
تخفق   
َبِعْيِدْيَن  ب�لي�أ�س  قلوبهم 
يف  يخطر  ال  االأمل،  عن 
ومفردات  العي�س،  لقمة  �سوى  ب�لهم  
عن  بدياًل  لتكون  ذلك  يف  �س�همت  قد 

 

ثلج،  ق�لب  ربع  مولدة،  ـ  الب�سيطة  اأحالمهم 
قمم  اأعلى  )املهفه(...و�سربوا  اليدوية  واملراوح 
الع�سر  مبف�هيم  حتنكوا  ال�سرب(،  )مف�هيم 
م�  حنكة،  وبكل  بل  والدبلوم��سية(  )ال�سي��سية 
اجلديد،  والعراق  والتقدم  احلرية  دع�ة  ع�د 
دندنة  وك�أنه  الو�سطى،  االأُذن  �سوتهم  يتج�وز 
فهي  عليه�،  اعت�دوا  التي  املولدات  �سخب  ُت�س�به 

�سف��سط وح�سب!
نه�ية  مع  ذلك  اأمل؛  لهم  وهلة  الأول  �س�ر 
الأن  �َسراب،  واأ�سبح  احللم  تبدد  الطغ�ة،  اعتى 
اأ�سح�ب القرار ال يتمكن حراكهم جت�وز ظ�هرة 

ال�سوت..!

اأخذت هذه الوعكة من عمر العراق ال�سيء 
الكثري، ولكن هل ي�سح ل�سعب هز ت�أريخه الُدني�، 
االأعظم )�س(،  اهلل  ر�سول  اخللق  به خري  وَب�سر 
موؤمن،  �سعب  وهو  النك�سة،  هذه  ظل  يف  يقف  اأن 
وُلوَن(، فلي�س  ُهْم َم�ْسوؤُ اإِنَّ والب�ري يقوِل: )َوِقُفوُهْم 
اأي�سً�،  امل�س�هد  بل  وح�سب،  امل�سوؤول  هو  املخط�أ 

ف�ل�سكوت ُيعترب ت�أييد واإم�س�ء..
ويف هذا ال�سدد نقول: ُترى م� هو احلراك 
مراجعن�  تو�سي�ت  ب�لنظر  االأخذ  مع  املطلوب؟ 
العظ�م )ب�سرورة( حفظ االأمن والنظ�م، وتفويت 
لزعزعة  واملرتب�سني  املغر�سني  على  الفر�س  كل 

اأمن ونظ�م العراق.
هن� نقف عند و�س�ي� �سم�حة مرجعن� )دام 
الو�س�ي�  من  بجملة  يو�سي  دائمً�  اإنه  اإذ  ظله(، 
ثم�ر  ولقطف  ال�سواب،  جل�دة  للو�سول  القيمة، 
نبداأ  اأن  جميعً�  علين�  يقول:  اإذ  احُللم،  ذالك 
وحميطن�،  وعوائلن�  اأنف�سن�،  ق�ع  من  ب�الإ�سالح 
واالأق�رب،  االأو�سع، حيث اجلريان،  ب�الأفق  لنتجه 
وذلك بترتي�س اأنف�سن� ب�الإمي�ن وب�اللتزام الديني 
اإ�سالحه  ميكن  م�  الإ�سالح  املب�درة  روح  وخلق 
املق�سرين  اأم�  حميطه،  ح�سب  ُكٌل  وطنن�  يف 
واملف�سدين، فيجب علين� ف�سحهم، وتقدمي ُكل م� 
يف  للمخل�سني  ق�نونية  وبراهني  اأدلة  من  ميكنن� 
اأجهزة الدولة لالقت�س��س من املف�سدين، الذين 
اأثقلوا ك�هل العراق بف�س�دهم، ولنعلم جميعً� اأنن� 
الع�م  امل�ل  يف  ُيف�سد  من  واأن  م�سوؤولون،  جميعً� 

�سيطول ح�س�به يوم احل�س�ب االأكرب.

مراجع الدين العظام )اأدام اهلل ظاللهم ال�صريفة( يف اإطار التوا�صل والود
لي�ليه  ظالل  ويف  املب�رك،  رم�س�ن  �سهر  برك�ت  من 
اهلل  اآية  الكبري  الديني  املرجع  �سم�حة  ا�ستقبل  الكرمية، 
�سم�حة  ظله(  )دام  النجفي  ح�سني  ب�سري  ال�سيخ  العظمى 
املرجع الديني الكبري اآية اهلل العظمى ال�سيخ اإ�سح�ق الفي��س 

التهنئة  الكبريان  املرجع�ن  تب�دل  مكتبه،  يف  ظله(،  )دام 
بحلول �سهر رم�س�ن املب�رك، وتطرق� اإىل الظروف التي متر 
به� االأمة االإ�سالمية، من حمن ورزاي� مت�سرعني اإىل الب�ري 
)عز وجل( اأن يحفظ امل�سلمني واأن ي�أخذ ب�أيديهم نحو �سبيل 

ال�سداد والتوفيق وال�سالح، واأن يبعد ُكل �سواأ عنه�، واأن يتقبل 
اجلدير  ومن  اأعم�لهم.  ميزان  يف  ويجعله�  املوؤمنني  اأعم�ل 
املراجع  بزي�رة  ق�م  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  ان  ب�لذكر 

العظ�م يف النجف االأ�سرف خالل �سهر رم�س�ن املب�رك.
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ا�ستقبل  املب�رك،  الفطر  عيد  حلول  مع 
�سم�حة املرجع )دام ظله(، ال�سيد حم�فظ النجف 
جمل�س  ورئي�س  الزريف  عدن�ن  االأ�ست�ذ  االأ�سرف 
املح�فظة ال�سيخ ف�يد ال�سمري والوفد املرافق لهم�، 
حيث قدم الوفد ته�نيه مبن��سبة حلول عيد الفطر 
املب�رك، وا�ستعر�س ال�سيد املح�فظ اأهم ن�س�ط�ت 
االأ�سرف،  النجف  حم�فظة  يف  املحلية  ال�سلطة 
ال�سيم� م�س�ألة توافد الزائرين على املح�فظة، وم� 

االأمني  الواقع  حلفظ  خطط  من  املح�فظة  اأعدته 
واخلدمي يف مدينة النجف االأ�سرف.

اأن  ظله(،  )دام  املرجع  �سم�حة  وبنينّ 
جميع  تدعو  املهمة  االأ�سرف  النجف  مدينة  مك�نة 
الأبن�ء  اخلدمي  بواقعه�  االهتم�م  اإىل  امل�سوؤولني 
املح�فظة والزائرين الوافدين عليه�، من خمتلف 
بق�ع الع�مل االإ�سالمي، داعيً� اإىل رع�ية املظلومني 

واملحرومني من اأبن�ء العراق.

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل ال�صيد حمافظ النجف الأ�صرف�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل �صماحة ال�صيد حممد بحر العلوم
ورئي�س جمل�س املحافظة ال�صيخ فايد ال�صمري

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل القن�صل الإيراين يف النجف ال�صرف

اإن خدمة العراق اجلريح وال�صعب العراقي املظلوم هي من اأهم 
الواجبات على كل من له القدرة على ذلك

توافد العديد من ال�صخ�صيات الدينية وال�صيا�صية والثقافية على مكتب �صماحة املرجع )دام ظله(

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل �صماحة ال�صيد علي الواعظ والوفد املرافق له

ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  ا�ستقبل 
والوفد  العلوم  بحر  حممد  ال�سيد  �سم�حة 
بحر  حممد  ال�سيد  هن�أ  بدوره  له،  املرافق 
بحلول  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  العلوم 

�سهر رم�س�ن املب�رك.
واأ�س�ر �سم�حة املرجع )دام ظله(  هذا 
اأن هذا ال�سهر املب�رك هو �سهر القراآن، وعلى 
العزيز،  اهلل  كت�ب  بتالوة  االلتزام  اجلميع 

اأجحف  ال�س�بق  النظ�م  اأن  �سم�حته  م�سيفً� 
بحق ال�سعب العراقي ف�أبعده عن القراآن وعن 
تع�ليم الدين احلنيف ، وقد اأزاح اهلل �سبح�نه 
ويل  دع�ء  بربكة  عن�  الك�بو�س  ذلك  وتع�ىل 
هذه  ن�ستغل  اأن  فيجب  )عج(،  االأعظم  اهلل 
الفر�سة التي �سنحت لن� لنتعلم ونعلم القراآن 

الكرمي، بل وكل مف�هيمه وعلومه.

لدى  ـ  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  اأكد 
النجف  يف  االإيراين  القن�سل  ا�ستقب�له 
العقب�ت  وتذليل  ت�سهيل  اأهمية  على  ـ  اال�سرف 
اجل�نبني  لدى  املقد�سة  العتب�ت  زوار  اأم�م 
امل�سلمني  الزوار  ولب�قي  والعراقي،  االإيراين 
من �ستى بق�ع االأر�س، خ�سو�سً� يف هذه االأي�م 

وتقوية  روحية  م�س�مني  من  فيه�  مل�  املب�ركة، 
ج�نبه  من  البلدين،  بني  االإ�سالمية  الروابط 
بحلول  املرجع  �سم�حة  االإيراين  القن�سل  هن�أ 
�سهر رم�س�ن املب�رك، كم� ا�ستعر�س جملة من 

الق�س�ي� التي تهم البلدين.

ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  ا�ستقبل 
ال�س�بق،  ب�بل  امل�سلم�وي حم�فظ  �س�مل  ال�سيد 
بحلول عيد  املرجع  ل�سم�حة  ته�نيه  الذي قدم 
املرجع  �سم�حة  واأ�س�ر  هذا  املب�رك،  الفطر 
العراق  خدمة  اإن  اللق�ء:  هذا  يف  ظله(  )دام 
اجلريح وال�سعب العراقي املظلوم هي من اأهم 

الواجب�ت على كل من له القدرة على ذلك من 
الظلم  �سهد من  العراق  ف�إن  ومن�سبه،  موقعه 
اأي �سعب يف الع�مل،  واال�سطه�د م� مل ي�سهده 
لذا البد على كل م�سوؤول اأن يعمل على رفع هذا 
احليف عنه واأن يبذل ق�س�رى جهده الأداء هذه 

االأم�نة التي يف عنقه.

ال�س�دة  من  ح�سود  توافدت 
يف  العلمية  احلوزة  علم�ء  من  االأف��سل 
وم�س�يخه�  وف�سالئه�  االأ�سرف،  النجف 
واأ�س�تذته� واأ�س�تذة اجل�مع�ت واملثقفني، 
والوجه�ء  املوؤمنني  من  ح�سوٌد  وكذلك 
واأ�سح�ب  الع�س�ئر  �سيوخ  وال�س�دة 
والرواديد  وال�سعراء  احل�سينية،  املواكب 
)دام ظله(،  املرجع  �سم�حة  مكتب  على 
طيلة فرتة �سهر رم�س�ن املب�رك، لتب�رك 
ال�سهر  هذا  حلول  املرجع  ل�سم�حة 
منه  واحلكم  ب�ملواعظ  للتتزود  الف�سيل، 

)دام ظله(.
اأن  الرب�نيني،  علم�ئن�  وكع�دت 
ب�لعلم  جم�ل�سهم  ُجل�س�ء  على  يزخروا 

ك�ن  والن�سح،  واحلكمة  واملوعظة 
كل  يف  ظله(  )دام  املرجع  ل�سم�حة 
وداللة،  وموعظة  وحكمة  ن�سحية  موقف 
ت�ستلهم مع�نيه� من املدر�سة الرم�س�نية 
الروحي  واالإعداد  ال�سرب  مع�ين  كل 
اأ�سمه(،  )عز  اهلل  ر�س�  لنيل  واجل�سدي 
م�سريًا اإىل اأن النجف االأ�سرف وحوزته� 
كل  العظ�م يف خدمة  ومراجعه�  العلمية 
هذا  مع  مت�سلني  هم  داموا  م�  املوؤمنني 
اأمله  وا�سعً�  االأ�سيل،  االإ�سالمي  اخلط 
فر�س  كل  �ستنتهي  اأن  االإلهي  الوعد  يف 
ال�ساللة والظالم التي ترمي اإىل تهدمي 
العراق اأر�سً� وفكرًا، ف�أنه ع��سمة احلكم 

االإ�سالمية الع�ملية الكربى.

لدى  ـ  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  دع� 
وجمع  الواعظ  علي  ال�سيد  �سم�حة  ا�ستقب�له 
من اأبن�ء مدينة الك�ظمية املقد�سة ـ يف حديثه 
على �سرورة اأن ن�ستمد القوة من هذا ال�سهر 
واالأفك�ر  االنحراف�ت  مواجهة  يف  الف�سيل 
ال�س�ذة املتف�سية بني اأو�س�ط �سب�بن�، م�سددًا 
على �سرورة حم�يتهم وتوعيتهم من تداعي�ت 

تلك التوجه�ت امل�سبوهة، م�سريًا اإىل �سرورة 
اإيق�ف مثريي الفنت عند حدهم، داعيً� املوىل 
)عز وجل( اأن يعيد هذا ال�سهر على العراقيني 
هن�أ  جهته  من  والرف�ه،  ب�الأمن  ينعمون  وهم 
املرجع  �سم�حة  الواعظ  علي  ال�سيد  �سم�حة 

)دام ظله( بحلول �سهر رم�س�ن املب�رك.

قال الإمام ال�شادق )ع(: )اإن حبنا اأهل البيت ليحط الذنوب عن العباد، كما حتط الريح ال�شديدة الورق من ال�شجر(
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�سرطة  ق�ئد  ال�سيد  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  ا�ستقبل 
املي�حي  م�سطفى  الكرمي  عبد  اللواء  اال�سرف  النجف  حم�فظة 
والوفد املرافق له من ال�سب�ط واملراتب، لتهنئة �سم�حته مبن��سبة 

عيد الفطر املب�رك، �سدد �سم�حته على �سرورة اأن ت�أخذ االأجهزة 
االأمنية يف املح�فظة اأعلى درج�ت اليقظة حلم�ية املدينة املقد�سة 
خمتلف  يف  ت�سمع  التفجريات  اأ�سوات  ع�دت  اأن  بعد  و�س�كنيه� 
االأمن  رجل  يكون  اأن  �سرورة  على  �سم�حته  وحث  العراق،  من�طق 
الدني�  �سع�دة  لين�ل  ودينً�،  وطنً�  للعراق  الوالء  ح�ماًل  العراقي 
واالآخرة مثمنً� يف نف�س الوقت جه�د املخل�سني يف االأجهزة االأمنية 
لتخلي�س العراق من كل من ظلم ال�سعب العراقي وح�ول اأن يتالعب 
االأمن  تثقيف رجل  ونبه )دام ظله( على �سرورة  كم�   ، مبقدراته 
الثق�فة  وهي  اأال  العراق  �سميم  من  هي  التي  ب�لثوابت  العراقي 
لل�سري قدمً� ودون  االإمي�ن  االأمن بروح  اأجل رفد رجل  الدينية من 

تلكوؤ نحو عراق اأمن م�ستقل زاهر.

اأكد �سم�حة املرجع )دام ظله( ـ لدى 
ا�ستقب�له ال�سيد ق�ئد حم�ية من�س�أة النجف 
بدورة  والذي  له،  املرافق  والوفد  االأ�سرف 
الفطر  عيد  مبن��سبة  املرجع  �سم�حة  هن�أ 
املح�فظة  االأمنية يف  االأجهزة  اأن  ـ  املب�رك 
اأمري  مرقد  زائري  حلم�ية  خطط  و�سعت 
العيد  اأي�م  خالل  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني 

املب�رك.

املرجع  �سم�حة  اأ�س�ر  ج�نبه  من 
واحلذر  احليطة  اأخذ  �سرورة  اإىل 
حت�ول  التي  االإره�بية  اجلم�ع�ت  من 
كم�  ع�سوائي،  ب�سكل  الزائرين  ا�ستهداف 
اأن  وجل(  )عز  للب�ري  �سم�حته  ابتهل 
يعيد هذه املن��سبة على العراق والعراقيني 
واال�ستقرار  واالأمن  ب�خلري  ينعمون  وهم 

والرف�ه.  

اجلمهورية  �سفري  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  ا�ستقبل 
االإ�سالمية االإيرانية لدى العراق ال�سيد ح�سن ك�ظمي قمي، حيث مت 
ا�ستعرا�س و�سع املنطقة والعالق�ت العراقية االإيرانية والعمل على 

تعزيزه� من خالل امل�س�ريع االقت�س�دية وغريه� مب� يخدم م�سلحة 
بني  العالق�ت  توطيد  �سرورة  على  املرجع  �سم�حة  واأكد  البلدين، 

البلدين وبن�ئه� على اأ�س��س ح�سن اجلوار واحرتام ال�سي�دة.

املرجع  �سم�حة  ا�ستقبل  ر�سمية  غري  زي�رة  اإط�ر  يف 
جلنة  رئي�س  الربوجردي  الدين  عالء  ال�سيد  ظله(  )دام 
ال�سيد  قدم  بدوره  االإيراين،  الربمل�ن  يف  اخل�رجية  ال�سوؤون 
الربوجردي تع�زيه ل�سم�حة املرجع بذكرى ا�ست�سه�د موىل 
من  ال�سالم(،  )عليه  ط�لب  الأبي  بن  علي  االإم�م  املوحدين 
اجلميع  يعمل  اأن  �سرورة  على  املرجع  �سم�حة  اأكد  ج�نبه 
على اأبع�د قوى الظلم وال�سر عن بالد امل�سلمني، ف�إن �سعف 
امل�سلمني يف تفرقتهم، م�سريًا اأي�سً�: اإن العراق له خ�سو�سية 
ُكل  على  ويجب  وعظيمة،  كبرية  ومك�نة  واإ�سالمية  عربية 
امل�سلمني اأن يعو قرب العراق من امل�سدر االإ�سالمي االأ�سيل، 
فيه  واأن  احلقة،  االإ�سالمية  الدولة  ع��سمة  فيه  اأن  �سيم� 
مراقد �ستة من اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، ُيذكر اأن 
زي�رة ال�سيد بروجردي، هي زي�رة �سي�حة دينية غري ر�سمية، 
يف  املعنوي  ب�لزاد  للتزود  املب�رك،  رم�س�ن  �سهر  يف  ج�ءت 

حم�فظ�ت العراق املقد�سة.

اأكد �سم�حة املرجع )دام ظله( ـ لدى ا�ستقب�له وفدًا 
رم�س�ن  �سهر  اأن  ـ  ال�سيفية  الدورات  وطلبة  اأ�س�تذة  من 
جمتمع  خللق  النف�سية  والرتبية  الروحي  لالأعداد  فر�سة 
متك�مل ي�سب هدفه يف ر�س� اهلل )عز وجل( و�سواًل خللق 
ح�لة التك�مل االإن�س�نية يف املجتمع، �سيم� املجتمع العراقي 
التي  الروحية  االأجواء  تلك  من  طوال  ل�سنني  ُحرم  الذي 
عن  ال�سعب  اأبن�ء  فيه  يبعد  اأن  الك�فر  البعث  نظ�م  ح�ول 
علم�ئهم يف احلوزة العلمية يف النجف االأ�سرف، وبعد اأن 
اأزال اهلل هذا الك�بو�س اجل�ثم على �سدور العراقيني البد 
اأن ينتهز العراقيون هذه الفر�سة الأن يربوا اأجي�لهم على 
حب الوطن وخلق روح التن�ف�س لبن�ئه. هذا ونبه �سم�حته 

على �سرورة االهتم�م حلم�ية اأجي�لن� من ال�سي�ع.

خدمة  وفد  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  ا�ستقبل 
ال�سحن احليدري ال�سريف، اأكد �سم�حته على �سرورة 
ال�سب�ب من  بني  االإ�سالمي احلنيف  الدين  تع�ليم  ن�سر 
اأتب�ع اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، م�سريًا اإىل اأن الع�ملني 
يف املرقد ال�سريف الأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( عليهم 
يف  البق�ع  واأطهر  اأ�سرف  بخدمة  ت�سرفوا  اأنهم  يعوا  اأن 
الع�مل، فهي حتت�سن ج�سد اأمري املوؤمنني واإم�م املتقني 
م�  كل  تقدمي  فعليكم  )ع(،  ط�لب  اأبي  بن  علي  االإم�م 

لديكم من اأجل هذا املك�ن الط�هر.
به  تقوم  الذي  العمل  املرجع  �سم�حة  وثمن  هذا 
كلمة  واإعالء  الدين  خدمة  يف  للمرقد  الع�مة  االأم�نة 
احلق، وذلك بعد اأن اأطلع الوفد �سم�حة املرجع على اأخر 
مراحل تطوير املرقد وملحق�ته، داعيً� التخ�ذ م�س�ريع 

اأكرث جدية واأكرث تطويرًا من ال�س�بق.

مع  وتعظم  تتجلى  املب�رك  رم�س�ن  �سهر  ثمرة 
االلتزام ب�الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، وم� دامت 
ف�إن  املجتمع  يف  الواعني  االأفراد  ترافق  ال�سعرية  هذه 
املجتمع ي�أخذ بطريقه اإىل التك�مل وت�سبح لعب�دتن� يف 
�سهر رم�س�ن املب�رك معنً�، ج�ءت هذه املفردات النرية 
من  وفدًا  ا�ستقب�له  لدى  ظله(،  )دام  املرجع  ل�سم�حة 
لكل  اأن  اأي�سً�  م�سريًا  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اأبن�ء 
اأن يحدث  الزي�رة هو  عمل عالمة قبول، وعالمة قبول 
تغري ايج�بي يف �سلوك الزائر يح�سه جميع من هم حوله، 
لذلك يجب ت�أدية مرا�سيم الزي�رة ملراقد االأئمة االأطه�ر 

)عليهم ال�سالم( بكل خ�سوع واأمي�ن.

فيه  يتوجه  �سهر  والغفران،  الرحمة  �سهر  حلول  مع 
وجل(،  )عز  الب�ري  من  والر�سوان  املغفرة  لطلب  املوؤمن 
املن��سبة  هذه  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  مكتب  اأحي� 
اأن  فبعد  واالإر�س�د،  والتوعية  الوعظ  وجم�ل�س  ب�لدع�ء 
تتلى اآي�ت من الذكر احلكيم، وقراءة دع�ء االفتت�ح امل�أثور 
ف�سيلة  املنرب  يرتقي  )عج(،  والزم�ن  الع�سر  اإم�م  عن 
كل  يف  الرم�س�نية،  املح��سرة  لُيلقي  الكعبي  عالء  ال�سيخ 
ليلة من لي�يل �سهر رم�س�ن املب�رك، يجدر ذكره؛ اأن تلك 
املح��سرات قد بثت ب�سكل مب��سر على �سبكة االنرتنيت من 
على املوقع الر�سمي ملكتب �سم�حة املرجع )دام ظله( وعلى 
 ،)http://www.alnajafy.com( الرابط: 
والدينية  ال�سخ�سي�ت  من  العديد  املجل�س  وح�سر  هذا 

ال�سي��سية ف�ساًل عن ح�سور ب�رز للجم�هري املوؤمنة.

قائد �صرطة النجف الأ�صرف يف رحاب �صماحة املرجع

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل قائد حماية املن�صاأت يف حمافظة النجف ال�صرف

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل وفداً من اأ�صاتذة وطلبة الدورات ال�صيفية

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل ال�صيد ح�صن كاظمي قمي �صفري اجلمهورية األالإ�صالمية الإيرانية لدى العراق

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل رئي�س جلنة ال�صوؤون اخلارجية يف الربملان الأيراين ال�صيد عالء الدين الربوجردي

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل وفداً 
من العتبة العلوية املطهرة

وفد من اأبناء اململكة العربية ال�صعودية 
يف رحاب �صماحة املرجع

مكتب �صماحة املرجع )دام ظله( يحيي ليايل �صهر 
رم�صان املبارك مبجال�س الوعظ والتوعية والإر�صاد 

قال الإمام ال�شادق )ع(: )لو يعلم النا�س ما يف ال�شواك لأباتوه معهم يف حلاف(
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مكتب �صماحة املرجع )دام ظله( يحيي ذكرى ا�صت�صهاد موىل املوحدين.. و�صماحة ال�صيد جا�صم الطويرجاوي يرتقي املنرب 

اأعداء العراق يرتب�صون به �صراً، لذلك يجب اأن تت�صافر اجلهود 
من اأجل حل تلك امل�صكالت وتفويت الفر�صة عليهم

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل وفداً من مدر�صة ال�صيخ 
عبد املنعم الفرطو�صي

اإن الإ�صالم نعمة اأنعم اهلل �صبحانه بها علينا، فبه حياتنا ول 
يجوز اأن منن على اهلل �صبحانه باإمياننا وعبادتنا له.

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل وفداً من 
رابطة نور الزهراء )عليها ال�صالم(

�صماحة ال�صيخ علي النجفي ي�صارك يف حفل 
تخرج الطلبة امل�صاركني يف الدورة ال�صيفية 

التي اأقامتها موؤ�ص�صة الأنوار النجفية

الإن�صان الذي يريد اأن يكون متديناً يجب اأن ي�صعى 
نحو جمع املبادئ والأعمال املتعلقة باأ�صول 

وفروع الدين وكل ذلك يقبل من املتقني فقط

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل اأمري ع�صائر 
بني ح�صن وعدد من الوجهاء

خ��سً�  اهتم�م�  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  مكتب  ي�سهد 
اأبي  بن  علي  املتقني  واإم�م  املوحدين  موىل  �سه�دة  ذكرى  الأحي�ء 
العراق  اأبن�ء  من  املوؤمنني  توافد  ومع  ال�سالم(،  )عليه  ط�لب 
التع�زي  اأخرى على مكتب �سم�حة املرجع لتقدمي  اإ�سالمية  ودول 
توجيه�ت  اإىل  واال�ستم�ع  ال�سالم(،  )عليه  ا�ست�سه�ده  مبن��سبة 
�سم�حة املرجع )دام ظله( والتي اأكد فيه� على اأن ا�ست�سه�د اأمري 
املوؤمنني )عليه ال�سالم( ك�ن من اأجل اإحي�ء دين اهلل و�سنة نبيه 
التي تالعب به� االأدعي�ء، وك�نت ل�سم�حته �سل�سلة من التوجيه�ت 
اأمري املوؤمنني  الداعية اإىل ا�ستله�م املوؤمنني من �سخ�س وتع�ليم 
حقه،  حق  ذي  لكل  واإع�دة  واالإن�س�ف  العدالة  الأجل  وذلك  )ع( 

واإحي�ء مب�دئ االإ�سالم احلنيف.
املرجع )دام ظله( وبح�سوره  �سم�حة  واأقيم يف مكتب  كم� 
رائد  فيه�  ارتقى  لي�يل  وعلى مدى ثالث  ال�سريف، جمل�س عزاء 

املنرب احل�سيني �سم�حة ال�سيد ج��سم الطويرج�وي، �سهد املجل�س 
وال�سي��سية  الدينية  وال�سخ�سي�ت  للمواطنني  كبريًا  ح�سورًا 
ب�سوته  احل�سور  م�س�عر  اأج��س  قد  بدوره  والذي  واالجتم�عية، 
ال�سدي وخدمته للمنرب على مدى عقود، بكل م� يحت�جه الوجدان 
للتعبري عن االلتزام واحلب والوالء الآل بيت الع�سمة والطه�رة، ويف 
مقدمتهم اأب� االأئمة االأطه�ر اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(، والذي 
ا�ستقى من �سريته )ع( جملة من املع�ين الكبرية والعرب الفريدة، 
ولينقلن� ال�سيد الطويرج�وي الأجواء البيت العلوي املطهر، لي�أخذ 
بلب احل��سرين وي�سلب دموعهم حبً� بعدل القراآن الكرمي اآل بيت 
لن�  الذي ر�سمه  الطريق  لُيوؤكد على  وب�لت�يل  والطه�رة،  الع�سمة 
اأئمتن� وق�دتن� )عليهم ال�سالم(، وليدعون� لنتم�سك مبراجع دينن� 
واالآخرة،  الدني�  خري  لنن�ل  ال�سريفة(،  ظاللهم  )دامت  العظ�م 

ولنكون عند ر�س� الب�ري )عز اأ�سمه(.

ِذيَن ِمْن  َي�ُم َكَم� ُكِتَب َعَلى الَّ ِذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�سِّ )َي� اأَيَُّه� الَّ
َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن(، بهذه االآية الكرمية ابتداأ �سم�حة املرجع )دام ظله( 
توجيه�ته اإىل وفٍد من منظمة بدر، م�سريًا اأي�سً� اأن هذا ال�سهر �َسن فيه 

الب�ري عز اأ�سمه �سل�سلة من القوانني، يف مقدمته� ال�سوم.
واإن ال�سي�م عب�دة له� ف�س�ئله� على االإن�س�ن، و�سيجنيه� االإن�س�ن 
يف الدني� واالآخرة، ف�ل�سوم يقرب بني ال�س�ئم وربه، م�سيفً� اأن يف هذه 
االأي�م املب�ركة مير بلدن� العراق مبرحلة �سعبة، ف�أعداء العراق يرتب�سون 
امل�سكالت  تلك  حل  اأجل  من  اجلهود  تتظ�فر  اأن  يجب  لذلك  �سرًا،  به 
يف  واخلريين  الع�ملني  اأن  �سم�حته  واأكد  كم�  عليهم،  الفر�سة  وتفويت 
جمتمعن� يجب اأن ي�سعوا يف ح�س�ب�تهم ال�سخ�سية �سرورة نبذ امل�س�لح 
اأبن�ء هذا  ال�سخ�سية، واأن يعوا اأن جن�تهم يف االآخرة، مرهونة بخدمة 

الوطن العزيز.

�حِلً�  �سَ َوَعِمَل   ِ اهللَّ اإِىَل  َدَع�  ن  َّ َقْواًل مِّ اأَْح�َسُن  )َوَمْن 
دار  املب�ركة  االآية  هذه  مع  امْلُ�ْسِلِمنَي(،  ِمَن  ِني  اإِنَّ َوَق�َل 
من  بوفٍد  لق�ئه  مع  ـ  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  حوار 
يف  ال�سالم(  )عليه  الزهراء  نور  رابطة  وط�لب�ت  اأ�س�تذة 
ال�سريفة  االآية  هذه  اأن  فيه�  اأكد  والتي  ـ،  وا�سط  حم�فظة 
التزمن� مب� ج�ء به�،  اإذا م�  تب�سرن� وتعطين� و�س�مً� ع�ليً� 
ف�لدعوة اإىل اهلل �سبح�نه تبتدئ من نف�س االإن�س�ن و�سواًل 
الدين  بتع�ليم  اأواًل  يلتزم  اأن  االإن�س�ن  فعلى  حميطه،  اإىل 
التع�ليم،  بتلك  لاللتزام  االأخريني  ُيوجه  ثم  احلنيف، 
ف�الإن�س�ن ال ي�ستطيع اأن يكون داعيً� هلل اإذا مل يكن هو اأول 

مدر�سة امللتزمني ب�الأوامر والنواهي الرب�نية. وطلبة  اأ�س�تذة  لوفد  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  ب�رك 
تع�ليم  لن�سر  الكبرية  جهودهم  على  الفرطو�سي،  املنعم  عبد  ال�سيخ 
بني  ال�سالم(  )عليهم  االأطه�ر  البيت  اآل  ومذهب  احلنيف  الدين 
التي حت�ول  للحف�ظ عليهم من االنحراف�ت  ال�سب�ب، وذلك  اأو�س�ط 
لهي  العراق  اأر�س  اأن  اأي�سً�  م�سريًا  �سب�بن�،  بني  ن�سره�  ال�سر  قوى 
الديني  االلتزام  يف  ُح�سنى  مراتب  لنيل  �سعب  واأطوع  تربة  اأخ�سب 
اأئمة اأهل بيت  والتم�سك بروح االإ�سالم، وذلك بربكة وجود �ستة من 
االأ�سرف،  النجف  يف  العلمية  احلوزة  وبربكة  والطه�رة،  الع�سمة 
مبتهاًل اإىل الب�ري )عز اأ�سمه(، اأن يحفظ ُدع�ة الدين، واأن يوفقهم 

خلدمته، واأن يتقبل منهم ذلك.

ابتداأ �سم�حة املرجع )دام ظله( ـ لدى ا�ستقب�له وفدًا من اأبن�ء 
ْمُت  َواأَمْتَ ِديَنُكْم  َلُكْم  اأَْكَمْلُت  )اْلَيْوَم  تع�ىل:  بقوله  ـ  الك�ظمية  مدينة 
يُت َلُكُم االإِ�ْساَلَم ِدينً�(، لُي�سري؛ اإن االإ�سالم نعمة  َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ
اأنعم اهلل �سبح�نه به� علين�، فبه حي�تن� وال يجوز اأن منن على اهلل 

�سبح�نه ب�إمي�نن� وعب�دتن� له.
ف�ل�سالة وال�سي�م وكل م� نوؤديه من واجب�ت وم�ستحب�ت يجب 
اأن يكون ذا دافع مهم وحيوي اأال وهو ر�س� اهلل �سبح�نه والطمع يف 
قبوله، فعلى االإن�س�ن اأن ي�سكر اهلل اأن وفقه ومكنه من اأداء وظيفته 

ال�سرعية.

الع�م  االأمني  النجفي  علي  ال�سيخ  �سم�حة  ح�سر 
للثق�فة والتنمية يف حفل التخرج  ملوؤ�س�سة االأنوار النجفية 
لتخريج  املوؤ�س�سة  ال�سيفية يف  الدورات  ق�سم  اأق�مه  الذي 
النجف  يف  النموذجية  الدورة  يف  امل�س�رك�ت  الط�لب�ت 

االأ�سرف.
هذا وثمن �سم�حته اجلهد الذي بذله االأ�س�تذة من 
جوانبه  مبختلف  ال�سحيحة  الدين  تع�ليم  اإي�س�ل  اأجل 
للط�لب�ت امل�س�رك�ت يف الدورة، وو�سعهن على طريق ونهج 

اآل بيت النبوة )عليهم ال�سالم(.

االآية  بهذه  امْلُتَِّقنَي(،  ِمَن   ُ اهللنّ ُل  َيَتَقبَّ  � َ )اإِمنَّ
وفد  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  اأ�ستقبل  املب�ركة 
اأه�يل ق�س�ء احلي يف حم�فظة وا�سط، وذلك ليغدق 
عليهم ب�ملف�هيم والقيم القراآنية والدينية االأ�سيلة، 
اأن ي�سعى العب�د لك�سب التقوى  وليوؤكد على �سرورة 
ك�سب  فبدون  به�،  يقومون  التي  االأعم�ل  جميع  يف 
ف�الإن�س�ن  �سدًا،  االأعم�ل  تلك  جميع  تذهب  التقوى 
نحو  ي�سعى  اأن  يجب  متدينً�  يكون  اأن  يريد  الذي 
جمع املب�دئ واالأعم�ل املتعلقة ب�أ�سول وفروع الدين 
وكل ذلك يقبل من املتقني فقط، م�سيفً� يجب على 
التي  االأعم�ل  كل  عن  اأنف�سهم  حم��سبة  اجلميع 
اال�ستغف�ر  و�سرورة  وا�ستذك�ره�  يوميً�  به�  يقومون 
وطلب ال�سفح من اهلل �سبح�نه من االأعم�ل ال�سيئة 

وحم�ولة تهذيب النف�س من العودة اإليه�.

ا�ستقب�له   لدى  ـ  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  اأكد 
يف  ـ  الوجه�ء  من  وعدد  ح�سن  بني  ع�س�ئر  وروؤ�س�ء  اأمري 
حديثه للوفد اأن للع�س�ئر العراقية مواقف كثرية �س�همت 
نفتخر  اأن  فعلين�  العزيز،  الوطن  هذا  وبن�ء  ا�ستقرار  يف 
يف  اخل�لد  موقفه�  منه�  والتي  ال�سج�عة  املواقف  بتلك 
ثورة الع�سرين، عندم� �سطر رج�الت العراق مع توجيه�ت 
مرجعيتهم املب�ركة يف الوقوف اأم�م االحتالل الربيط�ين 
اآنذاك اأروع �سفح�ت الت�أريخ التي �ستكون من�رًا لهم وهم 
يدافعون عن دينهم ووطنهم يوم القي�مة، موؤكدًا اأن هذا 
الع�س�ئر  فرنى  احل��سر،  يومن�  حتى  م�ستمر  التالحم 
املرجعية  يد  ف�أنتم  املرجعية  لتوجيه�ت  دائمً�  ت�ستمع 

وعينه� يف كل الظروف واملواقف.
من ج�نبه اأكد اأمري بني ح�سن اأن الع�س�ئر العراقية 
الو�سع يف  يتطلبه  م�  كل  املب�ركة يف  املرجعية  ب�إمرة  هي 
يف  م�دامت  تنفك  لن  واأنه�  واجتم�عيً�،  �سي��سيً�  العراق 

الوجود عن مراجع دينهم العظ�م.

قال الإمام ال�شادق )ع(: )من تطهر ثم اأوى اإىل فرا�شه بات وفرا�شه كم�شجده(
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اأكرث من )6200( عائلة ويتيم، يف مائدة الأنوار النجفية
�سم�حة  لدن  من  والرحمة  الراأفة  وبعني  اأبوية،  بنظرة 
اإىل  �سم�حته  مكتب  اأوعز  منه،  وبتوجيه  ظله(،  )دام  املرجع 
موؤ�س�سة االأنوار النجفية من اأجل رفع املع�ن�ة التي تعي�سه� العوائل 
املتعففة واملهجرة واالأيت�م ب�سبب فقد معيليه�، ومبن��سبة حلول 
�سهر رم�س�ن املب�رك، ق�مت املوؤ�س�سة بتقدمي افط�ري�ت )�سالت 

غذائية( لهذه ال�سريحة املظلومة.
متك�ملة  غذائية  �سلة  تقدمي  االأفط�ري�ت  هذه  �سملت  وقد 
اأخرى، كم� مت  ، رز، بقولي�ت، زيت( ومواد  حتتوي على )�سكر 
كمي�ت  اإىل  ب�الإ�س�فة  الطحني  اأكي��س  من  ة  كبري  كمي�ت  توزيع 

من اللحوم، مبختلف اأنواعه�.
امل�س�عدات  هذه  اإي�س�ل  الأجل  و�سعت  خطة  �سمن  وذلك 
لر�سد  الب�سرة  ملح�فظة  املوؤ�س�سة  من  وفد  توجه  مل�ستحقيه�، 
العوائل امل�ستحقة لهذه امل�س�عدة، فتم حتديد املن�طق االأكرث فقرًا 
وف�قة، واأكرثه� �سعبيًة لتقدمي الوجب�ت اإليهم، فتم تقدميه� يف 
عدة اأحي�ء واأق�سيه ونواحي يف الب�سرة الفيح�ء، قدم فيه� الوفد 
جملة امل�س�عدت ا�ستملت �سلته� الغذائية: )ُرز، وزيوت، ومعلب�ت، 
املن�طق  يف  ع�ئلة(،   360( من  اأكرث  على  توزيعه�  مت  وحلوم(، 

الت�لية: )اجلمهورية، احلي�نية، خم�سة ميل، واله�رثة(.
اأم� يف امل�سيب واالإ�سكندرية والقرى املج�ورة له�، فقد مت 
موائد  واأقيمت  كم�  ع�ئلة(،   190( من  الأكرث  م�س�عدات  توزيع 
اإفط�ر مت توزيعه� على البيوت�ت الفقرية، لتعزيز روابط االأخوة.

نف�س  اتبعت  بغداد  للع��سمة  اأخرى  بعثة  اعتم�د  مت  كم� 
اخلطوات لتحديد املن�طق والعوائل امل�ستحقة لهذه امل�س�عدات، 
ومتت عملية تقدمي �سالل الغذاء على �سكل ثالث وجب�ت، تبعه 
مالب�س  توزيع  ليتم  املب�رك  رم�س�ن  �سهر  اآخر  يف  رابعة  وجبه 
�سالل  توزيع  مت  فقد  االأوىل  املراحل  اأم�   ، يتيم(   200( �سملت 
لت�سمل  نفرات،  خم�سة  قوام  على  منه�  الواحدة  حتوي  غذائية 

)1040 ع�ئلة(.
حم�فظة  يف  ال�سطرة  ق�س�ء  الن��سرية  حم�فظة  يف  اأم� 
من  ع�ئلة(   472( من  الأكرث  االإفط�ري�ت  �سملت  فقد  ق�ر  ذي 
م�دة اللحوم احلمراء، لت�سمل من�طق �سعبية فقرية، يف املح�ل 
اآل  وقرية  احل�سني،  عبد  اآل  وقرية  املحكمة،  )منطقة  الت�لية: 
عم�ر، حملة اخل�ل�س، وح�وي العب��س، وحملة حج�م وال�سوملي، 
حي  ومنطقة  النه�سة،  ح�وية  ومنطقة  )ع(،  الزهراء  وحي 
التنك، والفت�حية، وال�سعلة، وحي املعلمني.. وغريه� من املن�طق 

الفقرية(.
العوائل  من  العديد  توافد  االأ�سرف  النجف  حم�فظة  ويف 
للعوائل  اإ�س�فة  ومنتظم  دوري  ب�سكل  م�س�عدات  ت�ستلم  والتي 

املحت�جة االأخرى.
كم� مت تقدمي هذه االفط�ري�ت على االأيت�م الذين ي�ستلمون 
دار  مدار�س  يف  امل�سجلني  واالأيت�م  املوؤ�س�سة،  من  �سهرية  رواتب 

الزهراء )عليه� ال�سالم( اخلريية.
هذا وق�مت املوؤ�س�سة بجوالت ميدانية يف االأحي�ء الفقرية 
يف  وكذلك  االأ�سرف،  النجف  ملط�ر  املج�ورة  واملنطقة  )مظلوم 
املتعففة  العوائل  على  الغذائية  �سالله�  لتوزيع  الرحمة(،  حي 
امل�لية  امل�س�عدات  من  �سل�سلة  املوؤ�س�سة  وقدمت  هذا  واملحوجة، 

املخت�سة لالإفط�ر، على م� ذكرن�ه اآنفً�.
 )4000( عن  يزيد  م�  للفقراء  قدم  م�  ح�سيلة  فك�نت 
ع�ئلة، وذلك على عدة مراحل، منه التي وفق اجلوالت امليدانية، 
و�سحور(  )اإفط�ر  تقدمي  م�سروع  تبنت  املوؤ�س�سة  اأن  ُيذكر 
ال�س�ئمني امل�كثني )املعتكفني( يف م�سجد الكوفة املعظم، وعلى 
الع�م  االأمني  �سم�حة  االعتك�ف  يف  �س�رك  قد  ذاته  ال�سعيد 
للموؤ�س�سة ال�سيخ علي النجفي مع وفد علم�ئي، لُي�س�رك املوؤمنني 

يف برن�جمهم الروحي هذا.
قدمت  العيد،  ودنو  املب�رك،  رم�س�ن  �سهر  نه�ية  ومع 
موؤ�س�سة االأنوار النجفية جملة من امل�س�عدات والهداي� واالألب�سة 

على االأيت�م، وذلك كجزء ب�سيط للم�سح على روؤو�س االأيت�م.

قال الإمام ال�شادق )ع(: )من اأمت ركوعه مل تدخله وح�شة يف قربه(
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�صماحة ال�صيخ علي النجفي ي�صتمر بتفقد املواطنني يف الأق�صية والنواحي

�صماحة ال�صيخ علي النجفي يتفقد املراقد املقد�صة واملواطنني يف خمتلف املحافظات

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل الوفود املهنئة 
بحلول عيد الفطر  املبارك              

كلمات �صماحة املرجع )دام ظله(

من اأجل اإي�س�ل توجيه�ت املرجعية املب�ركة واإر�س�داته� ل�سرائح 
املجتمع ك�فة، ولالطالع عن قرب على امل�س�كل واملعوق�ت التي تواجههم 
�سم�حة  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  جنل  ي�ستمر  التوا�سل،  اأجل  ومن 
العراق،  من�طق  ملختلف  امليدانية  ب�لزي�رات  النجفي،  علي  ال�سيخ 
اأبن�ء تلك املن�طق، االأوىل  فق�م بزي�رة ك�ن له� االأثر الكبري يف نفو�س 
ك�نت لق�س�ء ال�سن�فية يف حم�فظة الديوانية، واالأخرى ملنطقة ع�س�ئر 
احلوامت، حيث نقل �سم�حته �سالم وحتي�ت �سم�حة املرجع )دام ظله( 
اأجل  من  عملوا  الذين  لالأخوة  ال�سكر  قدم  كم�  وكب�رًا،  �سغ�رًا  الأبن�ئه 

اإمت�م هذا اللق�ء.
وك�ن لف�سيلته حديثً� عن ف�س�ئل �سهر رم�س�ن املب�رك، ومك�نة 
املب�رك  ال�سهر  هذا  واأن  الط�هرة،  ب�لعرتة  والتم�سك  الكرمي،  القراآن 
هو �سهر ربيع القراآن، وعلى اجلميع التوا�سل مع كت�ب اهلل العزيز من 
ت�أدية  �سرورة  اإىل  �سم�حته  اأ�س�ر  كم�  بتع�ليمه،  والتخلق  تالوته  خالل 
هذه العب�دة )ال�سوم( ب�ل�سكل ال�سحيح كي نكت�سب التقوى، كم� يجب 

جتنب املع��سي يف هذا ال�سهر الف�سيل.
بعده� حتدث �سم�حته عن الو�سع ال�سي��سي واالأمني واالقت�س�دي 

عملت  املب�ركة  املرجعية  اأن  �سم�حته  اأكد  حيث  العراق،  به  مير  الذي 
جميع  وعلى  العراقية  ال�سي�دة  فر�س  على  الب�ئد  النظ�م  �سقوط  ومنذ 
املرجعية  الأمر  اأط�عتكم  خالل  من  امل�سرفة  وقفتكم  وك�نت  االأ�سعدة، 
الت�ريخ لكم على  امل��سية، �سيذكره�  الف�علة يف االنتخ�ب�ت  ب�مل�س�ركة 

مد الع�سور.
ووجهت  واأر�سدت  ن�سحت  ومرارًا  تكرارًا  املرجعية  اإن  م�سيفً� 
العراق  ال�ستقرار  حلنّ  اإىل  ال�سي��سيون  ي�سل  اأن  اأجل  من  وحذرت 
ورف�هية �سعبه الكرمي، فيجب ت�سكيل احلكومة الإنق�ذ ال�سعب العراقي 
من االأو�س�ع التي مير به� معربً� عن قلقه وامتع��سه للخروق�ت االأمنية 
والو�سع االقت�س�دي املرتدي فجميعه� تلقي بثقله� على ك�هل املواطن، 
اأجل  من  لل�سي��سيني  بن�سحه�  م�ستمرة  الزالت  املب�ركة  املرجعية  واإن 

اخل�سوع مل�سلحة املواطن.
ويف نه�ية اللق�ء ا�ستمع �سم�حة ال�سيخ علي النجفي الأراء وت�سورات 
وم�س�كل املواطنني حول الو�سع ال�سي��سي واالأمني واالقت�س�دي يف كلت� 

املنطقتني.

اأط�ر اجلوالت امليدانية التي يقوم  يف 
به� جنل �سم�حة املرجع )دام ظله( �سم�حة 
ال�سيخ علي النجفي لتفقد املراقد املقد�سة، 
وتو�سعته�  تطويره�  يف  ال�سعي  اأجل  ومن 
وتفقد اخلدم�ت املقدمة لزائريه�، وللتوا�سل 
الر�سمية  املجتمعية  ال�سرائح  خمتلف  مع 
واأفك�رهم  اأرائهم  وم�س�ركتهم  وال�سعبية 
يف  ب�مل�س�ركة  �سم�حته  وق�م  وهمومهم، 
املتفوقني  الطلبة  على  اجلوائز  توزيع  حفل 
يف الدورات ال�سيفية وذلك يف مرقد ال�سيد 

اإبراهيم بن احل�سن املثنى.
بذله�  التي  اجلهود  �سم�حته  وب�رك 
الق�ئمون على تلك الدورات، م�سريًا اأن مثل 
الطريق  على  اأ�سب�لن�  ت�سع  الن�س�ط�ت  هذه 
)عليهم  البيت  اآل  منهج  ل�سلوك  ال�سحيح 

ال�سالم(.
عملي�ت  على  �سم�حته  اأطلع  كم� 
املرقد  على  طراأت  التي  والتو�سعة  الرتميم 
الط�هر، ويف طريقه لزي�رة حم�فظة احللة 
تفقد ف�سيلته مرقد نبي اهلل ذو الكفل )عليه 
اخل��سة يف  االأم�نة  قدمت  ال�سالم(، حيث 
الق�ئمة  االأو�س�ع  جممل  عن  �سرحً�  املرقد 
العمل  �سرورة  على  �سم�حته  �سدد  هن�ك، 
االإم�م علي بن  وترميم م�سجد  بن�ء  الإع�دة 
االآث�ر  واإظه�ر  ال�سالم(  )عليه  ط�لب  اأبي 

وعدم  املقد�س،  املك�ن  لهذا  الت�ريخية 
�سد  مت�ر�س  التي  لل�سغوط  اال�ست�سالم 
م�سريًا  ال�سريف،  امل�سجد  ذلك  بن�ء  اإع�دة 
على �سرورة تو�سيع واالهتم�م بهذه املراقد 

املطهرة.
احللة  حم�فظ  �سم�حته  والتقى  كم� 
املح�فظة  يف  امل�سوؤولني  من  وعدد  الفيح�ء 
واأع�س�ء من جمل�س املح�فظة، ن�ق�س معهم 
�سرورة تقدمي اخلدم�ت للمواطنني والعمل 
بجد من اأجل خدمة هذه املح�فظة واأبن�ءه�، 
و�سدد على �سرورة اأن تعمل االأجهزة االأمنية 
ك�مل  على  �سيطرته�  لفر�س  ط�قته�  بكل 
زمر  ومواجهة  للمح�فظة،  االإدارية  احلدود 

االإره�ب واجلرمية بحزم وقوة.
من  بعدد  �سم�حته  والتقى  هذا 
املواطنني يف املح�فظة ملعرفة امل�س�كل التي 
يواجهونه� وحم�ولة حله� مع امل�سوؤولني ذوي 
خت�م  يف  �سم�حته  وت�سرف  كم�  العالقة، 
والبكر  بن علي  زيد  بزي�رة مرقدي  اجلولة 
)عليهم�  ط�لب  اأبي  بن  علي  االإم�م  بن 

ال�سالم(.
ف�سيلة  توجه  ذاته  ال�سعيد  وعلى 
املج�ل�س  زي�رة  اإىل  النجفي  ال�سيخ 
الرم�س�نية يف مدينة احللة، ت�أكيدًا للتوا�سل 

املرجعية مع املوؤمنني.

املرجع  �سم�حة  مكتب  اأعلن  اأن  بعد 
)دام ظله( ثبوت الروؤية ال�سرعية لهالل 
�سهر �سوال، واأن يوم اجلمعة هو اأول اأي�م 
عيد الفطر املب�رك، بداأت الوفود الر�سمية 
وال�سعبية ب�لتوافد لتقدمي التهنئة ل�سم�حة 
املرجع )دام ظله( حيث ا�ستقبل �سم�حته 
يف  املوظفني  وكب�ر  امل�سوؤولني  من  عددًا 
داخل مدينة النجف اال�سرف  وخ�رجه�، 
اأ�س�تذة  من  املجتمع  �سرائح  من  وغريه� 
ع�س�ئر  و�سيوخ  وموظفني  ج�مع�ت 

العراق  اأرج�ء  خمتلف  من  ومواطنني 
هذا  املن��سبة،  بهذه  الته�ين  لتقدمي 
واأغدق �سم�حة املرجع )دام ظله( بجملة 
على  ُتدل  التي  واالإر�س�دات  الو�س�ي�  من 
عظمة ومك�نة الدين االإ�سالمي احلنيف، 
من  واأخذه  مبب�دئه  التم�سك  و�سرورة 

اأ�سوله احلقة.
�سالة  اأقيمة  مت�سل  �سعيد  وعلى 
وبح�سور  املرجع  �سم�حة  مكتب  يف  العيد 

عدد كبري من املوؤمنني ورج�ل الدين.

العلمية،  امل�شلمني وخادم احلوزة  العراقيني وخادم  اأنا خادم   *
معكم ومع الثائرين حلرية ال�شعب.

اأبغ�س �شيء لدى العاقل، لأن املحتل دائمًا يحاول  * الحتالل 
اإعزاز الذليل واإذلل العزيز.

* اأنتم اأملي واأمل كل عاقل يا اأولدي ال�شباب.
* لقد اأعّد اهلل العراق لأن يكون يف ريادة العامل.

* لبد من العمل على اإزالة واجتثاث و�شاية الحتالل.
* اأريد منكم النبوغ لنغزو العامل بفكرنا ال�شحيح.

قال الإمام ال�شادق )ع(: )اأقرب ما يكون العبد اإىل اهلل وهو �شاجد(
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�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل وفداً من 
اأ�صاتذة وطلبة مدر�صة دار احلكمة 

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل وفد من 
وجهاء واأهايل منطقة بغداد اجلديدة

ملحق �صهر رم�صان املبارك

ثاً((
حدي

در 
)�ص

(

اإن اأعمار العراق هو فري�صة على كل من يحمل النتماء لهذه الرتبة الطاهرة

�صماحة املرجع )دام ظله( ي�صتقبل وفداً  من روؤ�صاء نقابات احلقوقيني العراقيني

عليكم اللتزام بوظيفة الإ�صالح كي ل يعود العراق اإىل تلك الأيام ال�صود التي مرت عليه

ـ لدى ا�ستقب�له  اأكد �سم�حة املرجع 
دار  مدر�سة  وطلبة  اأ�س�تذة  من  وفدًا 
ـ  خالل حديثه  احلكمة للعلوم االإ�سالمية 
للوفد على �سرورة اأن يكون الدر�س الذي 
احلي�ة،  �سيء يف  اأهم  العلم  يتلق�ه ط�لب 
اأمور  من  اأمر  كل  على  در�سه  يقدم  واأن 
ن�بع من رغبة  العلم  الدني�، وليكون طلب 
يكون  اأن  ال  له،  وحبه  ب�لتعلم  الط�لب 
ج�نب  من  ب�هلل،  والعي�ذ  دنيويً�  لغر�س 

طلب  فري�سة  اإن  �سم�حته،  اأكد  اآخر 
ع�تق  على  يقع  م�  اأهم  من  هي  العلم 
ال�سعب العراقي، وذلك لتك�لب قوى ال�سر 
واأن  املظلوم،  ال�سعب  هذا  على  والطغي�ن 
العلم،  �سالح  هو  العدو  بِه  ُيج�به  م�  اأهم 
فبه تن�ل االأُمم عزته� وكرامته�، وم� على 
العراقيني اإىل اأن يعيدوا عزة وقوة وكرامة 

العراق ب�لعلم ب�ستى �سنوفه وجم�الته.

االإ�سالحي،  عمل  يف  والتو�سعة  اجلد  من  البد 
كم� يجب الت�سلح ب�خلف�ء كي ال يحت�ط املجرمون قبل 
ك�سفهم، لذا يجب �سلك الطرق ال�سحيحة بكل حيطة 
االإر�س�دات  بهذه  الف�س�د،  عن��سر  ك�سف  جت�ه  وحذر 
والن�س�ئح اأ�ستقبل �سم�حة املرجع )دام ظله( وفدًا من 
رج�ل الق�نون وروؤ�س�ء نق�ب�ت احلقوقيني من خمتلف 
العدالة  �سع�ر  اأن  �سم�حته  �سدد  العراق،  حم�فظ�ت 
هذا  وجت�سيد  الوطن،  حب  �سم�ت  من  هو  واالإن�س�ف 
رمب�  التي  ـ  فقط  ال�سوتية  ب�لظ�هرة  يكون  ال  ال�سع�ر 

تكون مفيدة اأحي�نً�ـ  بل ال بد من العمل احلقيقي واجل�د 
له�، م�سريًا اإىل �سرورة تطهري اأجهزة الق�س�ء واأجهزة 
الردع قبل كل �سيء، معربً� عن �سدة اأمله وامتع��سه اإذ 
يجد اأ�سح�ب القرار يقدمون احلم�ية الأم�كن الف�س�د 
والفجور ويو�سعون من وجوده�، وزوار املراقد املقد�سة 
من  ملزيد  واالآخر  احلني  بني  يتعر�سون  اأمنني  غري 

اخلروق�ت االأمنية التي توؤدي بحي�تهم.

اآلية  حتديد  �سرورة  على  �سم�حته  واأكد  هذا 
من  بد  وال  والف��سدين،  املف�سدين  وحم��سبة  لك�سف 

البدء يف االإ�سالح من الذات.
ل�سم�حة  �سكره  الوفد  قدم  اللق�ء  نه�ية  ويف 
ا�ستعدادهم  موؤكدين  تلقوه�،  التي  للن�س�ئح  املرجع 
قوانني  اآلي�ت  وتفعيل  الق�نون  وتفعيل  الف�س�د  ملح�ربة 
ل�سم�ن  الد�ستور  اإحي�ء  على  والعمل  االإن�س�ن،  حقوق 

حق ال�سعف�ء.

لدى  ـ  املرجع  �سم�حة  دع� 
ا�ستقب�له وفدًا من وجه�ء واأبن�ء مدينة 
ال�سدر ـ اإىل �سرورة اأن يعمل اجلميع 
عن  والنهي  ب�ملعروف  االأمر  بوظيفة 
ي�سقط  الوظيفة  هذه  فرتك  املنكر، 
فيت�سلط  الدول،  ويهلك  املجتمع�ت 
الطغ�ة على رق�ب ال�سعوب ويعيثوا يف 
االأر�س ف�س�دًا، فعلى اجلميع الت�سدي 
مبن  اجلميع  يبداأ  واأن  الوظيفة،  لهذه 
هم حولهم فع�ئلتك واأخوتك واأقرب�ئك 

ثم تت�سع ملن هم اأبعد..
عملت  اأن  ترتقي  االأمم  اإن  �سم�حته:  واأكد  هذا 
وينه�س  املجتمع  وي�سلح  تتقدم  فبه�  الوظيفة،  بهذه 
اأفراده بواجب�تهم املن�طة بهم، فعليكم االلتزام بوظيفة 
االإ�سالح كي ال يعود العراق اإىل تلك االأي�م ال�سود التي 

ط�مل�  الذي  العراق  �سعب  يف  اأمله  وا�سعً�  عليه،  مرت 
اأثبت للع�مل اأجمع اأنهم اأهٌل حلمل راية االإم�م املنتظر 
يحفظ  اأن  وعلى(  )جل  الب�ري  اإىل  مت�سرعً�  )عج(، 
ب�لطلعة  املوؤمنني  اأعني  وُيقر  و�سعبً�،  اأر�سً�  العراق 

البهية ملنقذ الب�سرية االإم�م املهدي الق�ئم )عج(.

ُيعد �َسهر رم�س�ن املب�رك من اأهم ال�سهور 
ي�ستقي  والروحي،  العب�دي  ب�لط�بع  متت�ز  التي 
املوؤمن �سي�فته من الب�ري )عز اأ�سمه(، ويغدق 
القراآن  )�س(  اهلل  ر�سول  بوديعة  املوؤمنني  على 
والعرتة، ومل� اأن هذا ال�سهر هو وقفة وعودة روحية 
ب�بتالءات  ويقعون  دينهم،  واأ�سول  للموؤمنني 
موؤ�س�سة  الحظت  عق�ئدية،  حتى  ورمب�  فقهية 
للموؤمنني  ت�سوغ  اأن  البد  اأن  النجفية،  االأنوار 
اأهم هذه اجلوانب، فقد �سدر ملحق  بع�ٍس من 
املب�رك  رم�س�ن  �سهر  حلول  مبن��سبة  خ��س 
النفح�ت  من  جملة  على  اأحتوى  1431هـ  لع�م 
الروحية الأقوال وتوجيه�ت �سم�حة املرجع )دام 
الأهم  واحدة  يف  الكرمي  ب�لق�رئ  لينتقل  ظله(، 
اجل�نب  فيه  متن�واًل  ال�سوم،  وخوا�س  مب�دئ 
االأمم  لدى  واأهميته  والت�ريخي،  الروحي  والبعد 
ال�س�بقة، يليه وقف�ت فقهية يف ق�مو�س ال�سوم، 
تن�ول ال�سوم معنً� وا�سطالحً� واأ�سن�فً�، وم� هو 
املوقف ال�سرعي جت�ه اأوق�ته الزمنية وال�سكوك، 
عليه  يجب  ومن  ال�سوم، ومن من�سك،  وت�رك 

وكف�راته،  وق�س�ئه،  امل�س�فر،  وحكم  ال�سوم، 
كم�  الفطرة،  وزك�ة  ب�ل�سوم،  لهم  واملرخ�س 
املرجع  �سم�حة  توجيه�ت  من  ج�نبً�  وتن�ول 
ب�سورة  وللمبلغني  ع�مًة،  للموؤمنني  ظله(  )دام 
اال�ستفت�ءات  من  ب�جنب  اأخريًا  وليختم  خ��س، 

االبتالئية للموؤمنني.

اإبع�د  اأجل  من  جميعً�  العمل  علين� 
لالإ�سالم،  ي�سيء  م�  كل  عن  �سب�بن� 
االنحراف�ت  اأ�سك�ل  جميع  من  واإنق�ذه 
هذه  ج�ءت  املجتمع؛  اأو�س�ط  يف  املتف�سية 
�سم�حة  حديث  اأثن�ء  العبقة  التوجيه�ت 
وجه�ء  من  وفد  مع  ظله(  )دام  املرجع 
م�سريًا  اجلديدة،  بغداد  منطقة  واأه�يل 
وقد  كثرية،  ال�سلبية  الظواهر  اأن  اأي�سً�، 
اأو�س�ط  يف  ـ  ال�سديد  ولالأ�سف  ـ  انت�سرت 
من  �سب�بن�  حم�ية  فيجب  جمتمعن�، 

دني�هم  يفقدوا  ال  كي  الظواهر  هذه  مثل 
من  وكٌل  جميعً�  نعمل  واأن  واآخرتهم، 
موقعه يف حم�ربة هذه الظواهر الف��سدة، 
هذا وقدم �سم�حته جملة من التو�سي�ت، 
يدور  فيم�  الأبن�ئه  الوقت  بنف�س  م�ستمعً� 
عليه�،  لُيجيب  ت�س�وؤالت  من  اأذه�نهم  يف 
مبتهاًل يف اآخر اللق�ء للب�ري )عز اأ�سمه( 
�سوء،  واأهله من كل  العراق  اأن يحفظ  يف 

واأن ي�أخذ بيده نحو بر ال�سالم والرقي.

وفدًا  ظله(  )دام  املرجع  �سم�حة  ا�ستقبل 
وا�سط  حم�فظتي  و�سب�ب  وجه�ء  من  م�سرتكً� 
وب�بل، حث �سم�حته على وجوب اأن يجعل ال�سب�ب 
م�ستقبل العراق من اأوىل اأهدافهم، فبهذا الهدف 
النبيل ين�لوا خري الدني� واالآخرة؛ منبهً� اإن اأعم�ر 
االنتم�ء  يحمل  من  كل  على  فري�سة  هو  العراق 
اأن  جميعً�  علين�  فيجب  الط�هرة،   الرتبة  لهذه 
حم�ق�ت  من  االآتية  ال�سوداء  احلقب  من  نتخل�س 

النظ�م الب�ئد، م�سريًا يف نف�س الوقت: اإن االأنظمة 
املتع�قبة واإىل يومن� هذا تهمل م� يجب عليه� من 
حقوق جت�ه مواطنيه�، �سواء ب�أبع�ده� املرحلية اأو 
اأن  وجوب  على  �سم�حته  وحث  هذا  امل�ستقبلية،  
اأم�لهم  اأوىل  من  العراق  م�ستقبل  ال�سب�ب  يجعل 
العملي،  اأم  العلمي  امل�س�ر  �سواء على  وطموح�تهم 
منبهً� بنف�س الوقت اأن اجل�نب التعليمي ُد�ست به 
العراق  اأبن�ء  زال  وم�  الكثري  ال�سيء  ال�سموم  من 
على  اليوم  املتواجدين  الإ�سرار  يتلقونه  ولالأ�سف 
من  والعمل  التك�تف  يجب  هن�  من  االأمور..  اأزمة 
اأجل اإع�دة التقييم للمن�هج الت�أريخية واالإ�سالمية 
رَّ اأ�سح�ب القرار على اإبق�ءه�،  االأ�سيلة، والتي اأ�سَ
دون اأدنى اأ�سالح حقيقي جذري يحفظ فيه الواقع 
على  الط�ئفي  احليف  ولرفع  للت�أريخ،  ال�سحيح 

اأبن�ء العراق.

�شعار العدالة والإن�شاف هو من �شمات حب الوطن، وجت�شيد هذا ال�شعار ل يكون بالظاهرة 
ال�شوتية فقط ـ التي رمبا تكون مفيدة اأحيانًا ـ بل ل بد من العمل احلقيقي واجلاد لها






 

             


                                        
                                      

                                           
                             

                                           
                            

                   
                             
                          
                                    

                                                       
                             
                                
                               

     

قال الإمام ال�شادق )ع(: )ركعتان ي�شليهما متعطر اأف�شل من �شبعني ركعة ي�شليها غري متعطر(، ثم قال )ع(: ركعتان 
ي�شليهما متزوج اأف�شل من �شبعني ركعة ي�شليها غري متزوج(
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ق�صية وفتوى
بني امليوعة والتزان

من الظواهر امل�أ�س�وية التي �س�عت يف جمتمع�تن� 
اليوم، وذالك جراء االنفت�ح على الع�مل الغربي؛ هي 
ظ�هرة امليوعة والت�سبه بلب��س الغرب، فغ�در ولالأ�سف 
ال�سديد الكثري من ال�سب�ب ع�دات وتق�ليد جمتمع�تن� 
امللتزمة، مبب�دئ وقيمه� العربية واالإ�سالمية االأ�سيلة، 
لدى  الرجولة،  روح  مظ�هره�  يف  حتى  حَتمُل  والتي 
ال�سب�ب والعفة واحلي�ء لدى الن�س�ء، فب�ت ولالإ�سف 
ال�سديد ُيغ�در بع�س ال�سب�ب رجولتهم، ويت�أثر بعوامل 
هذه االنفت�ح ال�سلبية منه�، وهن� وقبل كل �سيء اأُحب 
قبل  االأوىل،  الدرجة  يف  املتدين  ال�سب�ب  اأو�سي  اأن 
وحده،  التزامه  ب�أن  العوامل،  بهذه  واملُخدر  املنخدع 
ُتهدد  الظ�هرة  هذا  اأن  فب�لت�أكيد  ب�لغر�س،  يفي  ال 
اأخوتن� وجريانن� واأبن�ء وطنن� وجلدتن� ودينن�.. فعلى 

ب�لطريقة  ال  طبعً�  دوره،  ي�أخذ  اأن  املتدين  ال�س�ب 
بل  جدًا،  �سلبي  مردوده�  الأن  والعنف(،  )التع�سب 
ب�لكلمة الطيبة، وب�ل�سلوك املتح�سر، ف�أن ت�أثريه اأكرث 

واأوقع على الغري من االأول.
ويحب  جميل  االإ�سالم  اإن  اأي�سً�،  ولُنذكرهم 
اأن  اهلل  وُيحب  االإمي�ن،  من  النظ�فة  واإن  اجلم�ل، 
تق�رب بني  اأدنى  ب�أبهى �سوره، فال يوجد  يرى عبده 
اجلم�ل واالأن�قة، وِحفظ ُكل جن�س بخوا�سه الذاتية، 

وبني مظ�هر الت�سبه ب�لغرب وامليوعة والتحلل.
كلم�ت  هي  هذا،  كالمن�  فيه  نختم  م�  وخري 
�سم�حة املرجع )دام ظله( اإذ يقول: يجب االبتع�د عن 
كل م� ي�سني املوؤمن ويبعده عن ج�دة ال�سواب وُيْخِرج 
َلينّ�ت الن�س�ء واالإندف�ع  بن�تي املوؤمن�ت عن طريق ُف�سْ

الك�فر  للغرب  االأعمى  والتقليد  والتف�سخ  التهتك  اإىل 
يف ارتداء املالب�س الف��سحة، فيحرم عليهن لب�س م� 

يك�سف عن هند�سة ج�سد املراأة امل�سلمة.
كم� يحرم على اأوالدي لب�س م� ال ي�سرت العورة، 
كم� ينبغي ويجب على ال�سب�ب اأوالدي االلتزام بتقوى 
اهلل، واالهتم�م ب�لدر�س والتدري�س وتهذيب االأخالق، 
ي�سمح  وال  ال�سحيح،  االإ�سالمي  ب�ل�سلوك  وااللتزام 
والذي  الف��سح؛  الغربي  الزي  اإىل  يندفع  اأن  الأحد 

يفقد االإن�س�ن كرامته ويبعده عن االتزان.
الغرب  اإتب�ع  اإىل  �سب�بن�  يندفع  مِلَ  ادري  وَل�سُت 
وال  اله�تكة،  واالأعم�ل  الف��سحة  االأمور  يف  الك�فر 
يفكرون يف اكت�س�ب العلم والف�سيلة، يف التكنولوجي� 

واالخرتاع واالإبداع، لن�ستعيد كرامتن� املفقودة.

�س: قوله تع�ىل: )ق�ل ال توؤاخذين مب� ن�سيت( هل 
مو�سى )ع( حني ترك الوعد ب�أن ال ي�س�أل ك�ن ع�مدًا 
اأم ن��سيً� مع العلم اأن االأنبي�ء يف عقيدتن� مع�سومون 
من الن�سي�ن واخلط�أ وترك االأوىل فمم يعتذر مو�سى 
وو�سيه و يقول )وم� اأن�س�نيه اإالنّ ال�سيط�ن اأن اذكره( 
)وم�  االأخرية  اجلملة  اأن  اعلم  �سبح�نه:  ب�سمه 
من  ال�سمك  بن�سي�ن  مرتبطة  ال�سيط�ن(  اإالنّ  اإن�س�نيه 
ال�سفر  ك�ن مع مو�سى )ع( يف هذا  الذي  الفتى  قبل 
عن  ال�س�لح  العبد  �س�أل  مل�  قوله  واأم�  له،  كم�س�عد 
ك�سر ال�سفينة بقوله )اأََخَرْقَتَه� ِلُتْغِرَق اأَْهَلَه�( فك�ن من 
اأ�س�بتُه  التي  ن�سي�نه من �سدة ال�سدمة  مو�سى وك�ن 
من روؤية فعل العبد ال�س�لح املعروف اأنه )اخل�سر( 
الأن مو�سى )ع( ك�ن يف ع�سره هو احل�مي لل�سريعة 
واملدافع عنه� واملوؤ�س�س له� بتعليم من اهلل والت�سرف 
يف م�ل الغري من دون اإذن اأمر غري وارد وال يتحمله 
اإمن�  ال�سرع  ظ�هر  ين�يف  م�  بروؤية  والت�أثر  دين،  ذو 
العمل فلم يكن  يكون مبقدار �سف�ء من �س�هد ذلك 
مو�سى )ع(،  نف�سً� من  واطهر  اأ�سفى  الب�سر  بني  يف 
وراأى فعل اخل�سر )غرق ال�سفينة( وتعري�س الرك�ب 
قد  الوعد  وذلك  ي�سكت  اأالنّ  واجبه  من  فك�ن  للغرق 
غفل عنه مو�سى )ع( من �سدة ال�سدمة احل��سلة من 
روؤية العمل املن�يف لظ�هر ال�سرع، والوعد الذي قطعه 

مو�سى )ع( على نف�سه مل يكن عليه الوف�ء به �سرعً� 
هو  ال�سرعية  فوظيفته  الزم  عقد  �سمن  يكن  مل  الأنه 

االإنك�ر على اخل�سر وقد عمل به�، واهلل الع�مل. 
عزه(  )دام  النجفي  ال�سيخ  كالم  يف  ورد  �س: 
دينه  ليظهر  العزيز  كت�به  �سبح�نه وعد يف  )اإن اهلل 
على الدين كله، وهذا وعد مل يتحقق منذ بعثة النبي 
)�س(، ويجب اأن يتحقق، الن اهلل قد وعد به، وهو ال 
يخلف امليع�د، واأم� انه كيف التوفيق بني هذا املعنى 
ال  ملكً�  يل  هب  )رب  �سليم�ن  اهلل  نبي  دع�ء  وبني 
ف�لظ�هر  الوه�ب(  اأنت  اإنَّك  بعدي  من  الأحد  ينبغي 
الأحد  يكون  ال  �سليم�ن  ملك  ونحو  كيفية  املطلوب  اأن 
من بعده وك�ن �سالم اهلل عليه وعلى نبين� واآله يحكم 
الهوام،  حتى  واحليوان�ت  الطيور  على  )ب�الإعج�ز( 
العدل  ب�سط  واأم�  به،  يخت�س  امللك  النحو من  وهذا 
بقوة احلق على الربية كله� فلم يكن ِمن خمت�س�ته(

ب�الإعج�ز  احلكم  اأن  ال�سيخ  من كالم  نفهم  هل 
وال  )�س(  ب�لنبي  خمت�س  واحليوان�ت  الطيور  على 

ي�سمل االأئمة املع�سومني )ع(؟
اأو  ُيثبت  ب�سمه �سبح�نه: مل يرد يف الرواي�ت م� 
غري  على  االأعظم  اهلل  ويل  بيد  االإ�سالم  حكم  َينفي 
الب�سر ف�لق�سية مرهونة بظهوره )�سالم اهلل عليه(، 

واهلل الع�مل.

ال�س�بق  اأن م� قلن�ه يف اجلواب  اأن تعلم  وينبغي 
هو بي�ن املميزات بني حكم ويل اهلل االأعظم، وحكم 
نبي اهلل �سليم�ن )ع( هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 
بطريق  الك�ئن�ت  على  االأعظم  اهلل  ويل  ت�سلط  اأن 
الذاتي  ب�الإمي�ء  مكن  هو  بل  متنعً�  لي�س  االإعج�ز 
بل الوقوعي اأي�سً�، واإمن� الكالم يف اأنه هل يكون ب�سط 
ال�سلطة )الظ�هرة والفعلية( على الطيور واحليوان�ت 
و�سلت  التي  الرواي�ت  عنه  �سكتت  الذي  هذا  اأي�سً�، 
اإلين� واملرتبطة ب�س�أن حكومة ويل اهلل االأعظم، واهلل 

الع�مل. 
يف  يخ�سى  ال  الذي  )�س(  اهلل  ر�سول  هل  �س: 
اهلل لومة الآئم هو نف�سه الذي يخ�سى الن��س اأكرث من 

خ�سية اهلل لي�أتي كالم اهلل مقرعً� له وموؤنبً�؟
ب�سمه �سبح�نه: لي�س يف القراآن م� يدل على م� 
تن�سبه اإىل ر�سول اهلل )جراأة منك اأيه� الرجل( واإمن� 
املوجود يف كت�ب اهلل العزيز م� يدل اأن الر�سول فعل 
ذلك ب�أمٍر اهلل لئال يكون على الن��س حرج يف الزواج 
النبي  اأمر  فك�ن  ف�رقوهن،  اإذا  اأدعي�ئهم  بن�س�ء 
ت�سريعً� ب�لقول والعمل معً� وقوله �سبح�نه: )وتخ�سى 
به  ع�تب  الذي  النبي  لقول  حك�ية  الخ،  الن��س...( 
زيدًا لي�س هو عت�ب من اهلل للنبي، ت�أمل يف االآية اإن 

كنت من اأهله، واهلل اله�دي.

ال�صتفتاءات

قال الإمام ال�شادق )ع(: )�شالة الليل حت�شن الوجه وحت�شن اخللق وتطيب الريح وتدر الرزق وتق�شي الدين وتذهب 
بالهم وجتلو الب�شر(


