
لي�س هناك �أجلى وال �أف�صح وال �أجمل ل�صانًا ومنطقًا وحكمة وكلمة...و وكل ما ميكن �أن يو�صف 
بالَكِلم من معاين �لبالغ و�لبديع و�ملجاز و�لكناية و�لت�صريح و�لتلميح، كالر�صول �الأعظم )�صلى �هلل 
�ل�صماو�ت  رُب  قال عنه  ولنقف عند من  �ل�صالم(،  �ملوؤمنني )عليه  �أمري  وو�صيه  و�صلم(  و�آله  عليه 
ال َوْحٌي ُيوَحى(، ولنتوجه نحو عنو�ننا مرٌة �أخرى: )�َلْيُد  و�الأر�س: )َوَما َيْنِطُق َعِن �ْلَهَوى * �إِْن ُهَو �إِ

�لُعْلَيا َخرْيٌ ِمَن �َلْيِد �ل�ُصَفْلَى(، �إذ نقول: من �لظاهر يف هذه �ملفرد�ت �لبديعة لر�صول رب �لعاملني، 
ِة َمن ُيحمد،  �أنَّ �لـُمبادر بال�صدقة �أو �الإح�صان للفقري �أو �مَلُعْوز هو َخرْيٌ ِمّنه، فهو قد وقع يف َخْانَّ

ا �لرب. و�أمَتَلَك ِر�صَ
وهو  ـ  �ل�صريف،  �حلديث  هذ�  معنى  لتف�صري  �ملفدى،  مرجعنا  لدى  وقويف  مع  ولكن 

يحاور َمن ُيريد �أن يتعرف على �الإ�صالم ومنطق قوته وروحانّيته ودميوِمته وحيوّيته وكّل 
هذه �ملعاين �جلليلة، حيث يجعل لالإن�صانية �لر�حة �لنف�صية؛ فهو من يغمر �لفقري 

باالرتياح رغم فقره؛ و�لغني كذلك، و�حلديث ملرجعنا �ملفدى ـ �إن ما نت�صوره من 
�ملعنى �للفظي �لعابر ال يتو�فق مع �ملعنى �لو�قعي له، فثمة قرينة تتبعها رو�يات 
لر�صول  تبعًا  �ل�صالم(  )عليهم  �لبيت  �أهل  �أئمة  لدن  من  و�أد�ء  وت�صريحات 
�إىل  ُيقدمون  �ل�صالم( حينما  فهم )عليهم  لنا ذلك؛  لتف�صر  �الإن�صانية )�س( 
من  ُيت�صور  كما  �لعك�س  ال  ـ  �الأعلى  نحو  �الأ�صفل  من  يقدمونها  �إمنا  �ملحتاج، 
�لظاهر �لكالمي للرو�ية ـ وبكّل خ�صوع نحو �الأعلى؛ وبر�حة �ليد، وبكل �عتز�ز 
وتقدير ليلتقطها �ملعوز، ُم�صعرين �ملُقابل باأن هذ� �لعطاء و�جب �أوجبه �ل�صارع 

َة فيِه، بل ويقبلون ما �صيقّدمونه للمعوز. �ملقد�س، وهو �أد�ء �إن�صاين ال منَّ
َحرّيًا بنا �أن نتاأمل ونقف كثريً� بكل �إجالل و�إطر�ء جتاه عظمة �إ�صالمنا 
و�صاحب ر�صالته، وقر�آننا وُترجمان وحيه، و�أخري� مع علمائنا، لن�صيح بعد 

ذلك مبيد�ن �لتقدم و�لرقي �الإن�صاين و�لروحي، قبل �ملادي، وحينها ننتقل 
�لعالية،  �لروحانية  هذه  من  و�قعنا  �أين  باأ�صف  لنقول  �ليوم،  عاملنا  �صوب 

نف�صه  �ملن�صب  ُذو  َعر  �أ�صَّ هل  وذ�ك؟  هذ�  من  بلدنا  خدمة  عليهم  يجب  ومن 
قبل �الآخرين �أّنُه ُمد�ن ومق�صر جتاه �صعبه، وهل وهل...؟ قائمة يطول ذكرها، 

)لو  جميعًا:  لل�صا�صة  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  ُيرّدده  مبا  و�أُذكر  �أخريً�  لنقف 
د�مت لغريك ملا و�صلْت �إليك(.
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ناأمل �أن يعي �ملجتمع �لدويل باأن عر�قًا قويًا ذ� �صيادة 
كاملة هو يف �صالح �لعامل و�ملنطقة ككل، جاء ذلك لدى 
لقاء �صماحة �ملرجع )د�م ظله( مع �ل�صيد بوري�س بو�لون 
�ل�صيد  �صفري فرن�صا يف �لعر�ق، و�لذي حمل ر�صالة من 
نيكوال �صاركوزي  رئي�س فرن�صا �حلايل، حملت يف طياتها 
�النفتاح �لكامل و�لعملي مع �لعر�ق، ويف جميع �مليادين 
�القت�صادية و�ل�صيا�صية، موؤكدً� �أن موقف فرن�صا �ل�صلبي 
من �مللف �لنووي �الإير�ين ال عالقة له بتاتًا مع �لطائفة 
و�الحرت�م  �لود  مفرد�ت  لكل  حمله  معلنًا  �ل�صيعية، 
ورقي  �أكدت على حت�صرها  �لتي  �لعريقة  �لطائفة  لهذه 
�أملح  جهته  من  �الأ�صرف،  �لنجف  مقدمتها  ويف  فكرها، 
�صماحة �ملرجع )د�م ظله( �إىل �إن �مل�صكلة ـ �مللف �لنووي 
�الإير�ين ـ �صيا�صية ال �أمنية ، ونحن ل�صنا ب�صدد �لتدخل 
ظله(  )د�م  �صماحته  د�عيًا  ملفات،  هكذ�  مثل  يف 
فرن�صا  ت�صحح  �أن  �صرورة  �إىل  �لوقت  بنف�س 
مع  وقفت  حينما  �ل�صابقة  �أخطاءها 
�لبط�س  لي�صتد �صاعده يف  �لبائد  �لنظام 
باأبناء �لعر�ق، و�إ�صعال �حلروب يف �ملنطقة، 
وبالتايل �إيقاع �لعر�ق حتت طائلة �لبند �ل�صابع 
و�قت�صاده،  �لعر�ق  كاهل  �أثقلت  قد  ديو�نًا  وحتميله 
�أن تقف مع �لعر�ق لكي  فعلى فرن�صا و�لدول �ملتح�صرة 
�لذي  �صد�م  نظام  مع  وقفت  حينما  ذنبها  عن  تكفر 
�لوقت )د�م ظله(  �لعر�قي، م�صيدً� بنف�س  �ل�صعب  ذبح 
كاهل  عن  للتخفيف  باري�س  نادي  يف  �لفرن�صي  باملوقف 
�لعر�ق وديونه �لتي جاءت من حماقات �لنظام �لبائد، 
�الإن�صاين  �لعامل  وكل  فرن�صا  تتجه  �أن  �أمله  عن  معربًا 

خطًى  يخطي  �أن  �إىل 
جادة لرفع طائلة �لبند 
�لعر�ق،  من  �ل�صابع 
ليكون قويًا يتفاعل بكل 
�أ�ُص�س  وعلى  �إيجاب 
�ملنفعة  تبادل  عالقات 

�القت�صادية و�ملعرفية.
م�صاألة  �صدد  ويف 
يف  ومنعه  �حلجاب 
�لفرن�صية،  �ملد�ر�س 
عن  �صماحته  �أ�صار 
لهذ�  و�أمله  �متعا�صه 
ملبادئ  �ملخالف  �ملوقف 
�ل�صخ�صية،  �حلرية 
ملبد�أ  و�ملخــــــــــــــــــــــالف 

فرن�صا  تعي  �أن  البد  �أنه  �صماحته  م�صريً�  �لدميقر�طية، 
�أبي  بن  علي  ��صالم  هو  �حلقيقي  �الإ�صالم  �أن  و�أوربا 
طالب )ع( ال �إ�صالم بن الدن، موؤكدً� �أي�صًا �إن �الإ�صالم 
مع �الإبد�ع، وينطلق من �إر�دة وقناعة �لفرد ال باالإجبار، 
قد  �الإ�صالم  �أن  هو  �أتخيله  �لذي  �أن  �صماحته:  م�صريً� 
�أُ�صيء فهمه، فعلى �ل�صعوب �ملتح�صرة �أن تقوم بدر��صة 
فالنجف  �ل�صحيحة،  م�صادرها  من  م�صد�قية  معمقة 
�الأ�صرف فاحتة قلبها لكل طالب علم وحقيقة، وم�صتعدة 
للم�صاعدة يف ن�صر �الإ�صالم، م�صريً� �صماحته �أن �الإ�صالم 
�إىل  م�صريً�  �الإن�صان،  �حرت�م  لثقافة  �أ�ص�س  من  �أول  هو 
�صنفان:  �لنا�س  �ل�صالم(:  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري  قول 

�إما �أخ لك يف �لدين، �أو نظري لك يف �خللق، م�صتعر�صًا 
�حلديث  هذ�  يف  و�الإن�صانية  �لفكرية  �جلو�نب  �صماحته 
�أن �الإن�صانية لو �لتزمت  �أت�صور  �أي�صًا:  �ملبارك، ومعقبًا 
بقول �الإمام �حل�صني )عليه �ل�صالم(: ال �أبد�أ بالقتال، ملا 
كان هناك �أدنى ظلم على وجه �خلليقة، م�صريً� �إىل تفرع 
هذ� �ملفهوم ملعاين �لقتال �ل�صيا�صي و�القت�صادي ف�صاًل 

عن �لقتال �لع�صكري.
يف  �صعادته  عن  بوري�س  �ل�صيد  �أكد  جانبه  من 
�لنجف،  ملدينة  بزيارته  و�عتز�زه  �ملبارك،  �للقاء  هذ� 
�لعر�قية  �لعالقات  لتنمية  �لعملية  �جلو�نب  م�صتعر�صًا 
�لفرن�صية، وم�صريً� �إىل �صعي فرن�صا �حلثيث الإز�لة طائلة 

�لبند �ل�صابع عن �لعر�ق.

�ملرجع  ل�صماحة  و�لتربيك  �لتهنئة  تقدمي  �إطار  يف 
�ل�صريف،  �لنبوي  �ملبعث  يوم  مبنا�صبة  ظله(  )د�م 
جابر  �الأ�صتاذ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  ��صتقبل 
�أكد  �لعر�قي،  �لثقافة  لوز�رة  �الأقدم  �لوكيل  �جلابري 
�صماحته يف هذ� �للقاء على �صرورة �الإ�صر�ع يف ت�صكيل 
�ختيار  وجوب  على  �أي�صًا  م�صريً�  �لعر�قية،  �حلكومة 
�ل�صخ�صيات �لتي �صتت�صلم �ملنا�صب �لوز�رية على �أ�صا�س 
و�صعبه  �لعر�ق  �جل  من  �لعمل  يف  و�الإخال�س  �لكفاءة 
�ملظلوم، د�عيًا �صماحته جميع �لعر�قيني لال�صتلهام ـ يف 
ـ من �صرية ر�صول �الأعظم )�س(  هذه �لذكرى �ملباركة 
نحو  �إلينا طريقنا  يهدي  ونورً�  لنا نرب��صًا،  تكون  �أن  يف 
�الإخال�س و�ل�صدق يف �لعمل، وتوحيد �ل�صف، لت�صييع 
�لعر�ق،  �أذى  �إىل  �لر�مية  �ل�صيا�صية  �ملخططات  جميع 

�ملخل�صون  يفكر  �أن  �صرورة  و�إىل 
ملا  حدٍّ  لو�صع  �لبلد  هذ�  �أبناء  من 
من  �ل�صيا�صية  �لعملية  �إليه  توؤول 
مز�لق ت�صب يف ُجلها �إىل �لتهاون 
و�لتاأجيل يف خدمة هذ� �لبلد �لذي 
بالق�صرية  لي�صت  لفرت�ت  ر�صخ 
حتت هوة �لعوز و�لفقر ونق�س يف 

�خلدمات و�الأمن.
�جلابري  �الأ�صتاذ  وقدم  هذ� 
�صرحًا حول �الأحد�ث �جلارية على 
م�صاور�ت  من  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة 
ولقاء�آت لت�صكيل �حلكومة �لعر�قية 

�ملقبلة.

بالإجبار. ل  الفرد  وقناعة  اإرادة  من  وينطلق  الإبداع،  مع  الإ�سالم  	•
لدن. بن  اإ�سالم  ل  )ع(  طالب  اأبي  بن  علي  اإ�سالم  هو  احلقيقي  الإ�سالم  	•

ذنبها حينما وقفت مع  تكفر عن  لكي  العراق  اأن تقف مع  املتح�سرة  والدول  على فرن�سا  	•
نظام �سدام الذي ذبح ال�سعب العراقي

�سماحة املرجع )دام ظله( لدى ا�ستقباله ال�سفري الفرن�سي

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وكيل وزير الثقافة الأ�ستاذ جابر اجلابري
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�أكد �صماحة �ملرجع )د�م ظله( ـ لدى 
��صتقباله �الأ�صتاذ فالح �لفيا�س و�لذي ر�أ�س 
وفد تيار �الإ�صالح �لوطني ـ على �صرورة �أن 
�الإ�صر�ع  يف  �ل�صيا�صية  �لكتل  جميع  تعمل 
�جلديدة،  �لعر�قية  �حلكومة  لت�صكيل 
من  �لوزر�ء  يكون  �أن  �صرورة  على  م�صددً� 
�لقادرة  و�ملخل�صة  �لكفوءة  �ل�صخ�صيات 
وتوفري  و�لعر�قيني  �لعر�ق  خدمة  على 

�الحتياجات �ل�صرورية للمو�طن �لعر�قي.
�صرحًا  �لفيا�س  �الأ�صتاذ  وقدم  هذ� 
من  �ل�صيا�صية  �الأروقة  يف  يدور  ما  حول 
�حلكومة  لت�صكيل  وم�صاور�ت  �جتماعات 
�الجتماع  وح�صر  كما  �ملقبلة،  �لعر�قية 
�لثاين  �لنائب  �لزبيدي  ح�صن  �الأ�صتاذ 
من  وجمع  �ال�صرف،  �لنجف  ملحافظ 

�ل�صيا�صيني �لعر�قيني.

�إن �لعر�ق قدم �لت�صحيات الأجل طريق 
ومبد�أ �الإمام �حل�صني )عليه �ل�صالم( فالبد 
من �ملحافظة عليه، فعليكم �أيها �مل�صوؤولون �أن 
تتو��صعو�  و�أن  �أخوتكم  �ل�صعب  �أبناء  تعتربو� 
يف  معاناتهم  تتح�ص�صو�  �أن  وعليكم  لهم، 
لدى  ذلك  �ل�صرورية، جاء  فقد�ن �خلدمات 
��صتقبال �صماحة �ملرجع )د�م ظله( وفدً� من 

حزب �لدعوة �الإ�صالمية.
وت�صاءل �صماحته: ما �لذي ح�صل خالل 
�ل�صنو�ت �ملا�صية و�أين ذهبت تلك �ملليار�ت، 
�إن حت�صني �لو�صع �القت�صادي ال ياأتي بزيادة 

�لرو�تب ولكن برفع �لو�قع �ملعي�صي للمو�طن، 
�لت�صخم،  ن�صبة  �صرتفع  �لرو�تب  زيادة  �إن 
ح�صته  من  حمروم  �مل�صكني  و�ملو�طن 

�لتموينية.
و�أ�صار �صماحته �أن �أبناء �لعر�ق �صيقفون 
بوجه  وقفو�  كما  مف�صد  كل  بوجه  د�ئمًا 
�صتبقى  �لعر�ق  �أرو�ح �صحايا  �إن  و  �لطاغية، 

ترفرف فوق �صماء �لعر�ق لتلعن ظامليها.
�لوفد  �أع�صاء  �بتهل  �للقاء  نهاية  ويف 
�ملر�جع  يحفظ  باأن  وجل  عز  �لباري  �إىل 

�لعظام و�لعر�ق من �صر �الأ�صر�ر. 

بابل  حمافظ  �مل�صلماوي  �الأ�صتاذ  هناأ 
�ل�صابق، �صماحة �ملرجع بوالدة �أمري �ملوؤمنني 
و�صط  �ل�صالم(،  )عليه  �أبي طالب  بن  علي 
�أنحاء  �ملوؤمنني من خمتلف  ح�صد كبري من 
�لقطر، من جانبه �أ�صار �صماحة �ملرجع )د�م 
ظله( �إن هذه �ملنا�صبة لتدخل �ل�صرور على 
�ملنهج �حلق، فذلك  �ملوؤمنني ومتبعي  قلوب 
طريق �صلكته قو�فل مريدي �حلق و�النت�صار 
غياهب  يف  هاٍو  عنه  و�ملبتعد  للمظلوم، 
�صماحته  د�عيًا  و�لباطل،  و�لطغيان  �لظلم 

و�صيا�صية  �لعر�ق  �أبناء  جميع  ظله(  )د�م 
�أن  يف  �لعطرة  �لذكرى  هذه  من  �ال�صتلهام 
و�أنف�صنا،  بلدنا  �إ�صالح  طرق  جميعًا  ن�صلك 
قد  �لوقت  بنف�س  ونكون  �هلل،  ر�صا  لننال 
�لقادمة،  الأجيالنا  لنقدمها  �الأمانة  �أح�صنا 
ما  �أحوج  �لعر�ق  �إن  ظله(  )د�م  م�صريً� 

لكي  �لغيارى؛  �أبنائه  �إىل  �ليوم  يكون 
ومنفٌذ  مكاٌن  للمف�صدين  يكون  ال 

�لبلد  هذ�  مبقدر�ت  للعب 
�ملقد�س.

ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  �أكد 
�حل�صني  عبد  �الأ�صتاذ  ��صتقباله  لدى 
على  ـ  �لنو�ب  جمل�س  ع�صو  عبطان 
�صرورة �أن تغليب م�صلحة �لعر�ق على 
و�حلزبية،  �ل�صخ�صية  �مل�صالح  كل 
يلحظون  �لعر�ق  �أبناء  �أن  موؤكدً� 
تقدم  �أن  م�صريً�  يخدمهم،  من  جيدً� 

كل  �صرتفع  �لبلد  يف  �الأمنية  �لعمليات 
�أعذ�ر �ملق�صرين يف �أد�ئهم، من جانبه 
عبطان  �حل�صني  عبد  �ل�صيد  �أطلع 
�آخر  على  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة 
جمريات �لعملية �ل�صيا�صية وما يحاول 
�أن يقدمه �ل�صيا�صيون من حر�ك جديد 

يف �حلكومة �لعر�قية �ملقبلة.

تيار الإ�سالح الوطني يف رحاب �سماحة املرجع )دام ظله(

* اإن اأبناء العراق �سيقفون دائماً بوجه كل مف�سد كما وقفوا بوجه الطاغية 
* اإن اأرواح �سحايا العراق �ستبقى ترفرف فوق �سماء العراق لتلعن ظامليها

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل حمافظ 
بابل ال�سابق الأ�ستاذ �سامل امل�سلماوي

�سماحة املرجع ي�ستقبل ع�سو جمل�س 
النواب الأ�ستاذ عبد احل�سن عبطان

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل الوفود 
املهنئة باملبعث النبوي ال�سريف

ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  ��صتقبل 
�ل�صريف  �لنبوي  �ملبعث  مبنا�صبة  �ملهنة 
�لنجف  مدينة  �إىل  �لكربى  و�لزيارة 
حمافظات  خمتلف  من  قدمت  �الأ�صرف، 
�صماحته  لتهنئة  �الإ�صالمية  و�لدول  �لعر�ق 

بحلول �ملبعث �لنبوي �ل�صريف.
�تى  �ليوم  هذ�  �ن  �صماحته  و�أ�صار 

لتخلي�س �أمًة من ظلمات �جلهل و�لتخلف، 
و�ل�صدق، فبذلك تخل�س  �الإميان  نور  �إىل 

من جهنم وتنعم باجلنان.
�الأ�صئلة  من  عدد  �لوفد  وقدم  هذ� 
بدوره  �لذي  ظله(  )د�م  �ملرجع  ل�صماحة 

قدم �الأجوبة �ل�صافيه لها.
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ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم
خري  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
يوم  �إىل  �أعد�ئهم  على  و�للعنة  �مليامني،  و�آله  حممد  بريته 

�لدين.
ٍة  ُقوَّ ِمْن  ��ْصَتَطْعُتْم  َما  َلُهْم  و�  )َو�أَِعدُّ قال �هلل �صبحانه: 
ُكْم َو�آَخِريَن ِمْن  ِ َوَعُدوَّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ �هللَّ َوِمْن ِرَباِط �خْلَ
ُ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقو� ِمْن �َصْيٍء يِف �َصِبيِل  ُدوِنِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم �هللَّ
ِ ُيَوفَّ �إَِلْيُكْم َو�أَْنُتْم ال ُتْظَلُموَن( �صدق �هلل �لعلي �لعظيم. �هللَّ

�إن حياة �الأمم بثباتها ومت�صكها باملبادئ �لتي توفر لها 
�حلياة �لكرمية ومتهد لها �لطريق �إىل �لرقي حيث ال نهاية 
ملد�رجه، ويف جميع �جلو�نب �لدنيوية و�الأخروية، فاإنه مهما 
وفق �الإن�صان يف �إخ�صاع �لكائنات من حوله يف �صبيل ما يوفر 
�أمامه  تبقى  مقا�صده،  �إىل  �لو�صول  من  وميكنه  له، 
�إليه  تتوق  ملا  و�لنيل  و�لفوز  للرقي  و��صعة  �آفاق 
نف�صه، ونف�س �لفوز و�لو�صول �إىل مق�صٍد ما 
يفتح له جمال �لنظر يف نيل مد�رٍجٍٍٍ وماآرٍبٍ 
�أخرى.. وكذلك �لكالم يف �الرتقاء �إىل مد�رج 
�الآخرة، فاإنه مهما �رتفعت منـزلة �الإن�صان يف عامل 
يبقى  ـ  �صبحانه وهد�يته  وتاأييد من �هلل  بتوفيق  ـ  �الآخرة 
�الرتقاء  مد�رج  تنتهي  وال  و��صعًا  �لرقي  من  للمزيد  �ملجال 

حلد ما.
فيجب على �الإن�صان �أن يو��صل �جلهد يف ك�صب �لرقي 
يف عاملي �لدنيا و�الآخرة، و�أوىل �خلطى يف هذ� �مليد�ن: هو 
عليها،  هو  يفر�صها  �لتي  �لقيود  من  نف�صه  �الإن�صان  حترير 
عليه  يفر�صها  �لتي  �لقيود  من  و�لتحرر  نف�صه.  هوى  باإتباع 

�أعد�وؤه.
مما  �لقيود:  من  �لنوعني  هذين  نعاين  زلنا  ما  ونحن 
جعلنا ننحدر �إىل قعر �ملهاوي، فهناك قيود فر�صتها نفو�صنا 
قيودها،  من  �حلرية  بن�صمة  نح�َس  فلم  بال�صوء،  �الأمارة 
وكذلك قد فر�س علينا �أعد�وؤنا �لذين ال يروق لهم �أن نعي�س 
�لرقي،  �آفاق  �أمامها  و�نفتحت  كر�متها  نالت  حرة  كاأمم 
فن�صبح من �الأمم �لتي تعي�س يف جنب �الأمم �حلرة �لكرمية؛ 

متلك �أزمة �أمورها بيدها.
�ل�صرـ  ر�أ�س  ـ  و�لعر�ق منذ قرون ومنذ �حتالل معاوية 
�حلرية،  م�صلوب  بالقيود،  مكباًل  بقي  هذ�،  يومنا  و�إىل 
هذ�  يف  فحدثت  �لكرمية،  باحلياة  بالف�صل  عليه  حمكوٌم 
�لتاريخ �لطويل حماوالت، و�نبثقت ثور�ت، �إال �أنها مل تتمكن 
من ك�صب �حلرية، فاإن حترر يف جانب بقى مكباًل يف جو�نب 
�أخرى من �حلياة، بل لو تاأملنا الأدركنا �أنه يف طول هذه �ملدة 
يتنازع عليها  لقمة  كاأنه  يتنازعون عليه،  �لعر�ق  �أعد�ء  كان 

�جلبابرة، و�ل�صحية هو �ل�صعب �لعر�قي.

ونحن �ليوم نتذكر باإجالل و�إكبار وببالغ �الحرت�م تلك 
�الأبطال  و�لع�صائر  و�ملخل�صون  �لعلماء  قادها  �لتي  �لثورة 
�جتاه �ملحتل �لكافر، حيث كان للع�صائر �لغيورة على دينها 

ووطنها �لدور �لكبري و�ملتميز يف جمالني:
�الأول: فهم مغزى هذه �لثورة من خالل تلقي �لتوجيهات 

من علماء �لدين.
و�إي�صال  بينها،  ما  يف  و�لتن�صيق  �لتنظيم  و�لثاين: 
�لتي  �لع�صائر  �أبناء  �إىل  �لعلماء  ل�صان  من  �لثورة  ر�صالة 
قامت بالدور �لرعيلي لهذه �لثورة و�لت�صحيات �جل�صام �لتي 
��صرتخ�صوها يف �صبيل �لدين و�لوطن، وترك ذلك يف ذ�كرة 
�ملحتل �ملعتدي �أثرً� كبريً� مما دفعه من خالل �لنظام �لبائد 
�إىل �ل�صعي يف حمو معاين �لعزة و�لكر�مة و�لعروبة يف نفو�س 
بغريهم،  منهم  �ملخل�صني  تبديل  يف  وجّد  �لع�صائر،  �صيوخ 
ولكنه خاب وخ�صر، و�لع�صائر �ليوم كما عهدناهم على �أُهبة 
�ال�صتعد�د لتلقي �الأو�مر من �لعلماء و�لقيام مبا ميليه عليهم 

دينهم ووطنهم.
ما  �إىل  �ل�صيا�صيني  �نتباه  لن�صرتعي  �لفر�صة  وننتهز 
يعانيه �ل�صعب من �حلرمان وفقد�ن �خلدمات �لعامة، �ملاء 
�الإد�ري...  و�لف�صاد  و�لبطالة  �لفاح�س  و�لغالء  و�لكهرباء 
وال  عزة  ال  �أنه  �لكل  يعلم  و�أن  ـ  طويلة  �لقائمة  ـ  وغريها 
�إال من خالل �ل�صعب، ويجب على كل من  كر�مة لنا جميعًا 
خدمًة  �أنف�صنا  نعترب  �أن  مّنا  �صالحية  و�أدنى  قوة  �أدنى  له 
لل�صعب �ملظلوم �لذي هو �أمانة يف رقابنا جميعًا، فاإن ق�صرنا 

�أ�صد  �الآخر  ولعذ�ب  �أبدً�  �لتاريخ  وال  �ل�صعب،  لنا  يغفر  فلن 
و�أخزى.

و�لعر�ق ماز�ل يعاين �الحتالل �لفكري، و�لثقايف، وهو 
مطمع �أهل �الأهو�ء و�ل�صاللة، فهناك من يطمع يف نفطنا، 
من  وهناك  باخلري�ت،  �ملليئة  باأر��صينا  يطمع  من  وهناك 
يطمع يف ديننا، وهناك من يطمع يف �صلطاننا، و�لعر�ق �أر�س 
�لر�صاالت، و�أر�س �خلري�ت، مليء باالأبطال، و�أ�صحاب �لفكر 
�لنري، و�لع�صائر �لغيورة، وهو قادر على ك�صر �لقيود و�لتحرر 
�صاحل  �إىل  و�لو�صول  كافة،  �ملجاالت  يف  �لعبودية  نري  من 
خمل�صة  �صجاعة  حكيمة  بقيادة  �لكرمية،  �حلرة  �حلياة 
متفانية يف �صبيل �ل�صعب؛ فال ينبغي لنا �أن نركن �إىل �لياأ�س، 
�لقنوط، وقد وعدنا �هلل �صبحانه على  نبتعد عن  �أن  ويجب 
كانت حمط حكومة  كما  �لر�فدين  �أر�س  باأن  �أوليائه  ل�صان 
�أول �إمام من �أئمة �أهل �لبيت )عليهم �ل�صالم( �صتكون مقرً� 
حلكومة �آخر �إمام من �أئمة �أهل �لبيت )�صالم �هلل عليهم(، 
ومتتد �أيدي حكومته لت�صمل �لعامل كله، وميتلئ ق�صطًا وعداُل 

كما ملئ ظلمًا وجورً�، �إنهم يرونه بعيدً� ونر�ه قريبًا.
َو�آِلِه،  َعَلْيِه  َلو�ُتَك  �صَ نا،  َنِبيِّ َفْقَد  �إَِلْيَك  َن�ْصُكو  �إِّنا  َ�لّلـُهمَّ 
ِبنا،  �ْلِفَتِ  َو�ِصّدَة  َعَدِدنا،  َوِقلََّة  نا،  َعُدوِّ َة  َوَكْثَ نا،  َوِليِّ َوَغْيَبَة 
َعلى  َو�أَِعّنا  َو�آِلِه،  د  مَّ حُمَ َعلى  لِّ  َف�صَ َعَلْينا،  ماِن  �لزَّ َوَتظاُهَر 
ُه، َو�ُصْلطاِن  ر ُتِعزُّ رٍّ َتْك�ِصُفُه، َوَن�صْ ُلُه، َوِب�صُ ذِلَك ِبَفْتح ِمْنَك ُتَعجِّ
لُِّلناها، َوعاِفَية ِمْنَك ُتْلِب�ُصناها،  َحقٍّ ُتْظِهُرُه، َوَرْحَمة ِمْنَك جَتَ

ِبَرْحَمِتَك يا َ�ْرَحَم �لّر�ِحمنَي.. و�ل�صالم.

�سماحة ال�سيخ علي النجفي ي�سارك يف املوؤمتر ال�سنوي  لإحياء الذكرى الت�سعني لثورة الع�سرين

كلمة مكتب �سماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�سيخ 
ب�سري ح�سني النجفي)دام ظله( يف ذكرى ثورة الع�سرين

�صماحة  �صارك  �لعر�قية(،  للع�صائر  خالد  �صفر  �لع�صرين،  )ثورة  عنو�ن:  حتت 
و�لتي  �لع�صرين  ثورة  ذكرى  الإحياء  �لت�صعني  �ل�صنوي  �ملوؤمتر  يف  �لنجفي  علي  �ل�صيخ 
و�لتي  �الأ�صرف،   �لنجف  حمافظة  يف  �لع�صائر  �صوؤون  ق�صم  �لد�خلية  وز�رة  �أقامتها 
�أقيمت على قاعة رئا�صة جامعة �لكوفة، هذ� و�ألقى �صماحة �ل�صيخ علي �لنجفي كلمًة 

�الحتالل  قوى  �لعر�قيون  فيها  و�جه  �لتي  �ملباركة،  �لثورة  بتلك  �لعر�قيني  فيها  هناأ 
�لغا�صم و�صطرو� �أروع �لبطوالت ومالحم �لت�صحية، من �أجل بلدهم و�صيادته، ليكونو� 

نرب��صًا ل�صعوب �لعامل �لتي تن�صد �لتحرر و�خلال�س.
وفيما يلي �لن�س �لكامل للكلمة:
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�الأنو�ر  موؤ�ص�صة  من  مباركة  �لتفاتة  يف 
�لنجفية، ويف ظل توجيهات �صماحة �ملرجع )د�م 
ظله( الحت�صان �لفئات �لعمرية كافة، وزجهم يف 
دور�ت تربوية تثقيفية لتنمية �لقدر�ت �لذهنية 
�النتماء  روح  وتعزيز  للطالب،  و�ال�صتيعابية 
با�صرت  �ل�صامية،  تعاليمه  ومعرفة  لالإ�صالم، 
موؤ�ص�صة �الأنو�ر �لنجفية للثقافة و�لتنمية بافتتاح 
 12-5( عمر  من  لالأطفال  �ل�صيفية  �لدور�ت 
ي�صتنري  و�إعد�د جيل  خلق  منها  �لهدف  �صنة(، 
علمية  مادة  من  �لدور�ت  تقدمه  ما  خالل  من 
و��صحًا يف  منهجًا  �الإ�صالم  من  تتخذ  ومعرفية 
�ل�صعي الإحد�ث تطور ملمو�س يف مبادئ �حلركة 
�لعلمية و�لثقافية و�صد �لفر�غ �لعلمي و�لروحي 
�إىل  �لوقت  نف�س  يف  �لدورة  وتهدف  كما  لها، 
لدى  و�لوطني  �لديني  �النتماء  وتعزيز  تقوية 

هذه �لفئات �لعمرية.
يف  درو�س  �لدورة  يف  �لطالب  فيتلقى 

�لقر�آن �لكرمي، و�لعقائد و�لفقه و�الأخالق.
يجدر ذكره �أن �ملوؤ�ص�صة متنح للطلبة عددً� 

�المتحان  يف  �جتياز  ك�صهادة  �المتياز�ت  من 
�لنهائي، وجملة من �جلو�ئز �لتقديرية 

و�صتقدم  كما  �ملتفوقني،  للطلبة 
ترفيهية  �صفر�ت  �لدورة  �إد�رة 
�الأطفال،  لريا�س  وجوالت 

و�صائل  �لوقت  نف�س  يف  موؤمنة 
�لدورة  م�صلتزمات  �لنقل وغريها من 

ب�صكل ع�صري جليل.
�لنجفية  �الأنو�ر  موؤ�ص�صة  وت�صتمر  هذ� 
�لعلم  ب�صالح  م�صلح  جيل  الإن�صاء  تطلعاتها  يف 
من  �جلريح،  �لعر�ق  بو�قع  للنهو�س  و�لعقيدة 
خالل �ال�صتمر�ر برفد �ملجتمع بكل ما هو جديد 
و�إ�صالح  بتوعية  تهتم  و�إ�صد�ر�ت  دور�ت  من 

�ملجتمع.

لدى  ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  �أعرب 
و�لتعليمية  �لرتبوية  �لكو�در  وفد� من  ��صتقباله 
نف�س  يف  و�أمله  �أمله  عن  ـ  مي�صان  حمافظة  يف 
ملا  �الأمل  �أ�صد  متاأمل  ظله(  )د�م  فاإنه  �لوقت، 
يف  �لكو�در  و�إد�رة  �لرتبوية  �ملناهج  تعانيه 
�إىل  ��صتمع  �أن  بعد  ـ  �صماحته  معربًا  �لوز�رة، 
�صوء  من  يعانوه  وما  �لتعليمية  �لكو�در  م�صاكل 
مع  مادمتم  معكم  �إنني  ـ:  مناهج  و�صوء  �إد�رة 
�لعر�ق  حلق  ما  كل  يف  �الإ�صالح  ومع  �لعر�ق، 
�أ�صا�س  �لعلم هو  �أن  من ف�صاد، موؤكدً� �صماحته 
رقي �الأمم و�ملجتمعات، وبفقده �صتكون �صعيفة 
بالعلم  �الهتمام  علينا  فيجب  عليها،  وم�صيطر 
�لنفط  �آبار  لنا من  �لعقول فهي خري  و��صتثمار 
�حلقيقية  �لثوة  هو  �لب�صري  فالعقل  وغريها، 

�لتي يجب تنميتها ورعايتها.

تطوير  �صرورة  على  �صماحته  �صدد  كما 
من  �مل�صتويات  خمتلف  وعلى  �لعلمية  �ملناهج 
�أن  فيجب  �لعليا،  �لدر��صات  وحتى  �البتد�ئية 
تكون �ملناهج متطورة ومن�صجمة مع ما يدور يف 
�كت�صافات  وتظهر  يوميا  يتطور  فالعامل  �لعامل، 
مبا  وتطويرها  عليها  �الطالع  يجب  جديدة 
م�صريً�  للطالب،  �لذهنية  و�لقدر�ت  ين�صجم 
خطاها  حتث  ز�لت  ما  �ملرجعية  �أن  �صماحته 
جتاه �لهدف �ل�صحيح درءً� ملا �أف�صدته �الأنظمة 
�لتعليمية  �ملناهج  يف  وخ�صو�صًا  ـ  �لفا�صدة 
حق  ي�صيع  لن  �صوف  �هلل  وبعون  ـ  و�لرتبوية 
يف  �لطبيعي  �حلق  عن  و�أبنائهم  �لعر�قيني 
و�لعربية،  �الإ�صالمية  هويتهم  و�إثبات  تعليمهم 
و�لعرقي  �لطائفي  �لتمييز  مظاهر  كل  و�إبعاد 

فيها.

ا�ستقبل �سماحة املرجع )دام ظله( 
وفداً من اجلالية امل�سلمة املقيمة يف فلندا

الأنوار النجفية تقيم دوراتها ال�سيفيةبالإخال�س واجلد والجتهاد نرتقي بالعراق اإىل حيث يجب اأن يكون

عليكم �اللتز�م بدينكم وعدم �الجنر�ر 
فالتم�صك  �لفا�صدة،  �لغرب  مغريات  ور�ء 
باالإ�صالم و�إّتباع تعاليمه �ل�صحيحة هو طريق 
�لنجاة من �ملهالك �أو�لفوز يف �لدنيا و�الآخرة 
�صماحة  كلمات  هي  تلك  كانت  �هلل،  �صاء  �إن 
من  وفدً�  ��صتقباله  لدى  ظله(  )د�م  �ملرجع 
�أو�صح  فلند�،  يف  �ملقيمة  �مل�صلمة  �جلالية 
يف  �ملوجودة  �ملغريات  �إن  �أي�صًا:  �صماحته 
�لغرب تفر�س عليكم �ملحافظة على �أبنائكم 

عن  الإبعادهم  �مل�صتطاع  بالقدر  وتوجيههم 
مثل هذه �الأمور، م�صريً� �صماحته �إىل �صرورة 
�أن يتو��صل �مل�صلمون �ملقيمون يف بالد �لغرب 
علم  على  ليكونو�  وعلمائهم،  مر�جعهم  مع 
حلول  و�إيجاد  �حلنيف،  �لدين  تعاليم  بكل 

للم�صاكل و�ملعوقات �لتي يو�جهونها هناك.
�الأ�صئلة  من  عدد  �لوفد  وقدم  هذ� 
ل�صماحة �ملرجع )د�م ظله( �لذي بدوره قدم 

�الأجوبة �ل�صافيه لها.

�بتد�أ �صماحة �ملرجع )د�م ظله(ـ  لدى 
ـ  �ل�صدر  مدينة  �أبناء  من  وفدً�  ��صتقباله 
َلُكْم  �أَْكَمْلُت  )�ْلَيْوَم  �لكرمية:  باالآية  قوله 
َلُكُم  يُت  ِنْعَمِتي َوَر�صِ َعَلْيُكْم  ْمُت  َو�أَمْتَ ِديَنُكْم 

�الإِ�ْصاَلَم ِدينًا(.
�الإ�صالم  �أن  �إىل  �صماحته  �أ�صار  �إذ 
فبه  علينا،  بها  �صبحانه  �هلل  �أنعم  نعمة 
حياتنا فال يجوز �أن منن على �هلل �صبحانه 

باإمياننا وعبادتنا له.
نوؤديه  ما  وكل  و�ل�صيام  فال�صالة 
�أن يكون ذ�  من و�جبات وم�صتحبات يجب 
د�فع مهم وحيوي �أال وهو ر�صا �هلل �صبحانه 

ي�صكر  �أن  �الإن�صان  و�لطمع يف قبوله، فعلى 
وظيفته  �أد�ء  من  ومكنه  وفقه  �أن  �هلل 

�ل�صرعية.
كما و�أكد �صماحته �إىل وجوب �أن يعي 
بالثو�ت  غني  بلد  �لعر�ق  �أن  �لعر�قيون 
على  فيجب  و�حل�صارة،  و�لفكر  و�لرجال 
ي�صتحقه  ما  �إحياء  على  يعملو�  �أن  �أبنائه 
�أي  ي�صتهني  وال  موقعه،  ح�صب  كل  �لعر�ق 
�أن  �إال  علينا  فما  يوؤديه،  �لذي  بالعمل  فرد 
فباالإخال�س  و�جباتنا،  �أد�ء  يف  نخل�س 
و�جلد و�الجتهاد نرتقي بالعر�ق �إىل حيث 

يجب �أن يكون.

عالمة قبول الزيارة هي اأن يحدث تغري اإيجابي يف �سلوكك اأيها 
الزائر، لي�سعر به جميع من هم حولك

�ل�صالم(  )عليه  �ل�صهد�ء  �صيد  زيارة  �إن 
�الإطالق،  على  �مل�صتحبة  �الأعمال  �أف�صل  هي 
بال�صكل  �لزيارة  بتاأدية  �لز�ئر  �أخي  فعليك 
�لذي ت�صتحقه لكي يقبلها �هلل �صبحانه، وتكون 
�لقيامة، جاء ذلك يف  يف ميز�ن ح�صناتك يوم 
حديث �صماحة �ملرجع )د�م ظله( لدى ��صتقباله 
من  �ل�صالم(  )عليه  �حلجج  ثامن  حملة  وفد 
�أي�صًا يف  و�أكد �صماحته  �ل�صقيقة،  �لكويت  دولة 

هذ� �للقاء: �إن لكل عمل عالمة قبول، وعالمة 
يف  �إيجابي  تغري  يحدث  �أن  هي  �لزيارة  قبول 
هم  من  جميع  به  لي�صعر  �لز�ئر،  �أيها  �صلوكك 
حولك، كما عليك �أخي �لز�ئر ��صتغالل فر�صة 
لالعرت�ف  �لطاهرة  �لبقعة  تلك  يف  تو�جدك 
و�ال�صتغفار  حياتك،  يف  �قرتفتها  �لتي  بذنوبك 

من تلك �لذنوب هلل �صبحانه.

اأريد منكم اأولدي اأن تتفوقوا بكل �سيء فحوزة 
العقل الب�سري هو الرثوة احلقيقية التي يجب تنميتها ورعايتهاالنجف كفتكم علم الأديان وعليكم علم الأبدان

)د�م  �ملرجع  �صماحة  ��صتقبل 
بغد�د  جامعتي  طلبة  من  وفدً�  ظله( 
�أن  �صرورة  �إىل  �صماحته  و�أ�صار  وبابل، 
�مللقاة  �الأمانة  �جلامعي  �لطالب  يحمل 
و�إ�صر�ر،  على عاتقه بكل �صدق و�إميان 
خري�ت  من  ميلكه  ما  رغم  فالعر�ق 
�لطرق  �إىل  يفتقر  وعظيمة  كثرية 
الأن  توؤهله  �لتي  و�خلربة  �ل�صحيحة 
وبالتايل  وطاقاتهم  �أبنائه  على  يعتمد 
يت�صنى له �لتخل�س من بر�ثن �ال�صتكبار 
�ل�صابقة  �الأنظمة  وتبعات  و�الحتالل 
و�أحلقت  ف�صادً�  �لعر�ق  يف  عاثت  �لتي 
وتدمري  قتل  من  �جل�صيمة  �الأ�صر�ر  به 

لذ�  �لعر�قية،  للعقول  وتهجري  وترحيل 
من �لو�جب على كل عر�قي �أن يعمل من 
مكانه حتى ينال �أعلى مر�تب �لكمال يف 

عمله وعلمه.
ويف هذ� �ل�صدد �أ�صار �صماحته �إىل 
و�جهته  ما  كل  رغم  �لعلمية  �حلوزة  �أن 
نرب��صًا  و�صتبقى  بقيت  وحتد  ظلم  من 
�لعامل  بقاع  جميع  يف  موؤمن  كل  يتمنى 
�أن يتعلم فيها، لذ� �أريد منكم �أوالدي �أن 
تتفوقو� بكل �صيء، فحوزة �لنجف كفتكم 
وكل  �الأبد�ن،  علم  وعليكم  �الأديان  علم 

ما فيه تطور و�صالح للعر�ق.
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�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً من اأهايل ق�ساء التاجي

اإن العمليات الإرهابية التي �سهدتها بغداد واملدن العراقية يف 
الفرتة الأخرية يجب حماربتها بكل الأ�سكال وتقدمي اجلناة اإىل 

العدالة لينالوا جزاءهم العادل

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفوداً مهنئة مبنا�سبة ولدة اإمام املتقني )عليه ال�سالم(

املوؤمن ال�سادق هو من يتنازل عن اأمواله وعن ذاته 
يف �سبيل اهلل �سبحانه وتعاىل

على املجاورين للبقاع الطاهرة لآل الع�سمة والطهارة اأن يتحلوا 
باأعلى هذه ال�سفات وبقمم �سيم الكرامة والطهر

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً من وجهاء و اأبناء ق�ساء امل�سخاب

ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  ��صتقبل 
وفدً� من �أهايل ق�صاء �لتاجي.

و�بتد�أ �صماحته حديثه بقوله تعاىل: 
َما  َدُقو�  �صَ ِرَجاٌل  �مْلُوؤِْمِننَي  )ِمَن 
َفِمْنُهم  َعَلْيِه   َ �هللَّ َعاَهُدو� 
ن  مَّ َوِمْنُهم  َنْحَبُه  ى  َق�صَ ن  مَّ

ُلو� َتْبِدياًل(. َينَتِظُر َوَما َبدَّ
�ل�صريفة  �الآية  هذه  �إن 
من  �لطيبة  �لنخبة  �صفات  تعطينا 
هذه  يف  )بالرجال(  و�ملق�صود  �ملوؤمنني، 

�الآية ذلك �ملعنى �لذي ي�صتمل على �ل�صهامة 
و�الإح�صا�س بالعزة و�لكر�مة وعدم �خل�صوع 
للباطل، و�لثبات على �لعقيدة و�ل�صرب على 
هي  هذه  �إن  �صماحته  و�أ�صاف  �ل�صد�ئد، 
�صفات �ملوؤمنني �لتي يجب �أن يت�صفو� بها، 
بتنفيذها  وملتزمون  عهود  �أ�صحاب  فهم 

لن�صرة �لدين �حلنيف.   
�صرورة  على  �صماحته  �أكد  كما 
وعدم  �لعر�قيني،  لكل  بالوحدة  �اللتز�م 

�لتفريط مطلقًا يف هذ� �ل�صاأن.

�صدد �صماحة �ملرجع ـ �إبان لقائه مع وفد 
من وجهاء و�أ�صاتذة و�صباب من �أهايل بغد�د ـ 
على �صرورة حماربة �الإرهاب �لذي ي�صتهدف 
حياة �ملو�طنني �الأبرياء، م�صيفا �أن �لعمليات 
�الإرهابية �لتي �صهدتها بغد�د و�ملدن �لعر�قية 
بكل  حماربتها  يجب  �الأخرية  �لفرتة  يف 
لينالو�  �لعد�لة  �إىل  �جلناة  وتقدمي  �الأ�صكال 

جز�ءهم �لعادل.
�حلكومة  على  �أن  �صماحته  م�صيفًا 
�الأجهزة  بتفعيل  �خلاليا  هذه  تك�صف  �أن 

�لفنية  �مل�صتويات  جميع  على  �ال�صتخبارية 
متى  ت�صرب  �لقوى  هذه  ترتك  وال  و�الإد�رية، 
من  حالة  ت�صبب  فبذلك  ت�صاء،  و�أين  ت�صاء 
�الإرباك يف جميع مفا�صل �حلياة، ناهيكم عن 

�أرو�ح �الأبرياء.
تعاون  �صرورة  �إىل  �صماحته  دعا  كما 
بكل  و�إخبارها  �الأمنية  �الأجهزة  مع  �ملو�طنني 
كله  للعر�ق  هو  فاالأمن  ومقلق،  مريب  هو  ما 
حفظ  يف  �مل�صاركة  جميعًا  �لعر�قيني  وعلى 
�لنار  فاإن  و�أهليهم،  و�أنف�صهم  بلدهم،  �أمن 
�إذ� ما �صبت لن تفرق بني �الأخ�صر و�لياب�س، 
موؤمن  كل  على  يحتم  �ل�صرعي  �لو�جب  و�إن 
مما  �أكث  و�صعبه  و�أهله  وطنه  على  �حلفاظ 

يحافظ على نف�صه.

ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  ��صتقبل 
وفدً� من وجهاء و�أبناء ق�صاء �لعبا�صية، �بتد�أ 
�هلّلَ  )�إِنَّ  بقوله تعاىل:  �صماحة �ملرجع  حديثه 
ْمَو�َلُهم ِباأَنَّ َلُهُم  ى ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي �أَنُف�َصُهْم َو�أَ ��ْصرَتَ
�ملوؤمن  تعاقد بني  ثمة  �أن  �إىل  َة(، م�صريً�  �جَلنَّ
�إطار  يف  وذلك  وتعاىل،  �صبحانه  �هلل  وبني 
عبادته،  يف  و�لتمح�س  �صبحانه  هلل  �لتوجه 
�أو  ي�صني  ما  كل  عن  للتنـزه  �النطالق  وبالتايل 

ي�صيء �إىل �إميان �ملوؤمن.
ثم �أكمل �صماحته حديثه بقوله �إن �ملوؤمن 
�ل�صادق هو من يتنازل عن �أمو�له وعن ذ�ته يف 
�صبيل �هلل �صبحانه وتعاىل، في�صع نف�صه حيث 
ياأمر �هلل �صبحانه، وكذلك �الأمو�ل �لتي خولها 

�هلل �صبحانه له وجعل منها رزقه ورزق عائلته 
يجب �أن ي�صعها حيث ياأمر �هلل �صبحانه.

فاإن �أمرت �أن تقف بني يدي �إمام لتد�فع 
عن �الإ�صالم وعن �الإمام فعليك �أن تفعل ذلك، 
و�إن �أمرت �أن تدفع من �أمو�لك زكاًة �أو خم�صًا 
�أن تفعل  �أو م�صاندًة لدين �هلل �صبحانه فعليك 

وجز�ء ذلك �جلنة لك.

)د�م  �ملرجع  �صماحة  �أكد 
تكون  �أن  �صرورة  على  ظله( 
�لعالمة  هي  �ملوؤمن  �أخالق 
�الأعمال  جميع  يف  له  �ملميزة 
بها، فعلينا �القتد�ء  �لتي يقوم 
)�صلى  �الأكرم  �لنبي  باأخالق 

�الأطهار  و�الأئمة  و�صلم(  و�آله  عليه  �هلل 
خطو�تنا  كل  يف  �ل�صالم(  )عليهم 
��صتقبال  لدى  ذلك  جاء  و�أفعالنا، 
ق�صاء  �أهايل  من  وفدً�  �صماحته 

�مل�صخاب.

حيث �أ�صار �صماحته يف حديثه �إىل 
�لتي  و�لقيم  باملبادئ  �اللتز�م  �صرورة 
بناء  �أجل  من  �حلنيف  ديننا  يحملها 
وفكريًا  وعقائديًا  �أخالقيًا  قوي  جمتمع 
ال ي�صتطع �أن يخرتقه �أعد�ء �لدين مهما 

طالت حماوالتهم يف ذلك.

َعاَهُدو�  َما  َدُقو�  �صَ ِرَجاٌل  �مْلُوؤِْمِننَي  )ِمَن 
ن  مَّ َوِمْنُهم  َنْحَبُه  ى  َق�صَ ن  مَّ َفِمْنُهم  َعَلْيِه   َ �هللَّ
ُلو� َتْبِدياًل(، كانت هذه �لكلمات  َينَتِظُر َوَما َبدَّ
�لنرية من �لذكر �حلكيم �أوىل كلمات �صماحة 
من  لوفد  ��صتقباله  حني  ظله(  )د�م  �ملرجع 
�أبناء ووجهاء مدينة كربالء �ملقد�صة، ليعطينا 
وما  �ملوؤمنني،  من  �لطيبة  �لنخبة  �صفات 
�ملق�صود )بالرجال( يف هذه �الآية يتجلى �ملعنى 
بالعزة  �ل�صهامة و�الإح�صا�س  ي�صتمل على  �لذي 
و�لثبات  للباطل،  �خل�صوع  وعدم  و�لكر�مة 

م�صيفًا  �ل�صد�ئد،  على  و�ل�صرب  �لعقيدة  على 
مفرد�ت  �أوىل  هي  �ل�صفات  هذه  �إن  �صماحته 
�لرجولة، و�أوىل مفرد�ت �النتماء لرتبة �لعر�ق 
كربالء  �أهل  من  و�أنتم  بكم  فكيف  �لطاهرة، 
و�الإ�صالم  �الإن�صانية  �أر�س كل معاين  �ملقد�صة، 
للبقاع  �ملجاورين  فعلى  و�لكر�مة،  و�لطهر 
يتحلو�  �أن  و�لطهارة  �لع�صمة  الآل  �لطاهرة 
�لكر�مة  �صيم  وبقمم  �ل�صفات  هذه  باأعلى 
�آل  �لذي ميده  ليكونو� مثااًل لالإ�صعاع  و�لطهر، 
بيت �لع�صمة و�لطهارة جتاه �الإن�صانية جمعاء.

�لعامل  ودول  �لعر�ق  حمافظات  خمتلف  من  وفودً�  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  ��صتقبل 
�الإ�صالمي مبنا�صبة والدة �أمري �ملوؤمنني و�إمام �ملتقني علي بن �أبي طالب )عليه �ل�صالم(.

�لر�صول  وحامله  �لدين  نعمة  بعد  ـ  �لعباد  على  �لنعم  �أف�صل  من  �أن  �إىل  �صماحته  و�أ�صار 
�الأعظم )�س( ـ هي نعمة �لوالية لعلي بن �أبي طالب و�أوالده �الأئمة �ملع�صومني )�صالم �هلل عليهم 
جميعًاً( �إذ بها �أكمل �لدين ومتت �لنعم وبها متيز �لدين عن غريه، وبها قامت �ل�صريعة و��صتمرت 
و�صت�صتمر �إىل يوم �لقيامة، فاإن واليته )�صالم �هلل عليه( ووالية �الأئمة من ذريته �أ�صا�س �لدين 
ومالذ �صريعة �صيد �ملر�صلني، وقد ميز �هلل �صبحانه �لعر�ق عمومًاً و�لنجف �الأ�صرف خ�صو�صًاّ، 
منه  ونتعلم  هد�ه  بنور  ون�صتهدي  بزيارته  لنت�صرف  عليه(  �هلل  )�صالم  جثمانه  �حت�صنت  باأنها 
�صيعة  على  �لكربى  �مل�صوؤولية  تقت�صي  �لنعمة  هذه  �أن  ومعلوم  �مل�صتقيم،  �ل�صر�ط  على  �لثبات 
�أن نكون يف  �أنه يجب  �لعر�ق باخل�صو�س، وتتلخ�س يف  �أبي طالب عمومًا وعلى �صيعة  علي بن 

مقدمة من ي�صعى يف ن�صر �الإ�صالم وبث مذهب �أهل �لبيت )عليهم �ل�صالم( يف �أطر�ف �لعامل، 
ونعمل لتوحيد �صفوف �مل�صلمني يف وجه �لنعر�ت �لطائفية �لبغي�صة �لتي تنبعث من هنا وهناك، 

م�صتعينني بتوجيهات �حلوزة �لعلمية يف �لنجف �الأ�صرف �أم �حلوز�ت يف �لعامل.
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ف�شل �شهر �شعبان
)�صعبان  يقول:  )�س(  �الأكرم  �لر�صول  كان 
له  وجبت  �صهري  من  يومًا  �صاَم  من  �صهري 
�جلّنة(، وعنه )�س(: )�صعبان �صهري، ف�صومو� 
رّبكم(، وعن  �إىل  وتقّربًا  لنبّيكم  ُحّبًا  �ل�ّصهر  هذ� 
ُحّبًا  �صعبان  �صام  يقول: )من  )ع(  �ملوؤمنني  �أمري 
لر�صول �هلل )�س( وتقّربًا �إىل �هلل �أحّبه �هلل وقّربه 
�إىل كر�مته يوم �لقيامة و�أوجب له �جلّنة(، وروي 
�إذ�  �إّن ر�صول �هلل )�س( كان  ادق )ع(:  �ل�صّ عن 
�ملدينة:  يف  ينادي  مناديًا  �أمر  �صعبان  هالل  ر�أى 
�أال  �إليكم  )�س(  �هلل  ر�صول  �إيّن  يثب  �أهل  )يا 
على  �أعانني  من  �هلل  فرحم  �صهري،  �صعبان  �إّن 
فاتني  )ما  )ع(:  �ملوؤمنني  �أمري  وعن  �صهري(، 
ر�صول �هلل )ع(  �صمعت منادي  �صعبان منذ  �صوم 
�صوم  حياتي  �أّيام  يفوتني  ولن  �صعبان،  يف  ينادي 
يقول:  )ع(  كان  ثّم  تعاىل،  �هلل  �صاء  �إن  �صعبان، 

)�صوم �صهرين متتابعني توبة من �هلل(.  
اأعمال وذكر ال�شهر

�أن يقول يف كّل يوم �صبعني مّرة:  )َ��ْصَتْغِفر �هلَل 
ْوَبَة(، و �أن ي�صتغفر كّل يوم �صبعني مّرة  ُلُه �لتَّ َوَ��ْصاأَ
ْحمُن  �لرَّ ُهَو  �إِالَّ  ِ�لـَه  �ّلذي ال  �هلَل  قائاًل  )َ��ْصَتْغِفر 
��صتغفر  �إَِلْيِه(، فمن  َو�أَُتوُب  �ْلَقيُّوُم  يُّ  �حْلَ حيُم  �لرَّ
�صبعني مّرة كان كمن  �ل�ّصهر  يوم من هذ�  كّل  يف 

��صتغفر �هلل �صبعني �ألف مّرة يف �صائر �ل�ّصهور.
و�أن يت�صّدق يف هذ� �ل�ّصهر ولو بن�صف مترة، 

ليحرم �هلل تعاىل ج�صده على �لّنار.
ادق )ع( �ّنه �صئل عن �صوم رجب،  وعن �ل�صّ
ما  له:  فقيل  �صعبان؟  �صوم  عن  �أنتم  �أين  فقال: 
)ع(:  فقال  �صعبان؟  من  يومًا  �صام  من  ثو�ب 
فيه؟  يفعل  ما  �أف�صل  ما  و�ُصِئَل:  و�هلل(،  )�جلّنة 
دقة و�ال�صتغفار، ومن ت�صّدق ب�صدقة  قال: )�ل�صّ
�أحدكم  يربى  كما  تعاىل  �هلل  رباها  �صعبان  يف 
مثل  �صار  وقد  �لقيامة  يوم  يو�فى  حّتى  ف�صيله 

�أُحد(.
�إالَّ  ِ�لـَه  )ال  مّرة:  �ألف  �صعبان  يف  يقول  و�أن 
َكِرَه  َوَلْو  �لّديَن  َلُه  �إِّياُه خُمِل�صنَي  �إِاّل  َنْعُبُد  َوال  �هلُل 

�مْلُ�ْصِرُكوَن( فيعدل هذ� �لذكر عبادة �ألف �صنة.
و�أن ي�صّلي يف كّل خمي�س من �صعبان ركعتني: 
يقر�أ يف كّل ركعة فاحتة �لكتاب مّرة، وقل هو �هلل 
و�آله  �لّنبي  على  �صّلى  �صّلم  فاإذ�  مّرة،  مائة  �حد 
وي�صتحب  دينه،  حو�ئج  �هلل  ليق�صي  مّرة(،  مائة 

الة على حمّمد و�آله. �الإكثار من �ل�صّ
ف�شل ليلة الن�شف من �شهر �شعبان

�الإمام  ُرِوي عن  �ل�ّصرف فقد  بالغة  ليلة  وهي 
ليلة  بعد  �لّليايل  �أف�صل  )هي  قال:  )ع(  ادق  �ل�صّ
لهم  ويغفر  ف�صله  �لعباد  �هلل  مينح  فيها  �لقدر، 
فيها  تعاىل  �هلل  �إىل  �لقربة  يف  فاجتهدو�  مبّنه، 
�أن ال يرّد  فاإّنها ليلة �آىل �هلل عز وجل على نف�صه 
�صائاًل فيها ما مل ي�صاأل �هلل �ملع�صية، و�إّنها �لّليلة 
�لتي جعلها �هلل لنا �أهل �لبيت باإز�ء ما جعل ليلة 
تعاىل  فاجتهدو� يف دعاء �هلل  لنبّينا )ع(،  �لقدر 
فيها  �أّن  �لربكة  عظيم  من  وفيها  عليه(،  و�لّثناء 
له  �أرو�حنا  �لّزمان  و�إمام  �لع�صر  �صلطان  ميالد 
�لفد�ء، ولد عند �ل�ّصحر �صنة )255هـ( يف �صّر َمن 
ر�أى، وهذ� ما يزيد هذه �لّليلة �صرفًا وف�صاًل وقد 

ورد فيها �أعمال:
اأعمال ليلة الن�شف من �شهر �شعبان

�لّذنوب.  تخفيف  يوجب  فاإّنه  �لغ�صل، 
كان  كما  و�ال�صتغفار  و�لّدعاء  الة  بال�صّ و�إحياوؤها 
�حلديث  ويف  )ع(،  �لعابدين  زين  �الإمام  ي�صنع 
فيه  متوت  يوم  قلبه  ميت  مل  �لّليلة  هذه  �أحيا  َمْن 
�أف�صل  وهي  )ع(  �حل�صني  �الإمام  �لقلوب.وزيارة 
ومن  �لّذنوب،  غفر�ن  وتوجب  �لّليلة،  هذه  �أعمال 
�أر�د �أن ي�صافحه �أرو�ح مائة و�أربعة وع�صرين �ألف 
نبّي فليزره )ع( فاأقّل ما يز�ر به �حل�صني )ع( �أن 
ي�صعد �لز�ئر �صطحًا مرتفعًا فينظر مينة وي�صرة 
بهذه  )ع(  فيزوره  �ل�ّصماء  �إىل  ر�أ�صه  يرفع  ثّم 

�لكلمات:
الُم َعَلْيَك  الُم َعَلْيَك يا �أَبا َعْبِد �هلِل، �ل�صَّ )َ�ل�صَّ
َوَرْحَمُة �هلِل َوَبَركاُتُه(، فريجى ملن ز�ره )ع( حيثما 

كان بهذه �لزيارة �أن يكتب له �أجر حّجة وعمرة.
�الإمام  زيارة  فهو مبثابة  �لدعاء  وقر�ءة هذ� 

َوَمْوُلوِدها،  َلْيَلِتنا  ِبَحقِّ  )َ�لّلـُهمَّ  )عج(:  �ملنتظر 
اًل  ِلها، َف�صْ ِتَك َوَمْوُعوِدها، �لَّتي َقَرْنَت �إىل َف�صْ َوُحجَّ
ِلَكِلماِتَك، َوال  َل  ُمَبدِّ َوَعْداًل ال  ْدقًا  َكِلَمُتَك �صِ ْت  َفَتمَّ
�مْلُ�ْصِرُق،  ياوؤَُك  َو�صِ ُق،  �مْلَُتَالِّ ُنوُرَك  اِلياِتَك،  َب  ُمَعقِّ
ْيُجوِر، �ْلغاِئُب �مْلَ�ْصُتوُر،  َو�ْلَعَلُم �لنُّوُر يف َطْخياِء �لدَّ
َو�هلُل  ُدُه،  �ُصهَّ َو�مْلَالِئَكُة  ِتُدُه،  حَمْ َوَكرَم  َمْوِلُدُه  َجلَّ 
�أَْمد�ُدُه،  َو�مْلَالِئَكُة  �إِذ� �آن ميعاُدُه،  ُدُه،  يِّ َوُموؤَ ُرُه  نا�صِ
�َصْيُف �هلل �لَّذي ال َيْنُبو، َوُنوُرُه �لَّذي ال َيْخُبو، َوُذو 
َوَنو�مي�ُس  �لَّدْهِر،  َمد�ُر  ُبو،  َي�صْ ال  �لَّذي  ْلِم  �حْلِ
ُل يف َلْيَلِة  ُل َعَلْيِهْم ما َيَتَنزَّ ْمِر، َو�مْلَُنزَّ ِر، َوُوالُة �اْلَ �ْلَع�صْ
َوْحِيِه،  َتر�ِجَمَة  �ْصِر،  َو�لنَّ �ْصِر  �حْلَ حاُب  َو�أَ�صْ �ْلَقْدِر، 

هم  خامِتِ َعلى  لِّ  َف�صَ َ�لّلـُهمَّ  َوَنْهِيِه،  �أَْمِرِه  َوُوالُة 
َو�أَْدِرَك  َ�لّلـُهمَّ  َعو�مِلِِهْم،  �مْلَ�ْصُتوِر   َوقاِئِمِهْم 

ِبنا �أَّياَمُه َوُظُهوَرُه َوِقياَمُه، َو�ْجَعْلنا ِمْن 
َو�ْكُتْبنا  ِبثاِرِه،  ثاَرنا  َو�ْقِرْن  �أَْن�صاِرِه، 

َدْوَلِتِه  يف  ْحِينا  َو�أَ َوُخَل�صاِئِه،  �أَْعو�ِنِه  يف 
قاِئمنَي،  ِه  َوِبَحقِّ غامِننَي  ْحَبِتِه  َوِب�صُ ناِعمنَي، 

ْمُد  َو�حْلَ �لّر�ِحمنَي،  َ�ْرَحَم  يا  �صامِلنَي،  وِء  �ل�صُّ َوِمَن 
د خاَتِ  مَّ ِدنا حُمَ َلو�ُتُه َعلى �َصيِّ هلِل َربِّ �ْلعامَلنَي َو�صَ
اِدقنَي  �ل�صّ َبْيِتِه  �أَْهِل  َوَعلى  َو�مْلُْر�َصلنَي،  ِبّينَي  �لنَّ
و�ْحُكْم  �لّظامِلنَي،  َجميَع  َو�ْلَعْن  �لّناِطقنَي،  ِتَه  َوِعرْتَ

َبْيَننا َوَبْيَنُهْم يا َ�ْحَكَم �حْلاِكمنَي(.
�لو�رد  �لدعاء،  هذ�  قر�ءة  �أي�صًا  وي�صتحب 
ِمْن  �ْق�ِصْم  )َ�لّلـُهمَّ  )�س(:  �الأعظم  �لر�صول  عن 
َوِمْن  َيِتَك،  َمْع�صِ َوَبنْيَ  َبْيَننا  َيُحوُل  ما  َخ�ْصَيِتَك 
و�َنَك، َوِمَن �ْلَيقنِي ما َيُهوُن  ْطاَعِتَك ما ُتَبلُِّغنا ِبِه ِر�صْ
ْنيا، َ�لّلـُهمَّ �أَْمِتْعنا باأَ�ْصماعنا  َعَلْينا ِبِه ُم�صيباُت �لدُّ
ِتنا ما �أَْحَيْيَتنا، َو�ْجَعْلُه �ْلو�ِرَث ِمّنا،  َو�أَْب�صاِرنا َوُقوَّ
َمْن  َعلى  رنا  َو�ْن�صُ َظَلَمنا،  َمْن  َعلى  ثاأَرنا  و�ْجَعْل 
َعِل  جَتْ َوال  ديِننا،  يف  ُم�صيَبَتنا  َعْل  جَتْ َوال  عاد�نا، 
نا، َوال َمْبَلَغ ِعْلِمنا، َوال ُت�َصلِّْط َعَلْينا  ْنيا �أَْكرَبَ َهمِّ �لدُّ
�لّر�ِحمنَي(،  �أَْرَحَم  يا  ِبَرْحَمِتَك  َيْرَحُمنا،  ال  َمْن 
وي�صتحب �أي�صًا قر�ءة ُدعاء كميل، وذكر: )�ُصْبحاَن 
( مائة  َ�ْكرَبُ �إالَّ �هلُل و�هلُل  �إِلـَه  َوال  ْمُد هلِل  َو�حْلَ �هلِل 
مرة. وغريها من �الأذكار و�ل�صلو�ت �ملذكورة يف 

كتب �لدعاء.
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نك�صات �القت�صادية و�الجتماعية وطول  �أن  �ملعلوم  مع 
فرتتها �لزمانية �صت�صحبها نك�صات قد توؤدي باملجتمع نحو 
�صابقة  و�صيا�صات  حروب  من  �لعر�ق  به  مر  وما  �لهاوية، 
�ألـّمت  �أمنية  و�نهيار�ت  �قت�صادي  ح�صار  �إىل  �أدت  رعناء 
و�أد�ء طارئ  �أن ثمة مفرد�ت  بالعر�ق ويومنا �حلايل، جند 
�ل�صديد،  ولالأ�صف  �لعر�قي،  جمتمعنا  يف  حيزه  �أخذ  قد 
�ليوم  و�لفاكهة  �خل�صار  بائعي  لدى  )�ملر�و�س(،  فمفردة 
باتت ت�صت�صري يف جمتمعنا ولالأ�صف �ل�صديد، وهي تعني �أن 
�أو فاكهة جميلة  يعطي للم�صرتي ماال تر�ه عينه من خ�صار 
نا�صجة، فهو بالتاأكيد �صيح�صل يف �أح�س �لظروف و�حلاالت 
على ن�صف كي�س غري �صالح لال�صتهالك �لب�صري! �أو غري ما 
ر�آه، ولو طبقنا هذه �لعملية على مفردة )�لغ�س( لوجدناها 

و�قعة بتمامها على هذ� �الأد�ء )�ملر�و�س(.
ولنعرج على هذه �لظاهرة، هل حدثنا �أجد�دنا عنها، 
�صوق  ملفرد�ت  معا�صر  م�صطلح  �إنها  كال،  �جلو�ب  �صيكون 

عر�قنا �ليوم.
وهنا ال �أُريد �أن �أعرج على �لعو�ر�س و�مل�صاكل �ل�صرعية 
و�لتكوينية ملا �صتوؤول �إليه هذه �ملمار�صة �ل�صيئة جتاه �صخ�س 
�أ�صمه،  �لبائع، فهو قد ع�صا �خلالق عّز  و�أبناء هذ�  وعائلة 
على  �صلعتك  لتكون  فاأقول:  �صريعًا  الأن�صحه  يكفي،  وهذ� 

م�صتوين �أو درجتني )درجة �أوىل، ودرجة ثانية(.
�لظاهرة  لهذه  �لفقهي  �ملوقف  عند  �أقف  و�أخريً� 
�صماحة  يقول  حيث  �لبيع،  �صروط  عند  و�أقف  )�لغ�س(، 

�ملرجع )د�م ظله(:

يجب �أن يكون كل و�حد من �لعو�صني معلوم �حلقيقة، 
معروف �جلن�س، وحمدد �ل�صفات و�خل�صو�صيات �لتي لها 
منهما  و�حد  كل  يكون  و�أن  �ل�صوقية،  �لقيمة  زيادة  يف  دخل 

�صاحلًا �صرعًا الأن يباع �أو ي�صرتى.
عزيز  يا  �ل�صرعي  حقك  من  له  فاأقول  للم�صرتي  و�أما 
و�إليك ن�س  �لبائع(،  �أو غ�صه عليك  ت�صرتد ما )ر�و�صه،  �أن 
�لفتوى: خيار �لعيب: وهو �إذ� ��صرتى �إن�صان �صيئًا ووجد فيه 
على  �ملبيع  ويرد  �لعقد  يف�صخ  �أّن  بني  �خليار  له  ثبت  عيبًا؛ 
بالثمن  �لبيع  ينفذ  �أن  وبني  �لثمن  منه  وي�صرتجع  �صاحبه 
باملبيع  بالبيع ومي�صك  يلتزم  �أن  وبني  �لعقد  عليه  وقع  �لذي 
�ل�صحيح  قيمة  بني  �لتفاوت  وهو  باالإر�س  �لبائع  ويطالب 

وقيمة �ملعيب.

هذه  �لقرب  يف  ُي�صاألون  �ل�صابقون  �الأنبياء  هل  �س: 
من  كتابك؟  ما  قبلتك؟  ما  دينك؟  ما  ربك؟  من  �الأ�صئلة؟ 

�أئمتك؟
ج: ب�صمه �صبحانه: �علم يا �أخي �إنَّ �ل�صوؤ�ل ـ عقالئيًا ـ 
�إمنا يكون من �لعاقل مبقت�صى حال �مل�صوؤول و�مل�صوؤول عنه، 
و�إذ� كان �مل�صوؤول �أف�صل من �ملالئكة فهل تتوقع �أن �ملالئكة 
�ملخت�صة  و�لرو�يات  هذ�  منهم،  �أف�صل  هو  من  يختربون 
على  تدل  �آية  هناك  نعم  �جلانب،  هذ�  تو�صح  مل  بالقرب 
�أنه يكون مثل هذ� �ل�صوؤ�ل من بع�س �الأنبياء ال الأجل 
معرفة �إميانه بل الأجل �إمتام �حلجة على من 
قوله  يف  كما  يقله  مل  ما  �لدنيا  يف  �إليه  َن�َصَب 
�أَ�أَنَت  َمْرمَيَ  �ْبَن  ِعي�َصى  َيا  �هلّلُ  َقاَل  )َو�إِْذ  تعاىل: 
( و�هلل  �إَِلـَهنْيِ ِمن ُدوِن �هلّلِ َي  َو�أُمِّ ِخُذويِن  ا�ِس �تَّ ِللنَّ ُقلَت 

�لعامل. 
لل�صباب  جمل�س  يف  ما  جل�صة  يف  خايل  �بن  �صاألني  �س: 
يف �لقرية، �أيهما �أجمل نبي �هلل يو�صف �أو نبينا حممد عليهما 
نبينا  �أو  �أيوب  �لنبي  �أ�صرب  �أيهما  �نطلقنا مب�صاألة  ثم  �ل�صالم؟ 
خالل  من  ب�صيط  با�صتنتاج  فاأجبته  �ل�صالم،  عليهما  حممد 
مو�زنتي للم�صاألة بعقلي �ملتو��صع و�لب�صيط �لذي ال يقارن �أمام 

عقلكم �لكبري يا موالنا �لكرمي، وهذ� جو�بي له:
�لنبي  من  �أجمل  )�س(  حممد  �لنبي  �أن  �أت�صور  �إنني 
يو�صف )ع( و�ن �لنبي حممد )�س( �أ�صرب من �لنبي �أيوب )ع( 
هكذ�، �أي �أين �أت�صور و�هلل �لعامل �أن �لنبي حممد )�س( �أخذ 
و�أ�صبح  وزمانه،  ع�صره  يف  بها  متيز  �لتي  �صفته  نبي  كل  من 
�أن  �إن �صح �لتعبري من �ملميز�ت، وبهذ� ن�صتنتج  خليطًا جمياًل 
�لنبي )�س( جمع كل �ل�صفات �حل�صنة �جلميلة �لتي �أُعطيت له 

من �هلل جل وعال ولهذ� كان �أ�صرف خلق �هلل �صبحانه وتعاىل. 
فما ر�أيكم يا موالنا �لكرمي بجو�بي جتاه �صوؤ�ل �بن خايل.

ج: ب�صمه �صبحانه: ال ينبغي �لريب يف �أن �لنبي �الأعظم 
�الإطالق  على  �خللق  �أف�صل  )�س(  �هلل  عبد  بن  حممد 
جمال  د  ُق�صِ فاإن  �جلمال  م�صاألة  و�أما  جميعًا  و�أ�صرفهم 
�لروح و�لعمل فال �صك يف �أن �لر�صول �الأعظم )�س( �أجمل 
ُبني  يا  فاعلم  �لظاهري  �جلمال  �ملق�صود  كان  و�ن  �خللق، 
�أنَّ كل �صخ�س وكل نبي خ�صه �هلل بخ�صو�صية متيَّز بها عن 
غريه وهكذ� كان نبي �هلل يو�صف )ع( كما يف �لرو�يات وال 
يعني ذلك �نه كان ��صرف من �لر�صول �الأعظم )�س( و�هلل 

�لعامل. 
�آل  �س: �صوؤ�يل حول �لنبي مو�صى )ع( لقتله �صخ�صًا من 
�الآية  من  �لظاهر  قومه،  من  �لذي  ��صتن�صره  عندما  فرعون 
�لقر�آنية و�ملعروف �أن �الأنبياء مع�صومون )ع( و�ن كل ت�صرف 
يقوم به �لنبي هو باأمر �هلل عز وجل فما �لعربة من هذ� �لعمل 

وما �صفة هذ� �لعمل �إىل نبي �هلل مو�صى )ع(؟
ج: ب�صمه �صبحانه: �علم يا بني �أن فعل نبي �هلل مو�صى 
كافرً�  كان  �ملقتول  الأنَّ  مًا  رَّ حُمَ يكن  ـ مل  �لقبطي  قتل  ـ  )ع( 
ما  و�نَّ  �صر�حة،  �الآية  دلت  كما  ور�صوله  هلل  عدوً�  م�صركًا 
كان  �ل�صيطان(  عمل  من  هذ�  )قال  �ل�صيطان  �إىل  ُن�ِصَب 
كان  من  بني  حدثت  �لتي  �ملنازعة  ـ  �لعامل  و�هلل  ـ  �ملق�صود 
من �صيعة مو�صى )ع( وبني عدوه، الأنَّ �لوقت مل يكن ي�صلح 
للمجابهة، ولكن نبي �هلل مو�صى )ع( كان م�صطرً� �صرعًا �إىل 
على  ��صتن�صره  قد  �نه  وال�صيما  �صيعته  من  كان  من  ن�صرة 
ُيَعد مع�صية،  عدوه فلم ي�صدر من نبي �هلل مو�صى )ع( ما 
ويحتمل �أن يكون موت �لقبطي من فعل �ل�صيطان �إذ قد روي 

�أن وكزة مو�صى )ع( مل تكن قاتلة ولكن �ل�صطان �للعني خنق 
�لقبطي �ثر �لوكزة فق�صى عليه، و�أ�صري يف قوله )ع( �إنه من 

عمل �ل�صيطان يعني موت �لقبطي، و�هلل �لعامل.      
�س: كثريً� ما يقع نظرنا على �مر�أة وهي ت�صري يف �صو�رع 
ي�صرت  حجاب  ال  وحيث  �الأ�صو�ق  يف  �أو  باملارة  �ملكتظة  �ملدينة 
حرج  يف  جتدنا  لذ�  �الإ�صالمية  غري  �لبالد  يف  �لن�صاء  عور�ت 
�أمرنا فكيف نعالج هذه �حلالة �ملتكررة يوميًا ويف �صاعات  من 

متعددة من �لنهار �أو �لليل؟
عنهن  �مل�صتطاع  قدر  �لنظر  �صرف  �إال  عليك  ما  ج: 
وعن ما يهيج �ل�صهوة �جلن�صية �ملحرمة وال باأ�س بالنظر �إىل 

�لكافرة من دون تلذذ �أو ريبة.
�س: هناك �أفالم و�صور جن�صية تباع يف �أ�صو�ق �أوربا فهل 
جن�صية  ممار�صات  وفيها  �إليها  بالنظر  و�لتمتع  �صر�وؤها  يجوز 

خمتلفة؟
وم�صيبة  �لعظمى  �ملف�صدة  فاإنها  عنها  �بتعد  ج: 

�لع�صر.
�س: هل يحق للرجل �مل�صلم �أن ي�صافح �مر�أة غريبة عنه 
�أوربا  يف  و�ملجامالت  فالعاد�ت  م�صلمة  غري  �أم  كانت  م�صلمة 
بح�صب  وجهالة  تخلفًا  تعد  عدمها  ومع  بامل�صافحة  تق�صي 

تفكريهم؟
ج: لي�س �مل�صلم من يخاف �لتقاليد على ح�صاب �لدين 
الأجل  �ل�صرعية  باملحاذير  ت�صتهان  وال  �ملحرمات  تباح  وال 
ي�صرع  �مل�صلم  �أن  و�لغريب  ور�صوله،  �هلل  �أعد�ء  مع  �ملجاملة 
يتخلى  كافرً�  وال جند  �هلل  الأعد�ء  دينه جماملة  رف�س  �إىل 
�إىل  ��صطررت  و�ن  مل�صلم.  جماملة  مفا�صده  من  �صيء  عن 

�مل�صافحة فلتكن مع �حلاجب كالقفاز�ت وبدون �لغم�س.

  ))مراو�س((
 اأين نحن من ال�سارع املقد�س؟


