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.

قال اإلمام الجواد:
عزُّ المؤمن.. غناُه عن الناس

a

) 52 ( إذ دخلوا عليه فسلموا عليه قال إنا منكم خائفون وذلك ألهنم امتنعوا عن 
األكل ك��ام. ) 53 ( قالوا ال ختف إن��ا نبرشك بغالم عليم .  ) 54 ( قال أبرشمتوين 
عىل أن مس��ني الك��رب تعجب من أن يولد له مع مس الك��رب إياه فبم تبرشون فإنه 
مما ال يتصور وقوعه عادة . ) 55 ( قالوا برشناك باحلق بام يكون ال حمالة يقينا فال 
تكن من اآليس��ني من ذل��ك فإنه تعاىل قادر عليه فإنه كام يفعل باألس��باب اجللية 
يفعل باألسباب اخلفية . ) 56 ( قال ومن يقنط من رمحة ربه إال املخطئون طريق 
املعرفة فال يعرفون س��عة رمحة اهلل وكامل قدرته. ) 58 ( قالوا إنا أرس��لنا إىل قوم 
لوط إهنم كانوا قوما فاسقني لننذرهم عذاب رب العاملني . ويف العلل عنه )عليه 
الس��الم( قال ومل يزل لوط وإبراهيم )عليهام السالم( يتوقعان نزول العذاب عىل 
ق��وم لوط وكان��ت إلبراهيم  ولوط )عليهام الس��الم ( منزلة م��ن اهلل )عز وجل( 
رشيفة وأن اهلل عز وجل كان إذا أراد عذاب قوم لوط أدركته مودة إبراهيم )عليه 
الس��الم( وخلته وحمبة لوط فرياقبهم فيؤخر عذاهبم قال فلام اش��تد أسف اهلل عىل 
ق��وم لوط وق��در عذاهبم وقىض أن يع��وض إبراهيم من عذاب ق��وم لوط بغالم 
عليم فيس��يل به مصابه هبالك قوم لوط. ) 60 ( إال امرأته قدرناها من الباقني مع 
الكفرة لتهلك معهم .  ) 62 ( قال إنكم قوم منكرون تنكركم نفيس وتنفر عنكم 

خمافة أن تطرقوين.

إِْذ َدَخُلوْا َعَلْيِه َفَقاُلوْا َس��الًما َقاَل إِنَّا ِمنُكْم َوِجُلوَن }احلجر/52{ َقاُلوْا 
مُتُويِن َعىَل َأن  ْ َك بُِغالٍم َعِليٍم }احلجر/53{ َق��اَل َأَبرشَّ ا ُنَب��رشرُِّ اَل َتْوَج��ْل إِنَّ
قرِّ َفاَل َتُكن  َناَك بِاحْلَ ْ وَن }احلجر/54{ َقاُل��وْا َبرشَّ ُ ��ِنَي اْلِكرَبُ َفبَِم ُتَبرشرِّ سَّ مَّ
وَن  آلُّ ��ةِ َربرِِّه إاِلَّ الضَّ مْحَ َن اْلَقانِِط��نيَ }احلجر/55{ َقاَل َوَمن َيْقَنُط ِمن رَّ مرِّ
وَن }احلجر/57{ َقاُلوْا إِنَّا  ا امْلُْرَس��لُ َ }احلج��ر/56{ َقاَل َفاَم َخْطُبُكْم َأيُّ
ِعنَي  وُهْم َأْجَ ا مَلَُنجُّ ِرِمنَي }احلجر/58{ إاِلَّ آَل ُل��وٍط إِنَّ ْ ُأْرِس��ْلَنا إىَِل َقْوٍم جمُّ
ا مَلَِن اْلَغابِِريَن }احلجر/60{ َفَلامَّ َجاء  َ ْرَنا إهِنَّ }احلجر/59{ إاِلَّ اْمَرَأَتُه َقدَّ
نَكُروَن }احلجر/62{  آَل ُلوٍط امْلُْرَس��ُلوَن }احلجر/61{ َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم مُّ
قرِّ َوإِنَّا  وَن }احلجر/63{ َوَأَتْيَناَك َباحْلَ َقاُل��وْا َبْل ِجْئَناَك باَِم َكاُنوْا ِفيِه َيْم��رَتُ
بِْع َأْدَباَرُهْم  ْي��لِ َواتَّ َن اللَّ َلَصاِدُقوَن }احلج��ر/64{ َفَأرْسِ بَِأْهِلَك بِِقْطٍع مرِّ
َواَل َيْلَتِف��ْت ِمنُكْم َأَحٌد َواْمُضوْا َحْيُث ُتْؤَم��ُروَن }احلجر/65{ َوَقَضْيَنا 
ْصبِِحنَي }احلجر/66{ َوَجاء  إَِلْيِه َذلِ��َك اأَلْمَر َأنَّ َدابَِر َهُؤالء َمْقُط��وٌع مُّ
وَن }احلج��ر/67{ َق��اَل إِنَّ َه��ُؤالء َضْيِف��ي َفاَل  َأْه��ُل امْلَِديَن��ِة َيْس��َتْبرِشُ
ُزوِن }احلجر/69{ َقاُلوا َأَومَلْ  َ َواَل خُتْ ُقوا اهللهّ َتْفَضُحوِن }احلجر/68{ َواتَّ

َنْنَهَك َعِن اْلَعامَلنَِي }احلجر/70{ 

�شورة احلجر 

التف�شري

وجلون: خائفون
الكرب: الشيخوخة

فام خطبكم: فام شانكم وحالكم
قدرنا: قضينا الغابرين: الغابر هو املاكث بعد ميض من معه

يمرتون: يشكون فارس: هو السري يف الليل
دابر هؤالء: يلكون جيعا

التكْن براقَش

التفت

كام هو معلوم من وضع نفس��ه مواضع التهمة 
فال يلومن من اساء به الظن،فاحلرص واجب 
والت��أين رضوري والتعقل قب��ل الترصف من 
عالم��ات الفطن، وعىل نفس املنوال من يفرط 
بالثق��ة يف االخري��ن فان��ه يتحم��ل اخطاءهم 
وال يش��تكي إن آذوه فانه وضع نفس��ه يف هذا 
املوضع ، فللثق��ة حدود ومن تركها بال حدود 

سيجني ما يغيظه بال حدود.
اياك ان تكون براقش بنسخة عرصية.
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يف هذا الشهر الفضيل تبتهج السامء الن ابواب الرمحة مرشعة للعباد 
وه��ي تتلق��ى عطر انف��اس الصائمني هن��ارا والقائمني ليال س��ائلني 
اهلل )ع��ز وجل( ان ُينع��م عليهم بااليامن وال��والء الهل بيت الرمحة 

)عليهم السالم( .
واالرض تبته��ج ألن جزء ًا منها تم تطهريه من اقدام االوباش كيان 
داع��ش االرهايب بفضل س��واعد الغي��ارى من املقاتل��ني  من جيش 

ورشطة وحشد مقدس.
الس��امء زادت هبجته��ا وهي تس��تقبل ارواح الش��هداء الطاهرة التي 

عانقت السامء من اجل صيانة االرض واملقدسات من دنس االعداء،
االرض تفتخر باهنا احتضنت اجسادا طاهرة لشهداء ابرار اسرتخصوا ارواحهم من اجل تطهري ارض الوطن ومحاية 

مقدساته .
سُيذكر شهر رمضان املبارك هلذا العام عىل مر التاريخ بام حيمل من مناسبات عزيزة مؤملة ومفرحة ليضاف اليها حترير 

ارض الفلوجة من االرهابيني الذين عبثوا وعثوا يف ارض البالد طوال اكثر من عامني.

قال االمام علي 

في بني أمّية

a

ْجَمُعُهْم لرَِشرِّ َيْوم لَِبنِي  ُتوا َعْن َأْصِلِهْم، َفِمْنُهْم آِخٌذ بُِغْصن َأْيَنام َماَل َماَل َمَعُه، َعىَل َأنَّ اهلَل َتَعاىَل َس��يَ ُقوا َبْعَد ُأْلَفتِِهْم، َوَتَش��تَّ اْفرَتَ
ْم َأْبَوابًا، َيِس��يُلوَن ِمْن  اِب، ُثمَّ َيْفَتُح هَلُ ��حَ َعُلُهْم ُرَكامًا َكُرَكاِم السَّ ِريِف )1( ُيَؤلرُِّف اهلُل َبْيَنُه��ْم، ُثمَّ َيْ َتِمُع َق��َزُع اخْلَ ��َة، َك��اَم َتْ ُأَميَّ
، َحْيُث مَلْ َتْس��َلْم َعَلْيِه َقاَرٌة )2(، َومَلْ َتْثُبْت َعَلْيِه َأَكَمٌة، َومَلْ َيُردَّ َسَنَنُه َرصُّ َطْود، َواَل ِحَداُب َأْرض،  َتنْيِ نَّ ُمْس��َتَثاِرِهْم َكَس��ْيِل اجْلَ
ُن لَِقْوم يِف ِدَياِر َقْوم. َواْيُم  ْرِض، َيَأُخُذ هِبِْم ِمْن َقْوم ُحُقوَق َقْوم، َوُيَمكرِّ ُيذْعِذُعُهُم اهلُل يِف ُبُطوِن َأْوِدَيتِِه، ُثمَّ َيْسُلُكُهْم َيَنابِيَع يِف ااْلَ

اِر. ْلَيُة َعىَل النَّ �ْمِكنِي، َكاَم َتُذوُب ااْلَ اهللِ، َلَيُذوَبنَّ َما يِف َأْيِديْم َبْعَد اْلُعُلورِّ َوالتَّ
____________

1. الَقَزع � حمركًا �: القطع املتفرقة من السحاب، واحدته قزعة بالتحريك.
2. الُركام: الس��حاب املرتاكم. واملستثار: موضع انبعاثهم ثائرين. وسيل اجلنتني هو الذي سامه اهلل َسْيل الَعِرم الذي عاقب 

ل نعيمهم شقاء. والقاَرة � كالَقَراَرة�: ما اطمأن من االرض. َر ِجناهنم وحوهّ اهلل به سبأ عىل ما بطروا نعمته فدمهّ

فرحُة السماء واالرض
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لمزيد من االخبار االمنية والعسكرية تابعوا وكالة »نحن الخبر« التابعة لشعبة االعالم الحربي – قناة كربالء الفضائية

خلية االغاثة التابعة لمكتب السيد السيستاني )دام ظله( تقّدم الدعم اللوجستي لنازحي الفلوجة

قائد فرقة الرد السريع يؤكد انكسار الخطوط الدفاعية لداعش في الفلوجة 
اكد اللواء ثامر احلسيني قائد فرقة الرد الرسيع عىل ان كيان داعش اهنار متاما وبدأ باالنسحاب بعد ان تقدمت 
االندلس  احياء  حترير  تم  حيث  عليه  االلتفاف  بغية  رابع  بمحور  وباغتته  حماور  ثالثة  من  االمنية  القوات 

واخلرضاء والرسالة والوصول اىل قائمقامية الفلوجة والطريق الدويل الرابط الفلوجة بالعاصمة بغداد.
تركوا  ان  بعد  جاء  االمر  وهذا  اخرى  جهات  اىل  باهلروب  بدأت  داعش  عصابات  »ان  احلسيني:  واضاف 

جثثهم بالشوارع نتيجة الرضبات املوجعة للقوات االمنية املسنودة بطريان اجلو«.

دمر جماهدو فرقة االمام عيل )عليه السالم( القتالية عجالت مفخخة لداعش 
االرهايب شامل مدينة الفلوجة.

الفرقة من تدمري  وقال كريم اخلاقاين قائد فرقة االمام عيل: »متكن جماهدو 
القطعات  استهداف  حاولت  االره��ايب  لداعش  مفخخة  عجالت  ثالثة 

املتقدمة لتحرير مناطق شامل الفلوجة«.
ان  موكدا  القتىل،  من  عدد  داعش  عصابات  تكبيد  »تم  اخلاقاين:  واضاف 

جثث قتىل العدو مألت الشوارع واملنازل«.

قدم وفد  من خلية االغاثة التابعة ملكتب املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف سامحة السيد 
عيل  السيستاين )دام ظله( الدعم اللوجستي اىل العوائل النازحة من مدينة الفلوجة التابعة ملحافظة 

االنبار.
املركزي إليواء  املخيم  الوفد  »زار  الوفد:  املرجعية ومسؤول  معتمد  املنداوي  كامل  الشيخ  وقال 

النازحني يف عامرية الفلوجة وقدم الدعم اللوجستي اىل جيع العوائل  النازحة يف املخيم«.
واضاف املنداوي: »تضمن الدعم )1000( سلة غذائية وافرشة وبطانيات وغريها«.

صد ابطال جند االمام تعرضا لداعش االرهايب عىل قاطع الصينية � حديثة ما ادى اىل 
تكبيد العدو خسائر يف االرواح واملعدات.

وقال حسني االسدي املتحدث الرسمي باسم كتائب جند االمام: »ان ابطال كتائب 
جند االمام متكنوا من صد تعرض لداعش االرهايب عىل قاطع الصينية حديثة حيث 

تم تكبيد العدو 23 قتيال«.
تابعة  ومتوسطة  ثقيلة  اسلحة  حتمل  عجالت  ستة  تدمري  »تم  االسدي:  واضاف 

لداعش منها عجلتان مفخختان حاولتا استهداف القطعات«.

كتائب جند االمام تقتل )23 ( داعشيا وتدّمر عجالت للعدو في قاطع الصينية ـ حديثة

مفخخة  عجالت  تدمر  علي  االمام  فرقة 
شمال الفلوجة
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الموجز

 

•مجلس المثنى يحمل الموارد المائية أزمة شح المياه بمناطق المحافظة، ويتهم محافظتي بابل والديوانية بالتجاوز 

على حصة المحافظة المائية.

• صحة النجف تعلن اتالف 357 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصالحية مع 12000 لتر من المواد السائلة خالل شهري أيار وحزيران.

• شركة محلية تباشر بإنشاء مشروع سكني سياحي على ضفاف دجلة شمالي بغداد بكلفة 240 مليون دوالر.

•السلطة القضائية، تمنح خزينة الدولة اكثر من )29( مليار دينار، من حصلية ايراداتها للعام الماضي.

• وزارة الخارجية االميركية: واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية للعراق بقيمة )20( مليون دوالر.

• )15 ( ألف نازح محتجز في عامرية الفلوجة »ألسباب أمنية«.
• نزاعات عشائرية تتسبب بتوقف وحدة انتاجية في محطة النجيبية في البصرة. 

• التخطيط تعلن مصرع وإصابة أكثر من )12 ( ألف شخص بحوادث مرورية خالل 2015.

• بابل تمنح 29 موافقة بيئية ألنشطة صناعية وزراعية وخدمية في المحافظة.

شددت املرجعية الدينية العليا عىل أن هدف املقاتلني يف معركتهم هو طرد العصابات 
الغريبة من مناطق البالد يف اشارة اىل تنظيم داعش االرهايب، حمذرة املقاتلني من ان 

يكون هدفهم االنتقام، فيام أوصتهم بالتعامل االنساين مع االموال واحلرمات.
املرئية واالذاعية ووكاالت االنباء االخبارية والصحف  وتناقلت عرشات املحطات 
واملجالت العراقية ما اوصت به املرجعية الدينية العليا، املقاتلني باالنضباط ومراعاة 

املعايري االنسانية يف االموال واحلرمات يف مناطق القتال. 
خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  كربالء  يف  الدينية  املرجعية  ممثل  وقال 
خطبة اجلمعة، بتاريخ 6/17/ 2016 »نويص املقاتلني ب� »االنضباط ومراعاة املعايري 
اإلنسانية يف مناطق القتال«، وشدد عىل رضورة أن تكون مهمتهم إنقاذ العراقيني من 

تنظيم )داعش(، وفيام حذر املقاتلني من أن يكون هدف املعركة هو »االنتقام«.

المرجعية تحّذر من اعمال 
انتقامية اثناء عمليات تحرير 

المدن من داعش 

للديار  يسافرون  العراقيني  احلجاج  من   )%60 أن)  والعمرة،  احلج  هيئة  أكدت 
املقدسة يف الرحالت اجلوية، وأكدت أن ال�)40%(املتبقني سيتوجهون عرب منفذين 
مطالبة  عن  الدينية  والشؤون  االوق��اف  جلنة  كشفت  وفيام  تأمينهام،  بعد  بريني 
املقبل إىل )36 (ألف شخص، وفقًا  العام 2017  العراق  بزيادة حصة  السعودية 
نقل  العراقية قدرهتا عىل  اجلوية  أبدت اخلطوط  نفوسه،  لعدد  احلديثة  للتقديرات 
احلجاج العراقيني كافة باملواعيد املحددة. وقال حسن الكناين املتحدث باسم هيئة 
احلج والعمرة، إن »40% من احلجاج العراقيني البالغ جمموعهم )25 ألفًا و176(، 
سيسلكون الطريق الربي سواء عرب منفذ عرعر أم األرايض الكويتية، يف طريقهم 
للديار املقدسة، بعد تأمينها«، مبينًا أن »ال�60 % اآلخرين من احلجاج سيسافرون 
جوًا عرب مطارات بغداد والنجف وأربيل والبرصة، إىل املدينة املنورة لقرب مطارها 

من سكنهم يف املنطقة املركزية«.

غالبية الحجاج العراقيين يسافرون جوًا والسعودية تطالب بزيادة عددهم لـ)36( ألفًا
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السيُد الصافي يتناوُل مقاطَع أخرى من رسالة 
الحقوق لإلمام علي بن الحسين السجاد 

)عليهما السالم( 

اخويت اخوايت نبقى مع االمام زين العابدين 
رسالته  من  اخرى  ومقاطَع  السالم(  )عليه 
املوسومة برسالة احلقوق ألننا يف هذا الشهر 
شهر رمضان املبارك ويف غريه نحتاج واقعًا 
اىل معرفة ما لآلخرين من حقوق علينا وما 

ألعضائنا وجوارحنا من حقوق علينا.
حميط  يف  وجعلنا  بجوارح  خلقنا  تعاىل  اهلل 
نحتكهّ بفالن وفالن البد من وجود رِشعة 
ومنهاج هلذا .. قد يكون عندي صحيفة او 
فضائية او لسان او اعوان.. البد ان اعرف 
يف  االمور  هذه  واستخدم  نفيس  اريبهّ  كيف 
مواقعها الالئقة هبا.. بعض املقاطع وخمترص 
)عليه  السجاد  االمام  قال   .. الكالم حوهلا 
اخلنا  عن  اكرامه  اللسان  )حق  السالم(: 

وترك الفضول التي ال فائدة هلا(.
حق  له  اللسان  هذا   ، الفحش  أي  )اخلنا( 
الفحش والسباب  هه عن  اكرمه ونزهّ عليك 
والشتيمة وتعويده اخلري وعىل كالم اخلري.. 
ال  الزائد  وال��يء  الكالم  هو  والفضول 

فائدة له.
بالناس  )وال��رب   : السالم(  )عليه  ق��ال  ثم 

وحسن القول فيهم(.
كنت  ان  س��واء  عندي  اللسان  ح��ق  ه��ذا 
حق   .. اقتصاديًا  ام  اجتامعيًا  ام  سياسيًا 

بالناس  الرب   .. هكذا  به  تفعل  ان  اللسان 
عندك  يوجد  ال   .. فيهم  القول  وحسن 
 ً مثال  موقع  يف  ألنك  ذلك  ختالف  ان  مربر 
ل بالناس.. هذا اللسان  قوي حتاول ان تنكهّ
ويتعبك  ويتعب وقوفك  اجلارحة سيتعبك 

يف الدنيا.. حاول ان تصون هذا اللسان..
ثم قال )عليه السالم( : )وحق السمع تنزيه 

عن سامع الغيبة وسامع ما ال حيل سامعه(.
حق  وهل��ا  اجلارحة  ه��ذه  اعطاك  تعاىل  اهلل 
عندك .. ايضًا ال يوجد مربر انت يف موقع 
معني تفتش عن افعال االخرين وحتاول ان 
يستلزم  املوقع  ان  بدعوى  السمع  تسرتق 

ذلك.. هذا كالم غري صحيح..
ثم يقول )عليه السالم( : )وحق البرص ان 

ه عامهّ ال حيل لك وتعترب بالنظر به( تغضهّ
عن  ه  تغضهّ ان  جهتني  االم��ام  بنيهّ  الحظوا 
انا  به..  بالنظر  تعترب  وان  حيل  ال  عامهّ  النظر 
ارى شخصًا كان يف موقع معني ثم رسعان 
وكان  الدوائر  وتدور  االح��وال  تبدلت  ما 
هذا الشخص الذي هو يف موقع يبحث عن 
فالبد  بعيني  اراه  قد  ..هذا  يد  فال  مأوى 
يل  يتهيأ  بان  فرصة  جاءتني  فاذا  اعترب  ان 
اذهب  او  انسى..  ان ال  ظرف كظرفه البد 
اىل الفواتح واقرأ الفاحتة البد ان انظر اىل ان 

مصريي  ألن  هكذا  سيكون  ايضًا  مصريي 
سيكون هكذا وألن املوت حق..

ثم يقول )عليه السالم( : )وحق يدك ان ال 
تبسطها اىل ما ال حيل لك(.

ال تعل يدك تصل اىل ما ال حيل لك..
وقال )عليه السالم( : )وحق رجليك ان ال 
متي هبام اىل ما ال حيل لك فبهام تقف عىل 

الرصاط(.
 .. ال��رصاط  عىل  هبام  تقف  الرجالن  ه��ذه 
قد  ليتهام  يا  يقول  حلظة  تأتيه  قد  االنسان 
او  آخر  عىل  وشاية  اىل  هبام  اسع  ومل  ُقطعتا 

اسع هبا اىل موبقة .
وقال )عليه السالم( : )فانظر ان ال تزالهّ بك 

فرتدى يف النار(.
قدما  تكون  ان  البد  هبا  ستقف  قدم  هذه 

ثابتة.
ان ال  بطنك  : )وحق  السالم(  وقال )عليه 

تعله وعاًء للحرام وال تزيد عىل الشبع(.
االنسان قد يتمكن من اخذ اموال االخرين 
بطنه  متتلئ  حتى  ويفعل  يتمكن  حق  بغري 
هذا الوعاء الذي سيكون نتنًا ويمع من هنا 
وهناك يف سبيل هذا الوعاء .. االمام )عليه 
وال  للحرام  وعاًء  تعله  ال  يقول  السالم( 
د نفسك  تزد عىل الشبع حتى يف احلالل عوهّ

أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثُل  تناوَل 
في  المقدسة  كربالء  في  الُجمعة  وإم��ام  خطيب  الصافي  
الصحن  في  أقيمت  والتي  الُجمعة  صالة  من  الثانية  ُخطبته 
الموافق24  /1437ه����  /رم��ض��ان     18 في  الشريف  الحسيني 
لإلمام   « الحقوق  رسالة   « من  أخرى   فقراٍت  تناول  /2016/6م 

علي بن الحسين السجاد )عليهما السالم( قائالً:
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عىل ان ال تكون رشهًا.
ال  ان  مالك  )وحق   : السالم(  )عليه  وقال 
ه وال تنفقه اال يف وجهه(. تأخذه اال من حلهّ

 .. عام  بشكل  اضعها  االن  مشكلة  هناك 
بعض الناس يشكون عنده مستحقات مالية 
استحقاقه  يريد  يذهب  الدولة  عند   ً مثال 
اعطيك  له  يقول  ي��ربه  املتنفذين  بعض 
املال ولكن اخذ 20% مثال ً او نسبة اخرى 
يستغل حاجة صاحب احلق ويأخذ منه املال 
بال حق.. هذا بالنتيجة وبال هذا الشخص 
الصحة  زهوة  يف  احل��رام  املال  يأخذ  الذي 
 .. يدي  ماذا  يعرف  وال  واملوقع  والفتوة 
نارًا  بطوهنم  يف  يأكلون  هم  واقعًا  ولكن 
ويبحث  االشياء  عليه  تنقلب  ما  ورسعان 
عن هذا الشخص الذي اخذ منه فال يده ..
يف  اال  تنفقه  )وال   : السالم(  )عليه  قال  ثم 
وجهه وال تؤثر به عىل نفسك من ال حيمدك 
فتبوء  به  تبخل  وال  ربك  بطاعة  به  فاعمل 

باحلرسة والندامة(.
فائدته  ال  االنفاق  يف  فائدته  احل��الل  امل��ال 
بيهّنت  ماله  انفق  اذا  االنسان   .. االكتناز  يف 
الفائدة اما اذا اكتنزه سيعيش عيشة الفقراء 
وحياسب حماسبة االغنياء.. وانا احب واقعًا 
االخوة  جلميع  وامتناين  شكري  اسجل  ان 
امواهلم  بذلوا  الذين  االم���وال  اصحاب 
واقعًا  البلد..  ه��ذا  عن  دف��اع��ًا  ويبذلون 
بأمواله  ياهد  االنسان  ان  ٌتقبهّل..  أياٍد  هذه 
لعله عنده ظرف ال يستطيع ان يقاتل لكن 
ينفق  ان  حياول  هو  ورزقه  منحه  تعاىل  اهلل 
وجهه(  يف  اال  تنفقه  )وال  لقوله  فمصداق 
يهز  ان  ال��وج��وه  افضل  م��ن  االن  وه��ذا 
غازيًا ومتطوعًا ومقاتالً  بأمواله وبحمد اهلل 
االموال  اعطوا هذه  االخوة  من  كثري  تعاىل 
ومدهّ االخوة املقاتلني بمدد جيد ساعد عىل 
فهنيئًا  االعداء..  بوجه  والوقوف  الصمود 
امواال  ضهم  يعوهّ تعاىل  اهلل  شاء  وان  هلم  
بحمد  قال  بذلك  شهد  والبعض  مضاعفة 
يف  ننفقه  دمنا  ما  وينمو  كثري  املال  تعاىل  اهلل 

طاعة اهلل تعاىل.
ثم يقول االمام )عليه السالم( : )وال تبخل 

به فتبوء باحلرسة والندامة مع التبعة(

اوشك  االموال  عىل  حريص  بخيل  انسان 
يعلم  وه��و  الورثة  عنده  يقف  يموت  ان 
وانام وقوفهم   ً يعتربونه اصال  الورثة ال  ان 
استعجااًل ملنيته وحتى يتم تقسيم احلصص 
االم��وال  ه��ذه  ان  اللحظة  ه��ذه  يف  يتمنى 
حرسة  هناك  فرتى  له..  تكون  حتى  انفقها 
االخ��وة  بعض  لعل  ال��ن��دم  ه��ذا  ون��دام��ة 
يعلمون االنسان عندما يندم عىل فعل ماض 
يندم وتبقى هذه احلالة النفسية تؤمله ولكنها 
ال تنتهي باحلرسة والندامة وانام مع التبعة.. 
يتحمل!!  هو  ؟!  القضية  هذه  تبعة  هي  ما 
وزره��ا  عليه  سيئة  سنة  س��َن  اذا  االنسان 

ووزر من عمل هبا.
واملرمحة  السالمة  اضامر  ملتك  اهل  )وحق 

هلم(.
العبارة  والحظوا  داخلك..  يف  تضمر  ان 
وان��وي  داخ��يل اضمر  ان��ا يف  أي  )اض��امر( 
لك املحبة وواقعًا البد ان تكون مرتبيا عىل 
اضامر هذا الفعل والبد ان يكون كظاهره. 

واستصالحهم  وتالفهم  بمسيئهم  )والرفق 
وشكر حمسنهم وكف االذى عنهم(.

الحظوا هذه احلقوق جيلة .. حقيقة الناس 
االذى  يكف  حسن  ج��ار  مع  تكون  اآلن 
بيتك  يكون  واهلل  اليك  يلتفت  ان  وحياول 
صغريًا  كان  وان  حتى  البيوت  افضل  من 
من  ان��اس  مع  باملعيشة  تلتذ  لكنك  ضيقًا 
اهل ملتك حيرتمون اجلار وقد يكون بيتك 
عندك  لكن  الواسعة  الفارهة  البيوت  من 
جار سوء حياول ان يعل هذه الدار عليك 
جحياًم ال يفعل اال االذية تراه يرمي النفايات 
العايل  والصوت  الرصاخ  دارك وتد  بباب 
الدار ختلصًا  ويعلك تريد ان تفر من هذه 

من جار السوء.
هذه ليست مسائل كاملية صاحب السياسة 
يسمع  واملثقف  يسمع  واالجتامعي  يسمع 
منها  ُيعفى  ال  كاملية  ام��ورا  ليست  ه��ذه 
رضورية  امور  هذه  احد  عىل  وتكون  احد 
اع��رف  ج��و  يف  يعيش  ان  يريد  االن��س��ان 

حقوقك وتعرف حقوقي.
ما  هلم  وتكره  لنفسك  حتب  ما  هلم  )وحتب 

تكره لنفسك(.

الحظوا هذه اشياء وجدانية االئمة )عليهم 
السالم( يف مقام ارشادهم لنا ليس يف مقام 
الظاهر فقط وانام ان حتدث عندنا واقعية.. 
 .. لك  احبه  لنفيس  اهلدوء  احب  اين   ً مثال 
االنسان يف بعض احلاالت وجدانيته تكون 
حكام عليه ..هذه اشياء احبها البد ان احبها 

لآلخرين.
)وان يكون شيوخهم بمنزلة ابيك وشباهنم 
ك  امهّ بمنزلة  وعجائزهم  اخوتك  بمنزلة 

والصغار بمنزلة أوالدك(.
متوازنا..  االنسان  تعل  املنزلة  هذه  حقيقة 
اعارش  طبقات  وهم  الناس  أعارش  عندما 
اتعامل  فكيف  االب  مقام  يف  كبريًا   ً رجال 
ابني  مقام  يف  وصغريًا  معه  اتعامل  ايب  مع 
 .. عليه  اح��رص  ابني  عىل  اح��رص  كيف 
نساء عجائز اتعامل معهن مقام االم وكيف 

االنسان يرب بوالدته واخته وابنته.
ان  تعاىل  اهلل  نسأل  احلقوق  ه��ذه  اخ��واين 
وتعاىل  تبارك  اهلل  امام  ِضعافا  نحن  نكون 
يعيننا  نفعًا وان  وال نملك لنفسنا رضًا وال 
اهلل تعاىل عىل انفسنا كام اعان الصاحلني عىل 
انفسهم .. وان يسمع االخوة الذين عندهم 
فيها  يرمحوا  ان  ممكن  التي  االمور  من  نحو 
ليست  واالم��ور  اليهم  يلتفتوا  ان  الناس 
الطيبة  بالكلمة  ..ب��ل  اخ��واين  باملال  كلها 
واالخالق وهذه النيات السليمة التي يربينا 
السالم(.  )عليهم  االطهار  االئمة  عليها 
ايضًا هناك حقوق وخصوصًا نحن يف هذا 
حق  هناك  القدر  وليايل  الرشيف  الشهر 
يف  الدعاء  يف  نرشكهم  ان  املقاتلني  لإلخوة 
هم  الذين  خصوصًا  الرشيف   الشهر  هذا 
االخوة  االع��زة  هؤالء  القتال  ساحات  يف 
كل  منهّا  وحيتاجون  وارشف  ق��درًا  اعز  هم 
دعاء وثناء ونحب ألنفسنا ان نكون يف ليلة 
يتقربون اىل اهلل تعاىل البد  الذين  القدر من 
نتواىص  بذلك..  اوىل  وهم  هلم  نحب  ان 
وجيع  بلدنا  يف  ويرينا  بيننا  فيام  ونرتاحم 
وان  واالستقرار  واالم��ان  االم��ن  البلدان 
ان  يكف رشور االعادي عنا وآخر دعوانا 
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل تعاىل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين.
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مستقاٌة من اخلطبة االوىل لصالة 
اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف 

يف 18/رمضان/1437هـ 
املوافق 2016/6/24م

هذه الثالثية التي عقدها االمام 
يف  ال��س��الم(  )عليه  السجاد 
إَلْي�َك  َأُت�وُب  ُهمَّ إينرِّ  قوله: )أللَّ
ُذُنويِب  َكَبائِِر  ِمْن  َهَذا  َمَقاِمي  يِف 
َوَصَغائِِرَها(، هنا الكالم عندما 
نذكره يف الفعل املضارع حيتاج 
التوبة  ولكن  ت��دد..  اىل  دائ��اًم 

من أي يشء؟!. 
التوبة ان االنسان يتوب من هذا 
فهو  الفعل،  هذا  من  او  الفعل 
يتوب  ان  يريد  ثم  ذنوبًا  يفعل 
ذنبًا  ذنبًا  فتارة يستحرض  عنها، 
يستعجل  وتارة  منها  يتوب  ثم 
قد  ال��ذن��وب  فتعدد  ال��ت��وب��ة، 
يدعو  فاالنسان  التوبة..  يؤخر 
موجودًا  التوبة   قصد  دام  ما 

يدعو دعاًء شاماًل ألنه يريد ان 
اهلل  اىل  نفسه  ويظهر  يستعجل 
التائبني فيحفظ كليات  اين من 
ان  ويعلم  واخلطايا  الذنوب 
كبائر  بعضها  ال��ذن��وب  ه��ذه 
البعض  واال  صغائر،  وبعضها 
كبائر  اىل  ال��ذن��وب  يقسم  ال 
وصغائر ويعلها الذنوب كلها 
ألننا  نعيص  من  بلحاظ  كبرية 
تبارك وتعاىل فنفس  نعيص اهلل 
من  هذه  هلل  والعصيان  التمرد 

الكبائر.
االمام )عليه السالم( يثبت بأن 
الصغائر  وه��ذه  صغائر  هناك 
بلحاظ غريها ال بلحاظ اصل 
النفس  وقتل  فالزنا  املعصية، 

املحرتمة كلها من الكبائر، لكن 
قد  هلا  بالقياس  صغرية  اشياء 
والكبائر  صغرية،  هذه  تكون 
توعد  تعاىل  اهلل  يقول  البعض 
كبرية  ف��ه��ذه  ال��ن��اس  عليها 

وغريها تكون من الصغائر.
السالم(  )عليه  السجاد  االمام 
مقامي  يف  ات���وب  اين  ي��ق��ول 
الذنوب  ه��ذه  كبائر  من  ه��ذا 
نحو  فعىل  الصغائر..  وم��ن 
من  لالنسالخ  االجالية  احلالة 
وهنا  التوبة  واظهار  الذنوب 
كأن  االج��ايل  اجلانب  نالحظ 
من  يكون  ان  حي��ب  االن��س��ان 
التائبني فهو مشغول عن تعداد 
نكتة  تكون هذه  قد  الذنوب.. 

االنسان  او  االج��ال..  هذا  يف 
وتعاىل  تبارك  هلل  استعد  عندما 
الندم  حالة  يظهر  ان  واراد 
الصورة  هب��ذه  اظهرها  ايضًا 
االنسان  ان  املهم  االجالية.. 

قلع وابتعد عن هذه الكبائر.
ث���م ق���ال )ع��ل��ي��ه ال���س���الم(: 
َوَظَواِهِرَها(،  َسيرِّئآيِت  )َوَبَواِطِن 
الدقيقة،  امل��س��ائ��ل  م��ن  ه��ذه 
علنًا  مني  تصدر  ت��ارة  السيئة 
هذه  ترتكب  جارحة  وعندي 
اىل  السيئة  هذه  وت��ربز  السيئة 
باطنة..  سيئات  وتارة  العلن، 

فام معنى السيئة الباطنة؟ 
بنفسها  ه��ي  االف��ع��ال  بعض 
حرام حتى وان مل تظهر مثالً من 

أقبْل عليِه تائبًا.. فيتوُب عليَك

ي  ُهمَّ إنِّ ال زلنا في ذكر فقرات من دعاء االمام السجاد )عليه السالم( في ذكر التوبة وطلبها: إذ يقول )عليه السالم(: )أللَّ
ِتي َوَحَواِدِثَها(. ئآِتي َوَظَواِهِرَها، َوَسواِلِف َزالَّ َأُتـوُب إَلْيـَك ِفي َمَقاِمي َهَذا ِمْن َكَباِئِر ُذُنوِبي َوَصَغاِئِرَها َوَبَواِطِن َسيِّ
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قبيل احلسد؛ فاحلسد واحلسود 
اذا  داخله  يف  يتقطع  الذي  هو 
ويتمنى  الغري  عند  نعمة  رأى 
حاالت  من  حالة  ت��زول..  ان 
ألن  الغيظ  من  يتميز  البواطن 
الِكرب  من  حالة  او  م  منعهّ فالنا 
من  حالة  االن��س��ان  داخله  يف 
من  افضل  نفسه  ي��رى  الِكرب 
اخواين  ابتالءات  هذه  الغري.. 
وقلة  اعتقاده  قلة  االنسان  ان 
ب��ش��ؤون نفسه  اي��امن��ه وت��دب��ره 
عند  ب��ام  االن��ش��غ��ال  اىل  يلجأ 
االنشغال  الناس ويتحول هذا 
الذنوب  آثام.. وهناك هذه  اىل 
االنسان  يرتكبها  التي  الظاهرة 

والعياذ باهلل وهي كثرية. 
ثم يقول االمام )عليه السالم(: 

يِت َوَحَواِدثَِها(. )َوَسوالِِف َزالَّ
قد  االنسان  أن  بمعنى  الزلة: 
الصحيح  الطريق  يف  يمي 
او  فينحرف  القدم  به  تزل  ثم 
فالزلة  زلة،  عنها  ويعرب  يسقط 
او  لسان  زلة  او  قدم  زلة  تارة 

زلة  س��ل��وك..  او  منهج  زل��ة 
ولكنه  هلا  يتعرض  قد  اللسان 
زلة  هذه  فيقول  يقصد  ال  قد 
الزلة  وت��ارة  فيتدارك..  لسان 
ليس  ال��دع��اء  يف  هبا  املقصود 
زلة  وهي  منهج  زلة  وانام  هذا 
خالف الوضع الطبيعي.. وهو 
ان اكون عابدا هلل صابرًا اتنب 
السيئات، واذا ارتكبت خالف 

ذلك اعترب هذه زلة.
الزلة هنا بمعنى اين قد عثرت 
خرجت..  وقد  اخطأت  وقد 
هذه  عن  توبتي  فاقبل  اللهم 
اي  اخل��ط��أ..  ه��ذا  وع��ن  الزلة 
من  مىض  مما  ات��وب  اين  اللهم 
هذه  وحوادثها  ال��زالهّت  هذه 
التي فعلتها وارتكبتها اللهم اين 
فأصبحت  منها..  اليك  اتوب 
التوبة  يف  الثالثية  اجلهة  هذه 
والكبائر(  الذنوب  )صغائر 
و)ال��ب��واط��ن وال��ظ��واه��ر( و 
)سوالف الزالت واحلوادث(.
التوبة  ه���ذه  أح��ب��ت��ي  ول��ك��ن 

)عليه  االم���ام  يريدها  كيف 
ال��س��الم(؟.. ق��ال: )َت��ْوَب��َة َمْن 
َواَل  بَِمْعِصَية،  َنْفَسُه  ُث  درِّ حُيَ ال 
َخِطيَئة(،  يِف  َيُعوَد  َأْن  ُيْضِمُر 
احل��االت  بعض  يف  االن��س��ان 
يرتدد  يتوب  ان  يريد  عندما 
الفعل  ه��ذا  افعل  لعيلهّ  يقول 
يتوب..  فال   ً مثال  شهر  بعد 
الشيطان..  وساوس  الحظوا 
التوبة  من  يمنعه  التصور  هذا 

وهو تصور خاطئ ملاذا؟! 
ان  عليه  يتوب  الذي  االنسان 
ينوي فعال ً ان يقلع عن الفعل 
اذا وقع يف الفعل ايضًا عليه ان 

يتوب كيف؟! 
للذنوب  غسل  ه��ي  ال��ت��وب��ة 
دائ��اًم  التوبة  ي��دد  ان  وعليه 
يف  وي��ن��وي  يضمر  ان  وعليه 
الذنب  اىل  يعود  ال  ان  داخله 
فاذا عاد لشهوة او غفلة.. ايضًا 
هذا  يكون  وال  يتوب  ان  عليه 

مانعًا من التوبة.
شهر  يأيت  عندما  الناس  بعض 

عندهم  قدسية  ل��ه  رم��ض��ان 
رمضان  شهر  يف  انني  يقول 
اعلم  ألنني  الصيام  ينفعني  ال 
انني بعد شهر رمضان سارجع 
مشكلة  ه��ذه  امل��وب��ق��ات..  اىل 
تعاىل  اهلل  لعل  آخر  ذنب  هذا 
ال��ش��ه��ر اىل  ي��وف��ق��ك يف ه���ذا 
الطاعات ويعلك تدرك خسة 
ودناسة ما تفعل وتأتيك حالة 
من الصحوة، اذا االنسان اقبل 
تعاىل  اهلل  ان  البد  تعاىل  اهلل  اىل 
ُيقبل عليه، فلامذا يغلق االنسان 
عىل نفسه ابوابًا وهذا غري ممكن 
مرعبة  الشيطان  وتسويالت 
وتعاىل  تبارك  اهلل  عن  يبعدنا 
اطالقًا..  ينصح  ال  والشيطان 
تعاىل  اهلل  عىل  ُيقبل  االن��س��ان 
والتوبة من الصفات املحمودة 
تعاىل  اهلل  مع  توبته  يدد  وان 

وان يكون دائاًم من التائبني.
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السؤال : ما هو وقت االفطار عندنا ؟
زوال  هو  عندنا  االفطار  وقت   : اجلواب 
بغيبوبة  يعلم  ملن  حتى  املرشقية  احلمرة 

قرص الشمس عىل االحوط لزومًا.

غري  مع  االفطار  لنا  ي��وز  هل   : السؤال 
االمامية ؟

اجلواب : ال يوز واالعتبار بوثوق املكلهّف 
القضاء  ويب  الرشعي  الغروب  بدخول 

عىل األحوط إن فعل .

الشمس  طلوع  بعد  استيقظ  اذا   : السؤال 
وال  رشب  قد  وكان  قضاًء  الصوم  واراد 
او  الفجر  طلوع  قبل  ذلك  كان  هل  يعلم 

بعده فهل يصح منه الصوم ؟
اجلواب : نعم يصح .

السؤال : هل يسمح للصائم بقراءة القرآن 
الكريم اذا كان ممن خيطئ يف قراءته ؟

قصد  عدم  مع  بذلك  باس  ال   : اجل��واب 
احلكاية عن القران املنزل فيام خيطئ فيه .

السفر  دائ��اًم يف ح��ال  ك��ان  : من  ال��س��ؤال 
بمقتىض مهنته فام حكم صومه؟ و ما هي 

ضابطة كثرة السفر ؟
اجلواب : اذا كان كثري السفر وجب عليه أن 
يصوم و يتم يف كل اسفاره و تتحقق كثرة 
السفر يف حق من يتكرر منه السفر خارجًا 
إذا  آخر  لغرض  أو   ، ملهنته  مقدمة  لكونه 
كان يسافر يف كل شهر ما ال يقل عن عرش 
يف  يكون  أو   ، منه  أي��ام  عرشة  من  م��رات 
يف  أيام  عرشة  عن  يقل  ال  فيام  السفر  حال 
الشهر ولو بسفرين أو ثالثة ، مع العزم عىل 
االستمرار عىل هذا املنوال مدة ستة أشهر 
أو مدة ثالثة أشهر   ، مثاًل من سنة واحدة 
جيعا  أسفاره  يف  فيتم  زاد  فام  سنتني  من 
االولني  االسبوعني  خالل  ولكن  ويصوم 
بني  اجلمع  له  االح��وط  اسفاره  بداية  من 
وأما   ، والقضاء  والصوم  واالمتام  القرص 
مرات  أرب��ع  شهر  كل  يف  يسافر  ك��ان  إذا 
مثاًل او يكون مسافرًا يف سبعة أيام منه فام 
دون فحكمه القرص ، ولو كان يسافر ثامن 
مرات يف الشهر الواحد ، أو يكون مسافرًا 
يف ثامنية أيام منه أو تسعة � فاألحوط لزومًا 

� ان يمع بني القرص والتامم .

السؤال : أنا اعمل يف مقر رشكة اتصاالت 
يف  تعمل  الرشكة  وه��ذه  بغداد  يف  مقرها 

كافة حمافظات العراق ولكن إدارة الرشكة 
وال  املحافظات  يف  السفر  مني  تطلب 
قليلة  السفرات  وه��ذه  الرفض  استطيع 
هذه  أثناء  وصيامي  صاليت  حكم  هو  فام 

السفرات يف  شهر رمضان املبارك ؟
قليلة  السفرات  هذه  كون  مع   : اجل��واب 

فعليك قرص الصالة واالفطار .

السؤال : قائد طائرة يفرض عليه بمقتىض 
هو  فام  فرتة  كل  يف  امل��اء  يرشب  ان  مهنته 

حكم صومه ؟
خالل  املذكور  العمل  كان  اذا   : اجل��واب 
شهر رمضان الزمًا لتامني معاشه بحيث لو 
تركه فيه وقع يف احلرج فال بأس بأن برشب 
بعد  صومه  ويقيض  الرضورة  بمقدار  املاء 

ذلك وال كفارة عليه .

سؤال للقراء
اذا أكلت سهوا و نسيانا في قضاء شهر رمضان فهل ذلك مبطل للصوم .

سؤال وجواب العدد السابق )548(

ما حكم االكل والشرب بعد االمساك وقبل اذان الفجر في شهر رمضان ؟

الجواب: يجوز .

اعداد: محمد حمزة جبر



سارة محمد علي / مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات
تستحرض زوجة الشهيد تلك الصور املخلدة عن شهيدها املغوار فعربت عنها بالقول« كان الشهيد ملتزمًا بصالته وصومه، متياًم بقراءة 
القرآن الكريم ومطالعة الكتب الدينية، فرتك بصامته عىل وريقاهتا التي غالبًا من قرأ فيها عن منزلة الشهيد عند اهلل حتى بات حلمه ان 
زوا لغزوهم،  وا بالغزو، كتب اهلل هلم براءة من النار، فإذا تههّ يكون ممن وصفهم الرسول األكرم )صىل اهلل عليه وآله( بالقول )الغزاة إذا مههّ

عهم أهلوهم، بكت عليهم احليطان والبيوت، وخيرجون من الذنوب كام خترج احليهّة من سلخها(. باهى اهلل هبم املالئكة، فإذا ودهّ
وما ان الحت له خيوط حتقيق احللم حتى قرر االلتحاق بصفوف احلشد الشعبي وأوصاين ان ادعو له بالشهادة بعد أن يشفي غليله 
اليوم األخري الذي خاضوا فيه معارك  بثأر من سبقه االستشهاد من إخوته األشاوس،  فق�تل من قتل من األعداء حتى جاء  ويأخذ 
طاحنة، وقتها اختلس الفرصة ليتصل بنا ويبرشنا بام حققوه من تقدم نحو العدو ، وإهنم وبفضل اهلل يف اخلطوط األمامية والنرص بات 
الشهادة  ذا حظ عظيم ونلت  فان كنت  بدمائهم...  بد هلا من شهداء لرتتوي  إن حترير األرض ال  بالقول...  قريبا، واستدرك حديثه 
اليوم، فاستجمعي قواِك لتكميل احلياة بدوين، فإين اودعتِك وأطفايل بيد اهلل وهو خري نارص ومعني... تذكري دومًا ما قلته سابقًا ان 
اإلنسان ال يموت جوعًا، فها نحن عىل قمم اجلبال ال ضري لنا ان مل تصلنا االمدادات.. بل تكون حياتنا قد شارفت عىل االنتهاء ان 
خضعنا للعدو... وهيهات ان يكون ذلك«. ما ان انتهت املكاملة، حتى جلست أفكر بام قاله... فبالرغم من انه أمىض أكثر من عام وهو 
يف ساحات الوغى، إال انني مل اشعر ببعده عنا.. ففرحة االنتصار تنيس أمل الفراق..لكن يف تلك اللحظات انتابني شعور غريب فكالمه 
ترك وقعه يف فؤادي، عندها توجهت اىل بارئي بخشوع التمسته داعية بالقول ) اهلي  أنت اعلم بخفايا األمور، وكل أمر قدرته بقدر، وإنا 

بام قدرته لنا ملن الشاكرين(. وبعد ساعات قالئل.. تلقينا اتصاال آخر .. لكن هذه املرة مل يكن )نارص( هو املتصل !!
نبأ استشهاده بالقول... »كنا يف مواجهات رشسة مع العدو.. معارك حمتدمة.. قتال ال يتوقف..  الينا  رفيقه هو من حتدث معنا، نقل 
رصاصات تتساقط عىل العدو كالصقيع.. دائرة االمل باالنتصار باتت تتسع وبؤرهتا التوكل عىل اهلل.. جثث نتنة بدأت تتساقط يف أوكار 
العدو.. وصل احلامس لذروته يف نفوس األبطال الغيارى فبشائر النرص الحت هلم .. ويف ذلك احلني تقدم البطل )نارص( غري آبه بيء، 
توغل يف القتال.. ومل يتهيب صعود اجلبال..غامر بحياته ليحمي بلده .. فوصل اىل قمة اجلبل وأمطرهم بوابل من الرصاص، فأردى 
منهم القتيل واجلريح، وفجأة شعرت بشعور ينتابني دومًا عندما نقدم شهيدًا للوطن، فاملؤمنون كاجلسد الواحد كام وصفهم الرسول 

)صىل اهلل عليه وآله(، فام يصيب احدنا..
 يصيبنا جيعًا. التفت هنا وهناك ألنظر ماذا حدث؟؟ فإذا ببطلنا املغوار قد فاضت روحه اىل خالقها بعد ان احلق اهلزيمة واخلذالن بعدوه 

حتى نفد ما عنده من عتاد وهو عىل قمة اجلبل فانتهز العدو تلك اللحظة لينقله من احلياة الفانية اىل احلياة اخلالدة. 
سارة حممد عيل ... مركز احلوراء زينب عليها السالم

هل يموت اإلنسان جوعًا )2(

ناصر عبد الحر العويدي
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العطاء الحسيني

نظم مركز احلوراء زينب )عليها 
العامة  لألمانة  التابع  السالم( 
زيارة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
احلشد  شهداء  لعوائل  جاعية 
الشعبي املبارك لالماكن املقدسة 
ل��زي��ارة  االرشف  ال��ن��ج��ف  يف 
طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  امري 
الكوفة  ومسجد  السالم(  )عليه 
الرسور  إلدخال  وذلك  املعظم 
الشهداء  اط��ف��ال  ق��ل��وب  ع��ىل 
العظيم  األجر  ولينالوا  وذويم 
الزيارة اىل أرواح  وإهداء ثواب 
ذلك  أك��د  االب���رار،  شهدائهم 
)السيد سعد  »األح��رار«   ملجلة 
الدين البناء ( مدير مكتب االمني 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العام 
احل����وراء  م��رك��ز  ان  م��ض��ي��ف��ا  
لرعاية  نشاطاته  يف  يتواصل 

ويعد  الشعبي،  احلشد  شهداء 
باستمرار برامج متعددة وخمتلفة 
الزيارات  منها  السنة  عىل طوال 
يف  الشهداء  لعوائل  التفقدية 
الروح  رفع  اجل  من  مساكنهم 
ليشعروا  الشهيد  لذوي  املعنوية 
ألمرهم  يتم  م��ن  ه��ن��اك  ب��ان 
اىل  اض��اف��ة  أح��واهل��م،  ويتفقد 
التي  احتياجاهتم  عىل  التعرف 
قبل  م��ن  كبري  ب��اه��ت��امم  حتظى 
الشيخ  الرشعي  املتويل  سامحة 
واألمني  الكربالئي  املهدي  عبد 

العام السيد جعفر املوسوي فيتم 
االحتياجات،مؤكدا  تلك  تلبية 
للعتبة  ال��ع��ام��ة  االم���ان���ة  ان 
لعدد  وفرت  املقدسة  احلسينية 
التي ال متلك سكنا  العوائل  من 
االم��ام  جممع  يف  سكنية  شققا 
السكني  السالم(  )عليه  الرضا 
سكن  اماكن  ترميم  او  بناء  او 
احلاالت  وعالج  الشهداء  ذوي 
امل��رض��ي��ة وب��ع��ض احل����االت 
تتطلب إرساال اىل خارج العراق 
للعالج، اضافة اىل توفري فرص 
عمل يف العتبة احلسينية لعدد من 
املجال  وحسب  الشهداء  ذوي 
العتبة  ان  اىل   م��ش��ريا  امل��ت��اح، 
احلسينية اقامت مؤخرًا مهرجانا 
عائلة   )100( من  أكثر  لتكريم 
املحافظات  ك��اف��ة  م��ن  شهيد 

الثانية  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
منوها  الكفائي،  اجلهاد  لفتوى 
اىل ان العتبة املقدسة مهام قدمت 
من مساعدات فإهنا ال تفي حق 
وتضحياهتم  الطاهرة  دمائهم 
والعرض  األرض  ع��ن  دف��اع��ا 

واملقدسات.
فيام بينت املهندسة )سارة حممد( 
»بمناسبة  أن��ه  املركز   مسؤولة 
نظم  امل��ب��ارك  اهلل  شهر  حلول 
السالم(  )عليها  احل��وراء  مركز 
الشهداء  لعوائل  جاعية  زي��ارة 
الكوفة  مسجد  اىل  وأطفاهلم 
الدينية  باملعامل  وتعريفهم  املعظم 
أمري  وزي���ارة  فيه،  التارخيية  و 
وقراءة   ) السالم  )عليه  املؤمنني 
جاعية ملا تيرس من القرآن الكريم 
وإهداء ثواهبام اىل أرواح الشهداء 

مركز الحوراء زينب )عليها السالم( لرعاية الفتيات ينّظم زيارة جماعية 

لعوائل شهداء الحشد الشعبي المبارك

صر 
ن ن

سي
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ر/
حرا
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14



العطاء الحسيني 

أكبر مأدبة طعام تقام في مدينة كربالء المقدسة 
الحشد  لشهداء  ثوابها  وإهداء  الصائمين  إلفطار 

الشعبي والقوات االمنية

األبرار،اضافة اىل إقامة  حمارضة 
الصحيحة  األس��ال��ي��ب  ع���ن 
شعبة  قبل  من  األطفال  لرتبية 
التبليغ الديني النسوي يف العتبة 
فيها  وحثت  املقدسة،  العلوية 
الشهداء  زوج��ات  املُ��حاض�ِرة 
ع��ىل إك���امل ال����دور اجل��ه��ادي 
بحسن  واملتمثل  لشهدائهم 
الزيارة  وانتهت  األطفال،  تربية 
بالتربك بوجبة إفطار يف مضيف 

العتبة العلوية املقدسة«.
من جهتها عربت عوائل الشهداء 
عن شكرها وامتناهنا اىل االمانة 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
لذوي  رعاية  من  تقدمه  ما  عىل 
ب��ال��زي��ارات  متمثلة  ال��ش��ه��داء 
العوائل  سكن  مقر  اىل  املستمرة 

وتلبية احتياجاهتم.
اما والدة الشهيد » حامد غازي 
الذي  املبارك  احلشد  ابطال  احد 
ضحى من اجل  الدين والوطن 
عربت  عن فرحتها هبذه الزيارة 
أحظى  ان  أمتنى  كنت   ( بالقول 
امري  م���والي  ل��زي��ارة  بفرصة 
املؤمنني )عليه السالم(  يف شهر 
رمضان إال ان الظروف غالبا ما 
تقف عائقًا أمام ما نتمناه، حتى 
)عليها  احلوراء  مركز  بنا  اتصل 
العتبة  ب��ان  ليخربنا  ال��س��الم( 
جاعية  زي���ارة  تقيم  احلسينية 
النجف  يف  املقدسة  للمراقد 
الفرحة  تسعني  فلم  االرشف، 
ثواب  اهدي  ان  ونويت  عندها 
اعامل  من  به  اق��وم  وما  الزيارة 
)السيد  الشهيد  ولدي  روح  اىل 
الشهداء  جيع  وارواح  حامد( 
يف  االبطال  املقاتلني  ننَس  مل  كام 
هلم  الدعاء   من  الشعبي  احلشد 

بالنرص املؤزر.

االحرار / ضياء االسدي 
بادر اخلريون يف مدينة كربالء املقدسة بإقامة 
إلفطار  مرت   )  300 بطول)  إفطار  مأدبة 
اهدي  صائم،  زائر   )  2500 عىل)  يزيد  ما 
واحلشد  العراقي  اجليش  لشهداء  ثواهبا 
اجل  من  بأنفسهم  ضحوا  الذين  الشعبي 

االرض والعرض واملقدسات...
هذه  عىل  الضوء  سلطت   « »االحرار  جملة   
الذاتية  االمكانات  ملعرفة  اخل��رية،  اجلهود 
جميرس  )رحيم  احلاج  فقال  وفروها.  التي 
وللسنة  تقام  املأدبة  ان  متربع:  البيضاين( 
بغداد  باب  منطقة  يف  التوايل  عىل  الرابعة 
)عليه  احلسني  االمام  زوار  من  للصائمني 
الشعبي  احلشد  ش��ه��داء  ال��س��الم(،ب��اس��م 
وجبات  ان  مضيفا  االم��ن��ي��ة،  وال��ق��وات 
مدينة  يف  منطقة  عىل  تقترص   ال  االفطار 
كربالء املقدسة بل اقيمت يف منطقة املخيم 

منهام،  لكل   )1000 من)   اكثر  إلفطار  والسعدية 
مبينا  املتعففة،  للعوائل  وجبات  توزيع  اىل  اضافة 
اىل  يومي  بشكل  ال��ذه��اب  اىل  دأب��وا  املتربعني  ان 
ساحات الوغى وسواتر الصد لتقديم وجبات افطار 

للمجاهدين.  
فيام قال )خملص عبد اجلليل ( مشارك يف اقامة املأدبة: 
االفطار  مأدبة  يفرتشون  اهنم  للقائمني  رشف  يكفي 
إلفطار  السالم(  )عليه  احلسني  كربالء  ارض   يف 
الزائرين والرشف االسمى هو اهداء ثواهبا ألرواح 
شهداء احلشد الشعبي والقوات االمنية من القوات 
املسلحة واجليش العراقي،مشريا اىل ان مبادرة التربع 

تولدت منذ اول نداء للمرجعية الدينية العليا. 
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في حزيران نحتفل بالذكرى )الثانية( لفتوى الجهاد 
والذكرى )96( لثورة العشرين

بين مرجعيــــن كبيرين من جيلين مختلفين يبعد بينهما زمن ليس بالقصير، صدرت فتوتان بالجهاِد لطرد 
العــــدّو المحتل من أرض الوطن وتطهيره من دنســــه، فمثلما ألهمــــْت ودفعت فتوى المرجع الديني الكبير 
الشــــيخ محمد تقي الشــــيرازي )قدس سره( ثّوار وأبطال ثورة العشرين التي قامْت لطرد المحتل البريطاني 
من العراق، فها هو الزمن يعيد نفسه مّرًة ثانية لُيطلَق المرجع الديني األعلى السيد علي السيستاني )دام 
ظلــــه( فتواه العظيمة بالجهــــاد الكفائي ضّد عصابات داعش اإلرهابية ومن نفــــس المكان الذي انطلقت منه 

الفتوى األولى وهو الصحن الحسيني الشريف.

الشيخ خوام الفرهودالشيخ محمد العبطانالشيخ محمد علي قاسم الشبخ جنحيـــت

تحقيقات
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املناسبات  هذه  نستذكر  ان  من  لنا  البد 
اجلهاد  وف��ت��وى  ال��ث��ورة  فتوى  الوطنية 
والثانية  وطنا  اسست  ف��االوىل  الكفائي 

محت وطنا .
ابلوا  الذين  رجاالهتا  هلا  العرشين  ث��ورة 
املشاهد  بعض  سنذكر  وهنا  حسنا  بالء 
منها  التاريخ  ذاكرة  يف  حمفورة  بقت  التي 

هذه الصورة مثال 
)1(

التقطت هذه الصورة يف سجن احللة عام 
السيد  قبل  من  احللة  سجن  يف   1920
صاحب  حفيد  الدين  شمس  بن  ابراهيم 
مامور  عهد  ع��ىل  القزويني  ال��ض��واب��ط 
السجن هنري وكان نظام السجن يف زمن 
يف  الصور  التقاط  باتا  منعا  يمنع  االنكليز 
السيئة  تفتضح معاملتهم  السجن حتى ال 
الصور  يلتقط  من  وعقوبة  للمساجني 
او  لالعدام  تصل  ولربام  شديدة  تكون 
من  استطاع  ابراهيم  السيد  ولكن  النفي 
اخفاء كامريا حتت جبته ودخل بحجة انه 

حراسة  حتت  ر  صوهّ وقد  البيه   زائرا  جاء 
وخضري  حييى  البو  رئيس  الشالل  علوان 
مدامهة  من  اجلنابيني  رؤس��اء  ع��ايص  ال 

احلرس اهلنود هلم
اليمني:  من  الصورة،  يف  الظاهرون   )2(
طليفح  الساموي،  ابراهيم  الرباك،  دليمي 

احلسون والسيد عبد احلسني الدده.

من  سكر  احلاج  الكاظم  عبد  الشيخ  يعد 
الطائية  دليم  قبيلة  من  فتله  آل  مشايخ 
بناحية ابى صخري من توابع الديوانية وقد 
كان من الثائرين ضد السلطة العثامنية وقد 
القبض عليه وتم  تم  ان  اال  قاومهم كثريا 
حبسه ىف بغداد هو وجماميع من مشايخ آل 
مساومتهم  تم  االنجليز  قدوم  وعند  فتله 

مقاومة  ب��رشط  احلبس  م��ن  باخراجهم 
االنجليز بالبرصة وعليه خرج من السجن 
خلطط  املدبرين  من  كان   , االنجليز  وقاوم 
الرستمية  معركة  قادة  ومن  احلربية  الثورة 
سكر  احل��اج  اوالد  من  واخوانه  هو  وله 

الكثري من املآثر بالثورة .

)3(
اثناء ثورة العرشين وبعد انتهائها سجلت 
ومنها موقف  التاريخ  هبا  يفتخر  بطوالت 
احلاكم  ق��رر  حيث  املرعي  عيل  السيد 
زيارة  بريس كوكس  السري  للعراق  امللكي 
هذا السيد اجلليل يف داره الواقعة بالقرب 
من باب السدرة يف كربالء وملا طرق املرافق 

صغرية  نافذة  فتح  املرعي  السيد  ب��اب 
لينظر من الطارق واذا به وجها لوجه امام 
تىل  ثم  النافذة  فاغلق  االنكليزي  احلاكم 
قوله تعاىل : قل يا ايا الكافرون ال اعبد ما 
تعبدون وبصوت عال لكي يسمع احلاكم 
علامء  زي��ارة  كوكس  الغى  وقد  ومرتجه 

الشيعة بعد هذا املوقف.

سماحة السيد علي المرعشيالسيد شمس القزوينيالصورة داخل السجن

تحقيقات
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اأيُّ نباأٍ فاجٍع اأبكى ال�شماء مع تراتيل الفجر، فاأغلقت اأبوابها   
ال�شماء  ان�شداد  بني  ال�شبع  االر�شون  فانتف�شت  اجلنة،  اأ�شتار  واأ�شدل 
احت�شر  والغب�ش  ال�شكون  خريطة  التزمت  والرياح  االأر���ش،  وانتفاخ 
من  هبطت  والغيمة  هامتك،  من  الكون  ان�شطار  ي�شهد  وهو  الزمن  مع 
ال�شماء ال�شابعة تنرث دموعها على جرح هامتك لتغ�شله بلطف وتفي�ش 

بالباقي انهارا من الوجع ي�شرب منه العا�شقون اأمل فراقك.
ال يزال جرحك يا علي ينزف...ومازالوا يخافون ا�شمك...  
االأنوف  ورغم  ال�شنون  وت��وارت   .. حقدا  اأبناءهم  ويورثون  يتكربون 
�شعد ا�شمك فوق ماآذن العاملني، واآذنت وا�شتبك امل�شلون خمتلفني على 
ا�شمك وازدحمت املالئكة بني احت�شارات موتك، ففي كل �شنة يتجدد 
من  بليلة  ال�شماوات  اأب��واب  وانفتاح  التنزيل،  نزول  عند  اجلرح  نزف 
اأعظم الليايل الربانية، ويعيد دمك ر�شم الطريق من اأول التكوين حتى 
اآخر التكوين، هم يزدادون عداوة والعا�شقون يزدادون بك اإميانا، رغم 
اأن التاريخ رجف اأمام مرتا�ش دمك من حلظة �شربت العني اىل االأجل 

امل�ّشمى...
ال يزال جرحك يا علي ينزف، وما زالوا يخافون ا�شمك...  
اأ�ش�ش  الطاهر  اأن دمك  اليقني  االأعظم رغم  �شرك  نبحث عن  زلنا  وال 
باأكمله، واأ�شبح للحياة هدفا واإ�شارات،  للعاملني نظاما متكامال للوجود 
الثقب  من  التاريخ  ويتهجى  الدائر،  الزمن  خوف  تهدم  اإليك  والهجرة 
التاريخ  وتناولتها كتب  �شمعوها  القادمني،  يقراأ �شوت  اأفعاال ال  االآتي 

املثقوبة فا�شتدارت بهم االأر�ش ودارت ومازالت تدور بهم، منهم يعرفون 
باخلفاء  ال�شرب  ويعيدون  يكابرون،  غافلون  واغلبهم  وينحرفون، 
والعلن ليو�شعوا جرح هامتك على مدى ال�شنني، واآخرون حددوا اجلرح 

واأغلقوا ذلك الثقب االأعور من عني التاريخ.
،وما زالوا يخافون ا�شمك ..  ال يزال جرحك يا علي ينزف   
يتماوجون يف اأعتابه كتموج اليم يف هيجانه، اإال خل�شاءك اأوحيت لهم 
...وراودتهم  اخلالدة  القيم  من  عاملا  فاأب�شروك  والدفء،  بال�شكينة 
يواجهون  وهم  الغور،  عميقة  دهاليز  يف  واأدخلتهم  نف�شها  عن  احلياة 
ابن  ورثة  وادوار  اآذانه،  �شد  يف  يتوا�شل  والعامل  جديد،  من  اأعداءك 
كرهك  على  اإ�شرارها  ،تعيد  النبي  �شبط  راأ���ش  وقاطع  الغادر،  ملجم 
املوهمني  وي��ج��ن��دون  ف�����ش��ادا،  االأرا���ش��ي  وي��ج��وب��ون  منك،  واالن��ت��ق��ام 
الوقت  �شيعتك....وبذات  من  لالنتقام  الدموية  املعاهدات  وياأخذون 
الدماء  مدينة  من  انطلقت  التي  النور  ب��وؤرة  ينظر  وقف  كله  العامل 
،قوة حية تدل على  فيها  ال�شهيد  زرع احل�شني  التي  الزاكيات كربالء 
الوجود، لت�شبح �شميم احلركة الكونية، لتعك�ش كل ما هو مرئي وتزيد 
من عظمة النور، وتقود بنورك املاليني اىل املعرفة واليقني...وميدون 
اأيديهم اإليك، الأنك كل م�شافات االأزمنة، وكل عهود الرتاب وكل عهود 
موؤمنني  مطعونني  ينتهون  وب�شفاعتك  بر�شاك،  احلاملني  وكل  ال��دم، 

عارفني اأن ال يحيا امليت اإال وميوت احلي.

ما زاَل ينزُف جرُحك يا علي... 
                                 ومازالوا يخافون اسمك ..!

حيدر عاشور 
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اب�������������������ش���������رُت ل���������ون���������ك ف���������ال���������ط���������راز ب�������ه�������اُء
خ�����الئ�����ق ان�����������ف�����������راد  يف  م�����ث�����ل�����ك  ج������ئ������ت  ق���������د 

ك�����ل�����ه�����ا  اخل�������������الئ�������������ق  م���������ل���������ك  اآدم  ب�������������ك 
اح������������رم������������ُت ف�������ي�������ك وح�������ج�������ت�������ي م�����ر������ش�����ي�����ٌة
ع�������ظ�������م�������ُت ف�������ي�������ك ُم�������ط�������لَّ�������ق�������ا وُم������ط������ِل������ق������ا

ج����������������ادت رح����������اب����������ك ب���������ال���������رج���������اء ف����ع����ن����دم����ا 
ت�����ع�����ط�����ي وان���������������ت ع������ل������ى ال�����������رك�����������وع م���ه���ي���م���ن

ط������������ود ال�������������ش������م������اء ب�������اأر��������ش�������ن�������ا زل������زال������ه������ا 
واح������������د  يف  ���������ش��������الم��������ة  وغ�����������������ش��������ن  م����������������وت 
زه�����������������������ٌد وم��������������ل��������������ك  ام���������������������������ارة حم�����م�����ي�����ة 
جم������ده������ا  يف  ق���������������ش�������ي�������دة  ب��������ك��������ل  ح����������������رف 
حت���������ي���������ي مت���������ي���������ت ب����������������اإذن����������������ه م�����ت�����ل�����ط�����ف�����ا 
ن��������ده يف  واق�����������ف�����������ا  خ�������������ش������م������ك  ب���������ج���������ْل���������َت 

ع��������ل��������م��������َت ده������������������رك واق�����������ف�����������ا الي�����ن�����ح�����ن�����ي 
اب���������������ش�������رت ت��������اج��������ك وال���������������روؤو����������������ش ط���������الُء

م�����������������������ازال �������ش������ي������ف������ك ل���������ل���������ق���������وايف ه����ي����ب����ة 
م�����������ازل�����������ت م��������ع��������ج��������زة ت����������ف����������وق ده����������وره����������ا 
ال�������ب���������������ش�������ت�������ن�������ا ك�������������ل ال����������ق����������الئ����������د ح���������رة 
ي���������������������ااول ال���������������ش�������ي�������ف واآخ���������������������ر ب������ف������ق������اره 
ك�����������م ل��������ل��������زع��������ام��������ة م�����������ن ف������ق������ي������د ������ش�����ائ�����ع 
ج���ح���ي���م���ن���ا  ال�������������ش������ي������اع  ه������������ذا  يف  وال�����������ي�����������وم 
ب�����الل�����ه�����ا  ال�����������������ش��������الة  وت�������������ر  م����������ن  ي�������ب�������ق  مل 
ه�����������م ارب�����������������ع م�����������ات�����������وا ع�������ل�������ى اوج�������اع�������ن�������ا 
ي�����������اع�����������رب اي��������������ن ذه���������اب���������ك���������م ب������خ������راب������ه������ا 
������ش�����الت�����ن�����ا  ب������ح������ق������ل  ������ش�����ن�����ب�����ل�����ة  ت�������ب�������ق  مل 
خ�����ت�����ام�����ه�����ا  ال�������������������ش���������الة  ي������������اب������������دء  االك 
ق����������د ك��������ن��������َت م����������ن ك����������ل ال���������ر����������ش���������ول ب����ك����ل����ه

ج������الل������ه������ْم  ي������ب������ي������ع  ����������ش���������وق  يف  ب�����������اع�����������وك 
ف��������الأن��������ن��������ا ن���������������ش�������ري ال��������ل��������ئ��������ام ب����ج����ه����ل����ن����ا 
ي�������ا��������ش�������ي�������دا اأجم�������������������������اده ت��������������اج ال������ق������ل������وب 
خم������ط������وف������ة  ع���������������ش�������رن�������ا  يف  خ��������ي��������رب  ك������������م 
اأب�������������������ش���������رُت ������ش�����خ�����ط�����ك ك������ل������ه اإر�������������ش������������اُء!

ي���������ام���������ن ب�����������ه ت�������ت���������������ش�������رف ال��������ب��������ط��������ح��������اُء!!
ع��������ق��������م ال��������وج��������ودو���������ش��������ل��������ب��������ك االث����������������������راُء
وف���������������خ���������������اره م�������������ن اأجن���������������ب���������������ْت ح���������������������واُء!
ه�����������رول�����������ُت ف�������ي�������ك وم�����������روت�����������ي االب�����������ط�����������اُء!
ح���������������ش�������ن�������اُء ق�������ب�������ح داأب�����������ه�����������ا االإغ�������������������������راُء!
ج��������ف��������ت ��������ش�������واق�������ي�������ن�������ا ف������������اأن������������ت رج����������������اُء

ف������������������اإذا ف���������������رَت ت���������ال ال�����������رك�����������وع ع���������ط���������اُء!! 
وب������������ري������������ق رع���������������د حت������ت�������������ش������ي������ه ���������ش��������م��������اُء!
وب����������������واح����������������د ت���������ت���������ع���������دد اال�������������ش������������ي������������اُء!
ه����������ل م�������ث�������ل م������ث������ل������ك �����������ش����������ارع االم�����������������������راء؟!
و�����������ش����������اُء! ���������ش��������اط��������ٌع  ك���������������ش�������رى  اي��������������������وان   
والآف����������������������ة االم���������������را����������������ش ان���������������ت ���������ش��������ف��������اُء!
ي���������������ش�������اُء! ��������ش�������م�������اك  يف  ال���������ي���������ه���������ودي  وه�������������و 
ف���������ن���������اُء! ال������������وق������������وف  ط��������������ال  وان  ح�������ت�������ى 
ي��������ا���������ش��������ي��������دا م����������ان����������ال����������ه االح�����������������������ش�����������اُء!
ف��������ه��������و ال���������ف���������ق���������ار وك����������ف����������ك ال������ع�������������ش������م������اُء
ب���������������ش�������ر ك������������اأن������������ك اأم�����������������������ُه ال��������ه��������ي��������ج��������اُء!
وق�����������������������الدة ال������������ع������������دل ال��������ب��������ه��������ي ��������ش�������ي�������اُء
ي������اجم������م������ل ال������ع������ق������ل �������ش������ن������وف������ه احل������ك������م������اُء
ق��������������د ���������ش��������ي��������ع��������وه الأن��������������ه��������������م ج�����������ه�����������الُء!
ب�������ل�������غ احل�����������ري�����������ق ل���������ُي���������ه���������زم االط�������������ف�������������اُء!
اوط����������ان����������ن����������ا ت������ن������ع������ى ب�������ه�������ا اخل�������ن���������������ش�������اُء!
واحل��������������������رب ت����������اأك����������ل زاده��������������������ا االب������������ن������������اُء!
اي����������������ن ال���������ع���������ق���������ول و���������������ش��������������ادة ع����������ق����������الُء!
االإرواُء! زان�������������������ه  �����������ش����������وم  ي��������ب��������ق  مل 
وق��������ن��������وت��������ه��������ا ورداءه��������������������������������ا وك���������������������ش����������اُء!
ف����������������������اإذا اري�������������������د ف��������ع��������ن��������دك االب��������������������������داُء!
وك����������������ذا ت��������ب��������اع ������ش�����خ�����و������ش�����ن�����ا ال������ع������ظ������م������اُء
وب�������ج�������ه�������ل�������ن�������ا م������ال������ل������ع������ظ������ي������م �������������ش������������راُء!
ع����������رو�����������ش����������ه حت��������ن��������و ل��������ه��������ا اجل����������������������������وزاُء!
وب�����������������ش��������وره��������ا ي�����ت�����ح�����������ش�����ن االأع�����������������������������داُء!
االآالُء! ت������ه������ي������م������ن  ر������������ش�����������اك  ب�������������ش������ن������ا 

)الوحي الجريح(
رحيم الشاهر
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خالد غانم الطائي
دعواٌت روحيٌة

لنقّطْع خيوَط العناكب التي قد نتوهم اأن ال�شيطان قد قّيدنا بها..

ولننف�ْش عن اأنف�شنا تراب ذل مع�شية اإلهنا احلق.. 

ولنغت�شْل مباء التوبة ونتخل�ْش من اأدران الذنوب .. 

ولنتحرْر من اأ�شفاد طول االأمل التي متنعنا عن القيام بالباقيات ال�شاحلات.. ولُنعط االأذن ال�شماء لو�شاو�ش ال�شر.. 

ولنخرْج من �شيق دهاليز اخلطايا املظلمة اىل ف�شاء الطاعات الرحب امل�شع باالأنوار.. 

ولنقراأ القراآن ونتكلم مع الرحمن.. 

ولنن�شر عبق الكلمة الطيبة فهي �شدقة.. 

ولنبداأ برحلة العروج الروحي نحو حظرية القد�ش االإلهي .. 

ولنعترب باملا�شني الذين فارقونا ولنعمل �شاحلًا.. 

وما هي اإال اأعمالنا يف الدنيا ُترد اإلينا يف اآخرتنا.. 

ولنتهياأ ل�شفر طويل ي�شتلزم متاعًا وعدة ً.
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حــــــــداٌء عراقيٌّد. علي الفتال
�����ًة حم�����بَّ َه�����������������واَك  يف  ن����ف���������ش����ي  ����������دُت  َق����������يَّ
�������َك َم�������وِل�������ًدا واأن�������خ�������ت راح�����ل�����ت�����ي ب�������اأر��������شِ
َم������واِج������ِع������ي ع����������رْبَ  م�������������ش������راَي  يف  وب��������������ذاَك 
���ت���ي ق�������شَّ اأح��������م��������ُل  ّذّي����������������اك  يف  وب������ق������ي������ُت 
ح������ت������ى ال��������ت��������وى ع�������������ودي ب�������ن�������ار حم���ب���ت���ي
ال������� ل��������ك  اأ����������ش���������دو  اأزل  ملَّ�����������ا  �����ن�����ي  ل�����ك�����نَّ
��������ي ح���������ادًي���������ا اإب��������ل��������ي مب���ن���� وج�����ع�����ل�����ت ِم��������نِّ
ح�����َت�����ى من������ا ُع������������ودي ع����ل����ى َه��������������ْدِي االإب��������ا
�����ِت�����ي ِه�����مَّ م�����ان�����ب�����ت  درب������������ي  يف  ُت  َف������������َن������������رَثْ
������ِل������ي ������ي م����ي����َع����ت����ي وَت������َرهُّ ������َت َع������نِّ وَن������َف�������������شْ
م�����ن ب����ع����ِد م�����ا َق��������ْد ُك������ْن������ُت اأرُك���������������شُ الِه����ًث����ا
�������َك ال�����������ت�����������دري ب������������������اأّن واه������������ٌب ل�������ك�������نَّ
���ْم���َع���ِت���ي َف����َج����َع����ْل����َت����ِن����ي ِب����ال����ع����زِّ اأَْح��������ِم��������ُل ����شَ
َومَلْ ال  ب��������َل  حل�������َظ�������ًة،  ����ش���ي���ف���ي  ي�����ن�����ُب  مَلْ 
م��ن��ب��ت��ي َن���������������ش�������اَرِة  يف  ي  ِع������������زِّ َف������َح������ْم������ْل������ُت 
االإب�����������ا درب  يف  امل�������������������زروع  ����������������������َك  والأنَّ
َف�����َج�����َع�����ْل�����ُت م������ن ن���ف�������ش���ي ب��������درِب��������َك راه�����ًب�����ا
����َع����ِل����ي ك���ي���م���ا اأب�����ه َوَط������ِف������ْق������ُت اأح������م������ُل م���������شْ
َف�������َن�������ك�������ُون ���������ش��������وًرا ل�����ل�����ك�����رام�����ة ي�����������وَم ت���د
�����ش����ّده����ا يف  غ����������ًدا  رائ�������دن�������ا  احل�����������ش�����د(  و) 
ب������ى ال������رُّ ف����������وق  راي�������ات�������ن�������ا  رف�������رف�������ت  اإذ 
�����ش����والت����ه����م يف  ال�������ب�������ذل  ي���������ش����رتخ���������ش����ون 
����م ������ْه������ُي������وَن َخ����������طَّ َل�����ه�����م ط�����ري�����ق َج����َه����نَّ �������شَ
اخُل����َط����ى ح�������ثَّ  ق�����د  ال�������ش���ع���ب  ب���ح�������ش���د  واإذا 
َوَق���������ْد ������ش�����ْق�����ًرا  ج����م����وع����ه����م  ب������ني  ح��������طَّ  اإذ 
الأّن�����ه�����ا ال�������ع�������راق  اأْر���������������ش  ���������وِه���������ْم  حَتْ مَلْ 
ف������ت������ن������اث������روا ِم����������َزًق����������ا ع�����ل�����ى ب���ط���ح���ائ���ه���ا
���������ن ل����ه����م م��������دَّ اخُل����ط����ى ي�����������ش�����َت�����ْن�����ِج�����ُدوَن مِبَ
ل��������ك��������ّن ������ش�����ع�����ب�����ي ���������ش��������ّد م���������ن ع�����زم�����ات�����ه
َف������ُه������َو ال���������ذي ان���ت���ف�������ش���ت ��������ش�������واِع�������ُدُه ع��ل��ى
����ًدا ������ُل زح�����ف�����ه ُم���������ش����رت�����شِ وال�������ي�������وم ُي������و�������شِ

وي�����������دي ج�����ع�����ل�����ُت ل���������َك احِل�������م�������ى ول���������ش����ان
وظ�������ل�������ل�������ُت اأع�������������������زُف ل�������ل�������ه�������َدى احل���������ان
اأ���������ش��������دو ل����������َك االأحل�������������������اَن م�������ن وج����������دان
م���������ا زل��������������ُت اأع��������������������زُف حل�����ن�����ه�����ا ب����ك����م����ان
����ف����ت����اِن ح��������ْت م������ن ������ش�����دوه�����ا ال���������شَّ َوَت��������َق��������رَّ
اأث�������������ران ال�������������ذي  اأن�������������ت  اإذ  اأحل������������������ان؛ 
����������ُغ���������وِم احِل���������������������داِء ون������اق������ت������ي ُرّب�������������ان
ُه اإمي������������ان واإب������������ائ������������ي ف������ي������ك ي�����������������ش��������دُّ
اأح�����������ش�����ان يِل  ��������ْع��������َت  و���������شَّ ٍة  وِب�������������ِع�������������زَّ
االأْدراِن م��������َن  �����ي  َن�����ْف�����������شِ �����ْت  َف�����َت�����َخ�����لَّ�����������شَ
�������راِب ودرُب�����������������ُه اأدم�����������ان ���������ْوَب ال���������������شَ ����������شَ
اأزم�������������ان َم�������������دى  يف  َك  ِل�����������ِع�����������زِّ ن����ف���������ش����ي 
�����������دُّ ب�����������االإمي�����������اِن ��������ش�������رَج ح���������ش����ان َوا������������شُّ
َي������ك������ُب ح���������ش����ان ُم����������ْذ َه����������������َواَك َدَع������������ان
�������َف�������اِن الأُح��������������������ثَّ جَم�����������������دايف م���������ع ال���������������شَّ
ِره����������ان َت����������ُك����������وَن  اأْن  اإالَّ  ف�������اأب�������ْي�������ُت 
اإي������������������واِن وال  ج�������ل�������ب�������اٍب  َغ������������������رْيِ  م���������ن 
اخل�������������اّلن م����������ع  يل  درًب��������������������ا  اأخ������������ت������������طُّ 
ع�������ون�������ا ل�����������ش�����دِّ ُخ�����������راَف�����������ِة ال����������ُع����������دواِن
ملَّ�����������ا ف���������ت���������اُه ال�����������ش�����ي�����د ال���������ش����ي���������ش����ت����ان
ب�������������ش������واِع������ِد االأ���������ش��������ي��������اِخ وال�������������ش������ّب������اِن
ف������ت������ف������رُّ م�������ن�������ُه �����ش����ن����ي����ع����ة ال�����������ش�����ي�����ط�����اِن
������َف������ْت������ُه������ْم دف������ق������ة اخُل���������������ش�������راِن َف������َت������َل������قَّ
اأب��������ك��������ان ق����������د  واهلل  وب������������َزْح������������ِف������������ِه 
ب�����������������اوؤوا ب�����������ش�����رِّ َه����������زمَي����������ِة اجُل�����������������رذاِن
اأر����������������شُ احل�����������ش�����نِي ب�����ن�����ه�����ِج�����ِه االإن�����������ش�����ان
ي������ت������ث������اب������رون ل�����������ش�����ع�����َق�����ِة اخُل���������������������ْذاَلِن
واالأم����������ري����������ك����������اِن �������ش������ه������ي������وٍن  اآل  م���������ن 

���������ريان  ل�����ي�����ذي�����ق�����ه�����م ِح������م������ًم�������������ا م���������ن ال���������نِّ
����ع����ب����ان �������غ�������اِة ب���������ش����ه����ره����ا ال���������شّ رم�����������ِز ال�������طُّ
ب������ع������ق������ي������َدٍة ي������ح������دو ب�����ه�����ا ال�������ش���ي�������ش���ت���ان
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محّطة كهرباء الخيرات الغازية افضل مشروع 
انتاج طاقة في العالم لعام 2013م

واالزمة المالية تلقي بظاللها السيئة عليها

املستمرة؛  املعاناة  ويف ظل هذه 
عىل  املحافظة  هبا  وقعت  التي 
ملحطة  امتالكها  م��ن  ال��رغ��م 
)حمطة  وهي  عمالقة  كهربائية 
إال  الغازية(،  اخلريات  كهرباء 
أنهّ املواطن الكربالئيهّ مل يستفد 
ة  ع��دهّ ألس��ب��اب  منها،  ك��ث��ريًا 
املهندسني  رئيس  لنا  كشفها 
مدير  املسعودي  كريم  األسبق 
ل�  ح��دي��ث  يف  اخل���ريات  حمطة 

)األحرار(. 
كهرباء  حم��ط��ة  ف���إن  وب���داي���ًة 
اخل����ريات ت��ت��ك��ون م��ن عرش 

سعة  ان��ت��اج��ي��ة  وح�����دات 
ميك/  125( منها  الوحدة 
بداية  إنشاؤها  واط,( وقد تم 
االنتهاء  وت��م   2011 ع��ام 
بداية عام 2013 وبدئ العمل 
يف جيع وحداهتا, تعمل املحطة 
الوقود  م��ن  ان���واع  ثالثة  ع��ىل 
الطبيعي,  الغاز  )الديزل,  وهي 
بالنفط  يسمى  ما  او  ال��ك��رود 
فيها  العمل  ويعتمد  اخل���ام( 
الثالث,  النوع  عىل  كبري  بشكل 
بإنتاج  اخل��اص��ة  ال��رشك��ة  أم��ا 
 LG( رشكة  هي  املحطة  مواد 
من  تنصيبها  وتم  األمريكية( 
قبل رشكة تركية تسمى برشكة 
املحطة  حصلت  وقد  )جارك(, 

 2013 ع��ام  عاملي  تقييم  عىل 
طاقة  انتاج  م��رشوع  كأفضل 
التنفيذ  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  يف 
الذي كان  والتخطيط واالدارة 
سنة  اول  يف  عاٍل  مستوى  عىل 
املتابعة  خالل  من  هلا  انتاجية 
بموجب  ال��دق��ي��ق  واالن��ج��از 
متناهية  وبدقة  العقد  فقرات 
املناسب  بالوقت  والتشغيل 

ايضًا. 
ويبني املسعودي ظروف العمل 
»متر  قائاًل:  املحطة  يف   حاليًا 
مربجمة  صيانة  بمرحلة  املحطة 
عىل  املستمر  عملها  خالل  من 
والسابقة  احلالية  السنتني  مدى 
هلا  الثالثة  السنة  ذل��ك  يف  ب��ام 

قبل  من  والصيانة  التوايل  عىل 
ال��ذي  بالعقد   )LG( رشك��ة 
االمد  طويلة  ملدة  معهم  يمتدهّ 
وتهيز  ال���وح���دات  لصيانة 
وتشمل  االحتياطية  امل���واد 
التي  املحطة  يف  وحدات  مخس 
مرحلة  من  االنتهاء  ل  املؤمهّ من 
القادمة  االي��ام  خالل  الصيانة 
وح��دات  بعرش  العمل  ليعود 
كاملة وخاصة يف فصل الصيف 
فهي   للصيانة  وبالنسبة  احل��ايل, 
ج��داول  وف��ق  ومربجمة  دوري��ة 

واحصائيات«.
التوزيع يشمل كافة أنحاء العراق

اإلنتاجي��ة  للق��درة  وبالنس��بة 
املس��عودي  يوضح  للمحط��ة، 

شـــهدْت محافظة كربالء كغيرها  من المحافظات األخرى، مشـــكلة اســـتمرار 
انقطـــاع التيار الكهربائـــي وازدادت معاناتهم مع فصل الصيـــف الحار، الذي 
دفعهم إلـــى االعتماد على المصادر البديلة كالمولـــدات الكهربائية )األهلية( 

وإن كانت ال تلّبي الغرض الكافي.

األحرار/ قاسم عبد الهادي
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ع حالي��ا ع��ىل كافة  ��ا »ت��وزهّ أهنهّ
انح��اء الع��راق وال تقترص عىل 
مكان حمدد, ولدينا خطان بسعة 
تنق��ل  كيلو/فول��ط(   400(
الطاق��ة املنتجة احدمها يتجه اىل 
ش��امل حمافظة الديوانية واالخر 
اىل ش��بكة اب��و غ��رق وم��ن ثم 
الش��بكة الوطني��ة الت��ي تق��وم 
بتوزيعه اىل املناطق املختلفة من 

البالد«.
افضل مشروع إلنتاج الطاقة

املسعودي، »حصلت  ويضيف 
عام  عاملي  تقييم  عىل  املحطة 
انتاج  مرشوع  كأفضل   2013
طاقة يف العامل من خالل التنفيذ 
الذي كان  والتخطيط واالدارة 
سنة  اول  يف  عاٍل  مستوى  عىل 
املتابعة  خالل  من  هلا  انتاجية 
بموجب  ال��دق��ي��ق  واالن��ج��از 
متناهية  وبدقة  العقد  فقرات 
املناسب  بالوقت  والتشغيل 
تقييمنا  اعتمد  حيث  اي��ض��ا 
املحدد  بالوقت  االنجاز  عىل 
وب��أداء  العاملية  وباملواصفات 
الطاقة  اىل  اض��اف��ة  ج��دا  جيد 

آنذاك  االنتاج  وكان  االنتاجية 
ن��وع  ع��ىل   )  %100( بنسبة 
الوقود الذي نعمل به ال� )كرود 
 1000( تاوزنا  حيث  اويل( 

ميكا/واط(«.
االزمة المالية قصمت ظهرنا

إال  النجاحات  ه��ذه  ظل  ويف 
عديدة  مشكالت  هنالك  أن 
تؤثر عىل سري العمل يف املحطة 
كام  املالية  األزم��ة  رأسها  وعىل 
ح  ب��ني امل��س��ع��ودي ال���ذي رصهّ
باهنا »قصمْت ظهرنا«، مبينًا ان 
»االزمة املالية ألقت بظالهلا عىل 
وهناك  كاملة  بصورة  ة  املحطهّ
يستحقها  االم��ور  من  الكثري 
املنتسب وتم التقصري عليه فيها 
والطعام  االضافية  كالساعات 
اىل  اضافة  االخ��رى  واالم���ور 
فهي  تقليلها  تم  التي  الرواتب 
بدورها تؤثر عىل العمل بشكل 
ذل��ك فهم جم��دون  ع��ام وم��ع 
انتاجهم  خ��الل  م��ن  بعملهم 
نأمل  بدورنا  ونحن  جدا  اجليد 
والسري  االمور  لكل  حل  اياد 
وع��ودة  الصحيح  بالطريق 

كسابق  جم��اري��ا  اىل  االم���ور 
»ع��دد  ان  مضيفًا  عهدها، 
املنتسبني يف املحطة هو )650 
قيايس  ع��دد  وه��و  منتسبا   )
وعاملي جدًا وبحدود )610( 
يعملون  منهم  منتسبني  
املالك  من  والباقي  بالعقود 
ال��دائ��م وه���م م��ن ي��دي��رون 
اعامل الصيانة والتشغيل وكافة 
التي  االخرى  االدارية  االعامل 
حتتاجها املحطة وهو فخر ايضا 
وادارهت���ا  وك��ادره��ا  للمحطة 
الكهرباء  ل����وزارة  وك��ذل��ك 
ادارة  يف  امل��وج��ودة  بالكوادر 

املحطة«.
عدم صرف رواتب للمنتسبين

ن���ع���اين ف���ق���ط م����ن االزم�����ة 
روات��ب  رصف  وع��دم  املالية 
اشهر  ع��دة  خ��الل  املنتسبني 
للمسعودي،  مستمر  واحلديث 
املالية  األزم��ة  قلهّصت  »حيث 
واملستحقات  ال��ص��الح��ي��ات 
وك���ل امل��س��ت��ل��زم��ات ال��الزم��ة 
اجتهدنا  ��ا  ول��ك��نهّ ال��ع��م��ل،  يف 
امل��واد  باستخدام  العمل  يف 
واع��ادة  وصيانتها  املستعملة 
العمل هبا من جديد ومن خالل 
ذلك تم توفري اموال كبرية جدا 
يستمر  مل  االمر  وهذا  للمحطة 
طويال معنا حيث له مدى حمدد 
نحتاج  وبذلك  باالهنيار  ويبدا 
اىل التجديد يف املواد املستخدمة 

خالل  من  إالهّ  ي��أيت  ال  وال��ذي 
توفري السيولة املالية«.

»الدولة  ان  املسعودي  وي��رى 
االستثامر  إىل  مستقباًل  متجهة 
يف الطاقة وهو سيف ذو حدين 
ينفع  ان  وممكن  يرض  ان  ممكن 
خالل  من  ذلك  يف  تربة  ولنا 
استلمت  التي  ال��دي��ار  رشك��ة 
بشكل  واثرت  الديزل(  )مادة 
ان  ي��ب  ول���ذا  عليها,  سلبي 
ومنظاًم  مرتبًا  االستثامر  يكون 
املنتسب  ح��ق  حيفظ  وخمططًا 
واحلق العام وكذلك حيفظ حقهّ 

املستثمر«. 
المستمر  ال��رب��ط  عمليات 

بالسيطرات الوطنية 
اخل��ريات  حمطة  مدير  وخيتتم 
تعاونًا  »هناَك  ان  قائاًل:  حديثه 
بني  مستمرًا  وت��واص��اًل  وثيقًا 
يف  املختلفة  امل��ح��ط��ات  جيع 
عامة  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ح��اف��ظ��ات 
تعيق  مشاكل  اي��ة  توجد  وال 
والذي  الناحية  هذه  من  عملنا 
الربط  عمليات  ع��ىل  يعتمد 
االتصال  عند  الوحدات  وفتح 
التي  الوطنية  بالسيطرات 
عزل  يف  معنا  متعاونة  بدورها 
الصيانة  حالة  يف  ال��وح��دات 
وحالة الطوارئ والتواصل عىل 
شبكة  خالل  من  عاٍل  مستوى 

ات«. املواصالت بني املحطهّ
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هو ابو احلسن عبد ربه بن اعني بن 
سنسن بن اسعد بن مهام بن مرة بن 

ذهل بن شيبان الكويف.
االم��ام  ع��ن  احل��دي��ث  يف  ورد   . زرارة  لقبه: 
الصادق )عليه السالم( قال فيه لزرارة: يا زرارة، ان 
اسمك يف اسامي اهل اجلنة بغري الف. قلت: نعم، جعلت 

فداك! اسمي: عبد ربه، ولكني لقبت بزرارة.)1(
والدته: مل حتدد املصادر التارخيية مكان والدته سوى انه ولد عام 
ح إنه ولد يف الكوفة باعتباره كوفيًا، وكان  80 للهجرة لكن املرجهّ

من اصحاب االمامني الباقر والصادق )عليهام السالم(
نشأته: نشأ يف كنف ارسته )آل أعني(، وهي من األرس املعروفة 
املعصومني  األئمة  املباركة  األرسة  هذه  رافقت  إذ  بالتشيهّع، 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  زمن  منذ  السالم(  )عليهم 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  لإلمام  الكربى  الغيبة  زمن  إىل 

الرشيف(
ء، واحلسن  أوالده: عبيد ورومي وعبد اهلل، من الثقات األجالهّ
هم من أصحاب اإلمام الصادق )عليه  د، وكلهّ واحلسني وحممهّ

السالم(.)2(
مؤلهّفاته: االستطاعة واجلرب والعهود.

مكانته العلمية: كان من اكابر فقهاء عرصه وابرزهم علام وفضال 
السالم(,  الباقر )عليه  االمام  ء تالمذة  وورعا وتقوى, ومن اجالهّ
االمام  .وعن  رواية  وثالثني  وستا  ومائتني  ألفًا  عنه   روى  فقد 
أربعامئة وتسعا وأربعني رواية يف  السالم( روى  الصادق )عليه 
خمتلف االبواب الفقهية .وله إملام واسع يف الفقه يميزه عن فقهاء 

عرصه .
اقوال أئمة اهل البيت )عليهم السالم( يف حقه:

ًا عىل اهلل  1- قال ابو جعفر الباقر )عليه السالم(: )يا زرارة، حقهّ
أن يدخلك اجلنهّة()3(.

ذكرنا وأحاديث  أحيا  أحدًا  أجد  )ما  السالم(:  )عليه  2- وعنه 
د بن مسلم،  أيب)عليه السالم( إالهّ زرارة، وأبا بصري املرادي، وحممهّ
وُبريد بن معاوية، ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هدى، هؤالء 
اظ الدين، وُأمناء أيب)عليه السالم( عىل حالل اهلل وحرامه،  حفهّ

وهم السابقون إلينا يف الدنيا ويف اآلخرة()4(.
3-قال ابو عبد اهلل الصادق)عليه السالم(: )برشهّ املخبتني باجلنهّة: 

حامُل الفقه اإلمامي و راويه

 بن اعين الكوفي
زرارة

حسن عطا اهلل الخلخالي   
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املرادي،  البخرتي  بن  ليث  بصري  وأبو  العجيل،  معاوية  بن  ُبريد 
عىل  اهلل  ُأمناء  نجباء،  أربعة  أعني،  بن  وزرارة  مسلم،  بن  د  وحممهّ
واندرست( ة  النبوهّ آثار  النقطعت  هؤالء  ولوال  وحرامه،  حالله 

.)5(
أربعة:  الدين  السالم(: )أوتاد األرض، وأعالم   4- وعنه )عليه 
املرادي،  البخرتي  بن  وليث  معاوية،  بن  وُبريد  مسلم،  بن  د  حممهّ

وزرارة بن أعني()6(.
السالم( كانوا  السالم(: )ان أصحاب أيب )عليه  5- وعنه )عليه 
ليث  ومنهم  مسلم،  بن  وحممد  زرارة،  أعني  وأمواتًا،  أحياًء  زينًا 
املرادي، وبريد العجيل، هؤالء القوامون بالقسط، هؤالء القائلون 

بالصدق، هؤالء السابقون السابقون أولئك املقربون()7(.
6-قال االمام الكاظم )عليه السالم(: )إذا كان يوم القيامة نادى 
د بن عبد اهلل رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(،  مناد: أين حواري حممهّ
فيقوم سلامن واملقداد وأبو  العهد ومضوا عليه؟  ينقضوا  الذين مل 
د بن عيل وحواري جعفر  ذر... ثمهّ ينادى املنادى: أين حواري حممهّ
العامري،  رشيك  بن  اهلل  عبد  فيقوم  السالم(؟  د)عليهام  حممهّ بن 
بني،  ل املقرهّ ل السابقني، وأوهّ رة أوهّ وزرارة بن أعني... فهؤالء املتحوهّ

رين من التابعني()8(. ل املتحوهّ وأوهّ
وقد وردت روايات عن االمام الصادق )عليه السالم( تذم زرارة 
السلطة  من  زرارة  عىل  للمحافظة  تقية  منه  صدرت  وقد  وتلعنه 
العباسية يف عهد املنصور ملا قلب ظهر املجن عىل االمام الصادق 
)عليه السالم( وصار يتتبع شيعته . قال عبد اهلل بن زرارة قال يل 
أبو عبد اهلل عليه السالم اقرأ مني عىل والدك السالم وقل له إين إنام 
الناس والعدو يسارعون إىل كل من  أعيبك دفاعا مني عنك فان 
قربناه ومحدنا مكانه إلدخال االذى يف من نحبه وقتله وحيمدون 
كل من عبناه وإنام أعيبك النك قد اشتهرت بنا ومليلك إلينا وأنت 
يف ذلك مذموم عند الناس غري حممود االثر بمودتك لنا فأحببت 
ان أعيبك ليحمدوا أمرك يف الدين ويكون بذلك دافع رشهم عنك 
ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلََساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف الَبْحِر  ا السَّ بقول اهلل عز وجل: )َأمَّ
َغْصًبا( َسِفيَنة  ُكلَّ  َيْأُخُذ  ِلك  مَّ َوَراَءُهم  َكاَن  َو  َأِعيَبَها  َأْن  َفَأَردتُّ 
الكهف/79 أما واهلل ما عاهبا إال لكي تسلم عن امللك وال تعطب 
عىل يديه فافهم املثل يرمحك اهلل فانك واهلل احب الناس إىلَّ واحب 

أصحاب أيب )عليه السالم( إىلَّ حيًا وميتًا . . .(.
 أقوال العلامء يف حقه:

أكرب  »وزرارة  رسه(:  )قدس  البغدادي  النديم  ابن  الشيخ  قال   �1

ومعرفة  وح��دي��ث��ًا  فقهًا  الشيعة  رج��ال 
بالكالم والتشيهّع«)9(.

»شيخ  رسه(:  )ق��دس  النجايش  الشيخ  قال   �2
اًم  مهم، وكان قارئًا فقيهًا متكلهّ أصحابنا يف زمانه ومتقدهّ

والدين،  الفضل  خالل  فيه  اجتمعت  قد  أديبًا،  شاعرًا 
صادقًا فيام يرويه«)10(.

3� قال الشيخ الطويس)قدس رسه(: »ثقة«)11(
4- قال الشيخ عبد اهلل املامقاين)قدس رسه(: »ووثهّقه كلهّ َمن صنهّف 
متهّفقون  فاألصحاب  األخبار،  حاله  يف  اختلفت  وإن  الرجال  يف 
عىل أنهّ هذا الرجل بلغ من اجلاللة، والعظم، ورفعة الشأن، وسموهّ 
وتضافرت  واالعتامد،  للقبول  املطلوبة  الوثاقة  فوق  ما  إىل  املكان 

الروايات بذلك، بل تواترت معنى«)12(.
شهادة  بعد  للهجرة   148 عام  الكويف  تويف 

االمام الصادق )عليه السالم( بشهرين 
أيام  املرض  فراش  يف  وكان  أقل،  أو 
شهادة االمام الصادق )عليه السالم(, 

 150 سنة  كانت  وفاته  يرى  من  ومنهم 
للهجرة. يف السبعني من عمره.

املصادر 
______________

)1(تاريخ آل زرارة , ابو غالب الرازي ,ص 35.
)2(الفهرست ,الشيخ الطويس,ص74.

)3(تفسري العيهّايش,ج2,ص93.
)4(االختصاص,ص66.

, 398/1 ,ح286. )5( رجال الكيهّ
)6(املصدر نفسه,507/2 ح432.

)7(املصدر تفسه, 2/ 508ح433.
)8(املصدر نفسه 1/43ح20.

)9( فهرست ابن النديم,ص 276.
)10( رجال النجايش: 175 رقم463.

)11(. رجال الطويس: 337 رقم5010.
)12( تنقيح املقال28/ 93رقم8393.  
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املكتبة  هبا  وتفتخُر  تزخُر  التي  الكتِب  من 
الشيعية هو كتاب )النكُت االعتقادية( الذي 
حصلنا عىل أحد نسخه من مكتبة أهل البيت 
للعامل  وهو  اإللكرتونية،  السالم(  )عليهم 
بن حممد  املفيد )حممد  الشيخ  اإلمام  اجلليل 
العكربي،  اهلل،  عبد  أيب  املعلم  ابن  النعامن 
البغدادي( ) 336 - 413 ه �(، الذي يضمهّ 
الشيعة  لدى  هامة  اعتقادية  فصول  مخسة 
العدل،  يف  اهلل،  معرفة  )يف  وهي  اإلمامية 
أنهّ  ومع  املعاد(،  يف  اإلمامة،  يف  النبوة،  يف 
القول  إىل  يذهب  ال  املختاري  رضا  املحقق 
بنسبة هذا الكتاب لشيخنا املفيد )رمحه اهلل(، 
مؤلفاته  عن  كتابته  أسلوب  يف  خيتلف  إذ 
القيمة األخرى، إال أنهّ املحقق السيد حممد 
رضا احلسيني اجلاليل يرى العكس من ذلَك 

وينسبه إىل املفيد )رمحه اهلل(.
تعاىل  اهلل  معرفة  )يف  األول  الفصل  ويف 
يف  جاء  الذي  والسلبية(،  الثبوتية  وصفاته 
بعضه، تنبه أيا العاقل ونزل نفسك بمنزلة 

املسؤول والسائل.
فإن قيل لك: أنت حادث أم قديم؟

موجود  وكل  قديم  غري  حادث  فاجلواب: 
ممكن حادث غري قديم.

فإن قيل: ما حد احلادث وما حد القديم؟
املسبوق  املوجود  هو  احل��ادث  ف��اجل��واب: 

بالعدم . والقديم هو
املوجود الذي مل يسبقه العدم.

فإن قيل: ما الدليل عىل إنك حادث؟
دليل  وج��ودي  عىل  العدم  سبق  فاجلواب: 

عىل حدوثي.
وجاء  العدل(  )يف  فكان  الثاين  الفصل  أما 

فيه:
إن قيل: موجد احلوادث عدل حكيم أم ال؟

فاجلواب: عدل حكيم.
فإن قيل: ما حدهّ العدل احلكيم؟

فاجلواب: العدل احلكيم هو الذي ال يفعل 
قبيحا وال خيل بواجب.

فإن قيل: ما حد القبيح وما حد الواجب؟
يف  فاعله  يذم  الذي  هو  القبيح  فاجلواب: 
يف  تاركه  ويمدح  اآلخرة  يف  ويعاقب  الدنيا 
الدنيا ويثاب يف اآلخرة، والواجب هو الذي 
يمدح فاعله يف الدنيا ويثاب يف اآلخرة ويذم 

تاركه يف الدنيا ويعاقب يف اآلخرة.
فإن قيل: ما الدليل عىل أنه تعاىل عدل حكيم 

ال يفعل قبيحًا وال خيل بواجب؟
يكن  مل  لو  أنه  ذلك  عىل  الدليل  فاجلواب: 
ذلك  عن  اهلل  تعاىل   – ناقصًا  لكان  كذلك 
علوا كبريًا - وأيضا لو جاز عليه فعل القبيح 
جلاز عليه الكذب فريتفع الوثوق عن وعده 
فينقض  الرشعية  األحكام  ويرتفع  ووعيده 

الغرض املقصود من بعثة األنبياء والرسل.
النبوة(  )يف  عنوان  الثالث  الفصل  ومحل 

وجاء فيه:
األنبياء  نصب  تقتيض  اهلل  حكمة  قيل:  إن 

والرسل أم ال؟
فاجلواب: تقتيض ذلك وتوجبه.

فإن قيل: ما حد النبي وما حد الرسول؟
اهلل  املخرب عن  اإلنسان  النبيهّ هو  فاجلواب: 
تعاىل بغري واسطة أحد من البرش أعم من أن 
 – السالم  له رشيعة كمحمد - عليه  يكون 
أَو ليس له رشيعة كيحيى - عليه السالم - 
مأمورا من اهلل تعاىل بتبليغ األوامر والنواهي 
إىل قوم أم ال؟ والرسول هو اإلنسان امُلخرُب 
وله  البرش  من  واسطة  بغري  تعاىل  اهلل  عن 
رشيعة إما مبتدئة كآدم - عليه السالم - أو 
عليه  اهلل  صىل   - كمحمد  قبلها  ملا  تكملة 
األوامر  بتبليغ  تعاىل  اهلل  من  -مأمورا  وآله 

والنواهي إىل قوم.
ويأيت الفصل الرابع )يف اإلمامة(، وفيه:

             )النكُت االعتقادية( 
      من أجمل ما أّلَف اإلمام المفيد

كاتٌب وكتاٌب

إعداد/ علي الشاهر
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             )النكُت االعتقادية( 
      من أجمل ما أّلَف اإلمام المفيد

من كتاب )حقوق اإلنسان عند اإلمام علي( لـ )غسان السعد(

حقوُق اإلنساِن في زمِن الحرِب

إن قيل: حكمة اهلل تعاىل تقتيض نصب اإلمام  وتوجبه 
أم ال ؟

فاجلواب: احلكمة تقتيض ذلك وتوجبه.
فإن قيل: ما حدهّ اإلمام؟

يف  عامة  رئاسة  له  الذي  اإلنسان  هو  اإلمام  فاجلواب: 
أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي )عليه السالم(.

وختامًا والفصل اخلامس )يف املعاد( وفيه نقرأ:
أم  املوت  بعد  يعاد  باحلياة هل  اتصف  قيل: كلُّ من  إن 

ال؟
فاجلواب: كل من اتصف باحلياة يعاد بعد املوت.

فإن قيل: ما الدليل عىل ذلك؟
دابة  من  )وما  تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  الدليل  فاجلواب: 
ما  أمثالكم  أمم  إال  يف األرض وال طائر يطري بجناحيه 
فرطنا يف الكثب من يشء ثم إىل رهبم حيرشون(، وأخبار 
الصادق )عليه السالم(؛ فإن العقل دلهّ عىل إعادة من له 

عوض أو عليه عوض، والنقل دلَّ عىل إعادة اجلميع.
وقراءة  جادة  وقفة  إىل  بحاجة  أيدينا  بني  الذي  الكتاب 
صة لالستفادة مما ورد فيه، ويكفُل للقارئ الكريم  متفحهّ
إذا  الكتاب  معلومات  فيه  تسلسلت  الذي  األسلوب 
واجلواب  السؤال  عرب  معلوماته  بث  إىل  املؤلف  عمد 
لتبسيطها وإيصاهلا إىل املتلقي بسهولة.. فعليكم أحبتي 

هبذا الكتاب.

االستعداد  رضورة  عىل  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  االم��ام  حثَّ 
مؤمنًا  للحرب،  االسالمية  االمة  ام  املسلم  للفرد  سواء  واملادي  النفيس 
اذ يقول » اهلل اهلل   ، اداة رئيسية لصون احلق واحلفاظ عليه  القوة هي  بأن 
اجلهاد  فرض  اهلل  »ان  ويقول:  والسنتكم«  وانفسكم  بأموالكم  اجلهاد  يف 

وعظمه وجعله نرصه ونارصه واهلل ما صلحت دنيا وال دين اال به«.
ان تأكيد االمام امهية اجلهاد مل يكن يوازيه اال دعوة االمام بوجوب االلتزام 
بالقانون االنساين للحرب والذي يسده بقوله: »ما يكافئ عدوك بيء 
اشد عليه من ان تطيع اهلل فيه«، اما تفاصيل هذا القانون فتتحدد مالحمها 
الرئيسة وخطوطها العامة يف االوامر التي اصدرها االمام لقادة جيشه يف 
كل معركة خيوضها او جيش يعقد لواءه، ومن خالهلم لإلنسانية جعاء اذ 
يقول )عليه السالم(: »ال تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم، فانكم بحمد اهلل عىل 
حجة وترككم اياهم حتى يبدؤكم حجة اخرى لكم عليهم فاذ قاتلتموهم 
فهزمتموهم فال تقتلوا مدبرًا وال تهزوا عىل جريح وال تكشفوا عورة وال 
متثلوا بقتيل فاذا وصلتم إىل رحال القوم فال هتتكوا سرتًا وال تدخلوا دارًا 
وال  معسكرهم  يف  وجدتم  ما  اال  امواهلم  من  شيئًا  تأخذوا  وال  بأذين  اال 

هتيجوا امرأة باذى«.
قائاًل: »اوصيك  العسكريني يف دولته  القادة  احَد  السالم(  ويويص )عليه 
الذي  ع��دوك  فألق  اهلل،  عون  عىل  ورس  اخل��ري،  جوع  فاهنا  اهلل،  بتقوى 
وجهتك له، وال تقاتل إال من قاتلك، وال تهز عىل جريح وال تسخرن 
بمياههم،  املياه  اهل  تستأثر عىل  دابة، وان مشيت ومشى اصحابك، وال 
وال ترشبن اال فضلهم عن طيب نفوسهم، وال تشتمن مسلاًم وال مسلمة 
فتوجب عىل نفسك ما لعلك تؤدب غريك عليه، وال تظلمن معاهدًا وال 
وتواسوا  رجالتكم،  وامحلوا  هنارًا،  وال  لياًل  تفرت  وال  اهلل،  واذكر  معاهدة 
مقباًل  واقتله  العدو من حيث كان  السري، واجل  ايديكم واجدد  ذات  يف 
تاب  ومن  احلق  يف  واحقنه  احلق  يف  الدم  واسفك  صاغرًا،  بغيظه  واردده 
فاقبل توبته، واخبارك يف كل حني بكل حال والصدق الصدق فال رأي 

لكذوب«.
كام ويقول )عليه السالم(: ايضًا »ابذل لصديقك نفسك ومالك.. ولعدوك 

عدلك وانصافك«.
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المجتمع العراقي بحاجة الى أبنائه !
أذهان  يف  موجود  تده  دائ��ام  ال��ذي  اجل��واب 
الشباب اليوم هو ) ال يوجد عمل ؟ ال توجد 
لن  واحلياة  توقف  قد  احلال  وكأن  ؟(  وظيفة 
بقتل االمل ،  ، وهذا هو ما يسمى  أبدا  تعود 
نعم أتفق معكم أحبتي يف أن الوضع ليس عىل 
يعود  وهذا   ، االقتصادي  اجلانب  من  يرام  ما 
ما  أبرزها  اىل عدة عوامل وضغوطات ولعل 
الغريب والعريب علينا حتى  الضغط  يستخدمه 
نعمل عىل ترك كل ما من شأنه يقومنا ويعلينا 
شاهدوا  بعدما   ، بليل  دبرت  االمور  وهذه   ،
الشباب العراقي وهو متجه اىل االمام يف كل 
تشكيالته وبخاصة بعد عام ) 2003(  وعودة 
 ، بلدها  خدمة  ارادت  التي  الطاقات  بعض 
ولكنها اصطدمت بواقع مرير ، اكثر مرارة مما 
، الهنم  ويواجهون  ويفكرون  يتصورن  كانوا 
رجعوا حمملني بطاقات ولكن الطاقات قتلت 
عىل أعتاب حدود الوطن ، عندما وجد الفرد 
وبكل  ألنه   ، عراقه  يف  له  فرصة  ال  ان  العائد 
رصاحة مقسم وموزع عىل احزاب واجندات 
إما املواطن الذي عاش   ، مررت بسابق اوان 
معاناة وويالت طويلة وكبرية  ال تد فيه اال 

 ، واالنقياد  الطاعة   ونربة  قائمة  التوتر  نربة 
مل  الوضع  عىل  القائمني  الن  التفكري  ب��دون 
معكم  اتفق  االمور  هذه  كل   ! تدبريه  حيسنوا 
ان هلا تأثريا باإلضافة اىل أن طموح الغري متدد 
وتعلقه  وطنيته  بسبب  العراقي  الفرد  هناء  ال 
بأرضه وعرضه ، مما جعلهم يفكرون جليا يف 
إهناء اليد العاملة العراقية ، واغراقها بيد عاملة 
ال تنتمي اىل الوطن  ، وهذا االمر جعل بعض 
إلنسانيتها  ال  اللجوء  باب  تفتح  أوربا  دول 
من  جهور  لكسب  بل  فحسب  يدعون  كام 
االثامن  بأبخس  عاملة  يدا  تكون  اوال  الناس 
، وللحصول عىل صورة مرشقة أمام املجتمع 
بالدفع   ، ثانيا  االوريب والعريب ) االسالمي ( 
وان   ، أبناءه  حيفظ  مل  االسالم  أن  مقولة  نحو 
الضياع  من  البرشية  حفظت  االوربية  الدول 
من  االم��ور  ه��ذه  ي��روج  من  ان  يقلق  ومم��ا   ،
 ، الشديد  ولألسف  االسالمي  املجتمع  أبناء 
صورة  لتشويه  بامتياز  غربية  حماولة  هي  إذن 
وال��ع��راق   ، ال���دويل  املجتمع  أم��ام  ال��ع��رب 
قوى  قبل  من  جدا  عصيب  بوضع  يمر  اليوم 
مبتنياته  كل  أهناء  تريد  التي  والعرب  الغرب 

اليوم  هي  وها  االقتصادي  اجلانب  فأهنت   ،
الباب  بفتح   ، البرشي  اجلانب  تنهي  أن  تريد 
وترك  أورب��ا  اىل  للهجرة  العراقيني  آلالف 
فهو  يملك  الذي ال  ، وحتى  يملكون  ما  كل 
يملك جمتمعا وحضارة ودينا وثقافة ، ولكن 
السبب الرئيس هو نحن ! الذين النفهم مدى 
نحن   ، نريد  وما  نحتاج  وما  بوضعنا  متسكنا 
جمتمع املتناقضات ، الفرد العراقي  يف الغرب 
يترصف  بلده  وداخ��ل   ، كالغربيني  يترصف 
يتالشى  بدأ  الوطني  احلس  الن  ذلك  خالف 
 ، شديد  بخطر  ينذر  االمر  وهذا  البعض  عند 
وتوحيد  اجلهود  تضافر  هو  اليوم  نحتاجه  فام 
بحاجة  العراق  الن  الصفوف  ورص  الكلمة 
يمتلك  ال��ذي  كالسياج  للوقوف  أبنائه  اىل 
من  الوطن  سياج  بناء  فعلينا   ، قوية  قاعدة 
جديد وبأياد عراقية خالصة تستمد العون من 
اهلل اوال ومراقد ائمتنا امليامني يف ارض العراق 
فهو  اهلل  يكن مع  ثانيا ال من هنا وهناك فمن 

حسبه .

د. حسنين جابر الحلو 

سلسلة )مالئكُة جرف النصر( 
الشهيد محمد رعد 
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يتحدُث  يقوله،  ومم��ا  نفسه  من  واث��ق��ًا  ب��دا 
صاحبها  أن  تعكُس  ال  عريضة  بابتسامٍة 
اجرامي  تنظيم  مع  رشس��ة  معارك  خ��اَض 
قوته  املواجهات  تلك  أهنكت  أو  متمرس 
ببطوالته  يشيدون  اجلميع  فيام  وعزيمته، 

وصموده يف الصفوف األوىل للجبهات.
التي  جمموعته  أفراد  بني  كبري  باحرتاٍم  حيظى 
األمري(  )بيت  من  قريبة  نقطة  يف  يرتاسهم 
الذي خال من أمريه وفرهّ إىل جهٍة جمهولٍة ما 

أن وصلت إليه قوات احلشد الشعبي.
وعيناه  الدقيقة  بتفاصيلها  القصص  ينقُل 

توحيان إىل الطيبة والصدِق والتفاين..
عمله،  يف  منضبطًا  متحمسًا  جديًا  وجدته 
كرياًم  أقرانه،  مع  متواضعًا  لطيفًا  متساحمًا 

خلوقًا ملتزمًا بالصالة يف وقتها.
أن  أرصهّ  إحداها  يف  م��رات،  عدة  به  التقينا 
عدم  ابدينا  أن  وما  الغداء،  جمموعته  نشارك 
ممانعتنا لطلبه فِرح كثريًا وتوجه نحو شاطئ 
الفرات ورمى بشبكته ثم عاد ليكمل حديثه 

معنا.
وبعد فرتٍة وجيزة عاد إىل الشاطئ ليعود إلينا 
بلقاءات  نحن  انشغلنا  وبينام  واف��ٍر،  بصيٍد 
الذي  الغذاء  إعداد  وقته يف  أخرى قىض هو 
ما إن جهز تمع عليه الكثري من الشباب ومل 
الشهي  السمك  رائحة  تاه  منا  اٌي  يصمد 
ه )النمر( بينام بقَي هو واقفًا يلب  الذي أعدهّ

للمجتمعني املاء تارًة واملقبالت تارًة!
مل تقترص مشاركته عىل عمليات )عاشوراء( 
لتحرير )جرف الصخر( بل سبق وأن شارك 
يف عمليات مماثلة يف )ُرفيع( وكان ضابط أمن 
املنطقة  طبيعة  اختالف  رغم  فيها،  املعسكر 

والعمليات يف كل منها.
عندما قِدمنا إىل هنا )جرف الصخر( متركزنا يف 
)البهبهانية( وبدأنا االستطالع  تدعى  منطقة 
حوهلا قبل ان نتحرك إىل منطقة اخرى تسمى 
)الفارسية(.. هكذا استهل حممد رعد حديثه 
الشارع  القول:  وواصل  األخرية  تربته  عن 
الفلوجة(  و)عامرية  )املسيب(  بني  الواصل 
كيلومرتات  تسعة  بنحو  طوله  يقدر  والذي 
كان مقطوعًا بفعل تواجد قناصني لعصابات 
داعش االرهابية يستهدفون كل من يمر منه، 
فكان البدهّ أن يكون هدفنا األول هو العمل 

عىل تأمني الطريق واعادة احلركة إليه.
للرجل،  زال  ما  احلديث  )الفارسية(،  دخلنا 
صالة  وأدينا  الليل  منتصف  بعد  الثانية  يف 
إىل  موزعني  مقاتاًل   ) ب���)45  فيها،  الفجر 
ثالث جمموعات، يقود أوهلا املالزم أول أمحد 
رعد، والثانية الرائد خري اهلل، والثالثة العقيد 

عبد الفتاح.
عبوة   )11( رصدنا  تقدمنا  خالل  ويكمل: 
ناسفة عىل طول الطريق اال أن فضل السامء 
التي  الغزيرة  األمطار  حيث  علينا  كبريًا  كان 
شهدهتا املنطقة قبل تقدمنا بيوم ساعدتنا عىل 

كشف تلك العبوات.
يتنفس الصعداء ثم يقول وابتسامة النرص عىل 
العدو  وملح  الشمس  أرشقت  أن  وما  ثغره: 
مكونة  بقوة  توجه  الثالث  جمموعاتنا  احدى 
من ستة ارهابيني نحو املجموعة األوىل، اال 
أفشل  الصحيح  وانتشارنا  تنظيمنا  ُحسن  أن 
من  الثانية  جمموعتنا  متكنت  حيث  خطتهم 
قتلهم جيعًا عىل ُبعد نحو 150 مرتًا دون أن 

يتمكن العدو من كشف مصادر نرياننا.

كثريًا:  اليها  شدنا  التي  قصته  رسد  ويواصل 
األوىل  املجموعة  نحو  ذلك  بعد  توجهت 
متكن  التي  الوحيدة  املجموعة  هي  والتي 
االعداء من كشف موقعها، توجهت نحوها 
قوة مكونة من )15( ارهابيًا اال أهنا مل تتمكن 
من  بالرغم  وتراجعت  التقدم  مواصلة  من 
سيطرهتا عىل مواقع اسرتاتيجية ومتركزها يف 

مرتفعات تسهل عىل عنارصها استهدافنا.
بالسؤال  إليه  ألتوجه  فسحة  انتظر  كنُت 
ال��ت��ي وق��ع��ت يف صفوف  ع��ن االص��اب��ات 
أب��ادره  أن  قبل  ييبني  به  ف��إذا  املجاهدين، 
تلك  املعركة  أن  رغم  هلل،  احلمد  بالسؤال: 
أح��دًا  نفقد  مل  متواصلة،  اي��ام  ثالثة  دام��ت 
بجروح،  منا  أربعة  ُأصيب  بل  عنارصنا  من 
أو  هاونات  نتيجة  كانت  تلك  واالصابات 
اشتباك  نتيجة  تكن  ومل  قناصني  رصاصات 

مبارش وجهًا لوجه.
النرص  عن  حيدثنا  أن  متلهفون  ونحن  يتابع 
الطريق  تطهري  من  متكنا  هكذا  والتحرير: 
وبدأت العربات املدنية تسلكه وتتحرك فيه، 
ل للمجاهدين تنقلهم، واهنار  األمر الذي سههّ
العدو وبدأ بالرتاجع بينام بدأنا بالتقدم حتى 

حررنا )الفارسية(.
وبدا  عينيه  من  دمعة  وطفرت  هنيئًة  توقف 
ح��دث..؟!  م��اذا  بعض  إىل  يلتفت  بعضنا 
فأزال استغرابنا بقوله: هنا فقدنا مقاتاًل عنيدًا 
الطاهرة  روحه  ارتفعت  حيث  عزيزًا  وأخًا 
قلوبنا  آدم��ت  قناٍص  برصاصة  بارئها  إىل 
كلنا، نعم فقدنا الشهيد )ياس جمبل( الشاب 
املبتسم الذي دومًا كان خيربنا أنه سيستشهد 

يف جرف الصخر، وها هو ينال ما أراد!

المجتمع العراقي بحاجة الى أبنائه !

سلسلة )مالئكُة جرف النصر( 
جعفر التلعفريالشهيد محمد رعد 
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القرن  رأس  عىل  املجدد  وكان 
ال��ث��ال��ث ه��و االم����ام ع��يل بن 
السالم(  )عليه  الرضا  موسى 
قام  حيث  )148-203(ه������ 
واالعرتاضات  الشبهات  برد 
االس��الم  اع���داء  اث��اره��ا  التي 
الباطلة  امل��ل��ل  اص��ح��اب  م��ن 
والنحل  امل��ح��رف��ة  واالدي����ان 
املختلفة، وجىلهّ يف هذا املضامر 
مع املأمون العبايس وكشف هلم 

كثريًا مما كان يهله ويشكله عىل 
االمام )عليه السالم( فيام يتعلق 
واالحاديث  القرانية  بااليات 
النبوية وما يثريه اعداء االسالم 

من شبهات..
كان  الرابع  القرن  رأس  وعىل 
يعقوب  بن  حممد  االسالم  ثقة 
وقد  320ه���  املتوىف  الكليني 
االربعامئة  االصول  بجمع  قام 
واملبعثرة هذا  االفاق  املشتتة يف 

تضيع  ان  كادت  والتي  وهناك 
الكايف  كتابه  يف  فجمعها  هباء 
كاٍف  الكايف   : فيه  ورد  ال��ذي 

لشيعتنا..
االصول  جامع  عن  ورد  وقد 
البن االثري وهو من كبار علامء 
السنة انه قال: »ابو جعفر حممد 
االمامي  ال���رازي  يعقوب  بن 
البيت عامل يف  عىل مذهب اهل 
عندهم  فاضل  كبري  مذهبهم 

جمددي  من  ع��دهّ  وق��د  مشهور 
مذهب االمامية عىل رأس املائة 
ذكره  ما  ذلك  ورشح  الرابعة، 
كتاب  من  الرابع  الباب  يف  هو 
النبوة من جامع االصول حيث 
ايب  صحيح  من  حديثًا  خ��رج 
عليه  اهلل  النبي )صىل  داود عن 
وآله وسلم( : ان اهلل يبعث هلذا 
سنة  مائة  كل  رأس  عند  الدين 

من يدد هلا دينها..

االســــالم هذا الديــــن الرباني الــــذي ختم اهلل 
ســــبحانه به شــــرائعه، وانزله على خاتم رسله 
)صلــــى اهلل عليه وآله وســــلم( بحاجة الى من 
يجدده باعادة الناس الــــى تطبيقه على االفراد 
والمجتمعــــات، وفكرة االمام المهدي المنتظر 
)عجل اهلل تعالى فرجه( تتواءم مع هذا الطرح 
ليكــــون )عجــــل اهلل تعالى فرجــــه( هو المجدد 
االعظــــم لهذا الدين، وقد ورد متواترًا : »ان هلل 
في كل عصر حجة قائمة يرّد كيد الخائنين، وان 
علــــى رأس كل مائة مجــــددًا للدين« وقد اتفق 
علماء االســــالم بان المجدد علــــى رأس المائة 
الثانية هــــو االمام محمد بن علي الباقر )عليه 
السالم( )57-114(هـ الذي جدد هذا الدين بعد 
ان غير االمويون كثيــــرًا من معالمه واحكامه 
ونشــــروا العقائد الباطلــــة والمفاســــد الخلقية 
في صفــــوف االمة فتصدى )عليه الســــالم( لذلك 

بعلمه...

المجددون في

بقلم: السيد كاظم محمد النقيب
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هو  اخلامس  القرن  يف  واملجدد 
الشيخ املفيد حممد بن حممد بن 
الذي  )336-413(ه�  النعامن 
صاحب  ورثاه  كثرية  اثارًا  ترك 
االمر حيث وجدوا مكتوبًا عىل 

قربه:
انه           بفقدك  الناعي  ت     ال صوهّ

يوم عىل آل الرسول عظيم
ام             كلهّ يفرح  املهدي  والقائم     
تليت عليك من الدروس علوم
اخلامس  للقرن  املجدد  وقيل 
امل��رت��ىض علم  ال��رشي��ف  ه��و 
اهل��دى )355-436(ه���� وقد 
ترك آثارًا كثرية تدل عىل علمه 
وتديده للدين انظر اىل ترجته 

يف الغدير ح4 ص264.
هو  السادس  للقرن  واملجدد 
ام���ني االس����الم ال��ف��ض��ل بن 
احلسن الطربيس املتوىف 548ه� 
ص��اح��ب ال��ت��ف��س��ري امل��ش��ه��ود 
عند  امل��وث��وق  البيان«  »جممع 

جيع املسلمني..
ال��ق��رن  رأس  ع��ىل  وامل���ج���دد 
ال��س��اب��ع ه��و اخل��واج��ا نصري 
الطويس  حممد  بن  حممد  الدين 
)592-672(ه���� ال��ذي عمل 
واسس  مراغة  بمدينة  الرصد 
مكتبة ضخمة حتتوي عىل  فيها 
كتاب  الف  اربعامئة  من  اكثر 
والفنون،  العلوم  خمتلف  يف 
ص��ح��ب ه���والك���و وزي�����رًا 
االسالم  عن  ودفع  ومستشارًا 

واملسلمني اخطارًا كثرية..
رأس  ع���ىل  امل���ج���دد  وك�����ان 
عىل  العالمة  هو  الثامن  القرن 
يوسف  ب��ن  حسن  االط���الق 
املتوىف 706ه�  احليل  املطهر  بن 
اخل��الف  لعلم  امل��ؤس��س  وه��و 

للسبب  وكان  املقارن(  )الفقه 
بن  الشاه خدابنده  استبصار  يف 

غازان خان حفيد هوالكا.
القرن  رأس  عىل  املجدد  وجاء 
السعيد  الشهيد  الشيخ  التاسع 
بن  مكي  الدين  جال  بن  حممد 
الدمشقي  حممد  الدين  شمس 
واملستشهد   734 امل���ول���ود 
احلقيقة  س��ب��ي��ل  يف  786ه����� 
من  الفقه  ح��رر  ال���ذي  وه��و 
اللمعة  يف  كام  الباطلة  االقيسة 

الدمشقية..
القرن  رأس  عىل  املجدد  وكان 
ال��ع��ارش ه��و امل��ح��ق��ق امل��دق��ق 
الكركي  ال��ع��ال  عبد  الشيخ 
املشتهر  940ه�  املتوىف  العاميل 

ب� )مروج الذهب(..
القرن  رأس  عىل  املجدد  وكان 
احلادي عرش هو شيخ لالسالم 
بن  حممد  وامل��ل��ة  ال��دي��ن  هب��اء 
احلسني بن عبد الصمد العاميل 
املعروف  )953-1031(ه����� 
صاحب  قال  البهائي  بالشيخ 
عالمة  هو   : حقه  يف  السالفة 
رأس  عىل  الدين  وجمدد  البرش 
اليه  انتهت  القرن احلادي عرش 
فانعقد   .. وامللة  الدين  رئاسة 
اال  فن  من  فام  االجتامع..  عليه 

وله فيه القدح املعىل..
القرن  راس  عىل  املجدد  وكان 
باقر  حممد  الشيخ  عرش  الثاين 
املجليس  تقي  حممد  امل��وىل  بن 
)1037-1111(ه������ وآث��اره 
كثرية  وه��ي  مكانته  عىل  ت��دل 
وامه���ه���ا )ب���ح���ار االن�����وار( 
املوسوعة التي جعت فاوعت..
القرن  راس  عىل  املجدد  وكان 
معلم  ال��ش��ي��خ  ع��رش  ال��ث��ال��ث 

املجتهدين  واس��ت��اذ  الفقهاء 
البهبهاين  باقر  حممد  اقا  امل��وىل 
انتقل اىل  )1118-1208(ه��� 
هم  االخباريون  وكان  كربالء 
حوزهتا  ع��ىل  ييمنون  ال��ذي��ن 
تاصيلها  عىل  بحكمته  فعمل 
يقرب  ما  وصنف  العلم  ونرش 
من ستني كتابًا تويف فيها ودفن 
يف الرواق الرشقي مما ييل ارجل 

الشهداء رضوان اهلل عليهم..
القرن  راس  عىل  املجدد  وكان 
السيد  احل��ج��ة  ع��رش  ال��راب��ع 
املتوىف  الشريازي  حسن  حممد 
الكبري  املرجع  وهو  1312ه��� 
حتريم  يف  ف��ت��واه  ه��زت  ال��ذي 
الربيطانية  االمرباطورية  التبغ 
جع  حوزة  سامراء  يف  واسس 
ل  وح��وهّ والسنة  الشيعة  فيها 
مدينة سامراء اىل معقل للعلوم 
عىل  املجدد  وكان  االسالمية.. 
عرش  اخل��ام��س  ال��ق��رن  رأس 
الرباين  والعارف  البارع  الفقيه 
واملرجع  االهل��ي  والفيلسوف 
صاحب  الواسعة..  للجامهري 
الثورة االسالمية العمالقة باين 
االيرانية  االسالمية  اجلمهورية 
الذي  الصعب  الزمن  هذا  يف 
واملسلمني  ل��الس��الم  ح��ق��ق 
العاملني  جيع  عنه  عجز  م��ا 
وحركات  اف��راد  من  لالسالم 
وتنظيامت واذهل العامل بتفجريه 
واسقط  املستضعفني  ل��ث��ورة 
احلساسة  املنطقة  يف  نظام  اعتى 
خل��دم��ة ام��ري��ك��ا وارسائ��ي��ل.. 
احلكومة  حول  مبانيه  وط��رح 
االسالمية عرب سلسلة حلقات 
الفقيه  القاها يف موضوع والية 
عىل  وع��م��ل  الغيبة  زم���ن  يف 

عاشوراء  من  متخذًا  تطبيقها 
منهجًا  السالم(  )عليه  احلسني 

فقال:
من  شعاع  االسالمية  ال��ث��ورة 
انطلقت  التي  احلسينية  الثورة 
النقاذ الدين من ايدي املجرمني 
دين  االس��الم   : وقال  الظاملني 
قضية  وتبنهّى  والسياسة  العبادة 
وعىل  ال��ع��امل  يف  املستضعفني 
واختذ  فلسطني  قضية  رأسها 
اخر جعة من شهر رمضان من 
كل عام يومًا عامليًا للقدس، كام 
اختذ اعالن الرباءة من املرشكني 
يف احلج، ورفع شعار ال رشقية 
ان  عمليًا  واثبت  غربية،  وال 
حتريك  يف  عامل  اه��م  ال��دي��ن 
الشعوب ضد االستبداد، وعرب 
عن  وارسائ��ي��ل  الغرب  ساسة 
الزلزال  باهنا   : العمالقة  ثورته 
لذا  الغريب  العامل  يدمر  ال��ذي 
وقفت قوى الرش يف العامل اجع 
لتحارب اجلمهورية االسالمية 
ال��ع��راق  رئ��ي��س  وك���ان  الفتية 
انذاك رأس احلربة الذي امدته 
بكل يشء لتسقطها، ولكن اهلل 
سبحانه حفظه ونرصها وكانت 
اهلية  معجزة  »ط��ب��س«  قضية 
لنهضة  االهلية  احلامية  ول��وال 
رسه(  )ق��دس  اخلميني  االم��ام 
قراراته  يف  واصابته  وصالبته 
امل��ؤمل��ة  االح����داث  لعصفت 
واجلمهورية  االسالمية  بالثورة 
االسالمية، وسالم عىل الشهيد 
ال��ص��در  ب��اق��ر  حم��م��د  السعيد 
اخلميني  حقق  لقد  قال:  الذي 
)عليهم  االنبياء  حلم  العظيم( 
اجلمهورية  ب��اق��ام��ة  ال��س��الم 

االسالمية..
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من  العديد  زيارة  املقدسة  كربالء  شهدت 
الزعامء ومنهم زعامء من قارة افريقيا، ويرد 
املؤرخ سعيد رشيد زميزم يف كتابه »الزعامء 
الفرتات  حسب  ك��رب��الء«  زاروا  الذين 

التارخيية ومنهم..
الزعيم الفاطمي طالئع بن رزيك..

تأسست  التي  الفاطمية  الدولة  قادة  احد 
كربالء  مدينة  بزيارة  قام  حيث  مرص،  يف 
)549ه���(،  عام  املطهر  احلسيني  واحل��رم 
بصنع  أمر  املقدس  للمرقد  زيارته  وخالل 
املرقد  ع��ىل  لوضعها  احل��ري��ر  م��ن  ستائر 
قصيدة  نظم  ان��ه  وقيل  املطهر،  احلسيني 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  بحق  رائعة 

قبل مغادرته كربالء«.
الزعيم املرصي »عبد احلكيم عامر« 

الزعيم  زي��ارة  ايضا  التاريخ  يسجل  فيام 

الضابط  ع��ام��ر«  احلكيم  »عبد  امل��رصي 
العليا  القيادة  اركان  واحد  الكبري  املرصي 
بملك  اطاحوا  الذين  االح��رار  للضباط 
مرص )فاروق( وتوىل منصب نائب رئيس 
االول  النائب  واصبح  املرصية  اجلمهورية 
للرئيس املرصي السابق جال عبد النارص، 
وترشف  1384ه���  عام  كربالء  زار  وقد 
بزيارة مرقد االمام احلسني )عليه السالم( 
ومرقد اخيه العباس )عليه السالم( بعدها 
زار مدينة النجف االرشف للترشف بزيارة 
)عليه  طالب  ايب  ب��ن  ع��يل  االم���ام  مرقد 

السالم(.
امللك املغريب »حممد اخلامس«

من شامل افريقيا زار امللك »حممد اخلامس«، 
يوسف  بن  اخلامس  )حممد  املغرب  ملك 
عام  املغرب  حكم  توىل  ال��ذي  احلسني(، 

1346ه� بعد استقالل بالده عام 1375ه� 
عام  ك��رب��الء  زار  ل��ب��الده،  ملكًا  وُأع��ل��ن 
املقدسة  1959م وبعد وصوله اىل كربالء 
اته اىل زيارة مرقدي االمام احلسني )عليه 

السالم( واخيه العباس )عليه السالم(.
الزعيم اجلزائري »عباس فرحات«

فرحات«  »عباس  الزعيم  زار  اجلزائر  من 
حارب  ممن  اجلزائرية،  الثورة  زعامء  احد 
اجلزائر،  زع��امء  مع  الفرنيس  االستعامر 
وشكل الوزارة اجلزائرية املؤقتة، زار مدينة 
كربالء عام )1379ه���( مع وفد كبري من 
كريم  نائبه  منهم  اجلزائرية  الثورة  زع��امء 
احلسينية  العتبة  بزيارة  وترشف  بلقاسم، 
بعدها  املقدسة،  العباسية  والعتبة  املقدسة 
لزيارة  االرشف  النجف  مدينة  نحو  توجه 

املرقد العلوي املقدس.
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الزعيم اجلزائري »امحد بن بله« 
اجلزائري  الزعيم  زار  ايضا  اجلزائر  من 
»امحد بن بله« الذي ناضل مع جمموعة من 
رجال املعارضة اجلزائريني، وشغل منصب 
اول رئيس لدولة اجلزائر بعد استقالهلا عن 
كربالء  بزيارة  قام  1382ه���،  عام  فرنسا 
السالم(  )عليه  احلسني  واالم��ام  املقدسة 

واخيه العباس )عليهام السالم(.
الزعيم الغاين »امحد سكتوري«

»امح��د  االف��ري��ق��ي  الزعيم  زار  غ��ان��ا  م��ن 
توىل  والذي  بوطنيته  املعروف  سكتوري« 
بالده،  باستقالل  مطالبا  سياسية  حركة 
عىل  احلصول  من  متكن  مرير  جهاد  وبعد 
االستقالل، واصبح اول رئيس لدولة غانا 
االفريقية، زار مدينة كربالء عام 1381ه� 
وترشف بزيارة املرقدين املقدسني احلسيني 
النجف  مدينة  اىل  توجه  ثم  والعبايس، 
االمام  املؤمنني  امري  مرقد  لزيارة  االرشف 

عيل بن ايب طالب )عليه السالم(
الزعيم النيجريي السيد »امحد اوبلو«

الزعيم  وفد  السمراء  القارة  جنوب  من 
السيد »امحد اوبلو« من نيجرييا الذي توىل 

منصب رئاسة الوزراء، وزار مدينة كربالء 
للمدينة  زي��ارت��ه  وبعد  1386ه�����،  ع��ام 
املطهرين  املرقدين  بزيارة  ترشف  املقدسة 
زيارته  انتهاء  وبعد  والعبايس،  احلسيني 
االرشف  النجف  مدينة  اىل  توجه  لكربالء 
)عليه  عيل  االم��ام  مرقد  بزيارة  للترشف 

السالم(.
الزعيم النيجريي »حسن كوجي«

دولة  رئاسة  توىل  معروف،  افريقي  زعيم 
نيجرييا بعد االنتخابات العامة التي جرت 
عام  املقدسة  كربالء  مدينة  زار  البالد،  يف 
1397ه� وبعد وصوله للمدينة قام بزيارة 
مرقد االمام احلسني )عليه السالم( واملرقد 
العبايس املطهر، ثم توجه اىل مدينة النجف 
االمام  املؤمنني  امري  مرقد  لزيارة  االرشف 
بعدها  السالم(،  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل 
توجه اىل مدينة الكوفة لزيارة مرقد الشهيد 
بن  هاين  الشهيد  ومرقد  عقيل  بن  مسلم 
املوجودة  االخرى  املقدسة  واملراقد  عروة 

يف الكوفة.
الزعيم الغابوين »عمر بونغو«

الغابون  دول��ة  يف  السياسة  رج��ال  اح��د 

االفريقية، وصل اىل منصب رئاسة الدولة 
االنتخابات  يف  ساحقًا  ف��وزًا  ف��وزه  بعد 
بعد  البالد  هذه  يف  جرت  التي  الرئاسية 
املعروفة  الشخصيات  من  عدد  نافسه  ان 
عام  املقدسة  كربالء  مدينة  زار  ب��الده،  يف 
1978م، حيث ترشف بزيارة مرقد االمام 
العباس  واخيه  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
)عليه السالم(، كام زار مرقد الشهيد احلر 
النجف  مدينة  اىل  توجه  بعدها  الرياحي 
)عليه  عيل  االم��ام  مرقد  لزيارة  االرشف 
السالم(، ثم توجه اىل مدينة الكوفة لزيارة 

املراقد املقدسة املتواجدة فيها.
الزعيم الصومايل »حممد زياد بري«

احد كبار الضباط الصوماليني، قاد انقالبًا 
عبد  ال��ص��وم��ايل  الرئيس  ض��د  عسكريًا 
الرشيد رشمايكو وبعد نجاح انقالبه توىل 
مدينة  وزار  الصومال،  جهورية  رئاسة 
كربالء املقدسة عام 1977م وعند وصوله 
احلسيني  املرقد  لزيارة  توجه  كربالء  اىل 
املطهر واملرقد العبايس املطهر، ثم توجه اىل 
مدينة النجف االرشف لزيارة مرقد االمام 

عيل بن ايب طالب )عليه السالم(.
الزعيم املايل »مودوبيدوكيتا«

قاد  االفريقية،  مايل  جهورية  زع��امء  احد 
ان  اىل  االح��ت��الل  سلطات  ضد  النضال 
حصلت بالده عىل االستقالل توىل منصب 
رئاسة اجلمهورية بعد االستقالل زار مدينة 
كربالء املقدسة يف سنة 1384ه� وقد حل 
وصوله  بعد  العراقية  احلكومة  عىل  ضيفًا 
املرقدين  ب��زي��ارة  ق��ام  ك��رب��الء،  مدينة  اىل 
النجف  مدينة  نحو  توجه  ثم  املقدسني، 
ايب  بن  عيل  االم��ام  مرقد  لزيارة  االرشف 
اىل  بعدها  عاد  ثم  السالم(  )عليه  طالب 

بالده.
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من اهداف الزواج املهمة في االسالم، ومما 
ركزت عليه الشريعة االسالمية السمحاء هو 
التأكيد عل���ى ان املرء ال يبيت عازبًا، وان 

يبقى دائمًا مرتبطًا بقرينه وشريك حياته.
وتفشي ظاهرة العزوبية تعد اليوم من املشاكل 
الواقعية التي يصعب عالجها فكثيرا ما نرى 
من الش���باب كّلما مر به���م العمر وانطوت 
بهم الس���نون نراهم يعزف���ون عن الزواج، 

ويعود ذلك ألسباب جمة منها..
االنش���غال بالدنيا وهمها وغمها واالرتباط 
املباشر بالعمل او الدراسة او السفر وبالتالي 
ُيفاجأ االنس���ان انه وصل الى سن ال يؤهله 
الى االرتباط، وذه���ب عمره جفاًء، فجاء 
االسالم محببا الش���باب بالزواج والتمسك 
ب���ه،  ففي احلديث عن أبي عبد الله )عليه 
الس���الم( قال: »ج���اء رجل إلى أبي )عليه 
الس���الم( فق���ال له: هل لك م���ن زوجة؟ 
ق���ال: ال، فق���ال أبي: وما أح���بُّ أنَّ لي 
الدني�ا وما فيها وأني بُت ليلًة وليس���ت لي 
زوج���ة، ثّم قال: الركعتان يصليهما رج�ل 
مت���زوج  أفضل من رجل أعزب يقوم ليله 
ويصوم نهاره، ثّم أعطاه أبي سبعة دنانير، 
ث���ّم قال ل���ه: تزوج بهذه، ث���ّم قال أبي: 
قال رس���ول الله )صلى الل���ه عليه وآله(: 
اتخذوا األهل فإنه أرزق لكم«، او االعتقاد 
اخلاطئ عند بعض الش���باب بان الزواج ال 
يقدم لهم ش���يئًا من الس���كن واالس���تقرار 
والتعالي عليه، فع���ن اإلمام الرضا )عليها 
الس���الم( قال: »إّن امرأة س���ألت أبا جعفر 
)علي���ه الس���الم(، فقال���ت: أصلحك الله 
إن���ي متبتل�ة فق�ال له���ا: وما التبتل عندك؟ 
قالت: ال أريد التزوي�ج أب�دًا، قال: ولِْم؟ 
ق�الت: ألتمس في ذل���ك الفضل، فقال: 
انصرف���ي  فل���و كان في ذلك فضل لكانت 
فاطم���ة )عليه الس���الم( أحق ب���ه منك إنه 
ليس أحد يس���بقها  بالفضل«، او التخوف 
م���ن عدم الق���درة على االنف���اق وهو من 
اكثر االس���باب املعوقة، فشباب اليوم فعاًل 

فق���راء فهم ال ميلكون اليوم س���يارة فارهة 
اخر موديل وال ش���قة او دارا واسعة، وال 
يوجد بحسابهم املصرفي مليون دوالر، وال 
يعمل���ون بوظائف حكومية رفيعة مثل وزير 
او مدي���ر عام، ولو نظرن���ا اليوم الى واقع 
الشباب وس���معت االعذار التي يتمسكون 

بها لضحكت الثكلى منها.
اما االس���الم فق���د خفف م���ن الصعوبات 
وذللها وشجع على الزواج عبر آيات قرآنية 
واحاديث ورواي���ات عديدة، وقال تعالى: 
الِِحنيَ ِمْن  }َوَأنِكُح���وا اأْلََياَمى ِمنُك���ْم َوالصَّ
ِعَباِدُك���ْم َوإَِمائُِكْم إِن َيُكوُن���وا ُفَقَراء ُيْغنِِهُم 
اللَّ���ُه ِم���ن َفْضِل���ِه َواللَّ���ُه َواِس���ٌع َعِليٌم{، 
)النور/32(، وقال رسول الله )صلى الله 
علي���ه وآل���ه(: »اتخذوا األه���ل فإنه أرزق 
لكم«، وفي حديث اخر عن أبي عبد الله 
)عليه الس���الم( قال: »م���ن  ترك التزويج 
مخاف���ة العيل���ة فقد أس���اء بالل���ه الظن«، 
واحادي���ث اخ���رى تنص���ح الش���باب بعدم 
التش���بث بهذه االعذار واللج���وء الى بيت 
الزوجية، ومن االعذار الدارجة في الئحة 
الش���باب هي ان الزواج يسلب احلرية منهم 
وان���ه فعال كم���ا يقال انه القف���ص الذهبي 
الذي يحبس���ني، فمجرد الدخول فيه يعني 

عدم الرجوع الى احلرية، ومن هنا اسأل 
الشباب مجموعة من االسئلة: هل 

ان مفه���وم احلري���ة ب���أن يبقى 
االنسان عازبًا؟، وهل هناك 

شاهد او مثاًل على حالة 
حصلت تفيد ان الزواج 
مثله كمثل الس���جن؟، 
املفترض ان  ارى م���ن 
اعطي فرصة للقارئ ان 
يفكر ويجيب هو بنفسه 
عل���ى هذه االس���ئلة، 

ولك���ن اود االش���ارة الى 
م وجود نوع من الشباب تراه قويا  ما ا

الرجال ولكنه ضعيف امام النساء، وهو ما 

يدعو للقلق مخافة الس���قوط ليس 
في القفص الذهبي فحس���ب 
بل في )القفص البرونزي(.
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سؤال تبادر للكثير منا.. هل يحلم 
املكفوف���ون، وإن كانوا كذلك فماذا 

يرون؟
مما ال ش���ك فيه نحن كبش���ر نحلم 
كثي���رًا بأم���ور حياتي���ة من���ر بها، أو 
نتمن���ى ان منر بها، أو ام���وٍر ينتابنا 
اخلوف من حدوثها، حيث نرى في 
األحالم صورًا ملواقف حتدث امامنا، 
نراها أو نس���معها فنتفاعل معها كما 
يح���دث ف���ي الواق���ع متام���ًا، كون 
األحالم هي انع���كاس تفكير العقل 
الباطن باألش���ياء املتكررة الظهور أو 
املوجودة في ص���ورة اخليال، والتي 
ع���ادًة ما تك���ون عب���ارة عن رؤى 
بصري���ة إل���ى حٍد كبير ألن حاس���ة 
البصر هي من أكثر احلواس اخلمس 
اس���تخدامًا، لكن األمر ليس كذلك 

بالنسبة للجميع.
فل���و أردنا مثاًل تش���خيص املس���ألة 
على الكفيف...لسألنا أنفسنا كيف 

يتخي���ل الكفيف اللون االس���ود؟؟ 
وه���و م���ن املمكن ان���ه ال يعلم إمنا 
يراه وهو ُمغَم���ض العينني هو ذات 

اللون.
وبحس���ب منظم���ة الصح���ة العاملية 
والدراسة التي اجراها مجموعة من 
الباحث���ني الدمناركيني على مجموعة 
من االشخاص املكفوفني واملبصرين 
لبيان وجه االخت���الف في مضامني 
احالمهم، أثبتوا فيها إن االشخاص 
الذين ولدوا مكفوفني بأن أحالمهم 
ال تتضم���ن أي رؤى بصري���ة على 
اإلط���الق، لذلك تك���ون أحالمهم 
مليئ���ة باملدخالت احلس���ية، مبا في 
ذلك االصوات والتذوق وغيرها من 
احلواس االخرى التي يس���تخدمونها 

للتنقل في عاملهم ماعدا البصر.
لذل���ك ف���إن الكفيف ي���رى احالمُه 
ب���ذات الطريقة الت���ي يعيش بها في 

حالة اليقظة.

أما االشخاص الذين اصيبوا بالعمى 
بعد سن اخلامسة أو ابكر فمن النادر 
جدًا أن يروا ش���يئًا ف���ي احالمهم، 
وباملقاب���ل األش���خاص الذين فقدوا 
بصره���م في س���ن متأخ���رة فإنهم 

يحلمون بصورة بصرية.
ومم���ا اثبتت���ه الدراس���ات ايض���ًا بأن 
املكفوفني كثيرًا م���ا تكون احالمهم 
عب���ارة ع���ن كوابيس ت���دور حول 
مخاوفهم في حالة اليقظة كالسقوط 
ف���ي حف���رة أو االصطدام بس���يارة 

وغيرها.
وأما من ناحية اخلصائص الش���عورية 
لألحالم فليس هناك فرق بينهم وبني 
املبصري���ن كونهم يتأثرون ش���عوريًا 
بأحالمهم بنفس الطريقة فيش���عرون 
باحلزن والس���عادة والغضب واخلوف 
وجميع املش���اعر التي ميكن لإلنسان 
الشعور بها.                   

ما ال
تعرفه عن المكفوفين

  ُألفت الفتالوي
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إن  باش(،  توب  )مراد  الدكتور  الرتكية  التقنية  كارادنيز  بجامعة  الطب  كلية  يف  العامة  الصحة  أستاذ  حذر 
استهالك املياه الباردة واملتجمدة بعد اإلفطار مبارشة، يمكن أن يؤدي إىل اضطرابات وتشنجات يف املعدة، 
د الدكتور »باش« عىل رضورة ضبط استهالك السوائل واألغذية بدقة، بسبب طول فرتة الصيام وارتفاع  وشدهّ
عقب  الباردة  واملرشوبات  املياه  تناول  من  »باش«  وحذر  للتغذية،  املتاحة  الفرتة  وقرص  احلرارة،  درجات 
هذه  إن  حتى  وتشنجها،  املعدة  يف  اضطرابات  خلق  إىل  ذلك  يؤدي  أن  إمكانية  إىل  مشريا  مبارشة،  اإلفطار 

»باش«  ونبه  أخطر،  تسبب مشاكل صحية  وبالتايل  أخرى  أمراض  أعراض  مع  تتفاعل  قد  التشنجات 
اجلسم  يفرزها  التي  املياه  مدة طويلة، ألن كمية  مياه  اجلسم دون  يبقى  أال  إىل رضورة  الرتكي 

)العرق( يف األيام احلارة أكثر من األيام املعتادة، وينبغي تعويض ذلك يف الفرتة الواقعة بني 
د »باش« عىل رضورة تناول الشاي بعد ساعة إىل ساعتني من  اإلفطار والسحور،كام شدهّ

اإلفطار، داعيا إىل تنب اإلفراط يف استهالكه.

اكتشف علامء فضاء كوكبًا خارج املجموعة الشمسية، من خالل التلسكوب الفضائي األمريكي 
)كيبلر(، وقد أطلق عىل الكوكب اسم »كيبلر-1647يب، مبينني ان الكوكب يدور حول شمسني 
يف مسافة متوسطة ويعترب أكرب كوكب مكتشف حتى اآلن يشتبه يف أن يكون مناسبًا للحياة، حيث 
يتم دورته حول النجمني يف ألف و1107 يوم ، أي أن سنته أكرب من السنة األرضية بثالثة أضعاف، 
ويقدر العلامء عمره بأربعة مليارات و400 مليون سنة، أي أنه من عمر كوكب األرض، وهو يقع 
الضوئية  السنة  أن  علاًم  األرض،  من  ضوئية  سنة  و700  آالف  ثالثة  بعد  عىل  الطائر،  كوكبة  يف 
الواحدة تساوي عرشة مليارات كيلومرت،وذلك يمكن من خالل قياس الضوء املحجوب معرفة 
حجم الكوكب وبعده عن نجمه، ولكن احلجم الكبري للكوكب... ويذكر ان كوكب)كيبلر(  هو 

األحد عرش املكتشف منذ العام 2005 من بني الكواكب التي تدور حول نجمني

لماذا المشروبات الباردة على اإلفطار تضّر المعدة..؟

اكتشاف كوكب بعمر األرض والسنة فيه )1107( ايام..!

أكدت أحدث الدراسات أن اللغة اإلنجليزية هي األكثر حتدثا يف العامل، إذ يبلغ عدد الناطقني هبا 
نحو) 1.5 ( مليار شخص، مقابل) 1.1 ( مليار نسمة يتحدثون الصينية و)650 (

مليون شخص يتحدثون اهلندية و)450 (مليونا يتحدثون اإلسبانية و)370 
العربية املركز السادس  اللغة  الفرنسية، فيام احتلت   (مليونا يتحدثون 

(مليون  قرابة) 300  هبا  يتحدث  اللغات حتدثا، حيث  أكثر  بني 
شخص، ومع أن اإلنجليزية هي األكثر حتدثا، غري أن عدد 

)  375 عىل)  يزيد  ال  أم،  كلغة  اللغة،  هبذه  الناطقني 
مليون شخص، يف حني أن عدد الذين يتحدثون اللغة 
)  982 بحوايل)  يقدر  األم  لغتهم  بوصفها  الصينية 
و)330  اهلندية  للغة  (مليونا  و)360  شخص  مليون 
ويف  للعربية،  و)206(  (للفرنسية  و)79  (لإلسبانية 
عرش  واحل��ادي  األملانية  اللغة  ج��اءت  العارش  املركز 
اليابانية ، واحتل اللغة الكورية املركز الثاين عرش كأكثر 
انتشارا، ويتحدث هبا 78 مليون شخص هم  اللغات 

السكان الكوريون يف شبه اجلزيرة الكورية.

العربية السادسة بين أكثر اللغات تحدثا في العالم...!
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االدمان  التواصل االجتامعي حد  بمواقع  الدائم  االنشغال  أن  العلامء  رأى 
يزيد من التوتر وخيفض إنتاجية الفرد عىل كافة األصعدة، مؤكدين ان هدر 
ساعات كل يوم عىل متابعة رسائل الكرتونية ال معنى هلا وحسابات تطفلية 
دائاًم(  مفتوحة  )األجهزة  ثقافة  وأن  االجتامعي،  التواصل  شبكات  عىل 
ويشري  االنتاجية،  وقلييل  عصبيًا  متوترين  تعلنا  الذكي،  اهلاتف  يفاقمها 
الربوفيسور )السري كاري كوبر( من كلية مانشسرت يف بريطانيا اىل ان زهاء 
40 يف املئة من األشخاص اليوم يستيقظون وأول ما يفعلونه هو فتح بريدهم 
االلكرتوين، وأن إلقاء نظرة عىل الربيد االلكرتوين هو آخر يشء يفعله 40 
يف املئة آخرون قبل النوم، وتوصلت دراسة أجراها معهد االدارة القانونية 
يف بريطانيا عن نوعية حياة العمل يف عام 2016 اىل أن هذا اهلوس بالربيد 
االلكرتوين خارج ساعات العمل يعل من الصعب عىل كثريين أن يغلقوا 
اجلهاز ويرحيوا عقوهلم، واملفارقة أن التكنولوجيا التي تسبب لنا هذا التوتر 

العصبي وهذا االدمان عىل إبقاء أجهزة اهلاتف الذكي مفتوحة.

بفريوس  سيصابون  الذين  األشخاص  عدد  إن  األوبئة  علامء  أكد 
)زيكا( يف األلعاب األوملبية املقررة يف) ريو دي جانريو( سيصل إىل) 
15( شخصا، ودعا ) 200 ( طبيب وعامل وباحث يف رسالة مفتوحة 
إىل تأجيل أو نقل دورة األلعاب األوملبية املقررة بسبب خماطر انتشار 
الفريوس، وجاء يف الرسالة املرسلة إىل املديرة العامة ملنظمة الصحة 

العامل  دول  جيع  من  أجنبي  سائح  ألف   500 يأيت  عندما  العاملية: 
عودهتم  وبعد  بالفريوس  اصابتهم  احتامل  هناك  األلعاب  حلضور 
إىل بلداهنم تصبح العدوى وباء عامليا، مؤكدين ان مههم الرئييس هو 
الصحة العامة يف العامل ألن )زيكا( تؤثر عىل الصحة بطريقة مل يسبق 

أن حصلت من قبل.
إال أن منظمة الصحة العاملية رفضت طلب العلامء، فتنظيم األلعاب 
املحدد هلا - حسب تعبريها - لن حُيدث تغيريا  الوقت  األوملبية يف 
احلكومة  قالت  )زيكا(، وبدورها  انتشار فريوس  ما خيص  كبريا يف 
الربازيلية إن فرص تعرض السياح والرياضيني لإلصابة بالفريوس 

خالل أوملبياد الربازيل ضئيلة جدا.

االدمان على األجهزة الذكية يزيد 
من التوتر ويخّفض االنتاجية...!

علماء يتوقعون انتشار  فيروس )زيكا( 

في أولمبياد )ريو دي جانيرو(

املنتجات  من  كمية  تناول  أن  إىل  كنديون  علامء  توصل 
ختفيض  إىل  يؤدي  الشعري  تركيبها  يف  يدخل  التي  وامل��واد 
نسبة )الكوليسرتول( يف الدم ويف مناطق أخرى من اجلسم، 
لألشخاص  مهمة  ستكون  املعطيات  هذه  أن  معتقدين 
السكري،  وأم���راض  القلب  أم���راض  خلطر  املعرضني 
واألشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسرتول 

يف الدم.
وقال )فالديمري فوكسان( من جامعة تورونتو الكندية إن 
الشعري حيتوي عىل ألياف تساهم يف ختفيض مستويات املواد 
الكوليسرتول كالدهون،  التي حتتوي عىل نسب عالية من 
أهم  من  واحدا  يعترب  الشعري  أن  إىل  حتليله  بعد  متوصال 
العنارص املفيدة يف نظامنا الغذائي لصحة القلب واألوعية 
الكوليسرتول  نسبة  خفض  يف  ملسامهته  نظرا  الدموية، 
غرامات   6 إىل   5 تناول   أن  إىل  دراسته  ملخصا  الدم،  يف 
مستوى  ختفيض  عىل  ق��ادر  شهر  ملدة  الشعري  ألياف  من 
الكوليسرتول يف الدم بنسبة 7 % كام أنه خيفض خطر تطور 
الدم وأمراض  تصلب الرشايني ويقلل من خطر جلطات 

القلب األخرى .

ُيطهر  الشعير  ان  يؤكدون  علماء 
الجسم من الكوليسترول
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العقل عىل اجلهل، تسرُي عجلة احلياة عىل  ينترص  فعاًل عندما 
الدواعش  أن كتَب  آمنة، فحدَث  الصواب ونحو هناية  جادة 
ة(  عىل أحد خزانات املاء يف الفلوجة )خالفة عىل منهاج النبوهّ
وهم مكذبون بقلوهبم هلذا املنهاج فام كاَن من رجالنا األبطال 
شيئًا  وا  يغريهّ أن  إال  اإلرهابيني  دنس  من  الفلوجة  حترير  بعد 
اهلل  يريدها  التي  الصحيحة  هي  لتكون  العبارة  يف  بسيطًا 
)سبحانه وتعاىل( فأضيفت نقطتان حلرف اجلر )عىل( فصارت 
النبوة(...  منهاج  عيلهّ  )خالفُة  اليوم  العبارة  لتكون  )عيل(.. 

فأنعم بعيلهّ )عليه السالم( ورجاله وحمبهّيه.

حينام  فإنك  القلب،  حمراب  هو  للعبادة  حمراب  أنسب   *
تعبد اهلل يف هذا املحراب تتمع املالئكة عندك.

الدعوة  وبطاقة  اجلنة  يف  يكون  احلقيقي  ميالدنا  حفل   *
مرسلة سلفًا، إنام احلاجة يف أخذها بتقوى القلوب.

* أفضل )حمالت( اجلنة قد خصها رهبا ألفضل من حتىل 
بالدين قلبا وقالبًا.

* إن مل تكن يد للمصافحة وقلب عىل شفتيه إبتسامة، ملا 
ضحكت السامء لألرض حلظة واحدة.

* هل تعلم أن الشيطان يرفع علم النرص عىل قلب اإلنسان 
كلام يرتكب ذنبًا.

بأفعالنا  ينكرس  قد  املالئكة  جناح  كام  ينكرس،  القلب   *
السيئة.

* القلب الذي مل يتحرك يف اليوم مخس مرات )بإسم ربك( 
أمسك بنبضه، فلعله ميت ينتظر مراسم الدفن أو أنه عىل 

شفا جرف هار من املوت، ينتظر اإلحياء من األحياء.
* القلب أكرب مطار يف وجودك، أسمح لطائرة اإليامن أن 

هتبط فيه بأمان.

قيل لالمام الصادق )عليه السالم(: ان عامر الدهني الكويف شهد اليوم عند بن ايب ليىل قايض الكوفة بشهادة ولكن 
ُتقبل شهادتك، النك  فقد عرفناك ال  يا عامر  القايض: قم  له  قال  القايض رد شهادته النه شيعي رافيض. حيث 

رافيض. فقام عامر ليخرج وقد ارتعدت فرائصه وأخذ ينشج ويبكي.
فقال له القايض: انت رجل شجاع ومن اهل العلم ان كان يسوؤك ان يقال عنك رافيض فتربأ من الرافضة، فتصبح 
من اخواننا. فقال له عامر: يا حرضة القايض، ما ذهبت واهلل حيث ذهبت انت وما عىل هذا بكيت، ولكني بكيت 
ألنك نسبتني اىل الرافضة وهي رتبة رشيفة لست أنا من اهلها الن هذا لقب عظيم ال استحقه ،وحيك أيا القايض 
لقد حدثني موالي الصادق )عليه السالم( ان اول من سمي بالرافضة هم السحرة الذين ملا شاهدوا آية موسى 
)عليه السالم( يف عصاه امنوا به واتبعوه ورفضوا امر فرعون ،واستسلموا لكل ما نزل هبم من عذاب ،فسامهم 

فرعون الرافضة، ملهّا رفضوا دينه، )فالرافيض كل من رفض جيع ما كره اهلل وفعل كل ما امره اهلل(.
تلقبت هبذا االسم الرشيف )رافيض( عندها  قلبي وقد  ان يطلع اهلل عز وجل عىل  وقد بكيت عىل نفيس خشية 
سيعاقبني ريب ويقول: )يا عامر اكنت رافضيًا رافضًا لألباطيل عامال بالطاعات كام قيل لك( ،فيكون ذلك موجبا 
لشديد العقوبات(. عندها قال االمام الصاق )عليه السالم( ملا سمع بذلك: )لو ان عىل عامر  من الذنوب ما هو 
اعظم من السموات واالرضني ملحيت عنه هبذه الكلامت ،واهنا لتزيد يف حسناته عند ربه عز وجل حتى يعل كل 

خردلة منها اعظم من الدنيا الف مرة(. 

معنى أن تكوَن رافضيًا

نقطتان لتصحيح الخطأ من القلب إلى القلب
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صورة وتعليق

صّدق أو ال تصّدق

موقٌف حازم

ق أن أحَد الشوارع يف مدينة العامرة  ق أو ال تصدهّ صدهّ
أصبح يلفت أنظار اجلميع بسبب جاله وإبداع اليد 
العامرية يف إخراجه بالصورة الالئقة التي تليق بأهل 
ال  صورته  تشاهد  فعندما  وزائريا،  املدينة  هذه 
للمرة  لَك  وخياُل  العامرة  شوارع  أحد  أنه  ق  تصدهّ
املدن األوربية، فلامذا ال تكون  أنهّه يف أحد  األوىل 
شوارعنا كلها مثل هذا الشارع وأين األموال التي 
للمحافظات  املاضية  السنوات  خالل  رصفت 
حتهّى مل يستطيعوا أن يصنعوا شارعًا واحدًا مثل 

شارع العامرة هذا؟
ُيروى أن اجلنرال الفرنيس )هنري غورو( وخالل االحتالل الفرنيس للوطن العريب، 
أبلغ يومًا رئيس وزراء سوريا آنذاك فارس اخلوري بأن فرنسا مل تأِت الحتالل بلده 
وإنام حلامية مسيحيهّ الرشق، فام كان من اخلوري إال أن قصد اجلامع االموي يف سوريا 
واعتىل منربه وقال: إن كانت فرنسا تدعي أهنا احتلت سوريا حلاميتنا نحن املسيحيني 

من املسلمني، فأنا كمسيحي أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل.
فأقبل عليه مصلو اجلامع ومحلوه عىل األكتاف، وخرجوا به إىل أحياء دمشق القديمة، 
يف مشهد وطني تذكرته دمشق طوياًل، ويف خضمهّ هذا املنظر املبهج، خرج مسيحيو 
دمشق يف مسرية حاشدة مألت دمشق وهم يتفون )ال إله إال اهلل.. حممد رسول اهلل(، 

فلم يكونوا منقسمني إىل مسلمني ومسيحيني ولكن كان كل أبناء الوطن سوريني!!

صورة نادرة للزعيم  العالمة السيد عناية اهلل جمال الدين ... الجد المباشر 

للشاعر السيد مصطفى جمال الدين ... قرية المؤمنين عام 1٩٥2 م نقطتان لتصحيح الخطأ
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حفظ القرآن الكريم للمكفوفين
تقيم العتبة الحسينية المقدسة دورة لحفظ القرآن الكريم للمكفوفين 

بالتعاون ما بين شعبة النشر في قسم االعالم ودار القران الكريم ، حيث ان اخر موعد 
للتسجيل في 30/رمضان/1437هـ الموافق 2016/7/6م ، على ان يكون الدوام خمسة 
ايام في االسبوع بواقع ساعتين يوميًا من )٩-11( صباحًا خالل الفترة الصيفية ماعدا 
القادم  الدراسي  العام  بداية  وعند  استراحة،  تكون  فانها  والسبت  الجمعة  يومي 

سيكون الدوام ليومي الجمعة والسبت فقط بواقع ساعتين يوميًا .
علمًا ان النقل تتكفل به العتبة الحسينية المقدسة..

مكان اقامة الدورة : مدرسة االمام علي )عليه السالم( لتعليم حفظ القرآن الكريم 
في منطقة الحر الصغير.

للتسجيل او االستفسار  يرجى االتصال على االرقام التالية :
07717٩64640 – 078011126٥1 

او مراجعة )قسم االعالم – شعبة النشر( في الحائر الحسيني – باب الرأس الشريف.

دورة 


