
تعد  مل 
الزعيم  هات  لترُ

الزعيم  والرجل  الأوحد 

اأو�ساط املجتمع  بقاءاً وقاعدة يف 

بانت  فقد  بعد،  والإ�سالمية  العربي 

العرو�ش  ال�سعوب تزعزع  وبداأت  التهافتات، 

الفلينية، علها تخرج من معادلة الطغاة املزدوجة 

ملحو  الرامي  م�سوارهم  وبني  والتهيب،  التغيب  بني 

اللوحة  ر�سم  وبني  الأ�سيلة  والتقاليد  والأعراف  القيم  ل  كرُ

ت�سيده  )وطن  ثقافة:  اأخذت  الزعيم،  لتاأليه  ال�سرابية 

نف�سها،  تنعت  يتهدم(  ول  الدنيا  تتهدم  والدم  اجلماجم 

ل اأزقتنا و�سوارعنا، ولكن اإىل اأين؟ قترُ يف كرُ وترُ

على  العقود  تلك  طوال  ال�سعوب  �سرب  اأن  الوا�سح  فمن 

اجلهاز  قدرة  موازنة  عن  وبعيدة  كثرية،  موؤ�سرات  له  طغاتها 

اأخطر من  اأن ثمة موؤ�سر  والقمعي جتاههم، جنزم قطعاً  التع�سفي 

هذا، وهو اأن ال�سرب على اخلطاأ اأو النخداع به لفتة طويلة دليٌل على 

اعوجاج يف امل�سار الجتماعي عن الطريق القومي، وهنا اأي�ساً نت�ساءل مرة 

اأخرى اإىل اأين؟ ون�سيف اإليه ت�ساوؤلً اآخر ما هو البديل؟

فاإذا ما عدنا اإىل الذات والتاأمل فيها ملياً، �سنجد اأن ثمة خطاأ يف امل�سار 

اإياها  وال�سلوك، فامليوعة والتحلل والبتعاد عن املبادئ الفطرية التي وهبنا اهلل 

نع الأباطرة واملتجربين، قال اأمري املوؤمنني و�سيد املوحدين  هو نتاج تكويني فعلي ل�سَ

)ع(: )ل تتكوا الأمر باملعروف والنهي عن املنكر فيوىل عليكم �سراركم ثم تدعون فال 

ي�ستجاب لكم(، ومع هذا مل تكن ال�سماء لتحرم الإن�سانية من �سعقة الإنعا�ش لقلبها، فكانت 

العراقي  ال�سعب  ِلعربة  اأ�سري  اأن  بودي  وهنا  وثورات،  ثورات  تبعتها  والتي  )ع(،  احل�سني  ثورة 

ل التهديدات وامل�ساعب �سائراً نحو قبلة الأحرار، وملهماً الإن�سانية  اليوم، فنجده موحد يتحدى كرُ

ريد اأن  ّدة وعّدداً، ل تبايل باإجرام العفن والننت الذي يرُ بل جناتها، فتزداد هذه امل�سرية عرُ جمعاء �سرُ

ل مو�سم تنبعث روح الإباء وي�ستوطن الع�سق الإلهي  مينع هذا ال�سيل املتدفق، مبفخخاته وعبودياته،  ويف كرُ

بربكة اأبي الأحرار يف قلوب العراقيني.

وِمن هنا يجب اأن يتاأمل الأحرار حقيقة ما تلم�سه غاندي، حمرر الهند اإذ قال: على الهند اإذا اأرادت اأن 

فليلتم�ش من  النور  اأن يرى  العامل  اأراد  اإذا  بالتاأكيد نقول:  بالإمام احل�سني )ع(، وهنا  اأن تقتدي  تنت�سر 

وماذا  )ع(؟  احل�سني  خرج  مِلَ  ملياً  وليتاأمل  وال�سالح،  لهداية  �سبل  )ع(  �سني  احلرُ درب 

فعل )ع(؟ وكيف كان اأنداده قد ر�سموا هرمهم املنكو�ش نحو النحطاط 

والذلة والهوان يف �سلوكهم..
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* �ملرء على دين خليله، فلينظر �أحدكم من يخالل.

من �أقو�ل �لر�سول �لأعظم )�ص(

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سيد رئي�س 
اجلمهورية جالل الطالباين

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

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل �سماحة ال�سيخ جالل الدين ال�سغري

مكتب �سماحة املرجع )دام ظله( يوؤبن العالمة 
املجاهد ال�سيخ حممد علي العمري

ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  اأ�سار 
رئي�ش  ال�سيد  لفخامة  ا�ستقباله  حني  ـ 
اجلمهورية جالل الطالباين ـ اإىل اأهمية 
دور رئي�ش اجلمهورية باعتباره احلامي 
الأول لل�سعب والعني ال�ساهرة على رعاية 

حقوقه وم�ساحله.
الهتمام  �سرورة  على  م�سددًا 
املكان  يف  املنا�سب  ال�سخ�ش  بو�سع 
املنا�سب، يف جميع اأروقة واأجهزة الدولة 
لتمييز  اآلية  و�سع  اأهمية  على  موؤكدًا 
اأ�سحاب النـزاهة واخلربة والكفاءة يف 
كافة،  الوزارات  يف  امل�سوؤولني  من  البلد 
ال�ستفادة  من  تكنوا  الذين  �سيما 
يف  عملهم  خالل  ال�سابقة  التجربة  من 

دوائرهم وعدم تهمي�سهم.
على  اإن  �سماحته:  واأ�سار  هذا 
طيلة  اأ�ساعوه  ما  تعوي�ش  ال�سيا�سيني 
والت�سابكات  املفاو�سات  يف  كاملة  �سنة 
الت�سكيلة  انطالق  قبل  ال�سيا�سية 
اجلديدة لعراق اليوم، حاثًا �سماحته على 
اأهمية العمل امليداين بني اأبناء ال�سعب، 
لتتفاعل عملية الإ�سالح والبناء من كال 
على  الواجب  من  جزء  فهذا  الطرفني، 
قادة العراق، منبهًا يف نف�ش الوقت على 
حفظ ركائز ومتبنيات اأبناء العراق ويف 

على  وم�سددًا  الديني،  الطابع  مقدمتها 
والنـزاهة  القانون  دور  تفعيل  �سرورة 
يف  والنـزاهة  القانون  رجال  ونزاهة 
القت�سا�ش من العنا�سر الفا�سدة التي 
مازالت تنه�ش يف ج�سد العراق املظلوم، 
م�سريًا �سماحته، اأن �سعب العراق �سعب 
عظيم وعريق ومن املوؤ�سف اأن ل نراه يف 
احلال  به  فكيف  الكربى  الدول  مقدمة 

يف عداد الدول املتاأخرة.
رئي�ش  ال�سيد  اأكد  جانبه  من 
العراقية  احلكومة  اأن  اجلمهورية 
وطنية،  وحده  حكومة  هي  احلالية 
العراقية،  واملكونات  الكتل  ت�سم جميع 
خدمي  برنامج  هناك  اأن  م�سيفًا 
كالكهرباء  القطاعات  جميع  �سي�سمل 
واأن  وغريها..  واملدار�ش  وال�سحة 
الأيام  يف  �سي�سهد  ال�ستثمار  قطاع 
املقبلة تقدمًا ملحوظًا يف جميع ركائز 
الو�سع اخلدمي والقت�سادي العراقي، 
العديد  هناك  اأن  فخامته:  وعلق  هذا 
النفط  كقانون  املعطلة  القوانني  من 
من  فناأمل  القرو�ش،  وقانون  والغاز 
ن�ساطًا  اأكرث  يكون  اأن  الربملان اجلديد 
نحو اإ�سالح ما ورّثه النظام املباد من 

خراب.

ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  ا�ستقبل 
رئي�ش  نائب  املهدي  عبد  عادل  الدكتور  ال�سيد 
تعي  اأن  �سرورة  على  �سماحته  اأكد  اجلمهورية، 
يراقب  العراقي  ال�سعب  اأن  ال�سيا�سية  الكتل 
العراقية  احلكومة  بها  تقوم  التي  الإجراءات 
الأمن  وحتقيق  واخلدمي  املعي�سي  امل�ستوى  لرفع 
حديد  من  بيد  وال�سرب  الإرهاب  زمر  وهزمية 
العراق،  باأمن  العبث  نف�سه  له  ت�سول  من  لكل 
لذلك لبد من الإ�سراع بتنفيذ الوعود النتخابية 
�سماحته  وعرب  هذا  العراقيني،  جراح  وت�سميد 

الأخرية من  الآونة  ال�سديد ملا حدث يف  اأمله  عن 
من  الكثري  اأرواح  لزهق  اأدت  اأمنية  خروقات 
ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  اهلل  عبد  اأبي  زوار 
م�سددًا على �سرورة و�سع حٍد لهذه العتداءات 

املتكررة.
الدكتور عادل عبد املهدي  اأكد  من جانبه 
من  عدد  اإقرار  على  يعمل  العراقي  الربملان  اأن 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  والت�سريعات  القوانني 
املواطن، م�سريًا اإىل اأن امل�ساورات لزالت جارية 

من اأجل ح�سم املقاعد ال�ساغرة.

املرجع  �سماحة  ا�ستقبل 
جامع  جمعة  اإمام  ظله(  )دام 
جالل  ال�سيخ  �سماحة  براثا 
�سماحة  اأ�سار  ال�سغري،  الدين 
الإمام  اأن  ظله(  )دام  املرجع 
قد  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
بيته  واأهل  وبعياله  بنف�سه  �سحى 
املعاملة  لأ�سوء  وتعر�ش  الأطهار 
الدين، وذلك من  اأعداء  من قبل 
ال�سحيح  الإ�سالم  يبقى  اأن  اأجل 

موجودًا على وجه الأر�ش واأن تبقى تعاليم ومبادئ 
عرب  وي�سونها  يحفظوها  من  يدي  بني  الإ�سالم 
الأزمنة املختلفة، موؤكدًا اأن نه�سة احل�سني �ستبقى 
نربا�سًا ي�ست�سيء به اأحرار وثوار العامل، وعلينا اأن 
نقتدي ونتم�سك بتلك النه�سة كونها هي الأ�سا�ش 
يف ال�ستقامة ودر�سًا يف الت�سحية، ومتناوًل بنف�ش 

رجال  عاتق  على  يقع  الذي  الدور  اأهمية  الوقت 
قدمًا  ال�سري  يف  واجلماعة  اجلمعة  واأئمة  الدين 
فيها  وما  اخلالدة،  الطف  ثورة  مفاهيم  لإي�ساح 

من درو�ش وعرب لن تنفك حاجتنا اإليها اأبدًا.
من جانبه قدم �سماحة ال�سيخ جالل الدين 
املنا�سبة  بهذه  املرجع  ل�سماحة  التعازي  ال�سغري 
العرب  ا�ستلهام  �سرورة  على  موؤكدًا  الأليمة، 

والدرو�ش من هذه الفاجعة.

)دام  املرجع  �سماحة  مكتب  اأبّن 
ال�سيخ  املجاهد  العالمة  ف�سيلة  ظله( 
اأحد وكالء  العمري )قد�ش �سره(  حممد 
اأفنى  والذي  املرجع )دام ظله(،  �سماحة 
عمره يف خدمة الدين الإ�سالمي احلنيف، 
وذلك يف احل�سينية الأع�سمية وملدة يومني 
املرجع  �سماحة  مكتب  مدير  بح�سور 
�سماحة ال�سيخ علي النجفي )زيد عزه(، 
باإ�سدار  املرجع  �سماحة  مكتب  وقام  هذا 

تاأبني فيما يلي ن�سه:
ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اهللَّ

ـا اإَِلْيِه َراِجعوَن. ِ َواإِنَّ ا هلِلّ اإِنَّ
وْا  َقالرُ يَبٌة  �سِ م مُّ اَبْتهرُ اأَ�سَ اإَِذا  ِذيَن  )الَّ

ـا اإَِلْيِه َراِجعوَن(. ِ َواإِنَّ ا هلِلّ اإِنَّ
اإذا مات العامل ثلم يف الإ�سالم ثلمة 

ل ي�سدها �سيء.
ببالغ احلزن تلقينا نباأ وفاة العالمة 
حممد  ال�سيخ  وامل�سلمني  الإ�سالم  حجة 
واأ�سكنه  برحمته  اهلل  تغمده  العمري  علي 

الف�سيح من جنته..
بالعزاء  نتقدم  املنا�سبة  وبهذه 
)عج(  الزمان  �ساحب  املوىل  مقام  اإىل 
وعائلة  املوؤمنني  وعامة  الأعالم  والعلماء 

الفقيد بهذا امل�ساب اجللل.
يتغمده  اأن  �سبحانه  اهلل  ن�ساأله 
برحمته وي�سكنه بجوار النبي واآله الأطهار 
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون، ول حول ول قوة 

اإّل باهلل العلي العظيم.

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل رئي�س جمل�س النواب وعدداً من اأع�سائه

ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  ا�ستقبل 
النواب  جمل�ش  رئي�ش  النجيفي  اأ�سامه  ال�سيد 
النواب  جمل�ش  اأع�ساء  ال�سادة  من  وعددًا 
العراقي من خمتلف الكتل والطوائف، وخالل 
اأهمية  على  حديثه  يف  �سماحته  اأكد  اللقاء 
الت�سريعي  ال�سعيدين  على  العراقي  الربملان 
والرقابي، فللربملان دور كبري يف �سن وت�سريع 
وال�سعب،  البلد  م�سالح  يخدم  مبا  القوانني 

وهذه اأمانة يف الأعناق.
اآلية  عن  ظله(:  )دام  وت�ساءل  هذا 
قائمًة على  كانت  التي  الوزراء  ال�سادة  اختيار 
اأ�سا�ش �سيا�سي وحما�س�سي بدًل من اأن تكون 

اأ�سا�ش الكفاءة الذي هو املعيار يف الختيار.
الراتب  اإلغاء  على  �سماحته  و�سدد 

التقاعدي املرتفع جدا ملن تنتهي فتة تثيله 
املواطن  يعاين  الذي  الوقت  يف  الربملان  يف 
الذي ا�ستهلك ملدة ثالثني �سنة يف عمله براتب 

تقاعدي ل يكاد ي�سد رمقه وحاجة عياله.
عن  حديثه  يف  ثانيًا  ظله(  )دام  ونبه 
تعزيز  ناأخذ  اأن  يجب  قال:  حيث  الق�ساء، 
لالأ�سوات  الق�ساء خالفًا  واإ�سالح  ا�ستقاللية 
التي حتاول اإخ�ساع الق�ساء ل�سلم املحا�س�سة 

ال�سيا�سية اأي�سًا.
هموم  على  ثالثًا:  ظله(  )دام  ونبه 
كانت  حيث  وم�ساكلهم  ومعاناتهم  املواطنني 
�سدد  حيث  املرجع  �سماحته  حديث  اأ�ش 
كاملاء  اخلدمات  وجوب حت�سني  على  �سماحته 
واخلدمات  التموينية،  والبطاقة  والكهرباء 
عن  معربًا  املواطن،  حياة  مي�ش  وما  ال�سحية 
اأمله لالإجراءات الأخرية التي يراد منها زيادة 
انعدام  بل  �سعف  مع  الكهرباء  اأجور  اأ�سعار 

خدمة الكهرباء.
اأ�سامه  ال�سيد  اأكد  اللقاء  نهاية  ويف 
�سماحة  قدمه  مبا  اهتمامه  على  النجيفي 
واأع�ساء  هو  و�سيعمل  فقرات  من  املرجع 

الربملان على تنفيذها.
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* �أ�سعد �لنا�ص من خالط كر�م �لنا�ص.

من �أقو�ل �لر�سول �لأعظم )�ص(

حتت �سعار: )احل�سني �سرخة التوحيد( والوحدة 
مكتب �سماحة املرجع ي�سارك ملتقى الطف العلمي والثقايف الدويل الثاين

والتاأريخ  والجتماعي  الفل�سفي  والبعد  والت�سريع،  )القراآن 
واللغوي والأدبي والذاتي، والدور الأكادميي للباحث يف واقعة الطف( 
بهذه املحاور �سار ملتقى الطف العلمي والثقايف الدويل الثاين، والذي 
ح�سره كبار الباحثني والأكادمييني وثلة من رجال الدين والعلم، للفتة 
من )27ـ28 من �سهر �سفر املظفر 1432هـ( وعلى القاعة الكربى يف 
اجلامعة امل�ستن�سرية، وبرعاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
ال�سيخ علي  املرجع )دام ظله(، �سماحة  �سارك مدير مكتب �سماحة 
�سماحته على جملة من  اأكد  املوؤتر،  اأعمال  النجفي )زيد عزه( يف 
يف  العلمي  والتو�سع  التطور  م�سوار  يف  احليوي  التعلق  ذات  الق�سايا 
اأبعادًا  الطف  لثورة  اأن  اإىل  م�سريًا  العراقية،  اأروقة اجلامعات  جميع 
لها  اأبعاد احلياة، تهدف يف جرُ بتو�سع  وتتو�سع  ودرو�سًا مل ولن تن�سب 
التعاليم  م�ستوى  عن  ينفك  يعد  ملا  الذي  الإن�ساين  البعد  اأعادة  اإىل 
اأعلى مراتب  اأخذت  اأن حوزتكم يف النجف الأ�سرف  الدينية، موؤكدًا 
التطور والتقدم العلمي والروحي والديني، حتى عادت حوزة النجف 
الإ�سالمي  العامل  يف  الديني  الفكر  اإ�سعاع  منابع  واأم  ربى  كرُ الأ�سرف 
قاطبة، وهنا على الأكادمييني يف العراق اأن يحثوا خطاهم نحو رفع 
يليق  ما  هو  وهذا  واملعرفة،  العلم  مراتب  لأعلى  العلمي  العراق  ا�سم 
للعراق، وبخالفه فال، وِمن هنا على العراقيني جميعًا اأن يتخذوا من 
درو�ش الطف نربا�سًا ومنارًا حلث اخلطى جتاه مللمة اجلراح املا�سية 
)زيد  النجفي  ال�سيخ  ل�سماحة  وكانت  هذا  واعد،  مب�ستقبل  والبدء 

عزه( كلمة ـ ملكتب �سماحة املرجع )دام ظله( وفيما يلي ن�سها:
كلمة مكتب �سماحة �آية �هلل �لعظمى �ملرجع 

�لديني �لكبري �ل�سيخ ب�سري ح�سني �لنجفي )د�م 
ظله( �إىل ملتقى �لطف �لدويل و�لثقايف �لثاين يف 

كلية �لآد�ب/ �جلامعة �مل�ستن�سرية
ِحيِم ْحمِن �لرَّ ِ �لرَّ ِب�ْسِم �هللَّ

اإليه من  احلمد هلل على هدايته لدينه وله ال�سكر على ما دعا 
�سبيله وال�سالة وال�سالم على من اأر�سله هدًى ورحمة للعاملني ب�سريًا 
ونذيرًا وداعيًا اإىل اهلل باأذنه و�سراجًا منريًا وعلى اآله ال�سادة امليامني 

واللعنة على �سانئيهم اأجمعني اإىل يوم الدين.
وا  اأرُوترُ ِذيَن  َوالَّ ْم  وا ِمنكرُ اآَمنرُ ِذيَن  رُ الَّ قال اهلل �سبحانه: )َيْرَفِع اهللَّ

. َدَق اهلّلرُ اْلَعِليُّ اْلَعِظيمرُ ا َتْعَملرُوَن َخِبرٌي ( �سَ رُ مِبَ اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللَّ
اأيها احلفل الكرمي قد من اهلل علينا جميعًا بالتوفيق لأن نلتقي 
حماولًة منا لل�سعي يف فهم النه�سة احل�سينية الفذة املباركة النه�سة 
التي غريت وجه التاريخ وبعثت الروح يف الإن�سانية التي كاد الطغيان 
معاٍن  هناك  وكانت  عليها،  يق�سي  اأن  الأموي  والتغطر�ش  اليزيدي 
وابتعث  لأجلها  جميعًا  والر�سل  الأنبياء  لق  خرُ والتي  �سامية  اإ�سالمية 
يف  وجت�سيدها  العقول  يف  اإن�سائها  لأجل  الأنبياء  خامت  �سبحانه  اهلل 
تكنت  حيث  وال�ساللة  اجلهل  ظلمات  يف  اأ�سبحت  التي  النفو�ش 
الأفكار اجلاهلية  اإعادة  واأعوانه من  بيزيد  املتمثلة  الغا�سمة  ال�سلطة 
�سبقت  التي  عن  تختلف  اجلاهلية  هذه  وكانت  النفو�ش  اإىل  القدمية 
بالكفر  متمثلة  الدين  عنوان  عن  بعيدة  كانت  اأنها  يف  النبوية  البعثة 
اإليها الأمويون كانت  التي دعا  وال�سرك وعبادة الأ�سنام. واجلاهلية 
العامة  الولية  بعنوان  ال�سلطة  وكانت  الدين  وبا�سم  الإ�سالم  با�سم 
من  اأتع�ش  ومفا�سدها  اأ�سد  اجلاهلية  هذه  �سرر  وكان  امل�سلمني  على 

اجلاهلية الأوىل.
فكانت ال�سرورة قا�سية بالوقوف يف وجه هذا الطغيان. فكانت 
الوقفة احل�سينية املباركة. وتكن �سيد ال�سهداء )ع( من ك�سف الزيف 
الأموي وكما تكن من دفع يزيد اإىل العتاف بالكفر ال�سريح كما 

ظهر من قوله اأمام احلا�سرين:
لعبت ها�سم بامللك فال      خرب جاء ول وحي نزل.

ومن اأبرز معامل هذه النه�سة اأنها تعلم القادة وامل�سلحني كيف 
ميكن النت�سار على ال�سيف بالدم، وكيف ميكن قلب املهزوم يف نظر 

الب�سطاء منت�سرًا واملنت�سر مهزومًا.
تنري  التي  القد�سية  الأ�سعة  تثل  كلها  )ع(  احل�سني  ومواقف 
مواعظه  اأن  اإّل  للباطل  واملبارزين  الظلمة  وجه  يف  للثائرين  الدرب 
طياتها  يف  حتمل  ال�سالة  اجلموع  على  األقاها  التي  وخطبه  ال�سريفة 
جميع تلك املعاين التي جاء الإ�سالم  لأجلها و�سحى الر�سول الأعظم 

)�سلى اهلل عليه واآله( يف �سبيلها وهذه املعاين ينبغي 
واأقالم  العلماء  اأفكار  تق�سر  ومل  بعناية  تدر�ش  اأن 
اأ�ساتذة  اأنظار  ن�ستعي  ولكن  تناولها  يف  الباحثني 
على  الطالب  حث  �سرورة  اإىل  املحتمني  اجلامعة 
اأبي  نه�سة  حول  التاأريخ  جمال  يف  البحوث  اختيار 
عبد اهلل احل�سني )ع(، فرغم ما كتب يف هذا ال�ساأن 
اجلهد  الباحثني  من  يتطلب  بكرًا،  املو�سوع  زال  ما 
لنتخذ  ال�سريفة  النه�سة  هذه  يف  الغوام�ش  ك�سف  يف 
منها نربا�سًا يف حياتنا واإ�سالح اأنف�سنا واإعمار بلدنا 
اأنف�سنا، واحلوزة العلمية يف النجف الأ�سرف  وتزكية 
الطالب يف هذا  اإىل  الن�سائح  لتقدمي  ا�ستعداد  على 

ال�ساأن.
ينبغي  فيما  �سويًة  لنتاأمل  املنا�سبة  هذه  وانتهز 

اأن يكون عليه �ساأن اجلامعة واجلامعيني.
اإن اهلل ف�سل الب�سر على الكائنات  اأيها احلفل الكرمي  فاأقول: 
اْلرَبِّ  يِف  ْم  َوَحَمْلَناهرُ اآَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ )َوَلَقْد  �سبحانه:  اهلل  قال  كلها 
َخَلْقَنا  ْن  َّ مِّ َكِثرٍي  َعَلى  ْم  ْلَناهرُ َوَف�سَّ َباِت  يِّ الطَّ َن  مِّ م  َوَرَزْقَناهرُ َواْلَبْحِر 

. َدَق اهلّلرُ اْلَعِليُّ اْلَعِظيمرُ ياًل( �سَ َتْف�سِ
والكمال  الف�سل  ومناط  البع�ش  على  الب�سر  بع�ش  ف�سل  ثم 
ومعيار التكرمي والتقدمي يف ل�سان القراآن وكلمات املع�سومني وبحكم 
ال�سجاعة  مع  العلم  هو  والقيادة  لل�سلطة  ال�سالحية  مناط  بل  العقل 
ردًا  الأنبياء  نبي من  لقول  �سبحانه حكاية  قال اهلل  املن�سب  ملنا�سبة 
على من اعت�ش على تقدمي طالوت رغم فقره من حيث املال قائاًل: 

�ْسِم(. )َوَزاَدهرُ َب�ْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ
فمناط ا�ستحقاق ال�سلطة يف الإ�سالم ومناط العظمة والف�سل 
والتكرمي هو العلم، ومعلوم اأن العلم به ت�سود الأمم اإذا �سبقت فيه على 
من �سواها وتهبط الأمم بفقده، ون�ساهد ذلك بعني العتبار فاأن الدول 
الكثرية �سبقتنا يف العلم وتقدمت علينا يف ك�سب املعرفة ونحن رغم 
ما منلك من اخلريات الطبيعية الهائلة حمتاجون اإىل غرينا األي�ش من 
اأن العقل العراقي رغم ال�سالحيات الفكرية وال�ستعدادات  املوؤ�سف 
والرقي  للتقدم  املوؤهالت كافة  التقنية ورغم امتالكه  اجليدة لك�سب 

يكون العراق من الدول املتخلفة؟ على ح�سب و�سف بع�ش الأوربيني.
واآله( )العلم علمان علم  وقد ورد عن النبي )�سلى اهلل عليه 
اأم  الأ�سرف  النجف  حوزة  كفتكم  وقد  اأقول:  الأبدان(  وعلم  الأديان 
احلوزات الدينية يف العامل واأ�سرفها على الإطالق موؤنة علم الأديان 
من  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستفادة  يف  طاقتها  ت�سب  التي  كافة  والعلوم 
لالأجيال  وتكون  لآبائنا  وكانت  جميعًا  لنا  احلوزة  وهذه  م�سادرها 
القادمة اإن �ساء اهلل، فهي النور الذي ينبغي اأن يهتدي به النا�ش اإىل 

النجاة.
اأ�ساتذة  الأبدان فهو من واجبكم  الثاين وهو علم  الق�سم  واأما 
واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  الأعظم  النبي  اأن  ومعلوم  وروادها  اجلامعة 
يعني كل علم ير�سد  بل  الطب  الأبدان خ�سو�ش علم  بعلم  ل يق�سد 
الإن�سان ويعينه على ال�ستفادة من الكائنات كلها بك�سب التكنولوجيا 
احلديثة. وهذا الق�سم من العلم على �سخامته من ن�سيب اجلامعات 
والكليات وكال العلمني يخدم الب�سرية فال يكمل الإن�سان اإل باإحرازهما 

معًا وكل منهما يكمل الأخر.
اأمد بعيد يتقلب من يد مت�سلط اإىل مت�سلط  وكان العراق منذ 
اأخر ومل ت�سَع تلك احلكومات التي �سيطرت على العراق منذ ا�سطرار 
اإىل  �سفيان  اأبي  ابن  املهادنة مع  اإىل  ال�سالم(  الإمام احل�سن )عليه 
باآخر  اأو  بنحو  �سعت  بل  العلمية،  املراكز  �ساأن  رفع  البائد يف  النظام 
يف دفع ال�سعب اإىل اجلهل والتخلف والآن قد اأزاح اهلل ذلك الكابو�ش 
جميعًا  علينا  فالواجب  العراق،  جبني  عن  الظلمة  تلك  وانح�سرت 
ال�سعي يف رفع امل�ستوى العلمي يف اجلامعات ودفع اأولدنا الطالب اإىل 
العمق الفكري وحثهم على الرغبة يف التقدم يف املجالت العلمية كافة 
العمق عما  والر�سائل اجلامعية متميزة يف  البحوث  اأن تكون  فينبغي 

تنتجه اجلامعات الأخرى.
وينبغي اأن نعلم اأن البالد غري الإ�سالمية واإن ا�ستطاعْت التقدم 
يف التكنولوجيا وتكنت من تطوير بلدانها اإّل اأنها تخلفت يف اجلانب 

الأخالقي وتهذيب النف�ش وطهارتها، فجامعاتهم ترُعاين من النحطاط 
اخللقي اإىل احلالة البهيمية فكاأنه مل تبَق لديهم احلدود التي حتفظ 
اأن ل نقلدهم ول نتبعهم بل نربي �سبابنا من  العفة والكرامة فيجب 
والطهارة  بالعفة  والتزين  الإ�سالم  باأخالق  التخلق  على  ال�سنفني 

والبتعاد من الختالط الذي ل ي�سمح به الدين احلنيف.
ومعلوم اأن العلم بدون تهذيب النف�ش يكون �سرره اأكرث من نفعه 
فالعلم بال عمل وبدون تهذيب النف�ش ل يخرج الإن�سان من احلالة غري 

املهذبة اإىل الكرامة، التي خلقنا اهلل )�سبحانه( لنيلها.
اأننا اليوم مطالبون برفع امل�ستوى العلمي  اأيها ال�سادة  واعلموا 
املحتمني  الأ�ساتذة  من  وناأمل  كافة،  العلمية  املراكز  يف  والأخالقي 
اأن نعلم  ل ما ميلكون من الطاقات يف هذا ال�ساأن ويجب  اأن يبذلوا كرُ
اأن رواد اجلامعات من كال اجلن�سني اأمانة اهلل واأمانة ال�سعب واأمانة 
اأورثتنا  التي  العقبات  تكون  اأن  ينبغي  ول  جميعًا،  رقابنا  يف  التاريخ 
النظم ال�سابقة التي تعاقبت على العراق عذرًا لنا لبقائنا يف املراحل 
املتاأخرة بالقيا�ش اإىل اجلامعات الأخرى، اإن اهلل �سبحانه قد وعدنا 
�سبحانه:  اهلل  قال  وعملنا،  نياتنا  يف  اأخل�سنا  اإن  والتوفيق  بالن�سر 
امْلرُْح�ِسِننَي(،  مَلََع   َ اهللَّ َواإِنَّ  َلَنا  برُ �سرُ ْم  هرُ َلَنْهِدَينَّ ِفيَنا  وا  َجاَهدرُ )َوالَِّذيَن 
جهاد  والتدري�ش  فالدر�ش  امْلرُوؤِْمِننَي(،  ررُ  َن�سْ َعَلْيَنا  َحّقًا  )َوَكاَن  وقال: 
التقدم  �سبيل  ويف  الرقي  �سبيل  ويف  املعرفة  �سبيل  ويف  اهلل  �سبيل  يف 
ويف �سبيل العزة والكرامة، نرجو اهلل �سبحانه اأن تزدهر هذه اجلامعة 
الَِّذيَن  َقوْا وَّ ِذيَن اتَّ مع باقي اجلامعات بوفرة النابغني، )اإِنَّ اهلّلَ َمَع الَّ

وَن). �ِسنرُ ْ م حمُّ هرُ
وال�سالم..                                                                       

وعلى ال�سعيد ذاته، قامت اجلامعة امل�ستن�سرية باإعداد زيارة 
من  مفكرين  واأ�ساتذة  رجالت  مقدمتهم  ويف  ـ  ملتقاها  �سيوف  مع 
قدم  ظله(،  )دام  املرجع  �سماحة  مكتب  اإىل  ـ  العامل  اأنحاء  خمتلف 
الإ�سالمي  الفكر  ملميزات  ميزًا  طرحًا  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة 
تثله  وما  ال�سيعي  الفكر  مبادئ  خ�سو�سًا  الأفكار،  من  غريه  دون 
نه�سة الطف اخلالدة وِحراك �سبط ر�سول اهلل )�ش( ليكون اأمنوذجًا 
الفكر  مكانة  ذلك  بعد  م�ستعر�سًا  جمعاء،  الإن�سانية  ِلكل  متكاماًل 
اأنه هو احلل  ال�سيعي ودوره يف تركيز دعائم الدين الإ�سالمي وكيف 
م�سرق  بني  الإن�سانية  النف�ش  �ساعت  حيث  جمعاء  لالإن�سانية  الأمثل 
اأو مغرب يف جممل اأبعادها الفكرية، هذا ومنح �سماحته )دام ظله( 
قد  وقتًا مطوًل ليطرح الأ�ساتذة والباحثني اأ�سئلتهم، ويف نهاية اللقاء عرُ
يف اإدارة مدير مكتب �سماحة املرجع )دام ظله( جملة من اللقاءات 
الكبري مبا لقوه يف لقاء  اإعجابهم  ال�سحفية َعرب املفكرون فيها عن 
�سك�سبري  جاك  الربوفو�سور  اأن  حتى  ظله(،  )دام  املرجع  �سماحة 
نت  كرُ م�سريًا:  اإعجابه،  عن  عرب  قد  ا�ستاليا  يف  القت�سادي  اخلبري 
اأن لقائي  بيد  الفكر القت�سادي  اإىل نهايات  اأنني قد و�سلت  اأت�سور 
مع املرجع الديني الكبري ال�سيخ ب�سري ح�سني النجفي )دام ظله( جعل 
نت واقفًا  مني اأن اأحتول بتفكريي هذا نحو اآفاق اأو�سع واأعظم ما كرُ
عليه، فيجب اأن تظهر نظرية القت�ساد ال�سيعية للعامل لتى ما فيها 

من حلول جذرية لكل م�ساكلنا.
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وفد من مكتب �سماحة املرجع )دام ظله( يتفقد 

جرحى التفجريات الإرهابية التي ا�ستهدفت الزائرين
�سماحة ال�سيخ علي النجفي ي�سارك يف املوؤمتر ال�سنوي 

الأول لأحياء ذكرى مرجع الطائفة ال�سيد اأبو القا�سم اخلوئي

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل جمعاً من علماء 
وخطباء املنرب احل�سيني

بتكليف واإيعاز من �سماحة 
بعد  وذلك  ـ  ظله(  )دام  املرجع 
ورود اأخبار عن ا�ستهداف الزمر 
املوؤمنة  للمجاميع  الإرهابية 
ـ  ال�سهداء  �سيد  قرب  القا�سدة 
زار وفد رفيع امل�ستوى من مكتب 
ظله(  )دام  املرجع  �سماحة 
على  لالطمئنان  امل�ست�سفيات 
وا�ستنكر  حالتهم ال�سحية، كما 
داعيًا  اجلبان  العمل  هذا  الوفد 
هذه  ملالحقة  الأمنية  الأجهزة 
وم�سددًا  وحما�سبتها،  الزمر 
تقوم  اأن  �سرورة  على  اأي�سًا 

اجلرحى  لإنقاذ  بواجبها  الطبية  الكوادر 
)عليهم  ال�سهداء  �سيد  زوار  فهوؤلء 
املواكب  خدام  يقوم  فكما  ال�سالم(، 
وال�سهر  لهم  اخلدمات  بتقدمي  احل�سينية 
على راحتهم، فعلى الكوادر الطبية ال�سهر 
على عالجهم وت�سميد جراحهم وهذا هو 
املاأمول منهم، ناقاًل �سماحته دعاء و�سالم 
�سماحة املرجع )دام ظله( لأبنائه، وموؤكدًا 
اأبي عبد اهلل  له زوار  اأن ما تعر�ش  اأي�سًا 
احل�سني )ع( �سيكون منارًا واأجرًا عظيمًا 
اجلبانة  الأعمال  هذه  واأن  القيامة،  يوم 

اأهل  اأعداء  لهي دليل على تهافت و�سعف 
وليد  لي�ش  به  يقومون  ما  واأن  )ع(  البيت 
لن  احل�سينية  الثورة  اأن  غري  ال�ساعة، 
واأحفاد  اجلبناء  منها  ينال  ولن  تن�سب 

ال�سجرة اخلبيثة، حتى قيام يوم الدين.
هذا واأعرب اجلرحى وعوائلهم عن 
املباركة  للمرجعية  و�سكرهم  امتنانهم 
اخل�سو�ش  بنحو  املرجع  ول�سماحة 
به  يقوم  ما  اأن  اأي�سًا  م�سريين  لزيارتهم 
وحبهم  عزميتهم  من  ينال  لن  الإرهاب 
اجلنة  اأهل  �سباب  و�سيد  الأحرار  ل�سيد 

)ع(.

يف  النجفي  علي  ال�سيخ  �سماحة  �سارك 
مرجع  ذكرى  لأحياء  الأول  ال�سنوي  املوؤتر 
والذي  اخلوئي  القا�سم  اأبو  ال�سيد  الطائفة 
وكلية  الكوفة  جامعة  يف  الفقه  كلية  اأقامته 
العلوم الإ�سالمية يف جامعة كربالء حتت �سعار 
الطائفة  مرجع  اخلوئي  القا�سم  اأبو  )الإمام 
كلمته  يف  �سماحته  اأكد  املجتهدين(،  واأ�ستاذ 
اأن مرجع الطائفة قد كر�ش حياته واأفنى عمره 
يف �سبيل العلم وتربية العلماء وخدمة الب�سرية، 
للحوزة،  واإدارته  علمه  يف  الزمان  نادرة  فكان 
حملها  التي  للكلمة  الكامل  الن�ش  يلي  ما  ويف 
من �سماحة املرجع )دام ظله( اإىل املوؤترين: 

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اهللَّ
احلمد هلل الذي نزل الفرقان على عبده 
على  وال�سالم  وال�سالة  نذيرًا  للعاملني  ليكون 
املبعوث رحمة للعاملني حممد بن عبد اهلل وعلى 
اآله الغر امليامني واللعنة على اأعدائهم اأجمعني 

اإىل يوم الدين.
ْم  وا ِمنكرُ ِذيَن اآَمنرُ رُ الَّ قال تعاىل: )َيْرَفِع اهللَّ
َتْعَملرُوَن  ا  مِبَ رُ  َواهللَّ َدَرَجاٍت  اْلِعْلَم  وا  اأرُوترُ ِذيَن  َوالَّ

َدَق اهلّلرُ اْلَعِليُّ اْلَعِظيمرُ َخِبرٌي ) �سَ
اأيها احلفل الكرمي، ترُّ علينا ذكرى وفاة 
علم من اأعالم الأمة وفقيه من فقهاء الإ�سالم، 
�سوا حياتهم  وقائد من القادة امليامني الذين كرَّ
م يف �سبيل العلم وتربية العلماء  واأْفنوا اأعمارهرُ
البيت  اأهل  و�سيعة  عمومًا  الب�سرية  وخدمة 
والأ�سويل  والفقيه  العامل  وذلك  باخل�سو�ش 
النادر واملتكلم املاهر واملف�سر اجلليل والرجايل 
اخلبري والأب الروحي واملربي للعلماء والفقهاء 
اهلل  )ر�سوان  اخلوئي  القا�سم  اأبو  ال�سيد 

عليه(.
يف  الزمان  نادرَة  املوؤرَُبن  �سيدنا  كان 
العلمية،  للحوزة  اإدارته  ويف  تدري�سه  علمه، يف 
الأمة ورعاية  لقيادة  حتى اختاره اهلل �سبحانه 
على  واأ�سعبها  الظروف  اأحلك  يف  احلوزة 
و�سيع  حليمًا  عليه  اهلل  ر�سوان  وكان  الإطالق، 

ال�سدر على غرار جده الإمام احل�سن )ع(.
قد غاب ذلك البدر املنري عن اأعيننا اإل 

العلماء  من  خلَف  وما  واآرائه  باأفكاره  حي  اأنه 
العلمية  للحوزة  خدمته  طول  يف  رباهم  الذين 
يف  جده  قال  كما  فهو  الأ�سرف،  النجف  يف 
بقي  ما  باقون  )العلماء  العلماء:  اأمثاله  حق 
القلوب  يف  واأمثالهم  مفقودة  اأعيانهم  الدهر 
للحوزة  قدم  مبا  حي  القا�سم  فاأبو  موجودة(، 
وميتًا  حيًا  اهلل  ف�سالم  مبوؤ�س�ساته  وحٌي  والأمة 
بالنعيم يف جوار جده ر�سول اهلل  فلتهناأ روحه 
)�ش( وليهداأ ج�سده الطاهر يف جوار قرب جده 
اأمري املوؤمنني وليقّر عينًا لأن حوزته التي حتّمل 
يف �سبيلها ما حتمل باقية منتع�سة تعج بالبحوث 
والدرو�ش، وقد فعل ما كان عليه )ر�ش(، وعلى 
�سماحته  من  يتخذوا  اأن  العلمية  احلوزة  رواد 
يف  لل�ساعني  الطريق  ينري  وم�سعاًل  نربا�سًا 

خدمتها.
املبذولة  اجلهود  للكلية  نبارك  اإذ  ونحن 
املوؤتر  اإقامة هذا  الطلبة وخ�سو�سًا  تربية  يف 
عليها  باأن  املالحظة  اإليها  نوجه  التاأبيني، 
املرّوج  موؤ�س�سها  ر�سمه  الذي  بامل�سار  اللتزام 
ال�سيخ حممد ر�سا املظفر )قد�ش( من اللتزام 
البحوث  يف  والعمق  الدينية  والأخالق  بالتقوى 

والدرا�سة.
وال�سالم..

ل�سان  هم  احل�سيني  املنرب  خطباء  اإن 
احلقيقة،  ومنرب  احل�سيني  الإ�سالح  حركة 
)دام  املرجع  �سماحة  ابتداأ  الكلمات  بهذه 
خطباء  من  لعدد  لقاءه  لدى  حديثه  ظله( 
املنرب احل�سيني من العراق والكويت، ومنهم 
اجلمعة،  حممد  ال�سيخ  الدكتور  �سماحة 
وثلة  الإبراهيمي..  جعفر  ال�سيخ  و�سماحة 

من كبار خطباء املنرب احل�سيني.
هذا واأعرب �سماحته بقوله: )اأنتم 
ل�سان احلوزة واملرجعية، واأنتم �سوت 
هذا  ال�سالم((،  )عليه  احل�سني 
لأخذ  اخلطباء  �سماحته  ودعى 

اإىل  واإر�سادهم  النا�ش  ن�سح  يف  دورهم 
فهذه  ال�سواب  وجادة  ال�سحيح  الطريق 
وتطبيقها  بها  اللتزام  وعليهم  م�سوؤوليتهم 
على اأكمل وجه، هذا وقدم �سماحته �سل�سلة 
من الن�سائح الأبوية والروحية يف م�سامني 
اأن  �سرورة  اإىل  اأي�سًا  م�سريًا  املنرب،  خدمة 
همومهم  يف  املوؤمنني  م�ساركة  روح  تتوافر 
�سماحته  وفتح  هذا  واأحزانهم،  واأفراحهم 
العلماء  ال�سادة  باب احلوار مع  )دام ظله( 
يف  لري�سدهم  احل�سيني  املنرب  وخدام 
املوؤمنني  والروؤى خلدمة  املواقف  الكثري من 

والدين.

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل ال�سيد منو�سهر متكي وزير 
اخلارجية الإيرانية ال�سابق

ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  تلقى 
الإيراين  اخلارجية  وزير  من  التعازي 
بذكرى  متكي   �سهر  منو  ال�سيد  ال�سابق 
ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  الإمام  اأربعينية 
اأن ثورة الإمام احل�سني )عليه  اأكد �سماحته 
املحاولت  من  للعديد  تعر�ست  قد  ال�سالم( 
لإي�سال  املختلفة  الأزمنة  عرب  اليائ�سة 
احل�سني  الإمام  ثورة  عن  خاطئة  مفاهيم 
)عليه ال�سالم واأهدافها، اإل اأن هذه احل�سود 
املليونية الزاحفة نحو قبلة الأحرار قد اأثارت 
الرعب يف قلوب اأعداء هذه الثورة والت�ساوؤل 

يف عقول من مل يطلعوا عليها.
خطوة  كل  اأن  اإىل  �سماحته  اأ�سار  كما 
�سيد  لقرب  القا�سدون  الزائرون  يخطوها 
ال�سهداء )عليه ال�سالم( مبثابة �سحق لقلوب 
اأعداء الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( لذلك 
يجب اأن ميالأ الزائرون جميع الطرق املوؤدية 
اإىل قربه ال�سريف، واأن على جميع امل�سلمني 
يف �ستى بقاع الأر�ش اأن يعوا اأن كربالء هي 
قبلة الأحرار وهي امل�سار القومي لهم، لإنارة 
النجف  اأن  الوقت  نف�ش  يف  م�سريًا  دروبهم، 
لكل  منفتحًا  قلبًا  و�ستبقى  مازالت  الأ�سرف 
م�سلمي العامل و�ستبقى ت�سع بالعلم والإ�سالح 

بربكة اأمري املوؤمنني )ع(.
تعازيه  متكي  ال�سيد  قدم  جانبه  من 
حلول  مبنا�سبة  ظله(  )دام  املرجع  ل�سماحة 
اهلل  عبد  اأبي  الأحرار  لأبي  الأربعني  ذكرى 
احل�سني )ع( معربًا عن �سكره اجلزيل على 

هذا اللقاء.

* خري �لأ�سحاب من قل �سقاقه وكرث وفاقة.
من �أقو�ل �لر�سول �لأعظم )�ص(
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علينا اأن ن�ستغفر لبع�سنا البع�س بل وحتى ملن اأ�ساء اإلينا 

وجنعل من ذكرى وفاة الر�سول الأعظم )�س( نربا�ساً لوحدتنا
�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل الكادر الرتبوي وطلبة مدار�س دار 

الزهراء )عليها ال�سالم( ويوزع الهدايا على الطلبة

اإن ا�ستهداف الزائرين لي�س بوليد ال�ساعة والظروف احلالية ولكنه 
ا�ستمرار للمواجهة بني جبهتي احلق والباطل

يف خطوة متميزة الأنوار النجفية تقيم دورتها يف اإنعا�س القلب 
الرئوي ومعاجلات حالت الختناق

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل الوفود املعزية بذكرى 
اأربعينية �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(

الأ�سرف  النجف  ا�ستعداد  مع 
ل�ستقبال الوفود املعزية لأمري املوؤمنني 
)�سلى  الأعظم  الر�سول  وفاة  لذكرى 
�سبطه  و�سهادة  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل 
توافد  )ع(،  املجتبى  احل�سن  الإمام 
العراق  اأنحاء  خمتلف  من  املوؤمنني 
من  وكذلك  املجتمع،  فئات  �ستى  ومن 
اإىل  الإ�سالمي،  العامل  اأنحاء  خمتلف 
اأمري  مرقد  لزيارة  النجف  مدينة 

اإىل  وكذلك  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني 
فكانت  العظام،  الدين  مراجع  مكاتب 
جملة  ظله(  )دام  املرجع  ل�سماحة 
اأثناء  الأبوية  والإر�سادات  الو�سايا  من 
اأهمية  اأكد فيها على  للوفود،  ا�ستقباله 
ل  كرُ نهاية  يف  املوؤمن  الفرد  يجعل  اأن 
يوم حلظات ملحا�سبة نف�سه وما دار يف 
لي�سحح  اأعمال،  من  اليومي  م�سواره 
اأي�سًا:  م�سريًا  القادم  ليومه  م�سواره 
بل  البع�ش  لبع�سنا  ن�ستغفر  اأن  علينا 
وحتى ملن اأ�ساء اإلينا وجنعل من ذكرى 
نربا�سًا  )�ش(  الأعظم  الر�سول  وفاة 
لوحدتنا، فعلينا جميعًا اأن نرجع اأعمالنا 
اأعمالنا  كانت  هل  ونت�ساءل  لذواتنا 
اليوم يف عني ر�سا ر�سول اهلل )�ش( اأم 
ل؟ م�سريًا �سماحته اأي�سًا، اأن من اأهم 
وتقدمنا هو  وفالحنا  ر�سا اهلل  عوامل 
بيننا،  فيما  والت�سامح  واملحبة  الألفة 
واأن ن�سفح حتى عن الذين اأ�ساوؤوا اإلينا 
�سنكون  وبالتايل  املوؤمنني،  اأخواننا  من 
جمتمعًا متما�سكًا لن ي�ستطيع اأي متكرٍب 
وابتهل  هذا  منا،  ينال  اأن  متجرٍب  اأو 
�سماحته اإىل الباري )عز ا�سمه( يف اأن 
يحفظ العراق والأمة الإ�سالمية ويجمع 
�سمل اأئمة احلبيب حممد نحو بر اخلري 

وال�سالح.

التبوي  الكادر  حديثه  يف  �سماحته  حث 
يف  ـ  الأيتام  ب�سريحة  الهتمام  �سرورة  على 
مدار دار الزهراء النموذجية اخلريية، التابعة 
�سماحته  كفالة  وحتت  النجفية  الأنوار  ملوؤ�س�سة 
ومعاملتها  تربيتها  على  والعمل  ـ  ظله(  )دام 
كاأبنائهم، فهوؤلء فقدوا احلنان وال�سعور بالأبوة 
وواجبكم  دوركم  فهذا  العائلي،  والجتماع 
مواهبهم  �سقل  يف  جمتمعكم  واجتاه  اجتاههم 

وجعلهم عنا�سر ت�سهم يف رقي ونهو�ش البالد.
هو  العمل  هذا  اأن  �سماحته  و�سدد  هذا 
فرعاية  وح�سب  بتكليف  ولي�ش  لكم  ت�سريف 
الإ�سالم  عليها  حث  التي  الأعمال  من  الأيتام 
واملع�سومون  والر�سل  الأنبياء  بها  يقوم  وكان 
)عليهم ال�سالم(، فاعلموا اأن هذا العمل عظيم 

وفيه مر�ساة هلل ور�سوله.
هذا ويف نهاية اللقاء قدم �سماحته وبيديه 
للطلبة،  تقديرية  وجوائز  هدايا  الكرميتني 
�سماحة  لدن  من  اأبوية  ومل�سة  بادرة  يف  وذلك 
املرجع اجتاه هوؤلء الأطفال واإدخال الفرحة يف 

نفو�سهم.

ـ  املرجع  �سماحة  اأكد 
اأبناء  من  وفدًا  ا�ستقباله  لدى 
تلك  اأن  على  ـ  العربي  اخلليج 
بها  �سارت  التي  اخلطوات 
قبلة  �سوب  املوؤمنة  املجاميع 
الأحرار قد اأثارت غ�سب اأعداء 
اأبي  زوار  فا�ستهدفوا  الإ�سالم 
ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  عبد 
تلك  حتيي  اأن  يريدون  ل  فهم 
باأن  لعلمهم  �سعائرها  املجاميع 
�سينه�ش  ال�سعائر  تلك  اإحياء 

بنفو�ش الزائرين اجتاه الدين املحمدي الأ�سيل، 
بوليد  لي�ش  الزائرين  ا�ستهداف  اأن  متنا�سني 
ا�ستمرار  ولكنه  احلالية  والظروف  ال�ساعة 

فعليكم  والباطل،  احلق  جبهتي  بني  للمواجهة 
كانت  مهما  ال�سعائر  تلك  باإحياء  ال�ستمرار 
قيم  حتيوا  اأن  وعليكم  والتحديات،  الظروف 
ب الر�سول واآله باأرواحكم واأنف�سكم اأوًل وقبل  وحرُ

ل �سيء. كرُ

املهمة  اخلطوات  من  واحدة  يف 
العراقي  املجتمع  اأو�ساط  يف  الثقافية  للتنمية 

مكثفة  دورة  النجفية  الأنوار  موؤ�س�سة  اأقامت 
لـ)اإ�سعافات، واإر�سادات اأولية( حلالت الإ�سابة 
بالختناق وال�سرقة وطرق اإنعا�ش القلب الرئوي، 
وذلك على يد اأكفاأ الأطباء املتمر�سني من خارج 
الدللية  الو�سائل  با�ستخدام  وذلك  القطر، 
و�سملت  �سرح،  وو�سائل  دمى  من  احلديثة، 
الدورة درو�ش نظرية وعملية ويف خمتلف حالت 
يف  وهكذا  معًا،  والكبار  الأطفال  ت�سيب  التي 
حالت الغرق اأو ذوي الإ�سابات احلادة كمر�سى 
القلب والربو، يذكر اأن الكثري من هذه احلالت 
التعامل  يف  احلا�سل  اجلهل  ب�سبب  تاأتي  املوت 
مع مثل هذه احلالت، هذا واأن موؤ�س�سة الأنوار 
بدوراتها  العراقي  املجتمع  على  تطل  النجفية 
التنموية التخ�س�سية والعمومية م�ساهمة منها 
بني  العراقي  املجتمع  �سرائح  جميع  تنمية  يف 

احلني والآخر.

هي  ال�سهداء  �سيد  زيارة  اإن 
على  امل�ستحبة  الأعمال  اأف�سل  من 
الزائرين  اأيها  فعليكم  الإطالق، 
تاأديتها باأف�سل ما ت�ستحق كي ل تكون 
على  واأن  القيامة،  يوم  عليكم  وباًل 
على  يعمدوا  ل  اأن  جميعًا  املوؤمنني 
والنهي  باملعروف  الأمر  و�سيفة  ترك 
ل  عن املنكر، واأن تكون نربا�ش حياة كرُ
النورانية  الن�سائح  هذه  جاءت  منا، 
ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  لدن  من 
من  املعزية  الوفود  ا�ستقباله  عند 
والعامل  العراق  حمافظات  خمتلف 
بذكرى اأربعينية �سيد ال�سهداء )عليه 
ال�سالم(، مغدقًا على املوؤمنني بجملة 
يجب  اأي�سًا  وم�سريًا  الو�سايا  من 
تذكر تلك الليايل التي مرت على اآل 

بيت النبوة الأطهار، وعدم الن�سغال 
وثريات  املرقد من حتف  يحتويه  مبا 
ال�سيوف  قطعته  قد  ج�سد  وهناك 
فعليكم  ال�سندوق،  ذلك  حتت  يرقد 
قدمها  التي  الت�سحية  تلك  ا�ستذكار 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإمام 
التحلي  وعليكم  الإ�سالم،  اأجل  من 
وعدم  الزيارة،  اأثناء  الآداب  بتلك 
احل�سني  اهلل  عبد  اأبي  زيارة  جعل 
لأغرا�سنا  خا�سعة  ال�سالم(  )عليه 
واأبتهل  هذا  البحتة،  الدنيوية 
�سماحته يف جملة لقاءاته الأبوية اإىل 
يحفظ  اأن  اإىل  ا�سمه(  )عز  الباري 
حلوا،  اأينما  قاطبة  واملوؤمنني  العراق 
�سوء  كل  من  وي�سلمهم  يعزهم  واأن 

ومكروه.

* �أرحم ما يكون �هلل تعاىل لعبده �إذ� �سار وحيدً� .
من �أقو�ل �لر�سول �لأعظم )�ص(
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موؤ�س�سة الأنوار النجفية تقدم امل�ساعدات للمواكب احل�سينية و�سماحة ال�سيخ 

علي النجفي يتفقد الزائرين ويطالب بتقدمي اخلدمات املتميزة لهم

)ع(،  احل�سني  اهلل  عبد  لأبي  اأربعينية  كل  يف  كعادتها 
قامت  اأحيائها،  على  والت�سجيع  احل�سينية  لل�سعرية  ودعمًا 
موؤ�س�سة الأنوار النجفية للثقافة والتنمية وبتوجيه ورعاية من 
�سماحة املرجع )دام ظله( بال�ستعداد مبكرًا لدعم املواكب 
احل�سينية وذلك لتقدمي اأف�سل اخلدمات لع�ساق اأبي عبد اهلل 
احل�سني )عليه ال�سالم( والذين يقطعون مئات الكيلو متات 

يف مدى عدة اأيام وبع�سهم من ياأتي من خارج العراق.
توزيع  ومت  متكاملة  عمل  خطة  املوؤ�س�سة  اأعدت  لذلك 
الأدوار واملهام بني كوادر املوؤ�س�سة لغر�ش تقدمي الدعم الكامل 
للزيارة الأربعينية وذلك من خالل تقدمي خمتلف اخلدمات 
املادية والطبية والثقافية والإعالمية لإر�ساد الزائرين ملا هو 
مهم لتاأدية الزيارة بال�سكل املطلوب مبا ير�سي اآل بيت النبوة 

الأطهار )عليهم ال�سالم(.
�ستقدمه  وما  املواكب احل�سينية  درا�سة متطلبات  فبعد 
لها، مت  ال�سرورية  الحتياجات  ومعرفة  العام  للزائرين هذا 
حتديد اأولويات العمل، فقام ق�سم ال�سعائر احل�سينية بتحديد 
بعد  وذلك  البطانيات  اختيار  ومت  توزيعها  �سيتم  التي  املواد 
مالحظة انخفا�ش درجات احلرارة يف اأيام م�سري الزائرين 
والكميات املوجودة يف املواكب ل تغطي اأعداد الزائرين وعدم 
كل  ي�سريون  وهم  املواد  هذه  مثل  حمل  على  الزائرين  قدرة 
هذه امل�سافة الطويلة، لذلك قام الق�سم بتجهيز اأعداد كبرية 
كما  احل�سينية،  املواكب  على  توزيعها  لغر�ش  البطانيات  من 
على  لتوزيعها  الغذائية  املواد  من  عدد  بتحديد  الق�سم  قام 

املواكب.
وقام ق�سم اخلدمات الطبية بتجهيز كميات كبرية من 
الأدوية املختلفة واأجهزة فح�ش �سغط الدم وال�سكري لغر�ش 
الطريق  طول  على  املنت�سرة  الطبية  املفارز  على  توزيعها 
ملعاجلة احلالت اخلا�سة وامل�ستعجلة، يذكر اأن املوؤ�س�سة وقبل 
هذا املو�سم بفتة طويلة اأعدت دورات ترقية طبية ملثل هكذا 
وعلى  واملمر�سني،  الأطباء  كفاءات  بتطوير  ظروف خمت�سة 

اأيدي كوادر متطورة من خارج القطر.
كما و�سرعت املوؤ�س�سة وبالتن�سيق مع �سركة الت�سالت 
وتاأمني  حمددة  نقاط  يف  ات�سال  خطوط  بتوفري  )اأمنية( 
الطريق  طول  وعلى  وجماين  �سل�ش  ب�سكل  الت�سال  خطوط 
املقد�سة،  وكربالء  الأ�سرف  النجف  حمافظتي  بني  الرابط 

ويف بع�ش مناطق جنوب النجف الأ�سرف.
التائهني الذي �سمل املناطق  اإر�ساد  ومت تو�سيع برنامج 
الـ)600ـ1000(  قرابة  م�ساعدة  اهلل  بف�سل  فتم  املذكورة، 
�سخ�ش يوميًا للو�سول اإىل ذويهم، ومت ذلك بالتعاون مع كل 
من: العتبة العبا�سية املقد�سة، ووزارة الداخلية مكتب ال�سيد 
وال�سيطرات  الأ�سرف،  النجف  ات�سالت  ومديرية  الوزير، 

املركزية، وقيادة �سرطة حمافظة النجف الأ�سرف.
هذا وقام الق�سم الثقافة والإعالم يف املوؤ�س�سة باإعداد 
وطرق  الزيارة  بف�سائل  الزائر  لتعريف  املطبوعات  من  عدد 
احل�سينية  ال�سعائر  كتاب  اإعداد  على  الق�سم  فعمل  اإحيائها، 
بحلة جديدة حمل بني طياته خمتلف امل�سائل ال�سرعية التي 
تهم الزائر م�سافًا اإليها توجيهات واإر�سادات وكلمات �سماحة 
خا�ش  )برو�سور(  الق�سم  اأ�سدر  كما  ظله(،  )دام  املرجع 
احل�سني  لالإمام  اخلا�سة  الزيارة  �سمل  الأربعينية  للزيارة 
ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  وتوجيهات  ال�سالم(  )عليه 
من  وغريها  الليزرية  الأقرا�ش  من  جملة  وكذلك  للزائرين 
اأنف  ما  جميع  يف  الن�سخ  عدد  لي�سل  وال�سحف  املل�سقات 

ذكره اإىل )219.000 األف ن�سخة(.
توجه  املطلوب  بال�سكل  ال�ستعدادات  اإتام  وبعد 
وفد من مكتب �سماحة املرجع )دام ظله( يراأ�سه جنله 
الدين  رجال  من  وعدد  النجفي  علي  ال�سيخ  �سماحة 

ومنت�سبي املكتب، لتفقد الزائرين واملواكب احل�سينية وتقدمي 
امل�ساعدات املادية واملعنوية والتثقيفية لهم، فكانت النطالقة 
من مدينة العمارة يف 7 من �سهر �سفر، وقام الوفد بال�سري 
بف�سائل  وتعريفهم  وت�سجيعهم  اأحوالهم  لتفقد  الزائرين  مع 
ال�سالم( يف هذه  امل�سري وف�سائل زيارة احل�سني )عليه  هذا 

املنا�سبة.
كما قام الوفد بتوزيع امل�ساعدات على املواكب احل�سينية 
والذين قّدم اأ�سحابها �سكرهم للمرجعية املباركة يف النجف 
لدعمهم  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  مكتب  ولوفد  الأ�سرف 
ال�سيخ  �سماحة  األقى  كما  وللزائرين،  للمواكب  الالحمدود 
علي النجفي عدة كلمات توجيهية للزائرين حثهم فيها على 
التي  والطريقة  األطف  معركة  من  والدرو�ش  العرب  ا�ستلهام 
اأجل  من  وعياله  بنف�سه  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  بها  �سحى 
الإ�سالم املحمدي الأ�سيل، داعيًا الزائرين اإىل التم�سك بنهج 
اآل بيت النبوة الأطهار وعدم ال�ستماع اإىل الأ�سوات النا�سزة 

التي تدعو اإىل اإلغاء بع�ش ال�سعائر وحماربتها.
من  وعدد  كالنا�سرية  اأخرى  ملناطق  الوفد  توجه  ثم 
الوركاء  واأق�سيه  ال�سماوة  ومدينة  لها  التابعة  الأق�سية 
احللة  ومدينة  القا�سم  وق�ساء  الديوانية  ومدينة  والرميثة 
مرورًا باأق�سية احليدرية والكفل و�سوًل اإىل كربالء املقد�سة 
اأ�سحاب  وحث  للزائرين  املقدمة  اخلدمات  على  لالطالع 
املليونية  امل�سرية  يف  وامل�ساركة  الأف�سل  تقدمي  على  املواكب 

املتجهة اإىل قبلة الأحرار.
نحو  الوفد  توجه  �سفر  �سهر  من  الع�سرين  يوم  ويف 
كربالء للم�ساركة يف الزيارة والتاأكيد على انتهاء مرا�سيمها 
ب�سكل ناجح وقد التقى الوفد بالقائمني على خدمة الرو�ستني 
هذه  لإجناح  املبذولة  اجلهود  مثمنًا  والعبا�سية  احل�سينية 
اأجهزة  جميع  املرجع  �سماحة  مكتب  حث  وختامًا  الزيارة. 
الدولة على امل�ساركة يف م�ساعدة الزوار من اأجل العودة اإىل 

مدنهم من كربالء املقد�سة.

*�أكرث ما يلج به �أمتي �جلنة �لتقوى وح�سن �خللق.
من �أقو�ل �لر�سول �لأعظم )�ص(
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الروحي  والإغداق  الفكري  الإبداع  من 
ل�سماحة املرجع )دام ظله( الإطاللة الروحية 
ذلك  بنتاجها،  امل�سلحة  مبحتواها،  العميقة 
ظله(  )دام  �سماحته  به  اأغدق  الذي  اجلهد 
و�سماحة  ف�سيلة  الكتاب  عد  مرُ وعلى  علينا 
ال�سيخ  العالمة  وامل�سلمني  الإ�سالم  حجة 
)التائب  بكتاب  اأفاد  الذي  اجلا�سم،  حممد 
بالقليل  لي�ش  اأخذ حيزًا  والذي  حبيب اهلل(، 
يف اأو�ساط املجتمع �سيما �سريحة املثقفني، اإذ 
بعدة  وظهر  طبعات،  عدة  الكتاب  هذا  طبع 

حلل.
يف  مبحث  اأهم  الكتاب  هذا  تناول 
يتعرف  اأن  فبعد  للموؤمنني،  الروحية  امل�سرية 
وال�سطالحي  اللغوي  املعنى  على  القارئ 
ملعنى التوبة، مير ب�سروطها ولوازم ا�ستحقاق 
روحية  جولت  الكتاب  ياأخذ  ثم  قبولها، 
وفوائد علمية جمة، تتجه نحو �سرورة الإميان 
�سرعي  واجب  هي  فهل  بالتوبة،  والعتقاد 
فقط اأم عقالئي اأي�سًا، لينتقل لفورية الإميان 
والعتقاد والعمل على التوبة من قبل املذنب، 
ك�سرورة  ولوازمها  التوبة،  اآلية  اإىل  و�سوًل 
ال�ستغفار  على  والعمل  بالذنب،  العتاف 
يعود  اأن ل  ا�سمه يف  الباري عز  اإىل  والتوجه 
كل  يف  ويعرج  هذا  اأخرى،  مرة  املع�سية  اإىل 

اأمور  على  التوبة  مبحث  مراحل  من  مرحلة 
ملفهوم  النظر  اإ�سكاليات  فيعالج  اإعتقادية 
املو�سوعي  والفارق  التوبة  وحوارية  التوبة 
ثم  وبيننا،  ال�سالم(  )عليه  املع�سوم  بني 
للتوبة  التحليلية  املراحل  اإىل  الكتاب  ينتقل 
طلب  جانب  على  التكيز  ثم  وال�ستغفار، 
يف  خا�سًا  منحًى  الكتاب  واأخذ  هذا  املغفرة، 
التوبة،   من  املانعة  واحلواجز  املوانع  م�ساألة 
لأجل  اجلاد  الطلب  اإىل  الكتاب  يخل�ش  ثم 
يف  مركزًا  معانيها،  بكل  لتوبة  اإىل  الو�سول 
نف�ش الوقت على حجب وموانع التوبة، و�سوًل 
والروحية  والأخالقية  املعنوية  الفوائد  اإىل 
الفوائد  من  �سل�سلة  مع  للتوبة،  والجتماعية 

والن�سائح القيمة.

اإن مل ي�ستيقظ ال�سعب ومل يعرِبرّ عن ُحبه وحر�سه 
على وطنه �سي�سلط اهلل عليه بدل �سدام األف �سدام

قراآءة يف كتاب:
التائب حبيب اهلل

ر�سوله  واأمانة  اهلل  اأمانة  ال�سباب  هوؤلء 
فيجب  جميعًا،  اأعناقنا  يف  عاقل  وكل  والتاأريخ 
بهذه  بقدرها،  نكون  واأن  الأمانة  ن�سون  اأن 
املفردات الأبوية الرائعة كانت ل�سماحة املرجع 
)دام ظله( توجيهاته ل�ستقبال وفدًا من طلبة 
جامعة بابل وجمع من املوؤمنني يف مدينة احللة 
يتخذ  اأن  اأهمية  على  اأي�سًا  موؤكدًا  الفيحاء، 
التبويون والأكادمييون دورهم الر�سايل لإعداد 
اأجيال العراق القادمة اإعدادًا علميًا متما�سكًا، 
نفو�ش  يف  يزرعوا  اأن  عليهم  الوقت  وبنف�ش 
فبالعلم  وحت�سيلة،  العلم  ب  حرُ ال�سباب  اأبنائنا 
تاأخذ  ثم  ومن  وتزدهر،  والأمم  النفو�ش  حتيى 

طريقها ال�سحيح الواعد نحو العزة والكرامة.
هذا وحث �سماحته اأبناءه على �سرورة اأن 

يحر�ش العراقيني جميعًا، على حمايتهم وحبهم 
ل َمن يتهاون يف  وحر�سهم على وطنهم، جتاه كرُ
مل  اإن  اأي�سًا:  بقوله  ومعربًا  العراق،  مقدرات 
به وحر�سه على  ي�ستيقظ ال�سعب ومل يعربِّ عن حرُ
وطنه �سي�سلط اهلل عليه بدل �سدام األف �سدام، 
فاأن من الواجب ال�سرعي علينا جميعًا اأن نكون 
ل  حري�سني على الوقوف يف وجه املق�سرين، وكرُ
ل حزم وهمة، ومهما َكرب  َمن يخون العراق، ِبكرُ
جتتمع  ال�سغائر  فاأن  �سغر،  اأو  التق�سري  هذا 

لتكون كبائر.
اإىل  �سماحته  اأبتهل  اللقاء  ختام  ويف 
واأن  والعراقيني،  العراق  يحفظ  اأن  يف  الباري 
عزًا  ويزيدهم  ال�سالم،  بر  نحو  بيدهم  ياأخذ 

وكرامًة وتقدمًا ورقيًا.

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً م�سرتكاً من اأبناء 
ال�سعودية وعدد من الزائرين من خمتلف حمافظات العراق

كونوا حليفي القراآن الكرمي

بالعلم حتيى الأمم وتزدهر، وباجلهل متوت وتندحر

اأكد �سماحة املرجع )دام ظله( على 
احل�سني  الإمام  حركة  تكون  اأن  �سرورة 
والتغيريية  الإ�سالحية  ال�سالم(  )عليه 
حا�سرة يف �سلوكنا واأفعالنا كي نتمكن من 
الإ�سالح،  يف  الآخرين  باجتاه  النطالق 

املرجع  �سماحة  ا�ستقبال  لدى  ذلك  جاء 
اأبناء  من  م�ستٍك  لوفٍد  ظله(  )دام 
ال�سعودية والعراق، فالبد اأن تكون الزيارة 
وا�ستح�سار  وتغيري  واإ�سالح  حترك  زيارة 

للمواقف والعرب يف النفو�ش.

علم اأن للعلم �ساأن ومكانة  يجب اأن يرُ
العلم  لطالب  واأن  قدر عظيمة،  وجاللة 
منـزلة كبرية لدى الباري )عز ا�سمه(، 
وتزكيتها  النف�ش  تهذيب  مراتب  لكن 
العلم،  طلب  على  ومقدمة  واأهم  اأوىل 
الر�سول  �سرية  عليه  جرت  ما  وهذا 
بالقراآن  واأو�سيكم  )�ش(،  الأعظم 
الكرمي،  القراآن  حليفي  كونوا  الكرمي، 
ولكن  �سعب  القراآن  حفظ  اأن  فمعلوم 
واعلموا  اأ�سعب،  حفظه  على  املحافظة 
ل كلمة منه ترتقي بكم يف درجات  اأن كرُ
من  الكرمية  الن�سائح  بهذه  اجلنان، 

حث  ظله(  )دام  املرجع  �سماحة  لدن 
الكرمي  القراآن  وحفظة  طلبة  من  وفدًا 
مقدمًا  املثنى،  حمافظة  من  وعلومه 
الأبوية  الو�سايا  من  جملة  �سماحته 
والروحية للوفد، وموؤكدًا على �سرورة اأن 
يت�سابق املوؤمنون يف طلب العلم واملعرفة 
ويتمكنونه  ميلكونه  ما  ل  كرُ ي�سرفوا  واأن 
من وقت يف طلب العلم واملعرفة والتزود  
داعيًا اهلل )عز وجل( بعد ذلك اإىل اأن 
اأمانه،  بر  نحو  العراقيني  باأيدي  ياأخذ 
واأن ل يبعدهم اهلل عن القراآن وعتة اآل 

الر�سول الأعظم )�ش(.

�سالح  العلم  اأن  اأولدي  يعرف  اأن  يجب 
يحّل جميع م�ساكل  اأن  للعلم  فيمكن  ذو حدين، 
املتقدمة،  الدول  م�ساف  يف  ويجعله  العراق 
هريو�سيما  ماآ�سي  ي�سنع  اأن  اأي�سًا  وميكنه 
ويكون  العلمي  اجلانب  يتطور  ولن  وناجازاكي، 
نافعًا ويف ر�سا اهلل ما مل يكن م�سحوبًا بتزكية 
�سماحة  قدم  املباركة  املفردات  بهذه  النف�ش، 
املرجع )دام ظله( �سل�سلة ِمن الن�سائح الأبوية 
املتميزين  مدار�ش  وطلبة  اأ�ساتذة  ِمن  لأبنائه 
اأبناء  جميع  بذلك  حاثًا  الأ�سرف،  النجف  يف 
العراق، معربًا عن  م�ستقبل  ليفكروا يف  العراق 
والعلمية  التبوية  املناهج  لإبقاء  ال�سديد  اأمله 
املباد،  النظام  اأجندات  على  التبية  لوزارة 
بجد  للعمل  والتبويني  الأ�ساتذة  جميع  داعيًا 
يف  التعليمي  الواقع  جراح  للملمة  واإخال�ش 
ملا  �سعادته  عن  الوقت  نف�ش  يف  معربًا  العراق، 
هوؤلء  م�سار  يف  وتربوي  علمي  تقدم  ِمن  وجده 

اأن  يرُفرحني  اأي�سًا:  م�سريًا  املتميزين،  الطلبة 
اأ�سمع العراقي يرُنجز �سيئًا يرفع فيه ا�سم العراق 
�ساء  واإن  كانت  العراق  ترُربة  اأن  �سيما  عاليًا، 
العقول  اهلل ما زالت الأر�ش اخل�سبة ل�سناعة 
العراق  واأن  والإميان،  واملعرفة  بالعلم  املتوقدة 
والب�سرية  الطبيعية  والرثوات  باخلريات  يزخر 
لبد  للعراق  وجل(  )عز  الباري  حباه  ما  واأن 
لإيقاف  و�سعبه  العراق  خلدمة  ي�ستثمر  اأن 
على  الهيمنة  ِمن  العاملي  ال�ستكبار  خمططات 
وتزدهر،  الأمم  حتيى  فبالعلم  امل�سلمة،  بالدنا 

وباجلهل توت وتندحر.
ويف ختام اللقاء منح �سماحة املرجع )دام 
على  لالإجابة  املبارك  وقته  من  جانبًا  ظله( 
ت�ساوؤلت اأبنائه الطلبة، مقدمًا �سماحته �سل�سلة 
ِمن احلكم والتوجيهات النرية، داعيًا بعد ذلك 
الباري عز ا�سمه اأن يحفظ العراق اأر�سًا و�سعبًا، 

وياأخذ بيد اأبنائه �سوب جادة ال�سواب.

* �أكرث �أهل �لنار �ملتكربون .
من �أقو�ل �لر�سول �لأعظم )�ص(
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الق�ساء وت�سيي�سهق�سية وفتوى:

ال�ستفتاءات

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اهللَّ
�سماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�سيخ ب�سري 

ح�سني النجفي )دام ظله(.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

مولنا: طرق �سمعنا هذه الأيام اأن يف النية اأن يكون )جمل�ش 
ذلك  وي�ستدعي  ال�سيا�سية،  املحا�س�سة  �سمن  الأعلى(  الق�ساء 
عدم ا�ستقاللية الق�ساء، وكما هو املت�سامل اأن ت�سي�ش الق�ساء يخل 

ب�سالمة اأدائه، يف حني اأن الق�ساء لبد اأن يكون حمايدًا ينظر اإىل 
الق�سايا نظرة حتق احلق وتبطل الباطل.

ونحن اإذ نرفع ملقامكم هذا ال�ستفتاء نلتم�ش اإبداء النظرة 
الدينية لهذا الأمر من وجهة نظر املرجعية، خدمة للدين الإ�سالمي 

احلنيف ووطنا الغايل.
مع خال�ش الدعاء.

لفيف من حقوقيي وحمامي العراق

ب�سمه �سبحانه:
يجب �أن يكون �لق�ساء عادًل وم�ستقاًل.

�إىل  لدفعه  �لق�ساء  يف  �لتاأثري  يجوز  ول 
�ملجامالت و�لتحيز �ل�سيا�سي و�لظلم.

وقد ورد يف �لإ�سالم �للعن من �هلل على �لقا�سي 
�لغري عادل.

ول حول ول قوة �إلاّ باهلل.

عن  الأب  ولية  رفع  قانون  الغربية  الدول  يف  �ش: 
يتطلب  الثامنة ع�سر فهل  �سن  بلوغها  بعد  الباكر  البنت 

ا�ستئذان الأب عند الزواج بها؟
بكارتها  على  م�سلمة وحمافظة  البنت  كانت  اإن  ج: 
اأب  واجلد  الوالد  ر�سا  عن  اخلروج  يحق  فال  الطبيعية 
باأي  تتزوج  اأن  لها  الطبيعية  البكارة  فقدان  ومع  الوالد، 

م�سلم �ساءت وهي تلك زمام نف�سها.
�ش: بنت م�سلمة حتت رعاية اأبيها بلغت �سن الر�سد 
ال�سروط  فيه  تتوفر  �ساب  لزواجها  تقدم  وقد  ال�سرعي 
ال�سرعية ولكن الأب رف�ش العري�ش املتقدم وكانت البنت 
رغبة  عن  اخلروج  لها  يحق  فهل  منه  الزواج  يف  راغبة 

اأبيها والزواج من ذلك ال�ساب وهل ي�سح زواجها؟
البنت فال  الوالد رعاية مل�سلحة  توقف  كان  اإن  ج: 
يجوز لها جتاوز راأي الوالد وان كان رف�سه مل�ستهاه ومن 
دون مراعاة م�سلحة البنت فال تبقى حينئذ وليته فهي 
حرة تتزوج من ت�ساء من امل�سلمني الذي يحفظها ويحفظ 

كرامتها و�سرفها.
�ش: تتجمع حقوق �سرعية لدى وكالء املرجع وحني 
البالد  يف  املوؤمنني  لتزويج  مبالغ  ب�سرف  منهم  الطلب 
الغربية حماية لهم من النحراف يرف�ش الوكيل باعتبار 
اأن هذه حقوق الإمام ول يجوز الت�سرف بها اإل باإذن من 

احلاكم ال�سرعي فهل من عالج ملثل هذه املوارد؟
الذي  باملرجع  بالت�سال  امل�سكلة  ج: ميكن معاجلة 

ميثله الوكيل ويرجع اإليه �ساحب امل�سكلة يف التقليد.
�ش: هل يحق للمراأة احلامل اإ�سقاط اجلنني يف كل 

الأحوال اأم اأن هناك تف�سيل وما هو؟
يجوز  فال  مكنًا  الطفل  اإجناب  كان  اإذا  ج: 
امل�سلمة  الأم  تزهق  اأن  بني  الأمر  دار  اإذا  واأما  الإ�سقاط 
على  ولكن  بالأم  فيحتفظ  امل�سلم  الطفل  يذهب  اأن  وبني 
الدية وهي تختلف ح�سب مراحل  الإ�سقاط  يبا�سر  الذي 
احلمل وان ا�سطر اإىل اإ�سقاطه، ويحرم اإجها�ش الطفل 
اأو  التبية  اأو من �سعوبة  ال�سغط القت�سادي  فرارًا من 

من كون الطفل م�سوهًا اأو مري�سًا اأو انه �سوف ميوت بعد 
الولدة.

و�سع  من  املحدود  الدخل  اأ�سحاب  ي�سطر  �ش: 
ال�سرر  حلوق  عدم  من  التاأّكَد  مع  الن�سل  لتحديد  لولب 

بزوجاتهم فهل من حرمة تنع هذا العمل؟
اأو  اللولب  اأنواع  جميع  اأن  بالتحقيق  تبني  قد  ج: 
جلها يقت�سي قتل البوي�سة امللقحة ما يعني الإجها�ش 
امل�ساألة  تف�سيل  يف  تقدم  كما  حمرم  وهو  الإ�سقاط  اأو 
ل  التي  احلمل  موانع  ا�ستخدام  من  مانع  ول  املتقدمة. 
يوؤدي اإىل الإجها�ش مثل الفال�ش واحلبوب والإبر للزوج 

اأو الزوجة.
الن�سل  وكرثة  الأولد  يحبون  الرجال  بع�ش  �ش: 
تناول  لها  يحق  فهل  املبداأ  هذا  ترف�ش  الن�ساء  وبع�ش 

العقاقري ملنع احلمل دون علم الزوج ور�ساه؟
ج: ل يجوز.

�ش: كم من املدة يحق للزوج ترك زوجته ال�سابة وما 
هي املعاذير امل�سموح بها يف ذلك؟

ج: ل يحق للزوج ترك جماع زوجته ال�سابة اأكرث من 
حرج  اأو  �سرر  كح�سول  �سروري  ل�سبب  اإل  اأ�سهر  اأربعة 
اأو بر�ساها، ويف كل الأحوال مينع ال�سارع املقد�ش اإهمال 
وي�سدد ذلك يف  املحددة  املدة  اأكرث من  الزوجة  ترك  اأو 
كل  يف  ي�ساجعها  اأن  ويجب  املنَقطع  دون  الدائم  الزواج 
اأربعة ليايل ليلة واحدة واملق�سود جمرد النوم اإىل جانبها 
واملوان�سة واملالطفة واملحادثة لدفع وح�سة النفراد عنها 

فقط.
ج�سم  اإىل  النظر  الزوجة  اأو  للزوج  يجوز  هل  �ش: 

الآخر بتلذذ؟
ج: نعم يجوز للزوج النظر اإىل ج�سم زوجته ع�سوًا 
ع�سوًا ومل�سه والتلذذ به وكذلك ينطبق ذلك على الزوجة 

بالن�سبة لزوجها.
يتزوج  اأن  مب�سلمة  املتزوج  للم�سلم  يحق  هل  �ش: 

بكتابية كزوجة ثانية من دون اإذن الزوجة امل�سلمة؟

ج: ل يجوز العقد الدائم على الكتابية ول مانع من 
العقد املنَقطع ما مل يوؤد اإىل مف�سدة اأخرى.

عم  بنت  ويل  اإ�سالمي  غري  بلد  يف  ا�سكن  اأنا  �ش: 
الزواج  على  اتفقنا  قد  اآخر  اإ�سالمي  غري  بلد  يف  ت�سكن 
فهل ي�سح اأن اجري �سيغة العقد ال�سرعي بالهاتف على 

اأن ت�سمعني بو�سوح وا�سمعها بو�سوح اأي�سًا؟
ج: يجوز ال�ستعانة بالهاتف لأجل عقد الزواج كغري 

الأمور احلياتية التي ن�ستعني به عليها.
�ش: اأريد اأن اأتزوج من فتاة م�سلمة موؤمنة فهل يحق 
يل النظر اإليها والتاأّكَد من �سالمتها من بع�ش العاهات 

وما هي حدود ال�سماح بذلك؟
قائمة قاعدة ما�سية  اإليها  تنظر  اأن  ج: يجوز ذلك 
وتتحدث اإليها كل ذلك باملقدار الذي يكفي للك�سف عن 
و�سعها ال�سحي واجلمايل وعن هند�سة ج�سدها لتعرف 
اأنها حمتوية على العنا�سر التي ترغب توفرها يف الزوجة 
يك�سف  الذي  املقدار  على  القت�سار  ويجب  املختارة 

احلال.
البكر يف املحافل بق�سد  الفتيات  �ش: تتزين بع�ش 
ذات  زوجة  اختيارها  بغية  مكن  �سكل  باأجمل  الظهور 

حما�سن فهل يجوز ذلك واإل يعترب ذلك تدلي�سًا؟
ج: ما مل يوهم خالف الواقع من ج�سدها و�سعرها 
الزواج  يف  الراغب  للخاطب  يحق  ثم  تدلي�سًا  يعد  فال 

الفح�ش كما تقدم يف امل�ساألة املتقدمة.
يتكون  الأوربية  البالد  يف  الأزواج  بع�ش  اأرى  �ش: 
زوجاتهم امل�سلمات وينعمون يف امللذات املنكرة فهل يحق 
للزوجة طلب الطالق والعودة اإىل بلدها امل�سلم واإذا رف�ش 

الزوج ذلك فما هو املوقف ال�سرعي ملثل هذه الأمور؟
ج: ينذر الزوج ـ يف مثل هذه الظروف امل�سار اإليها ـ 
من قبل احلاكم ال�سرعي ويخري بني اللتزام بالواجبات 
الزوجية جتاه حليلته وبني طالقها وت�سريحها بالإح�سان 
للحاكم  فيحق  ي�ستجب  مل  وان  كافة  حقوقها  اأداء  مع 

ال�سرعي تطليقها ان طلبته منه.

*�إر�ص لأخيك �ملوؤمن ما تر�ساه لنف�سك.
من �أقو�ل �لر�سول �لأعظم )�ص(


