
كنا �سديدي القلق من علماء امل�سلمني... 
يتنازلون  ال  اآمالنا...  اأمام  �سدًا  اأمنع  كانوا 
ال�سعب  وكان  مبادئهم،  عن  �سعرة  قدر 
يتبعهم، وال�سلطان يخ�ساهم خوف الفئران 

من الهرة.
�سحيح اأن اأهل ال�سنة كانوا اأقل اتباعًا 
لعلمائهم، فاإنهم يقيمون الوالء بني ال�سلطان 
وبني �سيخ االإ�سالم، واأهل ال�سيعة كانوا اأ�سد 
للعامل  الوالء  يخل�سون  الأنهم  للعلماء  والًء 
كافية،  اأهمية  ال�سلطان  يعريون  وال  فقط، 
اأن هذا الفرق مل يكن ليخفف �سيئًا من  اإال 
القلق الذي كان ي�ساور وزارة امل�ستعمرات بل 

كل حكم بريطانيا العظمى.
قوة  نقاط  جتاه  الرابعة  القراءة  بهذه 
اجلا�سو�س  اأن  جند  و�سعفهم،  امل�سلمني، 
عن  بو�سوح  ُيعلن  همفر،  م�سرت  الربيطاين 
املوؤمنني  رابطة  جتاه  البالغ  قلقهم  مدى 
اأتباع  الهاج�س جتاه  ويرتفع هذا  بعلمائهم، 
مدر�سة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( ـ رغم 
ال  وهنا  ـ،  ككل  امل�سلمني  �سد  �سيا�ستهم  اأن 
)هذه(  املوؤامرة  بنظرية  نخو�س  اأن  ُنريد 
املطلوب،  للموقف  ُنوؤ�س�س  اأن  ُنريد  ما  بقدر 
اأو ُنعزز ونقوي اأطر ما يخ�ساه اأعداوؤنا، نعم 
املجتمعات  من  اأيًا  جتاه  عقدة  لدينا  لي�ست 
ُيحاول  ُكل من  اأننا نقف جتاه  �سوى  االأُخر، 

اأن يتوغل يف جمتمعاتنا لالإيقاع بنا.

واأُطر  حياته  يختار  اأن  جمتمع  فلكل 
ثقافته، ويورثها الأجياله، ولي�س من حق اأي 
جمتمع اآخر اأن ُيحاول اأن َي�سُلب االآخر ُطرق 
اأبجديات  فمن  ومعتقداته،  تفكريه  واأطر 
وقع  كان  وُرمبا  االآخر،  احرتام  التح�سر 
يوؤمنون به هو من  املُ�سلمني على ما  اإ�سرار 
اأقل  يف  ـ  الظاهري  االن�سباط  دواعي  اأهم 
فكرهم  ي�سلبهم  اأن  حاول  ملن  ـ  االأحوال 
ال�سراع  اأن  بالتاأكيد  ولكن  القوة(،  )بنحو 
مبفردة  يتلخ�س  منحًا  اآخر،  منحًا  اأخذ 
االأخري  اأن  وبالتاأكيد  الفكري(،  )الغزو 
الع�سكري،  الوجود  من  واأ�سنع  اأخطر  هو 
فاأبجديات عدونا َتعرتف بهزميتها الع�سلية 

جتاه عقائدنا.
اأما موقفنا من هذا التوغل يجب اأن يكون 
اأقوى واأ�سد، ولن�ستفد من اعرتاف همفر يف 
اأمام  �سدًا  اأمنع  بقوله: كانوا  العلماء  و�سف 
اآمالنا، ـ وبعد اأن ُي�سيء اإليهم مبفرداته التي 
تعك�س قذارة واقعه ـ ُي�سري: قد جعلوا ن�سب 
اأعينهم )اجلنة التي وعدهم بها القراآن(، 
فكانوا ال يتنازلون قدر �سعرة عن مبادئهم.

�سيما  ونف�سه،  موؤمن  ُكل  َنرُتك  واأخريًا 
االأعالم  )بعلمائها  االأ�سرف  النجف  اأن 
وقلوبها  اأبوابها  تفتح  العظام(  ومراجعها 
لكل موؤمن، ليختار اإما ال�سّد املنيع لُيح�سن 

نف�سه جتاه هذه املزالق، اأو االنزالق.
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�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سفري ال�سويدي لدى العراق

اأن لكل �سعب ثقافته ومكونات ثقافته، والثقافة الغربية ال تالءم 
طبيعة ال�سعب العراقي

اإن االإ�سالم نعمة اأنعم اهلل �سبحانه بها علينا، فبه حياتنا وعزتنا وكرامتنا

مل حتمى البارات وامل�سابح املختلطة وال ي�ستطيع اأحد امل�سا�س بها 
بينما زوار اأبي االأحرار ي�ستهدفون وتقطع اأ�سالئهم

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً من اأبناء النجف اال�سرف

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً من اأ�ساتذة حوزة م�سهد املقد�سة

لدى  ـ  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  اأكد 
ال�سيد  بغداد  يف  ال�سويدي  ال�سفري  ا�ستقباله 
ـ  له  املرافق  والوفد  ن�سر  ماجنو�س  كارل 
البلدين  بني  العالقات  تعزيز  �سرورة  على 
يخدم  مبا  وجتاريًا،  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا 
م�سددًا  وم�ساحلهم،  ال�سديقني  البلدين 
�سيادة  احرتام  �سرورة  على  الوقت  بنف�س 
الدول  على  واأن  العراقي،  القرار  وا�ستقالل 

احل�ساري،  اخليار  بهذا  ُتقر  اأن  املتح�سرة 
اأن �سيا�سة عدم احرتام  اأثبتت  التجربة  فاأن 
دومًا  ـ  م�سريها  ال�سعوب  وثقافات  االآخرين 

ـ حمكوم بالف�سل.
ال�سفري  ال�سيد  اأعرب  جانبه  من 
موؤكدًا  املرجع،  �سماحة  بلقاء  �سعادته  عن 
العراق  بني  العالقات  تقوية  �سرورة  على 

وال�سويد.

ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  ا�ستقبل 
 ،)IRO( وفدًا من منظمة االإغاثة الدولية
اللقاء �سرحًا حول  بداية  الوفد يف  قدم هذا 
املنظمات  من  وغريها  املنظمة  هذه  اأعمال 
االإن�سانية يف جمال االإغاثة والتنمية وم�ساعدة 
العوائل وتنفيذ امل�ساريع، م�ستعر�سًا اجلوانب 
اخلدمية لهذه املنظمة �سيما ما يخ�س العراق 
الوقت  نف�س  ويف  القطاعات،  خمتلف  ويف 
�سدد الوفد على �سرورة اال�ستماع لتوجيهات 
�سماحة املرجع لتح�سني م�سار العمل ومعرفة 

راأي املرجعية يف ما تقدمه هذه املنظمات.
)دام  املرجع  �سماحة  اأكد  جانبه  من 
يف  العاملة  املنظمات  من  كثريًا  اأن  ظله( 
اخلدمات  جمال  يف  �سيئًا  تنجز  مل  العراق 
معطلة،  �سبه  القطاعات  فمختلف  العامة، 

اأما  االآن،  حلد  النور  تَر  مل  املياه  فم�ساريع 
وقطاع  املقومات،  الأب�سط  ففاقدة  املدار�س 
م�سريًا  االإنتكا�سات،  من  الكثري  فيه  ال�سحة 
�سماحته اإىل اأن العراقي ال ميلك الكثري من 
�سرعت  منظمات  وهناك  احلياة،  مقومات 
لك�سر  ت�سعى  خمتلفة  م�سميات  حتت  بالعمل 
اأن  اجلميع  وعلى  العراق،  يف  العراقي  هيبة 
ثقافته  ومكونات  ثقافته  �سعب  لكل  اأن  يعلم 
ال�سعب  طبيعة  تالئم  ال  الغربية  والثقافة 

العراقي.
هذا و�سدد �سماحته اإىل �سرورة اختيار 
ذوي  ومن  العمل  على  حري�سني  اأ�سخا�س 
العمل  اجناز  ليتم  الوقت  نف�س  يف  الكفاءة 

بكل اأمانة و�سدق.

قدمًا  للم�سي  الطلبة  حث  اأجل  من 
الن�سيحة  وتقدمي  العلوم  ك�سب  م�سوار  يف 
ال�سبيل  نحو  وتوجيههم  لهم  واالإر�ساد 
املرجع  �سماحة  ا�ستقبل  لذلك،  ال�سحيح 
حوزة  وطلبة  اأ�ساتذة  من  وفدًا  ظله(  )دام 
حديثه  ليفتتح  )قد(،  اخلميني  االإمام 
اأَْكَمْلُت  )اْلَيْوَم  احلكيم:  الذكر  من  باآيات 
يُت  َوَر�سِ ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  ْمُت  َواأَْتَ ِديَنُكْم  َلُكْم 
اإن  �سماحته:  م�سريًا  ِدينًا(  االإِ�ْساَلَم  َلُكُم 

االإ�سالم نعمة اأنعم اهلل �سبحانه بها علينا، 
اأن  يجوز  وال  وكرامتنا،  وعزتنا  حياتنا  فبه 
وعبادتنا  باإمياننا  �سبحانه  اهلل  على  منن 
نوؤديه  ما  وكل  وال�سيام  ال�سالة  واأن  له، 
يكون  اأن  يجب  وم�ستحبات  واجبات  من 
اهلل  ر�سا  وهو  اأال  وحيوي،  مهم  دافع  ذا 
�سبحانه والطمع يف قبوله، فعلى االإن�سان اأن 
ي�سكر اهلل اأن وفقه ومكنه من اأداء وظيفته 

ال�سرعية.

م�سارها  على  احلوزة  حتافظ  اأن  يجب 
االأ�سيل الأنه هو االأقرب لالأئمة )عليهم ال�سالم(، 
بهذه الكلمات النرية  ا�ستقبل �سماحة املرجع )دام 
املقد�سة،  م�سهد  حوزة  اأ�ساتذة  من  وفدًا  ظله( 
من  واال�ستلهام  اال�سرت�ساد  اإىل  يتطلعون  والذين 

اإر�سادات وتوجيهات �سماحته.

تتوجه  اأن  �سرورة  على  �سماحته  ونبه  هذا 
املجتمعات االإ�سالمية لنيل ن�سيبها احلقيقي من 
ما  االأمم  ترتقي  فلن  به،  واالرتقاء  العلم  طلب 
والنهي  باملعروف  االأمر  فري�سة  عن  بعيدة  دامت 
زيارتهم  للوفد  �سماحته  وبارك  كما  املنكر،  عن 

للمراقد املقد�سة يف العراق.

وفدًا  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  ا�ستقبل 
حزب  من  واأع�ساء  الع�سائر  �سيوخ  من  م�سرتكًا 
عن  �سماحته  معربًا  الداخل،  تنظيم  الدعوة 
ال�سعب  اأن  العراقيون:  ال�سا�سة  يعي  اأن  �سرورة 
اإىل  اأو�سلهم  من  وهو  اأمانة  حملهم  قد  العراقي 
ال�سلطة، فيجب اأن يكونوا على قدر امل�سوؤولية، واأن 
للمواطن  ال�سرورية  امل�ستلزمات  بتوفري  ي�سرعوا 
العراقي، واالإ�سراع بت�سكيل احلكومة، والعمل بجد 
والكهرباء،  كاملاء،  االأ�سا�سية  اخلدمات  لتقدمي 
التموينية،  البطاقة  مفردات  وتوفري  وال�سحة، 
على  والعمل  االأمن،  وتوفري  ال�سكن،  اأزمة  وحل 

موؤكدًا  �سعبه،  عن  املعاناة  ورفع  العراق  ازدهار 
املقد�سة،  املراقد  لزوار  االأمن  توفري  يجب  اأي�سًا: 
قبل  من  لال�ستهداف  هوؤالء عر�سًة  فلماذا يرتك 
والرذيلة،  الف�ساد  اأماكن  توؤمن  بينما  االإرهابيني، 
مِلَ حُتمى البارات وامل�سابح املختلطة، وال ي�ستطيع 
اأحد امل�سا�س بها، بينما الزوار ي�ستهدفون وتقطع 
اأ�سالءهم، الأجل اأداء زيارة اأو من�سك ديني، فعلى 
العراق،  اأجل  من  وباإخال�س  بجد  العمل  اجلميع 
واحلفاظ على مبادئ اأبناء العراق املظلوم، الذين 
قدموا ما قدموا من ت�سحيات الأجل هذه املبادئ 

والقيم اخلالدة طيلة عقود من الزمن.

اإن اهلل �سبحانه قد �سرف النجف باأن الم�س 
طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  ج�سد  ترابها 
)عليه ال�سالم(، جاءت هذه الكلمات العبقة اأثناء 
من  وفدًا  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  ا�ستقبال 

اأهايل ووجهاء النجف اال�سرف.
هذه  ميز  قد  اهلل  اأن  �سماحته  م�سيفًا 
االأر�س املباركة ففيها اأم احلوزات يف العامل التي 
العامل  بقاع  اأق�سى  من  العلوم  طلبة  يق�سدها 

لينهلوا من منابع العلم ال�سحيح وهم بجوار اإمام 
الوقت  نف�س  يف  موؤكدًا  ال�سالم(،  )عليه  املتقني 
على �سرورة اأن يكون اأهايل هذه املدينة املقد�سة 
االأ�سرف،  النجف  لواقع  عاك�سة  ومراآة  نربا�سًا 
وعرب  هذا  وحوزتها،  وح�سارتها  وعلمها  بدينها 
)عز  للباري  وامتنانهم  �سكرهم  عن  احل�سور 
وحوزتها  االأ�سرف  بالنجف  كرمهم  الذي  اأ�سمه( 

وعلمائها.

اأن يكون العراق كله خيمة واحدة  اأرادت  * يف االنتخابات االأوىل كانت القوى ال�سيا�سية متفرقة واملرجعية 
لبناء العراق اجلديد، ويف االنتخابات الثانية كان الو�سع مثريًا لل�سكوك لوجود اأكرث من 500 قائمة �سيعية لت�ستيت 

ال�سف العراقي واملرجعية بدعمها لقائمة االأئتالف العراقي املوحد اأحبطت خمططات البعث واالإرهاب.

قال االإمام الر�صا )عليه ال�صالم(: ما التقت فئتان قط اإال ن�صر اأعظمهما عفوا

من كلمات �سماحة املرجع  )دام ظله(
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�سماحة ال�سيخ علي النجفي يجدد زيارته 

للع�سائر العراقية االأ�سيلة

تقاع�س البع�س عن اأداء واجبهم الوطني يكونوا قد فرطوا يف م�ستقبل 
اأبنائهم وبالواجب االإن�ساين والوطني وال�سرعي فيه

اإن االلتزام باملبادئ والقيم التي يحملها ديننا احلنيف 
لهو بناء ملجتمع قوي اأخالقياً وعقائدياً وفكرياً

االأنوار النجفية ترعى املنظمات االإن�سانية واالجتماعية

تعزيزًا الأوا�سر الرتابط بني حوزة النجف 
اال�سرف و�سيوخ الع�سائر، ومن اأجل التوا�سل مع 
الع�سائر التي تركت ب�سمة وا�سحة وم�سرفة من 
العراق  ون�سرة  االإ�سالم  خلدمة  وقفاتها  خالل 
واأبناءه، ومن اأجل التعرف على م�ساكل الع�سائر 

واملواطنني، قام �سماحة ال�سيخ علي النجفي جنل 
عدد  �سملت  بزيارة  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة 
فكانت  االأ�سيلة  العراقية  والع�سائر  املناطق  من 
الزيارة  اأما  ح�سن  بني  لع�سائر  االأوىل  الزيارة 
لع�سائر  والثالثة  فتله  األ  لع�سائر  فكانت  الثانية 

األ �سبل. 
ويف بداية الزيارات واللقاءات قدم �سماحة 
ال�سيخ علي النجفي حتيات و�سالم �سماحة املرجع 

)دام ظله( للحا�سرين.
الدعوات  هذه  اأن  اإىل  �سماحته  اأ�سار 
اأنها داللة وا�سحة على عمق االرتباط  الكرمية، 
بني الع�سائر واملرجعية، واأن هذا الرتابط املتني 

هو لي�س من اليوم بل من ثورة الع�سرين وما قبلها، 
املرجعية  مع  بيد  يدًا  �سطرتوها  التي  فاملواقف 
لالأجيال،  ونربا�سًا  واعتزاز  فخر  دليل  املباركة 
والتوا�سل فيه خدمة العراق، وا�ستمرارًا لتقدير 
وتكرمي واحرتام املرجعية املباركة لهذه املواقف، 
والقدمية  القوية  االأوا�سر  تلك  لنعزز  جئنا 

بتاريخها.
كما اأكد �سماحته اأن للع�سائر مكانة وتاأثري 
يد  هي  فالع�سائر  االإ�سالمي،  جمتمعنا  يف  كبري 
املرجعية اليمنى وعينها ويهمنا اأن يبقى التوا�سل 
واحدًا  وقلبًا  واحدة  يدًا  نبقى  وم�ستمرًا كي  قويًا 

جللب اخلري لهذا البلد املظلوم.
م�سيفًا اأي�سًا اأن العراق مير بظروف �سعبة 
ال�سيا�سي  وال�سراع  احلكومة  ت�سكيل  كتاأخر 
تردي  اإىل  اأدى  ال�سيا�سية  الكتل  بني  املحتدم 
يف  واخلدمية  واالقت�سادية  االأمنية  االأو�ساع 
اإىل  ال�سيا�سيني  القادة  ندعو  ونحن  البالد، 
االإ�سراع بت�سكيل احلكومة لرفع االأعباء عن كاهل 
اأو�سل  من  هم  فالعراقيون  العراقي،  املواطن 
مبا  االلتزام  وعليهم  احلكم  �سدة  اإىل  ال�سا�سة 
ب�سكل  فال�سيا�سيني  انتخابية،  برامج  من  قدموه 

بالوقوف  مطالبني  خا�س  ب�سكل  واحلكومة  عام 
ولي�ست  حقيقية  وقفة  العراقي  ال�سعب  خلدمة 
كالمية فقط، وهم مدانني لهذا ال�سعب وعليهم 
مير  ما  اأخطر  من  واأن  يخذلوه،  وال  يخدموه  اأن 
علينا االآن هو الهجمة ال�سر�سة واملحاولة الدنيئة 
ال�سالم(،  )عليهم  البيت  اأهل  مذهب  من  للنيل 
التي  امل�سبوهة  الف�سائيات  من  العديد  فهناك 
وبث  وزرع  ال�سحيحة  االأفكار  زعزعة  حتاول 
فيجب  براجمها  خالل  من  امل�سبوهة  االأفكار 
التم�سك  على  �سبابنا  وحث  ومراقبة  التنبه 
ال�سالم(،  )عليهم  البيت  اآل  ومنهج  بدينهم 
واإي�ساح مقا�سد تلك  وذلك من خالل ن�سحهم 

الف�سائيات من هذه الربامج.
هذا وتطرق �سماحته لق�سية الف�ساد االإداري 
املتف�سي يف خمتلف مفا�سل الدولة، م�سريًا اأن هذه 
اجلهات  جميع  بتكاتف  تعالج  اأن  يجب  الق�سية 
واأهمها الرقابة االجتماعية والتوجيه واحلث على 

حماربة هذه االآفة وا�ستئ�سالها.
من  عدد  يقدم  لقاء  كل  نهاية  ويف 
ل�سماحة  وا�ستف�ساراتهم  اأ�سئلتهم  احلا�سرين 

ال�سيخ علي النجفي.

املتعففة  العوائل  رعاية  يف  الريادي  بدورها  منها  اإميانا 
على  االبت�سامة  وزرع  عنهم  املعاناة  رفع  والأجل  واالأيتام، 
من  العوائل  باإغاثة  النجفية  االأنوار  موؤ�س�سة  ت�ستمر  �سفاههم، 
لهذه  املختلفة  ال�سرورية  االإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  خالل 
املنظمات  مع  التن�سيق  خالل  من  وذلك  املظلومة،  ال�سريحة 
االإن�سانية، فقد مت اإي�سال امل�ساعدات اإىل ابعد املناطق املمكنة 

وت�سليمها بيد م�ستحقيها.
االأمني(  )بلدنا  موؤ�س�سة  مع  وبالتن�سيق  املوؤ�س�سة  فعملت 
خالل  كافطاريات  م�ساعدات  تقدمي  على  االجتماعية  للرعاية 
�سهر رم�سان املبارك، فقد �سملت هذه الرعاية الأكرث من 150 
عائلة، من عوائل االأيتام والعوائل املتعففة، مت توزيع كميات من 
اللحوم وغريها من املواد الغذائية ومبالغ نقدية وزعت عيديه 
العيد على عدد كبري منهم،  توزيع ك�سوة  االأيتام، كما مت  على 
والفر�س  كاملراوح  م�ساعدات  توزيع  على  املوؤ�س�سة  وعملت  هذا 
عالج  يف  �ساهمت  كما  املحتاجة  العوائل  على  املياه  وخزانات 

عدد من املر�سى وتقدمي م�ساعدات الإجراء عمليات جراحية.
املوؤ�س�سات  من  الكثري  الرعاية  هذه  و�سملت  هذا 
التجمعات  من  وغريها  امل�ستقبل(،  كـ)موؤ�س�سة  والتجمعات 

احلديثة التكوين.

ا�ستعر�س �سماحة املرجع )دام ظله( مفاهيم عدة 
حتملها  على  والعمل  امل�سوؤولية  مفهوم  تنمية  يف  ت�سب 

لدى  ذلك  جاء  واالجتماعي،  الوطني  الواقع  الإ�سالح 
اأبي  مدينة  اأهايل  من  وفدًا  املرجع  �سماحة  ا�ستقبال 
جميعًا  اأننا  �سماحته:  معربًا  املقد�سة،  كربالء  االأحرار 
اأمام اهلل عن كل �سغرية وكبرية، ومع تقاع�س  م�سوؤولون 
يف  فرطوا  قد  يكونوا  الوطني  واجبهم  اأداء  عن  البع�س 
وال�سرعي  والوطني  االإن�ساين  وبالواجب  اأبنائهم  م�ستقبل 
فيه، من هنا كان والبد اأن يعي العراقيون االأهمية الكربى 
يف الوقوف بحزم جتاه الفئات ال�سالة واملجرمة من فلول 
الواجب  اأداء  املق�سرين عن  الكافر، وغريهم من  البعث 

الوطني من اإعمار واقت�ساد واأمن.

اأكد �سماحة املرجع )دام ظله( على �سرورة اأن تكون اأخالق املوؤمن هي 
العالمة املميزة له يف جميع االأعمال التي يقوم بها، فعلينا االقتداء باأخالق 
النبي االأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واالأئمة االأطهار )عليهم ال�سالم( 
يف كل خطواتنا واأفعالنا، جاء ذلك لدى ا�ستقبال �سماحته وفدًا من موؤمني 
يحملها  التي  والقيم  باملبادئ  االلتزام  اإن  اأي�سًا:  ُم�سريًا  الب�سرة،  حمافظة 
لن  وهنا  وفكريًا،  وعقائديًا  اأخالقيًا  قوي  ملجتمع  بناء  لهو  احلنيف  ديننا 
هذه  خرق  من  حماوالتهم  طالت  ومهما  الدين  اأعداء  من  اأحد  اأي  ي�ستطيع 
للمنظومة  بناء  هو  احلنيف  االإ�سالمي  الدين  اأن  موؤكدًا  القوية،  املنظومة 
الفكرية واالجتماعية للو�سول نحو جمتمع متما�سك واٍع، واأن اأي م�سروع لن 

يقوم على هذه االأُ�س�س �سيوؤول يف نهايته اإىل الزوال.

من كلمات �سماحة املرجع
 )دام ظله(

بدماء  ملطخة  اأيديهم  كانت  الذين  اأولئك  اأيدي  قطع  هي  االنتخابات  غاية  اإن   *
ال�سعب، ومنع خمططات امل�ستكرب، واإن �ساء اهلل الغيمة �ستنق�سع ولكل بداية نهاية.

)عليه  املهدي  االإمام  عن  اخلا�سة  الوكالة  عي  يدَّ وَمْن  الدعاية  وحرب  اإياكم   *
ال�سالم( فهو كافر كذاب كّذبُه االإمام )عج( قبل اأن تلده اأمه.

* املراأة اأقوى واأوقى بكثري من الرجال يف خ�سو�سيتها، فباإمكانها ومن خالل الرتبية 
�سناعة ال�سجعان.

قال االإمام الر�صا )عليه ال�صالم(: �صاحب النعمة يجب اأن يو�صع على عياله
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معهد االأنوار النجفية يرعى املواهب وينمي قدرات ال�سباب

مدار�س دار الزهراء )عليها ال�سالم( ت�ستقبل طلبتها اجلدد

الزاهر،  العراق  م�ستقبل  هم  ال�سباب  مبداأ  من  انطالقًا 
افتتح  بال�سباب،  واهتمامها  املباركة  املرجعية  لروؤية  وجت�سيدًا 
االأجنبية،  واللغات  واالنرتنيت  للحا�سبات  النجفية  االأنوار  معهد 
بتاريخ  تراب(  اأبي  )دورة  اأ�سم  حتت  املعهد  يف  جديدة  دورة 
لق�سم  طالبًا   )19( الرجال  ق�سم  اجتذب   ،2010/7/26
احلا�سبات، و)16( طالبًا لق�سم االنرتنيت، اعتمد املعهد منهجًا 
متقدمًا يف هذه الدورة حيث اأ�سيفت مواد درا�سية جديدة لالرتقاء 

بامل�ستوى التعليمي يف املعهد.
ونظرًا لالإقبال الكبري الذي ي�سهده الق�سم الن�سوي يف املعهد 
وعلى  طالبة   )16( �سم  الق�سم  هذا  يف  جديدة  دورة  افتتاح  مت 

ق�سمني.
املتفوقني  للم�ساركني  تقديرية  �سهادات  املعهد  ومنح  هذا 
والذين كان من بينهم ا�سغر م�ساركني يف الدورات على االإطالق 
الجتيازه  جميد  حممد  اإبراهيم  للطالب  �سهادة  منحت  حيث 
وهو     Microsoft windows دورة  يف  املعهد  اختبار 
اأ�سامة  من مواليد عام 1999 كما منحت �سهادة مماثلة للطالب 
اإن  الطالبان:  وقال   ،2000 عام  مواليد  من  وهو  جميد  حممد 
حب التعلم دفعهما للم�ساركة يف هذه الدورة، وعند �سماعهم اإن 
موؤ�س�سة االأنوار النجفية قامت بفتح مثل هذه الدورات فقد قررا 
امل�ساركة فيها، كما اأعرب والدهما عن �سكره وامتنانه للموؤ�س�سة 
موؤكدا اأن املوؤ�س�سة قد اأ�سهمت كثريا يف رفع امل�ستوى العلمي للعديد 

من الطلبة ومنهم ولديه. 
ومن اأجل دعم الطلبة وحتقيق املك�سب العلمي ورفعًا لالأعباء 
التعليمية  بواجباتها  الرتبية  وزارة  قيام  تولدت جراء عدم  التي  ـ 
دورات  املوؤ�س�سة  افتتحت  االأمور  اأولياء  كاهل  ـ عن  ب�سكل �سحيح 
للتقوية لطلبة ال�سف ال�ساد�س االإعدادي ولكال اجلن�سني وباأ�سعار 

رمزية وباإ�سراف اأ�ساتذة اأكفاء.
حيث مت افتتاح دورة للطالبات يف2010/6/14 �سهدت اإقباال 

كبريًا فتم ت�سجيل )50( طالبة يف دورة الريا�سيات التي حا�سر 
فيها االأ�ستاذ �سامل حممد، و)55( طالبة يف دورة الكيمياء التي 
حا�سر فيها االأ�ستاذ فا�سل العذاري، و)46( طالبة يف دورة اللغة 
االنكليزية التي حا�سر فيها االأ�ستاذ علي خوير، و)45( طالبة يف 

دورة الفيزياء التي حا�سر فيها االأ�ستاذ اأح�سان �سمي�سم.
ت�سجيل  و�سهدت  فافتتحت 2010/6/12  الطالب  اأما دورة 
اإ�سافية  دورة  افتتاح  اإىل  املوؤ�س�سة  دفع  مما  الطلبة  من  العديد 

خا�سة بالطالب وكانت على النحو التايل:-
فيه  وحا�سر  طالب   )60( فيها  �سجل  الريا�سيات  دورة 
والتي  الكيمياء  دورة  يف  طالب  و)60(  حممد،  �سامل  االأ�ستاذ 
حا�سر فيها االأ�ستاذ فا�سل العذاري، و)60( طالب يف دورة اللغة 
و)60( طالب  علي خوير،  االأ�ستاذ  فيها  والتي حا�سر  االنكليزية 
يف دورة الفيزياء والتي حا�سر فيها االأ�ستاذ اإح�سان �سمي�سم، اأما 

الدورة االإ�سافية فكانت كاالأتي:
حا�سر  التي  الريا�سيات  دورة  يف  طالب   )51( ت�سجيل  مت 
التي  الكيمياء  االأ�ستاذ �سامل حممد، و)47( طالب يف دورة  فيها 
حا�سر فيها االأ�ستاذ فا�سل العذاري، و)49( طالب يف دورة اللغة 
االنكليزية التي حا�سر فيها االأ�ستاذ حيدر اخلالدي، و)52( طالب 

يف دورة الفيزياء التي حا�سر فيها االأ�ستاذ اإح�سان �سمي�سم.
ويف ختام دورة التقوية عرب الطلبة عن �سعادتهم مبا تقدمه 
التابع  الدورات  ومعهد  والتنمية  للثقافة  النجفية  االأنوار  موؤ�س�سة 
لها من خدمات ودورات للطلبة خ�سو�سًا يف فرتة العطلة ال�سيفية 
الذهنية  القدرات  تنمية  يف  الوقت  هذا  من  لال�ستفادة  وذلك 
والتعليمية والثقافية للطالب بدال من هدرها، يجدر ذكره اأن معهد 
االأنوار النجفية م�ستعد لتقدمي املزيد من الدورات خدمة للطلبة 
االأعزاء، رفدًا منه لتطوير اجلانب العلمي والثقايف الأبنائنا، ُيذكر 
اأن م�سروع االأنوار النجفية يف الدرو�س )التقوية( لل�سفوف املنتهية 
جاء كم�سروع حيوي الإ�سالح ما ميكن اإ�سالحه بعد اأن تقاع�ست 
وزارة الرتبية عن اأداء مهامها التعليمية، وانت�سار الف�ساد التعليمي 
عموم  يف  النجاح  م�ستوى  اإن  اإذ  النفو�س،  �سعاف  بع�س  قبل  من 
العراق قد اأنخف�س اإىل م�ستوًى كبري جدًا، هذا ف�ساًل عن االرتقاء 
يجدر  ومما  واملعرفة،  بالعلم  مت�سلح  جيل  خللق  املن�سود  العلمي 
ذكره اأن االإح�سائيات االأولية ُت�سري اأن موؤ�س�سة االأنوار النجفية قد 
امل�ساركني  التعليمي لطلبتها  امل�ستوى  ب�سكل كبري يف رفع  اأ�سهمت 

يف دوراتها.

الثاين  الدرا�سي  العام  اإتام  بعد 
ال�سالم(  )عليها  الزهراء  دار  ملدار�س 
النموذجية لالأيتام للبنني والبنات بنتائج 
الدرا�سي  للعام  وا�ستعدادًا  متميزة، 
على  امل�سرفة  الهيئة  ارتاأت  اجلديد 
املدار�س تطوير اإمكانية الكادر التدري�سي 
من  لقربهم  وذلك  للمدار�س  واالإداري 
ال�سعب  مكونات  اأهم  من  هي  �سريحة 
وحاجة  ح�سا�سية  واأكرثها  العراقي 
دورات  افتتاح  فتقرر  خا�سة،  لرعاية 
تاأهيلية خا�سة مبعلمي ومعلمات املدار�س 
اأطلق عليها دورة ر�سالة االأنبياء التاأهيلية 
ومعلمة،  معلم   )26( مب�ساركة  الثالثة 
تتعلق  الدورة حما�سرات  منهاج  وت�سمن 
والتعليمي  والنف�سي  الرتبوي  باجلانب 
اأن  يذكر  التدري�س،  وطرائق  والتدريبي 
املدار�س قد فتحت اأبوابها للعام الدرا�سي 
اجلديد )2010ـ2011م( وت�سهد املدار�س 
الطلبة  عوائل  قبل  من  ملحوظًا  اإقباال 

االأيتام.

قال االإمام الر�صا )عليه ال�صالم(: لي�س العبادة ال�صيام وال�صالة، واإمنا العبادة كرثة التفكر يف اأمر اهلل
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�سماحة ال�سيخ علي النجفي ي�سارك يف ندوة ال�ستذكار العمل االإجرامي بحق 

قبور اأئمة البقيع )عليهم ال�سالم(

اأ�ستوديو نور النجف التابع ملوؤ�س�سة االأنوار النجفية يحظى باهتمام ومتابعة قنوات ومكاتب االإعالم

مل يخلق االإن�سان ليعي�س حياة عبثية، بل خلق الأن 
يكون له دور يف جمتمعه، واأمته، ووطنه

اأنتم يا �سيوخ الع�سائر ل�سان املرجعية ودرعها واأنتم حماة النجف االأ�سرف

ق�ساء  من  وفدًا  ا�ستقباله  لدى  ظله(،  )دام  املرجع  �سماحة  اأ�سار 
على  يقع  وعمل  دور  فرد  لكل  اأن  على  ال�سماوة،  حمافظة  يف  الوركاء 
عهدته، فلم يخلق االإن�سان ليعي�س حياة عبثية، بل خلق الأن يكون له دور 
يف جمتمعه، واأمته، ووطنه، كانت هذه التوجيهات بعد اأن ابتداأ �سماحته 
اأَنُف�َسُهْم  َفاأَن�َساُهْم   َ اهللَّ َن�ُسوا  ِذيَن  َكالَّ َتُكوُنوا  )َواَل  تعاىل:  بقوله  حديثه 
نكون  اأن  حتذرنا  ال�سريفة  االآية  هذه  اأن  م�سريًا  اْلَفا�ِسُقوَن(  ُهُم  اأُْوَلِئَك 
فاأ�سبحوا  بالف�سق،  عليهم  وحكم  اأنف�سهم  فاأن�ساهم  اهلل  ن�سوا  كالذين 
االإن�سان عندما ي�سري على هواه فبهذا قد ن�سى  اإن  كال�سيطان، وم�سريًا 
اأن  جميعًا  فعلينا  �سبحانه،  هلل  ونا�سيًا  اهلل،  رحمة  عن  بعيد  وهو  اهلل، 
ُنحا�سب اأنف�سنا وجنعل من اأوامر ال�سريعة الغراء منهاجًا لنا لنكف عن 

اأنف�سنا مزالق ال�سيطان والعياذ باهلل.

التي  الندوة  يف  النجفي  علي  ال�سيخ  �سماحة  �سارك 
ال�سالم(.  )عليهم  البقيع  اأئمة  قبور  هدم  ذكرى  يف  اأقيمت 
وا�ستذكر احلا�سرون ب�ساعة هذه اجلرمية التي اقرتفتها قوى 
بالقرب من  بقعة طاهرة  على  بالتعدي  قامت  ال�سالل حيث 
امل�سجد النبوي ال�سريف، ومرقد الر�سول االأعظم )�سلى اهلل 
التي فيها مراقد االأئمة االأربعة  البقيع،  اأال وهي  واآله(،  عليه 
املع�سومني من اأهل بيت النبوة والر�سالة )عليهم ال�سالم(، 
واالإمام  املوؤمنني،  اأمري  ابن  املجتبى  احل�سن  االإمام  وهم 
ابنه،  الباقر  واالإمام حممد  العابدين،  زين  بن احل�سني  علي 
واالإمام جعفر ال�سادق ابن االإمام الباقر )عليهم ال�سالم(، 
فكانت عليها قباب واأ�سرحة ومعامل تدل على قد�سيتهم، ولكن 
زمر التكفري يف �سنة )1344هـ( قامت بهدمها كليًا وت�سويتها 

باالأر�س، بزعم حرمة تعلية القبور وحرمة زيارتها عندهم.
تلك  معامل  لطم�س  بل  هذه،  لي�ست  احلقيقة  اأن  اإال 
حتى  ال�سالم(،  )عليهم  االأطهار  لالأئمة  العظيمة  امل�ساهد 
بعد �سهادتهم؛ كي ال يكونوا رمزًا ماثاًل للعيان، يهدي طالب 

احلقيقة اإىل املذهب احلق.
وبعدما انت�سر خرب تهدمي القبور، ا�ستنكر امل�سلمون يف 
اأولياء  اإىل  ي�سيء  اإجرامي  عمل  اأنه  على  العامل،  بقاع  جميع 
اهلل، ويحط من قدرهم، كما يحّط من قدر اآل الر�سول )�سلى 
اهلل عليه وعليهم( واآله واأ�سحابه، فلو تتبعنا القراآن الكرمي ـ 
كم�سلمني ـ لراأينا اأن القراآن الكرمي يعظم املوؤمنني ويكرمهم 
االأمم  بني  �سائعًا  االأمر  هذا  كان  حيث  قبورهم  على  بالبناء 

التي �سبقت ظهور االإ�سالم.
اإن هذا يدل على اأن �سرية املوؤمنني املوحدين يف العامل 
كّله كانت جارية على البناء على القبور، وكان يعترب عندهم 
نوعًا من التقدير ل�ساحب القرب، وتربكًا به ملا له من منـزلة 

عظيمة عند اهلل.
وقتنا احلا�سر،  زالت هذه احلالة موجودة حّتى يف  وال 
واأطهر  اأخلد  توجد  فهل  واخلالدين،  وامللوك  العظماء  لقبور 
اأذهب  واآله (؟ الذين  من ذرية ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه 

اهلل عنهم الرج�س وطهرهم تطهريًا.

باإظهار واجهة  ب�سبب احلاجة امللحة لوجود ق�سم يعنى 
النجف االأ�سرف ون�ساطات موؤ�س�ساتها  ودور املرجعية املباركة 
�سماحة  مكتب  وجه  ووطنهم  دينهم  حلفظ  النا�س  توجيه  يف 
للثقافة  النجفية  االأنوار  موؤ�س�سة  كوادر  ظله(  )دام  املرجع 
الهادفة،  الدينية  الربامج  الإنتاج   اأ�ستوديو  باإن�ساء  والتنمية 
الديني  تر�سيد اخلطاب  ُبغية  الف�سائية،  القنوات  لتوزع على 
وفعاليات  ن�ساطات  ولتغطية  االأ�سيل،  والفكري  واالأخالقي 
يقيمها  التي  للمجال�س  اإ�سافة  وفروعها  واأق�سامها  املوؤ�س�سة 
املنا�سبات  الإحياء خمتلف  املرجع )دام ظله(  �سماحة  مكتب 

الدينية.
فقام كادر املوؤ�س�سة بو�سع اآلية للتحرك من اأجل اإن�ساء 
اأ�ستوديو جمهز باأجهزة حديثة الكفيلة باإجناح عمل االأ�ستوديو 
اأوىل، كما ومت اختيار كادر متميز الإدارة  يف عمله كانطالقة 
من  عاٍل  م�ستوى  على  وم�سورين  خمرجني  من  االأ�ستوديو 
الكفاءة ومن ذوي اخلربة، كما مت التحرك من اأجل ا�ستح�سال 
املوافقات الر�سمية لعمل االأ�ستوديو، وقد جنح الكادر يف م�سعاه 
اأ�ستوديو  اأوامر وتوجيهات املرجعية املباركة، لينطلق  لتطبيق 
املبارك  رم�سان  �سهر  اأيام  اأول  يف  الفعلي  بعمله  النجف  نور 
اأقامتها عددًا  من خالل تغطية املحا�سرات الرم�سانية التي 

الذي  العزاء  تغطية جمل�س  والهيئات، كما مت  املوؤ�س�سات  من 
ا�ست�سهاد  بذكرى  املرجع )دام ظله(  �سماحة  اأقيم يف مكتب 
وت�سوير  ال�سالم(،  )عليه  طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري 
عدد من الفعاليات ل�سالح عدد من القنوات الف�سائية كقناة 

الثقلني، والدعاء، والفرات.. وغريها.
اإن�ساء  طريق  يف  االأوىل  اللبنة  و�سع  مت  قد  يكون  بذلك 
اأنحاء  جلميع  االأ�سرف  النجف  قلب  من  تبث  ف�سائية  قناة 
االأطهار  البيت  اآل  ومذهب  احلق  الدين  تعاليم  لن�سر  العامل 

)عليهم ال�سالم(.

اأكد �سماحة املرجع )دام ظله( على الدور املهم الذي 
تنه�س به الع�سائر العراقية من اأجل ا�ستقرار العراق وحماية 

ا�ستقبال  لدى  ذلك  جاء  نه�سته،  اأجل  من  وال�سعي  �سعبه 
�سماحة املرجع )دام ظله( وفدًا من �سيوخ ووجهاء الع�سائر 
املتاأ�سلة  العالقة  اإىل  م�سريًا  اخلال�س،  ق�ساء  يف  العراقية 
الع�سائر  ورجاالت  و�سيوخ  االأ�سرف  النجف  حوزة  بني 
ت�ستمع  الغيورة  الع�سائر  ومازالت  كانت  حيث  العراقية، 
وتاأتر لراأي املرجعية واإر�ساداتها يف كل ما يتعلق مب�سلحة 
الع�سائر ل�سان املرجعية  يا �سيوخ  العراق والعراقيني، فاأنتم 

ودرعها واأنتم حماة النجف االأ�سرف.
من جانبهم اأكد �سيوخ الع�سائر على التزامهم وتاأييدهم 
لكل ما ي�سدر من املرجعية املباركة خدمة للعراق املظلوم، 
واأنهم الدرع احل�سني للدين وعلمائه وحتت رهن اإ�سارتهم.

قال االإمام الر�صا )عليه ال�صالم(: من اأخالق االأنبياء التنظيف
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ممثلية مكتب �سماحة املرجع )دام ظله( يف �سوريا تقدم م�ساعدات للعوائل 
املتعففة وتتوا�سل مع خمتلف االأو�ساط الر�سمية وال�سعبية

اإن قبول جميع االأعمال مرتبط بتقوى 
اهلل واالإخال�س له يف العمل

قال االإمام الر�سا)عليه ال�سالم(
اإذا اأراد اهلل اأمراً �سلب العباد عقولهم، 

فاأنفذ اأمره ومتت اإرادته. فاإذا اأنفذ اأمره، 
رد اإىل كل ذي عقل عقله فيقول: كيف 

ذا ومن اأين ذا. 

اآية  �سماحة  مكتب  ممثلية  ت�سهد 
الكبري  الديني  املرجع  العظمى  اهلل 
ال�سيخ ب�سري ح�سني النجفي )دام ظله(، 
اخلدمات  خمتلف  لتقدمي  دوؤوبًا  ن�ساطًا 
املتعففة  للعوائل  االإن�سانية  وامل�ساعدات 
املجتمع  �سرائح  خمتلف  مع  والتوا�سل 

هناك.
حيث اأهتم املكتب ب�سريحة االأيتام ملا 
عانته هذه ال�سريحة من اإهمال وتهمي�س 
توزيع  مت  حيث  املا�سية،  الفرتة  يف 
�سملت  والتي  عليهم  املادية  امل�ساعدات 
باالإ�سافة  املختلفة  واالأغذية  املالب�س 
بع�س  وتقدمي  االإن�سانية  امل�ساعدات  اإىل 
الإعانتهم  العوائل  لتلك  املنزلية  االأدوات 

على الظروف التي ميرون بها.
دورات  بافتتاح  املمثلية  قامت  كما 
العلمية  املواد  ملختلف  مكثفة  تعليمية 
والفرن�سية  االنكليزية  واللغة  كاحلا�سوب 

للمراحل  التقوية  دورات  اإىل  باالإ�سافة 
دورة  اإىل  باالإ�سافة  املختلفة،  الدرا�سية 

حمو االأمية.
املمثلية  تقوم  مت�سل  �سعيد  وعلى 
باإحياء ذكر اآل بيت النبوة االأطهار )عليهم 
ال�سالم( من خالل اإقامة جمال�س العزاء 
خمتلف  من  املواطنون  يح�سرها  التي 
املناطق اإ�سافة اإىل ال�سخ�سيات الدينية 

التي تاأتي لتفقد املمثلية.
وعن التوا�سل مع اجلهات احلكومية 
عدد  املكتب  و�سل  الدولية  واملنظمات 
االحتفاالت  يف  للم�ساركة  الدعوات  من 
املنظمات  تقيمها  التي  والدينية  الوطنية 

احلكومية هناك.
املرجع  �سماحة  مكتب  قام  كما 
االأنوار  موؤ�س�سة  فرع  بافتتاح  ظله(  )دام 
�سوريا،  يف  والتنمية  للثقافة  النجفية 
بعمل  لالنطالق  املنا�سب  املكان  وتهيئة 

مبختلف  املجتمعات  تنمية  نحو  املوؤ�س�سة 
ودينيًا  وثقافيًا  علميًا  املتاحة  الطرق 

ورعاية العوائل وال�سرائح املهم�سة.
املوؤ�س�سة  افتتاح  و�سهد  هذا 
والعلماء  ال�سخ�سيات  قبل  من  ح�سورًا 
من  وعدد  احلوزات  ومدراء  االأفا�سل 
ال�سخ�سيات الدبلوما�سية املعتمدة وعدد 
الثقايف،  بال�ساأن  واملهتمني  املوؤمنني  من 
وعرب احلا�سرون عن ثقتهم مبا �ستقدمه 
املجتمع  خلدمة  عمل  من  املوؤ�س�سة 
مثمنني  العام،  وال�سالح  االإ�سالمي 
اجلهود التي يبذلها مكتب �سماحة املرجع 
املحرومة  ال�سرائح  مل�ساعدة  �سوريا  يف 
واملهم�سة، َيجدر ذكره اأن املمثلية  لطالب 
مهم  مب�سروع  �ستقوم  الدينية  العلوم 
اإن�ساء مدر�سة قراآنية  وحيوي وذلك عرب 
خاللها  من  ُيهدف  ر�سمية،  منوذجية 

تو�سيع املعارف القراآنية.

وفدًا  ا�ستقباله  لدى  ـ  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  نبه 
�سرورة  اإىل  ـ  العربي  اخلليج  دول  يف  )ع(  البيت  اأهل  اأتباع  من 
يجعله  �سراطًا  حياته  وم�سرية  ذاته  يف  املوؤمن  الفرد  يجعل  اأن 
ميزانًا الأعماله اأال وهو ميزان التقوى هلل، و�سرورة اأن تبلغ هذه 
االأخالقيات التي اأرادها اهلل لنا خلري دنيانا واآخرتنا اإىل اأجيالنا 
واأطفالنا لنح�سل على جيل ي�ستطيع اأن يقف يف وجه املهاوي التي 
اإن  بقوله:  �سماحته  واأ�سار  هذا  وغدًا،  اليوم  مبجتمعاتنا  حتدق 
واإقامة  االإن�سان من �سالة و�سيام  بها  يقوم  التي  االأعمال  جميع 
لل�سعائر احل�سينية اإمنا يتقبلها اهلل من املتقني، فاإن قبول جميع 
االأعمال مرتبط بتقوى اهلل واالإخال�س له يف العمل(،  كما �سّنف 

�سماحته الزائرين للمراقد املقد�سة اإىل ثالثة اأ�سناف هم:
زائر يق�سد من الزيارة التخل�س من نار جهنم، واآخر قدم 
للزيارة لغاية يف نف�سه ولق�ساء حوائجه للدنيا، و�سنف جاء لزيارة 
احل�سني )ع( من اأجل احل�سني )ع(، واعلموا اأنه قد ورد يف بع�س 
الروايات اأن احل�سني )ع( ي�سفع �سفاعة خا�سة ملن يخدم مبداأه.

كما اأكد �سماحته يف هذا اللقاء على �سرورة مواجهة جميع 
املخططات التي تريد النيل من كرامة هذه االأمة وقيمها االإ�سالمية 
والعربية االأ�سيلة، داعيًا اإىل اأن ي�سدد يف رعاية االأجيال القادمة 
يف  لل�سرب  به  يرمى  الذي  اخللقي  والتحلل  االنحالل  وحماربة 
االأ�سرف  اأن النجف  اإىل  االإ�سالمية، م�سريًا �سماحته  االأمة  جذر 
نربا�سًا  لتكون  حلوا  اأينما  امل�سلمني  لكل  ذراعيها  تفتح  وحوزتها 

ي�سيء لهم دروبهم بربكة اأمري املوؤمنني )ع(.

�صوؤل االإمام اجلواد )ع(: كيف ي�صيع من اهلل كافله؟!.. وكيف ينجو من اهلل طالبه؟!.. وَمن انقطع اإىل غري اهلل وكله اهلل اإليه؟
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الع�سرية  الفكرية  ال�سراعات  اأهم  من 
االجنذاب  منطق  هو  اليوم  االإ�سالم  منها  يعاين  التي 
هذه  وجاءت  والفكرية،  املادية  اأ�سكاله  مبختلف  الغرب،  اإىل 
الُبهرجة اجلديدة لُتزيد يف الطني بلة، بعد اأن عانى االإ�سالم 

ال�سيء الكثري من هذا ال�سراع من لدن اأعدائه.
يف حني اأن االإ�سالم لُيخرج االإن�سان من املهاوي التي كانت 
الب�سرية قد تدحرجت اإليها، اإذ كان االإن�سان رغم كونه اأ�سرَف 
والبقر  والقمر  وال�سم�س  احلجارة  َيعُبد  النا�سوتية  الكائنات 
؛ جاء االإ�سالم  والنار ويقول بالتثليثـ  املنايف الأدنى تاأمل عاقلـ 
االإ�سالم  مفاهيم  �سمن  يف  كان  املهالك،  هذه  من  لُينقذه 
االأ�سا�سية هو الدعوة اإىل العلم واملعرفة، فبداأت الب�سرية تعود 
اإىل �سوابها من خالل االإ�سالم، وملا و�سلت املعارف اإىل الغرب 

وا�ستيقظوا 
�سباتهم  ِمن 
تعميق  اإىل  اندفعوا 
فحدثت  باملوجودات  املعرفة 
الثورة ال�سناعية بينما تخلَّف امل�سلمون الإن�سغالهم باحلروب 
على  الغرب  هيمن  وحينئذ  العن�سرية  والنزاعات  الداخلية 
مرافق احلياة من خالل ال�سناعة واأدرك الغرب اأنه ال �سبيل 
ال�سيطرة  خالل  من  اإال  كاّفة،  الب�سرية  على  الهيمنة  لفر�ِس 
على منابع الرثوات املوجودة لدى ال�سعوب الغارقة يف ظلمات 
النا�س  لعامة  املعي�سة  يف  ُمعينًا  اإ�سلوبًا  فاتخذت  اجلهل، 
امللذات  يف  االنهماك  اإىل  االإن�سان  وَدْفع  اخُللقي  التحلل  وهو 
اأ�سر�س و�سيلة لدفع  العابرة اجلن�سية واجل�سدية، وكان ذلك 
�سباٍت  وو�سعها يف  الف�ساد  مهاوي  اإىل  االإ�سالمية  املجتمعات 
ب�سال�سل  مقيَّدًة  املجتمعات  فاأ�سبحت  م�ستمر،  ونوٍم  دائم 

وتق�سده  الغرب  اإىل  تنظر  جمتمعاتنا  فاأخذت  الف�ساد، 
حديثة  وتقنيات  اخرتاعات  من  اإليه  تو�سل  ما  اأجل  ِمن 
بع�سهم  فيحاول  وال�سعادة،  اخلري  م�سدر  اأنهم  لني  متخيِّ
اأ�سلوب  حتى  التفا�سيل  باأدق  الغرب  لدى  ما  يعتنق  اأن 
يتوقف  ومل  وامل�سكن  واملنكح  وامل�سرب  املاأكل  يف  احلياة 
االإ�سالمية يف  املجتمعات  والتقنية، ووقعت  املعرفة  عند 
�سال�سل وقيود الغرب ب�سبب عجز كثرٍي ِمن النا�س عن 
الف�سل بني العلم واملعرفة التي تبناها الغرب من اأجل 
َ عنه  الهيمنة على العامل وبني اأ�سلوب احلياة الذي ُعربِّ
بالثقافة مكرًا وحيلًة لو�سع �سائر املجتمعات ال�سيما 
والف�ساد  اجلهل  من  �سال�سل  يف  منها  االإ�سالمية 
من  والنيل  ثرواتهم  نهب  عليهم  لي�سهل 
ي�ساوؤا  حيث  اإىل  ودفعهم  كرامتهم 

متى ما �ساوؤا.
القراءة  هذه  بعد  نقف  وهنا 
لواقعنا  ظله(،  )دام  املرجع  ل�سماحة 
ملثل  �سماحته  عالجات  �سوب  لنتجه  املوؤمل، 
العودة  يف  النجاة  تكمن  يقول:  اإذ  املاأزق  هذا 
ي�سر  وما  يفيد  ما  ومعرفة  واالإدراك  العقل  اإىل 
ورف�س التقاليد امل�ستوردة من اخلارج مع ال�سعي 
يف ك�سب املعرفة لنيل الرقي يف جانب العلم والتعليم 

االجتماعي.
التي  التقارير  اأثبتت  لقد  مكان  كل  يف  االأخوة  اأيها 
كادت  احلديث  باملعنى  الثقافة  اأنَّ  واأخرى  فينة  بني  ُتَن�َسر 
اأوجدت  مبا  نف�سها  الغربية  واملجتمعات  بال�سعوب  تودي  اأن 
باأن  الغرب  اأعرتف  وقد  اخللقية،  والويالت  االأمرا�س  من 
والعادات  الدينية  الثقافة  من  لها  مبا  االإ�سالمية  املجتمعات 
وبعيدة  زالت بخري  ما  االآباء  االأبناء من  ورثها  التي  اخلا�سة 

عن تلك االأمرا�س التي عجز الغرب عن معاجلتها.
االإ�سالم  فقهاء  اإىل  والتجئوا  �سوابكم  اإىل  فعودوا 
وعلماء احلوزة النجفية ال�سريفة وفروعها وا�ستفتوهم يف كل 
العامة  باأ�سلوب احلياة ومرافقها   يتعلق  كبرية و�سغرية عّما 
لالإ�سالم  لنعيد  الثقافة  ك�سب  يف  باجلّد  وعليكم  واخلا�سة 
هيمنته، وللدين �سلطانه، واإىل الب�سرية راحتها، بعيدين عن 

التقليد االأعمى الأ�سلوب حياة االآخرين.

امُلخــــــــــــدرات
ق�سية وفتوى

اأو�ساط  يف  ت�ست�سري  اأن  جدًا  واملوؤمل  املوؤ�سف  من 
جراء  املخدرات،  تعاطي  ظاهرة  املتحفظ  العراقي  جمتمعنا 
انفتاح بالدنا ـ بعد اأن اأغلق عن العامل اخلارجي طيلة عقود 
من الزمن ـ على كثري من املجتمعات التي ال ُتبايل ملثل هكذا 
اأن جمتمعنا ت�سوده الظاهرة  م�سائل، واملُخيف يف هذا االأمر 
الرجولية، والتي قد تتفاقم معها هذه الظاهرة لرتفع م�ستوى 
مثل  تناول  اأن  �سيما  الُعنف،  �ُسبل ممار�سة  وتتنوع  اجلرمية، 
هذه ال�سموم ُيذيب العقل، ويقطع الفكر، ويقتل الغرية... والخ 

من هذه امل�ساكل الكبرية، التي تتجاوز عوار�س اجل�سد.
من هنا البد علينا جميعهًا اأن نقف بكل حزم وقوة و�سدة 
تنت�سر يف  اأن  لها  ُقدر  اإذا ال �سامح اهلل  التي  االآفة  جتاه هذه 
اأن  يجب  الوقت  نف�س  ويف  والن�سل،  احلرث  الأحرقت  بالدنا 

فعلى  اأجهزتها،  بجميع  عليها،  امللقى  لدورها  الدولة  تتنبه 
هذه  جتاه  حديدية  وبيد  قب�ستها  حتكم  اأن  االأمنية  اجلهات 
االآفة التي ُرمبا ُتعد يف احل�سابات االإ�سرتاتيجية اأخطر واأ�سنع 
اأو حرب االإرهاب، وكذلك على وزارة  من احلرب التقليدية، 
جتاه  واملهم  االآخر  الدور  ال�سحة  ولوزارة  دورها،  الثقافة 
تهريب االأدوية، وغريها، وال ُنريد اأن نخو�س يف هذا احلديث 
الذي يجب اأن يعي املواطن دوره املهم جتاه اأ�سرته وجمتمعه يف 
حماربة هذه االآفة، واأما اجلانب الديني والفقهي فهو بالتاأكيد 
من اأكرب املحرمات، ولكن ُنريد اأن نقف عند جانب من اإنارات 
واإ�ساءات واإر�سادات كلمات �سماحة املرجع )دام ظله( جتاه 
هذه امل�سكلة اإذ يقول: اأيها امل�سلم الغيور اإنَّ االجتار باملخدرات 
جرمية ال ينبغي التغا�سي عنها، فاإنَّها جتارة ب�سرف امل�سلمني 

وكرامة البالد، والتمادي فيها �سوف يدفع �سبابنا الذين هم 
الهاوية،  اإىل  االأمة  واأمل  الوطن  واأعمدة  اخل�سراء  الغ�سون 
واالإن�سانية  الدين  بحق  اخلونة  هم  التجارة  هذه  فمرّوجو 

والوطن.
روؤو�س  على  يف�سحوهم  اأن  يعرفوهم  الذين  وعلى 
االأ�سهاد، وعلى املثقفني والواعني حتذير النا�س من هذه البلية 
واخللقية  املر�سية  واالآثار  امل�سائب  وبيان  ال�سباب  وتثقيف 

املرتتبة على التعاطي.
اأرجو اهلل �سبحانه اأن يحمي بالدنا االإ�سالمية من هذه 
االآفة واأن يدفع عنها �سرَّ الغرب وال�سرق املتكاتفني على تدمري 

البالد االإ�سالمية ودفعها اإىل مهوى الف�ساد.

قال االإمام اجلواد )عليه ال�صالم(: نعمة ال ُت�صكر، ك�صيئة ال ُتغفر. 
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�س: ال �سك لدينا يف ع�سمة النبي العظيم )�س(، ولكن 
ـ  االأول  )الرعيل  تقبل جراأتي هذه  ورجاءً   بكل جراأة  اأقول 
خري القرون ـ الذي تقاتل وا�ستباح دماء امل�سلمني واأهل بيت 
على  اأمني  اجليل  هذا  هل  والتنكيل  الغدر  وا�ستباح  النبي 
حفظ كالم اهلل؟ ال اعتقد اأن من مل يحفظ دم امل�سلم قادر 
على حفظ كالم اهلل، واجزم قاطعًا باأن حرمة الدم امل�سلم 
ودم اأهل البيت )ع( اأكرب من حرمة الكتاب، فكيف بقوم مل 

يدعوا �سرًا من �سرور الدنيا اأن يحفظوا تلك الكلمات.
ب�سمه �سبحانه: قد حفظ اهلل �سبحانه كتابه كما كان 
قد وعد وهو قادر على كل �سيء، وِحفُظ كتاب اهلل العزيز 
الذي ميثل العمود الفقري للدين االإ�سالمي له دواٍع متوفرة 
وم�ساربهم  مذاهبهم  اختالف  على  كلهم  امل�سلمني  لدى 
من  بني  فرقًا  جتد  وال  واملذهبية،  ال�سيا�سية  واجتاهاتهم 
يتظاهرون  الذين  يعاديهم من  ومن  البيت )ع(  اأهل  يوايل 
اخلالد  املعجز  فهو  القراآن،  حفظ  يف  ال�سعي  يف  باالإ�سالم 
ن ُكنُتْم  الذي يتحدى االأجيال منذ قرون لقوله �سبحانه: )َواإِ
ْثِلِه َواْدُعوْا  ن مِّ ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفاأُْتوْا ِب�ُسوَرٍة مِّ ا َنزَّ َّ يِف َرْيٍب ممِّ
واهلل  الخ(  اِدِقنَي...  �سَ ُكْنُتْم  اإِْن  اهلّلِ  ُدوِن  ن  مِّ �ُسَهَداءُكم 

الهادي. 
وهل  ال�سوارب؟  واإعفاء  اللحى  بحلق  راأيكم  ما  �س:   

هناك جوازات ب�سبب اال�سطرار اأو احلرج؟
ج: يحرم حلق اللحية ويكفيك اأن تغطي منها مقدار ما 

ينبت على الذقن وما حولها. واأما ال�سارب فيكره اإطالتها.
�س: قال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: )النظرة بعد 
النظرة تزرع يف القلب ال�سهوة وكفى بها ل�ساحبها فتنة( ما 
هو مق�سود االإمام يف هذا احلديث وهل يعني جواز النظر 

اإىل املراأة اأكرث من مرة؟
ج: اخلرب ال�سريف يف �سدد تو�سيح احلكمة التي تكمن 
ال�سهوة  تزرع  واإنها  االأجنبية  اإىل  النظر  اإعادة  وراء حترمي 
ويوؤدي اإىل افتتان املرء باملنظور بل مبطلق اجلن�س الن�سوي 
ـ اإذا اعتادت ـ ال  فاإن النف�س يف البحث عن اللذات العابرة 
تقف على حد، بل ي�سبح كالذي به داء العطا�س املزمن كلما 

�سرب املاء ازداد عط�سًا ورغبة يف املاء وال يرتوي.
�س: ما هي حدود النظر يف نظر ال�سارع املقد�س؟

على  الب�سر  وقع  واإن  االأجنبية  اإىل  النظر  يحرم  ج: 
�ساملة جلميع  تطله واحلرمة  وال  تركز  وال  فا�سرفه  واحدة 
امل�سلمة من دون  اإىل غري  النظر  نعم يجوز  اجلوارح منها، 
التاأثر وقد  ال�سوي ال يخلو من  الرجل  اأن  اإال  والتلذذ  التاأثر 
عمله  اأو  و�سعه  اقت�ساء  ح�سب  اإليهن  النظر  احد  يعتاد 

فيتخيل انه ال يتاأثر واحلال انه يف عمق االنفعال والتاأثر.
املدار�س  بنظام  يعملون  فيه  نقيم  الذي  بلدنا  يف  �س: 
وهذا  اإعدادية  اأم  ابتدائية  املرحلة  اأكانت  �سواء  املختلطة 
ي�سبب حرجًا لل�سابات وال�سبان الذين هم يف دور املراهقة ال 

�سيما حينما يدر�سون يف مو�سوع خمت�س باالأمور اجلن�سية، 
املحا�سرات  تلك  ح�سور  من  وبناتنا  اأوالدنا  مننع  فهل 

اجلن�سية واإذا مل ن�ستطع نظرًا لقوانني املدر�سة فما العمل؟
ج: جتب املحافظة على االأوالد والبنات واإبعاد بع�سهم 
للموا�سيع  الدرا�سة  يف  االختالط  �سيما  وال  االآخر  عن 
فتغلب  املمار�سة  يف  التفكري  اإىل  يدفعهم  فاإنه  اجلن�سية 

ال�سهوة فيندفعون نحو الف�ساد.
اعتيادي  اأمر  اأوربا  يف  للن�ساء  الرجال  حمادثة  �س: 
وقد اعتاد اأوالدنا بنني وبنات حمادثة الرجل للمراأة واملراأة 
للرجل فهل يجوز ذلك وكيف ال�سبيل اإىل املنع اإذا كانوا قد 

اعتادوا ذلك؟
اإليه  ي�سطر  الذي  املقدار  على  االقت�سار  يجب  ج: 

املكلف من اجلن�سني.
العالقة  م�سلم  �ساب  مع  اأوربي  �ساب  بني  تتاآ�سر  �س: 
وفيهم  عائلته  على  االأجنبي  ُيدخل  اأن  للم�سلم  يحق  فهل 
اأخته ال�سابة وهل يجوز العك�س بالن�سبة للم�سلم على عائلة 

االأجنبي غري امل�سلم؟
ج: املجامالت االجتماعية يجب اأن تتقيد بحدود ولي�س 
العالقات  اإن�ساء  العزة  من  وال  الغرية  من  وال  ال�سرف  من 
اأن  فيجب  الدين  ح�ساب  على  االأوا�سر  بناء  اأو  وتاأكيد 
العوائل  مع  االختالط  فليقت�سر  اأواًل،  الدين  على  نحافظ 
امل�سلمة وغريها يف حدود م�سروعه فال امتزاج بني االأجنبية 

واالأجنبي وال تعاطي املحرمات االأخرى.
�س: االأجهزة احلديثة )الكومبيوتر( فيه األعاب م�سلية 
كثرية فهل يجوز اللعب بها كلعبة القمار اأو البليارد اأو غريها 
اأداء ال�سالة يف وقتها االأف�سل،  واإذا كانت �سببًا يف تاأخري 

فما هو راأيكم يف ذلك؟
ج: يحرم اللعب بالقمار جمانًا اأو بالعو�س واأما البليارد 
واالأتاري فاإن كان اللعب جمانا فال باأ�س واإن كان بعو�س فهو 
حمرم. واأما االلتهاء باأي عمل غري �سروري يوؤدي اإىل تاأخري 
ال�سالة من اأول وقتها فمما ال ينبغي اأن يفعله م�سلم، فعن 
املع�سومني �سالم اهلل عليهم: )ال تقدم على �سالتك �سيئًا 

واال�ستهانة بها مبنزلة الكفر(.
�س: التقبيل اأثناء ال�سالم يف اأوربا من االأمور االعتيادية 
باأن يعانق الرجل املراأة ويقبلها كتعبري عن اال�ستياق واإعالن 
وهل  ذلك،  االأجنبية  مع  يفعل  اأن  للم�سلم  يجوز  فهل  املودة 

يجوز لغري امل�سلم اأن يفعل مع امل�سلمة ذلك؟
ج: يحرم كل ما ذكرت بني االأجنبي واالأجنبية وقد نبهنا 

قبل قليل على انه ال يجوز اأي عمل على ح�ساب الدين.
�س: اإىل كم ق�سم ينق�سم الزواج يف ال�سريعة االإ�سالمية 

وهل هناك فرق بينهما؟
ج: اإىل ق�سمني: دائم وموؤقت وال فرق بينهما اإال يف املدة 

ومن العنوان يعرف الفارق.

�س: هل يحق للمتفقني على الزواج  اإجراء �سيغة العقد 
بنف�سيهما؟

ج: نعم ميكنهما  اإجراء �سيغة العقد بنف�سيهما اأو توكل 
وتكنا  الزواج  يف  املعتربة  ال�سرائط  اأحرز  اإذا  عنهما  اآخر 
الدين  يف  لناها  ف�سّ وقد  �سحيحة  عقد  �سيغة  اإجراء  من  

القيم ويف م�سطفى الدين القيم.
يف  توفرها  يجب  من�سو�سة  �سروط  هناك  وهل  �س: 

الوكيل؟
يف  توفرها  يجب  من�سو�سة  �سروط  هناك  لي�س  ج: 
الوكيل بل تنح الوكالة ح�سب قناعة الزوج اأو الزوجة نعم 

يجب ان يعرف الوكيل �سرائط العقد واأركانه و�سوابطه.
�س: نحن ال نعرف ال�سيغة املنطقية للعقد اإذ ن�سمع من 
يقع يف �سيغة خا�سة ال ميكن  الزواج  اأن عقد  النا�س  عوام 

اخلروج عنها واإاّل ُعدَّ الزواج باطاًل.
القبول  توفر  االأمر  يف  ما  وكل  �سحيحًا  هذا  لي�س  ج: 

واالإيجاب واأ�سهل �سيغة للعقد هي كاالآتي:
يف العقد الدائم يكفي اأن تقول املراأة خماطبة الرجل 
زوجتك نف�سي مبهر قدره )كذا( فيقول الرجل بعدها قبلت 

التزويج.
ويف العقد املوؤقت يكفي اأن تقول املراأة خماطبة الرجل: 
زوجتك نف�سي مبهر قدره )كذا( ملدة )كذا( فيقول الرجل 

بعدها مبا�سرة قبلت التزويج.
والتي  االإ�سالمية  غري  الدول  يف  رجل  يتزوج  قد  �س: 
�سيغة  اإجراء  يفرت�س   فهل  العربية  اللغة  غري  لغتها  تكون 

العقد باللغة العربية فقط؟
العربية  باللغة  العقد  اأ�سا�سي لفظ  ج: ي�سرتط ك�سرط 
واملراأة(  )الرجل  الطرفني  من  العقد  يف  �سريحة  ب�سيغة 
اللغة العربية.  ويف حالة تعذر ذلك ميكن توكيل من يعرف 
ومع تعذر التوكيل اأي�سًا يجوز باللغة االأخرى وت�ستوي حينئذ 

اللغات كلها.
بق�سد  امل�سلمة  غري  من  الزواج  ي�ستح�سن  هل  �س: 
اإدخالها يف دين االإ�سالم واإذا دخلت الدين ثم بعد الزواج 

عدلت اإىل دينها فما العمل؟
ج: يجوز اأن تعدها بالزواج ثم تعقد عليها بعد اإ�سالمها 
النكاح  يف  هذا  فورًا.  النكاح  انف�سخ  الكفر  اإىل  ارتدت  وان 
الدائم. واأما املنَقطع واملوؤقت فيجوز مع امل�سيحية واليهودية. 
مل�سلمة  يجوز  وال  وامللحدة  ال�سيوعية  مع  النكاح  يجوز  وال 

الزواج من كافر مطلقًا مهما كان دينه ال دوامًا وال موؤقتًا.
�س: اإذا تزوج كتابيان وكانت �سيغة العقد �سحيحة على 
مذهبهما ثم اأ�سلما فهل ُيقّر عقدهم اأم يتطلب  اإجراء �سيغة 

عقد جديدة وفق اأ�س�س الدين االإ�سالمي؟
دينهم  وفق  على  اجلاري  القدمي  النكاح  يكفي  ج: 

ال�سابق.

اال�ستـــــــــــــــــفتاءات


