اخل�����س��ائ�����ش 
حب  االرادة،  ق���وة  ال����ذات،  ت��ق��دي��ر  بالنف�س، 
ال��ق��ي��ادة، ح��ب اال���س��ت��ط��الع، ال��ت��ف��اوؤل وامل���رح 
املغامرة  النف�سي،  ال��ت��وازن  ال��دع��اب��ة،  وروح 
واجل�������راأة، ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ع��م��ل، ال��داف��ع��ي��ة 

لالإجناز.

�سارة فا�سل الفتالوي

اكت�شف عبقرية اأبنك
20

ذي أحلجة )34( 1437

التنمية البشرية



ال�سيخ ح�سن ملكي
العفة

ال�شيعة هم

 ال�سادق اهلل  عبد  اأب��ي  الإم���ام  ع��ن 
يقول: )واهلل ما �سيعة علي اإل من عف 
بطنه وفرجه وعمل خلالقه ورجا ثوابه وخاف 

عقابه(.
حديثه   ال�سادق الإم�����ام  ا���س��ت��ه��ل 
النت�ساب  اأهمية  لتبيان  بق�سم عظيم  املبارك 
لأمر املوؤمنني  حيث قال )واهلل ما �سيعة 
علي اإل من عف بطنه وفرجه(, يف اللغة 
ا  ُجُل: اأي َكفَّ َواْمَتَنَع َعمَّ العربية معنى َعفَّ الرَّ
ِفْعٍل,  اأَْو  َق��ْوٍل  ِمْن  َيْجُمُل  َوَل  َيِليُق  َوَل  َيِحلُّ  َل 
جوانب  من  جانبني   الإمام ذك��ر  وهنا 
العفة وهو عدم اجل�سع عند الرغبة يف تناول 
رف�ش  على  يختلفون  ل  العقالء  فاإن  الطعام, 
احليوانات  بع�ش  عند  امل���رتوك  العمل  ه��ذا 

ناهيك عن بني الب�سر, والعفة الثانية املطلوبة 
اأغلب من يدعون  الكربى لدى  الطامة  -وهي 
باإن�سانية اأنف�سهم- هو اأن يعف ال�سخ�ش عند 
الأمور املرتبطة ب�سهوته اجلن�سية بل ويكبحها 
ِذيَن َل  ويطلبها كما قال تعاىل: {َوْلَي�ْسَتْعِفِف الَّ
ِلِه},  ِمْن َف�سْ ُيْغِنَيُهُم اهلُل  َحتَّى  ِنَكاًحا  َيِجُدوَن 
-املحّجة  كتابه   يف  الكا�ساين  الفي�ش  ويذكر 
فيقول:  ال�����س��ه��وت��ني  ه��ات��ني  ع��ن  ال��ب��ي�����س��اء- 
�سهوة  اآدم  لبن  املهلكات  فاأعظم  بعد,  )اأم��ا 
م�سدر  التحقيق  ع��ل��ى  وال��ب��ط��ن  ال��ب��ط��ن,.. 
يتبعها  اإذ  والآف��ات,  الأدواء  ومنبت  ال�سهوات 
املنكوحات,  اإىل  ال�سبق  و�سّدة  الفرج  �سهوة 
ثّم تتبع �سهوة املطعم واملنكح �سّدة الرغبة يف 
املال واجلاه اللذين هما الو�سيلة اإىل التو�سع يف 

اأْدَواء: جمع داء, ثم  املطعومات واملنكوحات( 
بني الإمام اأمرا مهما جدا وهو: )وَعِمَل 
ال�سريف:  الأث��ر  ورد يف  لأن��ه  مل��اذا؟  خلالقه( 
بينما  وي�ستمر  ويبارك  ينمو(  )اإن ما كان هلل 
من يعمل لأجل ال�سيت وال�سمعة وال�سهرة فاإن 
يف  تاأييده  منافقة  مطّبلة  ثلة  يتعدى  ل  عمله 
يعمل  بينما من  امل��ال!  من  لأجل حفنة  خطئه 
ثوابه ويبتعد عن  اأن يرجو  هلل تعاىل ي�ستطيع 
ثوابه  )ورج��ا    ق��ال  كما  وعقابه  غ�سبه 
 اهلل م��ن  نرجو  ونحن  ع��ق��اب��ه(,  وخ��اف 
يوفقنا  اأن   املوعود الإم��ام  دع��وات  بربكة 
لنكون من �سيعة اآل حممد قلبا وقالبا 
رب  هلل  واحلمد  الدعوات,  جميب  �سميع  اإن��ه 

العاملني وال�سكر لوليه املهدي الأمني.
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للتدريب   احل�سني المام  معهد  اقام 
اخلطابة  ق�سم  يف  والفني  العالمي 
احل�سينية التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة 
احل�سيني  املنرب  خلطباء  اللقاء  فن  دورة 
�سيد  جممع  قاعة  على  اقيمت  التي 

.ال�سهداء
احل�سني  المام  معهد  مدير  معاون  وقال 
والفني  العالمي  للتدريب  ال�سالم  عليه 

في�سل غازي ال�سعدي" ان دورة فن اللقاء 
ق�سم  عمل  وخطة  منهجية  �سمن  و�سعت 
لتطوير خطبائها على  اخلطابة احل�سينية 
جانب  هنالك  و�سيكون  ال�سعدة  كافة 
التي  اجلديدة  الدورات  خالل  من  مهم 
وتقنية  الب�سرية  والتنمية  بالإعالم  تهتم 
النكليزية  اللغة  تعلم  كذلك  احلا�سبات 

واجادتها.

ال�سعدي" ان الدورة ا�ستمرت لثالث  وبني 
ايام بواقع اربع �ساعات يوميًا على قاعات 
عدد  بلغ  حيث   , ال�سهداء  �سيد  جممع 
اخلطباء امل�سرتكني يف الدورة 25 خطيب, 
قدم الدورة املدرب العالمي علي ال�سمري 
يف  نوعها  من  الوىل  الدورة  هذه  ,تعترب 

العراق تقدم خلطباء املنرب احل�سيني.

دورة لتطوير فن أاللقاء خلطباء أملنرب
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احل�سينية  للعتبة  العام  الأمني  تراأ�ش 
وفدًا  املو�سوي,  جعفر  ال�سيد  املقد�سة, 
ر�سميًا للم�ساركة يف فعاليات املوؤمتر الأول 
للعتبات املقد�سة يف العامل الإ�سالمي الذي 
مذكرة  وتوقيع  املقد�سة,  م�سهد  يف  يقام 

تفاهم ب�ساأن عمل العتبات املقد�سة.
وياأتي املوؤمتر بن�سخته الأوىل بالتزامن مع 

. ,ذكرى ولدة الإمام الر�سا
�سرعيًا  متوليًا   12 نحو  فيه  ي�سارك  فيما 
العراق  يف  املقد�سة  للعتبات  عامًا  واأمينًا 

واإيران و�سوريا.
ال�سيد  ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�ش  األقى 
حديثًا  عربها  نقل  كلمة  املو�سوي  عالء 
ال�سيد  الأعلى  الديني  املرجع  ل�سماحة 
العتبات  حول  ال�سي�ستاين,  احل�سيني  علي 
املقد�سة واأهميتها وتاأثرها يف املجتمعات 

امل�سلمة.
العامة  العالقات  م�سوؤول  اأكد  جهته  من 
املقد�سة,  الر�سوية  العتبة  اإعالم  و�سوؤون 
تفاهم  مذكرة  �سيوقعون  امل�ساركني  اأن 
بني  امل�سرتك  والعمل  التعاون  لتطوير 

العتبات املقد�سة.

قرر املتويل ال�سرعي حلرم الإمام احل�سني, عليه ال�سالم, وممثل املرجعية العليا, ال�سيخ 
عبد املهدي الكربالئي, تكفل عالج الطفلة "رقية" التي برتت ذراعها جراء اإهمال كادر 
ال�سيخ الكربالئي باتخاذ الإجراءات الالزمة لنقل  واأوعز  اأحدى امل�ست�سفيات.  طبي يف 

الطفلة وعائلتها اإىل احدى م�ست�سفيات لبنان لغر�ش معاجلتها.

للعتبة  التابعة  الإنرتنت  �سعبة  م�سوؤول  قال 
اإن  عبادي,  علي  احمد  املقد�سة  احل�سينية 
باإمكان اأهايل كربالء املقد�سة التقاط جمموعة 
"قنوات العائلة" التي انطلقت مطلع �سهر مايو/ 

اأيار املا�سي بتقنية )HD( بطريقة مب�سطة.
واأ�ساف عبادي للموقع الر�سمي, باإمكان التقاط 
 )LMB( ربط  خالل  من  القنوات  هذه  بث 
احل�سينية  العتبة  نحو  يوجه  مرتفع  عمود  على 
اإ�سافة  "ر�سيفر" ثم  جهاز  يف  ويربط  املقد�سة 
اأو  اأفقي   35000 والرتميز   12070 الرتدد 

عمودي.
الهدف  ان  النرتنت  �سعبة  م�سوؤول  واأكد 
العائلة  خلدمة  بل  ماديًا  لي�ش  البث  هذا  من 
احلكومية  والدوائر  واملوؤ�س�سات  الكربالئية 

الطبية  والعيادات  واملقاهي  التجارية  واملحالت 
عما  بعيدة  نظيفة  قنوات  على  يح�سلون  بحيث 
ل  توجيهات  من  الف�سائية  القنوات  بع�ش  تبثه 

اأخالقية بح�سب قوله.
وتعمل  تبث  �سوف  التي  القنوات  عدد  اإن  وقال 

منها )5( األن من اأ�سل )9( قنوات وهي:
وم�سل�سالت  وثائقية  برامج  تبث  عائلية  قناة 
والردات  بالأنا�سيد  خا�سة  قناة  هادفة, 
لل�سحة,  قناة  ريا�سية,  قناتني  احل�سينية, 
واحلائر  احلرم  من  املبا�سر  للبث  قنوات 
اخلارجية,  لل�سا�سات  قناة  ال�سريف,  احل�سيني 
قناة كربالء الف�سائية نف�سها باعتبارها مكملة 

لباقي القنوات.

للعتبات  م��وؤت��م��ر  أق���ام���ة 
أل���م���ق���د����س���ة ف����ي م�����س��ه��د 

ألمقد�سة

يعر�س  ط��ب��ي  ف��ري��ق  أإه���م���ال 
"طفلة" للخطر وألعتبة  حياة 

معالجتها تتكفل  ألح�سينية 

تعّرف على أأب�سط ألطرق للح�سول على باقة "قنوأت ألعائلة" مجانًا
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وزيرة أالعمار: ال ننتمي الي 
مكون وهدفنا خدمة ألبلد

أجلبوري: ن�ستغرب من تدخل رئي�س ألوزرأء يف �سوؤون ألق�ساء

)آن  واالسكان  االعمار  وزيرة  اكدت 
نافع(، انها ال تنتمي الى اي مكون وهدفها 
خدمة البلد، فيما اشارت الى ان االولوية 
المناطق  اعمار  هو  وزارتها  لعمل 

المحررة من "داعش".
عقدته  صحفي  مؤتمر  في  نافع  وقالت 
اليوم بمقر الوزراء، بعد تسلمها منصبها 
"اننا ال ننتمي الي مكون"، مشيرة الى ان 

"الوزارة عراقية هدفها خدمة البلد".
واضافت نافع ان "االولوية لعمل الوزارة 
تنظيم  من  المحررة  المناطق  اعمار  هو 
داعش"، مشيرة الى ان "الوزارة ستعمل 

بالممكن".
وصوت مجلس النواب خالل جلسته التي 
كاظم  على  اب 2016،   15 في  عقدت، 
لوزارة  نافع  وآن  النقل  لوزارة  فنجان 

االعمار واإلسكان.

أبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي، استغرابه من 
"سرعة" البت في قضية رئيس مجلس النواب سليم 
الجبوري، وفيما عد توقيت استجواب وزير الدفاع 
خالد العبيدي "خطأ"، أكد أنه سيقود الوزارة في 

حال صوت البرلمان على إقالة العبيدي.
وقال العبادي خالل مؤتمر صحفي عقده في بغداد  
قضية  في  البت  سرعة  من  استغربت  "كمواطن 
رئيس البرلمان"، مشيرا إلى أن "اتهامات وزير 
في الدولة العراقية يجب أن يتم التحقيق بها بشكل 

دقيق وأنا ال أتدخل في القضاء".
وزير  استجواب  تأجيل  "طلبت  العبادي  وأضاف 

أو  الموصل  معركة  من  االنتهاء  لحين  الدفاع 
"توقيت  أن  معبرا  لها"،  التحضير  من  االنتهاء 

االستجواب كان خطأ".
وتابع العبادي "أنني سأقود وزارة الدفاع في حال 
إقالة العبيدي من قبل مجلس النواب"، الفتا إلى أن 
"المقاتل ال يمكن أن يقاتل ويضحي بنفسه إذا كان 

هناك فساد في المؤسسة العسكرية".
قرر  الجبوري  سليم  النواب  مجلس  رئيس  وكان 
إدراج سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي 
في جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الثالثاء من 

األسبوع المقبل.

الجبوري،  سليم  النواب  مجلس  رئيس  أبدى 
استغرابه من "تدخل" رئيس الوزراء في شؤون 
التنفيذية،  السلطة  في  المسؤولين  داعياً  القضاء، 
الى "االهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون 

المؤسستين التشريعية والقضائية".
في  الحكم  "نظام  إن  بيان  في  الجبوري  وقال 
ما  وهو  السلطات  بين  الفصل  على  قائم  العراق 
يوجب على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون 

السلطات االخرى".
رئيس  تدخل  من  "استغرابه  الجبوري  وأبدى 
الوزراء في شؤون القضاء وابداء رأيه في ملف 
المسؤولين  داعياً  القضائية"،  االجراءات  يخص 
بواجباتهم  "االهتمام  الى  التنفيذية،  السلطة  في 
التشريعية  المؤسستين  شؤون  في  التدخل  وعدم 

والقضائية".
"اعجب  قائالً  بيانه  النواب  مجلس  رئيس  وختم 
القضائي رغم عدم خبرته  الشأن  يتدخل في  لمن 
للثقافة  وافتقاده  القضائية  االجراءات  مجال  في 

القانونية".
العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  أن  الى  يشار 
البت  استغرابه من سرعة  في وقت سابق  أبدى، 
الجبوري  سليم  النواب  مجلس  رئيس  قضية  في 
بشأن االتهامات التي وجهها له وزير الدفاع خالد 

العبيدي.
آب   1( االثنين  النواب،  مجلس  جلسة  وشهدت 
العبيدي  خالد  الدفاع  وزير  استجواب   ،)2016
الجبوري  سليم  النواب  مجلس  رئيس  اتهم  الذي 
بـ"التورط بملفات فساد" في عقود تسليح، فضالً 
عن اتهامه لعدد من النواب بـ"التورط في ملفات 

فساد وابتزاز كبيرة".
اب   9  ( الثالثاء  القضائية،  السلطة  وأعلنت 
سليم  البرلمان  رئيس  عن  االفراج   ،)2016
واغالق  المستحصلة  االدلة  كفاية  لعدم  الجبوري 
المادة 1٣0/ب من  استنادا الحكام  الدعوى بحقه 
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 2٣ لسنة 

.19٧1

ألعبادي يبدي أ�ستغرأبه من "�سرعة" 
ألبت يف ق�سية رئي�س ألربملان
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ألعبادي يعلن فتح أالأجوأء 
أل��ع��رأق��ي��ة أأم����ام رو���س��ي��ا 

ب�"�سروط"

بعد أن صوت مجلس النواب على تسمية ممثلي 
استقالة  بغية  بالوكالة  تعمل  التي  الوزارات 
االصالح  مشروع  ضمن  السابقين  وزرائها 
الوزارات  بقية  النقل سبقت  الحكومي، وزارة 
الذي  الجديد  الوزير  الى  مهامها  تسليم  في 
أشار الى تطوير عمل الوزارة واالعتماد على 

القطاع الخاص في خطته المقبلة.
في هذا السياق، قال كاظم فنجان، وزير النقل: 
"المهمات كثيرة ومتشعبة واليمكن اختصارها 
بهذه الدقائق القليلة لكن االيام القادمة ستتيح لنا 
الكثيرة  المنجزات  اكثر عن  للتحدث  الفرصة 

التي ستنفذها وزارة النقل ان شاء هللا".
التداول السلمي للسلطة وفق الدستور والعمل 
البالد،  في  الديمقراطية  العملية  ديمومة  على 

النقل  لوزارة  السابق  الوزير  بيّنه  ما  أبرز 
بالوكالة.

السابق  النقل  وزير  عبطان،  الحسين  عبد 
بالوكالة، قال: "انا كما اكدت نوع من التداول 
هي  بالمواقع  التشبث  وعدم  للسلطة  السلمي 
افضل الحسنات االيجابية الواضحة في النظام 
والدكتاتورية  بالمواقع  التشبث  الديمقراطي 
ماهو  وتقدم  واالبداع  للطاقات  المجال  وفسح 

افضل للمواطن". 
البرنامج  عن  الجديد  النقل  وزير  وكشف 
دعم  ايضا  تضمن  الذي  للوزارة  التطويري 
جميع قطاعات ومفاصل الوزارة النجاح عملها 
من خالل وضع الشخص المناسب في المكان 

المناسب.

رزاني،  هللا  أسد  كرمانشاه  إقليم  حاكم  أعلن 
ثالثة  قتلت  اإليرانية  األمن  قوات  أن  الثالثاء، 
"داعش"  بتنظيم  مرتبطين  األقل  على  متشددين 
على مقربة من الحدود العراقية، الفتا الى العثور 

على مخزن أسلحة وأحزمة ناسفة.
عن  لألنباء  اإلسالمية  الجمهورية  وكالة  ونقلت 
في  بالرصاص  قتلوا  "الثالثة  إن  قوله،  رزاني 
الذي كانوا يقيمون فيه بمدينة كرمانشاه،  المنزل 
بعد نحو 100 كيلومتر من  الواقعة على  المدينة 

الحدود العراقية.
وقال رزاني، إن عضوا بارزا في تنظيم "داعش" 
في  أخرى  بمدينة  عملية  في  الماضية  الليلة  قتل 
اإلقليم ألقي خاللها القبض على مناصرين آخرين 

للتنظيم المتشدد.

وتعيش  للعراق  متاخمة  جبلية  منطقة  وكرمانشاه 
بها أغلبية كردية سنية ولها تاريخ من التمرد على 

الجمهورية اإليرانية.
ويقول مسؤولون إيرانيون، إن متشددي "داعش" 
في  الماضية  القليلة  األشهر  في  البالد  استهدفوا 
الوقت الذي كثفت فيه طهران وجودها العسكري 
في كل من العراق وسوريا بعد أن انضمت روسيا 

للصراع في سوريا.
وفي حزيران قالت المخابرات اإليرانية إنها ألقت 
القبض على عشرة من "داعش" وضبطت نحو 
المقرر  من  كان  المتفجرات  من  كيلوجرام   100
وبسيارات  انتحارية  تفجيرات  في  استخدامها 
ملغومة وهجمات أخرى في أماكن عامة مزدحمة.

أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن فتح 
بـ"شروط"،  روسيا  أمام  العراقية  األجواء 
من  رسميا  طلبا  تتسلم  لم  بغداد  أن  مؤكدا 
فيما  الصواريخ،  من  أنواع  بمرور  موسكو 
أشار إلى سعي العراق لتحسين العالقات مع 

السعودية.
عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  العبادي  وقال 
الروس  أمام  أجواءنا  بغداد "فتحنا  اليوم في 
بشروط"، الفتا إلى "أننا لم نتسلم طلبا رسميا 
من روسيا بمرور أنواع من الصواريخ عبر 

أجوائنا".
وأضاف "أننا نسعى إلى تحسين العالقات مع 
السعودية وننتظر خطوات أكثر إيجابية إزاء 

العراق من المملكة".
إرهاب  على  يعمل  "داعش  أن  وتابع 
واألجهزة  الحشد  من  وإخافتهم  المواطنين 
األمنية"، الفتا إلى أنه "كما تحررت الفلوجة 
وتم تأمين أهلها ستتحرر الموصل ويتم تأمين 

حماية أهلها".
وكانت وكالة "انترفاكس" الروسية نقلت عن 
إن  قوله  دبلوماسي روسي  مصدر عسكري 
الماضي،  األسبوع  "وجهت،  الدفاع  وزارة 
طلبات إلى كل من العراق وإيران الستخدام 
الصواريخ  لتحليق  الجويين  مجاليهما 

المجنحة".

ي�ستلم  فنجان  ك��اظ��م 
مهام وزأرة ألنقل ر�سمًيا

أإيرأن تعلن قتل عنا�سر خلية مرتبطة 
ب�"دأع�س" قرب أحلدود ألعرأقية
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عال فا�سل جواد 

ول  للقلوب  العظيمة  الم��را���ش  م��ن  وه��و 
يدواي القلب من احل�سد ال بالعلم والعمل 
حقيقة  م��ا  يعلم  ان  الن�����س��ان  على  فيجب 
احل�سد و�سرره عليه يف الدنيا والخره لن 
الن�سان  ويدعوا  مذموم  الدنيا  يف  احل�سد 
ال  ي��ورث  ول  وال��ك��ره  والبغ�ش  احلقد  اىل 
وبال  مقابل  بال  واحل�سم  وال��ع��ذاب  التاأمل 
فائدة هذا من غر ما يعانيه املح�سود من 
ام��ا يف الخ��رة  امل��ك��ارة والزم���ان  �سنوف 
الب��دي  ال�سقاء  م�سادر  من  م�سدر  فهو 
علي الم�����������������ام  ع���������ن 

ال��ن��ع��م��ة  زوال  ان  ي������رى  )احل����ا�����س����د 
ع�����م�����ن ي�����ح�����������س�����ده ن����ع����م����ة ع����ل����ي����ه(

ا����س���ه���ر ����س���ف���ات احل���ا����س���د ه��و  م����ن  ان 
مل��اذا  �ساحبها  ع��ن  ال��ن��ع��م��ة  زوال  مت��ن��ي 
ي����درك ان اخل��ر  ق��ل��ي��ال ح��ت��ى  ي��ت��ف��ك��ر  ل 

ال���ذي ع��ن��ده وع��ن��د غ��ره م��ن ال��ن��ا���ش فهو 
عباده  على  ونعمته  تعاىل  اهلل  ف�سل  م��ن 
عن  نعمه  زوال  متنى  كلما  احلا�سد  ان  ثم 
على  بل  ب�سيء  املح�سود  ي�سر  لن  �ساحبها 
العك�ش يح�سل املح�سود على الثواب اجلزيل 
�سوى  �سيء  على  يح�سل  فال  احلا�سد  اما 
اثقال امليزان �سيئاته وغ�سب رب العزة عليه 
ونتائجه  باحل�سد  املتعلقة  الق�س�ش  ومن 
ان احل��ج��اج ا���س��ت��دع��ى رج��ل��ني اح��ده��م��ا 
لهما كل  وق��ال  والخ��ر بخيل  ان��اين ح�سود 
واعطي  طلب  ما  اعطية  فاين  طلبه  منكما 
احدكم طلب  ان  فلو  �ساحبة �سعف طلبته 
 )2000( �ساحبه  اعطي  دينار   )1000(
الن  يريده  ما  فليبدا احدكما يطلب  دينار 
ان  اىل  الطلب   تقدمي  من  الثنان  ف��رتدد 
تفقاأ  ان  تقدم الناين احل�سود وقال اطلب 

فرد  مل���اذا  احل��ج��اج  ف��ق��ال  الي�سرى  عيني 
�ساحبي  تعطي  لكي  احل�سود  الن��اين  عليه 
الثنني  عينيه  فتفقاء  تعطيني  ما  الظعف 
ت�����رى ط��ل��ب��ا  ل����ه احل�����ج�����اج: ومل  ف���ق���ال 
ت��ط��ل��ب  مل�������اذا مل  ال���ط���ل���ب  غ�����ر ه������ذا 
منه  ت�����س��ت��ف��ي��د  ح��ت��ى  م��ن�����س��ب��ا  او  م����ال 
تفقا  ان  واهلل  احل�����س��ود:  الن����اين  ف��ق��ال 
�ساحبي  ارى  ان  م��ن  ع��ل��ي  اه���ون  عيني 
ي���اأخ���ذ ���س��ع��ف��ني وان�����ا اخ����ذ ن�����س��ف ما 
اخ���ذ )امل��وع��ظ��ة احل�����س��ن��ة ل��ع��ل��ي ح��ي��در(
ه������������ذا ه���������و اخل��������ب��������ث وال���������ع���������داء 
احل�����ا������س�����د  ق������ل������ب  يف  امل����������وج����������ود 
باملح�سود  ي�سر  ما  قبل  بنف�سه  ا�سر  فقد 
ن�سال اهلل ان يعيننا من ان ن�سون انف�سنا 
من احل�سد وح�ساءوه الدينية والدنيويه من 
لق�ساءه. وال�ست�سالم  عليه  التوكل  خالل 

احل�صد
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فا�سل عليوي ح�سني

ان المام  اإىل  ت�سر  جرت بع�ش احلوادث 
املهدي عج ين�سر �سيعته وينتقم من اعدائهم . 
م����ن ت���ل���ك احل����������وادث ه������ذه احل����ادث����ة 
ال���ت���ي ي���روي���ه���ا امل��ج��ل�����س��ي يف ال���ب���ح���ار . 
ال�����س��ي��خ  ق�����ال ر�����س����وان اهلل ع��ل��ي��ه ع����ن 
ال�����س��ال��ح اخل���ر ال��ع��امل ال��ف��ا���س��ل �سم�ش 
ال���دي���ن حم��م��د ب���ن ق������ارون ق����ال : وم��ن 
ذل����ك م���ا ن��ق��ل��ه ع���ن ب��ع�����ش ا���س��ح��اب��ن��ا 
 . �سورته  ما  املبارك  خطه  من  ال�ساحلني 
عند  ح�سر  ان��ه  الأرب��ل��ي  الدين  حميي  عن 
ابيه ومعه رجل فنع�ش فوقعت عمامته عن 

ف�ساأله  هائلة  �سربة  راأ�سه  يف  فبدت  راأ�سه 
فقيل   , �سفني  م��ن  ه��ي   : ل��ه  ف��ق��ال  عنها 
ل��ه : وك��ي��ف ذل��ك ووق��ع��ة �سفني ق��دمي��ة . 
م�����س��ر  اىل  م���������س����اف����رًا  ك���ن���ت  ف����ق����ال 
يف  كنا  فلما  غ��زة  م��ن  اإن�سان  ف�ساحبني 
 . �سفني  وق��ع��ة  ت��ذاك��رن��ا  ال��ط��ري��ق  بع�ش 
�سفني  اأي��ام  يف  كنت  لو   : الرجل  يل  فقال 
فقلت  وا�سحابه  علي  م��ن  �سيفي  ل��روي��ت 
�سيفي  ل��روي��ت  �سفني  اأي���ام  يف  كنت  ل��و   :
من  وان��ت  انا  وها   , وا�سحابه  معاوية  من 
فاعرتكنا  وم��ع��اوي��ة   علي اأ���س��ح��اب 

اأح�س�ست  فما  وا�سطربنا  عظيمة  عركة 
بنف�سي ال مرميا ملا بي . فبينما انا كذلك 
واذا باأن�سان يوقظني بطرف رحمه ففتحت 
فتالءمت  ال�سربة  وم�سح  اإيل  فنزل  عيني 
فقال : اإلبث هنا ثم غاب قلياًل وعاد ومعه 
 . معه  وال���دواب  مقطوعًا  خما�سمي  را���ش 
فقال يل : هذا راأ�ش عدوك وانت ن�سرتنا 
فن�سرناك ولين�سرن اهلل من ن�سره فقلت 
: م��ن ان��ت ؟ف��ق��ال ف��الن اب��ن ف��الن يعني 
�سئلت  اإذا  يل  ق��ال  ث��م   المر �ساحب 
عن هذه ال�سربة فقل �سربتها يف �سفني . 

المام املهدي عليه ال�سالم ينتقم من اأعداء �سيعته
الحلقة العاشرة
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ال�سيد لزم حمزة املو�سوي

احلياة  قيمة  باأن  البديهيات  من 
ولن  تعاىل  اهلل  عبادة  يف  الخال�ش  هي 
املرء  يكون  ان  لتكفي  احلقيقة  العبادة 
الدينية  ال�سعائر  ي��وؤدي  او  فح�سب  موؤمنا 
من�سجمة  تكون  ان  يجب  ب��ل  ذل��ك  وغ��ر 
وفق  واع��م��ل  ال��ق��ول  م��ن حيث  بع�سها  م��ع 
ال�سمحاء,  ال�سالمية  ال�سريعة  م��ب��ادئ 
ال�سالح  العمل  هو  المي��ان  يكلل  ما  وامنا 
اهلل  اىل  ال�سليم  والتوجه  بالتوبة  املقرون 
من خالل احرتام حقوق النا�ش والقتداء 

الغايل  بذلوا  الذين  ال�ساحلني  بعباد اهلل 
والنفي�ش يف �سبيل احقاق احلق والو�سول 
اىل مر�ساة اهلل مبا يقومون بها من اعمال 
�ساحلة خال�سة لوجه اهلل تعاىل بعيد عن 
ال�سريعة  اقرته  مبا  اللتزام  وعدم  الرياء 
والواجبات  باحلقوق  يتعلق  مبا  ال�سمحاء 
العدل وامل�ساوات دون الخذ  ولأخذ مببداأ 
بالتفرقة والعن�سرية والطائفية املقيتة التي 
اف�سدت علينا الكثر من جمريات حياتنا 
ولنا ا�سوة ح�سنة مبا �سدرت و�ست�سدر من 

التي اكدت على جانب  الر�سيدة  املرجعية 
حماربة الرهاب من خالل رف�ش الطائفية 
جملة وتف�سياًل مكملة ل اله ال اهلل حممد 
ب��ل ج��دي��رة على  ق���ادرة   ر���س��ول اهلل
املحبة  على  ال�سالمية  الم��ة  �سمل  جمع 
املوؤمن  الن�سان  يتوب  ان  ول�سر  والخاء 
اىل  النوافل  اقامة  من  يجب  مبا  اهلل  اىل 
َظَلُموا  ِذيَن  الَّ َو�َسَيْعَلُم  الواجبات  جانب 
)ال�سعراء/227(.         َينَقِلُبوَن ُمنَقَلٍب  اأَيَّ 

من البديهيات
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اب�����ت�����������س�����ام ع���ل���ي

أ�سمها ون�سبها:
ف��اط��م��ة ب��ن��ت الم�����ام م��و���س��ى ال��ك��اظ��م 
ال�سادقاملعروفة  ج��ع��ف��ر  الم�����ام  ب���ن 

باملع�سومة.
أملع�سومة:

قد    الر�سا  الم���ام  اخ��اه��ا  ان  ورد 
المام  جدها  ان  ورد  كما  باملع�سومة  لقبها 
ال�سادق  لقبها بكرمية اهل البيت قبل 

ولدتها.
والدتها:

يف اول من   ال�سيدة املع�سومة ولدت 
ذي القعدة 173هجرية باملدينة املنورة.

أمها:
ال�سيدة تكتم وهي جارية.

ن�ساأتها:
ن�ساأت ال�سيدة املع�سومة حتت رعاية 
اخيها المام الر�سا لن هارون الر�سيد 
اغتاله  ثم  ولدتها  عام  ال�سجن  اباها  اأودع 
اخيها  مع  فعا�ست  عام183هجرية  بال�سم 

.واخوانها يف كنف المام الر�سا

رحلتها أىل خرأ�سان:
-ال  ومعها   املع�سومة ال�سيدة  اكتنفت 
ابي طالب- حالة القلق ال�سديدة على م�سر 
املاأمون  ا�ستقدمه  منذ   الر�سا الم��ام 

اىل خرا�سان.
فقد كانوا يف خوف بعدما اخربهم اخوها 
المام الر�سا انه �سي�ست�سهد يف �سفره 

.هذا اىل طو�ش ف�سدت الرحال اليه
�سفرها أىل قم:

اثر  تبتغي   مع�سومة ال�سيدة  رحلت 
اخيها الر�سا والمل يحدوها يف لقائه 
مل  ال��ل��ذان  ومتاعبه  ال�سفر  عناء  لكن  حيا, 
فرا�سها  فلزمت  امل�سر  عن  افقدها  تعدهما 
التي تف�سلها  امل�سافة  مري�سة ثم �سالت عن 
اآن���ذاك ق��د نزلت يف مدينة  ع��ن ق��م وك��ان��ت 
)�ساوه( فقيل لها انها تبعد ع�سرة فرا�سخ اي 

)70كم( فامرت باإي�سالها اىل قم.
و�سولها أىل قم:

ذهبت ال�سيدة املع�سومة اىل مدينة 
ق��م امل��ق��د���س��ة وه���ي م��ري�����س��ة ف��ل��م��ا و�سلت  
بن  مو�سى  وت��ق��دم  ق��م  ا���س��راف  ا�ستقبلها  

خزرج بن �سعد ال�سعري فاخذ بزمام  ناقتها 
بعد  توفيت  داره  حتى  وكانت يف  منزله  اىل 
17يوما فامر بتغ�سيلها وتكفينها و�سلى عليها 
ودفنها يف ار�ش كانت له  وهي الن رو�ستها 
بنى  ان  اىل  البواري  من  �سقيفة  عليها  وبنى 

المام اجلواد عليها قبة.
ف�سل زيارتها

ف�سائل  يف  وردت  ق��د  ال��ت��ي  ال���رواي���ات 
وف�سلها  �ساأنها  جليل  عن  تنبئ   زيارتها

ومنزلتها عند اهلل:
ال�سادق: )اإّن  جعفر  المام  • عن 
وهو  للر�سول حرمًا  واإّن  مّكة,  وهو  هلل حرمًا 
وهو  حرمًا  طالب  اأبي  بن  لعلي  واإّن  املدينة, 
الكوفة, واإّن لنا حرمًا وهو بلدة قم, و�سُتدفن 
فَمن  فاطمة,  ُت�سّمى  اأولدي  من  ام��راأة  فيها 

زارها وجبت له اجلّنة(.
اجلواد: )َمن  حممد  المام  • قال 

زار قرب عّمتي بقم فله اجلّنة(. 
م��و���س��ى  ب����ن  ع���ل���ي  الم���������ام   • ق�����ال 
فله  بحقها  عارفا  زارها  )من   :الر�سا

اجلنة(.

حرم اأهل البيت عليهم ال�سالم
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 تعلم 

مروة ال�سالمي

هل تعلم انه كلما ارتفع م�ستوى الذكاء كلما قلت القدرة على الكذب .
هل تعلم ان �سرطان الرمل اال�سرتايل يتنف�س من خالل اأرجله عندما ينتقل على ار�س 

جافه ....
هل تعلم ان قنفذ البحر مي�سي على اطراف ا�سنانه....

هل تعلم ان املجره  CR7اكرث املجرات البعيده ملعانا وقد ت�سكلت يف املراحل االوىل من 
الكون وا�ستوحى العلماء ا�سمها من العب كرت القدم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو......

هل تعلم ان التفاح ولي�س الكافني هو املنبه االقوى مل�ساعده االن�سان على ال�سعور بالن�ساط 
واحليويه

الحظت وجود �ست حاالت كرث فيها الزلل 
عند اإ�سناد االأفعال اإىل ال�سمائر، وهي:

املق�سور  املجرد  الثالثي  الفعل  اإ�سناد  اأ- 
اإىل األف االثنني.

ب- اإ�سناد الفعل الناق�س الواوي اإىل نون 
الن�سوة.

ج- اإ�سناد الفعل املق�سور اإىل واو اجلماعة 
اأو ياء املخاطبة.

د- اإ�سناد الفعل املق�سور املوؤنث بالتاء اإىل 
األف االثنني.

ه�- اإ�سناد فعل الغائب اإىل نون الن�سوة.
�سمائر  اإىل  امل�سعف  امل��ا���س��ي  اإ���س��ن��اد  و- 

الرفع املتحركة.

املجرد  الثالثي  الفعل  اإ���س��ن��اد  اأ- 
املق�سور اإىل األف الثنني:

اأن ترد  القاعدة يف هذا النوع من الأفعال 
الأل��ف يف ال��واوي اإىل ال��واو, مثل: غ��زوا, ويف 

اليائي اإىل الياء, مثل: رميا.
الكثر من المثلة  املتداول  وقد وجدت يف 
فيها  ردت  حيث  القاعدة,  هذه  على  خرجت 
لغة  �ساوت  وبذلك  الياء,  اإىل  الواوية  الأل��ف 
يائية  األفه  النوع, وما كانت  الإعالم بني هذا 
"�سقياه  دينهما" و�سقى:  "ق�سيا  ق�سى:  مثل 

لبًنا".
ب- اإ�سناد الفعل الناق�ش الواوي اإىل نون 

الن�سوة:
القاعدة ال�سرفية يف هذا النوع من الأفعال 
مثل: ي�سمو, ويدعو, ويرجو, اأن تظل الواو كما 
هي وتزاد النون على الفعل دون تغير فيقال: 

الن�ساء ي�سمون... ويدعون... ويرجون.

ولكن الذي لوحظ انه تبدل الواو ياء بتاأثر 
الوهم اأن ال�سيغ ال�سابقة خا�سة بامل�سند اإىل 
الفعل  يف  الن�سر  يلفتت  ووال��ذي  جماعة.  واو 

ي�سكو جميئه يف الكالم على النحو التايل:
خطاأ  "هنا  ت�سكني  ال��الت��ي  ال�سيدات  اأ- 
اآخر �سياأتي التعر�ش له فيما بعد" من العقم 

يواجهن احلقيقة املوؤملة.
ب- طالبات ال�سف الثاين ي�سكني من طول 

منهج الريا�سيات.
وال�سواب يف الثنتني: ي�سكون. وهي �سورة 
مثل:  يف  اجلماعة  واو  اإىل  امل�سند  مع  تت�سابه 
الطالب ي�سكون. ولكن الفرق بينهما يظهر يف 
كما  الن�سب واجلزم  اأو يف حالتي  التحليل1. 

يبدو من املثال التايل:
الطالب مل ي�سكوا من المتحان.

الطالبات مل ي�سكون من المتحان.

اأخطاء االإِ�صناد
اخطاء لغوية  اللغة العربية

هل

هلتعلم 

هلتعلم 

هلتعلم 

هلتعلم 

هلتعلم 

احللقة االوىل
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اأ. علي عادل

�شروط احلاكم يف اال�شالم
 ) احللقة االلثانية : املدر�شة ال�شيعية (

كان الكالم فيما م�سى حول �سروط الحاكم 
حان  فقد  االن  واأما   ، ال�سنية  المدر�سة  في 
بيت  اهل  مدر�سة  راأي  لن�ستعر�س  الوقت 
الع�سمة والطهارة في �سروط الحاكم ، وعند 
التفرقة  من  البد  هنا  ال�سروط  عن  الكالم 
ال�سالم  عليه  المع�سوم  ح�سور  زمان  بين 
وزمان الغيبة ، و�سيتم عر�س �سروطها تباعاً : 

 : الح�سور  زمن  في  االمام  �سروط   : اواًل 
وقبل الكالم عن ال�سروط يف  زمان احل�سور 
البد من التنبيه ان االمامة او�سع من احلكم 
والدنيوية  الدينية  ال�سلطتني  ت�سمل  الأنها 
م��ع��ا وال ي��وؤث��ر ع��ل��ى االوىل ف��ق��د ال��ث��ان��ي��ة .
 : منها  عديدة  فهي  ال�سروط  اما 
ذكروا  وقد   ، مع�سوماً  يكون  ان  يجب   -  1
متنع  قوة  انها   : منها  تعاريف  عدة  لها 
وتردعه   ، اخلطاأ  يف  الوقوع  من  االن�سان 
اخلطيئة. واقرتاف  املع�سية  فعل  عن 

ردع  االم��ام هي  الداعية اىل  الن احلاجة 
ع���ن ظ��ل��م��ه واالن��ت�����س��اف للمظلوم  ال���ظ���امل 
، ف��ل��و ج���از ان ي��ك��ون غ��ري م��ع�����س��وم الأف��ت��ق��ر 
اىل ام�����ام اخ��������ر.... والأن������ه ح���اف���ظ ال�����س��رع 
ف��الب��د م���ن ع�����س��م��ت��ه ل��ي��وؤم��ن م���ن ال���زي���ادة 
اإِنيِّ َجاِعُلَك  والنق�سان ، قال تعاىل : {َقاَل 
����ِت����ي َق����اَل اَل  يهَّ ��ا���ِس اإَِم����اًم����ا َق����اَل َوِم�����ْن ُذريِّ ِل��ل��نهَّ
��امِلِ��نَي} )ال��ب��ق��رة : 124(. َي��َن��اُل َع��ْه��ِدي ال��ظهَّ

2 – الن�س : حيث ان االمام يجب ان يكون 
االمور  من  الع�سمة  الأن   ، عليه  من�سو�ساً 
عبد  بن  جابر  رواه  ما  ذلك  ومن  الباطنية، 
اهلل االأن�ساري قال : ملا قال اهلل تعاىل 
َ َواأَِطيُعوا  َها الهَِّذيَن اآَمُنوا اأَِطيُعوا اهللهَّ : {َيا اأَيُّ
�ُسوَل َواأُويِل ااْلأَْمِر})الن�ساء: 59( ، فقلت  الرهَّ
فاطعناه،  اهلل   عرفنا   اهلل ر�سول  يا   :
وعرفناك فاأطعناك، فمن اويل االمر الذين 
يا  خلفائي  هم   : قال  بطاعتهم؟  اهلل  امرنا 
علي  اخي  اولهم  بعدي  من  واوليائي  جابر 
احل�سني  ثم  ولده  احل�سن  بعده  من  ثم 
علي  بن  حممد  ثم  احل�سني  بن  علي  ثم 
و�ستدركه يا جابر فاذا ادركته فقرء له مني 
بن  مو�سى  ثم  حممد  بن  جعفر  ثم  ال�سالم 
الر�سا ثم حممد  جعفر ثم علي بن مو�سى 
بن  احل�سن  ثم  حممد  بن  علي  ثم  علي  بن 
ميلئ   احل�سن بن  حممد  ثم  علي 
جوراً  ملئت  كما  وعداًل  ق�سطا  االر�س 
للمزيد يرجى االطالع على كتاب   ( وظلماً 
.) احللي  للعالمة  ع�سر  احلادي  الباب 
3 – االأف�سلية : االمام يجب ان يكون اف�سل 
َيْهِدي  ، قال تعاىل : {اأََفَمْن  الرعية مطلقاً 
اأَْن  اإِالهَّ  ي  ْن اَل َيِهديِّ اأَمهَّ ُيتهََّبَع  اأَْن  اأََحقُّ  قيِّ  اإِىَل احْلَ
ُكُموَن})يون�س: 35(. ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف حَتْ
ام���ا بقية ال�����س��روط ك��ال��ذك��ورة واحل��ري��ة 
– عليهما  والن�سب ومن ن�سل علي وفاطمة 
ال�سالم – فمن باب حت�سيل حا�سل بعد ان 

ح�سراً. وا�سماءهم  ع��دده��م  على  الن�س  مت 
زمان  في  الحاكم  �سروط   : ثانياً 
اهلل  عجل   – للمع�سوم  الغيبة 
 : ابرزها  ومن   – ال�سريف  فرجه 
ال�سرعي  احلكم  )ا�ستنباط  االجتهاد   –  1
هي  املقررة  واملدارك  املقررة،  مداركه  من 
املع�سوم  )قول   : – ال�سنة  ب   ، الكتاب  اأ-   :
الكا�سف  االجماع   – ج   ، وتقريره(  وفعله 
الكا�سف   : العقل   – د   ، املع�سوم  قول  عن 
املالزمة.  بطريق  ال�سرعي  احلكم  عن 
2 – البلوغ  ، 3 – العقل ، 4 – االيمان ، 5 
– العدالة ومن جملة فوائدها الحفاظ على 
الحقوق التي بين يديه ، 6 – طهارة المولد ، 
7 – الحياة ، 8 – القدرة والكفاءة : اي يجب 
ليت�سنى  عالية،  ادارية  قابلية  فيه  تتوفر  ان 
املقد�سة  اهدافه  باجتاه  املجتمع  قيادة  له 
من  املدر�سة  هذه  داخل  ال�سامية.ويوجد 
يقول بوالية الفقيه ومن ال يقول بها ، وبهذا 
. اي�سا  احلاكم  �سروط  تختلف  االختالف 

وب��ان��ت��ه��اء ����س���روط احل���اك���م يف امل��در���س��ة 
ا�ستعرا�س  م��ن  انتهينا  ق��د  نكون  االم��ام��ي��ة 
مي�سرة  ب�سورة  اال���س��الم  يف  احلاكم  �سروط 
التعمق  اراد  مل��ن  تتمة  ال��ك��الم  ويف  وب�سيطة 
اكرث ، وال�سالم عيكم ورحمة اهلل وبركاته .
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