
ري �لنظام �لإلهي يف م�صو�ر �لإ�صالح يف �لأر�ض �أن جعل  من �صِ

�لأنبياء و�لأولياء و�مل�صلحني، ينطلقون جتاه �إ�صالح �لإن�صانية مبختلف 

�لتي تتنا�صب عك�صاً وطرد�ً مع �لنحر�ف و�لزلل �حلا�صل يف  �لإمكانات و�لطرق 

�لأمة، َفُعرف م�صو�ر �لإ�صالح �ل�صماوي لالإن�صانية جمعاء بطرق �ل�صوكة و�لت�صحية وجمابهة 

�لأباطرة و�ملف�صدين، ولر�صولنا �لأعظم )�ض( �لن�صيب �لأكرب من �لأذى و�لت�صحية و�لفد�ء لدين �لباري 

)عز ��صمه( ومل�صرية �لإ�صالح �ل�صماوي، حتى قال )�ض(: )ما �أوذي نبي مثل ما �أوذيت(، ومبقد�ر عظمة 

دين �صيد �خللق ومقد�ر ما قدمه للب�صرية جمعاء باأن جعل �أ�صد �لأقو�م جاهلية وتخلفاً منوذجاً لالإ�صالم، حتى 

عادت �صهادة )�أن ل �إله �إلاّ �هلل حممد ر�صول �هلل( تعج يف ُكل بقاع �لأر�ض ِمن م�صارقها و�إىل مغاربها، بيد �أن 

�ملُحمدي، فنال  �مل�صروع  ِمن  لتنال  �لأر�ض عادت  �ل�صطيان وقاذور�ت  �لتي �صقيت من ُخبث  �ل�صجرة �خلبيثة 

�لأمة �إحباط و�نحطاط حتى باتت �جلاهلية تعود )قاب قو�صني �أو �أدنى(، فكان �لتقدير �لإلهي �أن َجعل �متد�د 

�لر�صالة �ملحمدية متمثاًل )باآله �لكر�م(، فكان ك�صاد �لأمة يحتاج لوقعة �صديدة تنطلق ِمن �أ�صرف �خللق على 

�متد�د�ت  �صطرت جميع  �لتي  �لطف  و�قعة  فكانت  و�صحبه،  و�آله  باحُل�صني  فتمثل ذلك  �آن ذ�ك  �لأر�ض  وجه 

�لدرو�ض �ل�صماوية يف هذ� �مل�صرية �خلالدة، وكانت هذه �لقر�ءة �ملحمدية قد نطق بها �صيد �ل�صهد�ء �إذ قال: 

)�إنه قد نزل بنا من �لأمر ما قد ترون، و�إن �لدنيا قد تغريت وتنكرت و�أدبر معروفها، و��صتمرت جد�ً، فلم يبق 

�أن �حلق ل يعمل به، و�أن �لباطل ل  �أل ترون  �إلاّ �صبابة ك�صبابة �لإناء، وخ�صي�ض عي�ض كاملرعى �لوبيل،  منها 

يتناهى عنه، لريغب �ملوؤمن يف لقاء �هلل حمقاً، فاإين ل �أرى �ملوت �إل �صعادة، ول �حلياة مع �لظاملني �إلاّ  برما(، 

ويف حو�ر بد�أ �مل�صرية قال )ع(: )�إمنا خرجت لطلب �ل�صالح يف �أمة جدي )�ض( �أريد �أن �آمر باملعروف و�أنهى 

عن �ملنكر، و�أ�صري ب�صرية جدي و�أبي علي بن �أبي طالب(، وبالفعل جاءت حركات �لإ�صالح ترت� �أثر دماء �صيد 

�لب�صرية جمعاء،  نحو  كربالء  ��صر�قات  ت�صع  يومنا هذ�  و�إىل  �ملختار..  وثورة  �لتو�بني  ثورة  فكانت  �ل�صهد�ء، 

لتكون منار عزٍّ وكر�مة و�إ�صالح للموؤمنني، وِمن هنا بات علينا جميعاً �أن ل ننفك عن هذ� �مل�صو�ر �لإلهي ونزحف 

نحو قبلة �لأحر�ر ومنار �لطياب �لأطهار، لنتزود بعبق �لطهر و�لقد�ض ونكون د�ئماً ح�صينيون قلباً وقالباً، لأن 

كربالء هي �لبقاء و�لدميومة و�حليوية لالإ�صالم، ومفارقة كربالء يعني �ل�صري نحو �لقهقرى حيث ماآرب �خلبث 

ومكائد �لنف�ض و�نحر�فات �لهوى.
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بيان مكتب �سماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�سيخ ب�سري ح�سني النجفي 
)دام ظله( لتقدير جه�د امل�ؤمنني يف اإحياء ال�سعائر احل�سينية

كلمة مكتب �سماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�سيخ ب�سري ح�سني النجفي )دام ظله( 
مبنا�سبة حترر العراق من الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة

مكتب �سماحة املرجع ي�سارك مهرجان الطف

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللَّ
و�ل�صالة  �ملجرمني،  ِمن  و�ملنتقم  �لظاملني  مبري  �ملظلومني،  نا�صر  هلل  �حلمد 
�ملظلوم  �صبطه  با�صت�صهاد  �لأكرب  �ملُعزى  �هلل  بن عبد  �لكونني حممد  �صيد  على  و�ل�صالم 
�أبي عبد �هلل �حُل�صني )عليه �ل�صالم(، وعلى �آله �ملظلومني �ملع�صومني و�للعنة �لد�ئمة على 

�أعد�ئهم �إىل يوم �لدين.
�أيام مقتل  مبنا�صبة ذكرى �لفاجعة �لكربى و�مل�صيبة �لعظمى و�لرزية �جلليلة وحلول 

�صيد �ل�صهد�ء، �لإمام �حُل�صني )عليه �ل�صالم(، و�أهل بيته �لأطهار و�صحبه �لكر�م.
يف  وتنظيمها  �حل�صينية  �ل�صعائر  �إقامة  عن  �مل�صوؤولني  جلهود  تقديرنا  ُنبدي 
�أرو�حهم  �أرخ�صو�  بالذين  ونفتخر  ونعتـز  �ملقد�صة.  كربالء  يف  ول�صيما  �لعامل،   بقاع 

بيته  و�أهل  لر�صوله  لر�صا �هلل، ومو��صاة  �لعناء ك�صبًا  �أبد�نهم وقدمو� حياتهم وحتملو�  و��صخ�صو� 
�ملظلومني يف �مل�صاركة بذو�تهم و�مل�صاهمة باأمو�لهم يف �إحياء هذه �ل�صعائر. ندعو �هلل �صبحانه �أن 
ونرجوه  �ل�صابقة.  �ل�صنني  من  �أح�صن  بنحو  وتن�صيقها  وتطويرها  �إقامتها  منهم جهودهم يف  يتقبل 

تعاىل �أن ُيعيد هذه �ملنا�صبة على �ملوؤمنني بالفرج ل�صيعة �أهل �لبيت )عليهم �ل�صالم(.
ويف �خلتام ُنعزي ويل �هلل �لأعظم �أرو�حنا ملقدمه �لفد�ء ولآبائه �لطاهرين ول�صيعته جميعًا 

بهذه �ملنا�صبة �لأليمة.
و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون. ول حول ول قوة �إل باهلل �لعلي �لعظيم.

و�ل�صالم..   

بهذ�  �لكربى،  �لإ�صالم  ثورة  �ل�صالم(  )عليه  �حل�صني 
مهرجانها  �لكوفة  جلامعة  �لتقنية/  �لكلية  �فتتحت  �ل�صعار 
مكتب  مدير  فيه  �صارك  و�لذي  �لطف(،  )مهرجان  �ل�صنوي 
عزه(  )زيد  �لنجفي  علي  �ل�صيخ  �صماحة  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة 
كما  و�صارك فيه جملة ِمن �لأ�صاتذة و�لطلبة و�لباحثني، فكان ل�صماحته 
كلمة �أكد فيها على �صرورة �أن يجعل �لأ�صاتذة و�لطلبة ِمن م�صرية �لطف 
هذ�  ينطلق  �أن  على  �لعر�ق،  وبناء  و�إ�صالح  لتطوير  م�صارً�  �خلالدة 
�مل�صو�ر ِمن �إ�صالح �لأنف�ض و�لتم�صك بالدين �حلنيف، هذ� وكانت جملة 

من �لو�صايا �لقيمة ملكتب �صماحة �ملرجع )د�م ظله(، جاء فيها:
الديني  املرجع  العظمى  الل  اآية  �سماحة  مكتب  كلمة 
ال�سباب  اإىل  ظله(  )دام  النجفي  ح�سني  ب�سري  ال�سيخ  الكبري 

اجلامعيني مبنا�سبة حلول �سهر حمرم احلرام
ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللَّ

نذيرً�،  للعاملني  ليكون  عبده  على  �لفرقان  نزل  �لذي  �حلمد هلل 
و�ل�صالة و�ل�صالم على �ملبعوث رحمة للعاملني حممد بن عبد �هلل وعلى 
�آله �ل�صادة �مليامني و�لأئمة �لطاهرين، و�للعنة على �أعد�ئهم �إىل يوم 

�لدين.
�أُوُتو�  ِذيَن  َو�لَّ ِمنُكْم  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ  ُ �هللَّ )َيْرَفِع  �صبحانه:  �هلل  قال 

ُ �ْلَعِليُّ �ْلَعِظيُم. َدَق �هللاّ �ْلِعْلَم َدَرَجاٍت ) �صَ
�أيها �ل�صادة �لأ�صاتيذ يف �جلامعة ورو�دها، �أعز�ئي �لطالب ُكل 
ة و�لكر�مة، ولكن قد ينخدع �لب�صر حتت �صغط  عاقل يبحث عن �لعزاّ
لي�ض  ما  فيتخيل  و�ل�صيقة،  �لطائ�صة  �ملادية  و�لرغبات  �لنف�ض  هوى 
مبناط للعزة �لو�قعية طريقًا �إليها، وهنا تقع �لكارثة، فيفني �لإن�صان 
ول  حياته  طول  رمبا  في�صتمر  وكر�مة  عزة  يتخيله  ما  طلب  يف  عمره 
يرتدع عن ذلك �لطريق �خلاطئ، ول ينتبه �إلاّ حني تدركه �ملنية فتهزه 

�حل�صرة حينئٍذ على ما فاته وت�صحقه �لعربة على ما �صدر منه.
ويف �لتاريخ كثري ممن وقعو� يف هذ� �لفخ �ل�صيطاين، ف�صيعو� 
يتخيلون  فاجلهال  وح�صرًة،  ذلة  �إل  يزيدهم  ل  ما  طلب  يف  حياتهم 
�عرت�ض  ولذ�  لها،  معيارً�  ويعتربونه  له..  و�خل�صوع  �ملال  يف  ة  �لعزاّ
حاكمًا،  عليهم  طالوت  جعل  حيث  نبيهم  على  �إ�صر�ئيل  بني  من  قوم 
ُيوؤَْت  َومَلْ  ِمْنُه  ِبامْلُْلِك  �أََحقُّ  َوَنْحُن  َعَلْيَنا  �مْلُْلُك  َلُه  َيُكوُن  )�أَنَّى  بقولهم: 
َن �مْلَاِل )فخطئهم �لنبي ورد عليهم بقوله: )َقداّ َز�َدُه َب�ْصَطًة يِف  �َصَعًة مِّ
ة و�لكر�مة و��صتحقاق �ل�صلطة �ل�صرعية  �ْصِم(، فمناط �لعزاّ �ْلِعْلِم َو�جْلِ
عند �لنبي )�ض( �لعلم و�ل�صجاعة، وهكذ� كانت ُلغة من �فتخر على 
َنَفرً�(، وكان رد  َو�أََعزُّ  َماًل  �أَْكَثُ ِمنَك  بع�ٍض من �ملوؤمنني بقوله: )�أََنا 
�لعبد �ل�صالح بقوله: �أََكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمن ُتَر�ٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة 
ي �أََحدً� * َوَلْوَل �إِْذ  ي َوَل �أُ�ْصِرُك ِبَربِّ ُ َربِّ ا ُهَو �هللَّ ِكنَّ �َك َرُجاًل  *  لَّ ُثمَّ �َصوَّ

ِ �إِن ُتَرِن  َة �إِلَّ ِباهللَّ ُ َل ُقوَّ َتَك ُقْلَت َما �َصاء �هللَّ َدَخْلَت َجنَّ
ِتنَيِ َخرْيً�  ُيوؤْ �أَن  ي  َربِّ َفَع�َصى  َوَوَلدً� *  َماًل  �أََقلَّ ِمنَك  �أََنا 
ِبَح  َماِء َفُت�صْ َن �ل�صَّ ِتَك َوُيْر�ِصَل َعَلْيَها ُح�ْصَبانًا مِّ ن َجنَّ مِّ

ِعيدً� َزَلقًا(. �صَ
ة يف طاعة �لظلمة  وقوم �آخرون تخيلو� �أن �لعزاّ
و�لطغاة �ملت�صلطني على رقاب �لنا�ض �ملتقم�صني رد�ء 
�صبحانه  قوله  ُي�صري  �ملعنى  هذ�  و�إىل  زورً�  �حلكم 
َلَنْحُن  ا  �إِنَّ ِفْرَعْوَن  ِة  ِبِعزَّ حكاية ملقالة �ل�صحرة: )َقاُلو� 
قوله  يف  �أ�صري  �لفا�صد  �لوهم  هذ�  و�إىل  �ْلَغاِلُبوَن(، 
ُدوِن  ِمن  �أَْوِلَياء  �ْلَكاِفِريَن  َيتَِّخُذوَن  ِذيَن  )�لَّ �صبحانه: 
ِ َجِميعًا(،  َة هلِلاّ َة َفاإِنَّ �لِعزَّ �مْلُوؤِْمِننَي �أََيْبَتُغوَن ِعنَدُهُم �ْلِعزَّ
ومن هذ� �لوهم كانت مقولة ر�أ�ض �ملنافقني �ل�صلويل 
�ْلأََعزُّ  َلُيْخِرَجنَّ  �مْلَِديَنِة  �إِىَل  َجْعَنا  رَّ )َلِئن  قال:  حيث 

ة، لأن لديه ماًل ومعه  (، كان �للعني يتخيل �أناّه هو �صاحب �لعزاّ ِمْنَها �ْلأََذلَّ
ُة َوِلَر�ُصوِلِه  ِ �ْلِعزَّ منافقون يطيعونه فرف�ض �هلل �صبحانه وهمه بقوله: )َوهلِلَّ

َوِلْلُموؤِْمِننَي َوَلِكنَّ �مْلَُناِفِقنَي َل َيْعَلُموَن(.
ة هلل جميعًا، كما  ولكن �ل�صاحلني �لعقالء �حلكماء يدركون �أن �لعزاّ

ُة َجِميعًا(. َة َفِللَِّه �ْلِعزَّ قال �هلل �صبحانه: )َمن َكاَن ُيِريُد �ْلِعزَّ
ليمنح  طاعته  �أح�صان  و�إىل  �هلل  �إىل  رجع  ة  �لعزاّ �ملوؤمن  �أر�د  فاإذ� 
�لعزيز مناط  كتابه  بنيَّ يف  �صبحانه  فاإن �هلل  ة،  �لعزاّ في�ض رحمته  له من 
ة لر�صوله  ة هلل ومنه �صبحانه، لأنه �لعزيز �حلكيم و�لعزاّ ة وهو �أن �لعزاّ �لعزاّ
منه �صبحانه، لأنه ر�صول منه ومطيع له وللموؤمنني باهلل وبر�صوله، و�ملوؤمن 
وتعزز برف�ض  و�لطاغوت،  �أطاع �هلل وكفر باجلبت  �إذ�  �إلاّ  موؤمنًا  يكون  ل 
َمراّ  على  �ل�صاحلني  موقف  ذلك  كان  كما  �صبحانه،  �هلل  لغري  �خل�صوع 
�حل�صني  �لإمام  �ل�صهد�ء  �صيد  موقف  هو  ذلك  على  �صاهد  و�أبرز  �لتاريخ 
)ع(، �لذي �أعلنه ُقبيل بد�أ �ملعركة يوم عا�صور�ء حيث قال: )�ألاّ و�أن �لدعي 
�بن �لدعي قد ركز بني �ثنتني، بني �ل�صلة و�لذلة، وهيهات منا �لذلة، ياأبى 
حمية  و�أنوف  وطهرت  طابت  وجحور  و�ملوؤمنون،  ور�صوله  ذلك  لنا  �هلل 
يف  ة  فالعزاّ �ملكارم(،  م�صارع  على  �للئام  طاعة  توؤثر  �أن  من  �أبية  ونفو�ض 

طاعة �هلل ورف�ض طاعة �لظاملني.
وهناك م�صدر �آخر للعزة وهو �لعلم، كما �أ�صار �إليه �صبحانه وتعاىل: 
�أُوُتو� �ْلِعْلَم َدَرَجاٍت(، فاأيها �لأعزة  ِذيَن  �آَمُنو� ِمنُكْم َو�لَّ ِذيَن  ُ �لَّ )َيْرَفِع �هللَّ
باهلل  �آمنتم  فاأنتم  معًا،  للعزة  منبعني  �أحرزمت  قد  �أنتم  �ل�صباب  �لطلبة 
و�لطاغوت،  �جلبت  طاعة  ورف�صتم  �لطاهرين  �لأئمة  وباأوليائه  وبر�صوله 
ومل تخ�صعو� لدعاة �لف�صاد و�لتمرد على �لدين وناأمل �أن حترزو� �لكر�مة 

بطاعته  باللتز�م  �صبحانه  لديه 

بغم�ض  كافة  بجو�رحكم  �خل�صوع  مبعا�صم  و�لتحرز  �ملعا�صي  عن  بالكف 
�لعني و�صم �لأذن وقطع �لل�صان عن ُكل ما يحرم توجهها �إليه وكما �أحرزمت 
�إىل �جلامعة و�صعيكم �حلثيث يف  �لعلم، فانتمائكم  �أل وهو  �لثاين،  �ملنبع 
عليه  �حل�صول  بغية  �لليايل  و�صهـركم  �صبيله  يف  �أنف�صكم  و�إتعابكم  ك�صبه 

ة و�لكر�مة. يك�صبكم �لعزاّ
و�أعملو� �أن �لعر�ق �ليوم بحاجة �إىل �لعلماء و�ملخرتعني و�ملتفتحني 
على �لعلوم �لتي ميكن من خاللها �أن تكت�صب �حلياة �لكرمية لهذ� �ل�صعب 
�ملظلوم �لذي ما ز�ل يتقلب يف ظلمات �حلرية منذ ��صطر�ر �لإمام �حل�صن 
�لأكباد. و�ملر�جع �صانهم �هلل ريب  �آكلة  �بن  �لهدنة مع  �إىل  �ملجتبى )ع( 
�هلل  رحمة  يتوقعون  �ملظلوم  �ل�صعب  من  �ملخل�صني  كل  ومعهم  �لدهور 
�جلامعات  �أ�ص�صت  �لتي  �ملفيدة  �لعلوم  يف  للتقدم  يوفقكم  �أن  يف  �صبحانه 

لأجلها.
و�علمو� �أن �لعر�ق ي�صلح �أن يكون �صيد �لعامل ملا ميلكه من �خلري�ت 
�لطبيعية و�لعقول �لنرية و�لنفو�ض �ملخل�صة �أمثالكم رو�د �لعلم و�لف�صيلة 
ة و�لكر�مة، �ألاّ ترون �أن معظم �لبالد �لإ�صالمية ُتلقب �ليوم بالبالد  و�لعزاّ
ولي�ض  �ملتخلفة،  بالبالد  �لغرب  �ل�صيا�صيني يف  بع�ض  وُيعرب عنها  �لنامية، 
جميعًا  علينا  فيجب  علينا،  فيه  غرينا  وتقدم  �لعلم  يف  لتاأخرنا  �إل  ذلك 
�ل�صعي يف ك�صب �لعلم لنحرر �أنف�صنا من ذلاّة �لعبودية لغري �هلل، ول نتمكن 

من �أن ن�صتفيد من خري�ت بلدنا، �إلاّ �إذ� تقدمنا يف �لعلم.
�أرجو �هلل �صبحانه �أن ياأتي ذلك �ليوم �لذي يكون �لعر�ق فيه متفوقًا 
على جميع �لعامل يف �لعلم و�ملعرفة..          

و�ل�صالم..

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللَّ
�حلمد هلل على ما �أنعم، وله �ل�صكر على ما �ألهم، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد عباد �هلل �ل�صاحلني، حممد بن عبد �هلل، وعلى �آله �لُغر �مليامني، و�للعنة على �أعد�ئهم �أجمعني.

�صمن تقديرنا جلهود �لدول �لتي �صعت يف م�صاعدة �لعر�ق، على خروجه من �لف�صل �ل�صابع من ميثاق �لأمم �ملتحدة �ملُجحف، نحث �مل�صوؤولني يف �لعر�ق، �أن يتحزمو� خلدمة �ل�صعب بعدما 
�أنك�صر طوق �لبند �ل�صابع عن رقبته، و�أن ت�صتد �ملر�قبة على �إد�رة �أمو�له.

وناأمل �أن يرتفع �ل�صيم �ملتمثل بالفقر و�لبطالة وفقد�ن �خلدمات عن �ل�صعب �ملظلوم. و�ل�صالم

على الهند اإذا اأرادت اأن تنت�سر اأن تقتدي بالإمام احل�سني..  تعلمت من احل�سني كيف اأكون مظلومًا فاأنت�سر..
غاندي.. حمرر الهند
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�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وزير خارجية 
جمه�رية اإيران الإ�سالمية

�سماحة املرجع ي�ستقبل معايل وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي الأ�ستاذ علي الأديب

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سيد رئي�س جمل�س 
حمافظة بغداد الأ�ستاذ كامل الزيدي

�سماحة املرجع ي�ستقبل ال�سيد الدكت�ر حامد حممد 
علي �سفري منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف العراق

�ملرجع  �صماحة  �أ�صار 
)د�م ظله( ـ لدى ��صتقباله 
خارجية  وزير  �صعادة 
جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية 
�أكرب  علي  �لدكتور  وكالة 
�أن  �صرورة  �إىل  �صاحلي، 
�أن  �لإ�صالمية  �لدول  تعي 
تها وكر�متها بالإ�صالم،  عزاّ
و�إن على �لدول �لإ�صالمية 

بتبادل  �لعامل  دول  ريادة  يف  تكون  �أن 
�لحرت�م فيما بينها وحفظ خ�صو�صياتها 
�صرورة  �إىل  �صماحته  د�عيًا  و�صيادتها، 
�لإير�نية،  �لعر�قية  �لعالقات  تطوير 
�أو  �قت�صاديًا  �أو  �صياحيًا  �أكان  �صو�ء 
تقنيًا، وهذ� ما �صيكون يف �صالح �لبلدين 
و�ملنطقة، بل ويف �صالح ��صتقر�ر �لو�صع 
للعامل  و�لقت�صادي  و�لأمني  �ل�صيا�صي 
ظله(  )د�م  �صماحته  ودعى  هذ�  كُكل، 

�إىل �صرورة �أن جتد �لدولتني )�لعر�قية 
جانب  يف  تطورً�  �أكث  �أطرً�  و�لإير�نية( 

�ل�صياحة �لدينية فيما بني �لبلدين.
�لدكتور  �صعادة  �أعرب  جانبه  من 
�صاحلي عن �صعادته يف هذ� �للقاء �لأبوي 
من لدن �صماحة �ملرجع )د�م ظله( وما 
م�صتعر�صًا  و�إر�صاد،  ن�صح  من  قدمه 
�إىل  م�صريً�  �لعر�ق،  يف  زيارته  �أهد�ف 
�لعر�ق  بني  �ل�صيا�صية  �لعالقات  تقدم 

و�إير�ن وعلى جميع �لأ�صعدة.

لدى  ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  �أكد 
��صتقباله �لأ�صتاذ علي �لأديب وزير �لتعليم �لعايل 
ينال  لن  �لوز�رة  هذ�  م�صو�ر  �إن  ـ  �لعلمي  و�لبحث 
لتزكية  �حلزم  �لعتبار  بعني  ياأخذ  مامل  �أهد�فه 
وحفظ  �لعلم،  لطلب  �لأ�صا�صية  �لركائز  و�حرت�م 
�جلنبة �لدينية �لتي هي جزء ل يتجز�أ ِمن طبيعة 

�ملجتمع �لعر�قي.
ُموؤكدً� �صماحته �أن هناك �أجند�ت ول �أ�صك 
عن  وبناتنا  �أبنائنا  ِمن  �لنيل  ُتريد  خارجية  �أنها 
طريق ن�صر ثقافة �لختالط و�مليوعة، وبالتايل جعل 
�أجو�ء طلب  �لعلمي بعيدً� عن  �أو  �حلرم �جلامعي 
�لعلم و�لتقدم خلدمة �لعر�ق، م�صريً� �صماحته �أن 
�أن يقدم م�صلحة  �لعايل  �لتعليم  وزير  على جهاز 
ماد�م  �أبنائه  م�صلحة  على  �لعر�ق  وبنات  �أبناء 
�إىل  �أبناءنا لن ي�صلو�  قد ت�صلم هذه �لأمانة، و�أن 
�لختالط  ماد�م  منهم  �ملطلوب  �لعلمي  �مل�صتوى 
و�أجند�ت �مليوعة حمدقة بهم، منبهًا على �صرورة 
طلب  �أجو�ء  على  �جلامعي  �حلرم  يف  �لقت�صار 
�حلرم  �إبعاد  ويجب  وح�صب،  فيه  و�لتقدم  �لعلم 
�لنتماء  يكون  �أن  ويجب  �لتحزب،  عن  �جلامعي 
للعر�ق فقط، و�إعادة �لتفكري يف هيكلة �جلامعات 

حتث  علمية  موؤ�ص�صة  جلعلها  �لعر�قية، 
طاقات  من  �أوتيت  ما  ِبُكل  للرقي  خطاها 

م�صريً�  و�ملعرفة،  �لعلم  مر�تب  �أعلى  لنيل 
تهمي�ض  على  عملت  �لبائدة  �لأنظمة  �أن 

�لإن�صانية  �صيما  �لعلمية  �لفروع  ِمن  �لكثري 
�ملعروف،  �لطائفي  مل�صو�رها  وذلك  منها، 

وهذ� ما يتطلب �لنظر و�لتمحي�ض يف ما يهم 
هذ� �ل�صدد، و�لعمل على تو�صيع �لرقعة �لعلمية 

و�إفر�غ ُكل و�صائل �لتمييز �لطائفي و�حلزبي �لتي 
كان فيها �مل�صو�ر �لعلمي �إبان �لعقود �ملبادة.

�لعايل  �لتعليم  وزير  �ل�صيد  �أكد  جانبه  من 
و�لبحث �لعلمي عن �صعادته لهذ� �للقاء �ملبارك، 

حقيبته  م�صو�ر  �صيحمله  ما  م�صتعر�صًا 
هذ�  �صعوبة  عن  مف�صحًا  هذه،  �لوز�رية 
و�لطائفية  و�لتحزب  �لع�صكرة  فاأن  �مل�صار 

ليلة  يف  تزول  لن  �ملباد  �لنظام  عليها  عمل  �لتي 
و�صحاها، موؤكدً� على توجيه �صماحة �ملرجع )د�م 
و�أن  �لعلم،  طلب  على  مقدم  �لإ�صالح  باأن  ظله( 
�لنرية  �لو�صاية  هذه  لأخذ  جادة  �صتكون  وز�رته 

بعني �لعتبار.

بارك �صماحة �ملرجع )د�م ظله( ملجل�ض 
و�لديني  �لوطني  �لإجر�ء  بغد�د  حمافظة 
و�لد�صتوري، يف غلق دور ن�صر �لف�صاد و�لنو�دي 
�لليلية، جاء ذلك لدى ��صتقباله �لأ�صتاذ كامل 
�لزيدي رئي�ض جمل�ض حمافظة بغد�د، م�صريً� 
�أقراّ �لعر�ق د�صتوره �لد�ئم و�لذي كان  �أن  بعد 
يف مقدمتها: )�إن �لإ�صالم دين �لدولة �لر�صمي، 
�صن  يجوز  ول  للت�صريع:  �أ�صا�ض  م�صدٌر  وهو 
�لإ�صالم(،  �أحكام  ثو�بت  مع  يتعار�ض  قانوٍن 
�صار ِمن �لالزم على جميع �جلهات �ل�صيا�صية 
و�لثقافية و�لوطنية �أن تعمل على حفظ مبادئه 
خمالفة  ُتعترب  خمالفتها  فاإن  �لأ�صا�صية، 
ومبادئ  ل�صيادة  ونق�صًا  د�صتورية،  قانونية 
وتقاليد و�أعر�ف �لعر�قيني، هذ� بغ�ض �لنظر 
�لرذيلة  �إ�صاعة  جتاه  �ل�صرعي  �ملحذور  عن 
و�صط جمتمع قدم �لغايل و�لنفي�ض وقارع جميع 
حفظ  �أجل  ِمن  و�ل�صطهاد  �لظلم  �أجند�ت 
و�لجتماعية  �لثقافية  وقيمه  وتقاليده  عاد�ته 
على  �صماحته  م�صددً�  و�لدينية،  و�لوطنية 
ُكل  جتاه  �لإجر�ء�ت  هذه  تن�صحب  �أن  �صرورة 
�مل�صابح  �أمثال  و�لرذيلة  �لف�صاد  ن�صر  مظاهر 

�ملختلطة.. وغريها.
هذ� وحث �صماحته على �صرورة �أن يرعى 
�مل�صوؤولون �لطبقة �لفقرية د�عيًا ُكل �مل�صوؤولني 
جتاه  �لوطني  بدورهم  و�لقيام  هممهم  ل�صحذ 
�أبناء هذ� �لوطن �ملحروم، موؤكدً� على م�صاألة 
هو  به  يقومون  ما  و�أن  وتطويرها،  �خلدمات 
جزء ِمن �لو�جب �ل�صرعي �مللقى على �أعناقهم، 
تق�صري  ُكل  عن  �لقيامة  يوم  م�صوؤولون  فهم 
�لأمرين  عانى  �لذي  �ملو�طن  �أذى  عنه  ينجم 

ِمن �صيا�صات �لأنظمة �لقمعية �لبائدة.
جمل�ض  رئي�ض  �ل�صيد  �أعرب  جانبه  من 
بتوجيهات  �صعادته  عن  بغد�د  حمافظة 
وت�صديد�ت �صماحة �ملرجع )د�م ظله( طارحًا 
بغد�د  حمافظة  جمل�ض  لن�صاطات  موجزً� 
و�لإن�صاين  �حل�صاري  �لوجه  تقدمي  �أجل  من 
ثنائية  تركته  ما  �إىل  م�صريً�  �لعر�ق،  لعا�صمة 
ظلم  من  �خلارجية  و�لأجند�ت  �ملباد  �لنظام 
وحيف ودمار كبري وقع على قطعات كبرية من 
دون  مل�صتوى  ت�صل  جعلتها  مما  �لعر�ق  �أبناء 
لرفع  حيوية  م�صاريع  هناك  �أن  موؤكدً�  �لفقر، 

�حليف عن �أبناء �لعر�ق �ملظلومني.

تكون  �أن  يجب 
�لإ�صالم  حماية  �أجندة 
�أدنى  دون  و�مل�صلمني 
�لعدو  ِمن  متييز 
و�خلارجي،  �لد�خلي 
�أعمال منظمة  �أهم  ِمن 
�ملوؤمتر �لإ�صالمي، بهذه 
حو�ر  د�ر  �لتو�صيات 
)د�م  �ملرجع  �صماحة 
ظله( مع �صفري منظمة 
يف  �لإ�صالمي  �ملوؤمتر 

�لعر�ق )�لدكتور حامد حممد علي(، حيث �أعرب 
�صماحته )د�م ظله( عن �متعا�صه و�أمله �ل�صديد ملا 
يعانيه �مل�صلمون يف �صتى بقاع �لأر�ض ِمن �لت�صتت 
باأكث من  �ل�صهيوين  �لكيان  و��صتهتار  و�لتفرقة، 
مليار ون�صف �ملليار ُم�صلم، ُمعربًا عن �صرورة ن�صر 
ثقافة �لت�صامح و�حرت�م جميع �ملذ�هب �لإ�صالمية، 
�إىل تفتيت �صمل  لإ�صقاط كل �ملخططات �لر�مية 
�ملنظمة  على  �إن  �أي�صًا،  موؤكدً�  �لإ�صالمية،  �لأمة 
�أن تتابع م�صار �أنظمة �لدول �لإ�صالمية وما تقوم 
به بع�صها ِمن حيف جتاه �َصعوبها، �أو ممار�صاتها 
�لطائفية جتاه �أي فئة ِمن فئات �مل�صلمني ومن تلك 
�حلالت موقف �حلكومة �ملاليزية �مل�صتغرب جتاه 
لأنهم  وحماكمتهم  هناك  )ع(  �لبيت  �أهل  �أتباع 
يقيمون �ل�صعائر �لدينية خالفًا لحرت�م �حلريات 
�لدينية، معربًا يف نف�ض �لوقت عن �أمله لالأ�صو�ت 
�أي  جتاه  �لتكفريية،  للفتاوى  �لنا�صرة  �ملنكرة 
م�صلم، موؤكدً� يف �لوقت ذ�ته، �أن �لنجف �لأ�صرف 
مقد�صات  على  �لعتد�ء  �إبان  ـ  فعلت  كما  �صتظل 
بنحو  �مل�صلمني 

عام و�أتباع �آل �لبيت )ع( بنحو خا�ض يف �صامر�ء 
ـ نا�صرة لل�صالم وحافظة �لدم �لإن�صاين  �ملقد�صة 
�أمام  م�صوؤولني  جميعًا  و�إننا  �ملُ�صلم،  عن  ف�صاًل 
بحزم  للوقوف  و�لقوة  �لوحدة  ثقافة  لن�صر  �هلل 
�صماحته  م�صريً�  �لإ�صالمية،  �لأمة  �أعد�ء  �أمام 
للمنظمة  �لإعالمية  �لو�صائل  تطوير  �صرورة  �إىل 
لالرتقاء بدورها �لريادي جتاه ر�صالتها �لإ�صالمية 

و�لإن�صانية.
حتيات  �ل�صفري  �صعادة  نقل  جهته  ِمن 
�لإ�صالمي  �ملوؤمتر  ملنظمة  �لعام  �لأمني  و�حرت�م 
�أوغلو  �إح�صان  �لدين  �أكمل  �لربوف�صور  معايل 
�لثقافة  �لنجف عا�صمة  موؤكدً� �هتمامه مبو�صوع 
�لإ�صالمية لعام 2012، كما و�صكر �صعادة �ل�صفري 
�لأ�صرف  �لنجف  يف  �لدينية  �ملرجعية  �أبوة 
�أي�صًا  م�صتعر�صًا  �مل�صلمني،  جميع  على  وعطفها 
�لإ�صالمي وما تقوم به من  �ملوؤمتر  م�صار منظمة 
�مل�صلمني،  بني  �ل�صدع  ر�أب  يف  ت�صب  ن�صاطات 
�لعدو  �مل�صلني جتاه  ُكل  عن  �لدفاع  نحو  لالرتقاء 
�لعرق  يف  �ملنظمة  ن�صاطات  �صارحًا  �خلارجي، 
وباقي دول �لعامل �لإ�صالمي، م�صريً� لنمو �ملوؤ�ص�صة 

يف جو�نبها �لإد�رية و�لقت�صادية.

لو كان احل�سني منا لن�سرنا له يف كل اأر�س راية، ولأقمنا له يف كل اأر�س منرب، ولدعونا النا�س اإىل امل�سيحية با�سم احل�سني. 
اأنطوان بارا
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تلبية لت�جيهات �سماحة املرجع )دام ظله( 
ال�سادة احلق�قي�ن العراقي�ن وقيادة �سرطة 
النجف الأ�سرف يف�س�ن النزاع احلا�سل بينهما

وفد من القيادة العامة للق�ات امل�سلحة يقدم ال�سكر ل�سماحة املرجع 
)دام ظله( ملا اأبداه من اأب�ة وعطف كبري يف حّل امل�سكلة العالقة بني 

�سرطة حمافظة النجف الأ�سرف واحلق�قيني العراقيني

يوم  �إ�صر�قة  مع 
ُكل  �أعرب   )2010/12/15(
�لعر�قيني  �حلقوقيني  �ل�صادة  ِمن 
�لنجف  حمافظة  �صرطة  وقيادة 
�لكبري  �صكرهم  عن  �لأ�صرف، 
�لأبوي  بالدور  �لو�فر  و�عتز�زهم 
�صماحة  �أبد�ه  �لذي  �لكبري  و�لعطف 
�ملرجع )د�م ظله(، حلل �مل�صكلة �لعالقة 
بني جهازي �حلقوقيني �لعر�قيني و�صرطة 
يف  ذلك  جاء  �لأ�صرف،  �لنجف  حمافظة 
�ملوؤمتر �لذي �أقيم يف باحة مكتبه �ملبارك، 
�أعدت وثيقة باركها �صماحة �ملرجع  �أن  بعد 
)د�م ظله( لتحول دون �لوقوع يف �لإ�صكالت 
بني �حلقوقيني و�أجهزة وز�رة �لد�خلية، هذ� 
و�أعرب �أقطاب �ل�صادة �حلقوقيني عن �صرورة 
جميع  على  �حل�صارية  �لوثيقة  هذه  تفعيل 
�لوقوع  دون  للحيلولة  �لعر�قي  �ل�صارع  �أ�صعدة 
يف مثل هذه �لإ�صكالت، وقطع د�بر �ل�صوء �لذي 
ُير�د منه زرع �لفتنة و�لبلبلة بني �أو�صاط �ل�صارع 
عر�صت  قد  �لق�صية  هذه  �أن  يذكر  �لعر�قي، 
فوجه  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  مكتب  على 
مكتب �صماحة �ملرجع )د�م ظله( ر�صالة تدعو 

للتهدئة، ويف ما يلي ن�صها:
ب�سمه تعاىل

و�ل�صالة  لدينه  هد�يته  على  هلل  �حلمد 
�آله  وعلى  �مل�صطفى  نبيه حممد  على  و�ل�صالم 

�لغر �مليامني.
�صدق  �إِْخَوٌة(  �مْلُوؤِْمُنوَن  ا  َ )�إِمنَّ تعاىل:  قال 

�هلل �لعلي �لعظيم.
�لعظمى  �هلل  �آية  �صماحة  مكتب  يدعو 
ح�صني  ب�صري  �ل�صيخ  �لكبري  �لديني  �ملرجع 
�ملحاميني  نقيب  �ل�صيد  ظله(  )د�م  �لنجفي 
يف  �حلقوقيني  �إحتاد  رئي�ض  و�ل�صيد  �لعر�قيني 
�ملتعلقة  بالإجر�ء�ت  �ل�صري  تعليق  �إىل  �لعر�ق 
�لنجف  بالإ�صكالت �حلا�صلة مع قيادة �صرطة 
�ل�صرطة  وقيادة  �ملحامني  ندعو  كما  �لأ�صرف 
�لإ�صكالت  تلك  حلاّ  �إىل  �لأ�صرف،  �لنجف  يف 
بالطرق �ملعقولة و�لبتعاد عن �لت�صعيد، حفظًا 

للو�صع �لعام، ومن �هلل �لتوفيق و�ل�صد�د..
�إد�رة �ملكتب

على  ظله(  )د�م  �صماحته  و�صدد  هذ� 
�لعر�ق  �أبناء  قطاعات  جميع  تعمل  �أن  �صرورة 
م�صتقل  عر�ق  نحو  نحل  كخلية  معًا  �لغيارى 
ي�صوده �لأمن و�لحرت�م فيما بني �أبنائه، وجعل 
�لنجف  تكون  و�أن  و�حدً�،  همًا  �لعر�قي  �لهم 
�لأ�صرف ك�صابق عهدها منار عز ورقي وحت�صر، 
يقطف ثمارها ُكل �أبناء �لعر�ق، لل�صري به نحو 
ظله(  )د�م  �صماحته  مبتهاًل  �ل�صو�ب،  جادة 
�لعر�ق  يحفظ  �أن  ��صمه(  )عز  �لباري  �إىل 
�ملر�صو�ض  كالبنيان  يجعلهم  و�أن  و�لعر�قيني، 
ي�صودهم �حُلب و�لوئام، و�أن يبعد كل منا�صيء 

�لفنت عن �أبناء هذ� �لوطن �لعزيز.

ُي�صلح  بل  يحكم!  ل  َمن  �لق�صاة  �أجنح 
بني �لأخوة �ملتخا�صمني، و�أن �لأجر و�لثو�ب 
و�أن  �ل�صلح،  يف  �أخاه  ي�صبق  مِلَن  �جلزيل 
ماد�مت  بال  لها  يهد�أ  لن  �لدينية  �ملرجعية 
بهذه  �لعر�ق،  باأبناء  حتدق  م�صكلة  هناك 
�ملرجع  �صماحة  ��صتقبل  �ملباركة  �لكلمات 
�لعام  �لقائد  مكتب  ِمن  وفدً�  ظله(  )د�م 
للقو�ت �مل�صلحة، حاثًا �صماحته على �صرورة 
�أن تتخذ �جلهات �مل�صوؤولة يف �أعينها خدمة 
�أبناء �لعر�ق ِبُكل ما �أوتيت ِمن قوة، وم�صددً� 
تقدمي  جتاه  بـحزم  �لعمل  �صرورة  على 
باجلانب  و�لرتقاء  �لأ�صا�صية،  �خلدمات 

فاإن  �مل�صتويات،  �أعلى  �إىل  �لأمني 

هموم  �أوىل  ِمن  �لعر�قي  �لدم  على  �حلفاظ 
وقدم  هذ�  �لأ�صرف،  �لنجف  يف  �ملرجعية 
�لوفد �صالم وتقدير و�ُصكر وفد مكتب �لقائد 
�لعام للقو�ت �مل�صلحة، ملا �أبد�ه �صماحة �ملرجع 
)د�م ظله( ِمن وقته �ملبارك حلل �خل�صومة 
و�صرطة  �لعر�قيني  �حلقوقيني  بني  �لعالقة 
حمافظة �لنجف �لأ�صرف، موؤكدين �أن موقف 
ز�ل  وما  كان  �لأ�صرف  �لنجف  يف  �ملرجعية 
�ملز�لق  ُكل  ِمن  �لعر�ق  حلفظ  �أمان  �صمام 
�ملر�جع  ولول  بالعر�قيني  �ملحدقة  و�مل�صاكل 

�لعظام ملا و�صل �لعر�ق لرب �ل�صالم.

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ممثل العراق يف 
الأمم املتحدة الدكت�ر حامد البياتي

رئي�س املزارات ال�سيعية يف كربالء املقد�سة

لدى  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  �أكد 
�لعر�ق  يف  �ملتحدة  �لأمم  ممثل  ��صتقباله 
�لعر�ق  على  �أن  �لبياتي،  حامد  �لدكتور 
�إمكانياته  ُكل  و�صحذ  طاقاته  ُكل  ��صتثمار 
�حلرمان  �صني  من  فاته  ما  ليعو�ض 
و�حل�صار �لظامل عليه، نحو �صنوف �لتطور 
و�لتقني،  و�لتكنولوجي  و�لعلمي  �حل�صاري 
ِمن  بالتخل�ض  �هلل  حباه  �أن  بعد  وذلك 
جر�ء  �ملتحدة،  �لأمم  مليثاق  �ل�صابع  �لبند 
�صماحته،  م�صددً�  �ملباد،  �لنظام  حماقات 
�إن على ممثليات �لعر�ق يف �ملحافل �لدولية 
و�لإن�صاين  �حل�صاري  �لو�قع  تعك�ض  �أن 
�لو�صائل  ب�صتى  و�لعمل  للعر�ق،  و�لتاريخي 
و�لرقي  و�لتقدم  �ملعرفة  و�صائل  لإي�صال 
�ملحرومني،  �لعر�ق  �أبناء  و�إىل  بلدهم  �إىل 
فعلى  �جلهل،  �صني  من  ل�صتنقاذهم 
��صتحد�ث  يف  �لتفكري  جميعًا  �لعر�قيني 
�لقت�صادية  و�لأدو�ت  �لطاقة  و�صائل 
بالعر�ق  للو�صول  و�لزر�عية،  و�ل�صناعية 
�لعر�ق  فاأن  �ملتقدمة،  �لدول  م�صاف  �إىل 
بلدً� غنيًا بالطاقات و�لثو�ت و�لعقول، هذ� 
�مل�صوؤولة  �لعر�قية  �جلهات  �صماحته  ودعا 
متعلقات  جميع  لغلق  دءوب  ب�صكل  �لعمل 
�لفر�صة  هذه  و��صتثمار  �ل�صابع،  �لبند 

�لتاريخية.
هذ� و�أكد �صماحته �أن �لنجف �لأ�صرف 
�لو�قعية  �لنظرة  عك�ض  �صرورة  على  ت�صدد 

ويف  �ملجتمعات  ثقافة  يهم  ملا  و�ل�صحيحة 
و�لنظرة  �لأديان،  حو�ر  م�صاألة  مقدمتها 
�ملر�أة  حقوق  مل�صاألة  �ل�صحيحة  �لإ�صالمية 
َتكن  مل  �لإ�صالمية  �لنظرية  فاأن  و�لطفل، 
�جلهل  ملظاهر  ر�عية  �لأيام  ِمن  يومًا 
و�لتخلف جتاه معاملة �ملر�أة و�لطفل، غري �أن 
َمن يدعي �لإ�صالم ِمن �ملتطرفني ولالأ�صف 

�ل�صديد هم َمن �أ�صاء لالإ�صالم و�أهله.
عن  �لبياتي  �لدكتور  عرب  جانه  ِمن 
و�صل  كلما  م�صريً�:  �للقاء،  بهذ�  �صعادته 
�لعظام  ومر�جعها  �لأ�صرف  �لنجف  �صوت 
�إىل �ملحافل �لدولية جند �أن �لعامل �لغربي 
�ملدينة  هذه  حتمله  ملا  �إعجاب  وقفة  يقف 
ح�صاري  وعلو  رقي  ِمن  ورجالتها  �ملقد�صة 
ملا مل ي�صل �إليه �لغرب بعد، هذ� و��صتعر�ض 
�مل�صلمون  يعانيه  ما  بع�ض  �لبياتي  �لدكتور 
ِمن ت�صويه ملا ينقل ِمن �أفكار مغايرة للدين 
للقر�آن  �خلاطئة  �لرتجمات  مقدمتها  ويف 
�لكرمي و�لتي �صيقت ح�صب �لأذو�ق �ملذهبية 
وقدم  هذ�  �ل�صديد،  ولالأ�صف  �ملتطرفة 
�صماحة �ملرجع )د�م ظله( يف هذ� �ل�صدد 
��صتعد�د �لنجف �لأ�صرف مبر�جعها �لعظام 
�ملثقفني  حاثًا  �إ�صكاليات،  هكذ�  ملعاجلة 
و�لكتاب �لإ�صالميني ل�صرورة �لعمل بكل ما 
�لإ�صالم  �صورة  �إىل  للو�صول  قوة  ِمن  �أوتو� 

�حلقيقية للب�صرية جمعاء.

�صماحة  �أكد 
ـ  �ملرجع )د�م ظله( 
لدى ��صتقباله �ل�صيد 
رئي�ض  �ملحنا  عماد 
�ل�صيعية  �ملز�ر�ت 
يف كربالء �ملقد�صة ـ 
�إن �لهتمام باملر�قد 
يعك�ض  �ملقد�صة 
�حل�صارية  �لو�جهة 
�أي  لدى  و�لدينية 
بنا  فكيف  جمتمع، 

ونحن نقف حتت ظالل �أقد�ض و�أطهر بقاع 
�لعامل، ملا حتويه ِمن �أئمة �أهل بيت �لع�صمة 
حاثًا  �ل�صاحلني،  �هلل  و�أولياء  و�لطهارة 
جميع  ليقدمو�  �مل�صوؤولني  جميع  �صماحته 
�ملر�قد  هذه  وتطوير  خلدمة  �إمكانياتهم 
�لكر�م  �لز�ئرين  خدمة  وهكذ�   �مل�صرفة، 

تفعيل  �أن  م�صريً�  �أمامهم،  �لعقبات  وتذليل 
للعباد  خرٌي  فيه  �لديني  �ل�صياحي  �جلانب 
و�لبالد، هذ� وقدم �ل�صيد �ملحنا جملة ِمن 
�لقريب،  �لوقت  يف  عقدها  �ملزمع  �مل�صاريع 

معربًا عن �صعادته بهذ� �للقاء �ملبارك.

اإن الإمام احل�سني وع�سبته القليلة املوؤمنة عزموا على الكفاح حتى املوت، وقاتلوا ببطولة وب�سالة ظلت تتحدى اإعجابنا 
واإكبارنا عرب القرون حتى يومنا هذا..      الكاتب املوؤرخ الإنكليزي بر�سي �سايك�س
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امل�اكب احل�سينية �سماحة املرجع ي�ستقبل الدكت�ر حممد التيجاين ال�سماوي
يف رعاية ورقابة املرجعية

اأنا اأحببت العراق للنجف الأ�سرف

�سماحة املرجع ي�ستقبل وفداً من علماء البحرين

�سماحة املرجع ي�ستقبل وفداً ِمن علماء واأ�ساتذة 
ح�زة قم املقد�سة

ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  ��صتقبل 
�ل�صماوي،  �لتيجاين  حممد  �ل�صيد  �لدكتور 
�لوعي  �نت�صار  �إن  �للقاء  هذ�  يف  �صماحته  �أكد 
�لإ�صالمي �لأ�صيل بات ي�صكن �لقلوب يف �أق�صى 
�لعلماء  بربكة  وذلك  �حلمد،  وهلل  �لأر�ض  بقاع 
�لأ�صيل،  �لإ�صالمي  للفكر  �لنا�صرين  و�ملفكرين 
حاول  �لذين  �لأعظم  �لر�صول  بيت  �آل  وبربكة 
�أن  ظلموهم  �لذين  ِمن  و�ملتكربين  �جلبابرة 
هدم  بغية  �لو�قع  ويدل�صو�  �حلقائق  يخفو� 
ِمن  �ل�صجرة �خلبيثة  تتمكن  ومل  �لإ�صالم، هذ� 
�لنيل ِمن �لدوحة �لعلوية �ملباركة، وبف�صل ثورة 
ذكر�ها  نعي�ض  و�لتي  �ل�صالم(  )عليه  �حل�صني 

هذه �لأيام، كما و�أطماأن �صماحته على �ملوؤمنني 
تون�ض،  يف  باخل�صو�ض  �لعربي  �ملغرب  بالد  يف 
على  �لتيجاين  �لدكتور  �ل�صيد  �أطلع  جانبه  من 
و�لطهارة  �لع�صمة  بيت  �آل  �نت�صار مذهب  و�قع 
مبجرد  �أنه  موؤكدً�  �لبالد  تلك  يف  كبري  ب�صكل 
�لتاريخية  �حلقائق  على  �ملوؤمنون  يطلع  �أن 
بيت  باآل  �لإميان  �أح�صان  �أنف�صهم يف  �صيجدون 
و�آله و�صلم(،  �لر�صول �لأعظم )�صلى �هلل عليه 
هذ� و�أعرب �لدكتور عن �صكره �لكبري ل�صماحة 
�لتي  �لأ�صرف  وللنجف  ظله(  )د�م  �ملرجع 
�أثبتت بحق �أنها منار عِز وكر�مة وحق لالإ�صالم 

�لأ�صيل.

�أوعز �صماحة �ملرجع )د�م ظله( لوفد رفيع 
�ل�صيخ  �صماحة  تر�أ�صه  �ملبارك  �مل�صتوى من مكتبه 
�ملو�كب  وتفقد  لزيارة  عزه(  )زيد  �لنجفي  علي 
�حُل�صينية، بجولة ميد�نية، حلث �ملوؤمنني وخدمة 
�لدرب �خلالد،  �ل�صري يف هذ�  على  �حل�صني )ع( 
�ل�صارع ملا يحتاجونه من ن�صائح  وتوجيه وت�صديد 
و�إر�صاد ميد�ين، فكانت لف�صيلة �ل�صيخ علي �لنجفي 
)زيد عزه( وقفات وكلمات، �صبت يف حث �ملوؤمنني 
للُح�صني  وخدمتهم  �صعائرهم  يجعلو�  �أن  على 
�ل�صهيد و�لتقرب �إىل �هلل )عز وجل( وت�صري نحو 

�لهدف �حل�صيني �ل�صامي يف �لأمر 
ويف  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف 
بالو�جبات  �للتز�م  مقدمتها 
يكون  و�أن  �ملحرمات،  عن  و�لنهي 
�أطار  يف  ي�صب  �ملوؤمنني  حر�ك 
لأئمة  و�ملو�لة  و�لتو��صل  �لبيعة 
�صفن  فهم  و�لطهارة،  �لع�صمة 
�أن  �ملوؤمنني  على  م�صددً�  �لنجاة، 

�حُل�صيني  �ملنرب  عن  يبتعدو�  ل 
فهو �ملدر�صة �حُل�صينية �خلالدة 

و�أ�صار  هذ�  �لتاأريخ،  مر  على 
�صماحته: �إن �لعر�ق �صيبقى ـ مهما 

فعل �جلبابرة و�لأباطرة ِمن و�صائل 
بذكر  يلهج  ُح�صينيًا،  ـ  وت�صريد  قتل 

وكانت  هذ�  و�آله،  و�لر�صول  �حُل�صني 
لوقفات �صماحة �صيخنا �لنجفي �لد�فع 

�لكبري لتاأجيج �لوجد�ن �لعر�قي يف ُحب 
�حُل�صني �ل�صهيد )ع(.

ل ميكن �أن ت�صمو� �لنف�ض بدون �جل�صم �ل�صليم 
وهكذ� ل ميكن للج�صم �أن ي�صلم بدون �لروح، و�أنتم 
تعلمون �أن �أوربا تعاين من �جلفاف �لروحي، ونحن 
فعلى  و�لتكنولوجي،  �لتقني  �لتخلف  من  نعاين 
ثرو�ت  من  ـ  �ملوؤهالت  ُكل  �أمتلك  �أن  بعد  �لعر�ق 
�إ�صرت�تيجي  وموقع  نرية،  عر�قية  وعقول  طبيعية، 
عاملي.. وو ـ  لكي يكون �صيدً� للعامل �أن ي�صل لأعلى 
مر�تب �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لتقدم و�لرقي �لذي 
قد  �لعلمية  �حلوزة  فاإن  �لأبد�ن،  علم  به  ي�صلح 
كفتكم علم �لأديان، و�رتقت بكم نحو علوم �لروح 
وتزكية �لأنف�ض و�لرتقاء بها، فما على �لعر�قيني 
�إلاّ �أن ي�صلو� بالنظرية نحو �لتطبيق، بهذه �ملحاور 
حث  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  لدن  من  �لقيمة 
م�صيفًا:  بها،  �لتقني  �ملعهد  طلبة  �أ�صاتذة  وفد 
�أن  عليكم 

و�أن  �أبنائنا  نفو�ض  يف  للعر�ق  �حلب  روح  تزرعو� 
جتعلو� �أهد�فهم ت�صري نحو نيل �أعلى مر�تب �لعلم 
ل  و�أن  و�لعلمي،  �لأكادميي  و�لتخ�ص�ض  و�ملعرفة 
وم�صريً�  فقط،  �ل�صهادة  نيل  �لطالب  هدف  يكون 
للوطن  �حلب  روح  �أبنائنا  نفو�ض  يف  بثو�  �أي�صًا: 
و�لعر�ق و�لدين، و�إين �أدعو� �هلل ـ و�لقول ل�صماحة 
فيه  يكون  �لذي  �ليوم  لذ�ك  ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع 
�لعر�ق مكتفيًا يف ُكل م�صائل حياته عن �لعامل ُكله، 
لأن �هلل وعدنا باأن �لعر�ق �صيكون �صيدً� للعامل ُكله، 

بحكومة �لإمام �ملنتظر )عج(.
�لنرية  �لكلمات  تلك  �لأ�صاتذة  و�صكر  هذ� 
�لتي عربو� عنها باأنها: تزرع روح �لأمل يف �أنف�صنا 
�آملني  �لعر�ق،  جلر�حات  بل�صم  وهي  جديد،  من 
�أن تكون هذه �ملحا�صرة م�صو�رهم �لقادم خلدمة 

�لعر�ق و�أبناء �لعر�ق.

�أ�صار �صماحة �ملرجع )د�م ظله( �إىل مكانة 
ُكل  قلوب  يف  و�لروحية  �لعلمية  �لأ�صرف  �لنجف 
�لأ�صرف  �لنجف  �إن  قوله:  عن  معربًا  �مل�صلمني، 
�صتبقى منار عز وفخر لالإ�صالم و�مل�صلمني قاطبة، 
�أ�صرف �خللق بعد ر�صول �هلل  وذلك بربكة مرقد 
يف  ذلك  جاء  ـ  )ع(  �ملوؤمنني  �أمري  �لإمام  )�ض( 
دولة  ووجهاء  علماء  من  لوفٍد  �صماحته  ��صتقبال 
�أو�صاع  على  �صماحته  و�طماأن  هذ�  ـ،  �لبحرين 

ململكة  �أن  م�صريً�  �لبحرين،  دولة  يف  �ملوؤمنني 
�لبحرين علقة وحلمة كبرية مع �لنجف �لأ�صرف، 

و�أن هذ� �لتو��صل مَل يكن وليد �ل�صاعة.
عن  �لبحرين  علماء  �ل�صادة  و�أعرب  هذ� 
�ملرجع  �صماحة  �صاكرين  �للقاء،  بهذ�  �صعادتهم 
)د�م ظله( ملنحهم ِمن وقته �ملبارك، معربني عن 
�رتياحهم ملا لقوه يف �لعر�ق من ُح�صن �ل�صيافة 

وطيب �أهله.

على  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  �أكد 
ِمن  �لعلم  طالب  لتقريب  �لعربية  �للغة  دور 
�لر�صول  �لعرب  و�صادة  �لأمم  �صادة  ف�صاحة 
�لأعظم )�ض( و�آهل بيته �لأطهار )ع(، منبهًا 
طالب �لعلم �إىل عدم �لكتفاء مبطالعة �لكتب 
بذلك  �صيكون  فاإنه  �لب�صيطة،  �للغة  ذو�ت 
�ل�صطور  بني  ملا  �لو�صول  نف�صه  على  �صياّع  قد 
لغة  لفهم  وبالتايل  للرو�ية  قر�ءتهم  �أثناء 
ع�صر �لت�صريع، جاء ذلك لدى ��صتقباله وفدً� 
�ملقد�صة،  قم  حوزة  و�أ�صاتذة  علماء  من 

م�صتعر�صًا �أي�صًا جو�نب تروي�ض �لأنف�ض وخلق 
�لتز�مًا  �لعلوم،  لتلقي  �ل�صاحلة  �لأر�صية 
مناهج  على  و�صريً�  و�آله  �لر�صول  بو�صايا 
�صل�صلة  �صماحته  وقدم  هذ�  �لأبر�ر،  علمائنا 
�لدينية  �لعلوم  لطلبة  �لقيمة  �لن�صائح  من 
و�أ�صاتذتها مقدمًا �صماحته �صل�صلة من �لو�صايا 
�لو�فر  �صكره  �لوفد عن  و�أعرب  �لعطرة، هذ� 
ملا قدمه �صماحة �ملرجع )د�م ظله( ِمن وقته 
يف  ت�صب  قيمة  �أبوية  ن�صائح  وِمن  �ملبارك 

خدمة �لعلم و�لإ�صالم.

احل�سني بن علي ينطوي على اأ�سمى معاين ال�ست�سهاد يف �سبيل العدل الجتماعي..
الباحث الإنكليزي/ جون اأ�سر
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يجب اأن يك�ن رجل الدين قدوة للم�ؤمنني 
باأعماله واأفعاله قبل اأق�اله

�سماحة املرجع ي�ستقبل وفد الهالل الأحمر الإيراين

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل الأمني العام مل�ؤ�س�سة الغري

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�ف�د املعزية با�ست�سهاد الإمام 
احل�سني )ع( واآله و�سحبه الربرة، ومكتبه املبارك ُيحيي املنا�سبة

اإن الأئمة )ع( كان�ا يحب�ن العراقيني لتميز عق�لهم، فبالعقل 
يعبد اهلل ويحمد وت�ستقيم الأمم

يكون  �أن  ويجب  �هلل،  هو  �لأول  �لـُمطاع 
قولنا مع عملنا وجو�رحنا ت�صب يف طاعة �هلل، 
ل�صار  فقط،  ذلك  على  د�ًل  �لكالم  كان  فاإن 
نفاقًا، مع هذه �لإر�صاد�ت �لروحية �ملباركة من 
�صيوخ  ��صتمع  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  لدن 
ووجهاء ع�صائر حمافظة مي�صان، لي�صيف �إليهم 
)د�م ظله(: و�إن طاعة �لر�صول �لأعظم )�ض( 
و�آله �لكر�م )ع( ت�صب يف طاعة �هلل لأنهم هم 
�لدين، وعلى نهجم  و�أ�صول  �لتوحيد  َمن علمنا 

هذ�  )ع(،  �لبيت  �أهل  �أتباع  من  �لربرة  �صار 
و��صتعر�ض �صماحته جملة من �صرية �لأ�صحاب 
و�لإمام علي )ع( وكيف  للر�صول )�ض(  �لربرة 
�لت�صدي لكل و�صائل  �أ�صحابهم على  �أنهم ربو� 
و�أن  �لظلم،  مقارعة  مقدمتها  ويف  �لنحر�ف 
للوعي  للو�صول  خطانا  نحث  �أن  جميعًا  علينا 
و�لفكر �لإ�صالمي �لأ�صيل و�أن نتم�صك باآل بيت 
وكر�متنا  جناتنا  فبهم  و�لطهارة،  �لع�صمة 

وعزتنا.

على  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  حث 
�صرورة �أن ي�صري �جلهاز �لتبليغي ورجال �لدين 
و�صبابنا،  �أبنائنا  خلدمة  �لعلمية  �حلوزة  يف 
و�لفكرية  �لإعالمية  �لهجمة  ِمن  و�نت�صالهم 
�لأبوية  �لإر�صاد�ت  هذه  جاءت  للدين،  �ملعادية 
�لأمني  ��صتقباله  لدى  �ملرجع  �صماحة  لدن  من 
�صماحته  و�أ�صار  هذ�  �لغري،  ملوؤ�ص�صة  �لعام 
�حلوزة  بني  و�لتقريب  �لتو�أمة  حو�ر  �صدد  يف 

و�جلامعة، �إن �حلوزة �لعلمية تفتح �أبو�بها ِلُكل 
َمن يبغي �لو�صول ملقا�صد �ل�صريعة، و�أن �لنجف 
�لأ�صرف بحوز�تها تفتح �أبو�بها للهد�ية و�لن�صح 
�لها�صمي  �ل�صيخ  قدم  جانبه  من  و�لإر�صاد، 
�صرحًا مِلا يقوم به مركز �لدر��صات بني �حلوزة 
و�جلامعة، و�إقر�ر حقيقة �لأبوة من لدن �حلوزة 

�لعلمية لالأكادمييني و�جلامعيني.

�صماحة  ��صتقبل 
عددً�  ظله(  )د�م  �ملرجع 
من  �ملعزية  �لوفود  من 
خمتلف حمافظات �لقطر 
ملنا�صبة  وذلك  وخارجه، 
�حل�صني  �لإمام  ��صت�صهاد 
حيث  �ل�صالم(،  )عليهما 
فاجعة  �صماحته  ��صتذكر 
�لطف �لأليمة وما حل باآل 

بيت �لنبوة )عليهم �ل�صالم(، موؤكدً� �أن ثورة 
�لطف هي منار عزاّ و�صالح لكل �ملوؤمنني بل 
لكل �لإن�صانية جمعاء، و�أن فيها درو�ض وعرب 
مل يكن لها نظري يف �صجل �لتاأريخ �لب�صري، 
م�صرية  من  ي�صتوحي  �أن  عاقل  ُكل  فعلى 
�خللود هذه، ومن �جلدير بالذكر �أن مكتب 

�ملرجع )د�م ظله(  �صماحة 

فرتة  طيلة  باملنا�صبة،  عز�ء  جمل�ض  �أقام 
�حلر�م،  حمرم  �صهر  من  �لأوىل  �لع�صرة 
�حل�صيني  �خلطيب  ف�صيلة  منربه  �رتقى 
من  �لعديد  ح�صره  �لطفيلي،  �صالح  �ل�صيخ 
ف�صالء  من  وجمع  �لدينية  �ل�صخ�صيات 
�ملوؤمنني  من  وجانب  �لدينية،  �لعلوم  وطلبة 

�ملتو�فدين من خمتلف �ملحافظات.

بعد �أن �أ�صتقبل �صماحة �ملرجع )د�م ظله( 
وفدً� ِمن جمعية �لهالل �لأحمر �لإير�ين يف مكتبه 
�ملبارك، �أ�صار �إىل �صرورة تالحم �لأخوة �لإميانية 
�لإن�صانية  توؤمن  �أن  و�صرورة  �مل�صلمني،  بني  فيما 
جمعاء بقدرة �لباري عز ��صمه يف ت�صديد �أعمال 
�لفرد، وبالتايل �صيكون ُكل ما نقوم به حتت ميز�ن 
�صرورة  �إىل  ذلك  بعد  م�صريً�  عقابه،  �أو  ثو�به 
بني  فيما  �جلو�ر  وُح�صن  �لأخوة  روح  تالحم 
د�عيًا  و�لإير�ين(،  )�لعر�قي  �جلارين  �لبلدين 
�أي�صًا: �إن حفظ �لتبادل �ملعريف فيما بني �لبلدين 
�ملنطقة،  و�صالح  �لإ�صالم  �صالح  يف  �صي�صب 
�لأحمر  )�لهالل  به  يقوم  ما  �صماحته  مباركًا 
يف  خ�صو�صًا  م�صاريع  من  و�لإير�ين(  �لعر�قي 
�لعتبات  وزيار�ت  �لدينية  �ملو��صم  خدمة  جمال 
�ملقد�صة، موؤكدً� �أن هكذ� م�صاريع خرية هي من 
د�عيًا  �مل�صوؤولة،  �جلهات  على  �لو�جبات  �أب�صط 

�لباري  د�عيًا  و�أكث  �أكث  �جلهود  تكثيف  �إىل  �صماحته 
وزو�ر  �لعر�ق  يهم يف خدمة  َمن  ُكل  يوفق  �أن  ��صمه  عز 
عن  �لوفد  �أع�صاء  �أ�صار  جانبهم  من  �ملقد�صة،  �لعتبات 
�لدين  مر�جع  مع  �ملبارك  �للقاء  لهذ�  �صكرهم  عمق 
من  به  �صيقومون  ما  م�صتعر�صني  �لأ�صرف،  �لنجف  يف 

م�صاريع م�صرتكة مع جمعية �لهالل �لأحمر �لعر�قي.

َقاُلو�  ِذيَن  �لَّ )�إِنَّ 
ُل  َتَتَنزَّ ��ْصَتَقاُمو�  ُثمَّ   ُ �هللَّ َربَُّنا 
َتَخاُفو�  �أَلَّ  �مْلَاَلِئَكُة  َعَلْيِهُم 
ِة  نَّ ِباجْلَ َو�أَْب�ِصُرو�  َزُنو�  حَتْ َوَل 
�لآية  بهذه  ُتوَعُدوَن(،  ُكنُتْم  ِتي  �لَّ
�ملرجع  �صماحة  �فتتح  �ملباركة 
ِمن  وفٍد  �إىل  توجيهاته  )د�م ظله( 
و�أئمة جو�مع حمافظة دياىل  علماء 
�أكد  حيث  و�ل�ُصنة،  �ل�صيعة  �أبناء  ِمن 
�صرورة  على  �للقاء  هذ�  يف  �صماحته 
�أن تتوحد جهود علماء �لأئمة �لإ�صالمية 
للت�صدي بالقول و�لفعل معًا لإ�صالح �لأمة 
و�حليلولة دون �إيقاع �ملُ�صلمني بني �أيدي َمن 
ُيحاول تفتيت �أمة �حلبيب حممد )�صلى �هلل 
عليه و�آله(، ويف �صدد م�صار عملية �لإ�صالح 
�أ�صار �صماحته: يجب �أن يكون رجل �لدين قدوة 
فالبد  �أقو�له،  قبل  و�أفعاله  باأعماله  للموؤمنني 
�أن ي�صل رجل �لدين ملرحلة �لقدوة بني جمتمعه 
م�صار  �أن  موؤكدً�  فيه،  ُي�صلح  �أن  يحاول  �لذي 
خلق  لدى خري  �لإ�صالمية،  �لدعوة  �لتبليغ  عملية 
�هلل حممد )�ض(، كانت قد بد�أت بالعمل و�لفعل، 
�لأمني، يف  بال�صادق  �لإن�صانية  ر�صول  ُلقب  حتى 
وقت كانت �لأمة �آن ذ�ك تعج بالظلم و�جلهل 

�إن  و�لنحر�ف عن ر�صالت �لأنبياء )ع(، م�صريً� �صماحته: 
ِمن  لأكث  �لكالم  على  �لعمل  قدم  )�ض(  �لأعظم  �لر�صول 
�أن نكون دعاة لدين �هلل باأعمالنا، لأن  �أربعني �صنة، فعلينا 

�أبناء �أمتنا �لإ�صالمية ينتظرون منا �لفعل قبل �لقول.
لعلماء  �ملمثلون  �لف�صالء  �ل�صادة  �أعرب  جانبهم  ِمن 
�ل�صيافة  حُل�صن  �صكرهم  عن  دياىل،  حمافظة  يف  �ل�ُصنة 
نرية،  توجيهات  ِمن  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  قدمه  وما 
متوجهني للباري )عز ��صمه( بال�صكر �لالحمدود باأن �أنعم 
�هلل على �لعر�ق بالنجف �لأ�صرف و�لتي كانت وما ز�لت قبلة 
لرجال �لدين و�لفكر و�لعلم و�لإ�صالح، وذلك بف�صل وجود 

مرقد �أمري �ملوؤمنني )ع( ومر�جعها �لعظام.

و�أمل  �أملي  هم  و�لأ�صبال  �ل�صباب  هوؤلء 
قادة  هم  لأنهم  �جلريح،  للعر�ق  خمل�ض  ُكل 
�بتد�أ  �لعطوفة  �لأبوية  �لكلمات  بهذه  �لغد، 
�صماحة �ملرجع )د�م ظله( توجيهاته و�إر�صاد�ته 
لرُي�صد  بغد�د،  مدينة  ريا�صيي  من  لوفد 
�صماحته )د�م ظله( �أبناء �لعر�ق �إىل �صرورة 
�صيما  �حلياة  جمالت  ُكل  يف  و�لجتهاد  �جلد 

منها  �لعلمية 

بلد  �لعر�ق  يكون  �أن  �ملوؤ�صف  من  �أن  م�صريً�  و�ملهنية، 
�لعقول و�خلري�ت ول جند �أن ما نحتاجه ِمن �صلع و�ألآت 
نع يف �لعر�ق، �أو �أننا قد و�صلنا لالكتفاء  وتكنولوجيا قد �صُ
�لذ�تي يف �أي جمال من جمالت �حلياة �لع�صرية، حمماًل 
�أجيال  �أمله على  ومعلقًا  �لهم  �صماحته )د�م ظله( هذ� 
يحبون  كانو�  )ع(  �لأئمة  �إن  بقوله:  م�صريً�  �مل�صتقبل، 
ويحمد  �هلل  يعبد  فبالعقل  عقولهم،  لتميز  �لعر�قيني 
وت�صتقيم �لأمم، فاأريد منكم �لجتهاد و�لتعب يف �لدر��صة 
للو�صول لأعلى مر�حل �لعلم، وعدم �لتوقف و�لكتفاء مبا 
�إليه يف �أي جمال من جمالت �حلياة، هذ� ويف  ت�صلون 
�أن  ختام �للقاء �بتهل �صماحته �إىل �لباري عز ��صمه يف 
يحفظ �لعر�ق وياأخذ بيده نحو بر �لأمن و�لأمان و�لتقدم 

و�لرقي ليعتقه من �حلاجة �إىل �لعامل �مل�صتكرب.

�سي�خ ووجهاء من حمافظة مي�سان يف رحاب �سماحة املرجع )دام ظله(

احلق اأن ميتة ال�سهداء التي ماتها احل�سني بن علي قد عجلت يف التطور الديني حلزب علي، وجعلت من �سريح احل�سني يف 
امل�ست�سرق الأملاين/ كارل بروكلمان كربالء اأقد�س حمجة..       
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1( و�قعة �صفني �صنة )37هـ(، وقيل يف �ليوم �لتا�صع من هذ� �ل�صهر، 
دخول �صبايا �آل �لبيت )عليهم �ل�صالم( �إىل بالد �ل�صام حيث مدينة دم�صق  

�صنة )61هـ(.
�ل�صالم(،  )عليه  �حل�صني  بن  علي  بن  زيد  �حل�صني  �أبي  �صهادة   )2
�صنة )121هـ(، كما وُنب�ض قربه بعد �صلبه ومن ثم دفنه، وحرقه وذريه يف 
�ملاء، يف �لكنا�صة، باأمر ه�صام بن عبد �مللك بن مرو�ن )لعنه �هلل(، وقيل 
�إىل  �ل�صالم(  �ملوؤمنني )عليه  �أمري  �ل�صهر، و�صول  �لأول من هذ�  �ليوم  يف 
�ملدينة مهاجرً� من مكة، �نتهاء �صلطة �لرب�مكة مبقتل جعفر �لربمكي على 
يد هارون �لر�صيد �لعبا�صي، وذلك يف عام )187هـ(، دخول �صبايا �آل �لبيت 

)عليهم �ل�صالم( على جمل�ض يزيد بن �أبيه لعنه �هلل.
3( ولدة �لإمام �أبي جعفر حممد �لباقر )عليه �ل�صالم( �صنة )57هـ( 
على رو�ية، �إحر�ق �صتار �لكعبة ورمي حيطانها بالنري�ن من قبل م�صلم بن 

عقبة )�مل�صرف( �صنة )64هـ( باأمر يزيد بن معاوية لعنه �هلل.
�أربع  �إخر�ج زيد بن علي )عليه �ل�صالم( من قربه و�صلبه، ملدة   )4

�صنني عريانًا، حتى ن�صج �لعنكبوت عليه و�صرت عورته.
5( �صهادة رقية بنت �لإمام �حل�صني )عليهما �ل�صالم( �صنة )61هـ( 
وهو  �لعب�صي  �ليمان  بن  حذيفة  �جلليل  �ل�صحابي  وفاة  �ل�صام،  خربة  يف 
�أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�صالم( �صنة )36هـ(، حيث كان و�ليًا  �أ�صحاب  من 
)عليه  �ملوؤمنني  �أمري  وليته  و�أقر  بن �خلطاب،  ِقَبل عمر  من  �ملد�ئن  على 
�أمري  �صف  يف  لقتالهم  �صفني  معركة  يف  ولد�ه  و�أ�صت�صهد  هذ�  �ل�صالم(، 

�ملوؤمنني )عليه �ل�صالم(.
6( �صدور �أول توقيع من �لإمام �حلجة )عليه �ل�صالم( �إىل �حل�صني 

بن روح نائبه �خلا�ض.
7( �صهادة �لإمام �حل�صن بن علي بن �أبي طالب )عليه �ل�صالم( �صنة 
)50هـ(، على رو�ية، ولدة �لإمام �لكاظم )عليه �ل�صالم( �صنة )128هـ(، 
�صره(  )قد�ض  �لنجفي  �ملرع�صي  �لدين  �صهاب  �ل�صيد  �لديني  �ملرجع  وفاة 
�صنة )1411هـ( يف قم �ملقد�صة، ودفن يف حرم �ل�صيدة فاطمة �ملع�صومة 

�أخت �لإمام �لر�صا )عليه �ل�صالم(.
8( وفاة �ل�صحابي �جلليل �صلمان �لفار�صي )ر�صو�ن �هلل عليه( �صنة 
)35هـ(، وفاة �ل�صيد �أبي �لقا�صم �ملو�صوي �خلوئي �صنة )1413هـ(، ذكرى 
�لأ�صرف �صنة )1221هـ(، لكن  �لآثم على مدينة �لنجف  �لوهابي  �لهجوم 

�أهايل �لنجف �لكر�م ت�صدو� لهذ� �لهجوم وعاد مدحورً�.
�لإمام علي  و�لتي د�رت بني جي�ض  �صنة )38هـ(،  �لنهرو�ن  9( فتح 
يا�صر،  بن  عمار  �جلليل  �ل�صحابي  ��صت�صهاد  و�خلو�رج،  �ل�صالم(  )عليه 

وخزمية بن ثابت )ر�صو�ن �هلل عليهما( يف �صفني )�صنة )37هـ(.

10( وفاة �ل�صيد عبد �لهادي �حل�صيني �ل�صري�زي �صنة )1382هـ(.
�حلبوبي  �صعيد  حممد  �ل�صيد  �ملرجع  �ملجاهدين  قائد  توجه   )11
)ر�صو�ن �هلل عليه( نحو �ل�صعيبة مع �ملجاهدين من �أبناء �لعر�ق �لغيارى 
لقتال �لإجنليز عام )1333هـ(، يف معركة ثورة �لع�صرين �خلالدة، �غتيال 
من  ثالثة  مع  عليه(  �هلل  )ر�صو�ن  �خلوئي  تقي  حممد  �ل�صيد  �ل�صهيد 
مر�فقيه �أثناء عودته من كربالء �ملقد�صة �إىل مدينة �لنجف �لأ�صرف، يف 
حادث مدبر من قبل نظام �لبعث �لكافر، عام )1415هـ(، ليلة �لهرير يف 

معركة �صفني.
�ألعوبة  وبد�أ  �مل�صاحف،  رفع  )لعنه �هلل( خدعة  معاوية  �تخاذ   )12
علي  �لإمام  �أمام جي�ض  بانك�صار جي�صه  �أح�ض  �أن  بعد  �لتحكيم يف �صفني، 
)عليهما  عمر�ن  بن  مو�صى  و�صي  هارون  �لنبي  وفاة  �ل�صالم(،  )عليه 
�لكاظمي  يا�صني  �آل  باقر  �ل�صيخ  �بن  �حل�صني  عبد  �ل�صيخ  وفاة  �ل�صالم(، 

�صنة )1315هـ(.
13( �ختيار �لتحكيم يف �صفني.

�أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�صالم(  �أبي بكر و�يل  14( �صهادة حممد بن 
يف م�صر عام )38هـ(، 

�لرجايل  وفاة  )11هـ(،  �صنة  )�ض(  �هلل  ر�صول  مر�ض  �بتد�ء   )15
و�لد  �لو��صطي،  �لغ�صائري  �هلل  عبيد  بن  ح�صني  �ل�صيخ  �لكبري  �جلليل 
�صاحب كتاب )رجال �لغ�صائري(، و�ل�صيخ �لنجا�صي( �صنة )411هـ(، وفاة 

�ل�صيخ حممد جو�د �بن �ل�صيخ علي �آل �صاحب �جلو�هر �صنة )1355هـ(.
16( ��صت�صهاد �ل�صيد ح�صن �بن �آية �هلل �لعظمى �ل�صيد �أبو �حل�صن 
تقي  حممد  �ل�صيد  وفاة  �ل�صالة،  حال  �لأ�صرف  �لنجف  يف  �لأ�صفهاين 

�حلكيم �صاحب كتاب �لأ�صول �لعامة للفقه �ملقارن �صنة )1423هـ(.
�صنة  �ل�صالم(  )عليه  �لر�صا  مو�صى  بن  علي  �لإمام  �صهادة   )17
)203هـ( على رو�ية، �صهادة حممد بن �أبي بكر و�يل م�صر من قبل �أمري 
�ملوؤمنني )عليه �ل�صالم( �صنة )38هـ(، وقيل يف �ليوم �لر�بع ع�صر من هذ� 

�ل�صهر، وقيل يف �آخر هذ� �ل�صهر.
�أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�صالم(  �أوي�ض �لقرين �صاحب  18( ��صت�صهاد 

يف حرب �صفني عام )37هـ(.
عليه(*  �هلل  )ر�صو�ن  �لأن�صاري  �هلل  عبد  بن  جابر  ورود   )19

و�أ�صحابه �إىل كربالء لزيارة �أبي عبد �هلل �حل�صني )عليه �ل�صالم(.
�آل  من  �ل�صبايا  ورود  �ل�صالم(،  )عليه  �حل�صني  �لإمام  �أربعني   )20
�حل�صني  �لإمام  لزيارة  )61هـ(  �صنة  كربالء  �أر�ض  )�ض(  �لر�صول  بيت 
�لإمام  لزيارة  �لأن�صاري  �هلل  عبد  بن  جابر  قدوم  �ل�صالم(،  )عليه 
طيلة  �ملوؤمنني  من  �لآلف  و��صت�صهاد  �عتقال  �ل�صالم(،  )عليه  �حل�صني 
�صني حكم نظام �لبعث �لبائد، وعادت �لكرة بتفجري�ت �لإرهابيني يف عام 

�ملقد�صة  كربالء  مدن  يف  )1425هـ(، 
و�لكاظمية �ملطهرة، و��صتهد�ف �لز�ئرين 

�ملوؤدية  �لطرق  مب�صالك  �ملقد�صة  للعتبات 
جعفر  �ل�صيخ  وفاة  �ملقد�صة،  �لعتبات  �إىل 

�لُت�صرتي �أو �ل�صو�صرتي عام )1302هـ(.
�أ�صد  بنت  فاطمة  �ل�صياّدة  وفاة   )23

)عليها �ل�صالم( �صنة )4هـ.
�صنة  عباد،  بن  �ل�صاحب  وفاة   )24

�لغروي عام  �ل�صيخ مريز� علي  �صهادة  )385هـ(، 
)1418هـ( على يد نظام �لبعث �لكافر.

)عليها  عمر�ن  بنت  مرمي  �ل�صياّدة  وفاة   )25
�ل�صالم(، ��صتد�د مر�ض �لنبي )�صلى �هلل عليه و�آله 

وح�صول  )11هـ(،  �صنة  و�لكتف  �لدو�ة  وطلبه  و�صلم( 
رزية يوم �خلمي�ض، بعد رف�ض طلب �لر�صول بالو�صية ملن 

هو بعده.
�ل�صبزو�ري  �ملو�صوي  �لأعلى  عبد  �ل�صيد  وفاة   )26

�لنبي  �صبط  �صهادة  1910م(،  �مل�صادف  )1414هـ،  �صنة 
على  )50هـ(  �صنة  �ل�صالم(  )عليه  �حل�صن  �لإمام  �لأكرم 

رو�ية، جتهيز جي�ض �أ�صامة بن زيد ملقاتلة �لروم، رغم �صغر 
باأمر  ))11هـ(،  �صنة  و�لأن�صار  �ملهاجرين  مب�صايخ  �صنة 

�لر�صول �لأعظم )�ض(.
و�صلم(  و�آله  عليه  �هلل  )�صلى  �لأكرم  �لنبي  طلب   )27

من �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�صالم( �إح�صار �لدو�ة و�لكتف وكتابة 
�هلل  بقية  و�آخرهم  �ل�صالم(  )عليه  علي  �أولهم  �لأو�صياء  �أ�صماء 

)عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�صريف(، �صهادة نبي �هلل يحيى )عليه 
�ل�صالم(، وقيل يف �ليوم �ل�صاد�ض من �صهر حمرم �حلر�م.

28( وفاة �لر�صول �لأكرم )�ض( �صنة )11هـ( على رو�ية، 
�ل�صالم(  )عليه  علي  بن  �حل�صن  �لإمام  �لنبي  �صبط  �صهادة 

�صنة )50هـ(، على رو�ية، �صقي �ل�صم لالإمام �لر�صا )عليه 
يف  �ل�صالم(  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري  �إمامة  �بتد�ء  �ل�صالم(، 

�هلل  ر�صول  و�صية  ملخالفة  �ل�صقيفة  �أهل  و�جتماع  )11هـ(،  �صنة 
)�صلى �هلل عليه و�آله و�صلم( بخالفة �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�صالم(.

29( �إ�صقاط فاطمة �لزهر�ء )عليها �ل�صالم( لولدها �ملح�صن 
�ل�صبط )عليه �ل�صالم(، �صهادة �لإمام علي بن مو�صى �لر�صا )عليه 
�ل�صالم( �صنة )203هـ(، على رو�ية، دفن �لنبي �لأكرم )�صلى �هلل 

عليه و�آله و�صلم( لياًل.

من مفكرة ال�سهر )�سفر(

ِمن ت�جيهات املرجعية اإىل زوار وخدام اأبي عبد اهلل احل�سني )ع( �سدر حديثا
هو  كانت  جهة  �أي  ِمن  م�صروع  �أي  �إجناح  عو�مل  من  �إن  �ملعلوم  من 
�لتنظري �لدقيق و�لتاأطري ب�صو�بط ل�صمان عدم خروج م�صور�ه عن �لأهد�ف 
و�لدر��صة  �لفهم،  �إىل  ذ�ك  �أو  �مل�صروع  هذ�  �صيحتاج  وعليه  �إليه،  �ملن�صودة 
�أهد�ف �مل�صروع نحو م�صتوًى  �إذ� كانت ثمة عو�مل قد ت�صحب  �ملعمقة فيما 

يبتعد عن �لهدف �ملن�صود.
ويف حمور كالمنا هذ� ونحن �أمام م�صروع �صماوي عظيم، ي�صب يف 
بغ�ض  �حُل�صيني،  �لإ�صالح  عملية  وُينجح  �حُل�صينية،  �لثورة  �أهد�ف  �إحياء 
منا،  ِلُكل  �ملقد�ض  �ل�صارع  تركه  �لذي  �لعظيم  و�لثو�ب  �لأجر  عن  �لنظر 
جند �أن جميع �ملمار�صات �ل�صعائرية لبد �أن تزحف نحو �لنمو و�لتو�صع حبًا 
باحل�صني وبالتايل بالر�صول و�آله )عليهم �آلف �لتحية و�لت�صليم(، ولن جند 
و�إدر�كًا ومعرفة بهذ� �مل�صروع �خلالد غري مر�جع ديننا �لعظام  �أكث فهمًا 
)�أد�م �هلل ظاللهم �ل�صريفة علينا(، وِمن هنا كان لق�صم �لإعالم بالتعاون 
و�لتنمية،  للثقافة  �لنجفية  �لأنو�ر  موؤ�ص�صة  يف  �حل�صينية  �ل�صعائر  ق�صم  مع 
�أن ُيعد من�صورً� خا�صًا يتناول فيه جملة ِمن �لو�صايا )ل�صماحة �ملرجع )د�م 
�حُل�صينية  �مل�صرية  �صالح  يف  ين�صب  وجعله  �مل�صو�ر  هذ�  لإجناح  ظله(( 
�أبي عبد �هلل  باملوؤمنني نحو �صالح دينهم ودنياهم بربكة  وي�صري  �خلالدة، 
�حل�صني )ع(، وذلك بعد �أن �فتتح هذ� �ملن�صور �ملبارك ب�صل�صلة ِمن �لرو�يات 
�حلاثة على زيارة كربالء �خللود، وما لها من �لأجر �لعظيم و�لثناء �لكبري 

لدى �لباري )عز ��صمه(، للز�ئرين �لكر�م، جاء فيها:
على كل من يقوم بخدمة �حل�صني )ع( �أن يجعل عمله خال�صًا   )1

لوجه �هلل، يق�صد فيه �لقربة له عز وجل.
�لتي  �لو�جبات  من  لأنها  �أوقاتها،  يف  �ل�صالة  على  �حلفاظ   )2

�صحى �لإمام �حل�صني )ع( لأجلها و�لو�جب ُيقدم على �ملُ�صتحب.
للمجال�ض  �حل�صور  على  باملد�ومة  عليكم   )3
بالقدر  �حل�صينية 

�ملمكن، فاإن منها ُت�صتقى �لِعرب و�لدرو�ض و�ملنهج �لقومي.
بالطرق  �ملتلوة  �لرزنة  �حل�صينية  و�ملر�ثي  بالق�صائد  عليكم   )4
�لتي لي�ض فيها ما ينايف �ل�صرع �ملقد�ض، ِمن طور �أو حلن ُي�صتخدم عند �أهل 

�لف�صق و�لفح�صاء، و�لعياذ باهلل تعاىل.
وتاأكل  �ملهلكات،  من  فاإنها  و�لغيبة،  �لفح�ض  قول  جتنبو�   )5

�حل�صنات.
عاٍل  ب�صوت  و�لقهقهة  بال�صرور  �لتظاهر  عدم  �إىل  �للتفات   )6

ل�صيما يف �أوقات �حُلزن على م�صائب �أهل �لبيت )ع(.
�لهتمام باملالب�ض �ملحت�صمة للرجال و�لن�صاء.  )7

لها  �لظاهرة  هذه  فاإن  �لطعام،  يوزع  عندما  �لتز�حم  عدم   )8
مدلولت غري طيبة.

ف�صح �لطريق لل�صائرين ول�صيما �أ�صحاب �ملركبات و�لعجالت،   )9
حتى ل حت�صل حو�دث ل �صمح �هلل.

�ملو�ليد  �ملع�صومني حتى يف منا�صبات  زيارة  �لتاأثر عند  بيان   )10
و�لأعياد، لأنكم �أمام �أئمة مع�صومني، وقد قدمو� �أنف�صهم قر�بني هلل.

�أكثو� من �لت�صبيح و�لتهليل و�لتكبري خالل م�صريكم �إىل زيارة   )11
�ِد �لتَّْقَوى((، مثل  ُدوْ� َفاإِنَّ َخرْيَ �لزَّ �لهد�ة �ملع�صومني، فهو خري كالم ))َوَتَزوَّ

تالوة �لقر�آن وقر�ءة �لأدعية و�لزيار�ت �خلا�صة و�لعامة..
ل يجوز �لت�صبيه و�لتمثيل للمع�صوم وحتى �لعقيلة زينب )ع(،   )12
بالعزِّ  �لعليا  �ملثل  �لذين �صربو�  وهم  بهم،  لال�صتخفاف  �صببًا  �صيكون  فاأنه 

و�ل�صمو و�لإباء، مع ما فيه من حمرمات كثرية من جهات عدة.
مب�صيبتها  )ع(  لزينب  �ملو��صيات  �ملوؤمنات  بالزينبيات  نهيب   )13
ب�صيد �ل�صهد�ء )ع( �لإنتباه باأن ل يخرجن مبفردهن ول�صيما يف �لليل لأد�ء 
باحل�صمة  يتحلني  و�أن  �لأذى،  من  عليهن  يخ�صى  �لتي  �لأماكن  يف  �لزيارة 

�لإ�صالمية.
وجوه  �لتجميل على  ومو�د  �مل�صاحيق  و�صع  عدم   )14
ملا  ينايف  ذلك  فاإن  �لن�صاء، 

تقت�صيه �لأو�مر �ل�صرعية.
عدم �لتبذير   )15
بالطعام و�ل�صر�ب، وينبغي 
على �أهل �ملو�كب �أن يكونو� 
مقدرين لهذه �لنعمة، وكذ� 

�لزو�ر �لنجباء.
م  هتما ل �  )16
بال�صلوك و�لتحلي بالأخالق 
�لتي �أر�صل من �أجلها �لنبي 
لأمتم  بعثت  )�إمنا  )�ض(: 

مكارم �لأخالق(.
لتكن   )17

دينية  ُح�صينية  �صعار�تكم 
�لأغر��ض  من  خالية 
�لأفق  يف  �صيق  فيها  �لتي 

�لعقائدي و�ل�صيا�صي.
حافظو� على   )18
�ملقد�صة  �ملدن  يف  �لنظافة 

و�ل�صو�رع �لعامة.
تنظيم  تريد  و�لتي  �خلرية  �جلهات  جميع  مع  تعاونو�   )19

هذه �ل�صعائر �ملقد�صة.
ل يجوز �صنع �لتماثيل لذو�ت �لأرو�ح، ف�صاًل عن ن�صبتها   )20
�خليالية  �ل�صور  ر�صم  عن  �لجتناب  يجب  وكذلك  �ملع�صوم،  �إىل 

ون�صبتها �إىل �لذو�ت �ملقد�صة.
هذ� وختم �ملن�صور بزيارة �أبي عبد �هلل �حُل�صني، ل�صد �حلاجة 
�أن  �لزيارة لأبي عبد �هلل �حُل�صني )ع(، يجدر ذكره  �أثناء  للموؤمنني 

عدد �لن�صخ �ملطبوعة ناهز �لـ )150 �ألف ن�صخة(.

وهل ثمة قلب ل يغ�ساه احلزن والأمل حني ي�سمع حديثًا عن كربالء؟ وحتى غري امل�سلمني ل ي�سعهم اإنكار طهارة الروح التي 
ادوار دبروان وقعت هذه املعركة يف ظلها.          
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التنظيم الجتماعي الأ�سري ودراأ الُعنف �سد املراأة ق�سية وفت�ى

ال�ستفتاءات

�إ�صناد  يف  �حل�صيني  �ملداّ  �إفا�صات  من 
�لإن�صانية  �حلياة  مظاهر  جميع  و�إ�صالح 
و�لجتماعية و�لدينية.. �أناّ تتخذ روؤًى و�آفاق يف 
تنظيم ما �أنفنا ذكره، وِمن هنا جاء م�صو�ر �إحياء 
يوم  �أنه  فيه؛  �ملروي  �صفر  �صهر  من  �لأول  �ليوم 
�ل�صالم(  )عليهما  علي  �بنة  زينب  �حلور�ء  دخول 
م�صبية هي وبقية �صبايا �آل حممد )�صلى �هلل عليهم 
و�آله( �إىل �ل�صام، وبالتايل ��صتح�صار ما جرى فيه من 
ومناه�صة  ل�صتنكار  وتفعيله،  بطولية  ومو�قف  فجائع 
�لعاملية  �ملجتمعات  �ملر�أة �حلادث بكثة يف  �لعنف �صد 
على  ُعر�ض  قد  ��صتفتاء  ثمة  فكان  عديدة،  وباأ�صكال 
و�حلدود  �لقو�عد  ليجيب عن  �ملرجع )د�م ظله(  �صماحة 
يف  و�لوئام  و�ل�صعادة  �لعد�لة  لتحقيق  مر�عاتها  جتب  �لتي 
د�خل �لأ�صرة، وجتاه مو�قف �ملجتمع �لرجويل و�ملر�أة، فكان 

جو�به )د�م ظله(:
1( �إنها خطوة جبارة لإحياء �لعدل �لجتماعي يف �صوء 
يف  �ملر�أة  عن  �ملختلفة  باأ�صكاله  �لظلم  و�إز�لة  �لإ�صالمي  �لدين 
جمتمعات  هناك  حيث  �أبيها؛  بيت  يف  كافة،  حياتها  جمالت 
ت�صتهني بالبنت ول تعطيها �لأهمية، وته�صمها �حلقوق �لتي منحها 
�ملهم،  �لأ�صري  �لكيان  من  وجزء  �لب�صر  من  كفرد  �صبحانه  �هلل 
�صتى،  ب�صور  زوجها  بيت  و�حليف يف  لله�صم  تتعر�ض  رمبا  وكذلك 
فاأن زينبًا �بنة علي بطلة كربالء و�مل�صاهمة �لفاعلة يف ثورة �حل�صني 
�صد �لظلم و�لطغيان و�لعن�صرية �لبغي�صة و�ل�صلطة �لغا�صمة نرب��ض 
للمر�أة و�صرخة يف وجه �لظلم على �ملر�أة، �أرجو �هلل �أن ميكنكم 

من و�صع حجر �لأ�صا�ض لهذه �لنه�صة �لتي نويتم ت�صييدها، ومعلوم �أنه يف 
دفع �لظلم عن �ملظلوم ن�صرة للحق جلت عظمته، وقد قال �هلل �صبحانه: 
ْت �أَْقَد�َمُكْم(، وقال: )َو�لَِّذيَن َجاَهُدو� ِفيَنا  ْرُكْم َوُيَثبِّ َ َين�صُ ُرو� �هللَّ )�إِن َتن�صُ
ُهْم �ُصُبَلَنا(، �صريو� على بركة �هلل يف ن�صرة �ملظلومني عمومًا ون�صرة  َلَنْهِدَينَّ
�ملر�أة �ملظلومة خ�صو�صًا، وعن علي بن �أبي طالب )عليه �ل�صالم( �أنه قال 
)كونا  �ل�صالم(:  )عليهما  و�حل�صني  �حل�صن  �لإمامني  لنجليه  و�صية  يف 
للظامل خ�صمًا وللمظلوم عونا(، فليكن �صعيكم يف �إحياء �لعد�لة �لإ�صالمية 
وليحرتم  �لرجل  فليحرتم حق  �لأفر�د  �لحرت�م حلقوق  على  �لنا�ض  وحث 

�ِصُنوَن(. ْ �لَِّذيَن ُهم حمُّ َقوْ� وَّ ِذيَن �تَّ َ َمَع �لَّ حق �ملر�أة: )�إِنَّ �هللاّ
بني  للتعاي�ض  �ملقد�ض  �ل�صارع  ومو�زنة  �لأُ�صري  �لكيان  �صدد  ويف 
من  يتمكن  ل  بالطبع  و�أ�صري  مدين  �لإن�صان  ظله(:  )د�م  قال  �لزوجني، 
�أن  كما  �ملجتمع،  لكيان  �لأ�صا�ض  حجر  هو  �لأ�صرة  وكيان  مبفرده،  �لعي�ض 
�أفر�د �لأ�صرة يحي روح �لإن�صانية ويبعث �لإح�صا�ض ب�صرورة  �لوئام �صمن 
د�خل  و��صتقامت  �نتع�صت  �إذ�  �لتعاونية  �لروح  وهذه  بينها  فيما  �لتعاون 
�لأ�صرة �أدى ذلك �إىل خلق �لتالحم بني �أفر�د �ملجتمع، فاأن �لأ�صرة جزء من 
�ملجتمع و�أ�صا�ض له كما �أن �لفرد جزء من كيان �لأ�صرة، و�إن �لإ�صالم �هتم 
بالأ�صرة �هتمامًا �صديدً� وحدد لكل و�حد من �أفر�دها حقوقًا ومنع �لكل عن 

�لتجاوز على حقوق �لآخرين و�ألزم �لكل باحرت�م �لكل. 
�أنه لي�ض يف �أي نظام و�صعي ما ي�صد حاجة �لأ�صرة  �أن يعلم  وينبغي 
�لو�صعية يف معظمها وليدة  �أفر�دها فاأن �لنظم  �إىل و�صع �حلدود حلقوق 
�حلاجة �أو نتيجة ردة �لفعل لل�صلبيات �حلا�صلة بني �أفر�د �لأ�صرة �لنا�صئة 
عن �لرغبات �ل�صهو�نية و�لنف�صانية يف �متالك كل ما ميكن �ل�صيطرة عليه، 
وهذ� بخالف �لإ�صالم فاأنه نظام و�صعه خالق �لب�صر ومبدع من�صاأ �لرغبات 
�لنف�صية و�جل�صدية وهو �لنظام �لذي ي�صلح �أن يكون �أ�صا�صًا لتهذيب �لنف�ض 

وتدبري �ملنـزل وتنظيم �لأ�صرة و�صيا�صة �ملدن.
�ملتكامل  �لنظام  فهم  خاللها  من  ميكن  �لتي  �لأ�ص�ض  �إىل  ون�صري 
لالأ�صرة يف �صوء تعليمات �لدين �لإ�صالمي فللو�لد حقوق على �لأولد ولهم 
حقوق عليه ولالأم حقوق على �أولدها ولهم حقوق عليها تختلف جميع تلك 
�لزوجة  على  حقوق  وللزوج  و�حلالت،  �لأعمار  �ختالف  ح�صب  �حلقوق 
ولها حقوق عليه، وينبغي �أن يعلم �أن �لإ�صالم حينما ي�صع �حلدود �ملميزة 
�أفر�د �لأ�صرة ُكلهم �إىل خلق روح �لعطف و�لتعاون و�لرحمة  للحقوق يدفع 
و�صيلة  �جلميع  لدى  عليها  و�ملحافظة  �حلقوق  هذه  ت�صبح  بحيث  و�ملحبة 
لإ�صباع �لرغبة يف �لعطف و�ملحبة بدًل من �أن تكون و�جبات حتمية �للتز�م 
كالأحكام �لع�صكرية ونظم �لدو�ئر �لر�صمية، هذ� هو �لدين بوجهه �مل�صرق 
و�إىل  �ل�صالم(  )عليه  �آدم  �أبينا  لدن  ِمن  و�لر�صل  �لأنبياء  �إليه  دعى  �لذي 
�لر�صول �لأعظم )�صلى �هلل عليه و�آله(، قال �هلل �صبحانه حكايته لو�صية 
 َ ى ِبَها �إِْبَر�ِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ �إِنَّ �هللاّ خليله �إبر�هيم حيث قال: )َوَو�صَّ
�ْصِلُموَن(، وتوج هذ� �لدين بالكمال  وُتنَّ �إَلَّ َو�أَنُتم مُّ يَن َفاَل مَتُ َطَفى َلُكُم �لدِّ ��صْ
و�لتمامية بالت�صريعات �ملتعلقة مبر�فق �حلياة كافة بر�صالة �لر�صول �لأعظم 
ْمُت  )�صلى �هلل عليه و�آله(، قال �هلل �صبحانه: )�ْلَيْوَم �أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أَمْتَ
يُت َلُكُم �لإِ�ْصاَلَم ِدينًا(، وكان من عطف �هلل تعاىل على  َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ
عباده ورحمته �ل�صاملة و�ملتمثلة يف هذ� �لدين �حلنيف �أنه مل ير�َض لعباده 
َوُهَو يِف  ِمْنُه  ُيْقَبَل  َيْبَتِغ َغرْيَ �لإِ�ْصاَلِم ِدينًا َفَلن  عن �لدين بدل، قال: )َوَمن 
ا�ِصِريَن( وينبغي للمجتمع �لتاأمل فيما �ألف �لعلماء يف تو�صيح  �لآِخَرِة ِمَن �خْلَ
�حلقوق يف �صوء ما ن�ض عليه �صيد �ل�صاجدين يف ر�صالته يف �حلقوق، �أرجو 
�ملتاهات  من  لإنقاذه  �ملجتمع  �إ�صالح  يف  �ل�صاعني  ميكن  �أن  تعاىل  �هلل 
�إ�صالل  يف  و�ل�صاعني  لالإ�صالم  �ملعادين  �ملفكرين  قبل  من  �إليها  دفع  �لتي 

�ملجتمعات با�صم �لإ�صالح، و�هلل ويل �ل�صاحلني.

وباقي  �ملو�كب  عن  �مل�صوؤولني  �أنظار  ُنلِفت  �أن  ميكن  كيف  �ض: 
�لنا�ض �إىل �أن �لغر�ض �لأ�صا�صي من �ل�صعائر هو �إحياء �لدين و�ملحافظة 

على حدوده وُحرمة �ملخالفة �ل�صرعية وكل ما ُي�صيء للمذهب؟
ُه يدخل حتت عنو�ن  ب�صمه �صبحانه: �إنها وظيفة �خلطباء كما �إنَّ
�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر فيجب على كل من يتمكن �أن يفعل 

ر، و�هلل �لعامل. �صيئًا من ذلك �أن يفعل ول ُيَق�صِّ
�إتباعه  �أ�صحاب �ملو�كب فيما يجب عليهم  �ض: مباذ� تن�صحون 

يف مو��صم عز�ء �أهل �لبيت)ع(؟
ب�صمه �صبحانه: ينبغي �أن تكون �ملو�كب و�لجتماعات �لتي ُتعَقد 
بني  ُدور  يف  ُتعَقد  كانت  بالتي  �َصبيهًة  �لبيت)ع(  لأهل  �لعز�ء  لأجل 
حتت  كانت  و�لتي  �لطف  فاجعة  بعد  �لر�صول)�ض(  �آل  وبيوت  ها�صم 
�ملال  لك�صب  ذر�ئع  �تخاذها  يجوز  ول  �لأئمة)ع(،  و�إ�صر�ف  توجيه 

و�لوجاهة �أو �ل�صباق �ل�صيا�صي و�هلل �ملوفق.
�لتعزية  عند  �ل�صو�رع  ِبَغلق  �حُل�صينية  �ملو�كب  بع�ض  تقوم  �ض: 
ا يوؤدي �إىل عرقلة �ل�صري مع �لعلم باأن ِق�صمًا من هذه �ل�صو�رع هي  مماّ
�صو�رع رئي�صية ل ميكن �ل�صتغناء عنها يف كثري من �لأمور منها نقل 

�ملر�صى، هل يجوز ذلك وما حكمها �ل�صرعي؟ �أفتونا ماأجورين.
ب�صمه �صبحانه: �علم يا ُبني �نه ينبغي بل َيجب �أن ل َتقل لديك 
قيمة َعز�ء �حل�صني)ع( عن قيمة َحركة �جلي�ض �أو تنقل م�صوؤول كبري 
حلركة  �ل�صارع  �إغالق  من  ت�صت�صكل  �أنك  �أظن  ول  �لعام،  �ل�صارع  يف 
�ل�صارع،  �إ�صالح  لأجل  �أو  مهم  �صيا�صي  �أو  كبري  م�صوؤول  �أو  �جلي�ض 

هل  �حل�صني)ع(،  على  �لعز�ء  لأجل  غلقه  من  ت�صت�صكل  ولكنك 
�ملر�صى  نقل  �لعز�ء د�ئمي، هل 

ُمنح�صر بذلك �ل�صارع، �أل مُيكن ��صتخد�م �لطرق �لفرعية؟
�ل�صهد�ء)ع(  �صيد  على  �لعز�ء  لإقامة  �لتوفيق  �إن  ُبني  يا  و�علم 
و�مل�صاركة فيه من �أهم �لِنعم �لتي َمنَّ �هلل �صبحانه بها علينا ويجب �أن ل 
ا كما َفَعَل �هلل �صبحانه ِبنا يف �ل�صنني �ل�صالفة، ول  ن�صَتثِقلها كي ل ُت�صلب ِمناّ

حول ول قوة �إل باهلل �لعلي �لعظيم.
�ض: هل يحرم خروج �ملو�كب و�مل�صري�ت يف �لطرق �إذ� �صبب �لإزعاج 
�حلالت  و�أعاق  �لبالد  يف  �لطبيعي  بال�صري  و�أخل  �لزدحام  و�صبب  للدولة 

�لإن�صانية؟
�ل�صلطات  مع  باملفاهمة  �لق�صايا  هذه  حل  ينبغي  �صبحانه:  ب�صمه 
و�ملرغوب  �ملطلوب  بالنحو  ومد�ومتها  �ملو�كب  مالحظة  �أن  كما  �إذ  �ملعنية 
�لنظام  على  و�ملحافظة  وحقوقهم  �لنا�ض  مر�عاة  فكذلك  مطلوٌب  �صرعًا 

وعدم �إزعاج �لنا�ض مطلوب �أي�صًا، و�هلل �ملوفق وهو �لهادي.
ين، �أي �نه عندما ميراّ  �ض: مباذ� تردون على َمن مينع �ملاء عن �ملَُطرَباّ

موكب �لتطبري يقوم بع�ض �لأ�صخا�ض برفع �أكو�ب �ملاء عن �ملُطربين؟
ف�صاحبه  �صرعي  غ  ُم�صَواّ بدون  �لعمل  هذ�  كان  �إن  �صبحانه:  ب�صمه 
مينع  لأنه  �صرعيًا  حَمذورً�  َيرَتِكب  وُرمَبا  �لعظيم،  �لأجر  من  نف�صه  َيحرم 
ن �أُِعدَّ له ِمن ِقَبل �ملُتربع، وم�صاألة تنجي�ض �لكوب ميكن ُمعاجلتها  �ملاء َعمَّ
باأب�صط �لُطرق، وقد قيل رحم �هلل �صاقي �ملاء ولو كان على �ملاء وهو م�صمون 
�أتباع ُمعاوية كما يف  بع�ض �لرو�يات، و�أمري �ملوؤمنني)ع( مل مينع �ملاء عن 

�ملاء  �أو�صل  �إنه)ع(  �لرو�يات  بع�ض  ويف  فني  �صِ ق�صة حرب 
حُما�صر  وهو  �لثالث  �إىل 

نتيجة ت�صرفاته و�هلل �لهادي.
�ض: �صاعت يف �ل�صنو�ت �لأخرية ظاهرة �لتربع بالدم يف يوم عا�صور�ء 
�لكالم  لهذ�  �ل�صعائر �حل�صينية، فهل  �أنها من  �ملوؤمنني  �لكثري من  و�إدعى 

دليل؟ وهل يعد �لتربع بالدم �صعرية ح�صينية �أم هو عمل �إن�صاين فقط؟
ب�صمه �صبحانه: �إنَّه عمل �إن�صاين فقط ب�صرط �أن ل يكون غر�ض �ملتربع 
�أو من يحثه عليه منع �لنا�ض من �ل�صعائر �حل�صينية، مبا فيها �لتطبري و�هلل 

�لهادي وهو �لعامل.
�جلمر  على  و�مل�صي  بال�صال�صل  و�ل�صرب  �لتطبري  تعتربون  هل  �ض: 
�حلق،  �ملذهب  توهن  ل  و�إنها  �حل�صينية  �ل�صعائر  من  �لقرب  نحو  و�لزحف 
ب�صبب  �ل�صيعي  �ملذهب  على  ي�صنعون  �ملذهب  �أعد�ء  نرى  ونحن  خ�صو�صًا 

هذه �ملمار�صات؟
بل  �ل�صعائر  من  �إليها  �أ�صرت  �لتي  �ملو�رد  من  �إنها  �صبحانه:  ب�صمه 
من �أبهاها، و�أما �إن كنت تريد �أن تر�صي �أعد�ء �هلل و�أعد�ء ر�صوله و�أعد�ء 
�أهل �لبيت فهم ل ير�صون ما دمت يف حظرية مذهب �أهل �لبيت، وهم كما 
وي�صتنكرون  �لبيت)ع(  �أهل  على  �لبكاء  ي�صتنكرون  ذكرت  ما  ي�صتنكرون 
ولءك لهم ـ �أي لأهل �لبيت ـ وي�صتنكرون زيارة قبور �أهل �لبيت)ع( فعليك 

باللتز�م بالدين ومبا جاء من �أهل �لبيت)ع( و�هلل �لهادي.

لقد قدم احل�سني بن علي اأبلغ �سهادة يف تاريخ الإن�سانية، وارتفع مباأ�ساته اإىل م�ستوى البطولة الفذة.
الآثاري الإنكليزي/ وليم لوفت�س


