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 قال االمام المهدي:
ِذيَن  أاَل ِإنَّ أَْولِيَ�اء اللِهّ الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن }يونس/62{ الَّ
ْنيَا َوِفي  ُقوَن }يونس/63{ لَُهُم اْلبُْش�َرى ِفي اْلَحياِة الدُّ آَمنُواْ َوَكانُواْ يَتَّ
اآلِخَرِة الَ تَْبِديَل لَِكِلَماِت اللِهّ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم }يونس/64{ َوالَ 
�ِميُع اْلَعِليُم }يونس/65{  ةَ لِلِهّ َجِميًعا ُهَو السَّ يَْحُزنَك َقْولُُه�ْم ِإنَّ اْلِعزَّ
ِذيَن يَْدُعوَن  ِب�ُع الَّ �َماَوات َوَمن ِف�ي األَْرِض َوَما يَتَّ أاَل ِإنَّ لِلِهّ َم�ن ِفي السَّ
يَْخُرُص�وَن  ِإالَّ  ُه�ْم  َوِإْن  �نَّ  الظَّ ِإالَّ  ِبُع�وَن  يَتَّ ِإن  ُش�َرَكاء  اللِهّ  ُدوِن  ِم�ن 
َهاَر ُمْبِصًرا  ْيَل لِتَْس�ُكنُواْ ِفيِه َوالنَّ }يونس/66{ ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اللَّ
َخَذ اللُّ َولًَدا  ِإنَّ ِفي َذلَِك آليَاٍت لِهَّقْوٍم يَْس�َمُعوَن }يونس/67{ َقالُ�واْ اتَّ
�َماَوات َوَما ِفي األَْرِض ِإْن ِعنَدُكم مِهّن  ُس�ْبَحانَُه ُهَو اْلَغِنيُّ لَُه َما ِفي السَّ
ُس�ْلَطاٍن بَِه�َذا أَتُقولُوَن َعَل�ى اللِهّ َم�ا الَ تَْعَلُموَن }يون�س/68{ ُقْل ِإنَّ 
ِذي�َن يَْفتَ�ُروَن َعَلى اللِهّ اْلَك�ِذَب الَ يُْفِلُحوَن }يون�س/69{ َمتَاٌع ِفي  الَّ
�ِديَد بَِما َكانُواْ يَْكُفُروَن  ْنيَا ثُمَّ ِإلَْينَا َمْرِجُعُهْم ثُمَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَّ الدُّ

}يونس/70{ 

) 63 ( عن أمير المؤمنين عليه السالم هم نحن ، وأتباعنا ممن تبعنا من بعدنا
طوب�ى لنا ، وطوبى لهم ، وطوباهم أفضل من طوبانا ، قيل : ما ش�أن طوباهم 
أفض�ل من طوبانا ؟ ألس�نا نحن وه�م على أمر ؟ ق�ال : ال ، أنه�م حملوا ما لم 

تحملوا ، وأطاقوا ما لم تطيقوا .
وف�ي االكم�ال : ع�ن الص�ادق عليه الس�الم طوب�ى لش�يعة قائمن�ا المنتظرين 
لظهوره  في غيبته ، والمطيعين له في ظهوره ، أولئك أولياء الل الذين ال خوف 

عليهم وال هم   يحزنون .
 ) 64 ( وفي الكافي : عن الباقر عليه السالم في هذه اآلية يبشرهم بقيام القائم ، 
وبظهوره ،وبقتل أعدائه�م ، وبالنجاة في اآلخرة ، والورود على محمد وآله 

الصادقين على الحوض .
 ) 67 ( هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا : تنبيه على كمال

قدرته وعظيم نعمته ليدلهم على تفرده باس�تحقاق العبادة . إن في ذلك آليات 
لقوم يسمعون : سماع تدبر وتفهم . 

�سورة يون�س

التف�سري

إن ُاسَترشدت ُأرِشدَت، 
وإن َطلبت وجدت

a

a

م�ن   : عليه�م  خ�وف  ال 
لحوق مكروه

وال ه�م يحزن�ون :بف�وات 
مأمول .

 : قوله�م  يحزن�ك  وال 
اليحزنك تكذيبهم لك

إن   : جميع�ا  لل  الع�زة  إن 
القهر والغلبة جميعا لل

إن كان كبر : عظيم وشق .

ذم الدنيا
ْنَي���ا َداٌر ُمنَِي َلَها اْلَفَناُء)3(، َواِلَْهِلَها ِمْنَها اْلَجاَلُء)4(، َوِهَي ُحْلَوٌة  َوالدُّ
الِِب، َواْلَتَبَسْت بَِقْلِب النَّاِظِر)5(; َفاْرَتِحُلوا ِمْنَها  َلْت لِلطَّ َخِضَرٌة، َقْد ُعجِّ
بَِأْحَس���ِن َما بَِحْضَرتُِكْم ِمَن الزَّاِد، َواَل َتْس���َأُلوا ِفيها َفْوَق اْلَكَفاِف)6(، 

َواَل َتْطُلُبوا ِمْنَها أْكَثَر ِمَن اْلَباَلِغ)7(.
3. ُمنَي لها الَفَناُء � ببناء الفعل للمجهول � أي: ُقّدَرلها.

4. اجلالء: اخلروج من االوطان.
5. الَتَبَسْت بَِقْلِب الناِظِر: اختلطت به محبًة.

6. الَكفاف: ما َيُكّفَك أي مينعك عن سؤال غيرك، وهو مقدار القوت.
7. البالغ: ما يتبّلغ به، أي: يقتات به مّدة احلياة.

من ِحكم اإلمام علي



هذا االس���م الذي ان ذكر يتبادر الى ذهننا املعتقالت ووس���ائل التعذيب وتكميم االفواه ومراقبة 
املواطنني في كل حتركاتهم ، حيث اساء استخدام هذه املؤسسة الطواغيت الذين حكموا املسلمني 

فسّخروها لتثبيت سلطتهم .
من خالل ُخطب اجلمعة الثانية التي ُتلقى من على منبر الصحن احلسيني الشريف لصالة اجلمعة 
تؤك���د املرجعية العليا على االهتمام بالعمل االس���تخباري وضرورة تزوي���ده مبعدات حديثة لكي 
تالحق اخلاليا االرهابية وليس ملا هو معروف عنها بدليل ان اجلهود التي بذلها رجال االستخبارات 
ف���ي كش���ف املفخخات التي اراد االرهابيون تفجيرها ف���ي رمضان قد حظيت بالثناء من املرجعية 
لهذا العمل وهو ما تامله من االستخبارات مع تكثيف اجلهود لوأد االرهاب قبل وقوعه حفاظا 

على ارواح املواطنني .

تكذيب االشاعة اشاعة التفت

االش���اعة هذا الس���الح الفتاك الذي تعتمده قوى االس���تعمار هو بذاته يعتمده كيان داعش ومن يعمل حلس���ابهم باسماء 
مس���تعارة ، فالكل يجب ان يكون على حذر من هذا الوباء ، وملن يس���تخدم هذا االس���لوب وسائله املتعددة لنشرها ، 
في بعض االحيان نقرأ خبر تكذيب اشاعة بشكل مكثف مع عدم سماعنا بتلك االشاعة فالتكذيب يكون هو بحد ذاته 
اش���اعة لالش���اعة ، فالتكذيب له اسلوبه وله معاييره في اختيار االشاعة املؤثرة والرائجة والتي يترتب عليها اثر سلبي ال 

ان تكذب اشاعة ال احد يبالي لها فيكون التكذيب هو اشاعة. 

االستخبارات
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ُألفت الفتالوي

هل نحن حقًا من المنتظرين؟؟
كلُّ حالٍة من حاالت االنتظار 
ومهما كانت طويلة ال تقاس 
باحلالة التي نعيش����ها جميعًا, 
نحن الشيعة في انتظار الطلة 
البهية احملمدية لصاحب األمر 
اإلمام املهدي املنتظر )عجل 
الله فرجه الش����ريف ( فهذه 
احلالة من االنتظار هي أطول 
م����دة ق����د س����جلها التاريخ 
ودّونها بني أوراقه وس����طوره 
في أنتظار أمل املس����تضعفني 

وأمل الوجود بأكمله .
وها نحن الي����وم بني محب 
وعاش����ق ومس����تعد وُمنَتِظر, 
ولكن يبقى السؤال هل نحن 
من العش����اق املستعدين حقًا 
أم من املنتظرين فقط ؟؟.. 

فهناك فرق بني احلالتني.
ففي كل ي����وم ندعو )اللهم 
عجل لولي����ك الفرج (ونِعَم 
العمل هذا, ولكن هل سألنا 
أنفس����نا يومًا ه����ل نحن حقًا 
من املس����تعدين لهذا اخلروج 
وه����ذا الفرج أم أننا فقط مما 
ينطبق عليهم املدلول اللفظي 

لكلمة ) ُمنَتِظر ( .. 
فاألول جلهل����ه مبعرفة إمامه 

ومعن����ى االنتظ����ار يفَهم إن 
االنتظار ه����و الترقب الزمني 
متجاه����اًل املعن����ى احلقيق����ي 
لالنتظ����ار بأن����ه االس����تعداد 
والثاني  والنفس����ي,  الروحي 
يدع����ي أن����ه م����ن املوال����ني 
السالم(  البيت)عليهم  ألهل 
ولإلم����ام املهدي )عجل الله 
يقلد  الش����ريف( وهو  فرجه 
الغ����رب تقلي����دا أعم����ى .. 
قصات ش����عر غريبة ولباٍس 
أغرب, وثالثة تس����حق حتت 
أقدامه����ا كل أن����واع احلي����اء 
بلبس����ها املتبرج والسفور ظنًا 
منها بفعلتها هذه جتذب إليها 
األنظ����ار في حني أنه مصب 
غض����ب اجلب����ار, وآخ����رون 
يدعون أنهم محبو وعش����اق 
يس����تحلون  وه����م  اإلم����ام 
احملرمات ويتركون الواجبات 
متناسني إن العشق هو مرتبة 
عالية من احلب وهو التعلق 
باملعش����وق وإتباع����ه في كل 
م����كان وزمان, أي إن احلب 
يرتك����ز عل����ى اإلتب����اع قال 
تعالى: )قل ان كنتم حتبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله(.

فم����ن يدع����ي ح����ب اإلمام 
وعشقه وانتظاره ينبغي عليه 
معرفت����ه أواًل ول����و معرف����ة 
إجمالية ألن املعرفة احلقيقية 
ال ميكن أن تدرك لقول النبي 
محمد )صلى الله عليه وآله 
وس����لم( لإلمام علي )عليه 
الس����الم(: يا علي ما عرف 
الله إال أنا وأنت وما عرفني 
إال الله وأنت وما عرفك إال 
الله وأنا, واملعرفة اإلجمالية 
ه����ي أن يع����رف أن����ه إم����ام 
مفترض الطاعة من قبل الله 
تعال����ى وال يج����وز مخالفته 
وإن����ه باب الله وخازن علمه 
ومودته فرض من الله تعالى 
عل����ى العب����اد وكذلك ينبغي 
عل����ى املُنَتِظ����ر أن يكون في 
عنق����ه بيعة إلمام زمانه, ألن 
البيع����ة له واجب����ة على كل 
مؤم����ن وه����ي دلي����ل إميانه, 
ودلي����ل ذلك م����ا روي عن 
النبي محمد )صلى الله عليه 
وآل����ه(: )من مات ولم تكن 
له في عنقه بيعة إلمام زمانه 

مات ميتة جاهلية(.
والبيعة في احلديث الشريف 

تتحقق عندم����ا يعاهد املُنَتِظر 
إمام����ه عل����ى أن ينصره في 
ظه����وره وغيبته فف����ي غيبته 
ميه����د له ويدعم فكره ويكثر 
من ذكره ويدوام على زيارته 
ويتوج����ه إلي����ه بع����د التوجه 
لل����ه َج����لَّ وعال م����ن حيث 
ه����و امُلعني وامُلغي����ث, جتديد 
البيع����ة له بع����د كل فريضة 
من الفرائض اخلمس أو في 
كل ي����وم, أو ف����ي كل يوم 
جمعة, وقضاء حوائج الناس 
سواء كانت مادية أم معنوية 
إلدخال الس����رور على قلبه, 
واإلهداء له بصالة أو قراءة 
ق����رآن أو دف����ع صدق����ة عنه 
ال حلاجت����ه )عليه الس����الم(
إليه����ا وإمن����ا لتش����عرنا بأننا 
على اتصال دائ����م معه, أما 
في ظه����وره فاإلم����ام يعلمه 
كي����ف ينصره, فم����ن يعاهد 
إمام����ه عل����ى ذل����ك أضحى 
من املنتظرين املستعدين حقًا 
لظهوره, أما َمن ترك كل ما 
يعجل به الب����اري عز وجل 
فرج����ه الش����ريف كان م����ن 

املنتظرين فقط.   
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المتفشي  االره��اب  ج��ذور  معالجة  الى  يدعو  الصافي  السيُد 

كل  باستثمار  ويطالب  المتطرف،  الفكر  على  بالقضاء 

اإلمكانات وتوفير كافة التسهيالت لالنتصار في الحرب

ت����ط����رق م��م��ث��ل 
العليا  الدينية  المرجعية 

الصافي   أح��م��د  السيد  سماحة 
خ��ط��ي��ب وإم����ام ال��ُج��م��ع��ة ف��ي ك��رب��الء 

الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته  في  المقدسة 
التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف /15 رمضان 

أمور  ثالثة  الى  تطرق  2015/7/3م  الموافق  1436/ه���  المبارك 
استهلها بالقول: اعرض على مسامعكم الكريمة بعض االمور :

 األمُر االول :
من  اليوم  يعاني  العالم  ان 
املسماة  ه��ي  كبيرة  مشكلة 
متّكن من  ال��ذي  ب��اإلره��اب 
اي��ض��ًا  وي��ض��رب  منطقتنا، 
مناطق مختلفة من العالم بني 

احلني واآلخر ..
الضربات  هذه  تختلف  وقد 
ولكنها   .. وضعفًا  ش��دة 
دون  ببلد  تختص  ال  عامة 
ب��ل��د، وه����ذا ال��ت��وس��ع في 
ان  يتطلب  االرهاب  مشكلة 
في  ويساهموا  اجلميع  يفّكر 
حّلها، ووضع معاجلات جاّدة 
وحقيقية لها .. واملعاجلة ال 

األمنية  ب��اإلج��راءات  تكون 
والعسكرية فقط ..

ب���ل.. الب��د م��ن اج���راءات 
مقابلة  أهمها  ومن  اخ��رى، 
تغلغل  الذي  املتطرف  الفكر 
ال����ى ع���ق���ول ال��ك��ث��ي��ري��ن، 
وجعلهم يقدمون على اعمال 
املدنيني  تستهدف  وحشية 

االبرياء بحجج واهية ..
الى  ماسة  حاجة  هناك  ان 
م��ع��اجل��ة ج����ذور االره����اب 
خالل  م��ن  ال��ي��وم  املتفشي 
املتطرف  الفكر  على  القضاء 
بالتعايش  يقبل  ال  ال���ذي 
ويريد  اآلخ��ر،  مع  السلمي 

رؤيتهم  يفرضوا  ان  اصحابه 
ومن  بالقوة،  االخرين  على 
خ���الل مم���ارس���ة االره����اب 
واستهداف املدنيني العّزل ..
على  ال��ق��ض��اء  مي��ك��ن  وال 
عشية  ب��ني  املتطرف  الفكر 
وضحاها.. بل يحتاج ذلك 
وعمل  كثيرة،  متهيدات  الى 
تثقيفية،  وب��رام��ج  دؤوب، 
تنفيذها  ي��ج��ري  وغ��ي��ره��ا 

بفترات غير قصيرة..
 األمُر الثاني :

في  اليوم  يعيش  العراق  ان 
االرهابيني  مع  ح��رب  حالة 
الذين سيطروا على مساحات 

واسعة منه، والبد ان ُتستثمر 
كل  وُتوّفر  االمكانات،  كل 
التسهيالت لالنتصار في هذه 
للعراقيني  احلرب، وال خيار 
بعض  وي��ق��ول  ذل���ك،  غير 
اصحاب الشأن .. ان تسليح 
وجتهيزها  املسلحة  ال��ق��وات 
حربها  في  الالزمة  باملعدات 
بإجراءات  مير  االرهابيني  مع 
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وبصعوبات  وبطيئة،  معّقدة 
للحكومة  وينبغي  ك��ب��ي��رة، 
هذه  تذليل  على  تعمل  ان 
مجلس  وعلى  الصعوبات، 
مهمة  ي��س��ّه��ل  ان  ال���ن���واب 
اذا  اجملال؛  احلكومة في هذا 
كان هناك حاجة لتغيير بعض 

القوانني..
تصنيع  موضوع  في  واي��ض��ًا 
في  العسكرية  املعدات  بعض 
بعض  هناك  ال��ع��راق  داخ��ل 
التلكؤ.. اذ بالرغم من توفر 
لذلك  ال��الزم��ة  االم��ك��ان��ات 
في عّدة مجاالت كما يقول 
لم  انه  اال  االختصاص  اهل 
تلك  استغالل  االن  يتم حلد 
االمكانات بالشكل املطلوب، 

وهو امر غير صحيح ..
ان املرحلة الراهنة متتاز بكثير 
واحلساسية،  اخل��ط��ورة  م��ن 

ترتفع  ان  للمخلصني  والبد 
همّتهم الى اعلى درجة ممكنة 
، وتتضافر اجلهود لعبور هذه 

املرحلة بأقل اخلسائر..
األمُر الثالث :

مير  ال��ع��راق  ان  املعلوم  م��ن 
بأزمة اقتصادية ومالية بسبب 
عما  النفط  اسعار  انخفاض 
السابق،  ف��ي  عليه  ك��ان��ت 
واعتماده على سياسة اقتصادية 
زالت  اذ ال  متكاملة..  غير 

غير  االقتصادية  املنافذ  بعض 
ان  الطبيعي  وم��ن  مستغلة، 
تؤثر هذه احلالة السلبية على 
واقع البالد، وعلى احلكومة 
ان تبذل جهدًا اكبر في ادارة 
امللف االقتصادي حتى يتمكن 
البلد من ان يتعافى مما هو فيه 

ان شاء الله تعالى ..
الطبقات  بعض  ان  واملالحظ 
غيرها  من  تأثرًا  أكثر  تكون 
الراهنة،  االوضاع  جّراء  من 
ومنهم اصحاب العقود املؤقتة 

الذين يعانون من عدم تثبيت 
عقودهم، ويتم التلويح لهم 
خدماتهم  ع��ن  باالستغناء 
بسبب الظرف االقتصادي ..
ان  الى  يتطلعون  ه��ؤالء  ان 
جتد احلكومة حال  ملشكلتهم 

..
تعتمد  ال���وزارات  اغلب  ان 
على اعداد كبيرة من هؤالء 
شريحة  ميّثلون  وهم  االخوة 
تهتم  ان  فينبغي  م��ه��م��ة، 
اجلهات املعنية بحل مشكلتهم 
مب��ا ي��دخ��ل االط��م��ئ��ن��ان في 

نفوسهم..
العافية  للجميع  الله  كتب 
وارانا في بلدنا وبالد املسلمني 
كل خير ودفع الله عّنا وعنهم 

شرور االعادي ..
لله  احلمد  ان  دعوانا  وآخ��ر 

رب العاملني .

علي ش���ريج علي���وي: هناك 
حاج���ة ماس���ة ال���ى معاجل���ة 
املتفش���ي  االره���اب  ج���ذور 
الي���وم من خالل القضاء على 
الفك���ر املتطرف الذي ال يقبل 
بالتعايش الس���لمي مع اآلخر 
ويري���د اصحاب���ه ان يفرضوا 
رؤيتهم عل���ى االخرين بالقوة 
ومن خالل ممارس���ة االرهاب 
واستهداف املدنيني العّزل ، بل 
البد من اجراءات اخرى ومن 
اهمها مقابل���ة الفكر املتطرف 
ال���ذي تغلغ���ل ال���ى عق���ول 
الكثيري���ن وجعله���م يقدمون 
على اعمال وحشية تستهدف 
املدني���ني االبرياء بحجج واهية 
ويج���ب القضاء عل���ى الفكر 

التكفيري من جذوره.
كاظ���م س���اجد ج���واد: من 
املعلوم ان الع���راق يعاني من 

الظ���روف االقتصادية بس���بب 
انخفاض اس���عار النفط وعلى 
احلكوم���ة ان تبذل جهدًا اكبر 
ف���ي ادارة املل���ف االقتصادي 
حتى يتعافى البلد وهناك بعض 

الطبق���ات تكون اكثر تأثرًا من 
غيره���ا م���ن ج���ّراء االوضاع 
الراهنة ومنهم اصحاب العقود 
املؤقت���ة الذين يعانون من عدم 
تثبي���ت عقودهم ويتم التلويح 
لهم باالس���تغناء عن خدماتهم 
بس���بب الظرف االقتصادي ، 
وعلى احلكوم���ة ان جتد حاًل 
ملش���كلتهم واغل���ب الوزارات 
تعتمد على اع���داد كبيرة من 
ه���ؤالء االخوة وه���م ميّثلون 
ش���ريحة مهمة فينبغي ان تهتم 
اجلهات املعنية بحل مشكلتهم 
مب���ا يدخ���ل االطمئن���ان ف���ي 

نفوسهم.
عب���د الرزاق حم���زة: العراق 
يعيش اليوم في حالة حرب مع 

االرهابيني الذين سيطروا على 
مساحات واسعة منه والبد ان 
ُتس���تثمر كل االمكانات وُتوّفر 
كل التس���هيالت لالنتصار في 
هذه احلرب وال خيار للعراقيني 
غي���ر ذل���ك ويق���ول بع���ض 
اصح���اب الش���أن ان تس���ليح 
الق���وات املس���لحة وجتهيزه���ا 
باملعدات الالزمة في حربها مع 
االرهابيني مير باجراءات معّقدة 
وبطيئ���ة وبصعوب���ات كبي���رة 
وينبغ���ي للحكوم���ة ان تعمل 
عل���ى تذليل ه���ذه الصعوبات 
وعل���ى مجل���س الن���واب ان 
يس���ّهل مهمة احلكومة في هذا 
اجمل���ال اذا كان هن���اك حاجة 

لتغيير بعض القوانني.

آراء المواطنين بالخطبة السياسية لسماحة السيد احمد الصافي

االره��اب  ج��ذور  معالجة  الى  ماسة  حاجة  هناك  ان    *

المتطرف  الفكر  على  القضاء  خالل  من  اليوم  المتفشي 

الذي ال يقبل بالتعايش السلمي مع اآلخر، ويريد اصحابه 

خالل  ومن  بالقوة،  االخرين  على  رؤيتهم  يفرضوا  ان 

ممارسة االرهاب واستهداف المدنيين العّزل .

متابعة: حسني نصر
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منهل الرحمات

في دعاء أبي حمزة الثمالي

مستقاٌة من الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 15/رمضان المبارك/1436ه� الموافق 2015/7/3م

)َواْلَحْمُد لل���ِه الَّذي َتَحبََّب 
اَِلىَّ َوُهَو َغنِيٌّ َعّني، َواْلَحْمُد 
للِه الَّذي َيْحُل���ُم َعّني َحّتى 
َكَاّن���ي ال َذْنَب ل���ي، َفَرّبي 
َاْحَمُد َش���ْيء ِعْندي، َوَاَحقُّ 
بَِحْم���دي، اَلّل�ُه���مَّ اِّني َاِجُد 
ُسُبَل اْلَمطالِِب اَِلْيَك ُمْشَرَعًة، 
َوَمناِهَل الرَّجاِء اَِلْيَك ُمْتَرَعًة، 
لَِمْن  بَِفْضِل���َك  َوااْلْس���تِعاَنَة 
عاِء  َامََّلَك ُمباَحًة، َواَْبواَب الدُّ

اَِلْيَك لِلّصاِرخنَي َمْفُتوَحًة(.
ونالح���ظ هن���ا في مس���ألة 
احلم���د ان االنس���ان يحمد 
الل���ه تعال���ى دلي���ل الوعي 

ودليل الشعور باملسؤولية من 
العبد جتاه اخلالق ان االنسان 
يحمد الله تعالى على نعمه 
وعلى ما اعطاه وعلى ما هو 
في���ه و فلس���فة احلمد جتعلنا 
دائمًا نستش���عر هذه الرحمة 
االلهي���ة علين���ا فنتوجه الى 
الل���ه تبارك وتعال���ى باحلمد 
والثن���اء والل���ه تعالى عندما 
ف���رض علينا الص���الة ايضًا 
الزمن���ا وفرض علينا ان نقرأ 
س���ورة احلمد وسورة احلمد 
هي الس���بع املثاني قرنت مع 
الق���رآن الك���رمي وب���دأ هذه 

املباركة هي احلمد  الس���ورة 
لل���ه .. والل���ه تعالى قطعًا 
هو مستجمع ملس���ألة احلمد 
فكل ش���يء عند الله تعالى 
يس���توجب احلمد وفي هذا 
الدع���اء ايضًا م���وارد كثيرة 

للحمد لله تعالى ..
ملاذا الله يتحبب الينا ؟

معن���ى التحب���ب الب���د من 
وج���ود فعل في���ه مؤونة.. 
ان  يري���د  عندم���ا  احدن���ا 
يتحب���ب لالخ���ر يفعل فعال 
ً ويلف���ت النظر وهذا الفعل 
في���ه نوع من الكلفة او ليس 

في���ه كلفة لك���ن فعالً  اراك 
معرض���ًا عن���ي فان���ا آتي���ك 
بأش���ياء اجعلك تلتفت .. 
التحبب دائمًا للشيء املالئم 
للطبع اذ ال ميكن لش���خص 
ان يتحب���ب آلخ���ر بأش���ياء 
منافي���ة لطبع���ه وهذا خالف 
التحب���ب.. س���يكون ه���ذا 
نوع���ا من التبغ���ض والعداء 
.. ان���ت اآلن تتحبب الى 
ابيك ملا يريد األب وتتحبب 
الى امك مبا تريد االم والى 
اخوت���ك وال���ى صديقك مبا 

يحب. 

من جملة ما ورد في هذا الشهر الشريف هو االلتفات الى دعاء ابي حمزة الثمالي )رضوان اهلل عليه( ، وهذا الدعاء 
من الذخائر المعرفية الكبيرة وعالية المضامين، وان تراث اهل البيت عليهم السالم هو تراث المرّبي خصوصًا 
هذا التراث الدعائي الذي عوّدنا االئمة االطهار عليهم السالم ان يحّثونا ان نكون قريبين من اهلل تبارك وتعالى 
في أي مناسبة تمر وشهر رمضان الكريم هو شهر اهلل وهذا الشهر فيه كما قلنا ان االنسان يراجع نفسه في هذا 

الشهر ويصل الى حالة من حاالت القرب الى اهلل تعالى ويشعر بلذة ان يكون عبدا  الى اهلل تعالى.. 
في هذا الدعاء فقرات كثيرة طويلة .. نذكر هنا بعض الفقرات من هذا الدعاء : 
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منهل الرحمات

في دعاء أبي حمزة الثمالي

مستقاٌة من الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 15/رمضان المبارك/1436ه� الموافق 2015/7/3م

ف���ي الواق���ع البد االنس���ان 
ان���ه هو ال���ذي يتعّرض الى 
رحمة الله تعالى وهو الذي 
يتحبب الى الله تعالى وهذا 
هو الوض���ع الطبيع���ي ألنه 
نح���ن احملتاج���ون ال���ى الله 
تعالى وهذا الوضع الطبيعي 
موج���ود والعب���د الب���د ان 
يتحب���ب.. لكن الدعاء في 
هذه الفقرة ليس ناظرًا للعبد 
ووظيفة العبد وامنا ناظر الى 
احلمد..  وواجب���ات  احلمد 
فذكر الدع���اء خصلة وصفة 
من الصفات وعبر عنها في 
الدعاء بصيغة الفعل املضارع 
)َتَحبَّ���َب( ال���ذي يدل على 

حالة من االستمرارية ..
إن الله س���بحانه وتعالى اذا 
لم يرحمنا ه���ل ينقص من 
ملكه شيء ؟! قطعًا ال .. 
الله تبارك وتعالى رحيم كرمي 
وهذه الرحمة االلهية اذا لم 
يس���تغلها العبد فسيكون من 

اخلاسرين.. 
الله تب���ارك وتعالى لرحمته 
وكرمه هو الذي يتحبب الينا 
وهو يأتين���ا وهو يعمل معنا 
الت���ي جتعلنا نرجع  الصنائع 
اليه.. فاالنسان جتده يعصي 
الل���ه تعالى ويذن���ب ولكن 
م���ع ذلك جتد ان الله تعالى 
يحب العب���د ويتودد اليه.. 
اذن الب���د من تفكي���ر فالله 
تعالى يتودد ال حلاجة لنا بل 

هو غني عن ذلك..
ث���م تبّين الفقرة االخرى من 
الدعاء : )َواْلَحْمُد للِه الَّذي 
َيْحُل���ُم َعّني َحّت���ى َكَاّني ال 

َذْنَب لي( 
الحظ حالة االنس���الخ من 
الذنب حينما يتعامل االنسان 
م���ع الله تعال���ى ، الحظوا 
االحاط���ة من الله س���بحانه 
وتعال���ى بنا حتى ال يخس���ر 
االنس���ان ألن االنس���ان ل���و 
كان من اخلاس���رين س���يقدم 

عل���ى ع���ذاب ال نظي���ر له 
..ومسكني ابن آدم ال يعلم 
م���اذا يحتطب عل���ى ظهره 
م���ن االوزار واالث���ام بلذة 
مؤقت���ة قد جتر عليه الويالت 

والويالت .. 
لذا البد ان نسأل الله تعالى 
الرحمة وان االنسان في هذا 
الشهر املبارك البد ان يخرج 
منه بصورة اخرى .. ليس 
فق���ط بصورة ذاق الم اجلوع 
والعط���ش .. وامنا البد ان 
يخرج بانه ذاق لّذة االنتماء 
الى الله تعالى وكيف االنسان 
ان يك���ون عنده رب.. وان 
االنس���ان البد ان يكون نِعَم 

العبد .. 
اخواني هذه املواطن واالدعية 
االنس���ان يتوقف عندها .. 
فاالمام )عليه الس���الم( يبني 
موجب���ات احلمد لل���ه تعالى 
وهذه الربوبية تستحق احلمد 
وتستوجب ان االنسان يحمد 

الله تعالى ..
البد ان نسأل اهلل تعالى 
الرحمة وان االنسان في 
البد  المبارك  الشهر  هذا 
بصورة  منه  ي��خ��رج  ان 
إلى  اإلنتماء  وهي  اخرى 

اهلل تعالى..

وتعالى  سبحانه  اهلل  إن 
اذا لم يرحمنا هل ينقص 

من ملكه شيء ؟! 
قطعًا ال..

للشيء  دائ��م��ًا  التحبب 
ال  اذ  للطبع  ال��م��الئ��م 
يمكن لشخص ان يتحبب 
منافية  ب��أش��ي��اء  آلخ���ر 

لطبعه
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السؤال:هل االفطار املتعمد في قضاء شهر رمضان قبل الزوال يوجب الكفارة ؟
اجلواب: : اليوجبها .

السؤال : أنا مسافر في شهر رمضان هل يجوز لي أن أصوم صوم النذر في السفر ؟

سؤال العدد:

السؤال: هل يجوز للمرأة 
إن تفطر في شهر رمضان 
لترضع ابنه���ا مع موجود 
بديل )معاون( لالرضاع، 
كما هو احلال في احلليب 
اجملف���ف املس���تعمل ف���ي 

إرضاع االطفال ؟

اجلواب : ال يجوز على 
االحوط .

الس���ؤال : ه���ل يج���وز 
ان  االفط���ار  للمرضع���ة 
كان���ت ترض���ع ولدها او 

كان لغيرها ؟

اجل���واب : ال ف���رق في 
املرضع���ة ب���ني أن يكون 
الول���د له���ا، وأن يكون 
لزومًا  واألحوط  لغيرها، 
صورة  عل���ى  االقتص���ار 
بها  اإلرض���اع  انحص���ار 
ب���أن لم يكن هناك طريق 
آخ���ر إلرضاع الطفل ولو 

بالتبعيض م���ن دون مانع 
أو باإلرضاع الصناعي ، 
وإال ل���م يجز لها اإلفطار 

.

السؤال : زوجتي مرضع 
لطفل عمره شهران وهي 
صائم���ة فهل يجب عليها 

االفطار ؟
خاف���ت  اذا   : اجل���واب 
الض���رر عل���ى جنينها أو 
على نفسهما جاز االفطار 
وتف���دي ع���ن كل ي���وم 
او  حنط���ة  غرام���ا   75٠
خب���ز وتقضي���ه بعد ذلك 
واالح���وط االقتصار على 
اذا انحص���ر االرضاع  ما 

بها .
الس���ؤال : ه���ل يج���وز 
صيام امل���رأة احلامل وهي 
في الش���هور االخيرة من 
احلم���ل ؟ علم���ًا أنها ال 
تعاني من ضعف في حال 

صيامها ؟

اجل���واب : ال مان���ع منه 
إذا لم تش���عر بضرر بليغ 
أو خط���ر عل���ى نفس���ها 
أو جنينها ول���م يحذرها 

االطباء من ذلك .

السؤال : امرأة حامل في 
الشهر السابع وعلمًا أنها 
تراج���ع الطبي���ب وعندها 
مواعي���د للتحليل في يوم 
٢١ م���ن ش���هر رمض���ان 
وأعطاه���ا الطبي���ب دواء 
قب���ل التحليل ، هل أنها 

تفطر ؟
اجل���واب : يج���ب تغيير 
املوعد وان كان صعبًا فان 
لم يتيس���ر وكان التحليل 
ضروري���ًا افطرت وقضت 
. وبامكانه���ا ان تس���افر 
وتفط���ر فال يج���ب تغيير 

املوعد حينئذ .

الس���ؤال : ه���ل يج���وز 
للحام���ل أو املرضع التي 

يضر الصوم بها وبحملها 
أن تخرج الفدية فورًا قبل 

شهر رمضان ؟
يج���زي  ال   : اجل���واب 
اخراجها إال بعد استمرار 
احلمل وبع���د اليوم الذي 

افطرت فيه .

السؤال : مرضى التهاب 
والرمل  القولون واحلصى 
ف���ي الكل���ى او املثانة ما 

حكم صيامهم ؟
اجلواب : اذا كان الصوم 
يّضر به���م او ٌيخاف منه 

الضرر افطروا .

حك���م  م���ا   : الس���ؤال 
استمرار املرض للصائم ؟

اجلواب : إذا استمراملرض 
حتى شهر رمضان القادم 
كفى ان تف���دي عن كل 
يوم 75٠ غرامًا حنطة او 
خبزا وال يجب القضاء .
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)َوَأْيَقْنُت َأنََّك َأْنَت أْرَحُم 
الّراِحم���نَي ف���ي َمْوِض���ِع 
اْلَعْفِو َوالرَّْحَمِة ، وأَش���دُّ 
اْلُمعاِقب���نَي ف���ي َمْوِض���ِع 

النَّكاِل َوالنَِّقَمِة..(
)َوَاَش���دُّ اْلُمعاِقب���نَي ف���ي 
َوالنَِّقَمِة(  النَّ���كاِل  َمْوِضِع 
: إن ه���ذه العب���ارة من 
العب���ارات اخمليف���ة ج���دًا 
نعل���م  ال  ونح���ن   ..!
متى تنزل علين���ا العقوبة 
اإللهي���ة ، ف���رب العاملني 
ميهل ، ولكن���ه ال يهمل 
!.. واخلوف كل اخلوف 
التراكمية  املعاص���ي  م���ن 
!.. فاإلنس���ان قد يذنب 
، ويذن���ب ، ولكن الله 
عزوجل يتج���اوز عنه ، 
ولكن الذنوب قد تتجمع 
وتتجم���ع ، إل���ى درجة 

توجب القطيعة بني العبد 
وبني رب���ه ، وهذه نقطة 
خطيرة ج���دًا !.. حيث 
أن الل���ه عزوج���ل -كما 
يقول ف���ي كتابه الكرمي- 
، ل���و أن���زل غضبه على 
العبد ، فإنه سيهوى إلى 
أسفل س���افلني : }َوَمن 
َيْحِلْل َعَلْي���ِه َغَضبِي َفَقْد 
من  فاخلوف  َه���َوى{.. 
هذه الذنوب.. ونحن ال 
نعل���م ما هو الذنب الذي 
يقص���م ظهر اإلنس���ان ، 
فق���د يكون ذنبا صغيرا ، 
ولكن هذا الذنب الصغير 
أضيف إلى قائمة الذنوب 
السابقة ، والتي قد تكون 
التي تهتك  الذن���وب  من 
العص���م ، وإذا ب���ه يحل 
عليه الغضب املؤجل !.

ليال���ي الق���در و أيامه���ا ذات 
منزلة عظيم���ة عند الله عز و 
جل هي ليلة متر في السنة  و 
هي لها االثر الكبير في تقدير 
حياة االنسان دنيا و اخرة فعلى 
املؤمن كما يأخذ اجازة ترفيهية 
للسفر في الصيف لشم الهواء 
عليه ان يس���عى ليأخذ اجازة 
لش���م روائح  عط���ر املغفرة و 

الرضوان في هذه الليلة.
بّين القران  ان ليلة القدر هي 
واح���دة اذن مل���اذا نحن نحيي 

الليالي الثالث؟ 
ان األئم���ة )عليهم الس���الم( 
فس���روا لنا ما معنى انها تقسم 
الى ثالث لي���اٍل روي ان ليلة 
التاس���ع عش���رة  تنزل امليزانية 
العامة م���ن اخلزائن االلهية اما 
الليلة احلادية  و العشرون فهي 
تقس���يم امليزانية و توزيعها اما 
الليلة الثالثة و العش���رون هي 
ليل���ة االمض���اء عل���ى امليزانية 
املقس���مة بني اخللق اذ هي ليلة 
االب���رام هي ليلة القضاء الذي 
ال ي���رد و ال يبدل، وورد في 
الروايات أنه في التاس���ع عشر 
من رمضان هي التقدير و في 
الواحد و العشرين هي القضاء 
و في ليلة الثالث و العش���رين 

ابرام ما يكون من الس���نة الى 
مثلها .

ال���روح  و  املالئك���ة  تن���زل   
بامليزانية العامة  على امام هذه 
الليل���ة صاحب الصالحيات و 
االتصال بني االرض و السماء 
ام���ام العصر امله���دي )عجل 
الل���ه تعال���ى فرج���ه( والتهيئة 
الحياء هذه الليالي امر مهم و 
االش���تغال بالطاعات و العبادة 
و ق���راءة الق���ران و الذك���ر و 
يستحب احياؤها ال في اخللوة 
بل باجلماع���ة الن رحمة الله 
ع���ز و ج���ل تع���م و عقوبته 

تخص .
الرحم���ة في ه���ذه الليالي اذا 
انتش���رت على اح���د املؤمنني 
اجلالس���ني ف���أن الل���ه يرح���م 
اجلمي���ع الن الك���رمي يش���مل 
برحمت���ه الواس���عة املؤمنني و 
افضل االعمال في هذه الليلة 
هي مذاك���رة عل���وم التوحيد 
و االمام���ة وتفس���ير القران و 
بآياته، وق���ال اإلمام  التدب���ر 
الباقر )عليه الس���الم(: فضل 
إميان املؤمن بحمله » إنا أنزلنا 
» وبتفس���يرها عل���ى من ليس 
مثله ف���ي االميان بها، كفضل 

االنسان على البهائم.

  شرُح دعاء 
االفتت�������������اح

)فيها ُيفرق كل امر حكيم(

عقيل الحاج

الشيخ حبيب الكاظمي
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أبو مرَة 
عروُة بن مسعود الثقفي

م��ن المعروف تاريخياً أن 
الرس��ول األعظ��م )صلى 
هللا علي��ه وآله وس��لم( قد 
بذل كثي��راً وحرص على 
الصدع برس��الته الخالّقة، 
أحد  الطائ��ف هي  وكانت 
قصده��ا  الت��ي  المراك��ز 
وآل��ه  علي��ه  هللا  )صل��ى 
وس��لم(، وم��ن المعروف 
جي��داً مبل��غ المعان��اة من 
جراء جهل أه��ل الطائف 
له��ذا الداعية المحرر، فقد 
عاد النبي من الطائف وهو 

متعب ومخضب بالدم..
فل��م يس��تجب لدعوته أحد 
ق��ط، س��وى رج��ل واحد 
تبع أثره ولحق به، فأس��لم 
وحسن إس��المه، ذلك هو 
الس��يدة  قطب ثقيف، والد 
ليلى زوجة الحس��ين عليه 
الس��الم أن��ه ع��روة ب��ن 
مسعود بن معتب بن مالك 
ب��ن كع��ب بن عم��رو بن 
س��عد بن عوف بن ثقيف، 
واس��مه قيس ب��ن منبّه بن 
بكر بن هوزان بن عكرمة 
بن حصفة بن قيس عيالن 
الثقفي. أبو مس��عود، وقيل 
يعف��ور ش��هد صلح  أب��و 
الحديبية وكني بأبي مرة، 
الثقفي،  فعروة بن مسعود 
زعيم من زعماء العرب، 

وس��يد مم��ن س��اد قوم��ه 
وه��و  الس��يادة،  فأحس��ن 
راب��ع أربعة م��ن العرب 
س��ادوا قومه��م، كما ورد 
ع��ن النبي)صلى هللا عليه 
وآله وس��لم( أربعة س��ادة 
في اإلسالم: بشر بن هالل 
العبدي - وعدي بن حاتم - 
وسراقة بن مالك المدلجي، 
وعروة بن مسعود الثقفي(

وعل��ى ه��ذا ف��ان مرك��ز 
المجتم��ع  ف��ي  ع��روة 
رفي��ع  مرك��ز  العرب��ي، 
مرم��وق، وذل��ك قب��ل أن 
إس��المه،  ويعل��ن  يُس��لم 
بحي��ث بلغ��ت منزلته عند 
متزاي��داً  مبلغ��اً  الع��رب 
حت��ى بالغوا ب��ه فتطرفوا 
إذ عظم��وه تعظيم��اً على 
حس��اب محم��د ذي الخلق 
العظيم، وعظموه ليجعلوا 
من��ه ش��خصية تضاه��ي 
النب��ي األعظ��م.. وهذا ما 
نص عليه الق��رآن الكريم 
ف��ي موقف مع��روف، إذ 
حك��ى عنهم ما قاله أحدهم 
- الوليد بن المغيرة - على 

سبيل المقارنة الفاشلة
َل هََذا اْلقُْرآُن  )قَالُوا لَْوال نُزِّ
��َن اْلقَْريَتَْيِن  َعلَ��ى َرُجٍل مِّ

َعِظيٍم(
والمقص��ود م��ن القريتين 

ه��و مك��ة والطائ��ف، أما 
المقص��ود م��ن العظيمين 
فيهم��ا، فهو القائل نفس��ه- 
الولي��د بن المغي��رة- بمكة 
ع��روة  بالثان��ي  ويعن��ي 
الثقف��ي بالطائف، كما عن 
قت��ادة وورد في  اإلصابة 

واالستيعاب ذلك..
 وس��أل رسول هللا )صلى 
هللا علي��ه وآله وس��لم( أن 
يرجع إلى قومه باإلسالم، 
فخ��رج يدع��و قوم��ه إلى 
اإلس��الم ، فلم��ا أش��رف 
على قومه. وقد دعاهم إلى 
دينه- رموه بالنبل من كل 

وجه فأصابه سهم فقتله
ورض��اه  إيمان��ه  وم��ن 
الصدع  بواج��ب  وقناعته 
بالرس��الة حينما سألوه ما 
ترى في دمك؟ قال : كرامة 
أكرمني هللا بها، وش��هادة 
س��اقها هللا إل��ّي، فليس فّي 
إالّ م��ا في الش��هداء الذين 
قتلوا مع رسول هللا)صلى 
هللا عليه وآله وس��لم( قبل 

أن يرتحل عنكم((
هذا وكان من حسن الهيئة 
كالمس��يح عيسى: ))وكان 
عروة يُشبَّه بالمسيح عليه 
الس��الم ف��ي صورت��ه((. 
وكان م��ن حس��ن العاقبة 
نس��ب  كم��ا  والمصي��ر 

للنبي)صلى هللا عليه وآله 
وسلم( قوله: ))ان مثله في 
قومه مثل صاحب يس من 
قوم��ه دعا قوم��ه إلى هللا 

فقتلوه((
الس��يدة  وال��د  ه��و  ذل��ك 
ليلى،وق��د ترك ف��ي نفس 
ابنت��ه ليل��ى آث��ار اله��دى 
واإليمان واالستقامة على 
الحني��ف.. وفي أي  الدين 
سن كانت الفتاة ليلى فانها 
وال ش��ك قد أحس��ت بفقد 
والده��ا الحبي��ب، وكلم��ا 
نضجت وكبرت ش��عرت 
ب��أن أباها مض��ى ضحية 

قضية سماوية مقدسة، 
أجل تلك ه��ي ليلى الثقفية 
والدة علي األكبر، التي لم 
تستمد قيمتها من أمها ولم 
تس��تمد كرامتها ومنزلتها 
حت��ى م��ن أبيه��ا، وإنم��ا 
تقواها  استمدت رقيها من 
انتس��ابها  ث��م  وانتمائه��ا 
لألسرة المحمدية المقدسة، 
الوش��يج  والرتباطه��ا 
بش��خص اإلم��ام العظي��م 
أبي عبد هللا الحسين )عليه 
السالم( وكفاها بذلك فخراً 

حين تفتخُر ..
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مجالت صدرت في كربالء
لم��ا كان��ت كرب��الء تعج 
والعلم��اء  بالم��دارس 
الحركة  كان��ت  والخطباء 
اص��دار  ف��ي  االعالمي��ة 
المج��الت ه��ي االخ��رى 
في تس��ابق م��ع الزمن في 
اص��دار كل ما ه��و جديد 
ومفي��د ومن هذه المجالت 
التي ص��درت في كربالء 

قديما :
* مجلة رسالة الش�رق

مجلة أدبية ش��هرية ثقافية 
جامع��ة، منح��ت االمتياز 
بكربالء، صاحبها: صدر 
الشهرس��تاني،  الدي��ن 
مديرها المسئول: المحامي 

حسن حيدر
صدر عدده��ا األول 20/
س��نة  /1373ه���  ج2 
1954م وتوقفت بعد عام 

من صدورها
توج��د أع��داد منه��ا ف��ي: 
مكتب��ة المتحف العراقي و 
المكتب��ة الوطني��ة، وأعيد 
جمعه��ا م��ن قب��ل العتب��ة 

الحسينية المقدسة.
سلسلة البحوث اإلسالمية

دينية صدرت عن  نش��رة 
العامة  الشهداء  مكتبة سيد 
بإشراف  السيد نور الدين 
الميالني، وص��در عددها 

األول  في سنة 1385ه�
* صوت المبلغين

إس��المية  ش��هرية  مجل��ة 
اجتماعي��ة تعنى بش��ؤون 
الخطابة وأخبار المجتمع، 
صدرت عن مكتب صوت 
المبلغي��ن بمدرس��ة البقعة 
س��نة  )تأسس��ت  الديني��ة 

1250 ه�(
صدر عددها األول 1960 
، اس��تمرت بالصدور إلى 
سنة 1963، وأعيد جمعها 

من قبل العتبة الحسينية.
* صوت شباب التوحيد

مجلة إسالمية صدرت عن 
هيئة شباب التوحيد، تعنى 
واألدب  العل����م  بش����ؤون 
واالجتماع، ص��درت عام 
1963، صدر عنها ثالثة 

أعداد.
* صوت العترة

مجل��ة إس��المية  أصدرها 
الخطيب السيد محمد كاظم 
القزوين��ي، ص��درت عن 
مدرس��ة العالم��ة الشي��خ 

احمد بن فهد االحسائي، 

* القران يهدي
مجلة شهرية تعني بالقران 
وم��ا يرتبط به بشكل عام، 
صدر عددها األول محرم 
آخ��ر  ظه��ر  1385ه���، 
أعدادها ش��هر ذي الحجة 

1386 ه�
* مجلة مبادئ اإلسالم

مجلة دورية )وقيل جريدة( 
تصدر باللغ��ة االنكليزية، 
مقرها المدرسة البادكوبية 
س��نة  )تأسس��ت  الديني��ة 
1270 ه�(، صدر عددها 
األول ربيع األول 1383 

ه�
صدر منه��ا عشرة أعداد، 
الغ��ي امتيازها بتاريخ في 

1969/1/8
* منابع الثقافة االسالمية

نشرة فكرية دينية أصدرتها 
الدينية  البادكوبة  مدرس��ة 
سنة 1960، وهي سلسلة 
كتب ذات عشرة أعداد في 
الس��نة، صدر منها تس��ع 

سنوات. 
* م��ن وحي ذك��رى أهل 

البيت
ديني��ة،  )مجل��ة(  نش��رة 
تصدرها اللجنة الدينية في 
الدينية،  الس��ليمية  مدرسة 
موضوعاته��ا تص��ب في 
البيت  ذكرى موالي��د أهل 
صدر  الس��الم(،  )عليه��م 

عددها األول سنة 1957
وص��در عدده��ا األخي��ر 

وهو السابع  سنة 1958
* نداء اإلسالم

مجلة إسالمية ثقافية جامعة 
، صاحبها: مدارس حفاظ 
الق��رآن الكري��م األهلي��ة، 
صدرت في كربالء س��نة 
م،   1967 ه���   1387
ظه��ر منه��ا س��تة أع��داد 
فق��ط، توج��د ف��ي: مكتبة 
المتح��ف العراقي )ع1�2 

و 6(1386� 1387 ه�
* مجلة النهوض

ديني��ة،  ش��هرية  مجل��ة 
منحت االمتي��از في مدينة 
كرب��الء ف��ي 30 /  كانون 
لجمعي��ة   1967 / األول   
اإلس��المية،  النه��وض 
رئيس تحريرها: عبد علي 
اإللغاء  تاريخ  الس��اعدي، 
واالحتجاب 1969/1/8.
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مجلة االحرار سلطت الضوء 
على املنج���زات التي حققتها 
هذه املستشفى، وكان لقاؤها 
األول مع الدكتور امير نوري 
جلوخ���ان؛ مدير املستش���فى 
حيث قال: »مت انشاء مستشفى 

السفير من قبل االمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة وافتتح 
املب���ارك  رمض���ان   ١5 ف���ي 
باعتب���اره مركز طوارئ وليس 
مستشفى وبعدها عملت العتبة 
احلس���ينية املقدسة على تغييره 

ال���ى مستش���فى ومت جتهي���زه 
بأح���دث األجه���زة الطبي���ة، 
ورفده بالك���وادر الصحية من 
قب���ل وزارة الصح���ة العراقية 
وهي شراكة فريدة من نوعها 
في العراق بني العتبة احلسينية 

مستش���فى سفير اإلمام الحس���ين )عليه السالم( الجراحي.. 
مسيرة من النجاحات المتكررة على مدى خمس سنوات

مستشفى سفير الحسين )عليه السالم( يغنيك عن السفر للخارج

يعد مستش���فى س���فير اإلمام الحس���ين )عليه السالم( الجراحي من مش���اريع العتبة الحس���ينية المقدسة الرائدة 
والمهمة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى على مستوى العراق، وتجهيزه بأحدث األجهزة الطبية الحديثة ومن   

حتقيق: حسني نصر مناشئ عالمية تضاهي المستشفيات في الخارج.
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الصح���ة  ووزارة  املقدس���ة 
املتمثلة بصحة كربالء، وغاية 

العتبة املقدس���ة هن���ا احلرص 
عل���ى تق���دمي خدم���ة نوعية 
للمرضى دون ان يتكلف في 
دفع االجور الصحية اي يقدم 
اخلدم���ة مجانًا، ومن حرصها 
تقدمي االفضل واالمثل وشراء 
احدث االجهزة املتطورة ومن 
مص���ادر رصينة وجي���دة من 
ناحي���ة اجلودة العاملية وهذا ما 
جعل هذه املستش���فى صغيرة 
املس���احة معط���اءة فهي تضم 
خمسني س���ريرًا ولكنها تشهد 
زيارة الكثير من املرضى وقد 
أثبتت أنها من املش���اريع التي 

ال ميكن تهميشها«.
وتاب���ع جلوخ���ان حديثه، اّن 
»املستش���فى ربطته���ا عالقات 
واسعة وعديدة مع املؤسسات 
واالش���خاص املعني���ني وكان 
قنواته���م  تق���دمي  يدفعه���م 
الطبي���ة من خالل مستش���فى 
سفير احلس���ني )عليه السالم( 
اجلراحي  واستقبل العديد من 
األطباء من خارج العراق ومن 
باكستان,  جنس���يات )أمريكا, 
البحري���ن,  إي���ران,  كن���دا, 
ايرلندا(  اس���تراليا,  السعودية, 
و ذلك بحس���ب اتفاق عقدته 
العتبة احلس���ينية املقدس���ة مع 
منظم���ة اإلمامية العاملية الطبية 

ومن جميع االختصاصات من 
اجل فح���ص وعالج املرضى 
من ال���زوار القادم���ني إلحياء 
مراس���يم الزي���ارة األربعيني���ة 

املليونية«.
واوض���ح جلوخان في حديثه 
ان »اخلدم���ات الت���ي تقدمها 
اجلراحي  الس���فير  مستش���فى 
مببلغ )5٠٠( دينار اي ش���به 
مجان���ي«، مبين���ًا ان »طموح 
املستشفى اكبر من هذا وسيتم 
ف���ي األش���هر املقبل���ة العمل 
بالنظ���ام اإللكترون���ي ال���ذي 
يتمثل بنظام الطبلة اإللكترونية 
والفاي���ل اإللكترون���ي وحفظ 
املعلومات الكاملة عن املريض 
وعمليات  املرضي���ة  وحالت���ه 
اجلراح���ة الت���ي أقيم���ت له، 
ويصبح ل���كل مريض )هوية( 
ومتابعة  املستش���فى  ملراجع���ة 

حالته الصحية«. 
وتاب���ع قائ���اًل: »ان النظ���ام 
للمؤسس���ات  االلكترون���ي 
الطبي���ة وج���دوا م���ن خالله 
تك���ون عملية احلف���اظ على 

ملفات املرضى بش���كل دقيق 
واحلصول عل���ى نتائج افضل 
من ال���ورق، ومعرف���ة اعداد 
املرضى في اليوم الواحد لكل 
مرض، وايض���ا معرفة اعداد 
االدوية املوجودة في الصيدلية 
والدقيقة،  الفائقة  وبالس���رعة 
مع ح���رص العتبة احلس���ينية 
املقدس���ة عل���ى تطبي���ق هذا 
النظام في جميع مؤسس���اتها 

الطبية«.
وأشار جلوخان إلى اخلدمات 
س���تقدمها  الت���ي  اجلدي���دة 
للمرض���ى، حيث »سيباش���ر 
تفعي���ل  بعملي���ات  فعلي���ًا 
االخص���اب خ���ارج الرح���م 
للذين لديهم عقم ومش���اكل 
والدة«، موضح���ًا ان »العتبة 
احلس���ينية املقدس���ة ارس���لت 
أطب���اء وممرضات إل���ى تركيا 
مل���دة تتراوح بني ش���هر واحد 
ال���ى اربعة اش���هر وس���يعمل 
الفري���ق على اكتس���اب خبرة 
خ���ارج  االخص���اب  تفعي���ل 
الرحم بالنس���بة للذين لديهم 
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مش���اكل والدة او عملي���ات 
احلمل وس���وف يباشر العمل 
ان ش���اء الل���ه في مستش���فى 
سفير احلس���ني )عليه السالم( 
اجلراحي فور قدومه، وسيتم 
في االشهر القادمة توفير املواد 
املطلوب���ة لعمل ه���ذا الفريق 
وس���تتم املباش���رة فعليًا بأولى 
احل���االت املرضي���ة من خالل 
باإلخص���اب  معني���ة  وح���دة 

واحلمل«.
م���ن جهته ب���ني خضير ياس 
ملستش���فى  اإلداري  املع���اون 
س���فير اإلمام احلس���ني )عليه 
الس���الم( اجلراحي، »في هذه 

االي���ام م���رت علين���ا ذكرى 
تأسيس مستشفى سفير االمام 
احلس���ني )عليه السالم( حيث 
مت افتتاحه في ش���هر رمضان 
املبارك بالتنس���يق ب���ني العتبة 
احلسينية املقدسة ودائرة صحة 
كربالء، وقد شهد جناحًا كبيرًا 
باستقطاب اطباء وجراحني من 
خارج العراق وإجرائه خملتلف 
العملي���ات اجلراحي���ة ومنه���ا  
ش���ّد املعدة او ق���رص املعدة 
او جراح���ة الكس���ور وتبديل 
الكوادر  وتدري���ب  املفاص���ل 
العراقية وحاليا اسبوعيا جترى 
مث���ل ه���ذه العملي���ات وهي 
االول���ى في الع���راق«، مبينا 

»بتوجيه من س���ماحة االمني 
العام للعتبة احلس���ينية املقدسة 
عملنا على جتهيز املستش���فى 
بأح���دث االجهزة الطبية ومن 

أرقى املناشئ العاملية«.
ويشير ياس إلى أن »خدمات 
خ���الل  ت���زداد  املستش���فى 
الزيارات املليونية، حيث يفتح 
أبوابه أمام الزائرين فضاًل عن 
إقامة مفارز طبية بالتعاون مع  
دوائر الصحة في احملافظات، 
واس���تقبال املرضى من العراق 
وخارج���ه وإج���راء العمليات 

الالزمة لهم مجانًا«. 
وكش���َف ياس عن أن »وزارة 
الصح���ة اعتب���رت مستش���فى 
السفير اجلراحي مركز تدريب 
العراق���ي والعربي في  البورد 
اجلراح���ة البولي���ة حي���ث يتم 
تدري���ب اطباء من كافة انحاء 
العراق، وس���يتم ف���ي األيام 
املقبلة فتح فرع ملش���روع طبي 
)مشروع طب األلم( اخلاص 
مبرضى االن���زالق الغضروفي 
والسرطان، فضاًل عن افتتاح 
ف���رع آخ���ر بزراع���ة الُكلى، 
وعملت املستش���فى على فتح 
قاع���ة محاض���رات تدريس���ية 
طالب���ًا،  ثالث���ني  تس���توعب 
ومت اس���تيراد أجه���زة اتصال 
متطورة تقوم بنقل احملاضرات 
واملؤمترات والعمليات اجلراحية 
عن بعد للطلبة املوجودين في 
املشفى كدائرة تلفزيونية مغلقة 
مما يثري الطلبة بش���كل فعال 

في جانب اخلبرة امليدانية«.
إلى ذلك ق���ال الدكتور رضا 
اخصائ���ي  الكعب���ي  محم���د 

التخدي���ر وطب االلم: »ميتاز 
اجلراحي  الس���فير  مستش���فى 
الطبي���ة  الك���وادر  بوج���ود 
املتخصص���ة واالجهزة احلديثة 
وذات مناش���ئ عاملي���ة وتوفير 
االدوية وعربات التخدير وكل 
واملس���تلزمات  االحتياج���ات 
الطبية االخ���رى التي تقدمها 
املقدس���ة،  احلس���ينية  العتب���ة 
وجميع الك���وادر تعمل على 
تقدمي افض���ل اخلدمات الطبية 
الى املرض���ى وهناك عمليات 
صعبة ج���دا مت اجراؤها مثل 
تفتيت احلصى بالناظور وتعتبر 
االولى من نوعها في الش���رق 
املستشفى  ويتميز  االوس���ط، 
عن غيره بعدد العمليات التي 
جت���رى داخله وجتهي���ز صالة 
العملي���ات بأح���دث التقنيات 

الطبية في العالم«.
وأما مس���ك اخلتام فكان مع 
الدكت���ور ري���اض رش���يد آل 
طعم���ه؛ اختص���اص جراحة 
اجملاري البولية حيث قال: اّن 
»املستشفى تتكون من صالتي 
عملي���ات مجه���زة بأح���دث 
االجهزة الطبية عامليًا ويجرى 
فيها عمليات نوعية للجراحة 
البط���ن  وجراح���ة  البولي���ة 

التنظيري���ة وف���ق اختص���اص 
وأغل���ب  البولي���ة  اجلراح���ة 
العملي���ات هي ف���وق الكبرى 
ورفع احلصاة عن طريق تنظير 
الكلي���ة وهي م���ن العمليات 
النوعية في العالم والعمليات 
التي جترى في املستشفى كبيرة 
وكثي���رة ج���دا بالنس���بة على 
االوسط،  الش���رق  مس���توى 
ومن أه���م العمليات األخرى 
هي عملية رفع احلصى بدون 
فتق او جرح والتي ينفرد بها 
باإلضافة  الس���فير  مستش���فى 
الى عملي���ات البطن باجلراحة 
البولي���ة ورفع الكل���ى بدون 
فتح عن طريق الناظور وتعتبر 
م���ن العملي���ات النوعية على 
مس���توى العراق«، مؤكدًا أن 
»س���ماحة األمني العام للعتبة 
احلس���ينية املقدسة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي طاملا يش���دد 
عل���ى ضرورة مواكب���ة العلم 
احلديث والتطور احلاصل في 
العالم في اجملال الطّبي لشفاء 
املرض���ى الذي���ن ينعمون مبثل 
ه���ذه اخلدمات الصحية والتي 
تكتم���ل بارتباط���ه الروح���ي 
م���ع اإلم���ام احلس���ني )عليه 

السالم(«.

افتتاح فروع جديدة لمعالجة أمراض العقم والكلى
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 دعم���ًا منه���ا لنش���ر ثقافة 
اهل البيت )عليهم الس���الم( 
ف���ي جمي���ع انح���اء العالم 
التي  المس���ابقات  من خالل 
االدعية,  ف���ي حف���ظ  تقيمها 
وتثمين���أ للجهود التي تبذل 
ف���ي حف���ظ تل���ك االدعي���ة , 
اس���تقبلت العتبة الحس���ينية 
المقدسة, وفدًا من الفائزين 
في مسابقة الزيارة الجامعة 
اي���ران  جمهوري���ة  م���ن 
االسالمية , , وذلك من اجل 
االحتفاء بهم وتكريمهم من 

قبل العتبة المقدسة.
 وح���ول ه���ذا  املوضوع حتدث 
مس���ؤول اعالم  مدرسة االمام 
احلسني الدينية بالصحن احلسيني 
الشريف الش���يخ علي العصامي 
خالل استقباله وفد الفائزين من 
جمهورية  ايران  االس���المية في 
حديث خص به مجلة »االحرار« 
قائ���اًل:« نظ���رًا ألهمي���ة الزيارة 
اجلامعة وكث���رة التأكيدات عليها 
وما حتتوي م���ن معارف وعلوم 
في شتى اجملاالت ,اقامت مدرسة 
االمام احلسني الدينية وبدعم من 
األمان���ة العامة للعتبة احلس���ينية 
املقدس���ة وبالتنس���يق مع مدرسة 
القرآن والعترة , ألس���تضافة ثلة 
طيب���ة حلفاظ هذه الزيارة املباركة 
الى مرقد االمام احلس���ني )عليه 
الس���الم( وباقي املراقد املقدس���ة 
, حي���ث مت التنس���يق في مختلف 
اجمل���االت ومن بني هذه اجملاالت 
هي مس���ألة النقل حيث تكفلت 

العتبة احلس���ينية املقدس���ة ,بنقل 
الزائرين احلف���اظ لزيارة العتبات 
املقدس���ة م���ن احل���دود اإليرانية 
العراقي���ة وصواًل ال���ى محافظة 
كرب���الء املقدس���ة , م���ن اج���ل 
التش���رف بزيارة االمام احلس���ني 
)علي���ه الس���الم( وع���دد م���ن 

املزارات واملراقد املقدسة ».
واض���اف العصام���ي :« ان هذا 
النش���اط يعتبر االول فيما يخص 
مسابقة الزيارة اجلامعة اما التعاون 
بيننا وبني تلك املدرسة فهو قائم 
ولدين���ا العدي���د من النش���اطات 
املش���تركة, ونح���ن االن بص���دد 
اقامة العديد من النشاطات التي 
من ش���أنها النهوض مبجتمعات 
ديني���ة وجتعل نهج اه���ل البيت 
)عليهم السالم( دستورًا لها ,كما 
واخذت العتبة احلس���ينية املقدسة 
على عاتقها اسكان الوفد الزائر 
وتوفير الطعام والش���راب خالل 
املدة التي س���يقيمون فيها داخل 

املقدس���ة والتي  محافظة كربالء 
تبلغ س���بعة اي���ام ».  من جهته 
قال مدير مدرسة القران والعترة 
الشيخ مرتضى النائيني:« ونحن 
نعي���ش االن في فنت اخر الزمان 
وكما تعلمون هي كثيرة ,والكهف 
احلص���ني له���ا هم س���ادتي اهل 
البيت )عليهم السالم( ,وافضل 
وسيلة لالنسان للتقرب الى الله 
هي زيارته���م ومعرفتهم , وكما 
تعلمون ان زيارة اجلامعة الكبيرة 
اح���دى الزي���ارات املوصى  بها 
من طرف احلج���ة )عج( ويذكر 
للمؤمن���ني بع���دم نس���يان قراءة 
زي���ارة اجلامعة , وه���ذه الزيارة 
عالي���ة الس���ند واملضام���ني ولها 
اثار وضعي���ة, وفيها من البالغة 
واملعان���ي العالية الش���يء الكثير 
,تلبي���ة لتوصي���ة احلج���ة )عجل 
الله تعال���ى فرجه الش���ريف( , 
قمنا باجراء مس���ابقة في مدينتي 
)قم املقدس���ة , ومشهد الرضا ( 

وجعلنا جائزة هذه الس���ابقة هي 
زيارة العتبات العاليات وخصوصًا 
في محافظ���ة كربالء ولله احلمد 
العش���ق جل���ب العش���ق وكان 
برنامجا جمي���ال , وان الفائزين 
ممن ش���اركوا في جلسات شرح 
الزي���ارة وصل���ت اعدادهم الى 
اكثر من ١5٠ طالب«. مبينًا:« 
ان ه���ذه الزيارة والبرنامج الذي 
اقيم هو للعام االول وس���تكون 
البذرة االولى القامة مس���ابقات 
اخ���رى م���ن ش���أنها النه���وض 
مبجتمعات دينية, وجاء ذلك من 
خ���الل  اختبار املتس���ابقني على 
امتحانني احدهما شفهي واألخر 
حتريري ومن اصل ١3٠٠ طالب 
وف���ق الى ١35_ ١5٠  طالبا, 
ونحن بدورنا نثمن دور العتبات 
املقدسة في العراق على تلبيتهم 
الدعوة واس���تقبال هذه األعداد 
لغرض الزي���ارة واخص بالذكر 

العتبة احلسينية املقدسة ».

العتبة الحسينية المقدسة تستقبل وفدا من الفائزين في 
الزيارة الجامعة من جمهورية ايران االسالمية 

تصوير صالح السباح تقرير: ضياء االسدي 
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من المشاريع الصحية الرائدة للعتبة الحسينية المقدسة
مستشفى االمراض السرطانية في البصرة 

بارقُة أمل لمئات المرضى

مس����احة بناء مشروع مستشفى 
معاجل����ة االمراض الس����رطانية 
في البص����رة 55٠٠ متر مربع  
, يق����ام على مس����احة 8 دوامن 
ويتكون من طابقني .. طابق 
ارضي وطاب����ق اول , حتتوي 
املستش����فى عل����ى م����ا يقارب 
ال67 سريرا مع غرفة عمليات 

بسيطة خاصة باملرضى في كل 
طابق«.

واض����اف عب����د ه����الل قائال 
منه����ا  االول  الطاب����ق   »:
خ����اص بالردهات واخلدمات, 
حي����ث يحت����وي عل����ى غرف 
اش����عة واحدة حصينة وغرف 
معاجل����ة ويحت����وي ايضا على 

تقرير / قاسم عبد الهادي

أصبح مرض الس���رطان من األمراض المتفش���ية في العراق س���يما محافظة البصرة التي تعاني من هذا المرض، فكان 
للعتبة الحسينية المقدسة الدور البارز في معالجة ومساعدة مرضى محافظة البصرة كما هي عليه في بقية المحافظات 

من إنشاء المشاريع الصحية لعالج المرضى أو تقليل أجور العالج باستخدام أفضل األجهزة الطبية. 
ومن هذه المش���اريع هو مشروع مستشفى االمراض السرطانية في البصرة والذي يعتبر من المشاريع الصحية الكبرى 
والمتميزة في العراق بصورة عامة والبصرة خاصة من حيث السعة واالمكانات والتكنولوجيا، ولمعرفة المزيد عن هذا 

المشروع مجلة »االحرار« التقت بالمهندس المقيم عبد هالل جواد والذي تحدث قائال :«
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حصينة  غ����رف  ثالث 
الكيمياوية  للمعاجلات 
, بينم����ا الطاب����ق الثاني 
يحتوي على الردهات 
, وميك����ن الق����ول ان 
الطاب����ق االول للعالج 
القصير والطابق الثاني 
إلقامة املرضى , وتوجد 
3 غرف حصينة اخرى 
ومبساحات مختلفة .. 
اش����عة  غرفة  وهن����اك 
محصنة كونكريتيًا .. 
وايضا غرف مختبرات 
متخصص����ة  كيميائي����ة 
.. وغ����رف مختبرات 
وايضا  للفحوص����ات, 
التخطي����ط هناك  ف����ي 
دور لس����كن االطب����اء 
ودور لس����كن املرضى 
املنف����ذة  الش����ركة   ,
للمش����روع هي شركة 
للمق����اوالت  من����ان 
وهي ش����ركة كردية , 
االستش����اري  واملكتب 
ه����و مكت����ب اجلنوب 
واجله����ة   , الهندس����ي 
العتب����ة  ه����ي  املالك����ة 

احلسينية املقدسة».
وبني املهندس املقيم :« 
ان نسبة اجناز املشروع 
بلغ����ت 4١%، وم����دة 

االجناز فيه هي سنتان 
، انته����ت منها حوالي 
س����نة ونص����ف حيث 
كان م����ن املفروض ان 
يت����م االجن����از بصورة 
نهاية بداية شهر كانون 
الثاني من العام القادم 
ولكن مت اضافة ومتديد 
املدة حوالي 5 اش����هر 
اخرى , والس����بب في 
ذلك التأخير كان الن 
حتت  فش����لت  الترب����ة 
الى  فاضطررنا  الركائز 
اضافية  ركائ����ز  اضافة 

 .«
يكون مش����روع  وبهذا 
االم����راض  مستش����فى 
الس����رطانية في البصرة 
املهمة  املش����اريع  م����ن 
العتب����ة  تعم����ل  الت����ي 
احلس����نية املقدسة على 
الفترة  خ����الل  اجنازها 
القليل����ة القادمة والتي 
بشكل  تساهم  بدورها 
فع����ال عل����ى معاجل����ة 
الس����رطانية  االمراض 
اخلطي����رة التي اصابت 
الكثي����ر م����ن املواطنني 
نتيج����ة  العراقي����ني 
احل����روب  مخلف����ات 
والتلوث االشعاعي . 
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تضحياٌت واستبساٌل وقوٌة ضاربٌة قاصمٌة 
لظه���ر االره���اب، صف���ات تتجلى في 
جسد اللواء االكثر بأسا واالعنف هيمنة 
واالشرس حضورا في ساحات اجلهاد، 
له الس���جالت تس���طر الظف���ر والعزمية 
واالرادة ف���ي محصل���ة مجاه���دة اعداء 
االنس���انية واالس���الم، أول االلويِة في 
تلبي���ة نداء االس���تنصار، وأول املبادرين 
في حصاد االنتصارات، شرارة االقدام، 
صنو سباع وضعوا القلوب على الدروع 
نصرة لإلنسانية، صاحبوا العناء والووا 
الشدة وس���ابقوا املوت وضحوا بالنفيس 
بحثا عن اشراقة غٍد لم تزل سماء امسه 
ملب���دة، وعن خماٍر لكرام���ٍة اريق ماء 
ت بهم النََّوى عن مستقبل  حيائها، فشطَّ
عراق كس���رت اقف���ال مصاريع صباحه 

مقاليد جأشهم.   

ل���واء علي االكبر أنع���م بهم من جنود 
اوفياء هبوا لسوح الكرامة ملبني مضحني 
عشاقا للشهادة وانصارا لإلرادة الوطنية، 
مس���يرة جهاد عام ال تس���ع االصدارات 
حصره���ا ووصفها من جهود هندس���ية 

وهجمات تكتيكية وقلوب حسينية.
مجلة »االحرار« تابعت ورصدت اجلهد 

العس���كري والهندسي الكبير الذي قدمه 
اللواء طيلة ش���هر حزي���ران لعامنا هذا، 
بحس���ب ما صرح به قاس���م مصلح آمر 
ل���واء علي االكبر م���ن حتقيق تقدم كبير 
على مس���رح عمليات حترير بيجي وهو 

كما يذكر :

لواء علي االكبر شرارة جند المرجعية وزناد استنصار الوطنية 

االحرار/ حسني النعمة 
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- حترير جزيرة بلبيج من قبل ابطال اللواء 
- حترير قائمقامية قضاء بيجي.

- معاجلة العبوات الناسفة املزروعة بكثافة 
في املنطقة 

- العث���ور على كدس كبي���ر للعتاد تركه 
االرهابيون في منطقة احلي العصري.

- رفع راية العراق على مباني مدينة بيجي 
في املناطق احملررة.

- قطع طريق االمداد لعناصر التنظيم.
- دخول قطعات لواء علي االكبر وس���ط 
مدين���ة بيجي بعد خوضها معارك شرس���ة 

مع داعش
- محاصرة الدواعش وس���ط مدينة بيجي 
بالقرب من جامع عبد اجمليد وسط املدينة.
- قطع طري���ق امداد الدواعش في منطقة 

البو جواري
- الس���يطرة عل���ى آليات وأس���لحة العدو 

وسط قضاء بيجي
- خدم���ة اهالي منطقتي املزرعة والبعيجي 

في صالح الدين.
- حتقيق انتصار واس���ع من خالل تعاون 
ج���اد لقتال الدواعش ف���ي منطقة املزرعة 

والبعيجي
- حترير احلي العصري وحي التأميم وسط 
بيجي بالكامل وه���روب جماعي لعناصر 

داعش
- التقدم نحو سوق بيجي وتطويق عمارة 

وطبان
- التس���لل ال���ى منطقة اجلزي���رة التي تقع 
جنوب شرق مصفى بيجي ومفاجأة العدو 
وتكبيده خسائر كبيرة في االرواح واملعدات
- تعزي���ز العملي���ات العس���كرية بعمليات 
جديدة غير مألوفة للعدو من خالل تعاون 

قوة الشهيد حقي مع ابطال منطقة العلم
- استخدام اجلهد الهندسي لتهيئة الظروف 
ف���ي تطهير املناطق القريب���ة من قائممقامية 

القضاء
- التقدم باجتاه منطقة االسالة بعد تصدي 

اللواء لهجوم داعش في بيجي
- التق���دم باجت���اه مركز مدين���ة بيجي من 
ثالثة مح���اور وفرض حصار عليها وقطع 
ام���دادات كي���ان داعش التكفي���ري متهيدا 

القتحامها.

- تق���دم مجاه���دي ل���واء عل���ي االكبر 
مبحوري���ن باجت���اه مركز مدين���ة بيجي من 
اجله���ة الغربية م���ا ادى الى مقتل عدد من 

الدواعش وهروب اخرين
- عل���ى )5٠( منزال وملع���ب كرة القدم 

ومدرسة ابتدائية في املركز
- العث���ور عل���ى ع���دد م���ن الصواري���خ 
املعدة لالنفجار والعب���وات ومواد التفجير 

واالتصاالت
- تفكيك الكثي���ر من العبوات في املنازل 

والطرق العامة.
- العث���ور على محطة اتص���االت حتتوي 
مجموع���ة م���ن الهواتف النقال���ة لداعش 
االرهاب���ي وعل���ى مرك���ز للطباب���ة ومواد 

للتضميد وعالج جرحاهم 
- تفكي���ك العب���وات املزروع���ة في بيوت 

مركز القضاء.
واوض���ح مصلح ان »مع���ارك حترير بيجي 

ش���ارك فيه���ا العصائب والكتائ���ب ولواء 
عل���ي االكبر والش���رطة االحتادية واجليش 
العراقي، مش���يرا الى أن »القوات حررت 
85% من املنطقة بعد ان قسمت الى ثالثة 
قواطع يش���مل قاطع عصائ���ب اهل احلق 
الذين ساهموا بتحرير جزء كبير من اجملمع 
الس���كني واملدين���ة القدمية ام���ا قاطع لواء 
علي االكبر الذي يش���مل البعيجي واملاحلة 
واحل���ي العصري صع���ودا الى ابو جواري 
اضافة ال���ى قاطع كتائب حزب الله الذي 
يس���يطر على اهم موقع وه���و قاطع البو 
ج���واري نزوال الى تقاط���ع مصفى بيجي 
ال���ذي يعتبر املنفذ احليوي إلمداد العدو«.
وجدي���ر بالذكر ان لواء علي االكبر التابع 
للعتبة احلسينية املقدسة حرر مدينة تكريت 
باإلس���ناد من الش���رطة االحتادية في )آذار 
٢٠١5( وشارك مبعارك حترير جرف النصر 

من عصابات داعش االرهابية.
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فرقة العباس »عليه السالم« القتالية في محافظة البصرة
دورات تدريبية متواصلة على حمل السالح وحب الوطن

 لبينا نداء املرجعية الرش���يدة 
وهّبت البصرة بشبابها وشيبها 
لتلبية نداء املرجعية الرش���يدة 
بإعالن اجلهاد الكفائي ونحن 
مجموعة من املتطوعني الذين 
يبل���غ عدده���م م���ا يق���ارب  
الى  انتمين���ا  ١5٠٠ متط���وع 

فرقة العباس )عليه الس���الم( 
القتالية وقسمناها الى وحدات 
حس���ينية بل���غ عدده���ن ٢٠ 
وحدة حس���ينية ف���ي البصرة 
, ش���اركنا بفوج اس���مه )فوج 
الغض���ب( ف���ي حتري���ر قاطع 
آمرلي و جرف النصر وس���يد 

غري���ب وفي النخي���ب وكثير 
من املع���ارك االخرى , واخر 
معرك���ة دخلناها مبنطقة س���يد 
غريب ف���ي بلد ,وكان عددنا 
١5٠ مقات���ال ويفص���ل بينن���ا 
وبني العدو نهر عرضه حوالي 
٢٠ متر فق���ام مقاتلونا بعبور 

تواصل االمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين دورها الكبير والمتميز بدعم قوات الحشد الشعبي 
للوقوف ندا قويا بوجه العصابات االرهابية وما تسمى ب«داعش« وخاصة في ظل الفتوى المباركة التي اطلقتها المرجعية 
الرش����يدة في النجف االشرف والمتمثلة بسماحة السيد علي الحسيني السيستاني بالجهاد الكفائي والتدريب المستمر على 
حمل الس����الح وفي هذا الس����ياق اكد الحاج طاهر الزم البديري المشرف على مراكز فرقة العباس )عليه السالم( القتالية في 

تقرير/ قاسم عبد الهادي محافظة البصرة لمجلة »االحرار« قائال :«
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النهر سباحة ودخلنا الى قاطع 
سيد غريب وكبدنا الدواعش 
خسائر كبيرة, وكنا حتت قيادة 
الشيخ ميثم الزيدي قائد فرقة 
العباس )عليه السالم( القتالية 
واعطينا من خالل ذلك عددا 
كبيرا من الشهداء واجلرحى«. 
دخ���ل   »: قائ���ال  واض���اف 
املقاتل���ون دورة ل���� ١5 يوما 
في اكادميي���ة الفرقة  مبحافظة 
كرب���الء املقدس���ة , وللعل���م 
ان اغل���ب مجاه���دي البصرة 
ه���م متدربون س���ابقًا , حيث 
ش���كلنا معس���كرا ف���ي الزبير 
ومعسكر في املعقل كل واحد 
منهم يس���توعب 5٠٠ مقاتل 
اضاف���ة الى ذلك ع���دد كبير 
من املعس���كرات  االخرى في 
الناصري���ة والس���ماوة وبغداد 

وبقي���ة احملافظ���ات االخ���رى 
حي���ث مت اقام���ة دورات ملدة  
١5 يوما لتدري���ب املتطوعني 
عل���ى القتال وعلى الس���الح 
.. ويش���رف عل���ى التدريب 
ع���دد م���ن متطوعي احلش���د 
الش���عبي ممن لهم خبرة كافية 
التعاون  ال���ى  بالتعليم اضافة 
املش���ترك مع قي���ادة عمليات 
البصرة ومديرية الشرطة حيث 
قمنا بالتدريب من عمر ١5-
5٠ سنة على كيفية استخدام 

السالح واالمور االخرى«.
وبني ايضا :« لدينا اقبال كبير 
على التدريب حيث انه خالل 
اس���بوع واحد فقط  س���جل 
لدينا حوال���ي 3٠٠٠ متدرب 
وم���ا زال الع���دد ف���ي ازدياد 
حيث ان التس���جيل يكون في 

ممثلية املواكب احلس���ينية قرب 
تقاطع ملع���ب اجلمهورية في 
البصرة , ومدة دورة التدريب 
هي ١5 يوما وس���تكون هناك 
عدة دورات اضافية مس���تمرة 
وعن���د انته���اء تدري���ب كل 
دورة نقي���م لهم حفل تخرج 
وش���هادة تقديري���ة اضافة الى 
هدية تقديرية للعشرة االوائل 
, يكون التدريب خالل ش���هر 
رمضان من الس���اعة التاسعة 
ليالً  وحت���ى الواحدة وهناك 
وجبة سحور للمتدربني ووفرنا 
سيارات نقل لهم بحدود ١5 

باصا«. 
»ال���دورات  أن  وأض���اف، 
تشمل تناول الدروس اخلاصة 
بحب الوطن وحمل الس���الح 
املتوس���ط من القن���اص والبي 

ك���ي س���ي وغيره���ا وايض���ًا 
هن���اك محاض���رات عقائدي���ة 

للمتدربني«.
واخي���را وفيم���ا يخ���ص دور 
العتب���ات املقدس���ة ف���ي دعم 
احلشد الشعبي اجاب البديري 
قائال :« هناك دور كبير جدًا 
من العتبات املقدس���ة احلسينية 
والعباس���ية ف���ي دع���م قوات 
وخصوصا  الش���عبي  احلش���د 
ًالدع���م اللوجس���تي اضاف���ة 
الى الدعم الكبي���ر في توفير 
وغيرها  واالموال  الس���يارات 
من االمور االخرى, لتس���اهم 
العتبات املقدسة بذلك في رفع 
ال���روح املعنوية والقتالية لدى 
الف���رد العراق���ي مبقاتلة ودحر 

فلول االرهاب الكافر«.   
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النظاف���ة وج���ه م���ن اوجه 
جعلها  واالس���الم  احلضارة 
من االميان ولهذا البد على 
اجلمي���ع ان يلتفت الى هذه 
املدينة املقدسة فهنالك اماكن 
نظيفة واخرى على العكس 
عبئه���ا  يتحم���ل  كان  وان 
البلدي���ة ولكن املواطن ايضا 
عليه مسؤولية التنظيف ايضا 
ووردْت إلى مجلة )األحرار( 
العديد من الش���كاوى حوَل 
لبع���ض  النفاي���ات  تراك���م 
الت���ي  الس���كنية  املناط���ق 
متث���ل مكانًا خطرًا النتش���ار 
األمراض واحليوانات السائبة 
ناهيك عن املنظر غير الالئق 

الذي تتركه ت���الل النفايات 
والروائ���ح الكريهة الصادرة 

عنها.
املواط���ن أبو عل���ي ذكر في 
ش���كاواه ب���أن منطقته )حي 
العسكري( تعاني من تراكم 
النفايات ف���ي األفرع وتأخر 

عمال النظافة عن حملها.
أم���ا املواط���ن أب���و محم���د 
الياس���ري فق���د دع���ا إل���ى 
زي���ادة عدد عم���ال النظافة 
في املناطق الس���كنية وحمل 
النفاي���ات املتراكمة وطمرها 
ف���ي املناطق اخملصصة للطمر 

الصحي للتخلص منها.
وبغية االطالع على املعاجلات  

جاء تصريح مدير إعالم بلدية 
كرب���الء ماجد ناج���ي جمللة 
)األحرار( قائاًل: ان »أعمال 
يوميًا  مس���تمرة  التنظيف���ات 
م���ن خالل اقس���ام البلدية، 
وخطة عملنا تتضمن صباحا 
ومس���اء تنظي���ف الش���وارع 

الرئيس���ة وث���م الدخول الى 
الس���كنية  األف���رع واالحياء 
وف���ي حالة ورود ش���كاوى 
هناك ارق���ام تخص مديريتنا 
مثبت���ة على جمي���ع االليات 
التابعة للمديرية، وباإلمكان 
االتصال بنا ومعاجلة املشاكل 

ان وجدت«. 
وأوضح ناج���ي أن »املديرية 
على اس���تعداد تام للخروج 
بجولة ميدانية برفقة مراسل 
مجل���ة )األح���رار( للوقوف 
على واقع النظافة في احملافظة 
الالزم���ة  ووض���ع احلل���ول 
إليجاد بيئ���ة صحية ونظيفة 

تليق بكربالء املقدسة«.

النظافة مسؤولية الجميع 
البلدية والمواطن

األحرار/ حسني نصر
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جن���م الدين أبو محمد عمارة 
بن أبي احلسن علي بن زيدان 
بن أحمد احلكم���ي اليمني، 
من فقه���اء الش���يعة اإلمامية 
ومن  ومؤلفيهم  ومدرس���يهم 
شهداء أعالمهم على التشيع، 
الكام���ل  علم���ه  زان  وق���د 

وفضل���ه الباهر أدب���ه الناصع 
املتقارب من ش���عره املتألق، 
وإنك ال تدري إذا نظم شعرًا 
ه���ل هو ينضد درا؟ أو يفرغ 
في بوتقة القريض تبرا؟ فقد 
ضم شعره إلى اجلزالة قوة، 
وإلى السالسة رونقًا، وفوق 

كل ذل���ك مودت���ه املتواصلة 
لعترة الوحي وقوله بإمامتهم 
)عليهم الس���الم( حتى لفظ 
نفس���ه األخير ضحي���ة ذلك 
وقد أبقت  املذه���ب الفاضل; 
مؤلفاته القيمة وآثاره العلمية 
واألدبي���ة له ذك���را خالدا مع 

األب���د منها: النكت العصرية 
في أخب���ار ال���وزراء املصرية 
وتاري���خ اليم���ن وكتاب في 
الفرائ���ض، وديوان ش���عره، 
وقصي���دة كتبه���ا إلى صالح 
)ش���كاية  س���ماها:  الدي���ن 

املتظلم ونكاية املتألم(.

رجاٌل حول الغدير )ح8(

* الفقي���������ه عمارة

كثيرون هم أولئَك الذيَن جاهدوا في اهلل حّق جهاده عبر نشر فكر أهل البيت )عليهم السالم( والتفّقه بفقِههم والتعريف بهم 
عبر الشعر الذي كان يمثل الخبر األكيد والتاريخ الذي ال يعتريه الكذب والزيف.

اأب�����ك�����ي ع����ل����ى م�����ا ت������������راءْت م�����ن م���ك���ارم���ك���ْم

واف�����دك�����ْم اأن�������������سَ  ك�����ان�����ْت  ال�������س���ي���اف���ِة  داُر 

م���ك���ارم���ك���ْم اأ�����س����ح����ْت  اإذ  ال���������س����وِم  وف�����ط�����رُة 

وك�������س���وُة ال���ن���ا����سِ يف ال��ف�����س��ل��ِن ق����د ُدر�����س����ْت

ل���ك���ْم اخل�����ل�����ي�����ِج  ي���������وِم  يف  ك���������اَن  وم�����و������س�����ٌم 

ل���ك���ُم ك��������ْم  وال�����ع�����ي�����دي�����ِن  ال�������ع�������اِم  واأوُل 

ي�������وِم )ال�����غ�����دي�����ِر( ك��م��ا ت���ه���ت���زُّ يف  والأر������������سُ 

حت����ِل مل  وه��������ي  ع���ل���ي���ه���ا  ال�������زم�������ان  ح����������اَل 

وال�������ي�������وُم اأوح���������������سُ م�����ن ر������س�����ٍم وم�������ن ط���ل���ِل

ت�������س���ك���و م�����ن ال������ده������ِر ح���ي���ف���ًا غ������رَي حم��ت��م��ِل

وُب�����ل�����ي ع�����ن�����ده�����ْم  ج�������دي�������ٌد  م����ن����ه����ا  ورثَّ 

ي������اأت������ي جت����ّم����ل����ك����ْم ف�����ي�����ِه ع����ل����ى اجل����م����ِل

ف����ي����ه����نَّ م������ن وب�������ل ج�������ود ل���ي�������س ب���ال���و����س���ِل

ي����ه����ت����زُّ م�����ا ب�������َن ق�������س���ري���ك���ْم م�����ن الأ������س�����ِل

* يذكر حادثة الغدير في قصيدة له ويقول:
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اأظ�����ل�����م�����ِت ال����دن����ي����ا و������س�����ّج امل���ه���ج���ُع
ح�����ل�����ٌك ل����ف����ج����ر مي���ت���ط���ي���ه م����ع����ان����ٌد
���س��اح��ة يف  ان���������ربوا  او  ن�����ازل�����وك  م�����ا 
ج�������اوؤوك غ������درًا واخل�����س��ا���س��ة ُ ث��وب��ه��م
ي����ا م�������س���رخ ال���دن���ي���ا ب�����س��ي��ف��ك وال��ق��ن��ا
ج���ح���دوك ح���ق���َك وا�����س����روا حل��ق��وق��ه��م
ب��رك��ب��ه��م ت�������س���ري  ان  ال  ��������س�������اوؤوك 
����س���ع���اع���ُه م����ن����ك  اهلل  ن��������ور  ان  او 
م��ن��اق��ب��ًا  ع������ددت  ان  ل����ك  ا���س��ت��ح��ي  ان�����ا 
ف���ال���ب���اُب وامل�����ح�����راُب وال�����س��م�����ُس ال��ت��ي
م��ن��ف��ردا ال���ف���ّق���ار  ب�����ذي  اأراك  ان  او 
ث��ي��اب��ه اأم���������اط  ق�����د  ع�����م�����رًا  اّن  او 

���س��ف��اع��ة ً ال���ع���اج���زي���ن  ُدب�������ُر  ك�����ان  ان 
اأرج������ائ������ه يف  اهلل  ك��������َف  ف������غ������دوت 
اع���ن���اق���ه���م يف  ال����ف����ق����ار  ذا  ح����ّك����م����ت 
ُم�����دوي�����ًا ي���������زاُل  �����س����وت ح������ٍق ل  ي�����ا 
ال����ف����واط����ِم ع���ن���وًة ي����ا ح���ام���ا ً رك������َب 
وت���خ���ط���ى ف������وق رق����اب����ه����م وان���وف���ه���م
ه����م م����ا ن�������س���وا ي�����وم ارت����ق����ائ����ك ك��ت��ف��ه
ق����د ك���ن���ت ع�������س���ف���ًا يف ري������اح ع��ت��ات��ه��م
ام�����ط�����رت دن����ي����ا اجل����ائ����ع����ن ك����رام����ة
رّق�����ع�����ت ث�����وب�����ًا ل�����و ت���������س����اُء ج��ع��ل��ت��ه

ق����ب����ة ً اآث����������ر  ال������ث������وب  ذاك  ل����ك����ن 
ت�����س��رب��ل��ت ال�����ذن�����وب  ث���ي���اب���ي يف  وان�������ا 

ي����ت���������س����رُع حم�������راب�������ه  يف  ك���������ان  اذ 
ُم����ت����ل����ف����ُع غ������ّل������ه  يف  اأع�������������س������ٌم  او 
ح����ي����ُث ال�������رج�������اُل ل���ك���ف���ئ���ه���ا ت��ت��ج��م��ع
امل���ت���وق���ُع ُك������ف������وؤك  ف���ي���ه���م  ل���ي�������س  اذ 
ي��ع��وا مل  م����ن  او  الأ�����س����ي����اخ  م���ف���ري  ي����ا 
ن����������ارًا ُي���ج���ن���ب���ه���ا ال����ب����ط����ن الن���������زُع
ي��ق��ب��ُع ال�������س���ال���ة  يف  ب�������اٍد  وال������رك������ُب 
وه������و ال�������ذي م����ا ح������ّب������ذوُه ُي�����س��ع�����س��ُع
ت���رج���ُع ل����غ����ريك  ان  امل����ن����اق����ُب  ت����اأب����ى 
زاغ��������ت ب����ك����ّف����ك وا������س�����ت�����دار امل���ط���ل���ُع
ف����ت����ف����ر م�����ن�����ك امل���������ارق���������ون وت�����ه�����رع
������س�����اءت ع����ج����ي����زة م�����ن ب����ه����ا ي����ت����درُع
ي���ت�������س���ف���ع ُدب�������������ره  يف  مل�������ن  ت����ع���������س����ًا 
مل�����ح�����م�����ٍد ف����ي����ه����ا ُي��������زي��������ُح وي������دف������ُع
ف����غ����دا ي����ق����ّد م�����ن ال������رق������اب وي���ق���ط���ُع
ت�����س��م��ُع ����س���وت���ك  غ����ري  اآذان  وق��������َرت 
م��ه��ي��ُع درب�������ك  ان  ب��ال�����س��ع��ي��ن��ة  ����ر  �����سِ
ف�����ربي�����ُق ����س���ي���ف���ك م�����رع�����ٌب وم���������روُع
وط���ف���ق���ت اأوث����������ان اجل����ه����ال����ة ت��ب�����س��ع
اذرع ع�����س��ف��ك  ع�������س���ف  يف  ف��ت��ق��ط��ع��ت 
وم�����������ددت ك�����ف�����ًا ل���ل���ي���ت���ام���ى ُي�������س���ب���ُع
����ع ي�����س��ط��ُع ب��������ّزًا م����ن ال����ذه����ب امل����ر�����سّ
ت��ق��ب��ُع امل������زاب������ل  يف  غ������ريك  وث������ي������اُب 
اأف���������ا ب�����ث�����وب م������ن �����س����ن����اك اأُل������ف������ُع

خضير البياتي ك���ُف ال��لِه
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خالد غانم الطائياسُمك في دمي

يجري ا�سمك يف دمي يا ح�سن
ولأن دمي هو حياتي

فانت يا مولي كل حياتي
وهبت دمك لاإ�سام 

فاأعطاك اهلل �سر اخللود
قد اعطيت كل �سيء هلل

فاأعطاك اهلل كل �سيء
ذكرت اهلل �سرًا وعانية وليا ً ونهارًا

فجعل اهلل ذكرك على ال�سنة الحرار
والعا�سقن اآناء الليل واطراف النهار

بقتلك يا مولي عا�س الدين
فهو حممدي الوجود ُح�سيني البقاء

مت�سي اليام والدهور وذكراك 
متاأ الكون م�سكًا وطيبًا

ل ت�سمك ار�س كرباء بل ت�سمك قلوب
ت وعَلت وت�سّرفت بحبك الطاهر �سمَّ

اقراأ يف حروف ا�سمك يا )ح�سن(
يف )احلاء( حب اهلل ويف )ال�سن(

�سفينة النجاة ويف )الياء( ينبوع الكرامة
الإباء ويف )النون( نور اهلل العظيم

ُكنا �سغارًا نلعب ونلهو ومنرح �سوية، 
كان يف�سل بيننا جدار..

نكتب على جانبيه هذه �سيطرة وهمية، 
كربنا وكربت احامنا معنا .. 

وكاأنها اأزهار اّلفت لونها الزهرية.. 
انا م�سلم وهو على ديانته الن�سرانية .. 

كنت انادي يا ح�سن يف �سعائرنا،
وهو ينادي انا روحي ح�سينية.. 

ويقول: احل�سن لي�س لك وحدك، 
ول للم�سلمن فقط.. بل هو للب�سرية.. 

وفجاأة دار الزمن وتغرّيت النفو�س،
وانك�سف اللثام وهبت علينا عا�سفة �سوداء.. 

تكالب علينا اأنا�س حمر وبي�س و�سود.. 
من �ستى الدول عربية.. واجنبية 

ر�سا�س وقنابل ومفخخات.. 
كنا ن�سنع طائرات نلهو بها ورقية.. 

قال يل انظر تلك طائرة ..
فقلت له ل ت�سرخ واخف�س راأ�سك انها حربية ..

حلقتنا النريان وال�سواريخ وال�سظايا .. 
فجرينا وهربنا وتفّرقنا كٌل يف جهة.. 

وبعد برهة من الزمن �سرت ابحث عنه ..
ودموعي تناديه اين انت يا بن اخ الن�سانية.. 

فلم اجد له اثرًا �سوى رماد يفوح منه عطر ..
وذراع عليه و�سم ال�سليب 

وقب�سة يٍد فيها ورقة مكتوب عليها :
يا اخي بحق زينب عليك ل تدعهم يدخلوا ..

كي ل ياأخذوا عائلتي �سبّيه..

انا وصديقي الَنصراني
حممد عبد العظيم الكعبي
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حممد ال�سيد علي البازي

فج�����راِن قّمة الفكر الشامخ علٌي
مكي كاظم عطا اهلل اجلزائري

�سُر باملدينة..
حن ي�سُمها الليل

فرى احلزن على اأبوابها
وال�سوارع خيط امٍل 

ينتظر فجرها..
املت�سح بال�سواد

فقد غادر الفرح..
اىل غري رجعه..

غادر خارجًا ..
ا�سوار املدينة

اخذ معُه الب�سمة
اخذ معه الرحمة
اخذ معه كل �سيء

 ***      
وجاء ال�سباح اىل املدينة

ليعلن احلزن البدي
فقد حيكت خيوط املكر..

بذلك الليل البهيم
مت�سللة من فوق ا�سوار املدينة

لت�سرق ذلك الفجر املتاألق
ويبقى ال�سواد على البواب

مفر�سًا طرق املدينة
ينوح نائحة الدهر
ينتظر طلعة غّراء

ينتظر طلعه..
ذلك الفجر..

)عليه السالم(

ل����َك امل���ج���د م���ن ُم�����س��ل��ح اأم���َث���ِل

ل��ل��ج��ه��اد ق����رع����ت  اذا  ����س���ب���وٌر 

روى ق�����د  م�����ن  اأف�����ق�����ه  وان��������ك 

وان���������ك اب�����ل�����غ م������ن ق������د رق����ى

ال���وغ���ى ل���ي���ل  ج�����ّن  ان  وان��������َك 

ال��ه��دى ِع���ل���م  ن���ربا����س   .. وان�����ك 

ك��اجل��ن��دل ال���ع���دل  وان��������َك.. يف 

الندى قطر  ال�سلم  يف  كنت  لئن 

وان�������ك ق�����ط�����ٌب.. وم������ن ح��ول��ه

اآي���ت���ن ال����ه����دى  ربُّ  واولَك 

احل������روِب اآُي  ل���ع���م���ري  وت���ل���ك 

واآي�����������ة م���ن���ط���ق���ك الأف���������س����ل

ال��را���س��دي��ن ال��ن�����س��وَح اىل  وك��ن��َت 

اخل��ط��وب ع���ظ���ام  ادل���ه���ّم���ت  اذا 

اخل����اذل����ون خ�������َذَل  اذا  وق������ال 

منطيقها )ب���ك���وف���انِ(   .. وك��ن��ت 

حت������ّدي������ت اب����ل����غ����ه����ا م���ن���ط���ق���ًا

ل��ل�����س��اح ���س��ئ��ت��م  ان  ����س���ل���وين 

ال��ر���س��ول ع��ن��ك  ق���ال  م��ا  فح�سبك 

)م��دي��ن��ة ع��ل��ٍم( ان���ا يف ال��وج��ود

جت����اه����د ب���ال�������س���ي���ف وامل�����ق�����وِل

ُت����ذه����ِل مل  امل�����ع�����ارك  ط����ب����وُل 

ع���ن ال��ق��ائ��د امل�����س��ط��ف��ى املُ��ر���س��ل

الم���ث���ل )ن���ه���ج���ه(  يف  ل���رُي����س���د 

لأم����ن����ع ب����ال����ه����ول م����ن ج��ح��ف��ل

امل���ن���زِل  .. اخل����ال����ق  وم���ع���ج���زة 

كال�سل�سِل ال��ع��ط��ف  يف  وط��ب��ع��ك 

ك��احل��ن��ظ��ل ل��ط��ع��م��ك يف احل�����رب 

ت������دور ب���ع���زم ُرح������ى ال��ق�����س��ط��ل

وامل��ح��ف��ِل  .. اآي���ت���ا احل����رب  ه��م��ا 

ت��ف�����س��ل ب���ه���ا  ف�������س���ا  ت�����َر  وان 

الن�سل م��ن  ام�سى  ال�سرك  على 

ت��خ��ذل ومل  ج����ه����دًا  ت������األ  ومل 

ب���ع���زم )اأب�������ي ح�������س���ن( ت��ن��ج��ل��ي

اأب�����ايل ف��ق��د ك����ان )يل( ف��ل�����س��ت 

الرذل ال������ردى  ُدع������اة  ب���رغ���م 

مب���ن���ط���ق���َك ال���������س����ادق املُ����ذه����ل

ا�����س����األ ان  ل��ل��م�����س��ائ��ل  اأج�������ب 

وق����ول����ُة )اح����م����د( ن�������سٌّ ج��ل��يٌّ

ب��ك��ّل ال���ع���ل���وِم )وب�������اٌب.. ع��ل��ّي(
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هن���اك عدد من الروايات � بهذا 
العن���وان � جتي���ب عل���ى ع���دة 
أس���ئلة، فهي م���ن جهة جتيب 
على نقطة هي مركز التش���كيك 
عن���د املش���ككني املدع���ني عدم 
وجود ن���ص عل���ى األئمة بعد 
اإلمام احلس���ني عليه الس���الم، 
بينما هذه الرواي���ات تعتبر نصًا 
على العنوان أي أوالد احلسني، 
وأيضًا فهي حتدد نس���ب األئمة 
بعده وحتصرهم في هذه الذرية 
الطاه���رة، فتنفي ه���ذا املنصب 
عم���ن لي���س من ه���ذا البيت، 
ف���كل م���ن ادع���ى اإلمامة من 
غيره���م فادعاؤه باط���ل، ولو 
كان هاشميًا قرش���يًا، بل حتى 
ل���و كان من أوالد أمير املؤمنني 
م���ن غير نس���ل احلس���ني عليه 
الس���الم. وأيضًا فهذه روايات 
ت���دل بالدالل���ة االلتزامية على 

���رة  أنهم من قريش بل هي مفسَّ
لذل���ك العنوان، ولهذا فما ورد 
من غير طرق الش���يعة كثير من 
أن األئم���ة م���ن قري���ش يكون 
مفّس���رًا بهذه الروايات حيث أن 
من كان من أبناء احلس���ني فهو 

بالضرورة قرشّي.
فمن تلك الروايات: )صحيحة( 
ما رواه الش���يخ الكليني رحمه 
الله عن محم���د بن يحيى عن 
أحمد بن محمد بن عيسى عن 
احلسن بن محبوب عن إسحاق 
ب���ن غالب ع���ن أب���ي عبدالله 
الصادق عليه الس���الم من كالم 
يذك���ر فيه األئم���ة... إلى أن 
قال »فل���م يزل الل���ه يختارهم 
خللقه من ُولد احلسني من عقب 
كل إم���ام، كلما مض���ى منهم 
إمام نصب خللقه من عقبه إمامًا 

وعلمًا هاديًا...«.

رواه  م���ا  )صحيح���ة(  ومنه���ا 
الشيخ الصدوق رحمه الله عن 
محمد بن احلس���ن بن أحمد بن 
الولي���د عن محمد بن احلس���ن 
الصف���ار عن أحم���د بن محمد 
بن عيس���ى ومحمد بن احلسني 
ب���ن أب���ي اخلط���اب والهيثم بن 
مس���روق النهدي، عن احلس���ن 
بن محبوب السراد عن علي بن 
رئاب ع���ن أبي حمزة الثمالي، 
عن أبي جعفر عليه السالم قال 
سمعته يقول: »إن أقرب الناس 
إل���ى الله عز وجل وأعلمهم به 
وأرأفه���م بالن���اس محمد صلى 
الله عليه وآله، واألئمة فادخلوا 
أين دخلوا وفارقوا من فارقوا، 
عنى بذلك حس���ينًا وولده فإن 
احل���ق فيه���م وه���م األوصياء 
ومنهم األئمة، فأينما رأيتموهم 
فاتبعوهم وإن أصبحتم يومًا ال 

ترون منهم أحدًا منهم فاستغيثوا 
بالل���ه عز وجل وانظروا الس���نة 
الت���ي كنت���م عليه���ا واتبعوه���ا 
وأحّبوا من كنتم حتبون وأبغضوا 
من كنتم تبغضون فما أسرع ما 

يأتيكم الفرج!«.
ويؤيده���ا م���ا رواه ف���ي كمال 
الدين، عن أبيه عن س���عد بن 
عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن 
حماد بن عيس���ى ع���ن عبدالله 
بن مس���كان عن أبان عن سلم 
ب���ن قيس الهاللي عن س���لمان 
احملم���دي ق���ال: »دخلت على 
النبي صّلى الله عليه وآله، فإذا 
احلسني بن علي على فخذه وهو 
يقّبل عيني���ه ويلثم فاه ويقول: 
أنت س���يد ابن سيد، أنت إمام 
ابن إمام أبو أئمة أنت حجة الله 
ابن حجته وأبو حجج تسعة من 

صلبك تاسعهم قائمهم«. 

األئمة المعصومون 
من ولد اإلمام الحسين )عليه السالم(

من رسالة مختصرة في النصوص الصحيحة على امامة األئّمة اإلثني عشر ل� )جواد التبريزي(

A h r a r w e e k l y30



بدأت عملية إعداد االمة وتربيتها لقبول واستقبال خالفة علي )عليه السالم( ، وقيادته للمسيرة االسالمية بعد 
النب���ي )صلى اهلل عليه وآله(، منذ وقت مبكر، فعندها أم���ر النبي االكرم باإلنذار والتبليغ كما في قوله تعالى: 

الشهيد السيد محمد باقر الصدر )قدس سره()فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين(.

إعداد االمة وتهيئتها لتولي علي )عليه السالم( الخالفة

ق����ال الطب����ري: وكان قب����ل ذلك في 
الس����نني الثالث من مبعث����ه الى أن أمر 
باظهار الدعاء إلى الله، مستترا مخفيا 
أم����ره )صلى الله عليه وآل����ه ( وأنزل 
عليه: )وان����ذر عش����يرتك االقربني(، 
ثم أخ����رج الطبري رواية عن عبد الله 
ب����ن عباس ع����ن علي ب����ن أبي طالب 
، ق����ال : ) ملا نزل����ت هذه االية على 
رس����ول الله ) صلى الل����ه عليه وآله ( 
) وانذر عش����يرتك االقرب����ني ( دعاني 
رس����ول الله ) صلى الل����ه عليه وآله ( 
، فقال لي ي����ا علي إن الله أمرني أن 
أنذر عشيرتي االقربني ، فضقت بذلك 
ذرعا ، وعرفت أني متى أباديهم بهذا 
االم����ر أرى منهم ما أكره فصمت عليه 
حت����ى جاءني جبريل ، فقال يا محمد 
إال تفع����ل ما تؤمر ب����ه يعذبك ربك ، 
فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه 
رجل ش����اة ، وأمال لنا عسال من لنب 
ث����م اجمع لي بني عب����د املطلب حتى 
اكلمهم وابلغهم ما امرت به ، ففعلت 
ما امرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ 
أربعون رجال يزيدون رجال أو ينقصونه 
، فيه����م أعمام����ه أبو طال����ب واحلمزة 
والعباس وأبو لهب . . . ( وتكررت 
احملاولة فلما أكلوا وشربوا قال الطبري 
: ) فتكلم رس����ول الله فقال : يا بني 
عب����د املطلب إني والله ما اعلم ش����ابا 
في العرب جاء قومه بافضل ما جئتكم 
به إن����ي جئتكم بخير الدنيا واالخرة ، 

وق����د امرني الله تعالى أن ادعوكم إليه 
فايك����م يؤازرني على ه����ذا االمر على 
أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم 
. ق����ال : فأحجم القوم عنه جميعا ، 
فقلت وأني الحدثهم سنا ، وارمضهم 
عين����ا . . . أن����ا ي����ا نبي الل����ه أكون 
وزيرك عليه ، فاخذ برقبتي ثم قال : 
إن هذا اخ����ي ووصيي وخليفتي فيكم 
فاسمعوا له وأطيعوا قال - أي علي ) 
عليه السالم ( - فقام القوم يضحكون 
، ويقول����ون البي طال����ب قد امرك أن 

تسمع البنك وتطيع . . . (.
ومن ه����ذه الرواية يتض����ح لنا أن أول 
عملية الع����داد الذهنية من أجل قبول 
علي ، وصي����ا وخليفة ، قد متت في 
الوس����ط اخل����اص ، ) عش����يرة النب����ي 
املقرب����ني ( وكان ذلك جنبا إلى جنب 
مع التبشير برسالته واالعالن عن نبوته 

وبعثته صلوات الله وسالمه عليه .
ثم اتخذت عملي����ة إعداد االمة منحى 
آخ����ر : فقد بدأ الق����ران يتنزل تباعا ، 
وبدأ علي يقاتل دونه مع رس����ول الله 
وبدأت االي����ات القرآنية تنزل أيضا في 
االش����ادة بفضل علي ) عليه السالم ( 

وبفضائله ، الجل نفس الهدف .
وق����د أخرج ابن عس����اكر على ما نقله 
الس����يوطي : ) أنه ما نزل في احد من 
كت����اب الله كم����ا نزل في علي . . . 
( وأخرج ابن عس����اكر عن ابن عباس 
أيضا ) أنه نزلت في علي ثالثمائة آية. 
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السعادة والشقاء
محمد خليل الطائي

كثي���را م���ا نس���مع ان ه���ذا 
الشخص س���عيد وهذا شقي 
والس���ؤال الذي يت���ردد دائمًا 
هو انه هل الس���عادة والشقاء 
م���ن العب���د او م���ن الله او 

شراكة بينهم ؟
وبه���ذا نرج���ع ال���ى كتابن���ا 
وسنتنا، فقد ُعرَّفت السعادة 
: ه���ي كل صفة يتصف بها 
العبد عندما ينال اخلير، واما 
الشقاء فهو فقدان ذلك اخلير 

واحلرمان منه.
وقد ورد ف���ي القرآن الكرمي 
)َي���ْوَم َيْأِت ال َتَكلَُّم َنْفٌس إاِلَّ 
بِإِْذنِِه َفِمْنُهْم َش���ِقيٌّ َوَس���ِعيٌد 

سورة هود- .  – )١٠5(
ويقول الرس���ول )صلى الله 
عليه وآله وسلم( : )الشقي 
م���ن ش���قي ف���ي بط���ن امه 

والس���عيد من سعد في بطن 
امه(.

وقد ش���رح االمام موسى بن 
جعف���ر )عليه الس���الم( قول 
جده )صلى الل���ه عليه وآله 
وس���لم( : )الشقي من علم 
الل���ه وهو في بط���ن امه انه 
س���يعمل اعم���ال االش���قياء 
والس���عيد من علم الله وهو 
في بطن امه انه سيعمل اعمال 
الس���عداء(، كما ان الفرد في 
ذاته هو ُمخّير وليس ُمس���يرا 
في اختياره لالعمال الصاحلة 
الت���ي ت���ؤدي ال���ى س���عادته 
وغيرها تؤدي الى شقائه أي 
ان السعادة والشقاء من صنع 

االنسان نفسه.
يق���ول امي���ر املؤمن���ني )عليه 
الس���الم( )حقيقة السعادة ان 

يختم الرجل عمله بالس���عادة 
وحقيقة الشقاء ان يختم املرء 

عمله بالشقاء(.
والسعادة والشقاء موجودتان 
ل���دى جمي���ع البش���ر لكنها 
تتغير بأش���ياء كثيرة وتعد من 
املش���قيات الرئيسة وهو حب 
الشهوات مثالً  وسبب ذلك 
ه���و االبتعاد ع���ن الصلوات 
والدلي���ل ق���ول الله عزوجل 
: )َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف 
َواتََّبُع���وا  ���الَة  الصَّ َأَضاُع���وا 
���َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّيًا  الشَّ

سورة مرمي- .  – )59(
واذا كان الفرد ُيحس بالشقاء 
وعدم التوفي���ق فلعله عكف 
على حرام كعقوق االم وقال 
تعال���ى : )َوَبّرًا بَِوالَِدتِي َوَلْم 
َيْجَعْلنِي َجبَّارًا َشِقّيًا )3٢( – 

سورة مرمي- (.
ايضًا  الكثي���ر  وق���د يح���س 
بالضنك وعدم الراحة سببها 
ابتع���اده عن ذكر الله )القران 
الكرمي( لقوله تعالى : )َوَمْن 
َأْع���َرَض َعْن ِذْك���ِري َفإِنَّ َلُه 
َيْوَم  َوَنْحُشُرُه  َمِعيَش���ًة َضنكًا 
 –  )١٢4( َأْعَم���ى  اْلِقَياَم���ِة 
سورة طه- ، وللتخلص من 
ذلك كله الب���د من الرجوع 
ال���ى الله اذ يق���ول عزوجل 
: )َأال بِِذْك���ِر اللَّ���ِه َتْطَمئِ���نُّ 

اْلُقُلوُب(..
أي اخلالصة هو ان الس���عادة 
والشقاء من صنع املرء نفسه 
والس���عيد هو َمْن س���ار على 
درب الله والش���قي من ابتعد 

عنه.

A h r a r w e e k l y32



النظام الغذائ���ي الصحي ميكن 
ان يحم���ي م���ن ف���رط ضغط 
الدم ومش���اكل القلب الوعائية 
االخ���رى ع���ن طري���ق توفير 
الفيتامينات واملعادن ومضادات 
االكسدة وغيرها من املواد )مثل 
امل���واد الكيميائية والنباتية( التي 
له���ا تأثير مفي���د على وظائف 
اجلس���م , مجل���ة »االح���رار« 
التقت الدكتور حس���ني صالح 
الدم���اغ  اخصائ���ي  النقي���ب 
واالعص���اب ف���ي مدينة االمام 
احلس���ني »عليه السالم« الطبية  
وال���ذي بني لنا بع���ض االمور 
املهم���ة في ه���ذا اجلانب ومنها 
جتنب االفراط في تناول النوع 
اخلط���أ من الطع���ام ألنه ميكن 
لهذا ان يض���ر بصحة اوعيتك 

الدموية بالطريق التالي :� 
� اذا كن���ت مي���اال وراثيا لفرط 
ضغط الدم فقد يس���اهم امللح 

الزائد في تطوره .
� تناول الكمي���ات غير الكافية 
من االلياف يزيد من امتصاص 
الكولس���ترول الغذائ���ي وميكن 
ان يس���بب ارتفاع مس���تويات 
الكولس���ترول في ال���دم وهذا 
ميك���ن ان يؤدي ال���ى تصلب 

الشرايني .
� تناول الكثير من الطعام الذي  

يحتوي على الدهون املهدرجة 
والدهون غير املشبعة يزيد من 

خطر تصلب الشرايني .
� تناول الكثير من الكربوهيدرات 
يرفع م���ن مس���تويات الدهون 
الثالثية ويحفز افراز االنسولني.
� الكم غي���ر الكافي من املواد 
املضادة لألكس���دة في نظامك 
الغذائ���ي يس���اهم ف���ي تطور 

تصلب الشرايني .
� ترتبط الكميات غير الكافية من 
حامض الفوليك وفيتامينات ب 
6 وب ١٢ بارتفاع مس���تويات 
الهوموسيس���تني وال���ذي م���رة 
اخرى يع���زز من تطور تصلب 

الشرايني .
رك���ز عل���ى تن���اول الفواك���ه 

واخلضروات :� 
اجع���ل هدف���ك تن���اول ما ال 

يقل عن خم���س حصص من 
الفواكه واخلضروات والس���لطة 
يومي���ا , الفاكه���ة مصدر جيد 
بشكل اس���تثنائي للبوتاسيوم , 
ومضادات لألكسدة , وااللياف 
والنباتي���ة  الكيميائي���ة  وامل���واد 
ولديه���ا تأثي���ر خافض لضغط 
ال���دم , التف���اح  , االفوكادو, 
الت���وت االزرق , الكرز , التني 
, اجلري���ب ف���روت , العن���ب , 
اجلواف���ة , الكي���وي , املاجن���و 
, الرم���ان ينص���ح به���ا خاص���ة 
لألش���خاص الذين يعانون من 
فرط ضغط الدم , وباملثل فان 
بعض اخلض���روات )البروكلي, 
والبق���ول  الس���بانخ(  الفط���ر, 
)احلم���ص , الفاصوليا ( يقدم 
فوائد للجهاز الدوري , اوراق 
الس���لطة احلم���راء او اخلضراء 
الداكن���ة توف���ر معظ���م امل���واد 

املغذية .
تناول الدهون الصحية :�

تناول االطعمة الغنية بأحماض 
اوميج���ا 3 الدهنية مثل زيوت 
االس���ماك وبعض املكسرات , 
الب���ذور , املكس���رات والبذور 
ليس���ت فق���ط غني���ة بالدهون 
الصحي���ة ولكنه���ا حتتوي ايضا 
على املغنيس���يوم , حفنة يوميا 
ميك���ن ان تقل���ل م���ن ف���رص 

تعرضك لنوبة قلبية او س���كتة 
دماغية , اللوز , اجلوز البرازيلي 
, ب���ذور اليقط���ني , عني اجلمل 
»اجلوز« وزيوتها مفيدة بش���كل 

خاص .
اختر االطعمة الفائقة :�

تعتب���ر االطعم���ة التالي���ة م���ن 
بان  الفائق���ة واوصي  االطعمة 
ت���درج اكب���ر ع���دد ممكن في 
اليوم���ي ,  الغذائ���ي  نظام���ك 
يحت���وي كل منه���ا على مواد 
مغذي���ة قيمة او م���واد كيميائية 
نباتي���ة لها تأثي���ر ايجابي على 
ضغط الدم املرتفع او حتس���ني 
صحة قلبك واوعيتك الدموية 

عموما ,
الل���وز , التف���اح , االفوكادو , 
التوت االزرق , اجلوز البرازيلي 
, البروكل���ي, الكرز االس���ود , 
احلمص , الشكوالتة الداكنة , 
ج���وز الهند , الت���ني , الثوم , 
اجلريب فروت , العنب االحمر 
او االس���ود , الش���اي االخضر 
او االبيض , اجلوافة , الكيوي 
, املاجن���و , الفط���ر, الش���وفان , 
االس���ماك الزيتي���ة , الرم���ان , 
ب���ذور اليقط���ني , الفاصوليا , 
الس���باجن, عني اجلمل »اجلوز« , 
عصير عنب احمر , الزبادي .

اناطبيبك 

تجنب المشروبات الغازية الحتوائها على كميات كبيرة من حامض الفوسفوريك

النظام الغذائي الصحي .... 
 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

A h r a r w e e k l y33



لقد زعزع احلس���ني )عليه الس���الم( بُخطب���ه جيش الكوفة 
فقد انحاز إليه منهم جمع كثير: كاحلر بن يزيد الرياحي، 
واالنصاريني: س���عد بن احلارث وأخيه أبي احلتوف، وأبي 
الشعثاء الكندي، واحلرث بن امرئ القيس الكندي، وبكر 
بن حيي بن تيم الله، وغيرهم وسمع شبث بن ربعي وهو 

يلعن ابن مرجانة.
وق���د كان زيد بن أرقم أح���د احلاضرين في مجلس عبيد 
الل���ه بن زياد في الكوفة ملا أدخلت عليه الس���بايا ورؤوس 
الش���هداء، فبكى ملا راى ابن زياد يضرب بقضيب في يده 
ثناي���ا اإلمام احلس���ني )عليه الس���الم( وملا زج���ره ابن زياد 
لبكائه وهدده، قال: أنتم � يا معش���ر العرب � العبيد بعد 
الي���وم، قتلتم ابن فاطمة، وأّم���رمت ابن مرجانة، فهو يقتل 
خياركم ويس���تعبد اش���راركم، فرضيتم بال���ذل، فبعدًا ملن 

رضي بالذل«.

روى س���الم ب���ن أبي حفص���ة، قال: قال عمر بن س���عد 
للحس���ني )عليه الس���الم(: يا أبا عبد الله، إن قبلنا اناسًا 
سفهاء، يزعمون إني أقتلك، فقال له سيد الشهداء: إنهم 

ليسوا بسفهاء ولكنهم حلماء.
وضمن هذا السياق حتقق ما أخبر به اإلمام )عليه السالم( 
عمر بن س���عد بتبدد آماله مبلك الري ودنو نهايته اخملزية، 
وكان اإلم���ام )عليه الس���الم( قد قال ل���ه قبل بدء القتال: 
»يا عمر، أنت تقتلني وتزعم أن يوّليك الدعي ابن الدعي 
ب���الد ال���ري وجرجان، والل���ه ال تهنأ بذلك أب���دًا، عهد 
معهود، فاصنع ما انت صانع، فانك ال تفرح بعدي بدنيا 
وال آخرة، ولكأني برأس���ك على قصبة قد نصب، يتراماه 
الصبي���ان بالكوفة ويتخذونه غرضًا بينهم«، وقد حتقق ذلك 

فعاًل بعدما قتله اخملتار )رضي الله عنه(.

إيحاءات عاشورائية

* ولعن اهلل ابن مرجانة

* ولعن اهلل عمَر بن سعد

ش���هر رمضان ش���هر الطاع���ة والعتق من النيران، يه���ل علينا هذا 
الش���هر في وسط جو مشحون بالتهديدات، من عصابات داعش، 
مير وجنودنا االبطال واحلش���د الش���عبي، يستبس���لون في قتالهم، 
ويرسمون أروع الصور، صائمني نهارهم، رغم احلر الشديد وقلة 
الدعم اللوجس���تي املتوفر لهم، لكنه���م صابرون، صامدون على 
الس���واتر، من أجل نيل الش���هادة املغمس���ة بروح العشق االلهي، 

وطعم شهر رمضان الفضيل. 
الصبر وروح اجلهاد عند احلش���د الش���عبي في ضيافة شهر الرحمة 

واملغفرة، هي كفيلة بالنصر.
هذه السنة شهر رمضان له طعم خاص، فانه مدرسة يعلم االنسان، 
أن تعطي بكل فخر، وتبذل النفس للدفاع عن األرض واملقدسات، 
لهذا ترخص األروح، في ظل مرجعية الس���يد السيس���تاني )دامت 
بركاته(، وروحية الواقع الذي يعيش���ه هذا العالم اجلليل، ونظرته 
حت���ى للهالل، بالعني اجملردة، لهو اش���ارة لن���ا بواقعية القرار في 
أنفس���نا، وما يحمل من جتس���يد محمدي، ال يختلف عليه اثنان، 
اال باالجتهاد، كما قالها سيد الكون )محمد( صلواته تعالى عليه 

وعلى أله، )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(.
عندم���ا يطلق داعش تصريحات وتهديدات، وقيامه بعملية )بغزوة 
رمض���ان( بس���يارات مفخخة، هذا يعني أنهم يخش���ون املواجهة، 
ودلي���ل على أنه���م مهزومون، لكن ما علينا م���ن واجبات يجب 
ان تق���وم بها احلكومة، ومنها تقوية اجلهاز االس���تخباري، بأجهزة 
متطورة وفعالة، تس���بق األعداء وتكشف مخططاتهم، أي القبض 
عليهم قبل تنفيذهم للعمليات اجلبانة، وبهذا نحقق نصرا إضافيا، 

كما هو اليوم على األرض، في بيجي والرمادي.
كلما مرَّ الزمن نكتشف أننا نسير وفق منهج رباني، رسمه الباري 
لنا، نحن العراقيني، عندما يؤمن االنس���ان بان حلمه بدأ يتحقق، 
يشعر بالطمأنينة، راحة النفس هي الرضا مبا قسمه اخلالق لها، لذا 

عقيدة شبابنا ال تهزم رافعني راية الشهادة أو النصر.
في اخلتام؛ شهر رمضان يقف على الساتر، بندى الورد على شفاه 

االبطال، يبتسم لهم ويبشرهم بالنصر، والعتق من النيران.

               معًا لقراءة زيارة عاشوراء المخصوصة
 باإلمام الحسين )عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها:

الحشد وشهر رمضان على الساتر
مشاركة: باسم العجر
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من حّق رجل املرور أن يحاس���ب الس���ائقني اخملالفني بالشارع 
ضمن عمله الذي نباركه ونقدره جمعينا، ولكن حالة التجاوز 
التي يبديها البعض منهم غير صحيحة وغير مقبولة أبدًا وكأن 
رجل املرور هذا رجل بوليس وقد ملك الش���ارع وأصبح يأمر 
وينهى ويتلفظ بألفاظ جارحة على أصحاب السيارات وخاصة 
س���ائقي التكس���ي الذين يبحثون عن لقمة العيش.. يا رجل 
امل���رور وجودك في الش���ارع يعني األم���ان وتطبيق القوانني ال 

تعكير صفوة السائقني.. والسالم

إلى رجال المرور مع التحية..

ُكْن نظيفًا تَر كربالَء  بأبهى صورة

صورة وتعليق

من اليمين/ سماحة آية اهلل العظمى الفقيه الزاهد السيد يوسف الطباطبائي الحكيم ) قدس سره (.
السيد علي بحر العلوم ) قدس سره (.سماحة آية اهلل العظمى الشيخ حسين الحلي ) قدس سره (.

راصد
* ال تقل يومًا ان األمر ال يعنيني.. نظافة مدينتك من واجبَك.. 

فحافظ عليها..
* أن حتلم مبنظر يليق مبدينتك املقدس���ة.. فاألمر بيديك.. فما 
بني النظافة أو عدمها خطوة واحدة.. وعمل واحد.. هو رمي 

النفايات في مكانها اخملصص.. فكن املبادر األول..
* ليبدأ كل ش���خص مّنا أواًل باحملافظة على نظافة حّيه الس���كني 

وشوارعه وانطالقًا إلى احلمالت التطوعية لنظافة املدينة.
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تهدمت واهلل أركان الهدى
نعزيكم بذكرى استشهاد أمير المؤمنين )عليه السالم(


