
من نعم �هلل )�سبحانه( �أن �أودع يف وجودنا، 
من  �لكثري  �لإن�سان  به  يز  يمُ حيويًا  ركًا  ممُ وكياننا 

�عتقاده،  لأ�سول  �لعقلي  �مل�سار  به  وي�سحذ  �ملو�قف، 
َوْجَهَك  )َفاأَِقْم  �لفطرة،  وهي  �أل  �لأخالقي،  و�سريه  وحتركه 

ا�َس َعَلْيَها(، فبهذ� �لتكرمي  ِتي َفَطَر �لنَّ ِ �لَّ يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة �هللَّ ِللدِّ
�لإلهي لالإن�سان، �سار يدرك �أن ثمة قوة �أكرب و�أعظم من �لوجود، 
ـ  هي من تمُلهم تو��سله و�حلياة، وهي من تمُبعد عنه �ملاآزق، وبها 
�أي�سًاـ �أ�سارت �إىل وجود �لباري، و�أقرت بنعمه علينا، و�أخرجتنا 
فهي  �لإيان،  خطى  يف  نتو��سل  ومعها  و�جلحود،  �ل�سرك  من 
�لقوة �لتي منيز بها �خلري من �ل�سر، و�حلق عن �لباطل... بكل 

وجد�ننا وبو�طننا.
من هنا كانت ر�سالت �لأنبياء و�لر�سل )عليهم �آلف �لتحية 
و�لت�سليم(، وبات م�سو�رها يمُعنى بتخلي�س وتطهري هذه �لفطرة 
�أو �ملمُدرك �أو �لنعمة �ملودعة �أو جممل �أجز�ء �جل�سد وما ور�ءه، 
من جميع �سو�ئب �لتلوث �لفطري، �لتي ي�سنعها �ل�سيطان، وذوي 
�أمري  ذلك  ي�سف  �ل�سذج، وخري من  دو�خل  �لقذرة يف  �لنفو�س 
�ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( �إذ يقول: فبعث �هلل فيهم ر�سله، وو�تر 
�إليهم �أنبياءه، لي�ستاأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم من�سي نعمته، ويحتجو� 

عليهم بالتبليغ، ويثريو� لهم دفائن �لعقول.
باخلطاأ  �لأعمال  وتمُ�ساب  �لأنف�س  تت�سخ  كيف  جو�ب:  يت�سح  وهنا 
وتغادر �ل�سو�ب، بعد �أن ز�د �هلل من ف�سله على �لإن�سانية جمعاء باحلجة 
و�لربهان و�لن�سح و�لتبليغ و�لتزكية، نعم �أنه �سر�ع �لنف�س و�ل�سيطان مع 
�لإيجابي  �مل�سار  فر�س  �أن  �لو��سح جدً�  �أنه من  تقدم ذكره، غري  ما  ل  كمُ
�لباري  و�أنها م�سددة وموؤيدة بنعم  �أكرب و�أعظم، وكيف ل  حت�سى بنجاح 
�أن جعل  و�أوليائه �لكر�م، وز�د كرم �لباري علينا  �أ�سمه(، وباأنبيائه  )عز 
ت�سريعاته  خبايا  كل  يف  وجعل  بنف�سها،  و�ل�سيئة  �أمثالها،  بع�سرة  �حل�سنة 
)جلَّ وعال( فر�س نحو �خلري، و�ل�سالح، و�ل�سد�د، بيد �أن �ملحزن �ملبكي 

�أن يمُ�سحب �لفرد نحو �سبيل �لعوجاج.
ر للخطاأ، ويمُربر بغ�سل �لعقول، ول عجب من  بل �لأنكى من ذلك �أن يمُنظَّ
ذلك و�ل�سحف مالأى مبعانات �أوليائنا و�أنبيائنا، ودم �حل�سني )ع(!، من 
هذ� �مل�سار �ل�سيطاين �لبغي�س، فاليوم ي�سهد �لعر�ق �ل�سيء نف�سه، فبات 
من َيقتمُل زو�ر �أمري �ملوؤمنني يف �سارع موؤدي ملرقده �ملطهر، َيرجو وليمة مع 
�بن عمه ر�سول �هلل )�س(، مفارقة يعجز �لزمان عن و�سفها!؟ فبعيدً� عن 
�لتي  �لقذرة  للنفو�س  نتوجه  كثريً�،  باللغط  �مل�سحوب  �ل�سيا�سي  �حلر�ك 
ـ  ـ ولكل جمرم  �أمري �ملوؤمنني )ع( بل  و�أعدت لقتل زو�ر  �ساعدت ومهدت 
حاول �أن يوغل يف قتل �لعر�ق �أر�سًا و�سعبًا، �أما �آن للنفو�س �أن تتعظ، و�سط 
هذ� �لكم �لهائل من �سبل �ل�سالح، �أما �آن لهذه �لأنف�س �ملري�سة �أن ترجع 
لذو�تها طرفة عني، لتكت�سف �أنها يف قعر �لهاوية، وم�سارها �سوب جهنم، 
يوم  من  �أ�سد  �لظامل،  على  �ملظلوم  )يوم  و�أن  �متحان،  �ساحة  �لدنيا  و�أن 

�لظامل على �ملظلوم(.
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توجه �سماحة �ملرجع )د�م ظله( �إىل مدينة �أبي �لأحر�ر 
كربالء �ملقد�سة، لأد�ء مر��سيم زيارة مرقدي �لإمام �حل�سني 
)عليه �ل�سالم(، و�أبي �لف�سل �لعبا�س )عليه �ل�سالم(، وكان 
للعتبة  �لعام  �لأمني  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  ��ستقبال  يف 
�لكربالئي  �ملهدي  عبد  �ل�سيخ  �سماحة  �ملطهرة  �حل�سينية 
من  وجمع  �ملطهرة،  للعتبة  �لعامة  �لأمانة  �أع�ساء  من  وعدد 

وجهاء مدينة كربالء �ملقد�سة، مع ح�سد كبري من �ملوؤمنني.
وبعد دخول �سماحة �ملرجع �إىل رحاب �لعتبة �حل�سينية 
�لزيارة  منا�سك  و�أد�ء  مبا�سرة،  �لزيارة  �إىل  توجه  �ملطهرة، 
�سماحته  ��ستمع  وبعدها  �ملباركة،  �لأ�سرحة  لهذه  �لروحانية 
�إىل �آخر ما و�سلت �إليه م�ساريع �لإعمار و�لتطوير من مر�حل 
�لعبا�س  �لف�سل  �أبي  لزيارة مرقد  �سماحته  توجه  ثم  �جناز، 
�ملحت�سدون  �ملوؤمنون  �لأخوة  قام  بعدها  �ل�سالم(،  )عليه 
باإلقاء �لتحية على �سماحة �ملرجع، بعد ذلك ودع �سماحته من 
له )د�م  �ملوؤمنني مع دعو�تهم  لالأخوة  �لغفرية  قبل �حل�سود 

ظله( بالعمر �ملديد من �أجل خدمة �لعر�ق و�أهله.

�شماحة املرجع )دام ظله( ي�ؤدي مرا�شم زيارة مرقدي �شيد ال�شهداء 
واأبي الف�شل العبا�س )عليهما ال�شالم(

ية
بار

خ
اإل

من جرى في عنان أمله عثر بأجله
من حكم أمير المؤمنين )عليه السالم(
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��ستقبل �سماحة �ملرجع )د�م ظله( وفدً� 
من �سيوخ و�أبناء ع�سرية �آل بوعامر يف منطقة 
�إر�ساد�ته  �سماحته  �بتد�أ  بغد�د،  �لر��سدية يف 
َن  مِّ ِب�َسْيٍء  ْم  كمُ )َوَلَنْبلمَُونَّ تعاىل:  بقوله  �لنرية 
�ِس  َو�لأنفمُ �لأََمَو�ِل  َن  مِّ َوَنْق�سٍ  وِع  َو�جْلمُ وْف  �خْلَ
اِبِريَن(، ليبني �لبتالء�ت  ِر �ل�سَّ َمَر�ِت َوَب�سِّ َو�لثَّ

�لتي يتحن �هلل �سبحانه بها عباده ، موؤكدً� �أن 
هذ� �لمتحان و�لبتالء ل ي�ستثنى منه �إن�سان 
�سو�ء ر�سي �لإن�سان بهذ� �لبتالء �أم مل ير�َس، 
م�سريً�: علينا جميعًا �ل�ستعد�د لهذ� �لبتالء، 
من  بالنجاة  �ل�سابرين  تب�سر  �لكرية  فالآية 

هذه �لبتالء�ت.

وفد مكتب �شماحة املرجع )دام ظله( يتفقد 
جرحى النفجار الإرهابي الذي ا�شتهدف الأبرياء يف 

حمافظة النجف ال�شرف

الإن�شان ل ي�شتطيع اأن يك�ن داعياً هلل اإذا مل يكن ه� اأول 
امللتزمني باأوامره �شبحانه ون�اهيه

�شماحة املرجع )دام ظله( ي�شتقبل وفداً من اأهايل منطقة الدورة يف بغداد

�شماحة املرجع )دام ظله( ي�شتقبل وفداً من ع�شائر اآل ب�عامر يف منطقة الرا�شدية يف بغداد

نفحات من اأق�ال �شماحة املرجع الديني الكبري اآية اهلل العظمى
 ال�شيخ ب�شري ح�شني النجفي )دام ظله( يف ي�م الغدير الأغر

�شماحة املرجع )دام ظله( ي�شتقبل وفد العتبة 
الكاظمية املطهرة

�شماحة املرجع )دام ظله( ي�شتقبل وفداً من اأبناء النا�شرية

�شماحة املرجع )دام ظله( ي�شتقبل رئي�س 
دي�ان ال�قف ال�شيعي ال�شيد �شالح احليدري

بتوجيه من لدن �سماحة �ملرجع )د�م ظله( �أوعز �إىل وفد رفيع �مل�ستوى 
�جلبان  �لإرهابي  �لتفجري  �سهد�ء  وذوي  جرحى  لتفقد  �ملبارك،  مكتبه  من 
�لوفد  وحترك  هذ�  �لأ�سرف،  �لنجف  يف  �لأبرياء  �ملو�طنني  �أ�ستهدف  �لذي 
لكل من م�ست�سفيي �حلكيم �لعام، و�ل�سدر �لتعليمي، لتفقدهم، وتقدمي بع�س 
�لوفد �سالم ودعاء �سماحة �ملرجع )د�م  �لعينية لهم، كما ونقل  �مل�ساعد�ت 

�سماحة  و�أمل  �متعا�س  ناقلني  و�ل�سلو�ن،  �ل�سرب  �ل�سهد�ء  ولذوي  بال�سفاء  للم�سابني  ظله( 
�ملرجع )د�م ظله( ملا ح�سل لأبناء هذه �ملدينة �ملقد�سة، هذ� وتابع �لوفد �لرعاية �ل�سحية 

�ملقدمة لهم يف �مل�ست�سفيات، د�عيًا �لكو�در �لطبية للتفاين يف عملهم لإنقاذ هوؤلء �جلرحى، 
هذ� و�سكر �أهايل �جلرحى �لوفد على هذه �للم�سة �لإن�سانية، د�عني �لباري )عز وجل( �أن 

يحفظ �سماحة �ملرجع ويطيل يف عمره خلدمة هذ� �لبلد �جلريح.

ِ َوَعِمَل  ن َدَعا �إِىَل �هللَّ َّ )َوَمْن �أَْح�َسنمُ َقْوًل مِّ
�لآيات  بهذه  �مْلمُ�ْسِلِمنَي(  ِمَن  ِني  �إِنَّ َوَقاَل  احِلًا  �سَ
ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  �فتتح  �لكرية، 
مدر�سة  وطالبات  �أ�ساتذة  من  وفٍد  مع  حو�ره 
�حلور�ء زينب )عليه �ل�سالم( للعلوم �حلوزوية، 
ليوؤكد )د�م ظله( �أن هذه �لآية �ل�سريفة تب�سرنا 
جاء  مبا  �لتزمنا  ما  �إذ�  عاليًا،  و�سامًا  وتعطينا 
فيها، فالدعوة �إىل �هلل �سبحانه تبتدئ من نف�س 
�لإن�سان  فعلى  ميطه،  �إىل  متتد  ثم  �لإن�سان، 

يوجه  ثم  �حلنيف  �لدين  بتعاليم  �أوًل  يلتزم  �أن 
ل  فالإن�سان  �ملثل،  بتلك  لاللتز�م  �لآخرين 
�أول  هو  يكن  مل  �إذ�  هلل  د�عيًا  يكون  �أن  ي�ستطيع 

�مللتزمني باأو�مره �سبحانه ونو�هيه.
)عز  �لباري  �إىل  �سماحته  و�بتهل  هذ� 
يمُ�سدد  و�أن  و�أهله،  �لعر�ق  يحفظ  �أن  يف  �أ�سمه( 
�أهل  منهج  على  �ل�سائرين  �سيما  �لعاملني،  خطا 

بيت �لعرتة و�لطهارة.

وفدً�  لقائه  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  �بتد�أ 
من �أهايل منطقة �لدورة يف بغد�د،  بقوله �سبحانه: 
ِنْعَمِتي  ْم  َعَلْيكمُ ْمتمُ  مْتَ َو�أَ ْم  ِديَنكمُ ْم  َلكمُ �أَْكَمْلتمُ  )�ْلَيْوَم 
�إن  بعد ذلك:  لي�سري  ِدينًا(،  �لإِ�ْساَلَم  ممُ  َلكمُ يتمُ  َوَر�سِ
فبه  علينا،  بها  �سبحانه  �هلل  �أنعم  نعمة  �لإ�سالم 
نن  ّ حياتنا، وبه عزتنا، وبه كر�متنا، ول يجوز �أن منمُ

على �هلل �سبحانه باأياننا وعبادتنا له.
�أن  يجب  به  نقوم  ما  وكل  و�سيامنا  ف�سالتنا 
يكون د�فعه �لوحيد هو ر�سا �هلل �سبحانه، و�لطمع 

وفقه  �إن  �هلل  ي�سكر  �أن  �لإن�سان  فعلى  قبوله،  يف 
وليعلم  كاملة،  �ل�سرعية  وظيفته  �أد�ء  من  ومتكن 
�ملوؤمنون �أن جميع تعاليم ومنا�سك و�إر�ساد�ت ديننا 
ب يف �سيانة �أج�سادنا، و�أرو�حنا،  �حلنيف، لهي َت�سمُ
و�أفكارنا، هذ� و�أبتهل �سماحته )د�م ظله( يف نهاية 
ـ بعد �أن �أ�ستمع بكل قلب كبري لالأ�سئلة �لتي  �للقاء 
ـ  �أبوية  بكل  ليمُجيب عليها  �أذهان �حل�سور  تدور يف 
به �سوب  ياأخذ  و�أن  و�أهله،  �لعر�ق،  �أن يحفظ  �إىل 

جادة �ل�سو�ب و�ل�سد�د و�لتقدم و�لعزة و�لكر�مة.

�أ�ساد �سماحة �ملرجع )د�م ظله(ـ  لدى ��ستقباله وفدً� من �لعتبة �لكاظمية 
�خلدمة  هذه  �أن  مبينًا  �لطاهر،  �ملرقد  خدم  يبذلها  �لتي  باجلهود  ـ  �ملطهرة 
م�سجلة يف �سحيفة �أعمالكم وتعر�س على ويل �هلل �لأعظم )عج(، كما عليكم 
�أن تعلمو� �إنكم تقومون بخدمة مكان يحت�سن �جل�سد �لطاهر لالإمام �لكاظم 
هذ�  �لقيامة،  يوم  ح�سناتكم  ميز�ن  يف  �سيكون  �لعمل  فهذ�  �ل�سالم(،  )عليه 
ونبه �سماحته �إىل �سرورة �لهتمام بخدمة زو�ر �لإمام مو�سى بن جعفر )عليه 
�ل�سالم(، فزو�ر �ملرقد �أمانة يف �أعناقكم وعليكم �ملحافظة عليهم ورعايتهم.

وتعلق  بالقر�آن  وتعلقه  حبه  �ل�سالم(  )عليه  �ل�سهد�ء  �سيد  �ثبت  ))لقد 
�سل ر�أ�سه �ل�سريف عن ج�سده  همُ حينما فمُ �لقر�آن به، لذلك �أ�سبح من �ملعاجز �أنَّ
�لتي  �لكلمات  �لقر�آن ور�أ�سه على �لرمح((، بهذه  �ل�سالم(  �لطاهر تال )عليه 
حتث على �لتم�سك بالقر�آن و�لتحلي بتعاليمه، ��ستقبل �سماحة �ملرجع )د�م ظله( 
وفدً� من �أبناء مدينة �لنا�سرية، م�ستعر�سًا يف كلماته �لنرية �سرية �أبي �لأحر�ر 
و�سحبه �لأبر�ر ملا قدموه لالإ�سالم، وطرق و�سبل �لإ�سالح لالأمة �ملنحرفة عن 

�لطريق �لقومي �لذي �أر�ساه ر�سول �لإن�سانية ممد )�س( �سيد �لب�سرية.
ما  وحفظ  �لقر�آن  بتالوة  �ل�ستمر�ر  �سرورة  على  �سماحته  و�سدد  هذ� 
�لتم�سك  على  �سيعتهم  حثو�  �لأطهار  �لنبوة  بيت  فاآل  �ملباركة،  �آياته  من  تي�سر 
بتعاليم �لقر�آن وتالوته ليكون لهم ح�سنًا من مز�لق �لدنيا ونورً� يهتدون به يوم 

�ملح�سر.

��ستقبل �سماحة �ملرجع )د�م ظله( �ل�سيد �سالح �حليدري رئي�س ديو�ن �لوقف 
�ل�سيعي.

�هتمامًا  �ل�سيعي  �لوقف  �أي يويل  �إىل �سرورة  �أ�سار �سماحة �ملرجع )د�م ظله( 
بكل طاقته  �ل�سيعي  �لوقف  ديو�ن  يعمل  �أن  وز�ئريها، فيجب  �ملقد�سة  باملر�قد  خا�سًا 
من �أجل خدمة �ملر�قد بعدما عانت �لإهمال طو�ل عقود من �لزمن حتت ظلم �لأنظمة 
بها  يقوم  �لتي  �لأعمال  �سماحته  وثمن  كما  �لعر�ق،  حكم  على  �ملتعاقبة  �لدكتاتورية 
و�لرتميم،  �لتو�سعة  باأعمال  لالإ�سر�ع  �جلهود  م�ساعفة  �سرورة  �إىل  م�سري�  �لديو�ن 

وتطوير جميع �ملر�فق �ملحيطة بهذه �مل�ساهد �ملكرمة، فاإن فيها خري �لبالد و�لعباد.
من جانبه ��ستعر�س �ل�سيد �سالح �حليدري جممل �لأعمال �لتي يقوم بها �لوقف 
خدمات  وتقدمي  وترميم  تو�سعة  �أعمال  من  �مل�ستقبلية  و�خلطط  و�مل�ساريع  �ل�سيعي 

للمر�قد وز�ئريها.

من حكم أمير المؤمنين )عليه السالم(
إذا وصلت إليكم أطراف النعم فال تنفروا أقصاها بقلة الشكر

ية
بار

خ
اإل

         يوٌم جتّلت وات�صحت وترّكزت فيه مع�ين التوحيد يف نفو�س ال�ص�حلني ب�إعالن 
ولية �صيد املوحدين بعد الر�صول الأعظم )�س(.

�صبيل  ل منه تع�ىل يف  مَّ َتَ م�  واأوفى فيه  الأعظم )�س(  الر�صول  اأجنز  يوٌم       
اإر�ص�ء اأُ�ص�س الدين احلنيف ورفع قواعده.

     يوٌم اجتهت فيه جهود الر�صول والأنبي�ء والأو�صي�ء )ع( اإىل تعبيد ال�صبيل 
نحو ت�أ�صي�س دولة احلق على الب�صيطة كله� بقي�دة املهدي )عج(.
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�لنجفية  �لأنو�ر  )ملوؤ�س�سة  �لعام  �لأمني  بح�سور 
للثقافة و�لتنمية( �سماحة �ل�سيخ علي �لنجفي، ومن �أجل 
تطوير عمل �ملوؤ�س�سة وو�سع �آليات عمل تتنا�سب و�أهد�ف 

�ملوؤ�س�سة مبا يخدم �ملجتمع �لعر�قي �ملظلوم.
�لنجفية  �لأنو�ر  موؤ�س�سة  يف  �لعامة  �لهيئة  عقدت 
للثقافة و�لتنمية �جتماعها �لدوري �لثالث ملناق�سة �أعمال 
خمتلف  مع  �لأو��سر  وتعزيز  تطويرها  و�سبل  �ملوؤ�س�سة 
منه  يعاين  وما  م�ساكله  ومعرفة  �لعر�قي  �ملجتمع  �سر�ئح 
و�قت�ساديًا  ثقافيًا وعلميًا  لتنميته  �لناجعة  لو�سع �حللول 

و�جتماعيًا.
�لدوري(  �ملوؤ�س�سة  )�جتماع  طاولة  على  ود�ر  هذ� 
عدد من �لق�سايا �ملهمة مثل مد�ر�س د�ر �لزهر�ء )عليها 
وتوفري  لبنائها،  �ملخ�س�سة  �لأر�س  وقطعة  �ل�سالم(، 
و�لعمل  �لتدري�سي،  و�لكادر  للطلبة  �ملريحة  �لنقل  و�سائل 
على تو�سيع �لفكرة لت�سمل باقي �ملحافظات �لعر�قية، بعد 
�أن �أثبتت هذه �لتجربة �لفريدة يف �لعر�ق جناحها �لباهر 
و�ملنقطع �لنظري يف رفد �جلانب �لعلمي و�لثقايف و�لرتبوي 

و�لوطني لدى �أجيالنا، خ�سو�سًا �لأيتام منهم.
فر�س  توفري  على  �لعمل  حول  �حلو�ر  ود�ر  هذ� 
ريعها  ليعود  �أهد�فها  لدعم  باملوؤ�س�سة  خا�سة  ��ستثمارية 
�مل�ساعد�ت  وتقدمي  �ملتعففة،  و�لعو�ئل  �لأيتام  على 
�لإن�سانية، كما ناق�س �ملجتمعون دور�ت �ملغرتبني �ل�سيفية 

و�سبل تعزيزها، و�لرتقاء بها مل�ستوًى مرموق.
ويف بد�ية �لجتماع حتدث �سماحة �ل�سيخ علي �لنجفي 
�لتحديات  وحجم  يتنا�سب  مبا  �لعمل  تطوير  �سرورة  عن 
وذر�ع  �أد�ة  هي  فاملوؤ�س�سة  �ملوؤ�س�سة،  عاتق  على  �مللقاة 
للمرجعية �لدينية يف �لنجف �لأ�سرف، وبالتايل ت�سب يف 
مر�ساة �هلل �سبحانه وتعاىل، فعلينا �أن نعمل على تطوير 
�مل�سوؤولية  وحجم  ين�سجم  مبا  وفروعها  دو�ئرها  خمتلف 
�لتي حتملها جتاه قيمها وثو�بتها �لتي �أمُ�س�ست من �أجلها، 
�أل وهي تنمية �لقدر�ت �لثقافية، و�لجتماعية، و�لعلمية، 
للمو�طن �لعر�قي �لذي عانى من �لتهمي�س و�حلرمان يف 
نف�س  يف  منبهًا  عقود،  ولطيلة  �حلياة،  جمالت  خمتلف 
�لوقت على وجوب �لعمل و�لنظر �إىل نوع �لعمل ل لكرثته، 
يقت�سر  ول  �لأو�ساط   موؤثرً� يف خمتلف  يكون عملنا  و�أن 
لكل  تعمل  �ملوؤ�س�سة  فاإن  �أخرى،  دون  معينة  �سريحة  على 
�خلريين من �أبناء هذ� �لوطن، بل ولكل �ملوؤمنني من �أبناء 

ديننا �حلنيف.
�مل�سرف  �لعرجي  �ستار  �لدكتور  حتدث  ذلك  بعد 
عن  �ل�سالم(  )عليها  �لزهر�ء  د�ر  مد�ر�س  على  �لعام 
�أجل  من  و�لبحث  �لتطوير  قيد  و�لأفكار  �لإجناز�ت  �أهم 
�ل�سريحة  هذه  منها  حرمت  �لتي  �لرعاية  �أف�سل  تقدمي 
عما  تعوي�سهم  وماولة  �لعر�قي  �ل�سعب  من  �ملظلومة 
على  �لعرجي  �لدكتور  فاأكد  و�هتمام،  رعاية  من  فقدوه 
لأكرب  للو�سول  بيانات  قو�عد  �إجر�ء  على  �لعمل  �سرورة 
عدد مكن للعو�ئل �ملحتاجة و�لأيتام وذلك لغر�س تقدمي 
�ملد�ر�س  باأهد�ف  وتعريفهم  لهم  �ل�سرورية  �خلدمات 

وماولة جذبهم لها.
كما و�أ�سار �إىل �أن �ملدر�سة مت تو�سيعها وذلك باإ�سافة 
�لأعد�د  ل�ستيعاب  وذلك  �ملدر�سة  بناية  �إىل  �أخر  منـزل 
حلني  باملد�ر�س  �للتحاق  يف  �لر�غبني  للطلبة  �ملتز�يدة 
م�سريً�  �ملدر�سة،  لبناء  �ملخ�س�سة  �لأر�س  م�سكلة  حل 
�إىل �لنظام �لإد�ري �ملتبع يف �ملد�ر�س، لالرتقاء بها نحو 
فكانت  ر�سني  علمي  �إد�ري  �أ�سا�س  على  وذلك  �لأف�سل، 

�لأق�سام �لتالية:
1( ق�سم �ل�سوؤون �لإد�رية.
2( ق�سم �ل�سوؤون �لرتبوية.
3( ق�سم �ل�سوؤون �ل�سحية.

4( ق�سم �ل�سوؤون �لدينية.
5( ق�سم �ل�سوؤون �لفنية.

6( ق�سم �لبحث وتطوير �مل�ستوى.
7( ق�سم �لإح�ساء.

8( ق�سم �لعالقات و�ل�سوؤون �لثقافية.
خا�سة  جملة  �إ�سد�ر  �لعرجي  �لدكتور  �قرتح  كما 
للمدر�سة،  و�لعلمي  �لإعالمي  �لكادر  قبل  من  باليتيم 
للمجلة،  �ملقرتح  �مل�سروع  �لوقت  نف�س  يف  م�ستعر�سًا 
�لزهر�ء  د�ر  مبد�ر�س  خا�س  موقع  �إن�ساء  تفعيل  وكذلك 
تقوم  كافة مبا  و�ملجتمع  �ملتتبع  لتعريف  �ل�سالم(  )عليها 
به �ملد�ر�س من عمل جبار، ولت�سهيل تقدمي �خلدمات عرب 

و�سائل �لت�سال �حلديثة.
�لزهر�ء  د�ر  مد�ر�س  �أن  �إىل  �لدكتور  و�أ�سار  هذ� 
مع  تتعامل  �لأهلية  فاملد�ر�س  �لأهلية،  كاملد�ر�س  لي�ست 
�حلالت �لطالبية �لعالية و�جلاهزة لتحقيق �لجناز، �أما 
�أ�سد �حلالت  تتعامل مع  �لزهر�ء )ع( فهي  د�ر  مد�ر�س 
�إجناز  نحو  للو�سول  �لعلمي  �جلانب  من  وتو��سعًا  فقرً� 
و�إن  �ل�سابقة،  و�لأعو�م  �لعام  ر�ئع كالذي حققته يف هذ� 
نف�س  يف  �لأمل  زرع  �إىل  �لو�سول  هو  �ملدر�سة  هدف  كان 
من  �ملدر�سة  �أقامته  ما  و��ستعر�س  هذ�  �لأيتام،  �لأطفال 
دور�ت لأجل �إي�سال �لكادر �إىل �لطريقة �ملثلى يف �لتعامل 
مع �لطلبة، خ�سو�سًا وهم بحاجة ما�سة �إىل طريقة تعامل 
تر�عي �سعورهم وتعو�سهم عن �حلنان وعن دور �لأب يف 
�لإر�ساد و�لتقومي �لذي فقدوه وهم يف عمر مبكر، معربًا 
عن �أمله يف تو�سيع نطاق هذه �لن�ساطات �لثقافية كما مت 

بالفعل �لتن�سيق لغر�س �لتو�سيع.
�لنور  ��ستوديوهات  �جناز�ت  ��ستعر��س  �سدد  ويف 
�أ�سار �لأمني �لعام للموؤ�س�سة �إىل �سرورة �إنتاج فلم وثائقي 
عن �لدور�ت �ل�سيفية �لتي �أقامتها �ملوؤ�س�سة �سو�ًء )دورة 
�ملغرتبني، �أو �لدورة �لنموذجية يف �لعطل �ل�سيفية لأبناء 
�لعر�ق يف مافظة �لنجف �لأ�سرف وباقي �ملحافظات(.

�لجتماع  �أعمال  جدول  على  و��ستعر�س  هذ� 

تعزيز  و�سرورة  �لتعليمي  �ملعهد  حققها  �لتي  �لإجناز�ت 
��ستعر��س  من  حلقها  وما  حتققت،  �لتي  �لنجاحات 
موؤ�س�سة  �نفردت  �لذي  �ملعهد  هذ�  تطوير  لقرت�حات 
ب�سريحة  �هتم  من  �أول  لتكون  باإن�سائه  �لنجفية  �لأنو�ر 

�ل�سباب �لطامح للتعلم و�لتطور.
فتم طرح م�سروع �فتتاح دور�ت تخ�س�سية يف جمال 
�لإعالم و�إعد�د منهج لدور�ت �حلا�سوب �ملتقدمة، كما مت 
تقدمي تفا�سيل �لدور�ت �لتي �أقامها �ملعهد لطلبة �ل�سف 
�ل�ساد�س �لعلمي ومدى جناحها و�لإقبال �مل�سجل من قبل 
باملعهد  دفع  ما  �لدورة  هذه  يف  �ل�سرت�ك  على  �لطلبة 

لفتح دور�ت �إ�سافية.  
كما ناق�س �حلا�سرون تفعيل دور �ملوؤ�س�سة خ�سو�سًا 
و�أن موعد فعاليات �لنجف عا�سمة �لثقافة �لإ�سالمية قد 
�قرتبت، فيجب و�سع جدول لرتتيب �لأعمال �لتي �ستقوم 
مكانتها  لتاأخذ  طرحها  يف  �لأوىل  وتكون  �ملوؤ�س�سة  بها 
ببع�س  و�ل�ستعانة  �لكبري  �حل�سد  هذ�  و�سط  �حلقيقية 

�خلرب�ء يف هذ� �ل�ساأن.
باملوؤ�س�سة  خا�سة  مطبعة  ت�سغيل  مو�سوع  ونمُق�َس  كما 
تابعة  �إذ�عة  �إن�ساء  وم�سروع  لت�سغيلها،  كادر  وتدريب 
بالدرجة  تهمهم  �لتي  و�لق�سايا  بال�سباب  تهتم  للموؤ�س�سة 
ترعاه  �لذي  �لذبح  م�سروع  تطوير  �إىل  بالإ�سافة  �لأوىل، 

�ملوؤ�س�سة لتوفري �للحوم و�لدجاج باأ�سعار منا�سبة.

نفحات من اأق�ال �شماحة املرجع الديني 
الكبري اآية اهلل العظمى ال�شيخ ب�شري ح�شني 

النجفي )دام ظله( يف ي�م الغدير الأغر
�لكمال  بتاج  �لدين  فيه  ف  َت�َسرَّ يوٌم   
�أعلى  �إىل  و�رتقت  �ل�سريعة  نعمة  و�رتفعت 

معارج �لإمتام.
يت فيه �لأحكام �لإلهية و�ل�سريعة    يوٌم َح�سِ

�ملحمدية �لغر�ء ب�سمان �لبقاء و�ل�ستمر�ر.
  يوٌم �أينعت فيه ثمار �سجرة �لإ�سالم �لتي 
�ملوؤمنني  و�أم  بجهوده  )ع(  طالب  �أبو  �سقاها 
خديجة )ع( بطهارتها و�إخال�سها وتفانيها يف 

خدمة خامت �لأنبياء )�س(.
من  جاء  �لعقائدي  �لإنحر�ف  بد�ية  �إن   

جر�ء �لبتعاد عن يوم �لغدير.

ية
بار

خ
اإل

كن في الفتنة كابن اللبون, ال ظهر فيركب وال ضرع فيحلب
من حكم أمير المؤمنين )عليه السالم(



5 �شماحة املرجع )دام ظله( ي�شتقبل وفداً من 
وجهاء واأبناء ق�شاء املقدادية

من دون ك�شب التق�ى تذهب جميع تلك 
الأعمال �ُشدًى

�شماحة املرجع )دام ظله( ي�شتقبل ال�فد التابع ملكتبه املركزي املت�جه اإىل الديار املقد�شة

�شماحة ال�شيخ علي النجفي يتفقد الع�شائر العربية ويتعرف 
على هم�م وم�شاكل اأبناءها

م  ى َنْحَبهمُ َوِمْنهمُ ن َق�سَ م مَّ َ َعَلْيِه َفِمْنهمُ و� �هللَّ و� َما َعاَهدمُ َدقمُ )ِمَن �مْلمُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ
َتْبِدياًل(، كانت هذه �لكلمات �لنرية من كتاب �هلل �لعزيز �أوىل  لمُو�  َبدَّ َوَما  َينَتِظرمُ  ن  مَّ
مفرد�ت �إر�ساد �سماحة �ملرجع )د�م ظله( لدى ��ستقباله وفدً� من �أبناء ووجهاء ق�ساء 
�ملوؤمنني، وما �ملق�سود )بالرجال( يف  �لنخبة �لطيبة من  �ملقد�دية، ليعطينا �سفات 
هذه �لآية ذلك �ملعنى �لذي ي�ستمل على �ل�سهامة و�لإح�سا�س بالعزة و�لكر�مة وعدم 
�خل�سوع للباطل، و�لثبات على �لعقيدة و�ل�سرب على �ل�سد�ئد، م�سيفًا �سماحته �إن هذه 
�ل�سفات هي �أوىل مفرد�ت �لرجولة، و�أوىل مفرد�ت �لنتماء لرتبة �لعر�ق �لطاهرة، 
فكيف بكم و�أنتم من �أهل هذه �لبقاع �لطاهرة، �أر�س كل معاين �لإن�سانية و�لإ�سالم 
و�لطهر و�لكر�مة، و�أنتم من �سحيتم باأرو�حكم من �أجل هذه �لبقعة �لطاهرة وكنتم 

على خط �ملو�جهة مع زمر �لتكفري وع�سابات �لإجر�م و�لإرهاب.

�سعي �لعباد لك�سب �لتقوى يف جميع �لأعمال �لتي يقومون بها، �سيما ك�سب لقمة 
�حلالل �لطاهرة من كل دن�س ومذور �سرعي، لهي من �أهم ما ياأمر به �ل�سارع �ملقد�س 
لمُ �هلّلمُ ِمَن �مْلمُتَِّقنَي( بل ويجعله  ا َيَتَقبَّ َ ويحث عليه، فكما يقول �لباري )عز �أ�سمه(: )�إِمنَّ
يف خانة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، بهذه �لإر�ساد�ت �أنار �سماحة �ملرجع )د�م 
ظله( قلوب وفد �أهايل مافظة �ل�سماوة، لي�سيف بعد ذلك فيقول: فمن دون ك�سب 
�أن يكون متدينًا يجب  �لتقوى تذهب جميع تلك �لأعمال �سدًى، فالإن�سان �لذي يريد 
تقبل من  �أن ي�سعى �إىل جمع �ملبادئ و�لأعمال �ملتعلقة باأ�سول وفروع �لدين وكل ذلك يمُ
�ملتقني فقط، م�سيفًا �أي�سًا: يجب على �جلميع ما�سبة �أنف�سهم على كل �لأعمال �لتي 
يقومون بها يوميًا، م�سددً� على دور �ل�ستغفار �لعبادي، وطلب �ل�سفح من �هلل �سبحانه 
بعد ذلك كل هذ�  ليكون  �إليها،  �لعودة  �لنف�س من  �ل�سيئة وماولة كبح  �لأعمال  عن 

�مل�سار �لأخالقي و�لعبادي متكاماًل مرت�بطًا نحو �لتكامل.

��ستقبل �سماحة �ملرجع )د�م ظله( وفد مكتبه �ملركزي، مع جمع 
من �سيوف �لرحمن �ملتوجهني �إىل لديار �ملقد�سة لأد�ء منا�سك �حلج، 
�لرياء  من  و�لتخل�س  �لعمل  يف  �لإخال�س  �إحر�ز  �إن  لقائه:  يف  ليوؤكد 
و�ل�سيام  كال�سالة  بالأعمال  تقوم  �أن  فعليك  جدً�،  و�سهل  مهم  �سيء 
�أن  و�لزكاة بينك وبني �لبارئ )عز وجل( وبكل �إخال�س، وعلى �حلاج 
لك�سب  �لفر�سة  لكم  �أتيحت  لقد  �أي�سًا:  م�سريً�  �ل�سفة،  بهذه  يتحلى 
لالإمام  )�س(  �هلل  ر�سول  قال  قال:  )ع(  �ل�سادق  �لإمام  فعن  �لآخرة 
علي )ع(: )يا علي لأن يهدي �هلل بك �أحدً� خريً� لك ما طلعت عليه 
�ل�سم�س وغربت(، فعليكم بهد�ية �لنا�س وتعليمهم �أمور دينهم ودنياهم 
فبهذ� �لعمل تكونون قد �أحرزمت �لآخرة، و�أن و�سيفتكم هذه تبتدئ من 
�أنف�سكم وتنطلق نحو كل �ملوؤمنني، وبخالف ذلك �سيوؤول م�سار عملكم 
نحو �ل�سياع، و�إن ما كان هلل ينمو، هذ� وقدم �سماحته جملة من �لو�سايا 
و�لتوجيهات �خلا�سة لالأخوة �ملبلغني و�لهيئة �ملبعوثة من لدن �سماحته.

�إىل  �أ�سمه(،  )عز  �لباري  �إىل  �سماحته  ت�سرع  �للقاء  ختام  ويف 
و�أعمالهم،  دعاءهم،  يتقبل  و�أن  �حلر�م  بيته  حجاج  �أعمال  يتقبل  �أن 
يمُعيد حجاجنا �لكر�م بخري  �أن  وطاعاتهم، ر�جيًا �هلل )تبارك وعال(، 

و�سالمة وعافية و�سوؤدد.

كثب  ولالطالع عن  كافة،  �ملجتمع  ل�سر�ئح  و�إر�ساد�تها  �ملباركة  �ملرجعية  توجيهات  �إي�سال  �أجل  من 
على �لهموم و�ملعوقات و�مل�ساكل �لتي تو�جههم، ي�ستمر جنل �سماحة �ملرجع )د�م ظله( �سماحة �ل�سيخ علي 
�لنجفي بالزيار�ت �مليد�نية ملختلف مناطق �لعر�ق، فقام �سماحته بثالث زيار�ت كان لها �لأثر �لكبري يف 
نفو�س �أبناء تلك �ملناطق، �لأوىل: كانت لع�سائر �آل عي�سى، �أما �لثانية: فكانت لع�سائر بني ح�سن، و�لثالثة: 

لع�سائر منطقة �حلمزة.
لالأخوة  �ل�سكر  مقدمًا  �ملناطق،  لأبناء هذه  )د�م ظله(  �ملرجع  �سماحة  �سالم وحتيات  �سماحته  نقل 
�لذين عملو� من �أجل �إقامة هذه �للقاء�ت، وموؤكدً� �أن هذه �لزيارة تاأتي للتو��سل مع �لع�سائر �لعربية �لتي 
و�لدين �حلنيف وخدمة �حل�سني  �لأ�سرف  �لنجف  �رتباطًا حقيقيًا مع �ملرجعية يف  كانت ول ز�لت ترتبط 

)عليه �ل�سالم(.
�لعربية  �لع�سائر  �أبناء  �إن  بقوله:  ظله(،  )د�م  �ملرجع  �سماحة  كلمات  من  نبذة  �سماحته  ونقل  هذ� 
يتميزون بخ�سال منذ �لقدم، وجاء �لإ�سالم ليوؤكد عليها، �أولها خ�سلة �ل�سجاعة، �لتي كانت �لقبائل تت�سف 
�لقدم، وميزتهم  �لعرب منذ  �ل�سيافة ميزة ر�فقت  �أظفارهم، وكرم  نعومة  �أبناءها عليها منذ  وتربي  بها 
عن غريهم من �سعوب �لأر�س، بل وعادت جزء ل يتجز�أ ول ينفك عن ع�سائر �لعر�ق �لعريقة، هذ� ودعا 
�سن �جلو�ر، و�لبالغة و�لف�ساحة، و�إن �لإ�سالم ��ستنه�س  �لإ�سالم للتم�سك مبيزة �لغرية على �ل�سرف، وحمُ

هذه �خل�سال يف نفو�س �مل�سلمني.
�ملوروث  �سمن  هي  �لأ�سيلة  �لعربية  بالع�سائر  �ملباركة  �ملرجعية  عالقة  �أن  على  �سماحته  و�سدد  هذ� 
مع  متو��سلة  فالع�سائر  �لزمان،  �أمتد  مهما  ينفك  ولن  مل  �لذي  و�لوطيد  �لأ�سيل  �لديني  و�لتوجه  �ملبدئي 
لن  و�أنها  و�أبوية،  حنان  بكل  �لع�سائر  مع  متو��سلة  �ملرجعية  و�أن  وت�سحياتها،  ومو�قفها  برجالها  �ملرجعية 

تنقطع �أبدً� عن �إ�سد�ء �لن�سح و�لتوجيه لكل �أبناء �لعر�ق، ف�ساًل عن ع�سائرنا �لغيورة.
ليوؤكد  �لعر�ق،  به  ير  �لذي  و�لقت�سادي  و�لأمني  �ل�سيا�سي  �لو�سع  عن  )�سماحته(  حتدث  بعدها 
�أن �ملرجعية �ملباركة موقفها و��سح و�سريح من جممل �لق�سايا �ملطروحة على �ل�ساحة، وقد عملت ومنذ 
من  �مل�سرفة  وقفتكم  وكانت  �حلياتية،  �ملفا�سل  كل  �لعر�قية يف  �ل�سيادة  ب�سط  على  �لبائد  �لنظام  �سقوط 
و�سيكون  �لتاريخ،  �سيخلده  �ملا�سية، ما  �لنتخابات  �لفاعلة يف  بامل�ساركة  �ملرجعية  لأمر  �إطاعتكم  خالل 
�ملباركة حري�سة متام �حلر�س على حفظ دماء  �أن �ملرجعية  �لعر�ق، م�سريً�  يف �سفحات متدن وح�سارة 
�سعبه  ورفاهية  �لعر�ق  ��ستقر�ر  لأجل  لل�سيا�سيني،  و�إر�سادها  ن�سحها  وتكرر  توؤكد  د�ئمًا  و�أنها  �لعر�قيني، 
ومعاجلة   بها،  �لتي ير  �لأو�ساع  من  �لعر�قي  �ل�سعب  لإنقاذ  �حلكومة  ت�سكيل  يف  �لإ�سر�ع  فيجب  �لكرمي، 

�خلروقات �لأمنية و�لرتدي �لقت�سادي، فاإنها تلقي بثقلها على كاهل �ملو�طن.
�لعاملي  �إىل �ملحاولت �لتي يقوم بها �ل�ستكبار  �أثارها �سماحته يف حديثه �لإ�سارة  �لتي  �لنقاط  ومن 
من �أجل حتييد �أبنائنا و�سبابنا ورجالنا عن ثو�بتهم ومبدئهم ودينهم، وذلك مبحاولة �إبعاد �سر�ئح �ملجتمع 
عن رجال �لدين، و�إبعاد �ل�سباب عن جمال�س �حل�سني )عليه �ل�سالم( و�لتي هي جمال�س للرتبية و�لتعليم 
�إ�سغالهم  �لأ�سيل، من خالل  و�أخالق �سعبنا  ثو�بت ومبادئ  �إبعاد �سبابنا عن  و�لأخالق، وذلك عن طريق 
باأمور ثانوية كالتلفاز و�لنرتنيت وغريها من �لأمور.. لذلك علينا �لنتباه �إىل خطورة هذه �لو�سائل �لدنيئة 

لكي ل نقع يف �لهاوية، و�إر�ساد �أبنائنا لال�ستخد�م �ل�سحيح و�لع�سري لها، فاإنها �سالح ذو حدين.
ويف نهاية �للقاء ��ستمع �سماحة �ل�سيخ علي �لنجفي �إىل �آر�ء وت�سور�ت وم�ساكل �ملو�طنني حول �لو�سع 

�ل�سيا�سي و�لأمني و�لقت�سادي يف تلك �ملناطق.
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إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه
من حكم أمير المؤمنين )عليه السالم(
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عراقي�ن وبج�ار الأئمة الأطهار )عليهم ال�شالم(

�شماحة املرجع )دام ظله( ي�شتقبل وفداً 
من اأبناء دولة الك�يت

الغدير اطاللة واعمال
�شدر حديثاً:

وفد بعثة مكتب �شماحة املرجع )دام ظله( يتفقد حجاج بيت اهلل احلرام

العراق يجب  ال�قت، لأن  العمل وا�شتثمار  الإخال�س يف  يجب 
من  ميلكه  ملا  املتقدمة  الدول  طليعة  يف  مقامه  يك�ن  اأن 

عق�ل وثروات ت�ؤهله لأن يك�ن اأكرث دول العامل تط�راً. ��ستقبل �سماحة �ملرجع )د�م ظله( وفدً� من �أبناء و�أهايل مافظة بغد�د، 
وحثهم )د�م ظله( على �لب�سالة و�لثبات و�ل�ستقامة يف مو�جهة �لإرهابيني، وعدم 
�لت�سليم لهم حتت �أي ظرف، لي�سري بقوله �أي�سًا: عليكم �أن تعلمو� �أن �لغلبة لالأيان 
�لقيامة  يوم  �سيمُكرمن  و�لزوجات  �لأمهات  �إن  ذلك:  بعد  وليوؤكد  للكرثة،  ولي�س 
مقد�ساتهم،  عن  دفاعًا  باأنف�سهم  �سحو�  �لذين  �أبنائهن  من  �ل�سهد�ء  باأ�سماء 
�لأئمة  وبجو�ر  لأنكم عر�قيون  �لعامل  كل  �أمام  عاليًا  روؤو�سكم  ترفعو�  �أن  وعليكم 
�إىل �لبدر �لطالع يف  �إليكم �لعامل كما ينظر  �لأطهار )عليهم �ل�سالم( ف�سينظر 
�ل�سماء، هذ� و�أعرب �سماحته عن عدم �رتياحه للهفو�ت �لأمنية �لأخرية، ودعا 
كل �أبناء �لعر�ق �أن يتعاونو� مع �ملخل�سني يف �لأجهزة �لأمنية للوقوف �سد كل من 

يحاول ي�س باأمن �لوطن.

قدم  �لكويت،  دولة  �أبناء  من  وفدً�  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  ��ستقبل 
يف  �ملقد�سة  �ملر�قد  ز�ئري  على  �إن  فيها:  جاء  �لإر�ساد�ت،  من  جملة  �سماحته 
�لعر�ق �أن يجردو� �أنف�سهم من مطالب �لدنيا، فعلى من ياأتي لزيارة �ملع�سومني 
)عليهم �ل�سالم( �أن تكون زيارته لهم )ع(، فعندما تاأتي لزيارة �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( وتكون لك مقا�سد غري �لزيارة فبذلك جتعل �حل�سني )عليه �ل�سالم( 

ج�سرً� للماأرب �لدنيوية.
وعليكم �أن تتذكرو� ما جرى على �لإمام يف �لعا�سر من مرم، وما جرى على 
عياله يف ليلة �حلادي ع�سر عندما كان �ملجرمون يالحقون �لأطفال يف �ل�سحر�ء 
و�لطرق �لوعرة، كما عليكم �لعرت�ف بالذنوب �لتي �قرتفتموها عند قرب �حل�سني 

)عليه �ل�سالم( و�دعو� �هلل �أن يغفرها لكم ب�سفاعته )عليه �ل�سالم(.

من �ملو�سوعات �لتي حاولت موؤ�س�سة �لأنو�ر �لنجفية 
�لهتمام بها، �ملو�سع �لذي يمُعد �أكرب و�أعظم حدث تاأريخي 
حياته  )�س(  �لأعظم  �لر�سول  �لإن�سانية  ر�سول  به  �أختتم 
�ملوؤمنني  �أمري  وتن�سيب  �لغدير،  و�قعة  وهو  �أل  �ملطهرة، 
�أبعاد  �ملهم  �حلدث  لهذ�  فكان  بعده،  من  خليفة  )ع( 
ثار من قبل �ملناوئني، ونفحات و�إطاللت، فكان  و�سبهات تمُ
كتاب )�لغدير �إطاللة و�أعمال(، �حتوى ـ هذ� �لكتاب ـ على 
جملة من �إر�ساد�ت و�أقو�ل �سماحة �ملرجع )د�م ظله( ب�ساأن 
هذ� �ليوم وعظمته وموقف �لأمة �ملو�لية لآل بيت �لع�سمة 
به  �أغدق  ما  بع�س  �لوقت  نف�س  يف  م�ستعر�سًا  و�لطهارة، 
�لتاأريخي  �حلدث  هذه  م�سائل  من  ظله(  )د�م  �سماحتة 
�لكبري حيث �حتوى على كلمة �سماحة �ملرجع )د�م ظله(، 
�لتي �أو�سح فيها عظمة ومكانة هذ� �لتاأريخ �مليمون، منتقاًل 
ـ �أي�سًاـ �إىل �جلو�نب �لعقائدية وما �سجله �ملوقف �لعقائدي 

�ملنا�سبة،  لهذه  و�ل�سرعي  و�لعقلي  و�لتوثيقي  و�لتاأريخي 
ثم تطرق فيما بعد �إىل ذكر ف�سل هذ� �ليوم، مقدمًا بني 
يدي �ملوؤمنني �لزيار�ت �لعامة كزيارة �أمني �هلل، و�لزيارة 
�خلا�سة بيوم �لغدير لأمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم(، هذ� 
�سي �لكتاب بجملة من �لتوثيقات و�سرحًا للم�سطلحات  وحمُ
ل  كمُ لإثبات  �لفريقني  م�سادر  من  �لرو�ئية  و�ل�سال�سل 
�لأنو�ر  موؤ�س�سة  �أن  ذكره  يجدر  �حلادثة،  هذه  متعلقات 
من  تتناول جملة  ثقافية  �سل�سلة  �إ�سد�ر  �سدد  �لنجفية يف 
و�لعقائدية،  و�لفكرية،  و�لفقهية،  �لتاريخية،  �ملو�سوعات 
بجميع  يهتم  طابعًا  �ل�سل�سلة  هذه  حتمل  و�لجتماعية.. 
و�إىل  �لب�سيطة  �لفئات  من  للمجتمع،  و�لطبقات  �لفئات 
�لد�ر�س و�لباحث، علمًا �أن كتاب )�لغدير �إطاللة و�أعمال( 

يحمل رقم �لإ�سد�ر �لثاين لهذه �ل�سل�سلة.

ويجب  �لطبيعية،  بالرثو�ت  مليء  بلد  �لعر�ق 
كي  وتنميتها،  وتطويرها  ثرو�ته  ��ستغالل  على  �لعمل 
�لرثو�ت  فهذه  منها،  �أبنائه  ويمُحرم  مهملة،  تبقى  ل 
نهو�س  على  �ست�ساعد  �ل�سحيح  بال�سكل  ��ستغلت  �إن 
�لعر�ق، جاءت هذه �لن�سائح �لأبوية ل�سماحة �ملرجع 
و�أطباء  �أ�ساتذة  من  وفدً�  ��ستقباله  لدى  ظله(  )د�م 
ذلك  بعد  ليوؤكد  �لب�سرة،  جامعة  يف  �لبيطرة  كلية 
فالعر�قي  �لعر�قي،  بالطالب  �لهتمام  �سرورة  على 
متميز بعقله لذلك يجب �لهتمام بهوؤلء �ل�سباب فهم 
يوم  عنها  �ست�ساألون  لأنكم  فاأدوها  �أعناقكم  يف  �أمانة 

�لقيامة.
يجب  بقوله:  ظله(  )د�م  ذلك  بعد  وليمُ�سري 
�لإخال�س يف �لعمل و��ستثمار �لوقت، لأن �لعر�ق 
يجب �أن يكون مقامه يف طليعة �لدول �ملتقدمة ملا 
يلكه من عقول وثرو�ت توؤهله لأن يكون �أكرث دول 

�لعامل تطورً�.  
جمموعة  �لأ�ساتذة  وجه  �للقاء  نهاية  ويف 
�سماحته  و�أجاب  �خت�سا�سهم  حول  �لأ�سئلة  من 

عنها.

ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  مكتب  بعثة  و�سلت  �أن  ما 
�أطر  خمتلف  لتقدمي  �لتح�سري  بد�أت  حتى  �ملقد�سة  للديار 
بتقدمي  �لبعثة  فقامت  �لرحمن،  ل�سيوف  و�لإر�ساد  �مل�ساعدة 
�حلاج  يهم  ما  خ�سو�سًا  �ملرجع  �سماحة  وكتب  �ملن�سور�ت 
طيلة  �أي�سًا  وتو��سلت  �ملنا�سك،  تاأدية  مر�حل  خمتلف  يف 
�لتي  و�ل�ستف�سار�ت  �لأ�سئلة  عن  بالإجابة  �لبعثة  �إقامة  فرتة 
تاأدية  �لإ�سكالت خالل  بع�س  و�جهو�  �لذين  يوجهها �حلجيج 

منا�سكهم.
)د�م  �ملرجع  �سماحة  من  وبتوجيه  �لبعثة  قامت  كما 
م�ستوى  على  لالطمئنان  �لعر�قيني  �حلجاج  بتفقد  ظله( 
�ملرجع  �سماحة  ودعاء  �سالم  حاملني  لهم،  �ملقدمة  �خلدمات 
للوطن  و�لعودة  �ل�سحيحة  بال�سورة  �ملنا�سك  باإمتام  للحجاج 

تلك  من  و�لروحانية  و�لغفر�ن  �لعفو  مر�تب  باأعلى  مملني 
�لبقاع �لطاهرة، هذ� وثمن �حلجاج هذه �لزيارة �سائلني �ملوىل 
�أن مكتب  �أن يحفظ �ملر�جع �لعظام، يجدر ذكره  )عز وجل( 
�لبعثة يف �لديار �ملقد�سة �سهد �إقباًل كبريً� من خمتلف �أنحاء 

�ملعمورة، للتو��سل مع �ملرجعية �لدينية يف �لنجف �لأ�سرف.
ية

بار
خ

اإل

الصدقة دواء منجح
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لي�ست هناك نعمة بعد �لوجود �أف�سل و�أكرم و�أ�سرف من نعمة �لإ�سالم، �إذ به ت�ستقيم �لأمور 
�ل�سمحة يكن  قو�نينه  و�ل�سالح، ويف �سوء  فيه �خلري  ما  �إىل  �لأمم  به  وتـهتدي  �لنفو�س  وحتيى 
�لدين  وهذ�  �لفا�سلة،  �ملدينة  توؤ�س�س  �لالمع  �سوئه  ويف  و�سيا�ستها،  �ملدن  وتدبري  �لأ�سر  �إ�سالح 
هو �لذي ي�سمن ملن ينتمي �إليه �ل�سعادة وحقوق �لأفر�د و�جلماعات و�أركان �لأ�سر وحقوق �ل�سعب 
على �حلاكم وحقوق �حلاكم على �ل�سعب وحتدد معاين �حلرية �لتي يلهج بها دعاتها �ليوم، ومن 
�ملوؤ�سف �أننا ننادي باحلرية وندعو �إليها وندعي �أننا حماتها ورعاتها ول نحدد معناها ومفهومها، 
وندعو �إىل �ملحافظة على �حلقوق لكل و�حد من �أفر�د �لأ�سرة: حق �لو�لد على �لولد، وحقه على 
�لو�لد، وحق �لزوج على حليلته، وحقها عليه وهكذ�… ول نحدد مفهوم �حلق ومعناه وم�ساديقه، 
ّذج )فعل ما ت�ساء كما ت�ساء(  وجند هناك تعار�سًا و��سحًا بني معنى �حلرية �ل�سائد يف �أذهان �ل�سُّ
وبني �حلقوق، و�لإ�سالم يحدد �حلقوق ومعناها ويحدد لكل فرد ما له وما عليه ويوؤتي للحرية معنًى 
معقوًل مددً� ل يت�سادم بوجه مع �حلقوق. مع �أن �لغرب ينادي باحلقوق ويّدعي �أنه من رعاتها 
وحماتها ول يحدد معناها وينادي بحقوق �لإن�سان ول يعطي �ل�سمان حلمايتها من قبل �حلكومات 

ول يحدد �آلية حمايتها وهكذ� هو حال �حلرية �مل�سكينة.
فالغدير �لأغر �لذي ن�سب ر�سول �هلل )�س( فيه علّيًا �إمامًا من بعده وَعَلمًا يقتدي به �لنا�س 
بعد رحيله، وكان ذلك �إكماًل لر�سالته �لتي جاء بها و�سعى يف تبليغها وحتمل �مل�ساق يف تو�سيحها 
يف  قرنه  �إىل  �ملتوغل  �جلاهلي  كاملجتمع  �ملجتمع  يف  �لتغيري  �إحد�ث  �أن  ومعلوم  �أحكامها،  وبيان 
�أن �سمان بقاء  �إل  �أمرً� �سهاًل،  ظلمات �لتخلف وف�سائح �لعن�سرية و�لع�سائرية �لبغي�سة مل يكن 
�لهم  وكان  �أ�سعب،  كان  �ل�سياع  من  عليها  و�ملحافظة  �لغر�ء  �ل�سريعة  و��ستمر�ر  �لإ�سالح  ذلك 

�إكمال مهمته �لتبليغية هو �لتفكري يف �سمان بقاء �لدين  �لوحيد للر�سول )�س( بعدما متكن من 
َبلِّْغ َما  ولمُ  �سمُ �أَيَُّها �لرَّ �لذي جاء به وقدم �لت�سحيات �جل�سام يف �سبيله فنـزلت �لآية �ل�سريفة: )َيا 
ا�ِس( �لتي ت�سمنت �أمرً�  َك ِمَن �لنَّ ممُ ْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِر�َساَلَتهمُ َو�هلّلمُ َيْع�سِ َك َو�إِن ملَّ بِّ �أمُنـزَل �إَِلْيَك ِمن رَّ
حا�سمًا وتكليفًا موؤكدً� للنبي )�س( باأن ين�سب عليًا )ع( َعلمًا للنا�س وخليفة من بعده، وت�سمنت 
�لنبي  �أكمل  فلما  �مللحدين،  وحقد  �لكافرين  وباأ�س  �ملنافقني  د�سائ�س  من  )�س(  �لر�سول  حماية 
�لأعظم )�س( مر��سم �لتن�سيب و�أخذ من �لنا�س �لإقر�ر و�ألزمهم �لبيعة لعلي بن �أبي طالب )ع( 
ممُ �لإِ�ْساَلَم ِدينًا)  يتمُ َلكمُ ْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ ْمتمُ َعَلْيكمُ ْم َو�أَمْتَ ْم ِديَنكمُ نـزلت �لآية �ل�سريفة: )�ْلَيْوَم �أَْكَمْلتمُ َلكمُ
يوم  �إىل  �حلياة  مر�حل  جميع  على  و�لتطبيق  لالإ�ستمر�ر  �ساحلًا  متكاماًل  كاماًل  �لدين  فاأ�سبح 
�لقيامة وحتققت بذلك بغية بعثة �لر�سول �لأعظم )�س(، هذ� هو �لدين �لإ�سالمي ندعو �لنا�س 
�إليه ونرف�س كل دين �سو�ه لأن هذ� �لدين هو �لذي ي�سمن �ل�سعادة للب�سرية جمعاء ومن هنا قال 

ا�ِسِريَن( َو يِف �لآِخَرِة ِمَن �خْلَ ْقَبَل ِمْنهمُ َوهمُ �هلل �سبحانه: )َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ �لإِ�ْساَلِم ِدينًا َفَلن يمُ
ونحن ندعو �لب�سرية جمعاء �إىل در��سة �لإ�سالم و�لتاأمل يف �أحكامه ومعانيه بعقول متفتحة 
م�سادر  وهاكم  متفتحة  وعقول  �سليمة  ب�سدور  �إليه  وندعوهم  و�لغيظ  �حلقد  من  خالية  و�سدور 
�لت�سريعات �لإ�سالمية جنعلها بني �أيدي �لباحثني وعلى �لذي يريد �أن يبحث عن �لإ�سالم �أن يكون 
نظره وبحثه فيما و�سل �إلينا من طريق من رباه �لر�سول �لأعظم )�س( و�أودع �سريعته يف قلبه وهو 
علّي بن �أبي طالب )ع( و�أولده �لأئمة �لأطهار )ع(، فهلمو� �إىل رحاب �لإ�سالم، �أرجو �هلل تعاىل 
�أن ل يكون ذلك �ليوم بعيدً� يوم يكون �لعامل كله يف �سعادة وهناء حتت �سجرة �لإ�سالم وغ�سونها 

�لو�رفة يتمتع �لنا�س بثمارها �ليانعة.

(. فجمع  ر َع�ِسرَيَتَك �لأْقَرِبنَيَ 1( حني نـزل قوله تعاىل: )َو�أْنذمُ
�لنبي �لكرمي )�س( ع�سريته من بني ها�سم ودعاهم �إىل �لإيان 

بنبوته و�إىل �لإيان باإمامة علّي بن �أبي طالب )ع(.
َو�ّلذِيَن  وَلهمُ  َوَر�سمُ م �هلل  كمُ َوِليمُ ا  2( حني نـزل قوله تعاىل: )�إمنَّ

وَن(. م َر�ِكعمُ وؤتوَن �لَزكوَة َوهمُ لو�ة ويمُ وَن �ل�سَ ِقيممُ و� �ّلذيَن يمُ �آَمنمُ
حيث �أ�سندت �لولية لالإمام علّي بن �أبي طالب )ع( بعد ولية 

�هلل �سبحانهمُ ور�سولِه �لكرمي )�س(.
َما  َبعد  ِمن  فيِه  َك  َحاجَّ )َفَمْن  تعاىل:  قولهمُ  نـزل  حني   )3
م  م َوِن�ساَءنا َوِن�ساَءكمُ ل َتعالو� َنْدع �أبناَءنا َو�أْبناَءكمُ جاَءَك ِمَن �لِعلم َفقمُ

م ثمُم َنْبَتِهل َفَنْجَعل َلْعَنَة �هلل َعلى �لِكاِذبنَي(. �َسكمُ �َسنا َو�أْنفمُ َو�أْنفمُ
�حل�سن  بيد  �آخذ  وهو  خرج  )�س(  �لنبي  �أن  متفق  و�لكل 
و�حل�سني وفاطمة وعلي )ع(، فالإمام علّي بن �أبي طالب )ع( هو 

. نف�س �لنبي �لأكرم )�س( وهو �حلري بالقيام مقامهمُ
�أمُنـزَل  َما  َبلِّْغ  وَل  �لَر�سمُ �أَيَُّها  )َيا  �سبحانه:  قوله  نـزل  حني   )4
ِمَن  َك  ممُ َيْع�سِ َو�هلل  ِر�ساَلَتهمُ  َبلَّْغَت  َفّما  َتْفَعل  مَل  و�إْن  َك  َربِّ ِمن  �إلَيَك 

�لَنا�ِس �إنَّ �هلل ل َيهِدي �لَقوَم �لَكاِفرِيَن(.
)غدير  منطقة  يف  �أ�سحابه  )�س(  �لكرمي  �لر�سول  فجمع 
علّي  لالإمام  �لعامة  من  �لبيعة  و�أخذ  �إمامته  �أعلن  حيث  خم(. 
حجته  يف  معه  كانو�  �لذين  �ل�سحابة  فبايعه  )ع(  طالب  �أبي  بن 
)�س(  �لأعظم  �لر�سول  خطبهم  وقد  �لود�ع(  )حجة  �لوحيدة 
بقوله: )من كنت موله فهذ� علّي موله، �للهم و�ِل من و�له، وعاِد 

من عاد�ه، و�ن�سر من ن�سره، و�خذل من خذله(.
ِر �لر�سول �لأعظم )�س( على علّي بن �أبي طالب )ع(  وؤمِّ ومل يمُ
�أبي طالب )ع( �ساحب لو�ئه يف  �أحدً� قط، وكان �لإمام علّي بن 
ل غزو�ته وحروبه )�س( و�سارك يف كل �لغزو�ت �لرئي�سية عد�  جمُ
غزوة تبوك حيث وّله �لر�سول �لكرمي )�س( ولية �ملدينة �ملنورة 
يف حال غيبته )�س( عنها، وقال له: )�أنت مني مبنـزلة هارون من 

مو�سى �إّل �أنه ل نبّي بعدي(.

ال�اقع الإن�شاين ودع�ة اأعظم من يف اخللق

من ف�شائل الأمري 
م�اقف اأربع
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ف
نعم القرين الرضا, والعلم وراثة كريمة, واآلداب حلل مجددة, والفـكر مرآة صافية

من حكم أمير المؤمنين )عليه السالم(



�س: م� هو ال�صند احلقيقي حلديث الغدير، 8
الفريقني  ومن  متواتر  حديث  هو  فعاًل  وهل 
تواتر  �صحة  بي�ن  نرجو  وال�صيعي(  )ال�صني 
التواتر، وهل  نوع من  اأي  وبي�ن  الغدير،  حديث 
هو تواتر )معنوي( اأم )لفظي( اأم النوعني معً�؟

لفظًا  متو�تر  �ملذكور  �حلديث  �سبحانه:  ب�سمه 
تبًا فيه مثل �لعالمة  كمُ �لأبر�ر  �ألف علماءنا  ومعنًى، وقد 
�لأميني )رحمه �هلل( يف كتاب �لغدير يف �أجز�ئه �لأوىل، 
وغريهما،  )�لعبقات(  يف  ح�سني  حامد  �ل�سيد  وكذلك 

و�هلل �لهادي وهو �لعامل.  
كلمة  ملعنى  احلقيقة  الدللة  هي  م�  �س: 
)وليكم(، فهل هي ولية تكوينية وت�صريعية، اأم 
اأنه� اأمر ار�ص�دي مبعنى: )املحب والن�صري( فقط، 
فال ي�صل ملرحلة اخلالفة والوليتني الت�صريعية 
اأهل  مدار�س  بع�س  اإليه  تذهب  كم�  والتكوينية 
ال�صنة، اأم اأن املعنى اأو�صع واأكمل من ذلك، نرجو 
ل�صي�ق  واللغوي  ال�صرعي  الدليل  على  احل�صول 

املعنى املولوي؟
�أنَّ لفظ )�ملوىل( ��ستخدم  ب�سمه �سبحانه: ل �سك 
بالت�سرف  �لأوىل  هو  �لظاهر  و�ملعنى  كثرية،  معاٍن  يف 
�ل�سلطة  غر�ر  على  �ملطلقة  �ل�سلطة  مع  ين�سجم  �لذي 
�لثابتة للنبي �لعظم على �لب�سرية جمعاء، ويف خ�سو�س 
حديث �لغدير قر�ئن لفظية وغري لفظيه، ل تدع للعاقل 
�ملن�سف جماًل يف �ن ي�سك يف �ن �لر�سول )�س( ق�سد 

غري ما ذكرناه، و�هلل �لهادي وهو �لعامل.
َ اخت�ر الر�صول الأعظم )�س( غدير  �س: لمِ
خم موقعً� للتبليغ )بحديث الغدير( دون غريه 
من املواقع، األ يكن مو�صم احلج اأف�صل للتبليغ؟ 
امل�صلمون عن  يتفرق  مب��صرة، فقد  بعد احلج  اأو 
مب�  خم(  )غدير  مك�ن  ببعد  خ�صو�صً�  الر�صول 
ي�صلك  قد  اأنه  ثم  )250كم(،  من  اأكرث  يق�رب 
جميع  تبليغ  ميكن  فال  اأخرى  طرقً�  امل�صلمون 

امل�صلمني بحديث الغدير؟
باأمر  كان  للموقع  �لنبي  �ختيار  �إن  �سبحانه:  ب�سمه 
ويظهر  �لهوى،  عن  ينطق  ل  فاإنه  �سبحانه،  �هلل  من 
)�س(  �لنبي  من  طلب  �سبحانه  �هلل  �أن  �لغدير  �آية  من 
من  خائفًا  �لنبي  وكان  �لغدير،  موقع  و�سوله  قبل  ذلك 
فتنة �ملخالفني و�ملعار�سني من �ن يعلنو� �لإرتد�د �لعام 
مربمًا  ق�ساًء  ذلك  ويكون  حياته  يف  �لنبي  مع  و�حلرب 
على �لإ�سالم يف حياته، وملا �سمن �هلل عدم حدوثه، كما 

�طماأن  ا�ِس(  �لنَّ ِمَن  َك  ممُ َيْع�سِ )َو�هلّلمُ  �لتبليغ:  �آية  �سمن 
�لنبي من عدم حدوث �لفتنة و�لنقالب �لع�سكري عليه، 
ففعل ما فعل من �إعالن �لولية لعلي بن �أبي طالب )ع(، 

و�هلل �لعامل وهو �لهادي.
�س: هل فعاًل اأن )يوم الغدير( عيد، وم� هو 
وم�  و�صننُه،  اأعم�له،  هي  وم�  ذلك،  على  الدليل 
العيد  هذا  يف  لبع�س  بع�صن�  تهنئة  طريقة  هي 

املب�رك، نرجو بي�ن الدليل ال�صرعي عليه؟
�أن  �أوًل  فيقت�سيه  عيدً�  كونه  �أّما  �سبحانه:  ب�سمه 
�ملوؤ�س�سيني  قادتهم  تويل  يوم  من  تتخذ  �ل�سعوب  كل 
�لغدير  يوم  فكان  �لعيد،  يوم  �لأمور  زمام  و�لأ�سا�سيني 
�لدين  �أكمل  قد  �لغدير  يوم  حدث  ملا  �ذ  بذلك،  �أحق 
�أن  ثم  �لقيامة،  يوم  �إىل  �لدين  �سالمة  قو�عد  و�أمُ�س�ست 
�لغدير  يوم  �تخاذ  من  فيها  �لأئمة  �أَمر  رو�يات  هناك 

عيدً�.
وقد  �لغدير،  بيوم  �لتهاين  موؤكد  بنحو  وي�ستحب 
�أن يهنئ بع�سهم بع�سًا: )�حلمد هلل �لذي جعلنا  �أمرو� 
وجتد  �لأطهار(،  و�أولده  علي،  بولية  �ملتم�سكني  من 
و�لأعمال  �لزيار�ت  كتب  يف  �إليها  ��سرنا  �لتي  �لرو�يات 
�لهادي  و�هلل  وغريه،  �لقمي  لل�سيخ  �جلنان  مفاتيح  مثل 

وهو �لعامل.
�س: هل ثّمة ف�رق بني كلمة )موىل( وكلمة 
َ َلْ يقل النبي )�س(  )وايل( وكلمة )ويل(، ولمِ
هذه  من  خ�ٍل  املعنى  ليكون  اأوىل،  الغدير  يف 

الإ�صك�لت؟
)�س(،  �لنبي  كالم  يف  تاأملت  �إذً�  �سبحانه:  ب�سمه 
فقط،  �ل�سلطة  يق�سد  يكن  مل  )�س(  �لنبي  �أن  لوجدت 
كاأي �سلطان على �لرعية، بل كان يق�سد بالويل �ل�سلطة 
و�لرعاية للمجتمع و�لفرد و�لرعاية �لروحية و�ل�سيا�سية 
كلمة  يف  ينح�سر  باملوجز  �ملعنى  وهذه  و�لقت�سادية، 
�ملوىل  �لأحقية من  تثبت  و�إمنا  )�أوىل(،  وكلمة  )موىل( 
كلمة  ��ستعمل  �نه  جتد  ولذلك  ومُيل،  من  على  عليه 
ا  َ )�لويل( يف �لقر�آن حيث ما �أردنا مثل قوله تعاىل: )�إِمنَّ
همُ ....)، وكلمة �ملوىل �أي�سًا ي�سم هذه  ولمُ ممُ �هلّلمُ َوَر�سمُ َوِليُّكمُ
�ملعاين �لتي ��سرنا �إليها، وكان قول �لنبي )�س( �سريحًا 
�أن تهاين  بذلك ملا قرن مولوية علّي )ع( مبولويته، كما 
�لنا�س لعلّي )ع( ل معنى لها �إذ� كان �ملق�سود �لن�سرة 
فقط، فان �لأخوة و�ملنا�سرة بني �ملوؤمنني ثابتة لهم ومل 
يقت�سر لعلي وحده حتى ي�ستاأثر بالتهاين، و�هلل �لهادي 

وهو �لعامل.

بعيد  )ع  علي  الإم�م  يحتج  ل  مل�ذا  �س: 
يوم  اإق�مة  بعد  خالفته  اأحقية  على  الغدير 

ال�صقيفة.
ب�سمه �سبحانه: يبدو يا بني �أنت بعيد عما يف �لكتب 
�ملوؤمنني  �أمري  �حتجاجات  تعلم  ل  وكاأنك  و�مل�سادر، 
)ع( و�أ�سحابه �خلل�س كاأبي ذر وعمار على من تقم�س 
�خلالفة، وكاأنك ل تعلم عن �حتجاج �أمري �ملوؤمنني )ع( 
على  و�للعن  �لغدير  ح�سر  مبن  و��ست�سهاده  �لكوفة  يف 
بن مالك  كاأن�س  بذلك،  له  ي�سهد  �لغدير ومل  من ح�سر 
)عليه من �هلل ما ي�ستحق( �رجع يا بني �إىل كتاب �لغدير 

و�لعبقات و�لحتجاج وغريها، و�هلل �لهادي وهو �لعامل.
�صي�م  حرمة  هي  الدينية  الثوابت  من  �س: 
اأن  ومل�  املب�ركني(،  والأ�صحى  الفطر  يوم )عيد  يف 
يوم الغدير هو عيٌد اأي�صً�، فكيف يذكر يف مف�تيح 

اجلن�ن ا�صتحب�ب �صي�م يوم الغدير، وهو عيد؟
�لعيدين  �أحكام  من  �ل�سوم  حرمة  �سبحانه:  ب�سمه 
�أ�سرت لهما، لي�ست هي من �أحكام كل عيد، فاعرف  �لتي 
�مل�ستقيم،  �ل�سر�ط  �إىل  جميعًا  �هلل  هد�نا  بني،  يا  ذلك 

و�هلل �لعامل.
)�س(  الأعظم  الر�صول  نداء  �صر  هو  م�  �س: 
اإىل احل��صرين يف يوم الغدير بقوله: )ي� مع��صر 
الن��س( ول ين�ديهم )ي� مع��صر امل�صلمني( واحل�ل 

اإن احل��صرين هم م�صلمون؟
ب�سمه �سبحانه: ل يبعد �أن يكون ق�سده �سمول �خلطاب 
ا�سمُ  �أَيَُّها �لنَّ للموؤمن و�ملنافق وذلك مثل قوله �سبحانه: )َيا 
وَن(،  ْم َتتَّقمُ ْم َلَعلَّكمُ ْم َو�لَِّذيَن ِمن َقْبِلكمُ ممُ �لَِّذي َخَلَقكمُ كمُ وْ� َربَّ دمُ �ْعبمُ
بخطاب  �ل�سمائر  حتريك  مق�سوده  �إن  يقال:  �أن  و�لأوىل 
�علن  كاأنه  يقول:  ما  �إدر�ك  عن  يتخلى  من  �أي  �لإن�سان، 
لعاقل  �لعقل  ي�سمح  ل  �لتي  وب�سريته  �إن�سانيته  عن  �لتخلي 
�لنبي )�س(  �لذي ق�سده  وكان مقام �خلطاب  يفعله،  �أن 

يقت�سي ذلك، وهو من �أركان �لبالغة، و�هلل �لعامل.
�س: م� هو حكم منكر ولية اأمري املوؤمنني علّي 
ولده  من  املع�صومني  والأئمة  )ع(  ط�لب  اأبي  بن 

)ع(؟ هل هو ك�فر وم�صتحق اخللود يف الن�ر؟
له  �لعد�وة  مظهر  نا�سبيًا  كان  �إن  �سبحانه:  ب�سمه 
�لكافر  هو  بل  �لكافر  بحكم  فهو  )ع(  �ملع�سومني  ولولده 
للعد�وة،  مظهرً�  يكن  مل  و�ن  �أحكامه،  عليه  وجتري  حقًا، 
فاإن كان معتقدً� باملبادئ �لثالثة: �لتوحيد، �لنبوة، و�ملعاد، 
للثو�بت �لإ�سالمية فهو م�سلم جتري عليه  مع عدم رف�سه 

�أحكامه، و�هلل �لعامل.

ت
ءا

فتا
ست

اإل

خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم, وإن عشتم حنوا إليكم
من حكم أمير المؤمنين )عليه السالم(


