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أثر بعد عين

للتذكير فقط في خطبة 2015/8/14
ذكر سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف ذلك التاريخ تكرارا ملا ذكر قبل وبعد التاريخ اعاله
ان مكافحة الفساد املسترشي يف املؤسسات احلكومية كانت من أهم هواجس املرجعية الدينية العليا منذ السنوات االوىل من تغيري النظام،
وأود ان اقرأ عىل مسامعكم مقاطع من البيانات التي صدرت من مكتب املرجعية هبذا اخلصوص يف السنوات املاضية :
ففي نيسان عام  2006و ُقبيل تشكيل احلكومة أصدر املكتب بيان ًا ورد فيه ( ان من املهام االخرى للحكومة املقبلة التي حتظى بأمهية بالغة
مكافحة الفساد االداري املسترشي يف معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم ،فالبد من وضع آليات عملية للقضاء عىل هذا
العضال ،ومالحقة املفسدين قضائي ًا أي ًا كانوا).
الداء ُ
ً
ويف ايلول عام 2006م وبعد تشكيل احلكومة اصدر املكتب بيانا ورد فيه التأكيد مرة اخرى عىل رضورة مكافحة الفساد.
ويف شباط عام 2011م أصدر املكتب بيان ًا ورد فيه (ان املرجعية الدينية العليا تدعو جملس النواب واحلكومة العراقية اىل اختاذ خطوات جادة
وملموسة يف سبيل حتسني اخلدمات العامة ،وال سيام الطاقة الكهربائية ،ومفردات البطاقة التموينية ،وتوفري العمل للعاطلني ،ومكافحة
الفساد املسترشي يف خمتلف دوائر الدولة ،وقبل هذا وذاك اختاذ قرارات حاسمة بإلغاء االمتيازات غري املقبولة التي ُمنحت لألعضاء
احلاليني والسابقني يف جملس النواب وجمالس املحافظات ،ولكبار املسؤولني يف احلكومة من الوزراء وذوي الدرجات اخلاصة وغريهم).
هذه نامذج من دعوات املرجعية الدينية العليا ،وتأكيداهتا املستمرة عىل رضورة مكافحة الفساد يف دوائر الدولة التي مل نجد مع االسف آذاناً
صاغية هلا يف السنوات املاضية.
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تفسيرالسورة
(  ) 84واجعل يل جاها وحسن صيت يف الدنيا يبقى اثره إىل يوم الدين ولذلك ما
من أمة اال وهم حمبون له مثنون عليه
(  ) 85واجعلني من ورثة جنة النعيم يف اآلخرة
(  ) 86واغفر أليب باهلداية والتوفيق لاليامن انه كان من الضالني طريق احلق
وإنام دعا له باملغفرة ملا وعده بأنه سيؤمن كام قال اهلل تعاىل وما كان استغفار إبراهيم
ألبيه اال عن موعدة وعدها إياه
(  ) 87وال ختزين بمعاتبتي عىل ما فرطت من اخلزي بمعنى اهلوان أو من
اخلزاية بمعنى احلياء يوم يبعثون الضمري للعباد ألهنم معلومون
(  ) 88يوم ال ينفع مال وال بنون
(  ) 89اال من اتى اهلل بقلب سليم اي ال ينفعان أحدا اال خملصا سليم القلب
(  ) 90وأزلفت اجلنة للمتقني بحيث يروهنا من املوقف فيتبجحون بأهنم
املحشورون إليها
(  ) 91وبرزت اجلحيم للغاوين فريوهنا مكشوفة ويتحرسون عىل أهنم
املسوقون إليها
(  ) 93من دون اهلل أين آهلتكم الذين تزعمون أهنم شفعاؤكم هل ينرصونكم
بدفع العذاب عنكم أو ينترصون بدفعه عن أنفسهم ألهنم وآهلتهم يدخلون النار
(  ) 94فكبكبوا فيها هم والغاوون اي اآلهلة وعبدهتم والكبكبة تكرير الكب
(  ) 95وجنود إبليس أمجعون
(  ) 96قالوا وهم فيها خيتصمون
(  ) 97تاهلل ان كنا أي كنا لفي ضالل مبني
(  ) 98إذ نسويكم برب العاملني

أخبار

ومتابعات

•مدرسة االمام الحسين في العتبة الحسينية المقدسة تعلن بدء التسجيل في اكبر
مشروع للدراسة الحوزوية المفتوحة عبر االنترنت.
•(احمد سعد الدين) االمين العام لمجلس النواب المصري:
ان بروتوكول التعاون المشترك الذي وقع بين مجلسا النواب
العراقي والمصري يهدف الى تبادل الخبرات والمعلومات
لتعزيز القدرات والكفاءات في العمل البرلماني.

تؤمن طريق (بغداد – كركوك) بشكل كامل
عمليات(ثأر الشهداء) ّ
كشف املتحدث الرسمي باسم احلشد الشعبي يف حمور الشامل (عيل احلسيني)عن تامني الطريق الرابط بني العاصمة بغداد وحمافظة
كركوك بشكل كامل .بالتزامن مع تفتيش(  ) 15منطقة وقرية شامل غرب كركوك ،وضبطت كميات كبرية من االسلحة واالعتدة التابعة
لالرهابيني ،فيام انطلقت عملية امنية واسعة داخل قضاء خممور ،يف املوصل .وقال احلسيني :إن عمليات ثار الشهداء حققت مجيع أهدافها
برضب أوكار داعش اإلرهابية يف مناطق صالح الدين ودياىل وكركوك ،الفتا إىل إن القوات األمنية أ ّمنت الطريق املمتد من العاصمة
بغداد وحتى حمافظة كركوك بشكل كامل واملقدر بـ 200كيلو مرت .وأضاف إن القوات األمنية واحلشد الشعبي مستمرة بمالحقة عنارص
داعش اإلرهابية يف حمافظة كركوك ودياىل وصالح الدين ،مبينا إن قوات احلشد واألمنية سيطرتا عىل املناطق التي تشهد عمليات خطف
واغتيال قرب الطريق الرابط بني بغداد وكركوك.

خطة أمنية لحماية الطريق البري للحجاج من كربالء وحتى السعودية
اكدت قيادة عمليات الفرات االوسط للحشد الشعبي تأمني طريق احلج الربي
املمتد من قضاء النخيب باجتاه منفذ عرعر احلدودي مع السعودية .يأيت ذلك
تزامنا مع اعالن هيئة احلج والعمرة عن حتديد يوم اجلمعة  2018/ 7/ 27موعدا
النطالق اوىل قوافل احلج الربية من املحافظات العراقية عرب منفذ عرعر احلدودي
باجتاه املدينة املنورة بواقع  350قافلة وبمعدل اكثر من  50حافلة يوميا .وقال قائد
عمليات الفرات االوسط للحشد الشعبي اللواء (عيل احلمداين)  :تم تأمني طريق
احلج الربي بني قضاء النخيب وصوال اىل منفذ عرعر احلدودي من قبل قطعات
احلشد الشعبي املتمثلة بلواء عيل االكرب التابع للعتبة احلسينية املقدسة وفرقة
االمام عيل عليه السالم التابعة للعتبة العلوية املقدسة وفصائل اخرى .وأضاف,
ان التنسيق جيري مع عمليات االنبار واللواء السابع يف املنطقة اخلامسة من قيادة
رشطة احلدود لفتح مقر مسيطر يف منطقة النخيب ,واجراء عمليات واسعة لتأمني
الصحراء ونرش نقاط مرابطة عىل الطريق .وبني ان املهمة املقبلة هلذه القطعات هو
مسك وتأمني الطريق ملرور قوافل احلجاج واملعتمرين.

باألرقام

• ( )12ألف متطوع تشرفوا بتقديم الخدمات للمرقد العلوي الطاهر وزائريه
الكرام خالل النصف األول من العام الحالي ...2018

• ( )10مليارات دينار كلفة إعادة تأهيل طريق (سامراء -
دور –العلم) الواقع في محافظة صالح الدين..حسب وزارة
االعمار واإلسكان...
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• ( )328نائبًا من ال��دورة السابقة يحالون الى
التقاعد بأمر من رئيس الجمهورية..

• خريجو المعهد العالي للتطوير االمني واإلداري
يؤدّ ون َق َسم التخرج والوالء هلل حفظ ارض الوطن وشعبه
ومقدساته من داخل الصحن الحسيني الشريف.

•زعماء الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي الناتو
يشكلون بعثة رسمية لمساعدة العراق لرفع كفاءة
القوات األمنية والعسكرية لدرء المخاطر..

• (منتصر الزغبي) سفير المملكة االردنية الهاشمية في بغداد :
ان الحكومة االردنية تدعم بالكامل الحكومة العراقية في مجال محاربة
اإلرهاب والسعي لفتح اطر جديدة للتعاون من اجل اعانة العوائل المهجرة
والنازحة في العودة الى مناطقها...

وزارة االتص����االت تباش����ر برب����ط الش����ركات
المزودة لالنترنت ببوابات النفاذ الدولية

االعالم العراقي يمنح جائزة أفضل
برنامج ديني إلذاعة الروضة الحسينية
حازت اذاعة الروضة احلسينية املقدسة عىل جائزة افضل برنامج
ديني ضمن املسابقة التي نظمتها شبكة االعالم العراقي وتنافست
خالهلا اكثر من اربعني اذاع��ة حملية ودولية .وق��ال مدير اذاعة
الروضة احلسينية املقدسة عيل شرب ان احد برامج االذاع��ة حاز
عىل جائزة افضل برنامج ديني ضمن املسابقة التي نظمتها شبكة
االعالم العراقي بمناسبة ايقاد الشمعة الثانية والثامنني لتأسيسها.
وأضاف ،عنوان الربنامج الفائز يف املسابقة هو قلب مع القرآن ،من
اعداد وتقديم مصطفى ناجي وإخراج مهدي عكلة.
واجلدير بالذكر ان إذاع��ة الروضة احلسينية احدى شعب قسم
االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة متكنت من اعداد وإخراج العديد
من الربامج املميزة للمستمعني واملتابعني داخل وخارج العراق.

ب��ارشت مالكات وزارة االتصاالت ،عمليات ربط
الرشكات امل��زودة لالنرتنت ببوابات النفاذ الدولية،
لتحسني اخلدمة ومراقبة السعات الداخلة للبلد واحلد
من عمليات هتريبها .وذكر املتحدث الرسمي باسم
الوزارة( ،حازم حممد عيل) أن «العمل جار الستكامل
ربط باقي السعات إلدخاهلا يف املنظومة ،بغية حتسني
ورفع مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني» ،مؤكدا عىل
«رضورة الربط الذي متر من خالله سعات االنرتنت
الواصلة للمستهلك ،حيث ستكون حتت إرشاف
وإدارة الوزارة واحلكومة العراقية ،وهذا ما ينعكس عىل
جودة اخلدمة من ناحية االستقرار والثبوتية ،وبالتايل
يكون من السهل حتديد العارضة ومعاجلة أي خلل أو
قطع بأرسع وقت ممكن ،خاصة وقد عانى املستخدمون
يف االون��ة األخ�يرة من قطوعات وتذبذب اخلدمة».
واضاف ان «البوابات ستسهم يف تعزيز األمن الوطني
عن طريق مراقبة السعات الداخلة للبلد من قبل جلان
مشرتكة من وزارة االتصاالت ملحاسبة الرشكات التي
جتهز االنرتنت بشكل غري قانوين.
Ahrarweekly
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التقوى

اإلن����س����ان ف���ي بعض
ال�����ح�����االت ال ي��ع��رف
مصلحته ،فلو خال مع
نفسه فإنه سيأخذ بها
يمينًا وش��م��ا ًال ،يقتنع
بفكرة ث��م س��رع��ان ما
ٍ
ي��ب��دّ ل ع��ن��ه��ا ،ويقتنع
بأخرى ويتركها..
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عندما نتحدث عن التقوى وهي وصية األنبياء
واألئمة (عليهم السالم) ،يف القرآن الكريم
وق��د ورد أكثر من  40م��وردا تتحدث عن
التقوى ،وكذا أمري املؤمنني (عليه السالم) ذكر
التقوى ،ومن املوارد األخرى أن اإلنسان إذا
أراد أن خيطب فعليه أن يقدّ م التقوى ،ولعل
االلتفات إىل أن اهلل تعاىل دائ ًام هو ّ
مطلع علينا،
ودائام يراقب أعاملنا ،واإلنسان عندما يويص
بالتقوى أو يتقي معنى ذلك أن يرى أن احد ًا
يراقبه ،وأن هنالك جه ًة تلحظ عليه كل ما
يصدر منه ،وه��ذه املراقبة من جهة التقويم
لسلوكه.
اإلنسان يف بعض احلاالت ال يعرف مصلحته،
فلو خال مع نفسه فإنه سيأخذ هبا يمين ًا وشام ً
ال،
ٍ
بفكرة ثم رسعان ما يبدّ ل عنها ،ويقتنع
يقتنع
بأخرى ويرتكها ،وما هذا إال خلفاء كثري من
املصالح أمامه ،فقد يعتقد أن هذه مصلحة
ثم يكتشف أهنا غري ذلك ،ولذلك كان حري
بنا أن عندما نويص أنفسنا أو ً
ال بالتقوى أن
نلجأ إىل تلك املعاين القيمة التي وضعت
أمام طريقنا ،وأنتم تعلمون أن مسألة اهلداية
هي عبارة عن إراءة الطريق ،فاإلنسان عندما
يميش يف الصحراء ثم يرد فهو يتيه أن ال يعلم
طريق النجاة وعندما يأتيه أحد ويريه طريق
النجاة فهو يسلك أو ال يسلك أمر عائد إليه،
املهم أن اإلنسان بعد أن يري هذا الطريق
وأصبح أمامه واضح ًا ،إذا كان اإلنسان حيب

نفسه فعليه أن يسلك طريق اهلداية؛ ّ
ألن حمبة
النفس املهالك واملزالق،
النفس البد أن جت ّنب
َ
ولذلك فإن األئمة (عليهم السالم) ،وعندنا
القرآن الكريم وهو كتاب هداية ينري الطريق،
وأن الذي فيه هو كالم اهلل تعاىل وكالمه نور،
َ
أمامك بينا
والنور عاد ًة ييضء جيعل الواقع
لبس فيه ،نعم قد تأتينا فكرة يمين ًا
وواضح ًا ال َ
وشام ً
ال جتعل هنالك ضبابية أمامنا علينا أن
نقشع هذا الضباب( ،حتى انقشعت سحائب
العمى) كام ورد يف بعض األدعية منها دعاء
(التوبة) ،فعندما نأيت لألئمة (عليهم السالم)
نرى أن هذا الكالم الصادر منهم هو عبارة
عن كالم القرآن بصياغة أخ��رى وتفاصيل
أخرى ،وعناية قريبة مني ومنك ،فإذا كانت
بعض اآلي���ات ال استطيع أن افهمها فه ًام
دقيق ًا فالشك أن صياغة الدعاء أو صياغة
ك�لام األئمة (عليهم ال��س�لام) متممة هلذا
احلجة ع َ
يل ،ولذلك أخويت نحن
البيان فستتم ّ
يف مكان الدعاء ال نتعامل معاملة كاملية،
والحظوا هذه النكتة أي نعم الدعاء مستحب
لكن يف مقام اختيار بعض مفاصل الدعاء ال
نتعامل تعام ً
ال كاملي ًا وإنام رضوري ًا ،باعتبار أن
هذا السلوك لو مل تأتِه الرمحة ومل يتغري ستبقى
املشكلة عندي وعندك ،وك ّلام حاولنا أن نجد
طريق ًا غري هذا الطريق ال نستطيع ،ويف بعض
احلاالت أن هذا احلل املخرتع مني ومنك بال
أن يكون له جذر صحيح فإن هذا احلل عني

املشكلة! ،أنا أعتقد ح ً
ال لكنه مشكلة ،ولذلك
أخ��واين عندما نتعامل مع لطف بنا األئمة
(عليهم السالم) وبثوه يف فقرات أو دعاء ال
نتعامل معه عىل شكل قضية كاملية وإنام عىل
شكل قضية رضورية خصوص ًا أن بعض املوارد
تتحدث عن الكبائر بطريقة أخرى ،وهي اآلثار
التي ترتكها هذه األمم ،مث ً
ال نالحظ أن الفقيه
عندما يفتي يف موضوع وحكم ،مث ً
ال عندما
يقول :الغيبة حرام ،وأنا وأنت بمقتىض التدين
جيب أن نجتنب ،يف بعض احلاالت تأيت الرواية
ترشح اآلثار السلبية التي ترتكها الغيبة ،الدعاء
يرشح بعنوان عامل نفيس األث��ر ال��ذي ترتكه
الغيبة سواء أكان أثر ًا فردي ًا أو جمتمعي ًا ،ولذلك
املجتمع عبارة عن كيان حمدد
عندما نتخيل أن
َ
ونرى هذه الكبائر نحن نراها تنخر يف بناء وبنية
هذا املجتمع ،بشكل دقيق إال أن ينهار ،وهذه
يتصور أنه
النظرة حتتاج إىل توفيق ،أن اإلنسان
ّ
شخص ليس له قيمة فكيف يؤثر عىل جمتمع
يكون أع��داده باملاليني؟ واآلخ��ر يتصور أن
ليس له قيمة ،واحلقيقة خالف ذلك متام ًا ،نعم
املجتمع ال ينهار بني ليلة وضحاها وإنام بشكل
تدرجيي إىل أن يصعب بعد ذلك مللمة أطراف
املجتمع بشكل حتفظ كيانه ،ولذلك أخواين
عندما نتعامل مع بعض املفاسد غري اجلانب
املحرم ،نتعامل معها من باب حرصنا مع بقاء
ّ
جمتمعنا ،وننظر أن لعل نكتة األمر باملعروف
والنهي عن املنكر والتشديد يف الروايات الرشيفة
عليها لعل النكتة من هذا الباب ،أن هذا اهنيار
للمجتمع وإذا أنت مل تأمر باملعروف مل تن َه عن
املنكر فإنك قصرّ ت اجتاه جمتمعك ،وأنت كان

جيب أن تكون عام ً
ال صحي ًا يف
بناء املجتمع ،هنالك خطورة يف
بناء املجتمع نتيجة اآلثام ،هذه اخلطبة
األوىل عاد ًة يلحظ فيها اجلانب الرشعي بشكل
َ
ّ
فصل
مركز حتى وإن كانت اخلطبة الثانية ـ ال
بينهام ـ لكن جرت العادة أن هذا اجلانب جيب
أن يلحظ ،ولذلك عندما ُيدق ناقوس اخلطر يف
كيان األمة فعلينا مجيع ًا أن ننتبه.
نالحظ يف القرآن الكريم (ظهر الفساد يف الرب
والبحر بام كسبت أي��دي ال��ن��اس) ،ونالحظ
الدقة ـ الرب والبحر ـ قضايا تكوينية و ـ كسبت
أيدي الناس ـ قضايا رشعية ،أنا أكسب عم ً
ال
وأنت تكسب عم ً
ال ،وفحوى هذا الكسب له
آثار تؤثر عىل بناء املجتمع ،ولذلك ال نتعامل
أخ��واين مع بعض فقرات األدع��ي��ة من باب
الكامل ،أو من باب الرتف الفكري كام يعبرّ
عنه وإنام من باب الرضورة ،وعلينا أن نلتفت
وجهنا األئمة األطهار (عليهم السالم)
كيف ّ
النبي األعظم (صىل اهلل عليه وآله)،
ومن قبلهم ّ
وكيف وجهنا القرآن الكريم؟ ،وهم ال يريدون
مصلحة شخصية يف ذل��ك؛ وإن�ما لسالمتنا،
أفراد ًا ومجاعات ،وأنّا لنعجب من تسارع اهنيار
لبعض القيم ،تسارع هذا االهنيار ،وال يوجد
أحد ّ
حيذر من ذلك وحياول أن يقف يف طريق
ذلك ،هذا إن ّ
دل عىل يشء فإنه يدل عىل أننا ال
نتحسس وال نكرتث ،وبالنتيجة
نرى! ..وال
ّ
هذه القيم تبدأ شيئ ًا فشيئ ًا تتالشى واألسوأ أن
نتلبس بقيم أخرى ال ترتبط بنا ،ألننا مل نستطع
ّ
أن نفهم هذه األمور.

إذا أن�����ت ل����م ت��أم��ر
بالمعروف لم تنهَ عن
�ص��رت
ال��م��ن��ك��ر ف��إن��ك ق� ّ
اتجاه مجتمعك ،وأنت
ك���ان ي��ج��ب أن ت��ك��ون
ع��ام� ً
لا صحيًا ف��ي بناء
المجتمع..
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ُ
السيد الصافي يتناول شروطا أربعة لنجاح الخادم
في مهمة تقديم الخدمة لآلخرين
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
/ 6ذي القعدة1439 /هـ الموافق 2018/7/20م تحدث سماحته بالحد األدنى عن شروط الخدمة قائ ً
ال:

اخ��ويت اخ���وايت اع��رض ع�لى مسامعكم
الكريمة األمر التايل:
ِ
عندما يتصدى أحدٌ
خلدمة أحد ،وعنوان
اخلدمة الذي أنا بصدده هو ذلك العنوان
العام ال��ذي يسعى إليه اإلنسان العاقل
الذي يحُ ب أن خيدم اآلخرين.
وطبع ًا ك ّلام توسعت دائرة اخلدمة أو توسع
نطاق املخدوم؛ كلام كانت مقومات اخلدمة
أهم وأ ّدق وأعقد..
وأن���ا س��أج��ع��ل ه���ذا امل��ف��ه��وم ه��و حم��ور
احلديث ،وسأبني بعض النقاط املهمة
إلنجاح وظيفة من يتصدى للخدمة..
سيسأل سائل يقول أي خدمة تعني؟ أنا
ال أحتدث عن خدمة يف اطار حمدد وانام
مفهوم خدمة ..الذي يسعى اىل أن خيدم
يف جانب الطب مثال ًهذه خدمة ..الذي
يسعى يف أن خيدم يف جانب البناء هذه
خدمة ،ال��ذي يسعى ان خيدم يف جانب
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السياسة هذه خدمة ..فالذي خيدم مريضه
خدمة وال��ذي خيدم شعبه خدمة والذي
خيدم اآلخرين من زوايا معينة خدمة ..أنا
احتدث عن اخلدمة هبذا املفهوم ..فإذا كان
كذلك سيتصدى زيد ألن خيدم ..ما هو
املطلوب منك يا زيد عندما تتصدى ألن
ختدم وفق ما ذكرت وأمثلة اخرى؟
الب��د ان حتصل ع�لى ام��ور أرب��ع��ة باحلد
األدنى:
أو ً
ال:
ه��ذا اخل��ادم ال��ذي يسعى للخدمة البد
ان يكون عامل ًا بام يريد ان خيدم وهذه من
االمور البدهيية حتى ال يسعى كل احد ان
خيدم كل خدمة لكل أحد وهذا غري ممكن
فالبد ان اكون عامل ًا بام اريد ان اخدم ،ال
يمكن ان اتصدى خلدمة طبية وانا ال افهم
يف الطب ،ال يمكن ان اتصدى خلدمة
رشحي��ة م��ن ال��ن��اس وان��ا ال أفهم نوعية

اخلدمة ،..فالبد ان اكون عامل ًا بام اريد ان
افعل حتى عندما اتصدى او ادعي هذه
دعواي تكون صادقة ألنني متوفر داخلي ًا
وعامل وملتفت اىل ما اريد ان اخدم ..أما
اذا مل أكن بذلك فاخلدمة ال تتحقق وان
سعيت اليها ألن اخلدمة ليست شعار ًا وانام
اخلدمة عبارة عن امر واقعي..
هذه النقطة االوىل ان البد ان اكون عامل ًا
حتى استطيع ان اخدم بالشكل اجليد وإال
سيكون تصديا فيه سوء اكثر مما فيه نفع..
ثاني ًا:
انني اذا اردت ان اخدم البد ان استعني
بأدوات جيدة تعينني عىل اخلدمة وتفهم
مرشوعي اىل اخلدمة ،اآلن اريد ان اخدم
رشحي��ة من زاوي��ة طبية فالبد ان تكون
عندي ادوات يفهمون نوعية اخلدمة
الطبية ويساعدونني عىل تقوية هذه اخلدمة
حتى رأي جيد يضاف اىل رأي جيد حتى

تتحقق هذه اخلدمة بالشكل الواسع طبع ًا
وكلام توسعت اخلدمة قطع ًا احتاج اىل
ادوات اكثر واقوى وأركز وأدق..
ثالث ًا:
ان��ا عندما اري��د ان اخ��دم الب��د ان اضع
عامل الزمن او عامل الوقت أمامي ال
يمكن اريد ان اخدم والوقت مفتوح البد
ان اجعل يل سقف ًا زمني ًا حتى اعرف انني
قادر عىل ان احقق اخلدمة يف هذا الزمن أو
ال ،وطبع ًا االمور الوقتية مهمة لتحفيزي
عىل اخلدمة أكثر إلرساعي خصوص ًا اذا
كان نطاق اخلدمة نطاق ًا واسع ًا..
ٌ
مر عىل بئر
الحظوا مر
رجل يف صحراء َّ
سمع م��ن داخ��ل البئر شخصا يرصخ
انجدوين ..انجدوين ..التفت فوجد رجال
ً يف البئر ،قال ما بك؟ قال انقذين ،قال هل
تستطيع ان تصرب اىل ان اذهب اىل املدينة
وآتيك بحبل..؟ قال هذا ليس س��ؤاال ً
جيد ًا ألين صربت أم مل أصرب انا يف البئر!!
عجل بمجيء احلبل
اذه��ب اىل املدينة ّ
وانقذين األمر أمامك ال حيتاج ان تسأل..
عامل الوقت املهم انت تريد ان تنقذين
..او انت تريد ان ختدمني ملاذا تسألني..
اذهب و اتني باحلبل واجعل يدك بيدي
وانقذين!!

عامل الوقت للذي يريد ان خيدم حتى
تتحقق اخلدمة مهم..
رابع ًا وهو األهم :
البد ان حتصل ثقة بني من يريد ان خيدم
وب�ين من يريد ان خيدمه ..الب��د ان يثق
أحدهم باآلخر ،اآلن ع�شرة م��رىض انا
اري��د ان اخدمهم طبي ًا البد ان يثقوا يب
وأثق هبم حتى أحدنا ُيعني اآلخر..
اخلدمة املطلوبة حمورها ان تكون هناك
ثقة بني الطرفني وهذه الثقة تحُ قق خدمة
اخ��رى ..اخلدمة ليست شعار ًا اخلدمة
ع��ب��ارة ع��ن أم��ر واق��ع��ي ..اخل��دم��ة عمل
وليست ِشعارا..
هذه اربعة امور يف احلد األدن��ى ٌ
كل م ّنا
يريد ان خيدم لكن البد اذا اردنا ان تتحقق
اخلدمة علينا باحلد األدنى ان نحتفظ هبذه
االمور التي ذكرت.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يوفق اجلميع
خلدمة بعضهم بعض ًا وان يأخذ بأيادينا
ملا حيب وي��رىض ..اللهم اغفر للمؤمنني
واملؤمنات واملسلمني واملسلامت االحياء
منهم واالم��وات تابع اللهم بيننا وبينهم
باخلريات وصىل اهلل تعاىل عىل سيدنا حممد
وعىل آله الطيبني الطاهرين.

ه���ذا ال���خ���ادم ال����ذي يسعى
للخدمة الب��د ان يكون عالمًا
بما يريد ان يخدم وهذه من
االمور البديهية حتى ال يسعى
كل اح��د ان يخدم كل خدمة
لكل أحد وهذا غير ممكن

انا عندما اري��د ان اخ��دم البد
ان اضع عامل الزمن او عامل
الوقت أمامي ال يمكن اريد ان
اخ��دم والوقت مفتوح الب��د ان
اجعل لي سقفًا زمنيًا
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من وحي خطبة الجمعة
طالب عباس الظاهر

معنى اخلدمة هي واجبات شخص يعمل
حلساب اآلخرين ويقوم بحاجتهم ،وهذه
اخلدمة املقدمة ..إما أن تكون نية القائم
هبا وأعني به (اخل��ادم) ،نيته تطوعية كام
يف خدام زوار اإلمام احلسني عليه السالم
مثال أو مقابل تقايض أجور ،كام الطبيب
واملهندس أو السيايس وغريهم.
وإذا سألك أحدهم مثال :بامذا أستطيع أن
أخدمك؟
بمعنى االستفسار عام تسأله من مساعدة
أو حاجة ليقضيها لك ،برشط أن تكون
ضمن حدود امكانيته ،وإال عليه أن حييلك
اىل صاحب االختصاص ال��ذي بإمكانه
القيام باملهمة وهي اخلدمة.
إذن ،ليس بمستطاع أي أح��د القيام
باخلدمة ،قبل توفر ملكات ومواهب
تؤهله ليكون خادم ًا بالفعل ،ولكي ينجح
يف عمله جتاه املخدوم أو املخدومني ،وال
تكفي يف هذا ..جمرد رغبة اخلادم  -وإن
تكن صادقة  -يف أن يقوم باخلدمة أو
يكتفي بالشعارات فقط  ،ألن اخلدمة عمل
جيب أن نتلمس أثره عىل أرض الواقع،
ولكي يستطيع مثل هذا اخل��ادم النجاح
بمهمته يف خدمة اآلخرين؛ عليه تنفيذ أبرز
رشوطها وهي:
العلم واملعرفة
هنا املقصود بالعلم هو إين جيب أن يكون
لدي علم بحدود امكانيايت فيام أنوي القيام
به من تقديم اخلدمة لآلخرين ،وكذلك أن
أقيم وأحسب
تكون لدي معرفة ..كيف ّ
ق��درايت عىل القيام باخلدمة ،وال أعطيها
أك�بر من حجمها الطبيعي ..فهل لدي
مث ً
ال استطاعة عىل تقديم اخلدمة املطلوبة
نوع ًا وك ًام؟ وإذا مل أكن كذلك فلامذا أتقدم
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مفهوم الخدمة
ُ
للقيام باخلدمة وهي ليست ضمن ما أتقنه
من اختصاص ،وما أجيده من خربات
لتقديم املساعدة لآلخرين فيها.
أي إذا مل أكن طبيب ًا عىل سبيل املثال ..هل
أستطيع أن أصف دواء أو أعالج مريض ًا؟!
بل األدهى من هذا  ..إذا مل أكن ذا علم
ومعرفة ..ملاذا اتصدى أساس ًا ملثل هذا
االخ��ت��ص��اص؛ فأفشل وأس��ب��ب األذى
لآلخرين وربام أقتلهم؟
املشكلة هي حينام ال يكون الرجل املناسب
يف املكان املناسب؛ فيرض من حيث إنه يريد
أن ينفع!.
مساندة ومعاونة
النجاح بتقديم اخلدمة أحيان ًا حيتاج اىل
فريق عمل منسجم وذي توجه متناسق مع
قائده ،إذا كانت اخلدمة لقطاعات كثرية
من املجتمع ..إذ ال يمكن أن يكون عم ً
ال
فردي ًا مهام تكن قدرات هذا الفرد ،بمعنى
إن العمل من الضخامة بحيث ال يكفي
للقيام به ملجرد شخص أو رأي واحد
دون معونة ومساندة من آخرين ضمن
نفس توجهه وأفكاره وفهمه ملسألة اخلدمة
ذاهت��ا ،أي إنه سيحتاج اىل أدوات فاعلة
وذات مواصفات عالية من أجل انجاز
اخلدمة بنجاح.
وباختصار شديد إن مسألة النجاح يف
تقديم اخلدمة لآلخرين ..أحيان ًا قد حتتاج
اىل عمل تضامني وتكاميل ما بني أطراف
عديدة متعاونة ،خاصة إذا ك��ان حجم
اخلدمة املطلوبة يشمل رشائح واسعة من
الناس.
عامل الوقت
ضمن ع��وام��ل ن��ج��اح أي م�ش�روع من
املشاريع اخلدمية أو يف غريها من مشاريع

أخرى ،هو عامل الوقت  ،فعندما توضع
خطط وتوقيتات زمنية ملتابعة سري العمل،
فهي مهمة جد ًا يف حساب اخلطوات بدقة،
ومراقبة وتأشري مدى تقدم امل�شروع أو
تلكؤه أو توقفه.
م��ن أج��ل اس��ت��ح��داث أس��ل��وب معاجلة
مناسب يف مفاصل امل�ش�روع املتلكئة،
وامكانية تشخيص اخللل احلاصل ،أو ربام
تعزيز مكامن القوة.
أم��ا أن ت�ترك األم���ور ع�لى عواهنها بال
توقيتات زم��ن��ي��ة ،وب�لا متابعة دقيقة
وتشخيص دقيق ..فهو أمر ال خيدم طريف
املعادلة؛ وأعني هبام اخلادم واملخدوم مع ًا.
ثقة متبادلة
هناك عامل مهم جد ًا ،ولعله أهم العوامل
التي سبق وأرشن��ا اليها من أجل نجاح
اخلادم يف تقديم خدمته لآلخرين ،وهو إن
اخلادم قبل أن يقوم باخلطوات العملية يف
مرشوع خدمته لآلخرين؛ عليه أن يكون
ال للخدمة أو ً
مؤه ً
ال ،وأن يثق اآلخرين
بقدراته ويتعاونوا معه ثاني ًا.
وسبيل كسب ثقة اخلادم للمخدومني..
سيمر طبع ًا عرب امتالكه ق��درات تقديم
اخلدمة ،والصدقية يف منهجه ،واجلدية يف
خطواته ،ومن ثم اخالصه يف عمله.
وإال كيف يتفاعل الناس مع مرشوعه،
وم��ن ث��م يتعاونون معه وه��م ال يثقون
بإمكانيته من تقديم هكذا خدمة مثال
أو يشكون يف امكانية نجاحه فيه ..أو
هم يظنون بأنه ال يملك القدر ال�لازم
من اخل�برات وامل��ؤه�لات للقيام بمهمة
خدمتهم؟

لو سألوك

a

ماهي المصادر التي تذكر ان االمام الصادق زار الكوفة؟
واسماء بعض من هاجر الى المدينة الخذ العلم ()3-3
 يف األم��ايل للشيخ الصدوق ص 469قال :حدثنا حممد بن عيل بن الفضل الكويف
(ريض اهلل عنه) يف مسجد أمري املؤمنني
(عليه السالم) بالكوفة ،قال :حدثنا حممد
بن جعفر املعروف بابن التبان ،قال :حدثنا
حممد بن القاسم النهمي ،قال :حدثنا حممد
بن عبد الوهاب ،قال :حدثنا إبراهيم بن
حممد الثقفي ،قال :حدثنا توبة بن اخلليل،
قال :سمعت حممد بن احلسن يقول :حدثنا
هارون بن خارجة ،قال :قال يل الصادق
جعفر بن حممد (عليهام السالم) :كم بني
منزلك وبني مسجد الكوفة ؟ فأخربته،
فقال :ما بقي ملك مقرب وال نبي مرسل
وال عبد صالح دخل الكوفة إال وقد صىل
فيه ،وإن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
مر به ليلة أرسي به ،فاستأذن له امللك
فصىل فيه ركعتني ،والصالة الفريضة فيه
ألف صالة ،والنافلة فيه مخسامئة صالة،

واجللوس فيه من غري تالوة قرآن عبادة،
فاته ولو زحفا.
 -3يف األم���ايل للشيخ ال��ص��دوق ص
 477قال :حدثنا أمحد بن زياد بن جعفر
اهلمداين (رمحه اهلل) ،قال :حدثنا عيل بن
إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن حممد
بن أيب عمري ،عن محزة بن مح��ران ،قال:
دخلت إىل الصادق جعفر بن حممد (عليهام
السالم) ،فقال يل :يا محزة ،من أين أقبلت
؟ قلت له :من الكوفة.
ق��ال :فبكى (عليه ال��س�لام) حتى بلت
دموعه حليته ،فقلت له :يا بن رسول اهلل،
ما لك أكثرت البكاء ؟ فقال :ذكرت عمي
زيدا وما صنع به فبكيت .فقلت له :وما
الذي ذكرت منه ؟ فقال :ذكرت مقتله،
وقد أصاب جبينه سهم ،فجاءه ابنه حييى
فانكب عليه ،وقال له :أبرش يا أبتاه ،فإنك
ترد عىل رسول اهلل وعيل وفاطمة واحلسن

واحلسني (ص��ل��وات اهلل عليهم) .قال:
أجل يا بني ،ثم دعا بحداد فنزع السهم
من جبينه ،فكانت نفسه معه ،فجيء به
إىل ساقية جتري عند بستان زائدة ،فحفر
له فيها ودف��ن ،وأج��رى عليه امل��اء وكان
معهم غالم سندي لبعضهم ،فذهب إىل
يوسف بن عمر من الغد فأخربه بدفنهم
إياه ،فأخرجه يوسف بن عمر فصلبه يف
الكناسة أرب��ع سنني ،ثم أمر به فأحرق
بالنار ،وذري يف الرياح ،فلعن اهلل قاتله
وخاذله ،وإىل اهلل جل اسمه أشكو ما نزل
بنا أهل بيت نبيه بعد موته ،وبه نستعني عىل
عدونا ،وهو خري مستعان.

ما بقي ملك مقرب وال نبي مرسل
وال عبد صالح دخل الكوفة إال وقد
صلى فيه ،وإن رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) مر به ليلة أسري به...
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كان حجة االسالم او نحوها.
 ٢ـ اذا كان احلملدار يتعهد الفراد احلملة بارشادهم اىل وظائفهم
الرشعية يف اداء املناسك ـ باحد الوجهني املتقدمني ـ فعليه ان
يكون حريص ًا عىل اداء هذه املهمة ولو باالستعانة بمرشدين
دينيني.
السؤال  :هل يعني ما ورد يف الروايات ــ من أن اهلل تعاىل يغفر
للحاج ما تقدم من ذنبه ــ أنه ال جيب عليه قضاء ما فاته من صالة
وصيام وأداء ما تع ّلق بذمته من كفارات ؟
اجلواب  :كال ال يعني ذلك بل معناه جمرد أنه إذا تاب ال يعاقب
عىل ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام وأما ما يلزمه من
القضاء والكفارة ونحو ذلك فالبد من اإلتيان به .
السؤال  :هل يكفي االشتغال بالعبادة يف مكة من أول الليل إىل
نصفه؟ وهل يكفي يف العبادة النظر إىل الكعبة وقراءة القرآن
واطافة احلجيج واإلجابة عىل األسئلة الدينية ؟
اجلواب  :االشتغال بالعبادة يف مكة يف النصف األول من الليل
ال يوجب سقوط وجوب املبيت بمنى يف النصف الثاين وإنام
يوجبه االشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إىل الفجر ،
وتكفي األعامل املذكورة مع اإلتيان هبا بقصد القربة لصدق
كونه يف طاعة اهلل تعاىل .
السؤال :يف املوارد التي يتوقف اداء املناسك (واقع ًا) عيل ثبوت
الرؤية الرشعية للهالل بداية الشهر ،فهل يعترب الثبوت يف الوطن
ام يف الديار املقدسة ،يف حالة اختالف بداية الشهر بني اإلثنني ؟
اجلواب  :يف الديار املقدسة .

الحج 3
السؤال  :املعروف عندنا ان من يذهب مع احلملدار الداء فريضة
يتحمل هذا احلملدار املسؤولية الرشعية عن بطالن
احلج املباركة ّ
احلج بالنسبة الي مكلف :
١ـ هل هذا املتعارف عندنا نافذ يف الرشيعة املقدسة وعىل َمن تقع
املسؤولية ؟
٢ـ بامذا تنصحون املعرفني واحلجاج وفق ًا الجابتكم السابقة ؟
اجلواب ١ :ـ اذا كان ما يتم استيجار احلملدار عليه هو نقل احلاج
اىل االماكن املقدسة مقيد ًا بارشاده اىل وظائفه الرشعية يف اداء
املناسك فمع ختلف احلملدار عن اداء مهمة االرشاد عىل وجهها
ال يستحق شيئ ًا عىل عمله ،واما اذا كان االرشاد اىل مناسك احلج
رشط ًا عىل احلملدار يف ضمن االتفاق املربم معه فمع ختلفه عنه
ٍ
حينئذ اجرة املثل للخدمات التي
حيق للحاج فسخ العقد وعليه
اداها له احلملدار ،ويف كل االحوال اذا ادى اخللل يف عمل احلاج
ـ ولو من جهة تقصري احلملدار يف ارشاده اىل وظيفته ـ اىل بطالن
احلج فهو ال يكون مربئ ًا لذمته وعليه االعادة يف عام الحق اذا
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السؤال  :انني من احلملدارية اقوم بانجاز معامالت احلجاج
االدارية وتوفري اخلدمات هلم اضافة اىل ارشادهم اىل مناسك
حجهم ولكن بعض احلجاج ال يحُ سن أداء واجباته رغم التوجيه
املتواصل له فقد خيطئ يف الوضوء أو الصالة أو الطواف وهكذا
فهل أكون مسؤو ً
ال رشعا عن خطئه ؟
تعهدت القيام به من توجيه
اجلواب  :اليشء عليك مع قيامك بام
َ
احلجاج وارشادهم ومساعدهتم يف االتيان بالعمل الصحيح عىل
الوجه املتعارف .
ما حكم المرأة التي تصبغ شعرها قبل الحج ؟

هل يجب الحج على البالغ اذا كان قد أدى الحج قبل البلوغ ؟
الجواب  :نعم يجب .

مصطلحات فقهية
السؤال :ماملقصود بطرح القميص عىل العاتق ؟
اجلواب :القاء الثوب عىل اجلسم دون ان يلبس .
السؤال :ماهو تعريف االستهالك يف الريق ؟
اجل��واب :يعني ان تكون نسبة وجوده يف الريق
ضئيلة جد ًا بحيث يصدق عليه انه يبلع ريقه .
املحجرة ؟
السؤال :ما هو تعريف االرض
ّ
اجل��واب :التحجري هو اع��داد االرض للبناء او
ال��زرع وال يوجب امللكية مامل يتحقق االحياء
ولكنه يكون بذلك احق من غريه يف احيائها .
السؤال :ما املقصود بالنجش؟
اجلواب :ان يزيد الرجل يف ثمن السلعة وهوال
يريد رشاءها بل النه يسمعه غريه فيزيد لزيادته.
السؤال :ما تعريف االكراه واالضطرار؟ مع ذكر
بعض االمثلة من واقع احلج ؟
اجلواب :االكراه يتحقق بفعل الغري عدوانا كام
لو أجربته السلطات عىل التظليل
او لبس املخيط بحيث لو مل يفعل
اجريت عليه العقوبة  ,واالضطرار
يتحقق ب���دون ذل��ك ك�ما لو
اضطر اىل التظليل او لبس
املخيط ملرض.
ال����س����ؤال :م��اه��و ال���ف���رق بني
املصطلحات الفقهية التالية :ال جيوز,
ال يرخص  ,حرام  ,الوجوب االحتياطي ؟
اجلواب :ال جيوز وحرام بمعنى واحد والوجوب
االحتياطي بمعنى ان املرجع ال يفتي فيه بالزام
فاما ان حتتاط وتعمل بام قال او ترجع اىل االعلم
بعده واالعلم بعده وال يرخص ايضا يوصل اىل
نفس النتيجة والفرق بينهام ففي االحتياط يرجع

اىل مالحظة ادلة احلكم وعدم الرتخيص يرجع اىل
املصالح املؤقتة.
السؤال :ما معنی احتاد االفق ؟
اجل��واب :املراد انه اذا شوهد اهلالل يف بلد فهو
كاف الي بلد متحد معه يف االفق ومعناه ان یكون
وجود اهلالل يف البلد االول مالزما لوجوده علی
افق البلد الثاين وان مل یشاهد ملانع وهذا یتم يف ما
اذا كان البلد الثاين غريب االول وكانا متقاربنی يف
خطوط العرض (شامل ـ جنوب).
السؤال :ما هو تعریف الغسل واملسح يف الوضوء؟
اجلواب :الغسل اجراء املاء علی العضو واملسح
ایصال الرطوبة بالید.
السؤال :ما هو تعریفکم للوجاء؟
اجلواب :الوجاء ،وهو ّ
رض االنثيني بحيث يبطل
اثرمها.
للجب؟
السؤال :ما هو تعریفکم
ّ
اجلب ،وهو قطع الذكر بحيث مل يبق منه
اجلوابّ :
ما يمكنه الوطء به.
السؤال :ما هو تعریفکم للعفل؟
اجلواب :العفل ،وهو حلم أو عظم ينبت يف الرحم
سواء منع من احلمل أو الوطء يف القبل أم ال عىل
االظهر.
السؤال :ما هو تعریفکم للمصاهرة؟
اجلواب :املصاهرة عالقة بني احد الزوجني مع
اقرباء االخر موجبة حلرمة النكاح اما عين ًا أو مجع ًا.
( امل��ص��در  :منتدى ال���وارث شعبة البحوث
والدراسات يف قسم الشؤون الدينية)
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العطاء الحسيني

الشيخ الكربالئي يثني على البرامج التعليمية
والتربوية لمدرسة السيدة رقية لأليتام..
اثنى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي على
وفد المدرسة بحضور السيد سعد
مالكات مدرسة السيدة رقية (عليها السالم) لأليتام خالل لقائه َ
الدين البناء المشرف على المدرسة ،كما اكد سماحته على الدور الكبير الذي تقدمه المد َرسة من
خدمات رعوية وابوية وتعليمية لشريحة األيتام».
األحرار :ضياء األسدي  /تصوير  :محمد القرعاوي

وق��ال السيد سعد ال��دي��ن هاشم البناء
مدير مكتب األمني العام وامل�شرف عىل
مدارس السيدة رقية لأليتام« :يأيت اهلدف
الرئييس من اللقاء هو لتثمني جهود كوادر
املدرسة طيلة فرتة العام الدرايس 2017ــ
 2018واحلصول عىل نسبة  %100يف
الصف السادس االبتدائي ،فض ً
ال عن
اقامتهم لسلسلة من النشاطات املتنوعة
كمعارض الرسم والتمثيل وحفل سنوي
لسن التكليف اضافة إلقامة سوق خريي
يكون ريعه لأليتام واعداد برنامج لتعليم
صالة اجلامعة» ،مضيف ًا ان «مهام الكوادر
تعدت مسألة الرتبية والتعليم وسامهت
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حممد عيل مسؤولة مركز احل��وراء زينب
«عليها السالم» لرعاية الفتيات قائلة:
«للمركز نشاطات عديدة وخمتلفة تقام مع
كوادر مدرسة السيدة رقية (عليها السالم)
وان لقاء املالكات التدريسية مع سامحة
الشيخ جاء داع�ما وموجها الستمرارية
امل��درس��ة بخدماهتا اجل��م��ة لتالميذها،
ونوهت عن تكريم املالكات بكتب شكر
وتقدير بغية تقديم األفضل».
باشعار املستفيدين اهنم يف رعاية دائمة وجدير بالذكر :ان مدرسة السيدة رقية
ختفيف ًا عنهم لفقدان األبوين والوحدة التي «عليها السالم» لأليتام هي احد املشاريع
يعيشوهنا».
االنسانية التابعة ملمثلية املرجعية الدينية
يف سياق متصل اوضحت املهندسة سارة العليا يف كربالء املقدسة.

العطاء الحسيني

سعيًا للوصول بهم الى االحترافية..

إعالمالعتبةالحسينيةيقيمدورةلمصوريهفيالتصويراالحترافي
تقرير :ضياء األسدي /تصوير :صالح السباح

اقام قسم إعالم العتبة احلسينية املقدسة
عىل قاعة خاتم األنبياء يف الصحن احلسيني
الرشيف دورة يف فن التصوير الفوتوغرايف
االحرتايف استمرت لسبعة ايام حارض فيها
املدرب حممد شبيب رئيس قسم املصورين
املحرتفني يف كلية كنغستون الربيطانية
واملحكم يف مسابقات فوتوغرافية دولية
هب��دف تطوير م��ه��ارات مصوري العتبة
املقدسة وصوال اىل االحرتافية.
وقال السيد مجال الدين الشهرستاين رئيس
قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة:
«استكام ً
ال لربنامج ال��دورات الصحفية
التي ينظمها قسم اعالم العتبة احلسينية
املقدسة ملنتسبيه اقيمت دورة احرتافية
للمصورين الفوتوغرافيني بالتنسيق مع
جامعة كنغستون الربيطانية وتستمر لسبعة
اي��ام ولكافة مصوري العتبة احلسينية يف
قسم اإلعالم».
واض��اف الشهرستاين «شهدت ال��دورة
حضور ع��دد من مصوري إع�لام العتبة
العباسية املقدسة ف��ض� ً
لا ع��ن مشاركة

مصورين من خ��ارج العتبتني املقدستني
لتعم ال��ف��ائ��دة بشكل اوس��ع واش��م��ل»،
منوه ًا ع��ن «نوعية ال���دورة باهنا كانت
مكثفة وستتبعها دورات احرتافية الحقة
يف العمل عىل برنامج الفوتوشوب ملعاجلة
الصور سيقدمها مدربان من عامن ومرص
الشقيقتني».
م��ن جهته حت��دث امل���درب حممد صالح
شبيب م��س��ؤول قسم التصوير يف كلية
( )king stoonالربيطانية ق��ائ� ً
لا:
«ال��دورة كانت باملستوى االح�ترايف ،وقد

اعتمدت يف البدء اجراء اختبار اويل اهلدف
منه حتديد املستويات وبعدها انطلقنا من
املصطلحات العلمية يف كيفية التعامل مع
الكامريا والعدسات وتأثرياهتا وامور تقنية
كثرية ،ومن ثم انتقلنا اىل كيفية التصوير
يف الطبيعة وكيف تستخدم االضاءات مع
الرتكيز عىل قواعد التقويم وكيفية اختيار
موضوع ال��ص��ورة والتوقيتات املناسبة
اللتقاط الصورة».
يف سياق متصل اكد املصور عامر اخلالدي
مسؤول شعبة املصورين« :ان ما يميز هذه
ال��دورة عن بقية ال��دورات ،ان للمدرب
خ�برة كبرية وبصمة خاصة كونه يتمتع
ب��رؤى خمتلفة ومطلعا عىل عمل متنوع
كتصوير الطبيعة و املدن و االثار والصور
الدعائية ،فحقيقة انا كمتدرب استفدت
منها كثري ًا ،واعتقد ان هذه الدورة ستجعل
م��ن امل��ص��وري��ن ذوي حرفية عالية عىل
مستوى عال من املعلومات اهلامة يف العمل
الفوتوغرايف من ناحية مجالية الصورة
وكيفية التقاطها».
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العتبة الحسينية تطلق مسابقة

«اقرأ بإسم ربك الثانية»

اعلن قسم أكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات
االستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن
تنظيم مسابقة علمية تحت عنوان (اق��رأ باسم ربك
الثانية) ،في سياق نشاطاته الفكرية والثقافية المتمثلة
بنشر علوم اهل البيت عليهم السالم وبناء مجتمع
قارئ متطلع للمعرفة.

االحرار :حسين نصر

ولتفاصيل اكثر عن املوضوع التقت جملة
«االح��رار» السيد عقيل الرشيفي معاون
مسؤول قسم أكاديمية ال��وارث للتنمية
البرشية وال��دراس��ات االسرتاتيجية يف
العتبة احلسينية املقدسة  :وحتدث قائال»
ان أكاديمية ال���وارث للتنمية البرشية
والدراسات االسرتاتيجية ستقيم مسابقتها
Ahrarweekly
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املعرفية اقرأ باسم ربك يف سنتها الثانية
ولعموم العراق يف شهر ترشين األول
وبشكل الكرتوين حيث ستكون عىل ثالثة
حماور .
وأضاف « ان املحور االول يتضمن الفكر
االسالمي « كتاب حقيقة الدين لسامحة
السيد حممد باقر السيستاين» والثاين حمور

التنمية البرشية وبناء االنسان « كتاب
سلوك واخالق االسالم ملرتىض مطهري»
وامل��ح��ور الثالث السياسة واالقتصاد
كتاب هنب الفقراء جون ميديل ترمجة بدر
الرفاعي موكدا ان مجيع هذه الكتب متوفرة
عىل قناة التليكرام اخلاصة باألكاديمية
بصيغة ( )pdfوهي النسخة املعتمدة فقط

العطاء الحسيني

وال تعتمد اي نسخ أخرى من بقية املواقع.
وتابع قائال» ان آلية اج��راء املسابقة ال حتتاج
االشرتاك اىل التسجيل املسبق بل تكون املشاركة
عرب قراءة الكتب اخلاصة باملحاور الثالثة مجيعها
واالستعداد ليوم املسابقة عل ًام أن املحاور الثالثة
تعامل كمحور واحد يف االختبار وحتديد النتائج
حيث سيحدد موعد االختبار يف شهر ترشين
األول من عام  2018احلايل إذ سيتم حتديد الوقت
الدقيق الحقا ،ويكون االختبار بشكل الكرتوين
عرب اسئلة واختيارات وبعدها تفرز النتائج ويف
حال التساوي بالدرجات يتم اجراء القرعة.
واكد» ان املسابقة فيها ثالث جوائز االوىل درع
املعرفة (منقوش بالذهب من عيار  21قرياطا
ب��وزن مثقال واح��د) مع مبلغ مليون دينار ،اما
اجلائزة الثانية ميدالية املعرفة ( من الفضة املطعمة
بالزاركون)  +مبلغ  750الف دينار واجلائزة الثالثة
هي من الفضة املطعمة بالزاركون) مع مبلغ 500
الف دينار» ،مضيفا» ان املراتب العرش بعد املركز
الثالث تكون عرش جوائز اخرى بقيمة () 250
الف دينار مع درع لكل فائز».
واوضح « ان رشوط االشرتاك يف املسابقة ان ال
يقل عمر املشارك فيها عن(  ) 15سنة ولكال
اجلنسني واهلدف من هذه املسابقة هو نرش العلوم
وامل��ع��ارف بمختلف حماورها وخاصة املعارف
االسالمية وبناء جمتمع ق��ارئ متطلع للمعرفة
وذل��ك ضمن إط��ار االسرتاتيجية التي تتبناها
ادارة االكاديمية املتمثلة يف اسرتاتيجية التوطني
املعريف لبناء جمتمع صالح متسلح بالقيم السامية
واالخ�لاق الرفيعة فض ً
ال عن املعارف األخرى
كاملعارف السياسية واالقتصادية والتنمية البرشية
للدفع بتعجيل الوصول اىل احلكم الرشيد ا ملبني
عىل قواعد اجتامعية صلبة ومتمكنة من األدوات
التي تؤهلها للوصول وحتقيق تلك الغايات».

انعقاد المؤتمر التأسيسي األول
لمترجمي لغة االشارة

األحرار /ضياء االسدي – تصوير /محمد الخفاجي

عقد مركز اإلمام احلسني «عليه السالم» التخصيص للصم ،التابع للعتبة
املؤمتر التأسييس األول ملرتمجي لغة اإلشارة ،بمشاركة
احلسينية املقدسة،
َ
نخبة مميزة من املرتمجني واملتخصصني من مجيع املحافظات العراقية ،عىل
قاعة سيد األوصياء يف احلائر احلسيني الرشيف.
وقال االستاذ باسم العطواين مسؤول مركز اإلمام احلسني «عليه السالم»
للصم« :يأيت اهلدف الرئييس النعقاد املؤمتر لتفعيل دور األخوة الصم يف
العراق ،بعد أن كانوا يعانون من التغييب والتهميش والظلم واحليف ،وهلل
احلمد وبدعم العتبة احلسينية املقدسة ،متكنا خالل فرتة وجيزة بأن نستدعي
أكرب عدد ممكن من هذه الرشحية املعطاء» ،مبين ًا ان «انعقاد هذا املؤمتر
حقيقية لتقديم األفضل هلم».
التأسييس جاء ليكون نواة
ّ
واضاف العطواين ،ان «املرتجم للغة اإلشارة ليس له حقوق قانونية ،وهو
حيتاج اىل دعم مادي ومعنوي أكثر من غريه ،فقد خرج املؤمتر بعدة توصيات
امهها مطالبة احلكومة بتخصيص درجة وظيفية من تعيينات كل عام بعنوان
مرتجم للغة إشارة لكي يتواجد يف الدوائر واملؤسسات احلكومية ،وهذا
يسهل ويذ ّلل من عقبات األخوة الصم يف مراجعة دوائر الدولة واقامة ورش
عمل يف كل حمافظات العراق ودعم هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات
التجمع».
اخلاصة يف بغداد ،باإلضافة اىل إصدار القوانني واألنظمة هلذا ّ
يذكر ان املؤمتر شهد عرض فيلم قصري يو ّثق النشاطات التي اقامها املركز
منذ تاريخ افتتاحه يف عام  2016لغاية العام احلايل أبرزها طبع القاموس
اإلشاري اخلاص بالصم.
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نسبة انجازه بلغت %14
العمل متواصل بمشروع مجمع اسكان الفقراء
والذي يتضمن بناء  900دار للفقراء

تقرير/قاسم عبد الهادي /تصوير/احمد القريشي

ضمن سلسلة المشاريع االستراتيجية الكبيرة التي تقوم بإنجازها االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
والتي تهدف لخدمة المجتمع العراقي بشكل عام والكربالئي خاصة ،وسعيها الحثيث في المساهمة بتأمين
دور إلسكان الفقراء في ظل أزمة السكن المتفاقمة في البالد وارتفاع أجور السكن ،حيث تواصل الكوادر الفنية
والهندسية والخدمية في شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عملها بإنجاز مشروع
مجمع اسكان الفقراء الكائن على طريق (كربالء ـ بابل).

تفاصيل عامة
ويف ه��ذا السياق حت��دث مدير امل�شروع
املهندس عبد الكريم السيد جابر ملجلة
«االح���رار» قائال :ان امل�شرف العام عىل
العمل يف م�شروع جممع اسكان الفقراء
التابع للعتبة احلسينية املقدسة هو قسم
املشاريع االسرتاتيجية ،واجلهة املنفذة
هي رشكة خريات السبطني وكالمها تابع
للعتبة احلسينية املقدسة ايضا ،حيث بلغت
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نسبة انجاز العمل فيه بحدود  ،% 14وان
مساحة االرض الكلية  385،336مرتا
مربعا ،واملساحة حتت البناء بلغت بحدود
133،600مرت مربع.
البناء وفق نموذجني
واضاف السيد جابر :يتألف املرشوع من
مرحلتني ،املرحلة االوىل تتضمن انشاء
دور سكنية بعدد  900دار بنموذجني
(االول يسمى نموذج «أ» يبنى عىل قطعة
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مساحتها  150مرتا مربعا والبناء بحدود
 120م�ترا مربعا ،الثاين يسمى نموذج
«ب» ويبنى عىل قطعة مساحتها  120مرتا
مربعا والبناء بحدود  120مرتا مربعا)،
والبناء للنموذجني يتألف من غرفتني
رئيسيتني خاصتني بالنوم اضافة اىل املطبخ
وجمموعتني من املرافق الصحية اضافة
اىل غرفة املعيشة «االستقبال» والكليدور
الداخيل والدرج،
م��رح��ل��ة ب��ن��اء اخ���رى تتضمن م��درس��ة
ومستوصفا وغريها
بينام املرحلة الثانية «احلديث ال يزال له»
تتضمن بناء م��درس��ة ابتدائية واخ��رى
ثانوية ومركز صحي مع حمطة ملعاجلة املياه
الثقيلة وغريها من البنى التحتية االخرى

كشبكات املاء واملجاري ومياه االمطار
وامل��ي��اه الثقيلة وال��ك��ه��رب��اء وال��ش��وارع
وغريها.
بلوكات خمتلفة التصاميم
واكمل حديثه :ان امل�شروع بشكل عام
مقسم اىل جماميع «بلوكات» يتكون الواحد
منهم من عدد معني من الدور ترتاوح من
( 4اىل  )30دار ومن نوع واحد من الدور
اما (أ بقطعة مساحتها  150مرتا مربعا ،او
من النوع ب بقطعة مساحتها  120مرتا
مربعا) بحيث ان كل جمموعة متالصقة
من الدور تكون بلوكا بنائيا ،حيث ان عدد
البلوكات  64بلوكا عىل نطاق املساحة
العامة.

مساحات خرض ومناظر طبيعية
مؤكدا :ان امل�شروع بشكل ع��ام حيتوي
ع�لى مساحات خ�ضر وش���وارع رئيسية
وايضا البنى التحتية التي ستكون ضمن
مرحلة البناء الثانية ومنها املركز الصحي
واملركز االبتدائية والثانوية ،بحيث ان
االسس االساسية التي اعتمدنا عليها يف
البناء كانت عبارة عن اخلرسان املسلحة
والبناء بالبلوك واجل��دران تنهى بواسطة
اللبخ باجلص م��ن ال��داخ��ل والسمنت
من اخلارج والتسطيح يكون عىل االكثر
بواسطة الطابوق الكربالئي واالرضيات
تكون بواسطة الكايش املوزائيك وان
املطبخ واملجاميع الصحية يتم اكساؤها
بالسرياميك.
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برعاية العتبة العباسية المقدسة..
هيئة الشعراء والرواديد تقيم مسابقة إلعداد رواديد حسينيين
االحرار /حسنين الزكروطي

بمشاركة اكثر من ( )75صوتا حسينيا
بمختلف الفئات العمرية ،وبالتعاون مع
قسم الشعائر واملواكب احلسينية يف العتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني ،وقسم
الشؤون الفكرية والثقافية التابع للعتبة
العباسية ،اقامت هيئة الشعراء والرواديد
احلسينيني يف مدينة ك��رب�لاء املقدسة
مسابقتها املوسومة بـ «كربالء املوحدة»
للرواديد احلسينيني ،والتي جاءت هبدف
إعداد جيل جديد من الرواديد احلسينيني
يأخذ ع�لى عاتقه نقل وق��ائ��ع واح��داث
جيسدها الشعراء عن اهل البيت (عليهم
السالم) من خالل القصائد احلسينية.
وقد شهدت املسابقة التي اقيمت عىل
قاعة االم��ام احلسن (عليه ال��س�لام) يف
Ahrarweekly

20

الصحن العبايس الرشيف سلسلة من
الفعاليات ابتدئت بقراءة آيات بينات من
الذكر احلكيم تالها عىل مسامع احلارضين
ا ُمل��ق��رئ عيل ال���وزين ،لتأيت بعدها كلمة
ممثل العتبة العباسية املقدسة السيد عدنان
جلوخان والتي جاء فيها« :ال ّ
شك ان
خدمة اهل البيت (عليهم السالم) من
االم��ور العظيمة وهل��ا ف��روع ومصاديق
متعددة ،فمنهم من يصنع الطعام ،ومنهم
م��ن خي��دم ال���زوار وي��أوهي��م ،ومنهم من
يقرأ وينشد وخيطب يف حب اهل البيت
(عليهم السالم) ،ومن هنا نستطيع القول
ان مصاديق خدمة اه��ل البيت (عليهم
هنر عظيم له فروع تصب يف اهنر
السالم) ٌ
اخلدمة ان صح التعبري ،و احد اصناف هذه

اخلدمة الوالئية هو «االنشاد» او كام هو
يعرف بالرادود احلسيني ،وباحلقيقة هذه
القضية مهمة جدا من حيث ان االنسان
يفجر طاقاته يف انشاد قصائد يف حب اهل
ُ
البيت (عليهم السالم) ،سواء إن كانت يف
الوالدات امليمونة ام يف املناسبات احلزينة
التي متر علينا فان ويف ِكال االمرين اهدافا
سامية للموالني».
م��ن جانبه حت��دث احل���اج ري���اض نعمة
السلامن رئيس قسم الشعائر واملواكب
احلسينية قائال« :بادرة طبية من االخوة يف
هيئة الشعراء والرواديد احلسينيني يف مدينة
كربالء املقدسة بالتعاون مع قسم الشعائر
واملواكب احلسينية وقسم الشؤون الفكرية
والثقافية بإقامة مسابقة كربالء املوحدة

العطاء الحسيني

الع��داد روادي��د حسينيني ،وباحلقيقة ان
الرادود يعترب سفري ًا للرسالة احلسينية من
خالل املنرب احلسيني ،ونسعى من خالل
ه��ذه املسابقات حتفيز الشباب ودع��م
مواهبهم احلسينية لكي يكونوا خري من
حيملون هذه الرسالة الطاهرة» ،مشريا
اىل ان «ع��دد املشاركني يف هذه املسابقة
وصل اىل اكثر من ( )75مشاركا من فئتي
الشباب والناشئني والتي ترتاوح اعامرهم
من سن ال��ـ(12ـ )30سنة» ،مبينا «سيتم
اختبارهم من قبل جلنة حتكيمية متكونة من
شعراء ورواديد خمتصني يف جمال القصيدة
وختم السلامن حديثه بالشكر
احلسينية»،
َ
واالمتنان اىل كل من ساهم يف نجاح هذه
املسابقة احلسينية ،آمال ان يستمر االخوة يف
هيئة الشعراء والرواديد بإقامة مسابقات
اوسع تشمل مجيع املحافظات العراقية».
فيام اش��ار الشاعر ف��راس االس��دي عضو
هيئة الشعراء والرواديد احلسينيني وعضو
اللجنة التحكيمية يف املسابقة اىل «التعاون
املثمر مع قسم الشعائر واملواكب احلسينية

وعدد من االقسام التابعة للعتبة العباسية
املقدسة إلقامة مسابقة «كربالء املوحدة»
هب��دف اع��داد جيل جديد من الرواديد
احلسينيني حياكي تراث القصائد احلسينية».
واض��اف االس��دي :ان «اللجنة املنظمة
للمسابقة قسمت املشاركني اىل فئتني
(الناشئني ،والشباب) ،وشملت الفئة
االوىل من سن (12ـ  )17عاما بينام كانت
فئة الشباب من سن (18ـ  )30عاما»،
مبينا :ان «املسابقة استمرت أربعة ايام،
وكانت االيام الثالثة االوىل منها الختبار
املشاركني بينام ك��ان اليوم الرابع ختام
املسابقة الختيار الفائزين االوائ��ل من
الفئتني وفق جلنة حتكيمية خمتصة مكونة
من مخسة حكام واملتمثلة بالشاعر (عودة
ضاحي التميمي والشاعر عبد الرسول
اخلفاجي مهدي هالل و الرادود احلسيني
عبد االم�ي�ر االم���وي وال��ش��اع��ر ف��راس
االسدي).
وق��د ع�ّب�رّ االس��دي عن سعادته بالدور
قدمته االمانة العامة
الكبري والفعال الذي
ُ

للعتبة العباسية املقدسة اىل هيئة الشعراء
والرواديد احلسينيني من خالل مسابقة
كربالء املوحدة ،آمال ان تكون هذه املبادرة
الثقافية هي اخلطوة االوىل الستقطاب
اص����وات حسينية اخ���رى م��ن خمتلف
املحافظات العراقية».
«ك��رب�لاء امل��وح��دة» ه��ي اخل��ط��وة االوىل
للغوص يف بحار العشق احلسيني
من جهة اخرى عرب املشارك فاضل العكايب
عن سعادته بالتجربة االوىل له يف املسابقة
قائال« :من دوافع العز واالفتخار ان اكون
بني املشاركني يف مسابقة خاصة بالصوت
احلسيني وحت���ت ارشاف شخصيات
متخصصة ب��األداء والصوت وهلا تاريخ
ومنجز كبري يف جمال الشعر واالنشاد ،آمال
بأن تكون هذه املسابقة هي مبادرة خري
لكل املشاركني للغوص يف بحار العشق
احلسيني والسري عىل هنج عاملقة الصوت
احلسيني امثال احلاج محزة الزغري و احلاج
ياسني الرميثي و احلاج باسم الكربالئي
وغريهم».
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مقاالت

اإلتكــــاء
عالء الشاهر

ليس من اجلديد يف ٍ
يشء مما سيتم استعراضه يف هذا املوقف فالشواهد
عليه كثرية ،ومن املمكن ألي شخص ان يلتمسها لو انه أعارها شيئ ًا
من االهتامم والتأمل  ،وقد يكون أهم مدخل ينبغي القيام به هو
االعتامد عىل
معرفة معنى العنوان للموضوع فاالتكاء يف اللغة هو
ُ
ٍ
ٍ
بصورة جلية يف قوله
يشء يف اجللوس أو يف الوقوف ،ونراه يتضح
َ
تعاىل { ُم َّت ِكئِنيَ ِف َيها َعلىَ األ َرائِ ِ
ك} إذ ان االرائك هنا ما ُيمثلها مقعد
ٍ
حكاية عن النبي موسى عليه
نجد ُمريح او يف قوله تعاىل يف
ُمز َّين ُم ّ
السالم {هي عصاي أتوكأ عليها}
وهنا سأستعرض صورة ذهنية حقيقية جتسدت أمامي وانا ّاه ُم
باخلروج من أحد أبواب مرقد اإلمام احلسني عليه السالم بعد اداء
ٍ
حيث ُ
الزيارة فإذا يب أرى رج ً
ال عجوز ًا ُ
عزيمة و وقار
اخلطى بكل
نحو مرقد سيد الشهداء عليه السالم وهو يتكئ بعصاه حماو ً
ال كسب
الوقت لقطع هذه املسافة فيتمتم ويناجي ربه وهو بجوار سيد شباب
ٍ
بلهفة بني رسعة
أهل اجلنة فيغدو ال ُيميز بني خطواته التي تتعثر
الوصول ملعشوقه ليكون فرح ًا وببطء ُا ِ
ثقل بالكهولة التي أخذت
منه مأخذها فيكون حزين ًا.
ان رؤية هذا املوقف يدعوننا للتأمل واالحتفاء به فهو يمثل قمة الوفاء
والتحدي للمعوقات حيث يمنح للفرد واملجتمع قوة معنوية عظيمة
تعمل عىل حتصني النفس وإطارها القيمي من التصدعات واهلفوات
فيحقق بذلك املوقف ُمنجز ًا اخالقي ًا باهر ًا جيعل من االنسانية مجعاء
ال ومتكام ً
تفتخر به وتتعلم منه درس ًا شام ً
ال يف حياتنا االسالمية .
ان ما يقوم به هذا الرجل عندما تنظر اليه والذي حتسه ُمفع ًام بالثقة
يف تفكريه واحرتامه ملن يقصد ُ ،يمثل خري مثال لقيادة املجتمع نحو
التطبيق االمثل لألهداف السامية التي اختطها االمام احلسني عليه
السالم فتعمل مثل هكذا حاالت عىل تفجري ينابيع العطاء والنهضة
لدى اجليل الصاعد من الشباب الذي تستثريه بطبيعة احلال مثل هذه
احلاالت فيجعل منها دروس ًا راسخة يف خط مسار احلياة القويمة
التي يسعى اليها كل انسان عاقل إذ اهنا متثل قمة السلوك املؤدب
وتسهم بشكل كبري يف إثراء الفكر والعقيدة .
اتكاء الشخص عىل عصاه يسبقه ّ
فصار لِزام ًا التيقن التام بان ّ
اتكاء
فكري يعكس صورة حقيقة ملكنوناته وهواجسه التي تتملكه إذ انه
حياول االستقواء هبا ايامن ًا منه بالوجهة ملن يقصد ،وهو ما يتضح من
باب التحليل املنطقي واحليايت اهلادئ املستخلص من قناعة الشخص
بإتكائه الذي ُيعرب عن عمق وشدة املحبة التي يك ّنها هذا العاشق
ملعشوقه وكيف ال واذا ما علمنا بان املعشوق هو ابن بنت رسول اهلل
عليه افضل الصالة و السالم.
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شهداؤنا

الى روح الشهيد (جليل سهر جابر)

ٌ
ّ
يخش الموت ..لحظة الحسم
بطل لم
حيدرعاشور

اش��ت��ع��ل ه��دي��ر ال��ل��ه��ب ع��ال��ي��ا يف حقول
(عالس) شامل حمافظة صالح الدين ،هبجوم
عصابات ال��ظ�لام ،فتصدى هلم رج��ال مل
خيشّ بهم او يرهبهم املوت يتقدمون بثبات،
وكأهنم يسبحون يف بحر من االنفالقات
واالن��ف��ج��ارات ،وال��رص��اص العشوائي
الغادر .وعلت اصوات املجاهدين لشحذ
اهل��م��م ،ون����داءات لبيك ي��ا حسني هزت
بصداها املنطقة برمتها..
وبقلب اس��د ق��ال (جليل سهر ال��ت��ايل):
احرتسوا ان شياطني(داعش) بسبعة ارواح.
واستقرت يف ذهن(جليل) فكرة ان يعرب
ساتر الصد الرتايب ،وبشجاعة مطلقة  ،وكان
يعرف بيقني أن ال يشء يمكن أن يقف يف
طريقه ،وال قوة متنعه او تعيقه عن حسم
املعركة بام يستطيع..فتجربته باحلرب مع

الدواعش تؤكد وراء كل قذائف اللهب
ورص��اص القناصني وان��ف��ج��ارات ،هناك
سيارات مفخخة جاهزة للهجوم.
استقر جليل خارج السواتر الرتابية بروح
قتالية عالية ،وجهز صاروخ قاذفته استعدادا
الي حماولة غدر للدواعش ،وهكذا بقي
لليلتني متعاقبتني يف رصد ،واضعا قذيفته
املحشوة بالصاروخ امامه ،وعندما ح ّلت
الليلة الثالثة ،خيم احلزن وارتفعت الكآبة
عىل كل يشء ،وجافا ُه النوم ،لكن ضمريه
بقي مستيقظا ،فاملسؤولية وارواح املجاهدين
كانت تنخر فيه كام تنخر دودة بجذع نخلة.
هبذه العقيدة الصلبة يف روحه ولدت فيه نفسا
متهيئة للتضحية من اجل العرض واالرض
واملقدسات.
كان فجر تلك الليلة مقبضا للنفس ،وما ان

انتهى من صالته حتى رأى سيارة مفخخة
صوب قاذفته
تتجه بقوة باجتاه (ع�لاس)ّ .
باجتاهها..كأن اهلل قد استجاب لصلواته ،وما
كان منه اال يرصخ اهلل أكرب..لبيك يا حسني..
فاطلق صاروخه فاخرتق السيارة امللغومة
فارتفع هليبها اىل عنان السامء ،ومل يبق هلا
اثر..ورسعان ما سمع اص��وات رشاشات
املجاهدين وقذائفهم ترد عىل اهلجوم االيل
والبرشي املفخخ واتباع الشيطان قد و ّلوا
فجر االبطال كل
االدبار مذعورين بعد ان ّ
املفخخني القادمني باجتاه(عالس).
وما ان ساد هدوء معركة القنابل البرشية
وااللية ،واالرض احل��رام مشتعلة بجثث
التكفرييني ،وب��دأت عملية انقاذ ما يمكن
ان��ق��اذه ب�ين صفوف احلشد الشعبي بكل
تشكيالته ،لكن (جليل) مل يرجع ،ومل يسمع
له صوت وال مههمة ،وقناص الدواعش بدأ
يصب نريانه عىل سواتر الصد ،والبدريون
شكلوا فرقة النقاذ بطلهم (جليل) ،لكن
تعرس ال��وص��ول اليه لكثافة ال��رص��اص.
وادرك����وا ان الصمت واهل����دوء ال ينبئ
بالنرص ،فمن اجل االرض املغتصبة وجسد
جليل الطاهر الذي بقي عرشة ايام بلياليها،
هتيكلت جماميع احلشد الشعبي من الرسايا
البدر واالكرب والعباس ..لتحرير االرض
واجلثامن.
وثمة أمر واح��د أش��اع بني صفوف احلشد
وال��ق��وات االمنية ان (جليل ال��ت��ايل) قدم
روح��ه قربانا ألرواح ك��ل املجاهدين يف
حقول عالس ،لوال تضحيته وبسالته مل يبق
احد منهم ،فهو اول من عرب السواتر ،وبقي
ثالث ليال يرصد حتركات الدواعش ،وكان
صاروخه ال��ذي فجر سيارة مفخخة كان
مفتاح النرص هلزيمة شعواء لداعش.
(جليل سهر جابر ) جماهد من اهايل مدينة
النارصية –سوق الشيوخ -تولد 1976
 ،فام أن جاء صوت نداء الفتوى الكفائية،
حتى التحق بصفوف املجاهدين البدريني
تاركا وراءه اربعة اطفال وزوجة واما وابا
وسجل يف سجالت احلسني ،شهيدا
وأخوةّ .
وشيع
بطال ،فرفعت االكف الوالئية نعشه ّ
بني احبابه يف سوق الشيوخ وزار جسده
املعطر بعطر الشهادة االئمة املعصومني
ودفن بجوار اسد اهلل الغالب ،غالب عىل كل
غالب ..يف مدينة النجف االرشف.
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كاتب وكتاب
َ
كيف َ
دافع أعالم الشيعة
عن سالمة القرآن الكريم؟
أفردَ الراحل الش���يخ محمد باقر القرش���ي (رضوان اهلل تعالى عليه) ،في كتابه (في
َ
الذين أكدّ وا بهت���ان القول بتحريف
رحاب الش���يعة) جانبًا لكلمات أعالم الش���يعة
القرآن الكريم ،بل وأكدّ وا على سالمته ذلك القرآن ال ريب فيه ،حيث أدلى كبار علماء
الشيعة بصيانة الذكر الحكيم من كل زيغ وتحريف ،وهذه بعض كلماتهم:
 - 1الشيخ الصدوق( :اعتقادنا يف القرآن أنه
كالم اهلل ووحيه وتنزيله وقوله وكتابه ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من
حكيم عليم وأنه القصص احلق  ،وأنه لقول
فصل ،وما هو باهلزل  ،وإن اهلل تبارك وتعاىل
حمدثه ومنزله ،وربه وحافظه ،واملتك ّلم به).
وأكد الشيخ الصدوق ما ذهبت إليه الشيعة
من سالمة القرآن احلكيم من التحريف بقوله:
(اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله اهلل تعاىل عىل
نبيه حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم وهو ما بني
الدفتني).
وأضاف( :ومن نسب إلينا إنا نقول :إنه أكثر
من ذلك فهو كاذب).
 - 2الشيخ الطويس ،قال( :أما الكالم يف زيادته
ونقصانه فمام ال يليق هبذا الكتاب املقصود منه
العلم بمعاين القرآن من بسملة وغريها ،ال
كلمة ،وال حرف ومجيع ما بني الدفتني مما يتىل
كالم اهلل تعاىل بالرضورة من املذهب بل الدين
وإمجاع املسلمني ،وإخبار النبي (ص) واألئمة
الطاهرين (عليهم السالم).
 - 3اإلمام رشف الدين :نفى نفي ًا قاطع ًا حتريف
القرآن الكريم قالّ :
(إن املذهب املحقق عند
علامء الفرقة اإلمامية االثني عرش أن القرآن
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الذي أنزله اهلل عىل نبيه هو ما بني الدفتني ،وهو
ما يف أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ،وأنه كان
جمموع ًا مؤلف ًا يف عهده (ص) ،وحفظه ونقله
ألوف من الصحابة ،ويظهر القرآن وينترش هبذا
الرتتيب عند ظهور اإلمام الثاين عرش عجل اهلل
تعاىل فرجه).
 - 4املحقق األردبييل ،قال( :وإذا ثبت تواتره –
أي القرآن الكريم  -فهو مأمون من االختالل،
مع أنه مضبوط يف الكتب حتى أنه معدود حرفا
حرف ًا وحركة حركة ،وكذا الكتابة وغريها ،مما
يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة عىل
ذلك والنقص).
 - 5اإلمام حممد احلسني كاشف الغطاء ،قال:
(أن الكتاب املوجود يف أي��دي املسلمني هو
الكتاب الذي أنزله اهلل تعاىل لإلعجاز والتحدي
ولتعلم األحكام ،ومتييز احلالل من احلرام ،وأنه
ال نقص فيه وال حتريف وال زيادة ،وعىل هذا
إمجاعهم  -أي الشيعة اإلمامية  -ومن ذهب
منهم أو من غريهم من فرق املسلمني إىل وجود
نقص فيه أو حتريف فهو خمطئ نص الكتاب
العظيم (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون)
واألخ��ب��ار ال���واردة من طرقنا أو طرقهم أي
العامة  -الظاهرة يف نقصه أو حتريفه ضعيفة

ش��اذة وأخبار آح��اد ال تفيد علام وال عمال
فأما أن تؤول بنحو من االعتبار أو يرضب هبا
اجلدار).
 - 6العالمة املظفر ،قال( :نعتقد أن القرآن
هو الوحي املنزل من اهلل تعاىل عىل لسان نبيه
األكرم (صىل اهلل عليه وآله) فيه تبيان لكل
يشء ،وهو معجزته اخلالدة ،التي أعجزت
البرش عن جماراهتا يف البالغة والفصاحة،
وفيام حوى حقائق ،ومعارف عالية ال يعرتيه
التبديل والتغيري والتحريف ،وهذا الذي بني
أيدينا نتلوه ،وهو نفس القرآن املنزل عىل النبي
األكرم ومن ادعى فيه غري ذلك فهو حمرتف أو
مغالط أو مشتبه ،وكلهم عىل غري هدى فإنه
كالم اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه،
وال من خلفه).
 - 7املحقق األميني ،ر ّد عىل أكاذيب ابن
حزم يف حتريف الشيعة للقرآن الكريم( :لكن
القارئ إذا فحص ونقب ال جيد يف طليعة
اإلمامية إال نفاة هذه الفرية ..هؤالء أعالم
اإلمامية ومحلة علومهم الكالئني لنواميسهم
وعقائدهم قدي ًام وحديث ًا يوقفونك عىل حني
الرجل فيام يقول :وه��ذه ف��رق الشيعة ويف
مقدمتهم اإلمامية جممعة عىل أن ما بني الدفتني
هو ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه).
بحث بحث ًا شام ً
َ
ال
 - 8اإلم��ام الطباطبائي،
وموضوعي ًا يف سالمة القرآن الكريم من ِّ
كل
زي��ادة ونقيصة ذكر ذلك يف تفسريه للقرآن
ّ
واستدل عليه بأوثق األدلة،
الكريم (امليزان)
ّ
استدل به الروايات التي أثرت عن
وكان مما
أئمة اهلدى (عليهم السالم) يف عرض األخبار
املتعارضة عىل كتاب اهلل فام وافقه منها فهو
حجة ،وم��ا خالفه فهو زخ���رف ،وكذلك
حديث الثقلني ال��ذي ينص عىل التمسك
حمرف ًا فهو غري حجة،
بكتاب اهلل تعاىل فلو كان ّ
والتمسك به).
وال جمال لعرض األخبار عليه
ّ

نظام الوكالء في عصر األئمة
من كتاب (اإلمام علي بن محمد الهادي  -مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي ألهل البيت)

بعد أن ّأكد األئمة من أهل البيت (عليهم السالم) عىل دورهم القيادي الديني
يف أوساط اجلامعة الصاحلة وأوضحوا أمهية الوالء هلم ،وأخذت تتسع الرقعة
يلبي حاجاهتم
اجلغرافية ألتباع أهل البيت (عليهم السالم) ،واحتاجوا اىل من ّ
الدينية ويكون حلقة وصل بينهم وبني أئمتهم (عليهم السالم) بادر األئمة (عليهم
السالم) اىل تعيني الوكالء املعتمدين هلم يف خمتلف املناطق وأرجعوا اليهم أتباعهم.
واملهام التي تو ّ
الها الوكالء هلم متثّلت يف بيان األحكام الرشعية واملواقف السياسية
ّ
واالجتامعية ،وتوجيه النصائح األخالقية والرتبوية ،واستالم احلقوق الرشعية
وتوزيعها ،وفصل النزاعات يّ
وتول األوقاف و ُامور القارصين الذين ال و ّيل هلم.
وتعترب الوثاقة أو العدالة رشط ًا أساسي ًا يف الوكيل فض ً
ال عن إيامنه ومعرفته بأحكام
الرشيعة وشؤوهنا ،ولباقته السياسية وقدرته عىل حفظ أرسار اإلمام وأتباعه من
ّ
احلكام وعيوهنم.
والوكالء منهم من يرتبط باإلمام (عليه السالم) بشكل مبارش ومنهم من يرتبط به
بواسطة وكيل آخر يعترب حمور ًا ملجموعة من الوكالء يف مناطق متقاربة.
ويعود تاريخ تأسيس هذا النظام اىل عرص اإلمام الصادق (عليه السالم) أو من
سبقه من األئمة (عليهم السالم) غري أنه قد اتّسع نطاقه وبدأ يتكامل بعد عرص
اإلمام الصادق (عليه السالم) نظر ًا للتطورات السياسية واملشاكل األمنية التي
أخذت حتيط باجلامعة الصاحلة وهتدد وجودهم وكياهنم.
ومنذ عرص اإلمام اجلواد (عليه السالم) وحتى ابتداء الغيبة الصغرى كان هلذا
النظام دور فاعل وكبري جد ًا يف حفظ كيان اجلامعة الصاحلة ووقايته من التفتت
واالهنيار.
وبفضل هذا النظام والعنارص الفاعلة فيه أصبح االنتقال اىل عرص غيبة اإلمام
املهدي (عليه السالم) ميسور ًا ،وق ّلت املخاطر الناشئة من ظاهرة الغيبة لإلمام
تطور اىل نظام النيابة اخلاصة
املعصوم اىل حدّ كان نظام الوكالء بكل خصائصه قد ّ
يف عرص الغيبة الصغرى فكان السفري هو النائب اخلاص الذي يقوم بدور اإلمام
املوجه ملجموعة الوكالء ...وهو الذي يقوم بدور الوساطة بني اإلمام والوكالء
ّ
وبني اإلمام واتباع اإلمام عرب هؤالء الوكالء.
أما مناطق النفوذ ومناطق تواجد الوكالء ،ففي احلجاز كانت املدينة ومكة واليمن،
ويف العراق ،كانت الكوفة وبغداد وسامراء وواسط والبرصة ،ويف ايران كانت
خراسان الكربى ـ بام فيها نيسابور وبيهق وسبزوار وبخارا وسمرقند وهرات ،وقم
وآوه والري وقزوين و مهدان وآذرباجيان وقرميسني واألهواز وسيستان وبست،
ويف شامل افريقيا كانت مرص أيض ًا من مناطق تواجد أتباع أهل البيت (عليهم
استقر فيها وكالؤهم وقاموا بدور مهزة الوصل املهمة وح ّققوا بذلك
السالم) التي
ّ
مهام األئمة (عليهم السالم).
مجلة من ّ
Ahrarweekly

25

والدة اإلمام علي بن موسى الرضا
في ذكرى
ِ
يا َ
حممد �سناء ال�شاله
أرض طوس حيث حل إمامي
(عليه السالم)

ي������ا �أر�� َ
������������ض ط�����و������س ح����ي����ث ح������ل �إم�����ام�����ي
ف������ال������ي������وم ع�������ر��������س ع�����ن�����د �آل حم���م���د
ف����ي����ه امل���ل��ائ������ك يف ال���������س����م����اء ت�������س���اب���ق���ت
وه���������ي ال����ب���������ش����ائ����ر ع�����ن�����د ك�������ل م���دي���ن���ة
ف�����ال�����ي�����وم م������ول������ود ال�����ر������ض�����ا ال�������س���ل���ط���ان
م���������������اذا �أو�����������ص����������ف ف��������رح��������ة ل������������والدة
م�������ع ان م����ث����ل����ي واخل�������ط�������اب�������ة م���ه���ن���ت���ي
وب������������������أن ع�����������ش�����ق�����ي ل�����ل�����إم����������ام وج���������ده
اين ب������ح������ب������ك خم������ل�������������ص م����ت����م���������س����ك
ي������ا �����ض����ام����ن���� ًا ل����ل����ن����ا�����س ع����ن����د ت���ق���ات���ه���م
ي��������ا ث�������ام�������ن اخل������ل������ف������اء ان م���������س����رت����ي
ب��������ل ان ك��������ل اخل�����ي����ر م��������ن ب����رك����ات����ك����م
ف������غ������دا اح������ت������ف������ايل ب���������ال���������والدة ع�������ادة
ل�����ل�����ق�����ائ�����م امل���������ه���������دي ج������ئ������ت م����ه����ن����ئ���� ًا
اذ ان ي�������وم�������ا ل����������ل����������والدة خ�������ال�������د ًا
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اه��������������دي ال�������ي�������ك حت�����ي�����ت�����ي و������س��ل��ام�����ي
ف�������ي�������ه ارت���������دي���������ن���������ا ح�������ل�������ة الأي����������������ام
يف ��������ش�������دو حل���������ن �أروع الأن���������غ���������ام
ب�������ول�������ي�������د ن�������������ور جن����������ل خ�����ي����ر �أن�������������ام
اب��������������ن ال�������ط�������ي�������ب���ي���ن م�����������ن ال���������ك���������رام
ع�����ج�����ز ال�����ل�����������س�����ان ف�����ق�����د ك����ت����ب����ت ك��ل�ام����ي
وج�����م�����ي�����ع �أ�������ص������ح������اب������ي ت�����ق�����ر م����ق����ام����ي
ي���ح���ت���اج �آالف���������� ًا م�����ن الأوراق والأق����ل����ام
ب������ال������دي������ن ف�����ي�����ه ع������ب������ادت������ي و�����ص����ي����ام����ي
ح�����������س�����ن امل������������������آب وج�������ن�������ة الأح�������ل������ام
�إ�����������ش����������راق وج������ه������ك ق�������د حم�������ا �آالم����������ي
ق��������د ن�����ل�����ت ف�����ي�����ه�����ا غ�����اي�����ت�����ي وم�������رام�������ي
ب������ت������ع������اق������ب الأي����������������������ام والأع����������������������وام
ع������ر�������س ال���������������والدة وال������دل������ي������ل ه���ي���ام���ي
ارخ�������������������ت ح����������ب���������� ًا وده الم��������ام��������ي
148=122+15+11هـ

َ
بين رحلتين

علي كاظم �سلطان

ت�سن��م قمة القلب �شموخا بالندى العذب ,ت�ألق ك�إ�شراق �شم�س اليتامى
َ
يف ب��رودة الأ�شي��اء ,فان��ا ر�ضيت��ك جرح��ا لأوداج��ي ,ر�ضيت��ك �ص�برا
لأوجاعي ,ر�ضيتك دمعا لأحداقي.
فف��ي ظلمات��ي الث�لاث كن��ت غذائ��ي ال��ذي ي�صن��ع نب�ضات��ي بحروفك
الأربع��ة ،الت��ي تخت��م كل خلية م��ن خالي��اي نب�ضات تع�بر امتدادات
الزم��ان لتنقلن��ي م��ن التال�ش��ي والفن��اء اىل الوج��ود والبق��اء بل اىل
اخلل��ود ,فيا �أيها الن��ور ال�ساطع امل�ض ّم��خ باحلمرة والدمع��ة �أح�س�ستك
نامو�س�� ًا يف �أخبي��ة االنعتاق ,وح�ين هجرت ظلماتي ور�أي��ت نور احلياة
ق�صتك
بكي��ت لأن��ه مل تكن فيه تل��ك احلمرة وتل��ك الدمعة ,فزف��رت ّ
وحرك��ت ي��دي لأجم��ع �أو�صال��ك املقطع��ة ولأفرق عن��ك اخليول لأين
�أراه��ا كما مل يرها الآخرون تط�أ الكتاب� ,أرى ع�صارة الطهر والف�ضيلة
تنه�شها حوافر اخليل ,و�ضعيف �صوت ينادي( الهي �إن كان هذا ير�ضيك
فخ��ذ حتى تر�ض��ى ) ,لأن �أمي �أر�ضعتني دموعها الت��ي اختزنتها عليك
خوفا من الظاملني ,تنب�ض كل خالياي (ح�سني ح�سني )...ف�أنت ناجيت
بارئك (الهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك) ,وبذا علمتنا
�أن نرف��ع النواظر والر�ؤو�س عاليا فن��ور اهلل ممتد من كربال اىل عنان
ال�سماء ولأنك االمتداد ال�سماوي دعني �أقل لك:
(م��اذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك)� ,إين لأ�شفق على ه�ؤالء,
كيف يعي�شون بال ح�سني بل كيف ميوتون بال ح�سني.
�أن��ا طفل��ك الر�ضي��ع فقدمن��ي قربان��ا لل�سه��ام ,فحرمل��ة ال ي�شب��ع م��ن
االنتق��ام� ,ضع خ��دك على خدي� ,أنا العبد الذي م��ا طاب ريحه �إال بك
وال َح ُ�سنَ ن�سبه �إال بانت�سابه �إليك  ,ها هي ال�سماء وا�ستني حني بكيتك
فبك��ت معي علي��ك وهاهي الرياح �سمعت ترنيم��ة �شدوي عليك فهاجت
ب�ص��وت حزي��ن لرت�سل تلك الع�برات للر�سول وللزه��راء عليك �سيدي,
ٍ
ان��ا طالب ال�ش��وق الإلهي الذي ينتظر اللق��اء بكربال لأدخل قلبك كما
دخلت بقلبي.
ً
راي��ة ودمك
ي��ا م��ن طلب��ت امل��وت لنحي��ا � ,إن م��اءك املحروم من��ه �صار
امل�سفوك �صار � ً
آية والنخل والنهر �شاهدان معي �أن موتك م�ستحيل.
�سي��دي يعذبني �أنن��ي �أقول يا ليتن��ي فيفي�ض �أ�س��اي وال ينطفئ فانزع
نعل��ي لأنظر لآيت��ك مع الزاحفني ب��ل لأنزع عني كل راحلت��ي ,لت�أتيك
نف�س��ي تبك��ي ب�لا زاد وال عدة(فحمل الزاد �أقبح كل �ش��يء � --إذا كان
الوفود على الكرمي).
�أراك يف كل زم��ان� ,أراك يف كل م��كان� ,أراك مع �آي��ات القر�آن� ,إين �أراك
حمم��دا (�ص) فعلمني يا حممد كربالء �أن ا�صنع من ظمئي �شعارا ومن
نحري انت�صارا.
علمن��ي �أن �أك��ون كزين��ب حتمل مع��اول احل��قِّ لتك�سر �أوث��ان التخاذل,
علمن��ي ذلك ال�شموخ الزينبي الذي �سجن �سجانه وق ّيد مكبليه ,علمني
�أن �أطوف البالد مع را�سك كي ارفع الأذان.
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ُ
حسين...
يا

معني أنا أكثر بزيارتك ..بمعرفتك!...
ّ

ُ
القارئ العا�شق ،مت ّعن و�أم�سك خيط النور� ،أنت
�أيها
معني مبعرفة من تزور ،هو � ْأن ت�أتي دائما اىل ُ
حيث
ّ
اخلفي..؟
اجلنة]..من مل يعرف الزيارة و�سرها
ْ
ّ
مل مي�سك خيط االميان واجلنة[ ،و�سيكون خائف ًا،
ما مل ي�صحح معرفته؟!..بو�ضوح �أك�ثر �ستم�ضي
وحت�صي ال��ذن��وب كال�سبات ال��ذي يت�سلق القلوب،
وت�شري اال�صابع اليه بال�شكوك والتهم.
معني انت باملعرفة �أكرث ،ان تعرف
ايها
ُ
الزائر املحبّ ،
معنى البكاء على ذبيح كربالء والدماء الزاكيات ،ان
حت�سب خطواتك عند الر�أ�س ال�شريف ،ف�أنت يف عمق
اجلنة� ،ض ْع را�سك على �شباك ال�ضريح ،واخرج االنا
من قلبك واطلق الدعاء خال�صا هلل وافتح �شهقاتك
ّ
وخ�ضب
ل��ل��رث��اء ،و�أط���ف ب��ر�أ���س��ك ب��ي��وم الطفوف
ذاكرتك بدرو�س االمل وال�صرب .حينما ي�صل حالك
حد اجلزع ،ا�ستعن بحاجتك من اهلل بحق موالك،
�ستنطفئ يف قلبك كل الفنت ،وحتيط روحك �شالالت
من النور ،هن مالذات ملرافئك ،ونيا�شني ر�ضا تظهر
على وجهك،
من تخدم
معني انت ،ان تعرف ْ
ايها اخلاد ُم املخل�صّ ،
؟ ف� ّأ�سرع واتعظ  ،والتم�س ال�ضريح جنة من جنان
ُ
تطف بالغرور والت�سمي ،فاخلدمة
االخ���رة ،وال
دين وتوا�ضع وحب ،فمن الكبائر �أن ال تعمل ب�ضمري
احل�سني...احل�سني �ضمريك فال تخنْه بال�سر والعلن،
وانت وجهه يف تعاملك مع خرية العاملني ،وتع ّل ْم كيف
تن�سى نف�سك حني ي�أتي الزائرون..؟ كيف متنح كل
رب اجعلْ هذا عمال
�شيء وال تطلب �أي �شيء..وقلْ ّ
�صاحلا.
أظل واقفا ُق َ
َ
ُ
احتدث يا �ضيائي الفريد ،و�س� ّ
بالة
معك
،اتطلع َعبرْ َ نورك حتى جتد نف�سي طريقها
حمرابك
ُ
يد
حولك ..وليعلم القارئ والزائر واخل��ادم �أي� َ�ة ٍ
كرمية لديك ،جتعل اعمالهم �صاحلات .
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ياثأر اهلل
َ

جعفر املهاجر

اهلل.
ياث�أر
ْ
يانبع التقوى والإيثا ْر
طويت الأر�ض حلرب الفجا ْر .
و�أرخ�صت العمر ليحيا احلقْ .
أعظم .
با�سم اهلل ال ْ
وبا�سم القر�آن.
أطهر.
وبا�سم ر�سول اهلل ال ْ
لن تعب�أ بالعط�ش املر.
وال اجلوع الكافر.
و�سيوف الغدر الهمجيهْ .
يحملها جي�ش الكفر اجلرا ْر
ولأحرار الدنيا عرب الت�أريخ .
الدرب.
ر�سمت
ْ
فاحت من ً
الطاهر �أزها ْر.
دمك
ٍ
ً
يانعة .
�أبد الدهر �ستبقى
متنح عطرا فواحا للأحرا ْر.
َو مَ َ
نتْ يف �ساحة نه�ضتك الكربى �أ�شجا ْر.
�شملت كل الأم�صا ْر.
ْ
ومتوت .
حتيا �أجياال
لكن الأ�شجار �ستبقى.
َ
وتخ�ض ْر,
َتخْ َ�ض ُر
أغ�صان .
تولدُ منها �
ْ
رب
�إىل يوم احل�شر الأك ْ
لتهتف با�سمك .
َ
يا�صوت احلق الهاد ْر.
ي َ
نب النور الأبلج حيدر َة الكرا ْر.
�أنت �شعاع ُ الأحرا ْر.
ال �أبدا للفجا ْر.
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مشاركات

االعتراف
بالخطأ فضيلة
مما ال شك فيه أن كل امرئ منا حياول أن يربز اجلانب االجيايب لشخصيته
وحياول أن يتجنب ما يعيبها  ,فمن يستطيع ان يواجه نفسه وذاته أوال أليست
بطولة أن ينترص االنسان عىل رغباته ؟ فهذه اخلطوة األوىل يف طريق صقل
النفس وهتذيبها ...إن التغلب عىل ما يشوب النفس البرشية من انتهاكات
اليمة تواجهنا يوميا ألمر يف غاية اخلطورة ...والتخلص من أنانية متجيد
أنفسنا وأحيانا يستهوينا لدرجة أننا ننسى حقيقة ذاتنا ..وهذا جيعلنا نتامدى
يف أخطائنا رغم قناعتنا املطلقة بأننا نخطئ .فلام ال نواجه أنفسنا بأخطائنا؟
ومهام كانت النتيجة أفضل بكثري من االستمرار فيها ..فالبدء من الذات
ومواجهتها بمثالية الردع هي بتصوري خطوة جبارة إلصالح الفرد وتنمية
قدراته املنطقية عىل املحاكمة الدائمة بكل ترصف بترصفه يف حياته اليومية
والعملية ..فلامذا يعد االعرتاف باخلطأ شيئا يمس شخصيتنا ؟ ألسنا برشا
وكل منا خيطئ أو ليس الدفاع عن فكرة خاطئة وإبرازها عىل أهنا صحيحة
خطأ آخر ؟ والسكوت عىل اخلطأ خطأ أكرب  ..فلام ال أجترأ عىل البوح بخطئي
وأبدأ خطوة جريئة عىل طريق الصواب ؟ وأنشد مقولة االعرتاف بالذنب
فضيلة يف أي زمان وأي مكان ..فإذا عرفنا الفضيلة بأهنا سلوك فردي وحكم
نطلقه عىل ما نقول أو نفعل من خلق حسن ومزايا محيدة  ...فالفضيلة جتربة
نفسية بداية...تنهض من داخل املرء وتنمو يف ذهن اآلخرين ومن ثم تصبح
حكام و ندعو صاحبه بالفاضل  ..ربام يكون املرء عىل عكس ما ينظر إليه
وهو ال يستحق هذا النعت اجلميل ...هنا تكمن قدرة أحدنا عىل مصارحة
ذاته....فلام ال نقوم بشق قناة صغرية بداخلنا ....ونقوم بمحاكمة عادلة
قانوهنا اإلصالح ونزرع بذور املصاحلة احلقيقية يف تربة االعرتاف الدائم
فنتصارح ونتسامح ونبني غدنا املرشق.
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جنود أوفياء

َم ْن م ّنا ْمل َيسمع بصفارة سيارة اإلسعاف ،برغم
ضجيجها؟! كلنا نسمع هذه الصفارة التي تشعرنا
باالطمئنان ،وجتعلنا نحس بأن هنالك إغاثة ملريض
ما ،أو جريح ،وبمجرد وصول هذه السيارة فان
العناية والعالج حيالن بمجيئها.وهناك شواهد
كثرية عىل أمهية هذه السيارة التي هي عون للجميع.
مرة شعرت بأن املوت يدامهني وبأن بطني تكاد
تنفجر من أالمل ،وعندما وصلت سيارة اإلسعاف
ووضعوين فيها شعرت باالرتياح بسبب اإلسعافات
األولية التي أجروها يل وبعد ساعة من وصويل إىل
املستشفى عدت إىل البيت وأنا معاىف.
وهنالك الكثري من العالمات االجيابية التي تشكلها
هذه الواسطة املنقذة لنا يف كل الظروف واألوقات،
يف الليل والنهار ،يف الصيف والشتاء ،ويف الظروف
سواء يف احلروب أم يف املشاجرات التي
االستثنائية،
ٌ
حتصل.
أما يف هذه األيام فان سيارات اإلسعاف تؤدي دوراً
وطني ًا كبري ًا يف إنقاذ املصابني من جراء العمليات
اإلرهابية .ففي كل انفجار نجد سيارات االسعاف
يف مكان احل���ادث تنقل اجل��رح��ى وال��ش��ه��داء إىل
املستشفيات وتسعف من حيتاج إىل إسعاف بسيط يف
نفس مكان احلادث.
كذلك دوره��ا املهم يف الزيارات املليونية ملدينة
كربالء املقدسة ،فهي تعمل ليل هنار عىل راحة
الزائرين إىل احلسني (عليه السالم) فكوادرها جنود
أوفياء ملهنتهم اإلنسانية العظيمة .

مشاركات

الصحافة
المقروءة

عباس الخفاجي

الصحافة هي املهنة ا ّلتي تقوم عىل مجع
مصداقيتها،
وحتليل األخبار ،والتح ّقق من
ّ
وتقديمها للقارئ .وغالب ًا ما تكون هذه
األخبار متع ّلقة بمستجدات األح��داث
والثقافية،
عىل الساحة املحلية واخلارجية
ّ
والفنية  ،والرياضية واالجتامعية وغريها.
الصحافة املقروءة او املطبوعة من احسن
وأفضل طرق اإلعالم تأثري ًا يف الرأي العام
وذلك ألن الصحيفة يتداوهلا الناس مهام
كانت طبقتهم أو رشائحهم ومعتقداهتم
الفكرية والثقافية واالجتامعية وحتى إن
كان لإلذاعة وال ّتلفاز تأثري مبارش وقوي
لدى املتلقي ،كان وال يزال للصحفي دور
مهم يف مسرية وهنضة الصحافة  ،وهذه
الطريقة تعمل هبا الصحف وجمالت إىل
يومنا هذا حلاجتها إىل صحفيني ومراسلني
يف كافة املحافظات ،وكثري من هذه الفئة
تكون يف األص��ل من املوظفني يف دوائر
حكومية أو احتادات او منظامت جمتمعية
خاصة ،ويأيت عملهم بالصحافة كعمل
إض��ايف ،بعضهم بدافع اهلواية والبعض
االخ���ر ب��داف��ع ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ش��ه��رة.
ولإلنصاف فال بد من القول منهم حقق
نجاحا وتفوقا كبريين يف ميدان العمل

الصحفي ،وتبوأ مراكز متقدمة ومكانا
مرموقا ،وحقق شهرة واسعة ون��ال ثقة
ال��ق��ارئ ،مل��ا يملكه م��ن موهبة وحس
صحفي ،وأع��رف كثريا من األصدقاء
ممن عملوا يف الصحافة لسنوات طويلة
متعاونني حققوا متيزا وشهرة واسعة،
وك��ان��وا مثاال للصحفي الناجح املثابر
امللتزم بالصدق واألم��ان��ة واملوضوعية
واحلياد واملحافظة عىل حقوق اآلخرين.
ويف عرص الصحافة بكل انواعها وهذا
الكم اهلائل واملخيف الذي نشاهده اليوم
من الصحف الورقية وااللكرتونية ما بني
املرخص هلا وغري املرخص ،والتي يفتقد
بعضها إىل املصداقية واملهنية ،والدخول
من هذا الباب املفتوح عىل مرصاعيه إىل
ع��امل الصحافة أش��خ��اص ال عالقة هلم
بالصحافة ال من قريب وال من بعيد،
ال يعرفون من الصحافة إال اسمها ومن
الصحيفة إال شكلها ،جيهلون أساسيات
املهنة أو كام يقال( :ألف ـ باء) صحافة،
بعضهم ال جييد كتابة أو صياغة خرب
صحفي قصري من بضعة أسطر بشكل
صحيح او من يكتبون هلم املادة الصحفية
من خالل العالقات الشخصية وجلسات

السمر الليلية  ،ه��ذا بخالف ضعفهم
الشديد بقواعد النحو واإلمالء ،مما جعل
غالبية الصحف وامل��ج�لات فضال عن
االلكرتونية تعج باألخطاء اإلمالئية
والنحوية بشكل فاضح وخمزي!
الغريب يف األمر أن هؤالء الطارئني عىل
الصحافة أول ما يبدأ بالعمل ويقول (تدبر
هي مشكلة  ..فلوس موجودة) يريد أن
حيقق شهرة وانتشارا ويشار إليه بالبنان،
من أول يوم ومن أول خرب يكتبه ،ينطبق
عليه املثل (أول ما يشطح ينطح) يريد
أن يلفت إليه أنظار القراء واألصدقاء ،
ولوعن طريق خرب كاذب أو مفربك  ،أو
خلق إشاعة ،حتى ولو اضطره األمر إىل
التعدي عىل خصوصية وحقوق اآلخرين
واالف�ت�راء أو التجني عليهم .وبعضهم
يتعمد اإلس����اءة إىل البعض حل��اج��ة يف
نفس ذلك الطارئ عىل مهنة الصحافة،
أو ألن شخصا ما (أعطاه وج��ه) .وهذا
مناف ألخالقيات املهنة ومواثيق العمل
الصحفي ،وامل��ب��ادئ والقيم األساسية
التي جيب أن يلتزم ويتحىل هبا أي صحفي
وإعالمي بشكل عام.
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تراث اهل البيت

الذنْ ِب
اب تَ ْع ِج ِيل ُع ُقوبَ ِة َّ
بَ ُ
َع ْن �أَ ِبي َج ْع َف ٍر عليه ال�سالم َق َ
ال�سق ِْم َف�إِ ْن
ال �إِنَّ اللهَّ َع َّز َ
وج َّل �إِ َذا َكانَ ِم ْن �أَ ْم ِره �أَ ْن ُيك ِْر َم َع ْبد ًا و َله َذن ٌْب ا ْبتَلاَ ه ِب ُّ
الذن ِْب َق َ
اج ِة َف�إِ ْن لمَ ْ َي ْف َع ْل ِبه َذ ِل َك َ�شدَّ َد َع َل ْيه المْ َ ْو َت ِل ُي َكا ِف َيه ِب َذ ِل َك َّ
ال و�إِ َذا َكانَ
لمَ ْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك َله ا ْبتَلاَ ه ِبالحْ َ َ
ِم ْن �أَ ْم ِره �أَ ْن ُي ِه َ
ني َع ْبد ًا و َله ِعنْدَ ه َح َ�س َن ٌة َ�ص َّح َح َبدَ َنه َف ِ�إ ْن لمَ ْ َي ْف َع ْل ِبه َذ ِل َك َو َّ�س َع َع َل ْيه فيِ ِرز ِْقه َف ِ�إ ْن ُه َو لمَ ْ َي ْف َع ْل
َذ ِل َك ِبه هَ َّونَ َع َل ْيه المْ َ ْو َت ِل ُي َكا ِف َيه ِب ِت ْل َك الحْ َ َ�س َن ِة
ال َق َ
َع ِن الحْ َ َك ِم ْب ِن ُع َت ْي َب َة َق َ
ال �أَ ُبو َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم �إِنَّ ا ْل َع ْبدَ �إِ َذا كَثرُ َ ْت ُذ ُنو ُبه ولمَ ْ َي ُك ْن ِعنْدَ ه مِنَ ا ْل َع َم ِل
َما ُي َكف ُِّرهَ ا ا ْبتَلاَ ه ِبالحْ ُ زْ نِ ِل ُي َكف َِّرهَ ا
ول اللهَّ �صلى اهلل عليه واله َق َ
ال َق َ
اح َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم َق َ
ال َر ُ�س ُ
وج َّل
ال اللهَّ َع َّز َ
َع ِن ا ْب ِن ا ْل َقدَّ ِ
الد ْن َيا و�أَ َنا �أُ ِريدُ �أَ ْن �أَ ْر َح َمه َحتَّى �أَ ْ�س َت ْوفيِ َ ِمنْه ُك َّل َخ ِطي َئ ٍة َع ِم َل َها �إِ َّما ِب ُ�سق ٍْم
وجلاَليِ لاَ �أُخْ ِر ُج َع ْبد ًا مِنَ ُّ
ِ
وع َّز ِتي َ
وع َّز ِتي
يق فيِ ِرز ِْقه و�إِ َّما ِب َخ ْو ٍف فيِ ُد ْن َياه َف�إِ ْن َب ِق َيتْ َع َل ْيه َب ِق َّي ٌة َ�شدَّ ْد ُت َع َل ْيه ِعنْدَ المْ َ ْو ِت ِ
فيِ َج َ�س ِده و�إِ َّما ِب ِ�ض ٍ
الد ْن َيا و�أَ َنا �أُ ِريدُ �أَ ْن �أُ َع ِّذ َبه َحتَّى �أُ َو ِّف َيه ُك َّل َح َ�س َن ٍة َع ِم َل َها �إِ َّما ِب َ�س َع ٍة فيِ ِرز ِْقه و�إِ َّما
وجلاَليِ لاَ �أُخْ ِر ُج َع ْبد ًا مِنَ ُّ
َ
ِب ِ�ص َّح ٍة فيِ ِج ْ�سمِه و ِ�إ َّما ِب�أَ ْم ٍن فيِ ُد ْن َياه َف ِ�إ ْن َب ِق َيتْ َع َل ْيه َب ِق َّي ٌة هَ َّونْتُ َع َل ْيه ِب َها المْ َ ْو َت
ال َق َ
َع ْن �أَبَانِ ْب ِن َت ْغ ِل َب َق َ
ال �أَ ُبو َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم �إِنَّ المْ ُ�ؤْمِنَ َل ُي َه َّو ُل َع َل ْيه
فيِ َن ْو ِمه َف ُي ْغ َف ُر َله ُذ ُنو ُبه و�إِنَّه َل ُي ْم َت َهنُ فيِ َبدَ ِنه َف ُي ْغ َف ُر َله ُذ ُنو ُبه
ال�س ِر ِّي ْب ِن َخا ِل ٍد َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم َق َ
وج َّل ِب َع ْب ٍد َخيرْ ًا َع َّج َل َله ُع ُقو َب َته
ال �إِ َذا �أَ َرا َد اللهَّ َع َّز َ
َع ِن َّ
الد ْن َيا و ِ�إ َذا �أَ َرا َد ِب َع ْب ٍد ُ�سوء ًا �أَ ْم َ�س َك َع َل ْيه ُذ ُنو َبه َحتَّى ُي َوافيِ َ ِب َها َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
فيِ ُّ
للهَّ
للهَّ
ال َق َ
َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد ا عليه ال�سالم َق َ
ري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
وج َّل  ( * :وما �أَ�صا َب ُك ْم
ني عليه ال�سالم فيِ َق ْو ِل ا َع َّز َ
ال �أَ ِم ُ
ري ) * َل ْي َ�س ِم ِن ا ْل ِت َواءِ ِع ْر ٍق ولاَ َن ْك َب ِة َح َج ٍر ولاَ َعثرْ َ ِة َقدَ ٍم ولاَ
ِم ْن ُم ِ�صي َب ٍة َف ِبما َك َ�س َبتْ َ�أ ْي ِدي ُك ْم و َي ْع ُفوا َع ْن َك ِث ٍ
وج َّل �أَ َج ُّل و�أَ ْك َر ُم
ود �إِلاَّ ِب َذن ٍْب ولمَ َا َي ْع ُفو اللهَّ �أَ ْكثرَ ُ َف َم ْن َع َّج َل اللهَّ ُع ُقو َب َة َذ ْن ِبه فيِ ُّ
َخ ْد ِ�ش ُع ٍ
الد ْن َيا َف�إِنَّ اللهَّ َع َّز َ
و�أَ ْع َظ ُم ِم ْن �أَ ْن َي ُعو َد فيِ ُع ُقو َب ِته فيِ ال ِآخ َر ِة

وء َّ
الظ ِّن
اب ال ُّتهَ َم ِة ُ
بَ ُ
و�س ِ

ان َ
َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم َق َ
ميانُ ِم ْن َق ْل ِبه َك َما َي ْن َم ُ
ال �إِ َذا ا َّت َه َم المْ ُ�ؤْمِنُ �أَ َخاه مْ َ
اث المْ ِ ْل ُح فيِ المْ َاءِ
اث الإِ َ
ول َم ِن ا َّت َه َم �أَ َخاه فيِ ِدي ِنه  -فَلاَ
َع ْن ُح َ�سينْ ِ ْب ِن ُع َم َر ْب ِن َي ِزيدَ َع ْن �أَ ِبيه َق َ
ال َ�س ِم ْعتُ َ�أ َبا َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم َي ُق ُ
يء ممِ َّ ا َي ْن َت ِح ُل
َّا�س َف ُه َو َب ِر ٌ
ُح ْر َم َة َب ْي َن ُه َما و َم ْن َعا َم َل �أَ َخاه بمِ ِ ْث ِل َما َعا َم َل ِبه الن َ
ني ع فيِ كَلاَ ٍم َله َ�ض ْع �أَ ْم َر �أَ ِخ َ
ال َق َ
َع ِن الحْ ُ َ�سينْ ِ ْب ِن المْ ُخْ َتا ِر َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم َق َ
ري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
يك َع َلى
ال �أَ ِم ُ
ن ِب َك ِل َم ٍة َخ َر َجتْ ِم ْن �أَ ِخ َ
�أَ ْح َ�س ِنه َحتَّى َي ْ�أ ِت َي َك َما َي ْغ ِل ُب َك ِمنْه ولاَ َت ُظ نَّ َّ
يك ُ�سوء ًا و�أَنْتَ تجَ ِ دُ َل َها فيِ الخْ َ يرْ ِ محَ ْ ِم ًال
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تراث اهل البيت

اب ال ِّر َوايَ ِة َعلَى المْ ُ �ؤ ِْم ِن
بَ ُ

ال َق َ
\ع ْن ُم َف َّ�ض ِل ْب ِن ُع َم َر َق َ
ال ليِ �أَ ُبو َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم َم ْن َر َوى َع َلى ُم�ؤْ ِم ٍن ِر َوا َي ًة ُي ِريدُ ِب َها َ�ش ْي َنه
َ
للهَّ
ال�ش ْي َطانِ فَلاَ َي ْق َب ُله َّ
َّا�س �أَخْ َر َجه ا ِم ْن َولاَ َي ِته �إِلىَ َولاَ َي ِة َّ
ال�ش ْي َطانُ
وء ِته ِل َي ْ�س ُق َط ِم ْن �أَ ْعينُ ِ الن ِ
وهَ ْد َم ُم ُر َ
يث َع ْو َر ُة المْ ُ�ؤْ ِم ِن َع َلى المْ ُ�ؤْ ِم ِن َح َر ٌام َق َ
ال َما ُه َو �أَ ْن
اء فيِ الحْ َ ِد ِ
َع ْن َز ْي ٍد َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم ِفي َما َج َ
َي ْن َك ِ�ش َف فَترَ َ ى ِمنْه َ�ش ْيئ ًا �إِ مَّ َ
نا ُه َو �أَ ْن َت ْر ِو َي َع َل ْيه �أَ ْو َت ِعي َبه

اب َّ
ال�ش َمات َِة
بَ ُ
للهَّ

يك َفيرَ ْ َح َمه اللهَّ و ُي َ�صيرِّ َ هَ ا ِب َك َ
ال�ش َما َت َة لأَ ِخ َ
وق َ
َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد ا عليه ال�سالم �أَنَّه َق َ
ال لاَ ُت ْب ِدي َّ
ال َم ْن َ�ش ِمتَ
الد ْن َيا َحتَّى ُي ْفتَتنَ َ
بمِ ُ ِ�صي َب ٍة َن َز َلتْ ِب�أَ ِخيه لمَ ْ َيخْ ُر ْج مِنَ ُّ

اب
اب ِّ
بَ ُ
ال�س َب ِ

ال َق َ
َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم َق َ
ال َر ُ�س ُ
اب المْ ُ�ؤْ ِم ِن َكالمْ ُ ْ�ش ِر ِف َع َلى ا ْل َه َل َك ِة
ول اللهَّ �ص ِ�س َب ُ
َق َ
ال َر ُ�س ُ
اب المْ ُ ْ�ؤ ِم ِن ُف ُ�س ٌ
وح ْر َم ُة َما ِله
وق ِ
ول اللهَّ �صلى اهلل عليه واله ِ�س َب ُ
وق َتا ُله ُكف ٌْر و�أَ ْك ُل لحَ ْ مِه َم ْع ِ�ص َي ٌة ُ
َك ُح ْر َم ِة َد ِمه
ال �أَ ْو ِ�ص ِني َف َكانَ ِفي َما �أَ ْو َ�صاه �أَ ْن َق َ
ِيم �أَ َتى ال َّن ِب َّي �ص َف َق َ
َع ْن �أَ ِبي َج ْع َف ٍر عليه ال�سالم َق َ
ال
ال �إِنَّ َر ُج ًال ِم ْن َب ِني تمَ ٍ
َّا�س َف َت ْك َت ِ�س ُبوا ا ْل َعدَ ا َو َة َب ْي َن ُه ْم
لاَ َت ُ�س ُّبوا الن َ
و�سى عليه ال�سالم فيِ َر ُج َلينْ ِ َي َت َ�سا َّبانِ َق َ
اح ِبه َع َل ْيه َما
ال ا ْل َبا ِدي ِم ْن ُه َما �أَ ْظ َل ُم و ِو ْز ُره و ِو ْز ُر َ�ص ِ
َع ْن �أَ ِبي الحْ َ َ�س ِن ُم َ
لمَ ْ َي ْع َت ِذ ْر �إِلىَ المْ َ ْظ ُلو ِم
َع ْن �أَ ِبي َج ْع َف ٍر عليه ال�سالم َق َ
ال َما َ�شهِدَ َر ُج ٌل َع َلى َر ُج ٍل ِب ُكف ٍْر َق ُّط �إِل
اء ِبه �أَ َحدُ ُه َما �إِ ْن َكانَ َ�شهِدَ ِبه َع َلى َكا ِف ٍر َ�صدَ َق و�إِ ْن َكانَ ُم�ؤْ ِمن ًا َر َج َع ا ْل ُكف ُْر َع َل ْيه َف�إِ َّي ُاك ْم َّ
والط ْعنَ َع َلى المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني
َب َ
َع ْن الباقر عليه ال�سالم َق َ
ال َ�س ِم ْع ُته َي ُق ُ
اح ِب َها َت َر َّد َد ْت َف�إِ ْن َو َجدَ ْت َم َ�ساغ ًا
ول �إِنَّ اللَّ ْع َن َة �إِ َذا َخ َر َجتْ ِم ْن فيِ َ�ص ِ
اح ِب َها
و�إِلاَّ َر َج َعتْ َع َلى َ�ص ِ
َع ْن �أَ ِبي َح ْم َز َة ال ُّث َماليِ ِّ َق َ
ال َ�س ِم ْعتُ �أَ َبا َج ْع َف ٍر عليه ال�سالم َي ُق ُ
اح ِب َها َت َر َّد َد ْت
ول �إِنَّ اللَّ ْع َن َة �إِ َذا َخ َر َجتْ ِم ْن فيِ َ�ص ِ
اح ِب َها
َب ْي َن ُه َما َف�إِ ْن َو َجدَ ْت َم َ�ساغ ًا و�إِلاَّ َر َج َعتْ َع َلى َ�ص ِ
ول �إِ َذا َق َ
َع ْن �أَ ِبي َح ْم َز َة َق َ
ال َ�س ِم ْعتُ َ�أ َبا َع ْب ِد اللهَّ عليه ال�سالم َي ُق ُ
ال ال َّر ُج ُل لأَ ِخيه المْ ُ�ؤْ ِم ِن �أُ ٍّف َخ َر َج ِم ْن َولاَ َي ِته
و�إِ َذا َق َ
وه َو ُم ْ�ضم ٌِر َع َلى �أَ ِخيه المْ ُ�ؤْ ِم ِن ُ�سوء ًا
ال �أَنْتَ َعدُ ِّوي َك َف َر �أَ َحدُ ُه َما ولاَ َي ْق َب ُل اللهَّ ِم ْن ُم�ؤْ ِم ٍن َع َم ًال ُ
ان َي ْط ُعنُ فيِ َعينْ ِ ُم ْ�ؤ ِم ٍن ِ�إلاَّ َم َ
َع ْن �أَ ِبي َج ْع َف ٍر عليه ال�سالم َق َ
ات ِب َ�ش ِّر ِمي َت ٍة و َكانَ َقمِن ًا �أَ ْن لاَ َي ْر ِج َع
ال َما ِم ْن �إِن َْ�س ٍ
�إِلىَ َخيرْ ٍ
امل�صدر( /مراة العقول يف �شرح اخبار ال الر�سول).
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االســـــــرة

االسرة نقطة بداية لبناء المجتمع

حسين علي الشامي

ع�لى خطى النجاح الكل حي��اول السري
بجدية ،يستلهم العربة من أخطاء اسالفه
ويستفيد ًا بالوقت ذاته من نجاحهم فيطور
م��ن خ�لال ذل��ك م��ش��اري��ع��ه ،ويصحح
االخ��ط��اء وف��ق اخل��ط��ط امل��وض��وع��ة بني
يديه  ,واهلدف من كل ذلك هو التأسيس
للنجاح بصورة جديدة بمحورية املايض
وواقعية احل��ارض ,وال خيفى عىل اجلميع
ان االرسة تعد من اهم خطوات انجاح
املجتمع وتوفري الذائقة االنسانية من
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خالهلا  ,فاملجتمع الناجح وفق احلسابات
االجتامعية هو ذاك املجتمع الذي تتوفر
فيه العديد من االرس الناجحة اجتامعي ًا
وأخالقيا فسمو أي جمتمع وبلوغه مرحلة
الكامل االخالقي يعتمر بمعمورة االرسة
الناجحة اخالقيا ملا فيها من انبعاثات
وارساالت وإشعاعات تنعكس عىل مرآة
الواقع االنساين .
تعد االرسة اخلطوة االوىل نحو التفوق
والبناء الرصني الناجح ،يتكئ نجاحها

عىل ركني هذا العامل الصغري باملكونات
التي تتكون منها االرسة س��واء االرسة
ال��ن��واة او االرسة املمتدة ف��األرسة بحد
ذاهت��ا اخللية األساسية والنواة االوىل يف
املجتمع وأهم مجاعاته األولية االنسانية
ذات التأثري املبارش او غري املبارش عىل
ال��واق��ع ال��ذي يعيشه املحيط هب��ا ،ملا هلا
من ترابطات عاطفية وأخالقية ومشاعر
انسانية وص�لات رحم رابطة ألنساهبم
وتداخالهتم النسبية عىل نحو املصاهرة

االســـــــرة

والتقارب.
اذا ِ
حظ َي ه��ذا التكتل البرشي البسيط
بالثقافة املنعشة التي تنثر ورود هبجتها
عىل حمياه فمن املؤكد سيكون هناك الرابط
االس����ايس يف ت��ك��وي��ن ال��ع�لاق��ات وب��ن��اء
االحاسيس الالزمة لتقويم فكرة العرشة
واملقاربة التي تضفي النجاح ملا حييط االرسة
وهذا ما عمل عليه نبي االسالم من تكوين
الصلة الشعورية بني ابناء جمتمعه اجلديد
من خالل رفع شعار اخوة املؤمنني و دعا
اىل املعونة والتكافل االنساين دون تعيري
او تقليل من شأن املعطى اليه عىل وجه
التحديد لكونه تعاونا مع الرمحن جل جالله
الكريم واكرب االدلة عىل ذلك الرمحة التي
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك
اكدها القران برسول الرمحة َ
إِلاَّ َرحمْ َ ًة لِ ْل َعالمَ ِنيَ } [األنبياء ]107 :وجعلها
نقلة مبارشة للداللة عىل رمح��ة االنسان
االجتامعي بمراعاته دين وإنسانية واخوية
{رحمَ َ ُاء َب ْين َُه ْم}
حتى ال��ذي مل تلده ام��ه ُ
[الفتح ]29 :فكون نبي االسالم (صىل اهلل
عليه واله) أرسة اجتامعية موسعة من خالل
بناء آرصة االخوة بني املؤمنني {إِ َّنماَ المْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون
إِ ْخ َو ٌة} [احلجرات.]10 :
أذن ومما تقدم تعد االرسة البنية التحتية
للمجتمع ملا هلا من تداخل اجتامعي داخيل
وخارجي يفيض بثقافاته وعالقاته ،فإذا
توافقت مجلة االرس عىل مبادئ وأخالقيات
ومناقب وفضائل نقية فمن املؤكد يمكن
تنشئة جمتمع متطور ومتامسك ومانع جلملة
االنحرافات الدخيلة بل ومتطور حسب
الفرص التطويرية له ملا هناك من توجيه
ع�صري متمدن الستقبال ه��ذا االنجاز
التطويري حسب ارادة نواة املجتمع وخليته
االساسية  -االرسة  -كنقطة بداية حلراكه
االجتامعي واألخالقي والرتبوي الباعث
حلركيته االنسانية واملنقي والعامل عىل
صفاء روحيته من االدران واخلبائث.

االسرة وطرائق مثالية
لحل ازماتها..؟!

تعترب املشاكل االرسية جزءا أساسيا يف احلياة الزوجية ،وغالب ًا ما تأخذ حيز ًا كبري ًا
من اهتامم الطرفني خصوص ًا مع تأثريها الكبري عىل مسار العالقة وتنشئة األوالد.
لذا عىل الزوجني أن يعيا متام ًا خماطر املشاكل العائلية والعمل عىل حلها بشكل رسيع
وفوري خشية تفاقمها ،ما قد يؤدي اىل عواقب وخيمة يف حال مل تعالج منذ البدء.
أوىل اخلطوات الواجب اعتامدها عند وقوع املشاكل داخل العائلة هو التحاور بني
األطراف املتشاجرة والتفاهم حول وجهات النظر املختلفة ،ومن ثم العمل عىل إجياد
احللول املناسبة التي تريض الطرفني .ومن األفضل يف هذه احلال أن يتم التوافق عىل
النقاط املشرتكة مع تفهم حاجات ومتطلبات الطرف اآلخر.
يتسم غالب ًا الرجال بالطبع احلاد والغضب الرسيع ،لذا دور املراة يكون يف هتدئة
األجواء املتشنجة والعمل عىل استيعاب الغضب الذي يبديه زوجها ،خشية تفاقم
األزمة ،وانتظاره حتى هيدأ ويتمكن من التحاور ،الن املشاكل ال يمكن ان تستثني
األوالد ،لذا من املفضل أن يبقى الشجار العنيف واحلاد بعيد ًا عن ناظري األوالد،
تفادي ًا ألي إرباك يف نشأهتم الطفولية .والطفل الذي يرتبى وهو يرى والديه يتشاجران
واملشاكل العائلية حميطة به ،يمكن أن ينشأ عىل العنف وأن يصبح عدائي ًا .من هنا امهية
ضبط النفس أمام األطفال خصوص ًا يف حاالت الغضب.
الطريقة األمثل أيض ًا لتفادي تفاقم املشاكل العائلية والتخفيف من حدة عواقبها،
تقوم عىل أن يبقى الشجار أو موضوع اخلالف حمصور ًا بالزوجني فقط ال غري.
فالتدخالت اخلارجية تزيد الطني بلة ،وربام تؤدي اىل عواقب ال يرغب هبا أي من
الطرفني ،لذا من األفضل أن يبقى املوضوع بعيد ًا عن تدخالت األهل واألقارب
واألصدقاء ،وحرصها بني الزوجني.
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تحقيقات

ُ
سوق الص ّفارين في كربالء...

أثر بعدَ عين
ٌ

ال يُ خف���ي الحاج جواد الصفار لوعته وحزنه الش���ديدين بعد عزوف ابنائه عن مهنته
ومهنة آبائه المتوارثة منذ قرون ،اال وهي مهنة الصفارة (صناعة االواني النحاسية)،
واندثار هذه الحرفة بعد ان كانت يوما من االيام ضربا من ضروب االبداع ومفخرة
لكل من امتهنها ،كونها حرفة تجمع بين الفن واالمتياز.
االحرار :محمد حميد الصواف

عازيا دون تردد هجران ابنائه عن هذه
املهنة الفلكلورية حسب قوله اىل عزوف
االه���ايل ع��ن اق��ت��ن��اء م��ا ينتج م��ن م��واد
مصنوعة من مادة النحاس.
ويطلق يف العراق عىل مادة النحاس تسمية
(صفر) ألسباب تعذر معرفتها ،يف حني
يسمى من يعمل يف صناعة املواد املصنوعة
من النحاس بـ(الص َفار).
ويروي الصفار بكلامت تتخللها مشاعر
الفخر واالع��ت��زاز كيف ك��ان م��اه��را يف
حرفته ،السيام ان يديه انتجتا الكثري من
السلع رفيعة الطراز من مادة النحاس،
فيقول« ،صنعت العديد من اباريق القهوة،
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واالواين الكبرية املسطحة (الصينية)،
اىل جانب االباريق بمختلف االحجام
واالنواع».
ويشدد الصفار مراهنا عىل ان مجيع ما
صنعه منذ عقود ال يزال ساملا حتى االن
وقد حتولت اىل حتف فنية يف املنازل.
اال ان احلاج جواد الذي كان احد اقدم
النقاشني عىل املعدن بات اليوم وحيدا
منزويا يف دكان صغري يبتاع املواد الغذائية
بعد ان كان صاحب معمل يضج بالعامل
يف صناعة االدوات النحاسية واملعدنية.
ويستحرض احل��اج ج��واد بذاكرته سوق
الصفارين ال��ذي كان يضج باملتبضعني

وال��ط��راق ع�لى امل��ع��دن حسب وصفه،
فيقول« ،ك��ان يف وس��ط مدينة كربالء
القديمة سوق يضم اكثر من ستني صفارا،
حيوي اكثر من مائتي عامل وحريف يف
هذه املهنة».
ويضيف« ،ك��ان س��وق الصفارين ينتج
املستلزمات املنزلية االساسية التي ال
يمكن االستغناء عنها ابتداء من االباريق
بمختلف استخداماهتا وأواين الطبخ
والقطع اجلاملية التي تستخدم كديكور يف
البيوت».
ويكشف احلاج جواد عن تفاصيل تلك
الصناعة ق��ائ�لا« ،ك��ان ص��ف��ارو كربالء

تحقيقات

حيرصون عىل استخدام اجود انواع املواد
اخلام يف صناعتهم كالنحاس االنكليزي
والنحاس الفرنيس حرصا».
مبينا« ،كنا نستورد النحاس عىل شكل
الواح كبرية وباسعار زهيدة نسبيا اما االن
فاصبح النحاس مرتفع السعر بعد دخوله
يف صناعات خمتلفة السيام الصناعات
الكهربائية العمالقة».
ويلفت احل��اج ج��واد« ،اسفرت صناعة
املواد املنزلية من املواد اخلزفية والبالستيكية
ومعدن الستيل يف انزواء صناعة النحاس
واندثارها بشكل ملحوظ خالل العقدين
املاضيني ،فاقترصت مهنتنا عىل انتاج
التحفيات والسلع الكاملية ال اكثر».
ذلك االمر حدا بمعظم الصفارين العزوف
عن تلك هذه احلرفة ،خيتتم احلاج حسن
معلقا.
ويفضل معظم الطهاة الذين يمتهنون
اع���داد ال��والئ��م ال��ك��ب�يرة يف املناسبات
االجتامعية التي تشهدها املدينة ،كون
الطعام املطبوخ بأواين مصنوعة من مادة
النحاس له نكهة شهية ،عىل العكس من
الطهي ب��اواين مصنوعة من االملنيوم او
الستيل او الفافون ،بحسب بعض الطهاة.
فيقول الطاهي حممد قاسم اجلزار« ،الطبخ
بالقدور املصنوعة من النحاس ام��ر ال
يمكن االستغناء عنه» .موضحا« ،الطهي
ب��ق��دور ال��ن��ح��اس ه��و االف��ض��ل مقارنة
بالطهي بالقدور املصنوعة من الفافون او
الستيل السيام عىل صعيد نكهة الطعام او
الطهي بصورة جيدة».
السياحة وصناعة الصفر
بدوره يعزو احلاج سعيد الكعبي ذو الستني
عاما الذي كان صفارا اندثار هذه املهنة اىل
انقطاع السياح االجانب عن زيارة البالد،
السيام السواح االوروبيني واالمريكان
فيقول« ،حتى التسعينيات كانت هذه املهنة
تلقى رواجا ال بأس به من خالل تسويق
املنتجات اىل السواح االجانب».
ويضيف« ،تسببت حرب اخلليج وما اعقب
ذلك من حصار اقتصادي واالحتالل وما
شابه من فلتان امني يف انقطاع شبه تام
للسياح االجانب عن العراق».
مشريا« ،كان انقطاع السياح بمثابة رصاصة
الرمحة هلذه احلرفة الرتاثية».

ويرى الكثري من السكان ان االسعار
الزهيدة للسلع املنزلية املصنوعة
من املواد البديلة للنحاس سامهت
يف اقباهلم عىل رشائها ،فضال عن
تنوع اشكاهلا والواهنا.
يقول ابو عيل النرصاوي« ،املواد
املستوردة السيام املصنوعة من
الستيل والفافون والبالستيك تتميز
باجلودة والسعر الزهيد فضال عن
كوهنا متوفرة بشكل كبري يف االسواق
عىل العكس من االواين النحاسية باهظة
الثمن والنادرة».
ويشري« ،اصبحت هذه السلع النحاسية
من امل��ايض واقتناؤها من باب الديكور
والفلكلور ال اكثر».
يف حني يلقي االس��ت��اذ اجلامعي خضري
الرفاعي الئمة اندثار ه��ذه احلرفة عىل
الصفارين انفسهم ،فيقول« ،كل مهنة قابلة
للتطور واالزدهار وهذا ما كان يتحتم عىل
الصفارين ممارسته لالرتقاء هبذا الفن من
باب التجارة والرتاث عىل حد سواء».
مؤكدا« ،االشكالية مركبة وتقع مسؤوليتها
عىل الصفارين الذين وضعوا ايدهيم عىل
خدهم ومل حيركوا ساكنا يف سبيل احلفاظ
عىل هذه احلرفة املهمة ،وعىل الدولة التي
مل تراع ديمومة هذه الصناعات الرتاثية ومل
تلتفت هلا».
من جانبه دعا الناشط املدين عيل الوكيل اىل

رضورة
حت��رك احتاد
الصناعيني يف العراق
العادة احياء ما يعتربه فنا فلكلوريا موغال
يف احلضارة العراقية.
فيقول« ،هناك عدة سبل للنهوض هبذه
احلرفة من خالل اقامة املناطق احلرة اوال
لتسويق املنتجات ،واقامة املعارض داخل
وخ��ارج العراق ،فضال عن العمل عىل
توفري املواد اخلام الداخلة يف هذه الصناعة
من املناشئ العاملية وباسعار مقبولة».
ويعلق الوكيل بحرسة واضحة« ،دولة
الصني صادرت خمتلف الصناعات الرتاثية
يف العراق والعامل العريب واصبحت تسوق
ما تعلمته منا الينا».
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ُ
لغة الضاد

حتولت معانيها اإلجيابية واستخداماهتا
العديدُ من األلفاظ والكلامت العربية ّ
إىل ٍ
معان سلبية بعد فرتات زمنية متعاقبة ،ومنها:
كعب :هي يف اللغة لفظة تدل عىل الرفعة والعلو ،حتولت ملعنى مؤخرة
احلذاء أو القدم.
االحتيال :بمعنى احلركة وحتولت للنصب والتحايل عىل األشخاص.
احلاجب :كان من الوظائف املهمة وخصوص ًا يف العرص العبايس ،وأصبحت
الكلمة اآلن تطلق عىل البواب أو حاجب املحكمة ،ومثلها الكاتب أصبحت
مهنة وضيعة الشأن ،بعد أن كان صاحبها األقرب للوايل أو السلطان ،وهذا
بتأثري تغري الظروف االجتامعية.
هبلول :بمعنى الرجل الكريم العظيم الصفات ،حتولت إىل معنى «عبيط»
أو درويش.
مرة ونسوان :من الكلامت الفصيحة التي تعادل لفظة امرأة ،وحتولت مع
الوقت ملعنى سلبي كالشتيمة.
العلق :تعددت معانيه لدى العرب ،فهو النفيس من اليشء ،أو السيف ،أو
اجلراب الذي حيمي اليشء .كام قال العرب «علق خري ،وعلق رش» أي حيبه
ويميل إليه .وربام تطور معناها من هنا للفظ املتداول حالي ًا ،بمعنى املنساق
خلف اليشء أو الذي تتحكم به غرائزه.

اخترنا لكم..
ْ
تعارش نفس ًا شبعت بعد جوع ،فإن اخلري
* ال
فيها دخيل ،وعارش نفس ًا جاعت بعد شبع ،فإن
اخلري فيها أصيل.
* ال تقاس العقول باألعامر ،فكم من صغري
وعقله بارع وكم من كبري عقله فارغ.
* امل��ال جيلب ل��ك أص��دق��اء املصلحة ،أما
األخالق فتجلب لك أصدقاء العمر.
* اجعل خطواتك يف احلياة كمن يميش عىل
واضح.
الرمل ال يسمع صوته ولكن أثره
ٌ
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قصة مثل
ُ
ساعده رماني»
اشتد
«فلما ّ
ّ

يحُ كى أن رج ً
ال من العرب ر ّبى ابن أخت له ،حتى
كرب وصار فت ًيا قو ًيا ،فلام أحس الولد من نفسه القوة
والقدرةّ ،
وكفرا،
تنكر ملربيه وأخذ يرد مجيله نكرا ًنا
ً
فقال الرجل يف ذلك بعض األبيات الشعرية:
بأطر َا ِ
ف ا ْل َبن ِ
َف َيا َع َج ًبا ملن َر َّب ْي ُت ِط ْف ً
ال ** أل َّق ُم ُه ْ
َان
الرم َا َي َة ُك َّل َيو ٍم ** َف َلماَّ ْ
اشتَدَّ س َا ِعدُ ُه َر َماين
أع ِّل ُ
مه ِّ
ِ
َو َك ْم َع َّل ْم ُت ُه َن ْظ َم ا ْل َق َوايف ** َف َلماَّ َقال َقاف َي ًة َه َجاين
مه ا ْل ُف ُت َّو َة ُك َّل َو ْق ٍ
ت* * َف َلماَّ َط َّر شا ِر ُب ُه َج َفاين
أع ِّل ُ
وهكذا يصنع من ال يثمر فيهم املعروف  ،فيسيئون
إىل من أحسنوا إليهم ،وال يقدرون هلم املعروف ،ويف
هذه األبيات يصف العريب ابن أخته بنكران اجلميل
حني قال :فلام اشتد ساعده رماين ،أي أنه حينام أصبح
قو ًيا استقوى ع ّ
يل أنا ،ونيس أين مربيه.
العربة من املثل :ليس املعروف ّ
لكل الناس سواء،
فهناك أناس مهام فعلت هلم لن يشكروك ،وسينكرون
دائ ًام وقفتك إىل جوارهم.

االخوند الخراساني
في مجلس درسه،

ِ(إ َّن اإل ْن َس َ
ان ِل َر ِّب ِه َل َك ُنودٌ )
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ُ
عم ر ّب ِه.
يقال :إن اإلنسان
لكفور لنِ ِ
ٌ

واألرض الكنود :التي ال تنبت شيئ ًا ,قال األعشى:
ـد ْث لهَ َـا تحُ ْ ِ
أح ِ
الزائِــ ِر ا ُمل ْع ِ
تـاد
لــو ْصلِ َّ
ْ
ـد ْث لِ َـو ْص ِل َك إنهَّـا ** ُك ُنــدٌ َ
سميت كندة :لقطعها أباها.
وقيل :إنام ّ
وقال أهل التفسري( :إِ َّن اإلن َْس َ
ُود) أي :لكفور.
ان لِ َر ِّب ِه َل َكن ٌ

سومر وبابل الحضارة
يذكر لنا التاريخ أن يف العراق القديم بدأت أوىل املحاوالت الفلسفية اجلريئة اخلاصة بأصل الكون والوجود واألساس يف مكونات
ُ
املادة ،ومن املؤكد أن السومريني قد سبقوا الفالسفة اإلغريق بقوهلم بمبدأ العنارص األربعة األولية التي عدّ ت أصل مجيع األشياء.
ومن البدهيي أن يويل العراقيون القدماء أيضا األدب الكثري من اهتاممهم ،وكان الشعر السومري والبابيل خيضع لفن خاص من النظم
والتأليف فهو موزون ولكنه غري مقفى ،إنه من النوع املعروف يف الوقت احلارض بالشعر املرسل ،وما خلفه لنا العراقيون القدماء من
الروائع األدبية أكثر من أن حتىص ,ربام أمهها (ملحمة جلجامش) و (قصة اخلليقة) و (قصة الطوفان) وعدد كبري جدا من األساطري.
ويف باب العلوم الرصفة كالرياضيات مثال عرف البابليون أسس ًا مهمة يف خواص األعداد وكذلك يف العمليات والطرائق واملعادالت
اجلربية األساسية ،مث ً
ال معادالت الدرجة األوىل بأنواعها املختلفة فضال عن معادالت الدرجة الثانية والثالثة ،إذ اتبعوا يف طرائق حلها
عمليات مدهشة ال تكاد تصدق لتطابقها مع الطرائق العلمية احلديثة ،وممّا يقال اليوم بوجه عام إن الفضل يف تقدم اجلرب احلديث يعود
إىل البابليني والعرب أكثر مما يعود إىل اليونان.
ومن األمور املتفق عليها أيضا يف تاريخ املعارف البرشية ّ
أسسوا علم الفلك الريايض ،وبدؤوا يدونون مالحظاهتم
أن البابليني هم الذين ّ
وإرصاداهتم أو حساباهتم الفلكية منذ العهد األكدي ،وتقدم هذا العلم إىل درجة كبرية مذهلة يف العهد البابيل القديم.

أعلم مني
كان للشيخ األنصاري زميل يف الدراسة اسمه سعيد العلامء ،وكانا حيرضان مع ًا عند األستاذ
رشيف العلامء ،وبعد مرور عرش سنوات عىل الدراسة مع ًا استدعى أهل مازندران سعيد العلامء
لكي يقيم هلم صالة اجلامعة ،ويفتيهم يف املسائل الرشعية ،ويقيض حوائجهم ،فلبى دعوهتم،
فيام بقي الشيخ األنصاري يف مدينة كربالء ،ثم انتقل بعد وفاة رشيف العلامء إىل النجف ،وظل
يواصل الدرس والتدريس .وملا تويف صاحب اجلواهر كانت األصابع تشري إىل الشيخ األنصاري،
وتطالبه بالتصدي للمرجعية ،ولكن الشيخ األنصاري أجاب مناشديه بأنه يشرتط األعلمية يف
مرجع التقليد ،وأنه يذكر أن سعيد العلامء كان أذكى منه أيام دراستهام يف كربالء ،فذهب وفد
من العراق إىل مدينة مازندران ،وعرضوا األمر عىل سعيد العلامء ،وطلبوا منه أن يصدر رسالة
عملية ليتسنى هلم تقليده ،ولكنه امتنع مع ّل ً
ال بالقول« :إنني انقطعت عن البحث والتحقيق منذ
ألتفرغ إلمامة اجلامعة ،فيام واصل الشيخ األنصاري الدرس ،وكان متفرغ ًا
مغادريت كربالء،
ّ
ً
للبحث والتحقيق ،فصار أعلم م ّني ،وإن كنت سابقا أعلم منه».
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