
ال خري يف �أمة تاأكل مما ال تزرع، وتلب�س مما ال تن�سج.. رغم ق�سوة هذه �ملفرد�ت، �أجد �أنها من 
لي  �أهم مبادئ �لتحرر الأي جمتمع متح�سر، يروم �لتخل�س من قيود �حلاجة للقوي، �أو من يمُريد �أن يمُ
عليها �أجند�ته، وهذ� ما قامت عليه �أمُمُ�س�س �الإ�سالم، و�سجعت عليه �الأديان، وكان �ل�سلف �ل�سالح من 
هذ�  ولنوثق  متما�سكة،  قوية،  رة  حمُ �أممها  تعي�س  �أن  على  ويوؤكدون  عليه،  يحثون  �إمام  اِلآخر  �لر�سول 
�لر�سا  �إمامنا  �لكبرية بني  �لهوة  و�لطهر، فرغم  �لع�سمة  بيت  �آل  الأئمة  �لر�ئعة  �ملو�قف  بجملة من 
)عليه �ل�سالم( وبني حكام �لدولة �الإ�سالمية �ملغت�سبني حلق �آل �لبيت )عليهم �ل�سالم(، جند �أنه 
�أمُ�س�س وطريقة �سك �لعملة �الإ�سالمية، كل ذلك لر�أب �التكال �ملقيت �لذي  )عليه �ل�سالم( قد و�سع 

عانته �أمتنا �الإ�سالمية يف �العتماد على غريها يف تد�والتها �القت�سادية.
وهكذ� موقف �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم(، يف حفره �آبار ل�سقاية �مل�ستطرقني، ولتنمية �لزر�عة، 
وبيديه �ل�سريفتني.. وغريها من �الإجر�ء�ت �لعظيمة و�لكبرية �لتي ي�سعب علينا �إح�سائها و�إير�د�ها، 

لبناء دولة �إ�سالمية تعتمد على ذ�تها وال تكون معوزة الأية قوة تفر�س عليها ومقد�ر عوزها..
وبعد هذ� نحتاج �أن نقف عند �سرية عطرة �أكد عليها �سماحة �ملرجع )د�م ظله( يف �أكرث لقاء�ته 
�أن نكون نحن من ن�سيغ حياتنا، ال  �لعلم و�لتقدم، وبال  على هذ� �ملفهوم، فال عزة وال كر�مة دون 
�الأغيار، وطاملًا �أي�سًا )د�م ظله( يحث �أبناء �لعر�ق ـ ذو �خلرب�ت �لتي ال يكن �أن ن�سردها يف هذه 
�ل�سطور ـ على �أن يمُ�سلحو� وينعمو� بهذه �خلري�ت باأيديهم، ال �أن ننتظر من ي�ستخرج لنا، ويمُرجعها 

علينا باأعلى من �أثمانها.
وهنا �أريد �أن �أختم بقول ر�سول �هلل )�س(: )ال خري يف �أمة لي�س فيهم �أحد من ولد علي ياأمر 
باملعروف وينهى عن �ملنكر(، لنقول ونحن مقبلني على �سهر رم�سان، �سهر �لطاعة البد �أن نفكر مليًا 
ٌل ح�سب موقعه، �ألي�س من �لو�جب علينا، ومن حقنا �أي�سًا جميعًا �أن نعي�س �لتقدم و�لتطور؛ ـ و�أننا  كمُ
فاأننا  �آخر حيث منهد لظهوره )عج(،  لبعد  لن�سل  ـ  �الأعظم )عج(  باألطاف ويل �هلل  ونحيى  نعي�س 
�سهر  �أن جنعل من  فعلينا:  �الإمام )عج(،  دولة  لتحمل مهام  مهياأة  قوية  �أمة  نكون  وكر�متنا  بعزتنا 
عد �أَنف�سنا وو�قعنا �الجتماعي و�لوطني، فلنتاأمل يف ذلك كثريً�، وال نقف عند لعنات  رم�سان فر�سة لنمُ

�ل�سا�سة وح�سب!

ال�سيد  �سماحة  ي�ستقبل  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  	•
هادي املدر�سي

املجل�س  رئي�س  ي�ستقبل  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  	•
الأعلى الإ�سالمي العراقي �سماحة ال�سيد عمار احلكيم

املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سيد نائب رئي�س  �سماحة  	•
اجلمهورية الدكتور عادل عبد املهدي

املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سيد وزير الداخلية �سماحة  	•
العام  الأمني  ي�ستقبل  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  	•

للمزارات ال�سيعية يف العراق
الإيراين  ال�سفري  ي�ستقبل  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  	•

لدى العراق
املرجع  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة  مكتب  كلمة  	•
اإىل  ظله(  )دام  النجفي  ح�سني  ب�سري  ال�سيخ  الكبري  الديني 

اخلطباء واملبلغني، مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك
املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سفري ال�سرتايل  �سماحة  	•

لدى العراق
حزب  من  وفدًا  ي�ستقبل  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  	•

الدعوة الإ�سالمية
املرجع )دام  �سماحة  مكتب  على  املوؤمنة  اجلموع  توافد  	•

ظله( لتقدمي التهنئة مبنا�سبة ولدة الإمام املنتظر )عج(

احل�ساري  بالإرث  الناب�س  العامل  قلب  هو  العراق  	•
والتاريخي والديني
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�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل �سماحة 
ال�سيد هادي املدر�سي

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل رئي�س املجل�س 
الأعلى الإ�سالمي العراقي �سماحة ال�سيد عمار احلكيم

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سيد نائب رئي�س اجلمهورية 
الدكتور عادل عبد املهدي

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل الأمني العام للمزارات ال�سيعية يف العراق
�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سفري الإيراين لدى العراق

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سيد وزير الداخلية

ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  حتدث 
لدى ��ستقباله �سماحة �ل�سيد هادي �ملدر�سي 
ف�سائل  عن  ـ  �ال�سرف  �لنجف  يف  مبكتبه 
مدينة �لنجف �ال�سرف �لتي �حت�سن تر�بها 
�أبي طالب )عليه  ج�سد �إمام �ملتقني علي بن 
�ل�سالم(، فح�سيت بهذ� �ل�سرف ومتيزت به 
عن �سائر بقاع �الأر�س، وبذلك متيزت حوزتها 
فرو�دها  �لعامل،  حوز�ت  باقي  عن  �لعلمية 

قبة  مع  �ملتفاعل  �لهو�ء  ي�ستن�سقون  وطلبتها 
لذلك  �ل�سالم(،  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري  مرقد 
�لعامل  دول  �لعلم من خمتلف  طلبة  ق�سدها 
�حلقه،  ومنابعه  م�سادره  من  بالعلم  للتزود 
�لباري  �إىل  �لطرفان  �أبتهل  �للقاء  ختام  ويف 
�الإ�سالمية  �الأمة  يحفظ  �أن  يف  �أ�سمه(  )عز 

من كل �سوء و�أن ياأخذ بيدها نحو بر �الأمان.

�أّكَد �سماحة �ملرجع )د�م ظله( ـ لدى 
�حلكيم  عمار  �ل�سيد  �سماحة  ��ستقباله 
�لعر�قي  �الإ�سالمي  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�س 
ـ على �سرورة �أن يعمل �جلميع يف �الإ�سر�ع 
و�سدد  �ملقبلة،  �لعر�قية  لت�سكيل �حلكومة 
الختيار  وقو�عد  �آلية  و�سع  على  �سماحته 

�ملقبلة،  للمنا�سب  �ملنا�سبة  �ل�سخ�سيات 
وقو�عد  ملو��سفات  يخ�سع  فاملن�سب 
على  و�لقدرة  �لنز�هة  على  تعتمد  و�آليات 
تكون  �أن  �سرورة  على  موؤكدً�  �إد�رته، 
�لعر�قيني،  لكل  حكومة  �ملقبلة  �حلكومة 

وترعى م�سلحة �جلميع.

لدى  ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  �أّكَد 
�جلمهورية  رئي�س  نائب  �ل�سيد  ��ستقباله 
و�لقيادي يف �الإئتالف �لوطني �لعر�قي �لدكتور 
عادل عبد �ملهدي ـ على �سرورة �أن تعمل جميع 
�لكتل �ل�سيا�سية يف �الإ�سر�ع لت�سكيل �حلكومة 
�العتبار�ت  كل  ونبذ  �ملقبلة،  �لعر�قية 
�ل�سخ�سية و�حلزبية �لعالقة، لدر�أ جزء من 
�لذي قد يح�سل  �ل�سيا�سي  و�لفر�غ  �ملعانات 
من جر�ء هذ� �لتاأخري، م�سددً� �إذ� ما عملت 
وقو�عد  �آلية  و�سع  على  �ل�سيا�سية  �لكتل 
مع�سالت  �أهم  �ستمُحل  �ملنا�سب  الختيار 
فاملن�سب  �لعر�قي،  �ل�سيا�سي  �حلدث 

على  تعتمد  و�آليات  وقو�عد  ملو��سفات  يخ�سع 
�لنز�هة و�لقدرة على �إد�رته.

�حلكومة  تكون  �أن  �سرورة  على  موؤكدً� 
فيها  ترعى  وطنية،  وحدة  حكومة  �ملقبلة 
�لعر�قي.  �ل�سعب  وفئات  �أبناء  جميع  م�سالح 

ومهتمة بتقدمي �خلدمات �الأ�سا�سية لل�سعب.
هذ� وطرح �ل�سيد نائب رئي�س �جلمهورية 
وما  �ل�سيا�سية  �لعملية  �أروقة  يف  يدور  ما  �أهم 
�ملقبلة،  �حلكومة  لت�سكيل  �آليات  من  يجري 
�أن  موؤكدً�  �لعالقة،  �مل�ساكل  بع�س  �إىل  م�سريً� 
هذه  تذليل  على  يعملون  �لعر�قيني  �ل�سا�سة 

�مل�ساكل.

للمز�ر�ت  �لعام  �الأمني  �ل�سيد  هناأ 
�ل�سيعية �ل�سيد ح�سن �خلر�سان و�لوفد �ملر�فق 
مبنا�سبة  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  له، 
ويل  �لب�سرية  ملنقذ  �مليمونة  �ملباركة  �لوالدة 
�لوفد  و�أ�ستعر�س  كما  )عج(،  �الأعظم  �هلل 
ما تقدمه هذه �ملوؤ�س�سة من م�ساريع تطويرية 

للمز�ر�ت.
ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  و�أ�سار  هذ� 

�أف�سده  ما  �إ�سالح  على  �لعمل  �سرورة  �إىل 
�ل�سريفة  �ملز�ر�ت  �لبائد، فقد عانت  �لنظام 
عليها  �أثر  مما  �خلدمات  وقلة  �الإهمال  من 
�ملز�ر�ت  بهذه  �الهتمام  فيجب  كبري،  ب�سكل 
�سماحته  بارك  �لوقت  بنف�س  كبري،  ب�سكل 
�لعمل �لذي تقوم به �الأمانة �لعامة للمز�ر�ت 

�ل�سيعية ودعا لهم باملوفقية لهذه �خلدمة.

�سماحة  �أكد 
ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع 
�ل�سفري  ��ستقباله  لدى 
�لعر�ق  لدى  �الإير�ين 
كاظمي  ح�سن  �ل�سيد 
�أهمية  على  ـ  قمي 
وتذليل  ت�سهيل 
زو�ر  �أمام  �لعقبات 
�ملقد�سة  �لعتبات 
لدى �جلانبني 

ملا  و�لعر�قي،  �الإير�ين 
م�سامني  من  فيها 
�لرو�بط  وتقوية  روحية 
�الإ�سالمية بني �لبلدين، 

موؤكدً� على �أهمية منطق ح�سن �جلو�ر، و�حرت�م 
�ل�سيادة للبلدين معًا، من جانبه ��ستعر�س �ل�سيد 
موؤكدً�  �لعر�ق،  �إز�ء  �الإير�نية  �لتوجهات  �ل�سفري 
على حر�س �إير�ن لتقوية وتعزيز �أو��سر �لعالقات 

بني �لبلدين.

ـ لدى ��ستقباله وزير  �سدد �سماحة �ملرجع 
�سرورة  على  ـ  �لبوالين  جو�د  �ل�سيد  �لد�خلية 
�تخاذ �إجر�ء�ت �أمنية م�سددة حلماية �لز�ئرين 
�ملتوجهني �إىل كربالء الإحياء �لزيارة �ل�سعبانية 
�ملجاميع  ��ستهد�ف  من  حت�سبًا  وذلك  �ملباركة، 
�الإرهابية للز�ئرين، حاثًا �سماحته بنف�س �لوقت 
�الإجناز�ت  كل  على  �ملحافظة  �سرورة،  على 
من  حدث  ملا  �ل�سديد  �أ�سفه  عن  معربًا  �الأمنية، 
وغريها..  بغد�د  يف  �الأخرية  �خلروقات  بع�س 
خ�سو�سًا ما تعر�س له زو�ر �لكاظمية �ملقد�سة، 
�إعادة  �سرورة  �إىل  م�سريً�  �إرهابية،  �أعمال  من 

�لنظر للكثري من �لقطاعات يف �الأجهزة �الأمنية، 
فاأن �أعد�ء �لعر�ق لن يرتاحو� ولن يهد�أ لهم بال 

مع قوة �لعر�ق و��ستقر�ره.
على  �لوزير  �ل�سيد  �سماحته  وحث  هذ� 
�لعتبات  لزو�ر  �لت�سهيالت  تقدمي  ��ستمر�ر 
قدم  جانبه  من  �لعر�ق،  خارج  من  �ملقد�سة 
�ل�سيد �لوزير �خلطط و�الإجر�ء�ت �الأمنية �لتي 
لتوفري  �لوز�رة،  يف  �الأجهزة  خمتلف  �تخذتها 
�حلماية للز�ئرين �ملتوجهني �إىل كربالء الأحياء 

ذكرى والدة �الإمام �ملهدي �ملنتظر )عج(.
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�لت�سريعات  يف  �حلكيم،  �لو�عي  �ملدرك  يتاأمل  حينما 
�الإ�سالمية، ويالحظ بعني �العتبار �الأ�س�س و�ملباين �لتي �سلكها 
�الأنبياء و�لر�سل و�الأئمة �ملع�سومون عمومًا، �سو�ٌء كان يف حالة 
�ل�سلم �أو يف حالة �حلرب، و�سو�ء كانت يف مقام �لت�سريع �أو يف 
مقام �لتطبيق، �أو يف مر�حل �لرتوي�س و�لتهذيب، كل هذه ت�سب 
يف �سياغة نفو�س �لعباد يف قالب �لتقوى، فاإن �لتقوى هي �لغاية 
�لق�سوى من كل ما جاء به �لر�سل، و��ستملت عليه �لكتب �الإلهية 

و�حتوت عليها �ل�سحف �ل�سماوية.
ومن هنا قد يجهل كثري ِمن َمن يطمع يف فهم �أقو�ل و�أفعال 
�لهد�ة �لربانيني، في�سعب عليه حتليل �الأفعال يف �سوء �الأقو�ل 
يتحري  مثاًلـ   ـ  �لت�سريع  �أدلة  بها  نزلت  �لتي  �ل�سامية  و�ملعاين 
لريبح  كذ�  �ل�سالم(،  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري  يفعل  مَلْ  مِلَ  �أنه  يف 
يحارب  مل  ملا  �أو  ل�سلطانه  �لدنيا  فتخ�سع  �أعد�ءه  �سد  �حلرب 
�أبي  بن  علي  وحاربهم  بال�سيف  �ملنافقني  �الأعظم)�س(  �لنبي 

طالب)ع(... وهكذ�.
�ملتح�سنني  �لهد�ة  �أولئك  غاية  �أن  نعرف  حينما  ولكن 
و�مل�سرت�سدين  �سبحانه  �هلل  من  �ملوهوبة  �لع�سمة  مبناعة 
باأو�مره، هي �سياغة �لنفو�س يف قالب �لتقوى وتهذيبها عن كل 
من  يعرف  عنه  �سبحانه  �هلل  نهى  ما  يف  ويرغبها  يعار�سها  ما 
ذلك، �أن كل تلك �الأقو�ل و�الأفعال، كانت يف طريق جر �لنفو�س 
�إىل �لتقوى لتهذيبها، وت�ستحق لتتلقى �لكر�مات �الإلهية �ملوهوبة 
للمتقني حيث نرى جميعًا �لف�سائل و�لفو��سل حتوم حول �لتقوى 
�لنا�س  الإي�سال  �سرع  و�ل�سوم  للمتقني  هدًى  فالقر�آن  وتتبعها 
�سبحانه،  �هلل  قال  بالتقوى،  �إىل  تقبل  ال  و�الأعمال  �لتقوى  �إىل 
�إمنا يتقبل �هلل من �ملتقني، و�الإمام )عليه �ل�سالم( �إمنا يعرتف 

بتبعية من يت�سم بالتقوى و�لورع ولقب باإمام �ملتقني.

تتعلق  و�أنها  �ل�سوم  �أهمية  �إىل  ننتبه  �أن  يكن  هنا  ومن 
مبا�سرة ب�سوق �لنا�س �إىل �لتقوى، ولذلك ورد عن �لنبي �الأعظم 
�أنه ت�ستجاب دعوة �ل�سائم �ل�ساعي يف  )�سلى �هلل عليه و�آله( 
�ل�سبيل �إىل �لتقوى ولعل �ل�سر يف ذلك، �أن �أوىل مبادئ �لتقوى 
هلل  طاعة  يتنع  و�ل�سائم  �سهو�تها  عن  �لنفو�س  منع  يف  تكمن 
و�أمثالها  و�لنكاح  �ل�سرب  و  �الأكل  م�ستهياتها  �أبرز  �سبحانه عن 

�ملف�سلة يف حمله.
�لعبادة  هذه  على  مقدمون  نحن  �خلطباء  �الأخوة  فاأيها 
�الإ�سالم، فيجب  بمُني عليها �سرح  �لتي  �الأ�س�س  �إحدى  �لتي هي 
علينا بعد �اللتز�م مبعاين �لتقوى �أن نحث �لنا�س، على �ل�سعي 
ومقت�سياته،  وفو�ئده،  معناه،  للنا�س  ونبني  عليه،  �حل�سول  يف 
مع  جميعًا  منا  �لعمل  هذ�  فاإن  وينافيه،  ي�ساده  ما  ونحذرهم 
كونه مطلوبًا �سرعًا يهد لنا �لطريق �إىل �هلل �سبحانه، و�لفوز 
مبر��سيه، فاإن هد�ية �لنا�س �إىل �هلل �سبحانه، من �أهم ما يريده 
�هلل �سبحانه، منا الأننا بهذ� �لعمل ندعو عباد �هلل �إىل �الن�سو�ء 

باأح�سان طاعته و�البتعاد عن معا�سيه.
ويف �جتماعنا هذ� ينبغي �أن نلتفت �إىل ما يجري يف �لبلد 
ما  حت�سيل  يف  ن�سعى  �أن  ـ  �لدين  رجال  ـ  منا  يتوقعون  و�لنا�س 
�أن�ساأ  يفقدونه من حقوقهم وما حرمو� منها من �خلري�ت �لتي 
�ل�سلطة  يف  �مل�سوؤولني  قب�سة  يف  �ليوم  وهي  لهم،  �سبحانه  �هلل 
�لت�سويف،  و�ساأم  �لوعود،  ومل  �النتظار،  من  �ل�سعب  تعب  وقد 
�أن نوجه �مل�سوؤولني وندعوهم  ول�سرب �ل�سعب حدود فينبغي لنا 
يف  وخري�ته  مو�رده  �أ�سبحت  �لذي  �ل�سعب  يف  �لتفكري  �إىل 
�أيديهم، فال�سعب يريد �أن يعرف �أين �الأمو�ل و�أين �خلري�ت ومل 
هو حمروم من �ب�سط �حلقوق �لتي يتمتع بها كل �سعب يف بلده 
�أ�سبحت  �لعر�ق،  �سر ما يوجد يف  �لتي ال متلك عمُ �ل�سعوب  فان 

حمروم  �لعر�قي  و�ل�سعب  و�أمان،  ودعة  خري  يف 
من  �ألي�س  للمجرمني،  �إال  �أمن  فال  ذلك،  كل  من 

زو�ر  ياأمن  وال  �لليلية،  �لبار�ت  تاأمن  �أن  �ملخجل 
مو�سى بن جعفر )عليه �ل�سالم(، �ألي�س من �ملوؤ�سف 

�أن يبقى كل متهم يف �ل�سجن مع عدم ثبوت �لتهمة 
يف حق بع�سهم ويتمكن �ملجرمون من �لفر�ر!؟ �ألي�س 
و�لرتبية  و�لتعليم  و�ل�سحة  و�لطعام  و�لكهرباء  �ملاء 

؟  �ملو�طن  لالإن�سان  �حلقوق  �ب�سط  هي  �ل�سحيحة 
�إ�سعار نف�سه بعوز  مِلَ ال يفكر �مل�سوؤول يف  �أدري؛  ل�ست 

�لفقر�ء ومل ال يتح�س�س بحرمان �ل�سعفاء.
دعاة  و�أنتم  �ملرجعية،  ل�سان  �أنتم  �الأجالء،  �أيها 
�لنا�س  ت�سعرو�  �أن  �الإ�سالم، فيجب  و�أنتم حماة  �حلق، 
و�أن  �ل�سعب،  �جتاه  �الأمل  من  �ملرجعية  ت�ست�سعر  مبا 
يف  يبذلونه  ما  �إال  �سيء  حياتهم  من  يهمهم  ال  �ملر�جع 
�ملرجعية  �أن  �مل�سوؤولون  يعلم  �أن  وينبغي  �ل�سعب،  خدمة 
ال يهد�أ لها بال ما مل ت�ستقم �الأمور، وما مل تكن هناك 
هذه  يف  ما  بكل  �ل�سعب  حلقوق  ر�عية  و�عية،  حكومة 
�لكلمة من معنى، وينبغي �أن يعلم كل من ت�سول له نف�سه 
على  �ملظلوم  يوم  �أن  �ل�سعب،  حقوق  �إهمال  يف  �مل�سيء 
�لكتل  فعلى  �ملظلوم،  على  �لظامل  يوم  من  �أ�سد  �لظامل 
�ل�سيا�سية �الإ�سر�ع يف ت�سكيل �حلكومة �ملخل�سة، ليخرج 
�هلل  �أرجو  �ال�ستقر�ر.  وعدم  �لفو�سى،  �ل�سعب من حالة 
فاإنه  و�ل�سد�د  بالتوفيق  �الأخوة  �أيها  يدكم  �أن  �سبحانه 

ويل �ل�ساحلني.
�إن �هلل مع �لذين �تقو� و�لذين هم حم�سنون.  

و�ل�سالم..

كلمة مكتب �سماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�سيخ ب�سري ح�سني النجفي )دام ظله( 
اإىل اخلطباء واملبلغني، مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك

ِحيِمِ     ْحمِن الرَّ  ِب�ْسِم اهلِل الرَّ
ل الفرقان على عبده، ليكون للعاملني نذيرًا، وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني وعلى اآله الغر امليامني،  احلمد هلل الذي َنزَّ

واللعنة على اأعدائهم اأجمعني اإىل يوم الدين.
ُ اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم َدَق اهللهّ ُقوَن(. �سَ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�سِّ قال اهلل �سبحانه: )َيا اأَيُّ

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سفري ال�سرتايل لدى العراق �سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً من 
حزب الدعوة الإ�سالمية

��ستقبل �سماحة �ملرجع )د�م ظله( وفدً� 
من �لكادر �ملتقدم يف حزب �لدعوة �الإ�سالمية، 
�لعر�ق  �إن  �للقاء:  هذ�  يف  �سماحته  �أكد  حيث 
�أن يرتكو�  �أهم من كل �سيء، فعلى �ل�سيا�سيني 
�لعر�ق  مب�سلحة  ويهتمو�  �ل�سخ�سية  �مل�سلحة 
�متعا�سه  عن  �سماحته  و�أعرب  هذ�  و�سعبه. 
و�أمله ملا �أنفق من مليار�ت دون �أن يجني �ملو�طن 
م�سروع  يف  �سيما  منها،  �سيء  �أي  �لعر�قي 

دول  �سعوب  �غلب  بها  تتمتع  �لتي  �خلدمات 
تطبيق  �إىل  �لعر�قيني  �ل�سا�سة  د�عيًا  �لعامل، 
�أكد  جانبهم  من  �لو�قع،  �أر�س  على  �سعار�تهم 
�أع�ساء �لوفد �أن �ملرجعية هي �الأ�سا�س و�ملحور 
�لتي  �حلكيمة  �لقر�ر�ت  و�أن  لالأمة،  �ملوجه 
�الإنقاذ  طوق  مبثابة  كانت  �ملرجعية  �أ�سدرتها 

للعر�ق و�سعبه من �ملع�سالت �لتي �أملت به.

�أكد �سماحة �ملرجع )د�م ظله( ـ عند ��ستقباله 
ـ  تاي�سن  روبرت  �ل�سيد  بغد�د  يف  �ال�سرت�يل  �ل�سفري 
�سيا�سيًا  �لبلدين  بني  �لعالقات  تعزيز  �سرورة  على 
�ل�سديقني  �لبلدين  يخدم  مبا  وجتاريًا،  و�قت�ساديًا 
وم�ساحلهم، م�سددً� بنف�س �لوقت على �سرورة �حرت�م 
�سيادة و��ستقالل �لقر�ر �لعر�قي، هذ� وطرح �سماحته 
�سل�سلة من �الأحاديث �لتي ت�سب على �سرورة �أن يعي 
�لعامل �ملفهوم �حلقيقي للدين �الإ�سالمي، و�أن ال يجعل 
�الإ�سالم،  ت�سوه  �أن  حتاول  �لتي  �الإرهاب  حركة  من 
منبهًا  �الأ�سيل،  �لديني  �حلر�ك  لتحجيم  �سماعة 
�سماحته �إىل بع�س �مل�ساكل �لتي تعاين منها �جلاليات 

�مل�سلمة يف ��سرت�ليا، د�عيًا �حلكومة �ال�سرت�لية 
و�أن  �الإ�سالمي،  �لوجود  ترعى  �أن  �سرورة  �إىل 
يف  تقع  ال  لكي  وجودها،  بقدر  �سوت  لها  يكون 

هوة �لتهمي�س.
عن  �ل�سفري  �ل�سيد  �أعرب  جانبه  من 

كما  �ملرجع،  �سماحة  بلقاء  �سعادته 
�أ�سار �إىل �سرورة تقوية �لعالقات بني 

�لعر�ق و��سرت�ليا، م�ست�سريً� �سماحة 
�لتي  �لق�سايا  بع�س  حول  �ملرجع 
تخ�س عمله يف �لعر�ق، بخ�سو�س 

�لو�سع �لعر�قي �لر�هن.
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توافد اجلموع املوؤمنة على مكتب �سماحة املرجع )دام ظله( 
لتقدمي التهنئة مبنا�سبة ولدة الإمام املنتظر )عج(

موؤ�س�سة الأنوار النجفية 
تهتم ب�سوؤون اجلالية امل�سلمة املغرتبة وتقيم دوراتها التثقيفية لهم

العراق هو قلب العامل الناب�س بالإرث احل�ساري والتاريخي والديني

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً من طلبة 
الدورات ال�سيفية املقامة يف عدد من املناطق

تو�فدت �جلموع �ملوؤمنة �ملهنئة مبنا�سبة والدة �الإمام �ملنتظر 
)عج(، على مكتب �سماحة �ملرجع )د�م ظله( من خمتلف �أنحاء 
بالوالدة  �سماحته  لتهنئة  �الإ�سالمية،  و�الأقطار  �لعزيز  �لعر�ق 

�ملباركة.
�أكد �سماحة �ملرجع )د�م ظله( يف �للقاء�ت �لتي �أجر�ها، 

�أن هذه �ملنا�سبة ـ �أاَل وهي والدة منقذ �لب�سرية ومنت�سلها 
�لذي  �لنرب��س  لهي  ـ  �لنور  �إىل  �لظلمات  بر�ثن  من 
�لذي  �لدرب  على  لل�سري  بها  لن�ستنري  به  ن�ست�سيء 

ر�سمه لنا �أئمتنا )عليهم �ل�سالم(.
لظهور  �لتمهيد  �ملوؤمنني  على  �أن  م�سريً� 
د�س  من  �حلذر  خالل  من  )عج(  �الإمام 
�مل�ساألة  ت�سويه  ت�ستهدف  �لتي  �لد�سائ�س 
�ملهدوية  مدعي  كل  على  و�لرد  �ملهدوية، 
ْاِتنْي، �لذين كذبهم )عليهم �ل�سالم(  و�لوقَّ
قبل �أن تلدهم �أمهاتهم، م�ستعر�سًا �جلو�نب 

�لروحية يف تزكية �لنف�س و�إعد�دها لتكون جمتمعاتنا �الإ�سالمية 
هذ�  �لفد�ء،  ملقدمه  �أرو�حنا  �هلل  بقية  لظهور  وممهدة  موؤهلة 
�الأمة  �أن يفرج على  �أ�سمه( يف  �لباري )عز  �إىل  و�أبتهل �سماحته 
�الإ�سالمية، باأن يمُقر �أعينها بظهوره )عج(، يف �أر�س �لعر�ق �أر�س 

�ملقد�سات.

غادرو�  �أن  بعد 
�الإ�سالمية،  بلد�نهم 
بع�س  بعيدين  و�أ�سبحو� 
�لدين  تعاليم  عن  �ل�سيء 
�الإ�سالمي �حلنيف ومفرد�ته، 
�لنجفية  �الأنو�ر  موؤ�س�سة  بد�أت 
بهذه  �الهتمام  و�لتنمية  للثقافة 
�ملجتمع  ـ من  �لكبرية،  �ل�سريحة 
�مل�سلم �ملغرتب �أو �لبعيد عن بالد 
ـ وكذلك باقي �ملجتمعات  �مل�سلمني 
�لعربية، �سيما دول �خلليج �لعربي، 
وبدينهم  بعلمائهم  وربطهم 
يريد  من  عن  و�إبعادهم  ومبادئهم، 
قبل  من  لهم،  مزيف  هو  ما  �إي�سال 

�ملظلني �أو �أعد�ء �الإ�سالم.
مطلقة ـ موؤ�س�سة �الأنو�ر �لنجفية 
�الأوىل  �ل�سيفية  �لتثقيفية  دورتها  ـ 
�أبناء  وكذلك  باملغرتبني(،  )�خلا�سة 
ت�سلم  و�لتي  �لعربي،  �خلليج  دول 
�لطلبة فيها من علوم �لنجف �ال�سرف، 
�الأ�سيل  �لعلم  منبع  من  قريبني  ليكونو� 
باإعد�د  �ملوؤ�س�سة  فقامت  وم�سادره، 
يد  على  و�سع  متكامل،  در��سي  منهج 
�ملفرد�ت  جميع  يجمع  �الأ�ساتذة،  �أكفاأ 
و�ل�سرية،  و�لعقائد،  )�لفقه،  يف:  �ملهمة 
�للغة  مب�ساألة  �أي�سًا  مهتمًة  و�الأخالق(، 
معظم  كون  �ملحا�سر�ت،  �للقاء  �أثناء 

ب�سورة  �لعربية  �للغة  يجيدون  ال  �لطلبة 
درو�سهم  يلقون  �الأ�ساتذة  فكان  جيدة، 
و�لفرن�سية...  و�الإنكليزية،  �لعربية  باللغتني 

وغريها، لتذليل �لعقبات.
�سياحي  برنامج  �ملوؤ�س�سة  وو�سعت  كما 
ديني وطني يمُعرفهم على تاأريخ �لعر�ق ومكانته 
�ملتقدمة فيما بني ح�سار�ت �لعامل، كما وهناك 
�ملقد�سة،  و�لعتبات  �ملر�قد  لزيارة  منهاجًا 

ومر�جع �لدين �لعظام، و�أ�ساتذة �حلوزة.
بتوفري  �ملوؤ�س�سة  قامت  جانبها  من 
تلك  باإجناح  �لكفيلة  �مل�ستلزمات  جميع 
لهم،  �ملالئم  �ل�سكن  بتوفري  وذلك  �لدورة، 
م�ستلزمات  �إىل  باالإ�سافة  �لدر�س  ومكان 
من  وغريها  و�الت�ساالت..  كالنقل  �أخرى 

�خلدمات.
�لطلبة  �أن  بالذكر  �جلدير  من 
خمتلفة  دول  من  هم  للدورة  �لقادمني 
و�ململكة  فرن�سا،  )جمهورية  �أبرزها: 
�خلليج  دول  �أبناء  من  وبع�س  �ملتحدة، 
�لعربي(، هذ� وتعد هذه �لدورة �لتجريبية 

�الأوىل للموؤ�س�سة لالنطالق 
تو�سعًا،  �أكرث  دور�ت  نحو 
�الأوىل من  تمُعد  �أنها  يذكر 
نوعها يف �لعر�ق، �سيما �أن 
فيها برنامج روحي عبادي 
�سياحي ييزها عن غريها 

�مل�ساريع �ملماثلة.

)د�م  �ملرجع  �سماحة  �أ�ستمع  �أن  بعد 
ظله(، لوفد �سيوخ ع�سائر حمافظة �لنجف 
�ال�سرف، الأهم ما يدور يف �ل�ساحة �لنجفية 
من م�ساكل، �أكد �سماحته: �إن للعر�ق مكانًة 
دينية وتاريخية عريقة، حريًا بنا جميعًا �أن 
نفتخر بها على جميع دول �لعامل، فكل تلك 
من  ع�سور  مدى  على  جرت  �لتي  �الأحد�ث 
كان  �أو  فيها،  حا�سرً�  �لعر�ق  كان  �لزمن 

م�سرحًا لها، فالعر�ق هو قلب �لعامل �لناب�س 
لذ�  و�لديني،  و�لتاريخي  �حل�ساري  باالإرث 
�أن نكون عاملني على ��ستعادة  علينا جميعًا 
هذه �الأجماد، ملا ميزنا و�أعطانا �هلل �سبحانه 
�لباري  ف�سرفكم  كلها،  �الأر�س  بلد�ن  على 
ل�ستة  مرقدً�  �أر�سكم  جعل  باأن  وجل(  )عز 

�الأطهار  �لالأئمة  من 
�ل�سالم(،  )عليهم 

عن  و�ملد�فعني  ومريديهم  والأن�سارهم 
�أيها  بهذ�  منهجهم �حلق، فعليكم �العتز�ز 
�لعر�قيون �أمام �لعامل و�سعوبه، و�أن ت�سلكون 
طريق هوؤالء �لعظام، و�أن تكونون مع حوزة 
�الأوىل  و�ملعرفة  �لعلم  حا�سرة  �لنجف 

لالإ�سالم �الأ�سيل يف �لعامل كله.

من  وفدً�  ��ستقباله  لدى  ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  �أكد 
طلبة �لدور�ت �ل�سيفية ـ على �سرورة �لعمل على تر�سيخ �لعقائد 
�ل�سحيحة و�حَلقة يف عقول �سبابنا وتربية �الأطفال تربية عقائديًة، 
و�ملوؤ�مر�ت  �لتحديات  ملو�جهة  ونف�سيًا  روحيًا  �إعد�دً�  و�إعد�دها 
�ملحاكة �سد �لت�سيع يف �لعامل، هذ� ودعا �سماحته �إىل �لعمل بجد 
و�إخال�س ليقطفو� ثمار ما زرعوه يف نفو�س هوؤالء �لفتية، والبد من 
�قت�سار هذ� �لدو�فع على خدمة �لدين فقط، هذ� وقدم �لقائمون 
تلقاها  �لتي  و�ملحا�سر�ت  للدرو�س  مف�ساًل  �سرحًا  �لدورة  على 

�لطلبة يف �لدورة.
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موؤ�س�سة الأنوار النجفية تتاألق يف مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي ال�ساد�س

لقد تربينا على حب زيارة احل�سني )عليه ال�سالم( و�سرنبي اأبناءنا على هذا احلب اإن �ساء اهلل

مكتب �سماحة املرجع )دام ظله( ي�سارك يف افتتاح تذهيب ماأذنتي مرقد اأبي الف�سل العبا�س )عليه ال�سالم(

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفدا من الكادر الرتبوي وطلبة مدار�س دار الزهراء لرعاية الأيتام

يف ذكرى ولدة الأقمار الطاهرة �سماحة ال�سيخ علي النجفي ي�سارك يف الحتفال الذي اأقيم يف النجف ال�سرف

�سماحة ال�سيخ علي النجفي ي�سارك يف حفل تخريج 
املكلفات الذي اأقامة مركز املراأة الثقايف اخلريي

�سماحة ال�سيخ علي النجفي يزور ع�سائر
 بني كعب يف الكوفة

و�ملهرجانات  �لفعاليات  الإقامة  �ملقد�سة  �لعتبات  تبني  عملية  �إن 
حركة  وت�سيري  �لثقايف  �لو�قع  دعم  يف  جبارة  خطوة  و�لفكرية  �لثقافية 
�الإبد�ع و�لتطور و�لرقي يف عر�قنا �ملثقل بجر�ح �ملا�سي، ومن هنا ت�سهد 
مدينة كربالء �ملقد�سة على مدى �ست �سنو�ت متتالية مهرجانها �لثقايف 
�الإمام  فيه دماء  �ل�سهادة( عنو�نًا متتزج  �أخذ من )ربيع  �لذي  �لعاملي 
و�الإن�سانية  �لفد�ء  قيم  كل  مع  �ل�سالم(  )عليهم  بيته  و�أهل  �حل�سني 
�لتي  �لعامل  طو�ئف  كل  ي�سم  �لذي  �ل�ساد�س  �ملهرجان  ويف  �ل�سامية، 
�جتمعت حتت خيمة �الإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( و�لذي �أ�سبح �ليوم 

مركز ��ستقطاب فكري وثقايف حافل بالعطاء�ت.
تتاألق  كعادتها  �ملهرجان  ي�سهده  �لذي  �حلا�سد  �حل�سور  وو�سط 

من  �إ�سد�ر�ت  من  و�لتنمية  للثقافة  �لنجفية  �الأنو�ر  موؤ�س�سة 
كتب ون�سريات وبرو�سور�ت و�أقر��س ليزرية وغريها..

ففي هذ� �لعام قد متت م�ساعفة طبع �إ�سد�ر�ت جديدة 
�الأنو�ر  ن�سرة  و�إ�سد�ر  ظله(،  )د�م  �ملرجع  �سماحة  كتب  من 

�سعبان،  ب�سهر  �خلا�س  �مللحق  �إ�سد�ر  �إىل  باالإ�سافة  �لنجفية 
�ملنتظر  �ملهدي  �الإمام  عن  �خت�ست  �سفحات  ت�سمن  و�لذي 

)عج(، هذ� وقدم جناح مد�ر�س د�ر �لزهر�ء �خلريية �لنموذجية 
ب�سوؤون  تهتم  �إ�سد�ر�ت  عدة  ت�سمن  م�سغرً�  معر�سًا  لالأيتام، 

�لطفولة، وتنمية طاقاتها.

لدى  ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  �بتد�أ 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �أبناء  من  وفد  ��ستقباله 
 َ و� �هللَّ ِذيَن َن�سمُ و� َكالَّ ونمُ ـ حديثه بقوله تعاىل: )َواَل َتكمُ
وَن(، مو�سحًا  ممُ �ْلَفا�ِسقمُ ْوَلِئَك همُ ْم �أمُ �َسهمُ نفمُ ْم �أَ َفاأَن�َساهمُ
�أن هذه �الآية حتمل حتذيرً� �سديدً� من ن�سيان �هلل 
�سبحانه )و�لعياذ باهلل(، َفمن يفعل ذلك �َسيمُعاقب 
ّن�ِسْيه نف�سه، كما  على عمله هذ�، فاإنه �سبحانه �َسيمُ
�سبحانه  �هلل  باأن  وذلك  ثانية،  عقوبة  هناك  �أن 
�ل�سيطان،  حزب  من  �لفا�سقني  �سف  يف  �سيجعله 
ويف �الآخرة �سيلقى نف�س �مل�سري، م�سريً� �أي�سًا، �إن 
�سبحانه،  الأو�مره  �المتثال  بعدم  يكون  �هلل  ن�سيان 

بالو�جبات،  �اللتز�م  وعدم 
نف�سه  فين�سى  �الإن�سان  �أما 
ي�سره  ما  بني  ييز  ال  باأن 
باالأعمال  فيقوم  ينفعه،  وما 
ينفعه،  �لتي ت�سره ويرتك ما 
)د�م  �سماحته  و�أبتهل  هذ� 
�الأمة  يحفظ  �أن  يف  ظله( 
يمُعيدها  و�أن  �الإ�سالمية، 
وعزتها  ر�سدها  �سبيل  �إىل 
وكر�متها، د�عيًا بنف�س �لوقت 

�الأمة  �أبناء  لكل  �أبو�بها  تفتح  �الأ�سرف  �لنجف  و�الإيان، كما �أن  �لعلم  بنور  لت�سع عليهم  �الإ�سالمية، 
رفت بذلك على مر �لتاريخ. عمُ

�ملرجع  �سماحة  �أفتتح  �لكرية  �الآيات  بهذه  َتْقَهْر(،  َفاَل  �ْلَيِتيَم  ا  )َفاأَمَّ
مد�ر�س  طلبة  من  ولفيف  �لرتبوية  �لكو�در  من  وفدً�  ��ستقباله  لدى  )د�م ظله(، 
على  �سماحته  �أكد  لالأيتام،  �لنموذجية  �خلريية  �ل�سالم(  )عليها  �لزهر�ء  د�ر 
�سرورة �أن تعمل �لكو�در �لرتبوية مع هوؤالء �لطلبة بكل حنان وعطف لتعوي�سهم 
ما فقده هوؤالء �مل�ساكني ليتمهم، موؤكدً� �أي�سًا: البد �أن تعرفو� �أن عملكم هذ� هو 
ت�سريف لكم، فخدمة هوؤالء �لتالميذ هو م�سدر فخر و�عتز�ز ملن يقوم بها، وال 
ي�سارك  �أن  فيجب  �ملجتمع،  يف  خا�سة  حالة  �ليتيم  �أن  م�سيفًا  عليهم،  لكم  مّنة 
ـ  �النحر�ف  عن  بعيدً�  و�عد،  مل�ستقبل  �إي�سالهم  وبالتايل  مل�ساعدتهم،  �جلميع 
و�لعياذ باهلل ـ خدمة للوطن و�لدين، موؤكدً� على �سرورة ��ستقطاب هذه �ل�سريحة 
يبة، الأبعادهم عن كل �مل�ساكل و�ل�سلبيات �لتي تعرتيها يف �ل�سارع كونها فاقدة  �ملغمُ
ملن يرعاها، يذكر �أن مد�ر�س د�ر �لزهر�ء )عليها �ل�سالم(، قد �أمُ�س�ست من قبل 
وهي  ظله(،  )د�م  �ملرجع  �سماحة  مكتب  رعاية  وحتت  �لنجفية،  �الأنو�ر  موؤ�س�سة 

تقطع �أ�سو�ط كبرية ومتفردة على م�ستوى �لعر�ق، يف تقدمي جتربة ومنوذج ر�ئع 
يف رفد �مل�ستوى �لعلمي و�ملنهجي و�الجتماعي و�لديني ل�سريحة �الأيتام يف �لعر�ق.

بح�سور جموع غفرية من �ملوؤمنني �سارك �سماحة �ل�سيخ علي �لنجفي يف �حلفل 
�حلا�سرون  ��ستذكر  �ل�سالم(،  )عليهم  �لطاهرة  �الأقمار  والدة  مبنا�سبة  �أقيم  �لذي 
�لنبوية �لتي تتعلق بف�سل �الإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم(، حيث قال ر�سول  �الأحاديث 
�هلل )�سلى �هلل عليه و�له(: )�إن �حل�سني م�سباح �لهدى و�سفينة �لنجاة(، وهذ� يعني 
�أن �الأمة مدعوة للتم�سك بالنهج �لقومي �لذي �سار عليه �الإمام �حل�سني وبقية �أئمة �أهل 

�لبيت )ع(.
كما �ألقيت يف �حلفل �لكلمات و�لق�سائد �لتي عربت عن �لوالء و�القتد�ء بذ�ت 
�لنهج �لقومي �لذي �سار عليه �سيد �ل�سهد�ء �الإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم(، و�لتم�سك 
و�اللتز�م بالثو�بت و�لقيم �لدينية و�لوطنية �لتي حملتها �لر�سالة �الإ�سالمية �ل�سمحاء.

علي  �ل�سيخ  �سماحة  �سارك 
تذهيب  �فتتاح  حفل  يف  �لنجفي 
لو�ء  حامل  مرقد  ماأذنتي  وترميم 
�لف�سل  �أبي  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني 
حفل  �سهد  �ل�سالم(،  )عليه  �لعبا�س 
وجماهرييًا  ر�سميًا  ح�سورً�  �الفتتاح 
و�أتباع  حمبي  قبل  من  حا�سدً�  ودوليًا 
�أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم(، �جلدير 
�ملطهرتني  �لعتبتني  �إد�رتي  �أن  بالذكر 

تو�سعة  باأعمال  تقومان  كربالء  يف 
�أن  بعد  �ملقد�ستني  للعتبتني  وترميم 
عانتا �الإهمال و�لتخريب و�العتد�ء�ت 
هذ�  �لبائد،  �لنظام  زمن  يف  �الآثمة 
من  بهالة  �لكرمي  �حلفل  �أ�سطبغ  وقد 
�سهد  للح�سور،  و�لروحانية  �لنور�نية 
�ل�سعرية  �لفعاليات  من  جملة  فيه 
ف�سل  ذكر  يف  و�ملد�ئح  و�الأهازيج 

ومقام �آهل بيت �لنبوة و�لكر�م.

حتت �سعار قدوتي فاطمة �لزهر�ء )عليها �ل�سالم(، 
�أقام مركز �ملر�أة �لثقايف �خلريي، حفل ت�سجيعي للحجاب، 
لو�سول فتيات ل�سن �لتكليف �ل�سرعي، و�لذي �أقيم يف مرقد 
ح�سر  حيث  )ر�س(،  زياد  بن  كميل  �جلليل  �ل�سحابي 
�حلفل �سماحته �ل�سيخ علي �لنجفي، و�ألقى كلمًة �سدد فيها 
على �أن مثل هذه �لدور�ت دليل على مت�سك �ملجتمع بتعاليم 
)عليهم  �الأطهار  �لبيت  �آل  ونهج  �حلنيف  �الإ�سالمي  �لدين 
�ل�سالم(، رغم �ملحاوالت �لتي يقوم بها �لبع�س لت�سويه هذه 

�ل�سورة.
هذ� وبارك �سماحته للقائمني على �لدورة هذه �خلدمة 
�لدين و�ملجتمع،  �لذي بذلوه يف خدمة  �لكبري  وهذ� �جلهد 
بعد �نتهاء �الحتفال �أقيمت �سالة �جلماعة باإمامة �سماحة 

�ل�سيخ علي �لنجفي.

و�ملو�طنني  �لع�سائر  ل�سيوخ  �لتفقدية  �جلوالت  �أطار  يف 
يف �الق�سية و�لنو�حي، قام �سماحة �ل�سيخ علي �لنجفي بزيارة 
يوم  يف  وذلك  �ملقد�سة،  �لعلوية  �لكوفة  يف  كعب  بني  ع�سائر 

�ملبعث �لنبوي �ل�سريف.
و�ملو�طنني  �لع�سائر  ل�سيوخ  حديثه  يف  �سماحته  �أكد 
�ملرجعية  �لع�سائر مع  تتو��سل  �أن  �حلا�سرين على �سرورة 
يف �لنجف �ال�سرف، فاملرجعية تفتح ذر�عيها يف كل وقت 
و�آن، م�سريً� ل�سرورة �لعمل على تفقيه �ل�سباب و�الأجيال 
�لتم�سك بها،  �لدين �حلنيف، و�سرورة  بتعاليم  �لنا�سئة 
حماربة  على  و�سدد  هذ�  للنجاة،  منهجًا  و�تخاذها 
كما  �ملجتمع،  يف  تظهر  بد�أت  �لتي  �ل�سلبية  �لظو�هر 

�لعر�ق  يعود  �لطغاة كي ال  يجب جمابهة وحماربة 
�إىل �سابق عهده يف زمن �لنظام �لبائد.

م�ساكل  �إىل  �سماحته  و��ستمع  هذ� 
تردي  على  تن�سب  كانت  و�لتي  �ملو�طنني 
بتح�سني  ومطالبتهم  كالكهرباء  �خلدمات 
م�ساكل  ودعم  معاجلة  و  �لتعليمي  �لو�قع 

�لزر�عة.
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�سماحة ال�سيخ علي النجفي ي�سارك يف احلفل الذي اأقامه ق�سم الدورات ال�سيفية 
يف موؤ�س�سة الأنوار النجفية مبنا�سبة ولدة الأقمار الطاهرة )عليهم ال�سالم(

�سذرات من املرجعية

�ل�سيخ  �سماحة  �سارك 
�لذي  �حلفل  يف  �لنجفي  علي 
�الأقمار  والدة  مبنا�سبة  �أقيم 
�ل�سالم(؛  )عليهم  �لطاهرة 
�لدور�ت  ق�سم  �أقامه  و�لذي 
�الأنو�ر  موؤ�س�سة  يف  �ل�سيفية 
�لنجفية، هذ� و�ألقى �سماحته كلمًة 
يف �حلفل هناأ فيها �لعامل �الإ�سالمي 

و�ملر�جع �لعظام و�حلا�سرين بوالدة �الأئمة �الأطهار 
)عليهم �ل�سالم(.

�لدور�ت  �إقامة  من  �لهدف  عن  متحدثًا 
�الأنو�ر �لنجفية،  �ل�سيفية وتبنيها من قبل موؤ�س�سة 
نتو�سم يف  ونحن  وفاهم،  و�عي  وذلك خللق منوذج 
له  �لعمل  هذ�  ليكون  �ل�سغر  منذ  �لقادمة  �أجيالنا 
�أن  م�سيفًا  �هلل،  �ساء  �إن  �مل�ستقبل،  �لكبري يف  �الأثر 
�لوقت  يف  تقام  �لتي  �لدور�ت  من  �لع�سر�ت  هناك 

�لعديد  �إقامة  يف  �ملوؤ�س�سة  �ساهمت  وقد  �حلايل، 
منها، د�خل وخارج �لنجف �ال�سرف.

لتكون  منوذجية؛  دورة  وجود  من  والبد  فكان 
يف  عايل  م�ستوى  على  دور�ت  الإقامة  �لبذرة  هي 
يف  �ساهم  من  كل  �سماحته  و�سكر  هذ�  �مل�ستقبل، 
فعالية  �لدورة  طلبة  وقدم  كما  �لدورة،  هذه  �إجناح 

خمتلفة للمو�د و�لدرو�س �لتي تلقوها يف �لدورة. 

وفدً�  ��ستقباله  لدى  ـ  �ملرجع  �سماحة  �أكد 
للعلوم  �حلكمة  د�ر  مدر�سة  وطلبة  �أ�ساتذة  من 
�أن  �سرورة  على  للوفد  حديثه  خالل  ـ   �الإ�سالمية 
�سيء  �أهم  �لعلم  طالب  يتلقاه  �لذي  �لدر�س  يكون 
يف �حلياة، و�أن يقدم در�سه على كل �أمر من �أمور 
�لطالب  نابع من رغبة  �لعلم  وليكون طلب  �لدنيا، 
بالتعلم وحبه له، ال �أن يكون لغر�س دنيويًا و�لعياذ 
فري�سة  �إن  �سماحته،  �أكد  �آخر  جانب  من  باهلل، 
طلب �لعلم هي من �أهم ما يقع على عاتق �ل�سعب 
على  و�لطغيان  �ل�سر  قوى  لتكالب  وذلك  �لعر�قي، 
�لعدو  بِه  يمُجابه  ما  �أهم  و�أن  �ملظلوم،  �ل�سعب  هذ� 
هو �سالح �لعلم، فبه تنال �الأمُمم عزتها وكر�متها، 
وقوة  عزوة  يعيدو�  �أن  �إىل  �لعر�قيني  على  وما 

وكر�مة �لعر�ق بالعلم ب�ستى �سنوفه وجماالته.

وعراق  اإلسالم،  عراق  العراق،   *
جوهُ  السماوية،  الرساالت  أرض  الخيرات، 

يخلق العقول، العراق ال يرضى بالظلم.
أبناء  يا  بأيديكم  المرجعية  قوة   *
حوزتكم  الحوزة  وهذه  الغيورة،  العشائر 
يوم  إلى  ذراريكم  وأبناء  أبنائكم  وحوزة 
أخوتي  وجهود  جهودي  وإن  القيامة، 
الشعب  هذا  خدمة  في  تصبّ  المراجع 

الجريح.
اإلرهاب  ضد  أنفسكم  عن  دافعوا   *
مع  ولكن  قوة  من  تملكون  ما  وبكل 

المخلصين من الموجودين بالسلطة.
بني  أمثال  الدهر  مفسدي  كل  إن   *

أمية والحجاج وغيرهم يكرهون العراق.
الوحيد في  الخاسر  أوالدي:  اعلموا   *

أعمال المفخخات هو منفذها فقط.

�ل�سعبية  للوفود  �مل�ستمر  �لتو�فد  ظل  يف 
�ملتلهفة لال�ستماع لتوجيهات و�إر�ساد�ت �ملرجعية 
منها  و�إيانًا  �ل�سريف(،  ظلها  )د�م  �ملباركة 
مبرجعيتها ومت�سكًا لكل ما ت�سدره من توجيهات 
�ملفا�سد  وتقويه وحت�سينه من  �ملجتمع  الإ�سالح 
�أطلق  و�ل�سر،  �لبغي  قوى  قبل  من  ت�ستهدفه  �لتي 
�سماحة �ملرجع )د�م ظله( �سل�سلة من �لتوجيهات 

للوفود �لز�ئرة جاء فيه:- 
�سبابنا  �إبعاد  �أجل  من  جميعًا  �لعمل  علينا 
عن كل ما ي�سيء لالإ�سالم و�إنقاذه من جميع �أ�سكال 
جاءت  �ملجتمع،  �أو�ساط  يف  �ملتف�سية  �النحر�فات 
�أثناء حديث �سماحة �ملرجع  هذه �لتوجيهات �لعبقة 
)د�م ظله( مع وفد من وجهاء و�أهايل منطقة بغد�د 

�جلديدة.
�ل�سلبية  �لظو�هر  �أن  �سماحته  و�أ�سار  كما 
يفقدو�  ال  كي  منها  �سبابنا  حماية  ويجب  كثرية، 
دنياهم وال �آخرتهم، ويجب �أن نعمل جميعًا كل من 

موقعه يف حماربة هذه �لظو�هر �لفا�سدة.
على  �ملتو�فدين  ِهمم  �سماحته  و�أثار  كما 
وباأهمية  باأجمادهم  بتذكريهم  �سماحته  مكتب 
ومكانة  �لعامل،  دول  جميع  بني  ومكانته  �لعر�ق 
�لعر�ق �لدينية و�لتاأريخية، فالعر�ق هو قلب �لعامل 
و�الإن�ساين  و�لتاريخي  �حل�ساري  باالإرث  �لناب�س 

و�لديني.
بتطور  و�سلته  �لعلم  �أهمية  عن  �أما 
لقاءه  �أثناء  �ملرجع  ل�سماحة  كان  �ملجتمعات، 
حمافظتي  و�سباب  وجهاء  من  م�سرتكًا  بوفٍد 
و��سط وبابل، حثًا على وجوب �أن يجعل �ل�سباب 
يف نظرهم م�ستقبل �لعر�ق فوق كل �سيء؛ وذلك 
بطلب �لعلم وبذل �جلهد و�الجتهاد يف حت�سيله 
الإعمار ما مر بالعر�ق من حقب �سود�ء جر�ء 
�أنظمة  وتقاع�س  �لبائد،  �لنظام  حماقات 

�ليوم عن و�جبها يف �الأعمار.
ويف تاأكيده على �أهمية �لعلم ـ عندما 
)د�م  رحابه  يف  بابل  جامعة  طلبة  كان 
طلب  فري�سة  �إن  �سماحته  �أ�سار  ـ  ظله( 
عاتق  على  يقع  ما  �أهم  من  هي  �لعلم 
قوى  لتكالب  وذلك  �لعر�قي،  �ل�سعب 
ما  �أهم  و�أن  عليه،  و�لطغيان  �ل�سر 
يجابه به �لعدو هو �سالح �لعلم، 
حتى  �سوية  نعمل  �أن  فيجب 
ياأتي ذلك �ليوم �لذي يجعل 
�لدول  م�ساف  يف  �لعر�ق 
ال  وتقنيًا  علميًا  �ملتقدمة 

�أن نبقى تابعني للغرب.

فيوم  للقر�آن  حليفًا  كان  من 
�جلنة،  يف  �لقر�آن  مع  �سيكون  �لقيامة 
�سماحة  �أ�ستقبل  �لنور�نية  �لكلمات  بهذه 
�ملرجع )د�م ظله( وفدً� من قر�أ �لقر�آن 
�ل�سابق  �لنظام  �إن  م�سيفًا،  �لكرمي 
مبحاوالته  �لعر�قي  �ل�سعب  بحق  �أجحف 
�لدين،  وعن  �لقر�آن،  عن  �لعر�ق  �أبعاد 
�أز�ح  وقد  �لطهارة،  وعن  �ل�سرف،  وعن 
عنا  �لكابو�س  ذلك  وتعاىل  �سبحانه  �هلل 
)عج(،  �الأعظم  �هلل  ويل  دعاء  بربكة 
�لتي  �لفر�سة  هذه  ن�ستغل  �أن  فيجب 
�سنحت لنا لنتعلم ونعلم �لقر�آن �لكرمي، 
�لقر�آن  حفظ  �أن  �أوالدي  �أعلمو�  موؤكدً�: 
�أ�سعب  حفظه  على  و�ملحافظة  �سعب، 
بكثري، فاإن متكن �أحد من حفظ �لقر�آن 

فعليه �أن يعيد كل يوم ق�سم مما حفظه.
�لباري  �إىل  �سماحته  و�بتهل  هذ� 
�أن يحفظ حفظة �لقر�آن،  )عز وجل( يف 
يعملو�  و�أن  وحفظه  خلدمته  يكنهم  و�أن 

على حفظ درو�س معانيه �خلالدة.
�ل�سباب  حت�سني  �سرورة  وعن 
�لدور�ت  �ملرجع  �سماحة  بارك  عقائديًا 
مناطق  خمتلف  يف  �ملقامة  �ل�سيفية 
�لعر�ق، حيث �أكد �سماحته لدى ��ستقباله 
وفد� من طلبة �لدور�ت �ل�سيفية �ملقامة 

يف �لكوفة.
�إن �لت�سيع ومنذ ت�سلم �أمري �ملوؤمنني 
حلرب  يتعر�س  لل�سلطة  �ل�سالم(  )عليه 
�سبحانه،  �هلل  �أعد�ء  قبل  من  �سعو�ء 
�الأر�س  بقاع  جميع  يف  عليه  للق�ساء 
كان  �لعر�ق  الأن  �لعر�ق،  يف  وخ�سو�سًا 
�أهل  �أئمة  من  �إمام  �أول  ل�سلطة  مركزً� 
�لبيت )عليهم �ل�سالم( و�سيكون مركزً� 
�الأعظم  �هلل  ويل  �إمام  �أخر  ل�سلطة 
�سماحته  م�سيفًا  �هلل،  �ساء  �إن  )عج( 
�حلرب،  لهذه  �ال�ستعد�د  علينا  لذلك 
ويتم ذلك من خالل �لرتكيز على �لت�سيع 
يف  و�حلقة  �ل�سحيحة  �لعقائد  وتر�سيخ 
فرتبية  و�أوالدنا،  �سبابنا  وقلوب  عقول 
�الأطفال عقائديًا هو �إعد�د للحرب �لتي 
ت�سن علينا من قبل �أعد�ءنا، هذ� وقدم 
مف�ساًل  �سرحًا  �لدورة  على  �لقائمون 
تلقاها  �لتي  و�ملحا�سر�ت  للدرو�س 

�لطلبة يف �لدورة.

من كان حليفاً للقراآن فيوم القيامة �سيكون مع القراآن يف اجلنة

علينا العمل جميعاً على اإبعاد �سبابنا عن كل 
ما ي�سيء لالإ�سالم واإنقاذه من جميع اأ�سكال 
النحرافات املتف�سية يف اأو�ساط املجتمع.

*****
اأن الأنظمة املتعاقبة واإىل اليوم تهمل 
اجلانب التعليمي الذي ُد�ست به ال�سموم 

يف املناهج التي يتلقاها اأبناء العراق.

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً 
من اأ�ساتذة وطلبة مدر�سة دار احلكمة 

من كلمات �سماحة املرجع )دام ظله(

امل�ستقبل. يف  ثماره  �سنقطف  ما  هو  احلقيقي  •	الغر�س 
واملعرفة. بالعلم  وم�سلح  واعي  جيل  ببناء  مرهون  العراق  م�ستقبل  •	اإن 
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والية  10هـ.  مكة  فتح   )1
201هـ  �سنة  )ع(  �لر�سا  لالإمام  �لعهد 

)على رو�ية( وعلى رو�ية يف �ليوم �لثاين من هذ� �ل�سهر. �حرت�ق 
للحجة  �الأول  �ل�سفري  وفاة  654هـ.  �أو  652هـ  �لنبوي  �مل�سجد 
�سينا  �بن  �لعامل  وفاة  267هـ.  �لعمري  �سعيد  بن  عثمان  )عج( 
�سنة 370هـ. وفاة �ل�سيدة �لعابدة نفي�سة بنت �حل�سن بن زيد بن 
�الإمام  �بن  �إ�سحاق  زوجة  )ع(،  طالب  �أبي  بن  علي  بن  �حل�سن 
�إبر�هيم، وقيل يف ليلتني من  جعفر �ل�سادق )ع(. نزول �سحف 

�سهر رم�سان.
2( تويل �الإمام �لر�سا )ع( لوالية عهد �ملامون �سنة 201هـ. 

توجه �لنبي �الأكرم حممد )�س( بع�سرة �آالف مقاتل لفتح مكة.
ونزول  )ع(.  �خلليل  �إبر�هيم  على  �ل�سحف  نزول   )3
�لثاين ع�سر من  �ليوم  �الإجنيل على �سيدنا عي�سى )ع( وقيل يف 
هذ� �ل�سهر. غزوة تبوك �سنة 9هـ وقيل يف �الأول من هذ� �ل�سهر 
�ملبارك. وفاة �ل�سيخ �ملفيد حممد بن حممد بن �لنعمان �لعكربي 

يف بغد�د �سنة 413هـ.
4( حفر �خلندق �سنة 3هـ.

5( مبايعة �الإمام �لر�سا )ع( لوالية �لعهد �سنة 201هـ وعلى 
رو�ية يف �ليوم �ل�ساد�س من هذ� �ل�سهر. وفاة �ل�سيخ �جلليل �أبي 
يعلى، حمزة بن عبد �لعزيز �لديلمي �ملعروف بـ)�ساالر �أو�سالر( 

�سنة 463هـ �ساحب كتاب )�ملر��سم �لعلوية(.
6( نزول �لتور�ة على �سيدنا مو�سى )ع(.

7( مبايعة �لنا�س لالإمام �لر�سا )ع(. وفاة �أبي طالب )ع( 
)على رو�ية(.

8( نزول �الإجنيل )على رو�ية(. والدة �ل�سيدة مرمي �لعذر�ء 
)ع(. خروج �لنبي )�س( لغزوة بدر �لكربى.

9( والدة �الإمام حممد بن علي �جلو�د )ع( )على رو�ية( 
�سنة 195هـ )على رو�ية(. 

10( وفاة �ل�سيدة خديجة )ع( �سنة 3 ق هـ )عام �حلزن( 
)على رو�ية �سعيفة(. ورود كتب �أهل �لكوفة �إىل �الإمام �حل�سني 

)ع(.
11( نزول زبور د�ود )ع(.

12( �ملوؤ�خاة بني �ملهاجرين و�الأن�سار يف �ملدينة، وقد �آخى 
�لنبي )�س( بينه وبني علي )ع( وقيل يف �ليوم 11 من هذ� �ل�سهر 
�لكاظمي  �ل�سيخ مهدي �خلال�سي  �لفقيه  �لعالمة  وفاة  �ملبارك. 

قائد ثورة �لع�سرين �سنة 1343هـ.
�أبو طالب )ع( �سنة 3 ق هـ )عام  وفاة موؤمن قري�س   )13

�حلزن(.
�الإمام  �إر�سال  67هـ.  �سنة  �لثقفي  �ملختار  مقتل   )14
�ل�سيد  �سهادة  �لكوفة.  الأهل  )ع(  عقيل  بن  م�سلم  )ع(  �حل�سني 
حممد بن عبد �هلل �ملح�س �بن �حل�سن �ملثنى �بن �الإمام �حل�سن 
)ع( �ملعروف بـ)ذي �لنف�س �لزكية( �سنة 145هـ على يد �ملن�سور 

�لعبا�سي.
15( والدة �الإمام �حل�سن )ع( �سنة 3هـ. حركة م�سلم بن 
�ل�سيخ  �جلليل  �لعامل  �سهادة  60هـ.  �سنة  �لكوفة  �إىل  )ع(  عقيل 

زين �لدين �لعاملي 
�سرح  �لبهية يف  )�لرو�سة  كتاب  �لثاين( �ساحب  )�ل�سهيد 

�للمعة �لدم�سقية( �سنة 965هـ.
قبل  �أ�سهر  �ستة  �ل�سماء  �إىل  �لنبي )�س(  ليلة عروج   )16
�لهجرة. وفاة �لعالمة �ل�سيخ حممد ر�سا �ملظفر �سنة 1383هـ. 
وفاة �لعامل �لفقيه حممد بن �حل�سن بن حمزة �جلعفري �ملعروف 

بي  باأ
يعلى �سنة 463هـ ببغد�د.

2هـ.  �سنة  �لكربى  بدر  معركة   )17
�آية  تعر�س �سماحة  رو�ية(.  �لنبي )�س( )على  عروج 

�هلل �لعظمى �ملرجع �لديني �لكبري �ل�سيخ ب�سري  ح�سني �لنجفي 
)د�م ظله( ملحاولة �غتيال من قبل �لنظام �لبعثي �لكافر.

18( ليلة �لقدر �الأوىل. نزول �لتور�ة على مو�سى )ع( 
)على رو�ية(. نزول زبور �إبر�هيم )ع(.

جرح �الإمام علي )ع( يف م�سجد �لكوفة على يد   )19
�أ�سقى �الأولني و�الآخرين �بن ملجم �ملر�دي �سنة 40هـ.

�سنة 8هـ و�سعود علي  فتح مكة  �لثانية.  �لقدر  ليلة   )20
)ع( على منكب �لنبي )�س( لتك�سري �الأ�سنام )وقيل يف �ليوم 24 

من هذ� �ل�سهر �ملبارك(. ليلة �الإ�سر�ء و�ملعر�ج )على رو�ية(.
�ملحدث  وفاة  40هـ.  �سنة  )ع(  علي  �الإمام  �سهادة   )21
�سنة  �لعاملي  �حلّر  علي  بن  �حل�سن  بن  حمّمد  �ل�سيخ  �لكبري 
و�الأديب  �جلليل  �لعامل  وفاة  )�لو�سائل(.  كتاب  1104هـ �ساحب 
�ملعروف  �لنجفي  �الأعرجي  �حل�سيني  �سادق  �ل�سيد  �ل�ساعر 
بالفحام يف �لنجف �الأ�سرف �سنة 1204هـ. وفاة مو�سى بن عمر�ن 

)ع(. �لبيعة �إىل �الإمام �حل�سن )ع(.
عروج  �الحتماالت(.  �أقرب  )على  �لثالثة  �لقدر  ليلة   )22

�لنبي عي�سى )ع( �إىل �ل�سماء.
دخول �لنبي )�س( يرثب. نزول �لقر�آن �لكرمي على   )23

نبينا حممد )�س(.
)�ملتنبي(  �لكويف  �حل�سني  بن  �أحمد  �ل�ساعر  مقتل   )24

�سنة 354هـ.
25( وفاة �لفقيه �ل�سيخ بهاء �لدين حممد بن تاج �لدين 
�الأ�سفهاين �ملعرف بـ)�لفا�سل �لهندي( �ساحب كتاب )ك�سف 
�للثام عن قو�عد �الأحكام( �سنة 1137هـ. �حتالل �ل�سالجقة 
لبغد�د �سنة 447هـ بقيادة �ل�سلطان طغرل بك.  والدة نبي �هلل 

�سليمان بن د�ود )ع(.
ووفاة  648هـ.  عام  �حللي  �ملطهر  �بن  مولد   )27

�ملجل�سي �ساحب بحار �الأنو�ر 1111هـ.
�لعامل  وفاة  �لفطرة.  زكاة  فر�س  ت�سريع   )28

حممد تقي �ملو�سوي �ساحب كتاب مكيال �ملكارم.
�إبر�هيم  على  �ل�سحف  ن�سر  ليلة   )29

�خلليل )ع(.

ملحق �سعبان املعظم
�أخذ  �أن  بعد 
�ل�سعباين  )�مللحق 
�ملا�سي  �لعام  يف  ـ 
1430هـ ـ �ملخت�س يف 
�ملهدي  �الإمام  م�سائل 
)عج((،  �ملنتظر 
من  �لكبري  �الإقبال 
ناله  وما  �لقر�ء،  لدن 
و�الإطر�ء،  �ملدح  من 
�الأنو�ر  موؤ�س�سة  قامت 
ملحق  باإ�سد�ر  �لنجفية 
 16( يف  يقع  مو�سع  جديد 
�سدى  ليالقي  �سفحة( 
و�النت�سار،  �الإقبال  و��سع 

�الإ�سالمي  �لفكر  مفرد�ت  جميع  ويف  بل  �ملعا�سر  �لعر�ق  و�قع  يف  �سيما 
�لقارئ يف  �الإن�سانية، فيجد  بات�ساع نطاق  تت�سع  �ملخّل�س  و�الإن�ساين، ففكرة 
هذ� �مللحق وقفة مع نبي �هلل عي�سى )عليه �ل�سالم( وكيف �أنه �سيقف مع �الإمام 
�سيما )الأكرب ديانتني يف  �ل�سماء، يف وحدتها  لتكتمل كل ر�ساالت  �ملنتظر )عج( 
وير  كما  �لب�سر،  �أفر�د  كل  على  �حلجة  ولتمُلقى  و�مل�سيحية،  �الإ�سالم  وهي  �أال  �لدنيا( 
�مللحق يف عالئم �لظهور و�ال�ستعد�د له، وكذلك حّل مل�سكلة بع�س �الأفكار �لفا�سدة من م�سائل 
�أهم م�ساكل مدعي �لوكالة �خلا�سة، منبهًا  ن�سر �لظلم و�جلور لتعجيل ظهوره )عج(، كما عالج 
�ل�سارع �لعر�قي �لذي �أبتلي بها، ب�سبب �ملخططات �ل�سيا�سية �لر�مية �إىل حماربة خط �أهل بيت 
�لع�سمة و�لطهارة �الأ�سيل، وزعزعة �أمن �لعر�ق. هذ� وقدم �مللحق جملة من �ملفرد�ت كتقدمي 
خمل�س ل�سرية �الإمام �ملنتظر )عج( مع جملة من و�سايا و�إر�ساد�ت وفتاوى �سماحة �ملرجع 

)د�م ظله( وغريها من �ملفرد�ت �ملهمة لق�سية �ملهدوية.
برو�سور مدار�س دار الزهراء

بعد �لتقدم �مللحوظ يف �أد�ء مد�ر�س د�ر �لزهر�ء �خلريية �لنموذجية لالأيتام، 
من�سور  �إ�سد�ر  عاتقه  على  �لنجفية  �الأنو�ر  موؤ�س�سة  يف  �الإعالمي  �لق�سم  �أخذ 

�خلريية  �لزهر�ء  د�ر  مد�ر�س  ومنجز�ت  �أهد�ف  الأهم  تعريفي،  )برو�سور( 
لالأيتام، و�لتي �سمت تعريفًا يف ديباجته الأهم معاجلات �ملدر�سة مل�ساكل 

تاأخري  �لبائدة من  �الأنظمة  قامت  ما  �سيما  �الأيتام،  ورعاية  �لتدري�س 
عجلة �لتقدم �لعلمي و�لرتبوي يف �لعر�ق، وما �آلت �إليه وز�رة �لرتبية 

�حلالية من تاأخر يف �إ�سالحات �لنظام �لرتبوي فيه، كما وقدم 
�الإ�ستيعابية  �ملد�ر�س وقدر�تها  و�أهد�ف  تلخي�سًا ملهام  �ملن�سور 

وما متتاز به من خدمات عن غريها من �ملد�ر�س �لنموذجية يف �لعر�ق.
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الإ�ستفتاءات

و�لطابع  �مل�سهد  فيه  يمُر�عى  بلد  مع  نقف  حينما 
�لعر�ق  �إىل  ي�سري  �لبنان  �أن  جند  �ملعمق،  �الإ�سالمي 
�لفرد  تاأريخ  عند  �أي�سًا  نقف  وحينما  تلكاأ،  �أدنى  دون 
�أنه قد قدم ما قدمه من ت�سحيات جتاه  �لعر�قي، جند 
�أال وهو حفظ �لدين �الإ�سالمي �حلنيف،  مبد�أه �الأ�سا�س؛ 

وجتذيره يف جمتمعنا.
ولكن ولالأ�سف �ل�سديد ن�سهد بع�س �حلاالت �لتي هي 
بالتاأكيد وهلل �حلمد مل تكن يف عني ر�سا �سارعنا �ملقد�س، بل 

هي �سذوذ لدى �لبع�س.
وهنا نمُ�سري �إليه من باب �لتذكري، ومن باب �أن نتو��سى 
جو  يف  �سوم  على  مقبلني  ونحن  �سيما  �حلق،  م�سار  على  معًا 
ملتهب حار، مثل �لعر�ق، وو�سط �نعد�م للخدمات، و�إن كانت 

�هلل  عني  يف  �لعر�قي  �لفرد  و�ساأن  منزلة  �سرتفع  �الأجو�ء  هذه 
بارد،  هانئ  ب�سوم  ينعم  من  بني  يمُفرق  ال  �أن  فحا�ساه  بالتاأكيد، 

وبني من ينعم ب�سوم و�سط لهيب حر �لعر�ق.
جنتثه؟  �أن  يجب  �لذي  ما  �الأوىل،  مل�ساألتنا  هنا  ولرنجع 
�لتجاهر باالإفطار، وبيع �ملفطر�ت يف نهار �سهر  �أنه  فنقول: نعم 
رم�سان، فهو بالتاأكيد من �أكرب �أعمال �لتجاهر باملنكر و�لع�سيان 
الأو�مر �لباري )عز �أ�سمه(، وهنا ال حاجة �أن نقف عند كرب وعظم 
هذه �ملع�سية، ولكن �أريد �أن �أقف على ما هو �أدون منها ـ و�إن كانت 
كالتايل  وهي  ـ  �خلالق  �أمر  على  ر�أة  �جلمُ بلحاظ  و�حدة  �ملع�سية 
ـ  �أف�سدهمُ  من  ظله(:  )د�م  �ملرجع  �سماحة  مفرد�ت  يف  جاء  كما 
�أي �ل�سوم ـ متعمدً� على مباح فكفارتهمُ خمرية بني �لعتق و�سيام 
�سهرين متتابعني و�إطعام �ستني م�سكينًا. وجتب كفارة �جلمع بني 

�خل�سال �لثالثة �أن �أف�سد �سومهمُ مبحرم.
وكذلك قوه: من �أف�سد �سومه متعمدً� من �سهر رم�سان بفعل 
مباح باأكل �أو �سرب �أو جماع �أو غريها ومن بقي على �جلنابة حتى 
�الإ�سباح  بعد  �لثالثة  �لنومة  بعد  ��ستيقظ  ومن  متعمدً�،  �أ�سبح 
زوجته  �ل�سائم  �أكره  �إذ�  �أي�سًا،  �لثانية  �لنومة  من  و�الأحوط  بل 
يتحمل عنها، كما  للوطء فوطاأها فهو  �ل�سائمة على �ال�ست�سالم 

يكفر عن نف�سه.
�أقول كيف بالذي يتجاهر باالإفطار؟ وهذ� هو جتاهر  وهنا 
مقبواًل،  و�سيامًا  �ملعا�سي،  كل  من  و�إياكم  �هلل  �أجارنا  �ملع�سية! 
وعظم �هلل لنا جميعًا �الأجر و�لثو�ب و�سط �سهر رم�سان �حلار، 
فلن�ستثمر  �مل�سقة،  �الأجر مبقد�ر  �أن  نن�سى  وال  �سميع جميب،  �أنه 

هذ� �الأجر باأعلى م�ساف �لثو�ب.

كم من �أنَكَر �سوم �سهر رم�سان؟ �س: ما حمُ
نِكره بالكفر وهو ي�ستحق �لقتل. ب�سمه �سبحانه: يمُحكم على ممُ

ر  عزَّ يمُ ه  فاإنَّ بالوجوب  �إعرت�فه  مع  متعمدً�  َتَرَكهمُ  َمن  و�أما 
نا�سبًا ِلردعه  بخم�سة وع�سرين �سوطًا �أو مِبا ير�همُ �حلاكم �ل�سرعي ممُ
َر �أي�سًا وكذ� �إن  زِّ عن �لَعود مِلثِلِه و يكون ِعربًة لغريِه، و�إْن عاَد ثانيًا عمُ

عاَد ثالثًا، ويمُقتل يف �لر�بعة، و�هلل �لعامل.
قَتل من كان جاهاًل �أو م�ستبهًا؟ �س: هل يمُ

�جلهل  حّقِه  يف  �حتمل  من  قَتل  يمُ ال  كال،  �سبحانه:  ب�سمه 
و�ال�ستباه، و�هلل �لعامل.

�سعبان  �سهري  بني  �ل�سك  يوم  يف  �ملوؤمنني  �بتالء  يكرث  �س: 
ورم�سان وكذ� بني �سهري رم�سان و�سو�ل فما �ملخرج من هذ� �ملورد؟

ب�سمه �سبحانه: من �َسكَّ يف �أنه �أول يوٍم من �سهر رم�سان �أو �آخر 
همُ ِمن �سعبان �أو يفطر، فاإن �ساَم  يوم من �سعبان فله �أْن ي�سوم بق�سد �إنَّ
َوَتبنيَّ يف �أثناء �لنهار �أنه من �سهر رم�سان �أحدث نية �ل�سوم على �أنه 
ْم  َي�سمُ و�أن مل   ، �أجز�أهمُ �لنهاِر  �نتهاء  َبعَد  ثبَت  و�إْن  رم�سان،  �سهر  من 

وَتَبنيَّ بعد ذلك �إنه كان من �ل�سهر �ملبارك َوَجَب عليِه �لق�ساء.
يوم  �أول  �أو  رم�سان  �سهر  من  يوِم  �أخر  �أنه  يف  �سك  �إذ�  و�أما 
�أنه من �سو�ل فيقطع  َيَتبنيَّ  �أن  �إىل  وَم  َي�سمُ �أن  َوَجَب عليِه  من �سو�ل 

�سومه، و�هلل �لعامل
�إثبات هالل �سهر  يمُف�سر �سماحتكم �الختالف يف  �س: مباذ� 
�ل�سيام لدى كافة �ملر�جع �لعظام مّما �َسَبَب �لت�سع�سع يف �سفوف 

�ملوؤمنني؟
ب�سمه �سبحانه: �أما �لت�سع�سع يف �سفوف �ملوؤمنني فال ينبغي 
�أن يحدث ما د�م �ملر�جع يتحملون م�سوؤولياتهم، و�أما �الختالف 
فين�ساأ من �ختالف �لفتاوى و�الآر�ء يف خ�سو�س �مل�سائل �لدينية 

دة و�ملرتبطة باملو�سوع، و�هلل �لهادي �ملمُعقَّ
�س: ما هو ر�أيكم حول كيفية روؤية �لهالل وثبوته؟

ب�سمه �سبحانه: َيجب �أن يمُرى �لهالل بالعني �ملمُجردة و�إن 

توقف ذلك على حتديد مكانه باالآلة كالناظور، وال بئ�س يف حتديد موقع �لهالل 
باالآلة، ثم �لنظر �إليه بالعني �ملجردة، وبدون ذلك ال ترتتب �الآثار �ل�سرعية، 
�سي ثالثني  ويكن �إثبات �لهالل ب�ساهدين �أو بال�سياع �أو بحكم �حلاكم، �أو مِبمُ
يومًا من �ل�سهر �ل�سابق على ثبوت �لهالل، و�إذ� ثبت �لهالل يف منطقة ثبت 

�أول �ل�سهر الأهل بقاع �الأر�س كلهم، و�هلل �لعامل.
�س: هل �إنَّ وقت �الإفطار هو نف�سه وقت �أذ�ن �ملغرب وهل يجوز يل �أن 

�أفطر قبل �أذ�ن �ملغرب بدقائق معدودة؟
وال  �ملغرب،  �سالة  ِحلول  وقت  عني  هو  �الإفطار  َوقتمُ  �سبحانه:  ب�سمه 

يجوز لك �أن تفطر قبل ذلك، و�هلل �لعامل.
كم �الأكل و�ل�سرب بعد �أذ�ن �لفجر يف �سهر رم�سان �ملبارك  �س: ما حمُ
�أرجوكم  �لفجر،  �أعلم بطلوع  وال  ب�ساعة من غري ق�سد  �ل�سم�س  و قبل طلوع 

�أفتوين هل �سومي �سحيح؟
ّرَك، و�هلل �لعامل. نَت جاهاًل بطلوع �لفجر فال َي�سمُ ب�سمه �سبحانه: �إن كمُ

�س: �إينِّ عر�قي مقيم يف �ليمن منذ ع�سرة �سنني ولديَّ د�ٌر يف �لعر�ق 
ن�سيبي منها تقريبًا ثالثة �أرباع قيمتها و�لربع �لباقي لو�لدتي، فاإذ� �سافرتمُ 

�إىل �لعر�ق ونويتمُ �أن �أقيم يف د�ري �أ�سبوعًا و�حدً� فما حكم �سومي هناك؟
ب�سمه �سبحانه: يكون �سومك يف �لعر�ق �سحيحًا وال يجب عليك �الإفطار 
نَت قد ��ستوطنَت �ملنطقة �لتي توجد فيها �لد�ر قبل خروجك من �لعر�ق،  �إن كمُ

و�هلل �لعامل.
لتناول  بالن�سبة  �ل�سرعية  �مل�سافة  �لذي يتجاوز  �ل�سخ�س  كم  �س: ما حمُ

�ملمُفطر، فهل يفطر بعد �لزو�ل �أو قبله؟ �أفتونا يرحمكم �هلل.
همُ من َحدِّ �لرتخ�س قبل �لزو�ل جاز له  ب�سمه �سبحانه: �إن كان خروجمُ
، و�ن كان قد جتاَوَز حد �لرتخ�س بعد زو�ل �ل�سم�س  همُ �الإفطار وقد �إنتهى �سوممُ

فال يجوز له �الإفطار ال قبله وال بعده، و�هلل �لعامل.
وال  �ل�سحور  حني  �ل�سائمني  بع�س  ياأخذها  َغذية  ممُ حبوب  تمُوجد  �س: 
ي�سح  فهل  غذية  ممُ باأنها  يعلم  وهو  �لفطور  �إىل  عط�س  �أو  بجوع  حينئٍذ  ي�سعر 

�سومه �أم يبطل؟ �أفتونا ماأجورين.
ب�سمه �سبحانه: ال مانع من �أخذ مثل هذه �حلبوب قبل �لفجر �ل�سادق، 

و�هلل �لعامل.
�س: هل تنظيف �الأ�سنان مبعجون �الأ�سنان �لعادي �لذي له طعم ور�ئحة 

�س �ل�سوم �أم ال؟ وجز�كم �هلل �ألف خري. َينقمُ
م باملعجون �إىل �جلوف فال  ب�سمه �سبحانه: �إذ� مل يدخل �للُّعاب �ملمَُطعَّ

��سكال يف �ل�سوم، و�هلل �لعامل.
�س: �سماحة �آية �هلل �لعظمى �ل�سيخ ب�سري ح�سني �لنجفي )د�م ظله( ما 

كم �لعلك يف �سهر رم�سان؟ �أفتونا ماأجورين. حمُ
�للعاب  وال  ذر�ته  من  �سيٌء  �جلوف  �إىل  يدخل  مل  �إن  �سبحانه:  ب�سمه 
�ملتاأثر من طعمه )�ن كان ذ� طعم( فال باأ�س، و�الإجتناب �أحوط و�هلل �لعامل.

�س: هل جتوز �مل�سم�سة يف �أثناء �ل�سوم؟
لغري  �أما  تمُ�سَتحب،  بل  �لو�سوء  الأجل  �مل�سم�سة  جتوز  �سبحانه:  ب�سمه 
�لو�سوء فهي مكروهة، ويجب على كل حال �الإحتياط و�لتحفظ فال يدخل �إىل 

جوفك �سٌي مّما مت�سم�سَت به و�هلل �لعامل.
�س: �ل�سالم عليكم �سماحة �ل�سيخ، �سوؤ�يل هو �ن �الإن�سان �ل�سائم �إذ� 

�أجنب وهو نائم فما حكم �سيامه يف ذلك �ليوم؟
يف  �جلنابة  غ�سل  يغت�سل  �أن  وعليه  �سحيح  �سومه  �سبحانه:  ب�سمه 

مفرو�س �ل�سوؤ�ل و�هلل �لعامل.
يكن  ومل  جنبًا  �لفجر  قبل  رم�سان  �سهر  يف  �ل�سائم  �أ�ستيقظ  لو  �س: 
قادرً� على �الغت�سال، ولي�س هنالك ما يتيمم به، �أي كان فاقد �لطهورين فما 
ودمتم  به؟  ويجتزيء  فقط  ي�سوم  �أم  ويق�سي  ي�سوم  هل  �سومه؟  كم  حمُ هو 

موفقني.
وم،  م�س ويتم �ل�سّ ب�سمه �سبحانه: عليه �أن يبقى م�ستيقظًا �إىل طلوع �ل�سًّ

و�هلل �لعامل.
�س: �إذ� �أجنبتمُ يف ليل رم�سان وجاء �لفجر دون �أن �غت�سل َك�ساًل ولي�س 

متعمدً� ما حكم �ل�سوم؟
ِنبًا متعمدً� �إىل �لفجر وجبت عليك �لكفارة  ب�سمه �سبحانه: �إن بقيَت جممُ

و�لق�ساء، و�هلل �لعامل.

ق�سية وفتوى
ال�سائم واملفطر


