
يافطات  ت  وَكثرُ واملواقف،  الق�ضايا  وت�ضارعت  الأحداث،  تراكمت 

العاجل، و�ضار ل�ضعبنا موقف. والأمل اأن ل ن�ضتن�ضخ من الآخرين، فتاأريخنا 

غِنْيَنا عن ذلك، فل�ضنا من اأرباب جلب املوظة، ولكن الأمل مرًة اأخرى اأن  يرُ

ل مرحلة ِمن حراك جرياننا دون اأن تكون لنا ِعربًة،  ل ندع الإيجابي يف كرُ

ل  اأْن  اأخرى  مرًة  نقول  ول  باملجان،  در�سرُ  فهي  بالعك�س،  العك�س  وهكذا 

ربط لنا مع الآخرين، فهم اأخوة لنا يف الِعرق والدين، اأو حتى بالإن�ضانية، 

م َمن  اإن العراقيني �ضباقني يف مقارعة الطغاة قبل اجلميع، بل هرُ ولنعلم 

علم الآخرين مقارعة اجلبابرة والأنظمة امل�ضتبدة، ولنتاأمل يف ثوراتنا ويف 

مقدمتها ثورة الواحد والت�ضعني، وكيف كانت الت�ضحية وما مدى املوؤامرة 

التي اجتمعت لها قوى ال�ضتكبار العاملي على اأبناء وطننا املحروم، من هنا 

نوؤكد )ل�ضنا من اأرباب املو�ضة، اأو ركاب املوجة(.

وقانوناً  �ضرعاً  فل�ضعبنا: )احلق  اإّنه حّق،  بالتاأكيد  املوقف؟  ما  ولكن 

باأن يطالب بحقوقه كافة بالتظاهر والعت�ضام ال�ضلميني( كما جاء على 

ل�ضان مرجعنا املفدى، ولكن لكل م�ضار وحراك وحدث، فاإن هنالك قباله 

كانت  وهنا  الدين(،  عظمة  ر  �ضرُ هو  )وهذا  ويحده  ينظمه  �ضرعي  حكم 

)الأرواح  على  املحافظة  بوجوب:  اأفاد  اإذ  الف�ضل  كلمة  اأي�ضاً  ل�ضماحته 

ظله(  )دام  اأنه  املعلوم  فمن  واخلا�ضة(،  العامة  والأموال  العام  والنظام 

)عندي  دائماً:  ينادي  الذي  وهو  ل،  وكيف  �ضيء،  ل  كرُ على  الأرواح  قدم 

لها(، واأما النظام، فاإن  قالمة ظفر املوؤمن اأثمن من املجموعة ال�ضم�ضية كرُ

من املالحظ اأن ثمة مرتب�ضني يحاولون اأعادة عقارب ال�ضاعة اإىل الوراء 

هذا ما عدا الأجندات ال�ضيا�ضية املطروحة من قبل بع�س ال�ضا�ضة، فعلى 

�ضعبنا اأن يعي اأن اأي حراك يحاول النيل من النظام والقانون واأمن البلد 

هو خط اأحمر مرفو�س، واأما م�ضاألة الأموال، فلي�س من املعقول اأن يكون 

املطالب لالإ�ضالح والإعمار خمرباً والعياذ باهلل.

فعلينا اأن نعي، اأن الواجب ال�ضرعي يعمنا جميعاً فعلينا اأن نعمل على 

نا، واأن نقف  ل متخاذل ومتاآمر على م�ضالح وطننا من اأي موقع كرُ ك�ضف كرُ

يف وجهه، وهذا هو الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولنقف عند كلمة 

�ضماحة مرجعنا يف هذا ال�ضدد اإذ يقول: )علينا اأن نرُ�ضلح ونعالج اأنف�ضنا، 

واإن مل نقم بذلك ف�ضي�ضلط اهلل علينا �ضرار قومنا، لقد جاء �ضدام لعدم 

التزام البع�س بدينه، وهو قادر على خلق األف �ضدام اإذا ما مل نقم بعملية 

اأمام ماأزق النف�س  اأننا  اأخواننا(، ولنعلم  اإ�ضالح النف�س، والنطالق نحو 

ل �ضيء، اأما املاآزق الأخرى فاإن هناك ف�ضاد ومرتب�ضني وعلينا  اأولً وقبل كرُ

ياأخذ  فاحلق  ونك�ضفهم،  لنواجههم  وحكمة  و�ضرب  حنكة  ل  ِبكرُ نعمل  اأن 

وينتزع، ول ياأتينا ونحن بعيدون عن اأمر العباد والبالد.
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الوضع الراهن واألجندة السياسية

عن �سلمان قال: قال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله: يا �سلمان، َمن اأحبَّ فاطمَة ابنتي فهو يف 
اجلّنة معي، وَمن اأبغ�سها فهو يف النار.

* العراق، عراق اإلسالم، وعراق الخريات، أرض الرساالت السماوية، جوهُ يخلق العقول، العراق ال يرضى بالظلم.
من كلمات سماحة املرجع )دام ظله الوارف(

أهمية التعاون بين العراق وإيران أمر ضروري لكال الجارتين

تنويه

بيان مكتب �شماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�شيخ ب�شري 
ح�شني النجفي )دام ظله( بخ�شو�ص ال�شاأن العراقي احلايل املوؤ�شف.

اخلدمات  تقدمي  �ضرورة  على  تنبه  ومازالت  ال�ضابقة  احلكومات  املرجعية  نبهت  واأن  �ضبق 
لل�ضارع والقيام بتوجيهها يف حماربة الف�ضاد واملف�ضدين والهتمام باحتياجات ال�ضعب الذي حتمل 
ل حمفل  كرُ والآخر ويف  ترُربز بني احلني  املواقف  فباتت هذه  الكثري منها،  يعاين  يزال  وما  الويالت 
ومنا�ضبة، م�ضت�ضعرة اآلم النا�س وحيفهم، لتوؤكد على اأّن ِمن حق ال�ضعب املطالبة بحقوقه امل�ضروعة، 
وهذا احلق مكفول �ضرعيًا ود�ضتوريًا، ويجب اأّن تكون املطالبة ب�ضكل �ضلمي كي ل ت�ضيع حقوقهم، 
ومن هذا املنطلق جند اأن املرجعية الدينية )اأدام اهلل ظاللها علينا جميعًا( قد و�ضعت �ضدًا منيعًا 
ل قوى ال�ضر الراغبة بالنيل من  ل من يرُحاول اأن يعيد عقارب ال�ضاعة اإىل الوراء وهكذا اأمام كرُ اأمام كرُ
ا�ضتقرار واأمن العراق، فهي تنبه ال�ضعب واحلكومة على �ضرورة الت�ضرف مب�ضوؤولية �ضواء يف طريقة 
املطالبة والتظاهر من خالل عدم ال�ضماح للمخربني بالت�ضعيد الهدام مثل اإتالف وحرق املال العام 

واخلا�س، فهذا الت�ضرف يزيد من مظلومية ال�ضعب. ولكن يف نف�س الوقت �ضدد �ضماحته اأن على 
احلكومة ال�ضتماع اإىل تلك املطالب والعمل اجلاد على تنفيذها ب�ضكل عاجل وبعيدًا عن الت�ضويف 

واملماطلة، على اأن تبداأ بو�ضع جدول زمني واقعي.
وتكون  واملتظاهرين،  املطالب  مع  التعامل  طريقة  يف  احليطة  تتوخى  اأن  احلكومة  وعلى 
الإجراءات املتبعة يف التعامل مع النا�س بعيدة عن الت�ضنج واملواجهة غري ال�ضلمية، ومن هنا وبعد 
اأن طفح الكيل جراء تواجد الرتاخي والتق�ضري امل�ضتمرين من قبل احلكومة العراقية كانت للكلمة 
الف�ضل ل�ضماحة املرجع )دام ظله( اإذ اأ�ضدر بيانه ليت�ضح املوقف من جراء هذه التق�ضري من جانب 
ومن جانب اآخر لتنظيم م�ضار الغ�ضب ال�ضعبي العارم املطالب بحقوقه امل�ضروعة، وهنا ن�ضع القراء 

اأمام هذا البيان ن�ضًا:

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْضِم اهللَّ
احلمد هلل رب العاملني و�ضلى اهلل على حممد واآله الطاهرين واللعنة على اأعدائهم اأجمعني.

مازال �ضوتنا مع �ضوت ال�ضعب العراقي املنهك املظلوم يف مطالبه امل�ضروعة، فله احلق �ضرعًا 
وقانونًا باأن يطالب بحقوقه كافة بالتظاهر والعت�ضام ال�ضلميني مع  املحافظة على الأرواح والنظام 

العام والأموال العامة واخلا�ضة.
وعلى ال�ضلطات الت�ضريعية والق�ضائية والتنفيذية اأن تتحمل م�ضوؤولياتها وتقوم بواجباتها جتاه 
ال�ضعب املظلوم، وحتقق مطالبه فورًا، وتقلع العنا�ضر املف�ضدة من مرافق الدولة، فقد مللنا الت�ضويف 

والوعود.
مكتبه  ل�ضان  على  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  وامتعا�س  اأمل  عن  املرُعربة  الكلمات  هذه  وبعد 
اأن ثمة اإجراءات قامت بها احلكومة ل تّدل على حزمها وجديتها الكافيني وموقف  املبارك، جند 
توؤكد  اأن  ظلها(  )دام  املرجعية  واأرادت  هذا  العراق،  يف  ال�ضعبية  التظاهرات  من  الأوىل  اجلمعة 
فكانت  والوطنية،  ال�ضرعية  امل�ضوؤولية  من  واحد  م�ضتوًى  يف  هي  العراقية  الدولة  اأجهزة  جميع  اأن 
ل�ضماحته )دام ظله( مالحظات وتوجيهات، تدل على امل�ضوؤولية والأبوية املنقطعة النظري جتاه اأبناء 
كت عنها يف احلقبة املا�ضية، فكانت له )دام ظله( كلمة  اأرُحلق من ف�ضاد قد �ضرُ العراق، وجتاه ما 

نوقف القارئ الكرمي على اأعتابها، ويف ما يلي ن�ضها:
ح�ضني  ب�ضري  ال�ضيخ  الكبري  الديني  املرجع  العظمى  اهلل  اآية  �ضماحة  وتوجيهات  مالحظات 

النجفي )دام ظله( اإىل جمل�س النواب العراقي املوقر وال�ضعب العراقي املظلوم
ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ      ِب�ْسِم اهللَّ

املحرتمون اأع�ساء جمل�س النواب العراقي املوقر وفقكم اهلل لر�ساه واإر�ساء ال�سعب املظلوم.
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

لقد ك�ضفت الظروف الراهنة اأّن املجل�س النيابي ال�ضابق مل يقم مبهامه الد�ضتورية باملراقبة 
الفاعلة وتوجيه الدولة نحو تقدم وازدهار الكيان العراقي، ومبا اأن م�ضوؤوليتنا ال�ضرعية حتتم علينا 

تنبيه من ت�ضدى لتحمل م�ضوؤولية اإجناز وحتقيق اأماين ال�ضعب وتطلعاته.
فاإننا نطلب وباإحلاح من جميع نواب ال�ضعب العراقي الأبي، اأن يقوموا بواجبهم يف املراقبة 
لتحقيق  الربملانية(  واللجان  والق�ضاء  الوزارات  )من  كافة  الدولة  ملوؤ�ض�ضات  الفاعلة  واملحا�ضبة 
مطالب ال�ضعب العراقي، فقد ورد عن اأهل بيت النبي عليهم اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم: ))من ويل 

�ضيئًا من اأمور امل�ضلمني ف�ضيعهم �ضيعه اهلل عّز وجل((.
م�ضتمرة  متابعة  الربملان  يف  ممثليهم  عمل  يتابع  اأن  العراقي  ال�ضعب  من  اأبناءنا  واأن�ضح 
ول�ضيقة حلثهم على تفعيل كل الو�ضائل الد�ضتورية لتح�ضني الو�ضع يف العراق، وتلبية مطالبهم فورًا 

وك�ضف وحما�ضبة الفا�ضد واملف�ضد.
ن�ضاأل اهلل الأمان والإ�ضتقرار وال�ضعادة لل�ضعب العراقي. وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل..

التاأكيد على اأهمية �ضبل التعاون بني البلدين اجلارتني امل�ضلمتني )اإيران 
امليادين  وباقي  وال�ضياحية  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  الناحية  من  والعراق( 
الأخرى، هذه كانت من اأهم ما حث به �ضماحة املرجع )دام ظله( وفد معاون 
وزير اخلارجية الإيراين ال�ضيد ح�ضني فرحي وقن�ضل اجلمهورية يف حمافظة 
النجف الأ�ضرف مع وفٍد رفيع امل�ضتوى خالل ا�ضتقباله له، هذا و�ضكر الوفد 

ن�ضائح �ضماحة املرجع )دام ظله(.

ن�سر �سهوًا يف العدد املا�سي )42( خرب ال�سيد وزير اخلارجية 
الإيراين.. علمًا اأنه قد ُن�سر يف العدد )41(، راجني من 

القراء الكرام قبول العتذار والنتباه.
اأ�سرة �سحيفة الأنوار النجفية
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سماحة المرجع )دام ظله( يعزي العالم اإلسالمي برحيل 
سماحة السيد محمد علي الحكيم )قد( ويؤبنه

* إن جهودي وجهود أخوتي املراجع تصبّ يف خدمة هذا الشعب الجريح.
من كلمات سماحة املرجع )دام ظله الوارف(

قال النبّي �سّلى اهلل عليه واآله لل�سيدة خديجة الكربى)ر�س(: » اأْب�ِسري يا خديجة، هذه بنٌت 
جَعَلها اهلُل اأُمَّ اأحَد ع�َسَر ِمن خلفائي َيُخرجون بعدي وبعد اأبيهم «.

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل وفد العتبة الكاظمية المقدسة

العمل وبذل الهمة في سبيل خدمة الزوار أمر ضروري

للعتبة الكاظمية املقد�ضة ما  العامة  بارك �ضماحة املرجع )دام ظله( لكوادر الأمانة 
تقوم به من خدمة واأعمال تو�ضعة واعمار للعتبة املقد�ضة والتي يتوافد عليها اآلف الزائرين 

يوميًا من العراق وخمتلف دول العامل.
بها  الهتمام  املقد�ضة  املراقد  خدمة  اأولويات  اأوىل  تكون  اأن  يجب  �ضماحته:  م�ضيفًا 
والعمل على تطويرها بال�ضكل الذي ي�ضتحقه هذا املكان الطاهر، و�ضرورة توفري املن�ضاآت 

ال�ضرورية كافة مبا ي�ضهم يف راحة الزائرين.
هذا وقدم الوفد �ضرحًا مف�ضاًل حول اأعمال التو�ضعة اجلديدة اإ�ضافة اإىل ما تقوم به 

الأمانة العامة للعتبة املطهرة من خدمات للزائرين.

اأثنى �ضماحة املرجع )دام ظله( على اجلهود التي يقدمها م�ضوؤولو املزارات ال�ضيعية 
لهم،  ا�ضتقباله  اأثناء  وذلك  البالد،  وخارج  داخل  من  عليها  الوافدين  الزائرين  جلميع 
نف�ضه  الوقت  يف  واملزارات،  باملراقد  اهتمامهم  وكذلك  للزائرين،  بخدماتهم  اأ�ضاد  حيث 
اأكد �ضماحته على �ضرورة بذل املزيد من اجلهد والعمل والتحلي باأخالق اأهل البيت )ع( 
واحت�ضان زوارهم وحمايتهم، من جانبه ا�ضتعر�س الوفد اأهم الأعمال التي اأقيمت لتطوير 
وتو�ضيع املراقد واملزارات، اإ�ضافة اإىل ما ح�ضل يف اأربعينية الإمام احل�ضني )ع( من اهتمام 
اأ�ضار بع�س احلا�ضرين من  وخدمة للماليني الزاحفة ملرقد �ضيد ال�ضهداء )ع(، هذا وقد 
الوفد اإىل �ضرورة اأن�ضاء عدد من املجمعات التي حتت�ضن مركبات الزائرين على اأن تكون 
على خمارج كربالء لأهميتها يف املنا�ضبات الدينية، جاء ذلك اأثناء �ضماع �ضماحة املرجع 

)دام ظله( لأ�ضئلتهم وا�ضتف�ضاراتهم واقرتاحاتهم.

مبزيد من احلزن والأ�ضى ودعت مدينة النجف ال�ضرف العامل الرباين �ضماحة ال�ضيد حممد علي احلكيم )قد(، واأقيم بهذه املنا�ضبة الأليمة جمل�ضًا 
تاأبينيًا يف جامع الهندي مبدينة النجف الأ�ضرف، ح�ضره �ضماحة املرجع الديني الكبري اآية اهلل العظمى ال�ضيخ ب�ضري ح�ضني النجفي )دام ظله(، وممثلي 
مكتبه املبارك، وعدد كبري من ف�ضالء واأ�ضاتذة احلوزة العلمية، وممثلي مكاتب املراجع العظام، ف�ضاًل عن عدد كبري من املواطنني، هذا واأقامت املرجعية 

الدينية يف النجف الأ�ضرف جمل�س الفاحتة وليوم واحد با�ضم احلوزة العلمية يف النجف الأ�ضرف على روح الفقيد )قد(.
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كلمة مكتب �شماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�شيخ ب�شري ح�شني النجفي )دام ظله( اإىل 
ملتقى املحبة واملودة، بني امل�شلمني ملنا�شبة ولدة الر�شول الأعظم )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(

حممد  اهلل  حبيب  الأنبياء  خامت  ولدة  ذكرى  مبنا�ضبة 
اأقيم يف حمافظة النجف الأ�ضرف لقاء املحبة واملودة  )�س(، 
اإىل  اإ�ضافة  ال�ضافعي  موؤ�ض�ضة  من  ال�ضنة  اأهل  اأبناء  بح�ضور 
يف  األقيت  حيث  املحافظة،  يف  الدينية  ال�ضخ�ضيات  من  عدد 
روح  على  اأكدت  التي  العظام  الدين  مراجع  كلمات  احلفل 
التفرقة ما  البلد ونبذ  الأخوة والت�ضامح والتم�ضك بوحدة هذا 
ا�ضتلهام  على  احلا�ضرون  اأكد  كما  الواحد،  ال�ضعب  اأبناء  بني 
اإّل  واأّن ل فرق  الأعظم  الر�ضول  والعرب من �ضخ�ضية  الدرو�س 
بالتقوى، وعلى �ضرورة قطع الطريق اأمام املخططات الإرهابية 
ملكتب  وكانت  هذا  البلد،  هذا  اأبناء  حلمة  متزيق  حتاول  التي 

املرجع  �ضماحة  جنل  األقاها  كلمة  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة 
)دام ظله( �ضماحة ال�ضيخ علي النجفي، اأكد فيها على �ضرورة 
اأن تعي الأمة الإ�ضالمية بنحو عام والعراقيون بنحو خا�س اأن 
م�ضتعر�ضًا  بالعك�س،  والعك�س  بوحدتهم،  وكرامتهم،  عزتهم 
اأي�ضًا جوانب عدة ل�ضتلهام الِعرب والدرو�س من تعاليم الإ�ضالم 
النرية، وكذلك من التاأريخ الذي ر�ضم �ضلمًا بيانيًا ياأخذ باأمتنا 
الإ�ضالمية �ضعودًا تارة ونزوًل تارة اأخرى، حيث اأن هذا ال�ضلم 
وم�ضتوى  امل�ضلمني  تالحم  ومقدار  متامًا  يتنا�ضب  البياين 
اأخوتهم، هذا ونقدم للقارئ العزيز كلمة مكتب �ضماحة املرجع 

)دام ظله(، وفيما يلي ن�ضها:

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْضِم اهللَّ
احلمد هلل الذي هدانا �ضراطًا �ضويًا، وال�ضالة وال�ضالم على من اأر�ضله هدى ورحمة للعاملني، 

حممد بن عبد اهلل وعلى اآله الغر امليامني واللعنة الدائمة على اأعدائهم اأجمعني اإىل يوم الدين.
ِ ِباإِْذِنِه َو�ِضَراجًا  رًا َوَنِذيرًا * َوَداِعيًا اإِىَل اهللَّ َب�ضِّ ا اأَْر�َضْلَناَك �َضاِهدًا َومرُ قال اهلل �ضبحانه: )اإِنَّ

. َدَق اهلل اْلَعِليُّ اْلَعِظيمرُ ِنريًا( �ضَ مُّ
من نفحات رحمة اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن نلتقي يف مولد رحمة العاملني، حممد بن عبد اهلل 
)�ضلى اهلل عليه واآله( يف جوار و�ضيه علي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم( لنحتفل بهذه املنا�ضبة 
الأعظم )�س( ول  النبي  نعمة مولد  بها  اأكرمنا اهلل  التي  والكرامة  النعمة  ونتذكر هذه  ال�ضريفة 
ميكن اأن ت�ضاهيها اأية نعمة اأخرى. فاأن مولده كان بداية للهداية واإذعانًا باإنتهاء ع�ضر اجلاهلية، 
وكانت تلك الإرها�ضات التي قارنت مولده ال�ضريف تنبيهًا واإعالنًا على بدء عهد جديد للب�ضرية. 
فمن واجبنا جميعًا يف هذه الذكرى العطرة اأن ن�ضتعر�س الأرُ�ض�س التي اأر�ضاها هذا النبي العظيم 
)�س( لإ�ضالح الب�ضرية �ضعيًا يف اإخراج بني اآدم من ظلمة اجلهل اإىل نور العلم ومن ذلة عبادة 
غري اهلل تعاىل من عبادة الأ�ضنام وعبادة ال�ضم�س والقمر وعبادة املادة وعبادة هوى النف�س اإىل 
نعمة عظمة التوحيد و�ضرف الإ�ضالم وعزة الدين، كانت الغاية منه عالية و�ضريفة جدًا حيث متكن 
الر�ضول الأعظم )�س( يف فرتة ل ت�ضل اإىل ثالثة عقود من الزمن من تاأ�ضي�س هذه الأمة، واإر�ضاء 
قواعد الدين احلنيف الذي يعترب اأعظم دين، واأبهى واأوفر واأو�ضع د�ضتور لي�ضمل الب�ضرية جمعاء 

اإىل الآن واإىل يوم القيامة.
فعلى حملة الدين اأن يت�ضدوا لبيان هذه احلقيقة حقيقة اأهلية الدين الإ�ضالمي لبث العدالة 
يف املجتمع الب�ضري وجلب النا�س اإىل ما فيه �ضالحهم وجناحهم بنحو حتفظ لهم الكرامة التي 
َباِت  يِّ َن الطَّ م مِّ ْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناهرُ ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناهرُ �ضمنها اهلل �ضبحانه بقوله )َوَلَقْد َكرَّ

ياًل(. ْن َخَلْقَنا َتْف�ضِ َّ ْم َعَلى َكِثرٍي ممِّ ْلَناهرُ َوَف�ضَّ
ويجب على دعاة الدين �ضرح هذه املعاين جلميع النا�س ليهتدي من وفق لقبوله ويتم احلجة 

على من يرف�ضه.
يف  وال�ضاعني  امل�ضلمني،  بني  الفنت  مثريي  اإىل  الإنتباه  جميعًا  امل�ضلمني  واجب  من  انه  كما 
اإ�ضرتخا�س الدماء والأعرا�س والأموال بحيث اأ�ضبح امل�ضلمون اليوم مو�ضومني لدى ال�ضرق والغرب 

الأمة  هذه  اأ�ضبحت  حتى  الإ�ضالح  با�ضم  والإبادة  الف�ضاد  وحملة  الدين  با�ضم  الإرهاب  بدعاة 
والفقهي  العقائدي  الختالف  يتخذ  اأن  الإ�ضالم  يجوز يف  ول  العامل.  �ضخرية يف  مو�ضع  املرحومة 
وْا ِبَحْبِل  مرُ فيما ل مي�س مبادئ الإ�ضالم الأ�ضا�ضية و�ضيلة لإ�ضتباحة الف�ضاد وقد قال �ضبحانه )َواْعَت�ضِ
َبْحترُم ِبِنْعَمِتِه  ْم َفاأَ�ضْ لرُوِبكرُ ْم اأَْعَداء َفاأَلََّف َبنْيَ قرُ نترُ ْم اإِْذ كرُ وْا ِنْعَمَت اهلّلِ َعَلْيكرُ ررُ وْا َواْذكرُ قرُ اهلّلِ َجِميعًا َوَل َتَفرَّ

وَن(. ْم َتْهَتدرُ ْم اآَياِتِه َلَعلَّكرُ رُ اهلّلرُ َلكرُ َبنيِّ ْنَها َكَذِلَك يرُ م مِّ اِر َفاأَنَقَذكرُ َن النَّ ْفَرٍة مِّ ْم َعَلَى �َضَفا حرُ نترُ اإِْخَوانًا َوكرُ
ثم ينبغي اأن نلتفت نحن كرجال الدين اإىل م�ضكلة يعي�ضها ال�ضعب العراقي وهي تتمثل بابتعاد 
النا�س عن الدين جلهلهم به فلن جتد زحامًا على امل�ضاجد واحل�ضينيات كالذي جنده يف املالعب 
ويجب  الل�ضان،  قبل  وبال�ضلوك  العقول  قبل  بالعمل  جت�ضيده  هو  الدين  اإىل  طريق  وخري  ونحوها. 
اأن نعرف اإن النا�س يتعلمون من اأعمال رجال الدين اأكث مما يك�ضبون بن�ضائحهم وكان هذا هو 
اأربعني �ضنة حتى  اإىل  الطريق الذي �ضلكه الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله( فقدم عمله منذ ولدته 
ا�ضتهر بال�ضادق الأمني ثم قدم العمل مع القول ثالثة وع�ضرين �ضنه تقريبًا وكانت هداية بالعمل 
اأكث بكثري من هداية بالقول فكان اإنتاجه هذا الكم الهائل من الأمة الإ�ضالمية ول جند اليوم مدينة 

من املدن الكربى يف العامل اإّل وجند فيها من ي�ضهد )اأن ل اآله اإّل اهلل واأن حممدًا ر�ضول اهلل(.
وتوفري  ال�ضعب  خدمة  يف  التفكري  على  امل�ضوؤولني  نحث  اأن  الدين(  )رجال  علينا  يجب  كما 
يف  الت�ضيب  من  الدوائر  و�ضبط  والبطالة  الفقر  على  الق�ضاء  على  والتفكري  الأ�ضا�ضية  اخلدمات 

ظلمات الف�ضاد املايل والإداري.
نرجو اهلل �ضبحانه اأن يكون مولد نبيه )�ضلى اهلل عليه واآله( هذه ال�ضنة منطلق خري و�ضعادة 
للم�ضلمني جميعًا ولل�ضعب العراقي املظلوم باخل�ضو�س، ول ينبغي اأن نياأ�س وقد نبهنا عليه حيث قال 
( ، ووعدنا �ضبحانه باأن مينحنا النجاح يف م�ضعانا قال اهلل  ِ ْحَمِة اهللَّ وا ِمن رَّ اهلل �ضبحانه: )َل َتْقَنطرُ
ررُ امْلرُوؤِْمِننَي(، وال�ضالم  َلَنا(، وقال: )َكاَن َحّقًا َعَلْيَنا َن�ضْ برُ ْم �ضرُ هرُ وا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ �ضبحانه )َوالَِّذيَن َجاَهدرُ

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  

لقاء المحبة والمودة في مولد رسول المحبة )ص(

�ساأل الإماُم الباقر عليه ال�سالم يومًا اأحَد اأ�سحابه: » اأَتدري ما تف�سري: َحيَّ على َخرِي الَعَمل ؟«، قال: ل، فقال عليه 
، اأَتدري ِبرَّ َمن؟«، قال: ل، قال عليه ال�سالم: » دعاك اإىل ِبّر فاطمة وُوْلِدها« ال�سالم: » َدعاك اإىل الرِبّ

* إن اهلل تعاىل اختاركم لحماية هذه الحوزة الشريفة، وحوزتكم هذه هي عاصمة الدين وعاصمة الفكر اإلسالمي.
من كلمات سماحة املرجع )دام ظله الوارف(
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إذا كنت من المحسنين ستكون قريبًا من رحمة اهلل

من اجل أن نكون مجتمعًا مثاليًا يجب السير على منهج النبي األكرم 

أبناء اللطيفية في رحاب سماحة المرجع )دام ظله(

جميع  تكون  اأن  وعلى  النف�س،  مراقبة  �ضرورة  على  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  اأكد 
َوَمن   * َيَرهرُ  َخرْيًا  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  )َفَمن  وجل(:  )عّز  اهلل  مر�ضاة  يف  هي  املرء  اأعمال 
ٍة �َضّرًا َيَرهرُ(، جاء ذلك عند زيارة جمع من املوؤمنني من دول اخلليج العربي  َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
النف�س  طهارة  خالل  من  حم�ضنني  نكون  اأن  كيفية  اإىل  ظله(  )دام  اأ�ضار  وقد  ل�ضماحته، 
وجتنيبها املعا�ضي، كما �ضدد على اأهمية زيارة اأبي عبد اهلل احل�ضني )ع( واأثرها الروحي 
على الإن�ضان من حيث اأ�ضلوبه والتحول اليجابي يف حياته، م�ضريًا اإىل اأّنه يجب اأن يكون 
الإن�ضان حم�ضنًا كي تقبل زيارته وان ل ي�ضيء اإىل اأحد ول يظلم، ليكون بذلك من املح�ضنني 

وبالتايل قريب من رحمة اهلل.

الر�ضول  الب�ضرية  ومنقذ  الإن�ضانية  ر�ضول  ولدة  ذكرى  مبنا�ضبة 
الأعظم حممد )�س(، اأكد �ضماحة ال�ضيخ علي األنجفي على �ضرورة 
القتداء بال�ضرية العطرة للنبي امل�ضطفى والتحلي باأخالقه و�ضفاته 
احلميدة، جاء ذلك يف الندوة التي اأقامتها مدر�ضة دار احلكمة للدرا�ضة 
احلوزوية فرع املحقق احللي )قد�س( يف مدينة احللة، يف الوقت نف�ضه 
اأكد �ضماحته على الدور الكبري الذي لعبته املرجعية الدينية يف البالد 
يف حفظ دماء العراقيني بعد ظهور الفتنة الطائفية ودورها يف كتابة 
بتوفري ما  العراقيني  ال�ضا�ضة  والدعوة لالنتخابات ومطالبة  الد�ضتور 
يحتاجه ال�ضعب من خدمات اإ�ضافة اإىل الق�ضايا املهمة الأخرى، كما 
طالبت مبحا�ضبة املق�ضرين الذين اأ�ضاءوا ملقدرات وثروات هذا البلد، 
بع�س  يف  خرجت  التي  التظاهرات  من  املرجعية  موقف  اأو�ضح  فيما 
املدن العراقية للمطالبة بحقوق اأبناء هذا البلد واأنها مع املتظاهرين 
وكل املطالبني بحقوقهم، وان جميع اأبواب املرجعية مفتوحة للموؤمنني 

لال�ضتماع اإىل م�ضاكلهم وهمومهم.
هذا و�ضارك يف الندوة �ضماحة العالمة ال�ضيخ عبد املنعم امل�ضلي 
الذي طرح بدوره دور املرجعية الكبري يف مطالبة احلكومة العراقية 
بعدد من الإ�ضالحات، يف الوقت نف�ضه اأكد على اإن هنالك بع�س من 
للمطالبة  ال�ضعب  اأبناء  بها  يقوم  التي  التظاهرات  ا�ضتغالل  يحاول 
دور  الدين  حميي  نزيه  ال�ضيخ  العالمة  �ضماحة  بني  كما  بحقوقه، 
القانونية  بالطرق  املق�ضرين  وحما�ضبة  للظلم  الت�ضدي  يف  املجتمع 
والد�ضتورية، وقد ا�ضتعر�س �ضماحة امل�ضايخ الأفا�ضل بع�ضا من �ضرية 
العطرة  ال�ضرية  هذه  تكون  اأن  كيفية  وعن  )�س(،  الأعظم  الر�ضول 

منارًا لدروب املوؤمنني وكيف اأننا يف العراق اأحوج ما نكون اإليها.

ووجهاء  اأهايل  من  وفدًا  ا�ضتقباله  لدى  ـ  )دام ظله(  املرجع  �ضماحة  اأكد 
وبكل  وم�ضاكله  همومه  بكل  العراقي  ال�ضعب  مع  املرجعية  وقوف  ـ  اللطيفية 
بروح  بالتحلي  العراقية  احلكومة  نحث  اأي�ضًا:  م�ضريًا  واأعراقه،  قطاعاته 
الوعود  بعيدًا عن  ال�ضعب  يحتاجها  التي  توفري اخلدمات  عليها  واأّن  امل�ضوؤولية، 
التي تطلق دون الإيفاء بها، �ضيما اأن هذا البلد مليء باخلريات من نفط وزراعة 
و�ضياحة.. وغريها التي يجب اإن يتمتع بها اأبناءه بدل الفقر الذي يعانون منه، 

هذا وقدم الوفد بني يدي �ضماحة املرجع )دام ظله( جملة من الأ�ضئلة وامل�ضاكل 
تقاع�س  جراء  املحرومة،  املنطقة  هذه  اأبناء  منها  عانى  طاملا  التي  والهموم 
اجلهاز احلكومي عن اأداء واجباته، �ضيما اأنها مرت بظروف قا�ضية من جراء ما 
ناله اأبناء هذه املناطق من حيف وحقد قوى الإرهاب وال�ضر التي اأملت بعراقنا 

اجلريح.

عن النبّي �سّلى اهلل عليه واآله: » اأَحبُّ اأهلي اإيلَّ فاطمة، َمن اأبَغ�سها فقد اأبغ�سني، فاإّنا هي 
ها، واأكرُه ما �ساَءها « َب�سعٌة مّني، اأُِحّب ما �َسرَّ

* إن طلب الرزق الحالل جهاد، كما إن جهاد املرأة حسن التبعل.
من كلمات سماحة املرجع )دام ظله الوارف(
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لولدة  ال�ضنوية  بالذكرى  امل�ضلمني  اأفراح  مع  تزامنًا 
احت�ضنت  واله(  عليه  اهلل  )�ضلى  حممد  نبينا  الكائنات  �ضيد 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( النجف الأ�ضرف معر�س  مدينة 
دور  مب�ضاركة  للكتاب  الرابع  الدويل  املقد�ضة  العلوية  العتبة 
العراق  داخل  من  املائة  جتاوزت  ثقافية  وموؤ�ض�ضات  ن�ضر 
امل�ضادف  1432هـ  الأول  ربيع  )14ـ23  من  للفرتة  وخارجه، 
ومفكرون  دين  علماء  افتتاحه  ح�ضر  18ـ2011/1/27م(  لـ 
و�ضيا�ضيون واأكادمييون من خمتلف املحافظات العراقية، هذا 
علي  ال�ضيخ  �ضماحة  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  جنل  وتفقد 
واأكد  املعر�س،  النجفية  الأنوار  ملوؤ�ض�ضة  العام  الأمني  النجفي 
هذه  اإن  والف�ضائيات:  ال�ضخ�ضيات  من  عدد  مع  خالل حديثه 
النجف  يف  الدينية  املرجعية  عليها  ت�ضجع  الثقافية  امللتقيات 
لت�ضد  اأ�ضكالها  بجميع  الثقافة  لن�ضر  فر�ضة  فهي  الأ�ضرف، 
فر�ضة  وهي  العراقي،  ال�ضعب  عا�ضها  الذي  احلرمان  �ضنوات 
جميع  يف  كتب  ما  لآخر  البالد  يف  املثقفة  الأو�ضاط  لتعريف 
هذه  يف  املقامة  املحافل  هذه  اإن  مو�ضحًا  الفكرية،  املجالت 
ال�ضعب  وعي  مدى  على  دليل  هي  املماثلة  واملنا�ضبات  املنا�ضبة 
العراقي وع�ضقه للفكر واملطالعة والبحث، �ضيما بعد ما وجدناه 
ويف  العزيز  العراق  اأبناء  قبل  من  وكثيف  بارز  ح�ضور  من 

مقدمتهم الأو�ضاط املثقفة.

وعلى ال�ضعيد ذاته كان ملوؤ�ض�ضة الأنوار النجفية ح�ضور 
بارز يف هذا املعر�س بعد ا�ضتعداد م�ضبق له )من قبل اللجنة 
موؤلفات  من  �ضل�ضلة  قدمت  اإذ  واملهرجانات(  للمعار�س  املعدة 
�ضماحة املرجع ) دام ظله( خ�ض�ضت ق�ضم منها لالإ�ضدارات 
اللكرتونية للموؤ�ض�ضة والتي عر�ضت درو�س ولقاءات وتو�ضيات 
�ضماحة املرجع )دام ظله(، هذا وكان هناك اإقبال وا�ضع على 
والعربية  العراقية  املجتمع  �ضرائح  املوؤ�ض�ضة من خمتلف  جناح 
الإ�ضالمي  اخلطاب  يف  التجديد  فيها  وجدت  التي  والأجنبية 
التي  املوؤلفات  ابرز  ومن  املعا�ضر،  الإن�ضاين  لل�ضاأن  وحماكاة 
)دام  املرجع  �ضماحة  موؤلفات  هي:  عليها  وا�ضعًا  اإقباًل  لقت 
�ضماحة  وتوجيهات  وكلمات  النجفية  الأنوار  و�ضل�ضلة  ظله( 
املرجع، يذكر اأن موؤ�ض�ضة الأنوار النجفية قد اأطلت بحلة جديدة 
ب�ضل�ضلة من الإ�ضدارات وبعدة لغات، هذا وقدمت عر�ضًا مميزًا 
الدينية، بحلة جديدة م�ضححة وحمققة،  العلوم  ملناهج طلبة 
يجدر ذكره اأن املوؤ�ض�ضة تقدم اأكث اإ�ضداراتها ب�ضورة جمانية 
ال�ضالم(  )عليهم  البيت  اأهل  لفكر  واإي�ضاًل  العقبات  لتذليل 
اأطر  ولتقوية  العلمية،  احلوزة  وطلبة  املجتمع  �ضرائح  ملختلف 
وبني  الأ�ضرف  النجف  يف  العظام  الدين  مراجع  بني  التوا�ضل 

اأبناء العراق الغيارى بل ولكل املوؤمنني من �ضتى بقاع الأر�س.

حر�ضًا من موؤ�ض�ضة الأنوار النجفية للثقافة والتنمية على 
والأيتام  الأرامل  وخ�ضو�ضا  واملتعففة  الفقرية  العوائل  دعم 
وانطالقًا من توجيهات املرجع الديني )دام ظله( واإر�ضاداته يف 
التخفيف عن معاناة الفقراء وتوفري ال�ضروريات لهم خ�ضو�ضًا 
مع ف�ضل ال�ضتاء، قامت املوؤ�ض�ضة بتوزيع )2000( بطانية على 
املرجع  �ضماحة  مكاتب  مع  التعاون  خالل  من  العوائل،  تلك 
)دام ظله( ووكالئه يف عدد من حمافظات العراق واق�ضيتها 

ونواحيها.
يذكر اإن موؤ�ض�ضة الأنوار النجفية للثقافة والتنمية قامت 
خالل ال�ضنوات ال�ضابقة بتوزيع عدد من الحتياجات ال�ضرورية 
للحياة  ال�ضرورية  وامل�ضتلزمات  الأثاث  من  املتعففة  للعوائل 
وامل�ضاعدات الغذائية خ�ضو�ضًا يف �ضهر رم�ضان املبارك، وذلك 
املعوزة  ال�ضرائح  هذه  حتتاجه  ما  لدرا�ضة  عدة  مرُ خطط  �ضمن 

وبالتايل م�ضاعدتهم ح�ضب ما تتطلبه املرحلة.

تبادل  طرق  وتطور  العاملي،  الت�ضال  و�ضائل  تقدم  مع 
لأتباع  الفر�ضة  واإتاحة  العامل،  �ضكان  خمتلف  بني  املعلومات 
ومنظومتهم  �ضوتهم  لإي�ضال  ال�ضالم(  )عليهم  البيت  اأهل 
العلمية اإىل خمتلف اأنحاء العامل لن�ضر املفاهيم الأ�ضيلة للدين 
ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  توجيهات  على  وبناءًا  الإ�ضالمي، 
والدار�ضني  الباحثني  جلميع  احلقيقة  �ضوت  اإي�ضال  باأهمية 
وال�ضخ�ضيات  املوؤ�ض�ضات  اأمام  املادية  العقبات  وتذليل 
الإ�ضالمية الأ�ضيلة، منحت موؤ�ض�ضة الأنوار النجفية منذ عدة 

�ضنوات اأكث من )26( موؤ�ض�ضة و�ضخ�ضية اإ�ضالمية م�ضاحات 
فاأن�ضئت  للمعلومات )الإنرتنت(،  العاملية  ال�ضبكة  جمانية على 
اأكث من 26 موقع الكرتوين بلغات متعددة تدار من عدة بلدان، 
والتوا�ضل  ال�ضالم(  البيت )عليهم  اأهل  ن�ضر فكر  اإىل  وتهدف 
والإجابة عن  الثقايف  الفراغ  ل�ضد  امل�ضلمني  وغري  امل�ضلمني  مع 
اأ�ضئلتهم العقائدية والفقهية والقراآنية والتاريخية ب�ضكل اأمني 
ومن امل�ضادر املوثوقة، ف�ضماحة املرجع )دام ظله( اأكد يف اأكث 
من مرة على �ضرورة اأن تاأخذ املوؤ�ض�ضات الإ�ضالمية دورها يف 

هذه املهمة فيقول )دام ظله( يف اإحدى لقاءاته: الإ�ضالم يدعو 
اإىل الثقافة واإىل املعرفة واإىل تعميق الفكر ويحثرُ الإن�ضان على 
التعقل والتعلم وينبههرُ على اأن يكون فوق كل املخلوقات املادية، 
وكل ما خلق اهلل يف الأر�س ويف ال�ضماء اإمنا هو لأجله، والثقافة 
مفهومها  يف  الثقافة  ظله(:  )دام  املرجع  �ضماحة  يعرفها  كما 
اللغوي العربي تعني اإدراك ال�ضيء وحذق معرفتِه، ورمبا يرُق�ضد 
بها جمرد الإدراك والنيل واأرُ�ضترُخدم هذا اللفظ يف التعبريات 

احلديثة يف اأ�ضلوب احلياة لأٍي من املجتمعات.

مؤسسة األنوار النجفية تتألق في معرض العتبة العلوية الدولي الرابع للكتاب 

مؤسسة األنوار النجفية دعم وتواصل للعوائل المتعففة والفقيرة

مؤسسة األنوار النجفية للثقافة والتنمية تمنح مساحات مجانية على اإلنترنت لـ)26( مؤسسة 
وشخصية إسالمية بشكل مجاني لدعم فرص التواصل والتبادل الثقافي اإلسالمي األصيل

عن النبّي �سّلى اهلل عليه واآله » فاطمُة َب�سعٌة مّني، وهي قلبي وروحَي التي بني َجْنَبّي، َمن 
اآذاها فقد اآذاين، وَمن اآذاين فقد اآذى اهلل «

* طالب العلم مجاهد إذا كان يقصد طلب العلم يف سبيل اهلل.
من كلمات سماحة املرجع )دام ظله الوارف(
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من اجل أن تكون مع الصادقين يجب أن يكون إيمانك قويًا

على الحكومة متابعة ما يحتاجه المواطن

وفد من أتباع أهل البيت في  السعودية في رحاب كلمات  المرجع )دام ظله (

المسؤولية وخدمة الشعب العراقي في رؤى سماحة المرجع )دام ظله(

على  �ضماحته  نوه  ظله(  )دام  الديني  املرجع  واإر�ضادات  ون�ضائح  توجيهات  �ضمن 
اأهمية الإقتداء ب�ضرية اأهل البيت )ع( وال�ضحابة ال�ضاحلني للتقرب اإىل اهلل جل وعال 
من خالل الإميان الر�ضني لالإن�ضان، جاء ذلك عند ا�ضتقباله وفدًا من اأهايل املدائن، كما 
حث �ضماحته على اأهمية الوقوف على مرقد ال�ضحابي �ضلمان املحمدي)ر�س( املدفون 
باملدائن والتاأمل يف هذه ال�ضخ�ضية ودورها يف تثبيت مبادئ الإ�ضالم احلنيف و�ضرورة 
اإ�ضتلهام الدرو�س والعرب من اجل تعزيز بذرة الإميان داخل قلوب املوؤمنني، هذا وقد عرّب 
معاناة  ما طرحه من  اإىل  اإ�ضافة  لتوجيهاته  والإ�ضتماع  املرجع  بلقاء  �ضعادته  الوفد عن 

تواجههم.

اأكد �ضماحة املرجع الديني )دام ظله( على اأهمية توفري اخلدمات جلميع اأبناء هذا ال�ضعب وخا�ضة 
اأن تقوم بواجبها جتاه هذا  ما يتعلق بالأمن واملواد الغذائية والكهرباء، مطالبًا احلكومة العراقية على 
ال�ضعب املظلوم، وقد جاء ذلك يف زيارة وفد من اأهايل منديل ل�ضماحته، يف الوقت نف�ضه اأ�ضار �ضماحته 
اإىل اأحقية املجتمع العراقي على املطالبة بحقوقهم )فاأن احلق ينتزع( على اأّن تكون بالطرق القانونية 
وال�ضحيحة كالتظاهرات والإعت�ضامات ال�ضلمية وعدم التجاوز على املمتلكات العامة كما عرب الوفد عن 
�ضعادته يف لقاء املرجعية والإ�ضتماع للن�ضائح والإر�ضادات، م�ضريًا اإىل �ضرورة اأن يكون جمتمعنا العني 
الواعية يف مالحظة الأيادي الفا�ضدة يف مفا�ضل الدولة العراقية والعمل على ك�ضفها وبالتايل اإي�ضال يد 
الق�ضاء لالإقت�ضا�س منها، واأن هذه الو�ضية لن تكون دون تكاتف اأيدي اأبناء العراق جميعًا جتاه هوؤلء 

املف�ضدين، واأن من الواجب ال�ضرعي والوطني اأخذ اجلد يف هذا املو�ضوع.

من عالمات املوؤمن زيارة احل�ضني )ع(، ولكن ل تقبل هذه الزيارة اإّل باأن جَتعل )هذه الزيارة( يف 
داخل الإن�ضان حتوًل اإيجابيًا، فيق�ضي ما يف ذمته من دّين اأو �ضالة اأو �ضوم اأو.. غريها عند ذلك فقط 
تقبل زيارة احل�ضني )ع(، وذلك على اأن تكون النية خال�ضة يرُتقرب بها اإىل اهلل )عز وجل(، جاء ذلك يف 
كلمة للمرجع )دام ظله( عند زيارة وفد من موؤمني ال�ضعودية ل�ضماحته، كما اأكد على التحلي باأخالق اأهل 
البيت )ع(، فهي �ضفة املوؤمن واأن ي�ضتغفر لكل من اأ�ضاء واأح�ضن اإليه، والإ�ضتغفار لكل اأتباع اآل حممد)ع( 
من الأولني والآخرين، كما بني عددًا من املفردات الأخالقية والتوجيهات التي من ال�ضروري اأن يتبعها 
كل فرد يف املجتمع يبتغي مر�ضاة اهلل جّل وعال، واأن نتخذ من �ضرية الر�ضول الأعظم واآله)�س( نربا�ضًا 

و�ضراطًا قوميًا حلياتنا، للننال خري الدنيا والآخرة.

فاقة  وكل  اأمل  كل  عن  ح�ضاب  اأميا  حما�ضبون  للم�ضوؤولية  املت�ضدين  اإن  	•
تلحق بالعراقيني.

من  عاناه  ملا  العراقي  بال�ضعب  الهتمام  على  امل�ضوؤولني  نحث  اأن  ينبغي  	•
ويالت الإهمال واخلذلن على مر ال�ضنني.

على امل�ضوؤول اأن ي�ضع يف تقديراته وح�ضاباته واأعماله خدمة اأبناء العراق. 	•
معه. متفانيًا  �ضيجده  العراقي  ال�ضعب  مع  يقف  من  اإن  	•

�ضتنعك�س  العراقيني  ال�ضيا�ضيني  عب  جرُ حتملها  التي  ال�ضيا�ضية  امل�ضاكل  اإن  	•
�ضلبياتها على واقع ال�ضارع العراقي.

خدمة املوؤمنني واأبناء العراق الغيارى تتحقق من اأي مكان كان من امل�ضوؤولية. 	•
فهي  دوائرنا  منها  تعاين  التي  الروتينية  امل�ضاكل  يعوا  اأن  امل�ضوؤولني  على  	•

تعيق عجلة التقدم .

اأية وزارة كانت يجب اأن يجعل يف نظره اأنه خادم  من يت�ضلم امل�ضوؤولية يف  	•
لكل ال�ضعب العراقي.

فقط. للعراق  يعمل  اأن  امل�ضوؤول  من  تنتظر  امل�ضتقبل  اأجيال  اإن  	•
على امل�ضوؤولني اأن يعملوا لجتثاث مظاهر التخلف والإنحطاط التي خّلفها  	•

التاأريخ الأ�ضود.
الفنت  ملواجهة  وم�ضتعدًا  امل�ضوؤولية  من  قدر  على  املجتمع  يكون  اأن  يجب  	•
لتنفيذ  اأبنائه  بني  والتناحر  ال�ضقاق  روح  لبث  العراق  اأعداء  يثريها  اأن  يريد  التي 

خمططاتهم.
اإىل  امل�ضوؤولني  جميع  تدعو  املهمة  الأ�ضرف  النجف  مدينة  مكانة  اإن  	•

الهتمام بواقعها اخلدمي.

عن عائ�سة: ما راأيُت من النا�س اأحدًا اأ�سبَه كالمًا وحديثًا بر�سول اهلل من فاطمة، كانت اإذا َدَخَلت عليه رّحب 
بها وقّبل َيَديها واأجل�سها يف جمل�سه، فاإذا دخل عليها قامت اإليه فرّحبت به وقّبلت يديه.. 

* إن طالب العلم واملدرس كاملجاهد يف سبيل اهلل.
من كلمات سماحة املرجع )دام ظله الوارف(
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قضية وفتوى

االستفتاءات

تبادل األزياء
من املالحظ يف الآونة الأخرية ظهور بع�س ال�ضباب يتمثل 
ولالأ�ضف  اليوم  �ضبابنا  بع�س  اأن  فنجد  الآخر،  اجلن�س  بزي 
ال�ضديد يحاولون النتقال نحو الت�ضبه ب�ضفات الأنوثة والتميع 
�ضبحانه  اهلل  اأودعها  التي  ال�ضفات  بذلك  مغادرين  والتحلل، 
والتقاليد  القيم  تلك  ومتجاهلني  جن�س،  ل  كرُ ويف  فرد  ل  كرُ يف 
اأجدادنا،  اأ�ضالب  التي تربينا عليها وورثناها من  الجتماعية 
ال�ضباب  اأعزائنا  ننبه  اأن  ذلك  يف  واملهم  العك�س،  وهكذا 
اأن  بواجبهم، واأعني بذلك ال�ضباب املتدين امللتزم، فعليه دور 
يعيده  لكي  والتحلل  امليوعة  الذي اجنرف جتاه  اأخيه  مع  يقف 

عن  م�ضوؤولون  فجميعنا  وعطف،  اأخوة  ل  ِبكرُ ال�ضواب،  جلادة 
لنا اأخوة يف الوطن والدين، اأما اأعزائي الذين اأخذتهم  ذلك، وكرُ
هالة النفتاح عن طريق و�ضائل الت�ضال العاملية احلديثة من 
هذه  اأن  يعوا  اأن  عليهم  وف�ضائيات،  انرتنت  و�ضبكة  جوالت 
اأو  اأنف�ضهم  به  يوؤذوا  اأن  اإما  احلدين،  ذي  كال�ضالح  الو�ضائل 
يفيدوها، فعليهم التوجه نحو �ضنع �ضخ�ضياتهم واأخذ دورهم 
الأنظمة  رعونات  جراء  من  املحطم  وطنهم  نداء  تلبية  نحو 
الإ�ضالم  به  حثكم  الذي  الوقت  ففي  الحتالل،  وهكذا  املبادة 
على اأهمية حفظ مظهركم املتح�ضر والأناقة والنظافة، يجب 

عليكم بالدرجة الأوىل اأن تبدوؤوا ب�ضياكة وجمال وبناء روحكم 
ويحب اجلمال(  قبل مظهركم، )فالإ�ضالم جميٌل  و�ضخ�ضكم 
لتكون  وعفتها،  وطهارتها  والنف�س  الروح  جمال  اجلمال  وخري 
�ضماحة  فتوى  عند  نقف  اآخرًا  ولي�س  واأخريًا  كرمية،  عزيزة 
املرجع )دام ظله(، حيث يعلم الأعزاء اأن الإ�ضالم يحمينا من 
تعاليمه،  تركنا  ما  اإذا  عظيم،  عقاب  ورائها  ِمن  واأن  اأنف�ضنا، 
يجوز  )ل  الديني:  اللتزام  بهذا  مطالبًا  اجلن�ضني  ِكال  واأن 
التزيي  للن�ضاء  يجوز  ل  وكذلك  الن�ضاء،  بزي  التزيي  للرجال 

بزي الرجال على الحوط وجوبًا(.

لظروف  زوجته  عن  �ساب  زوج  افرتق  اإذا  �س: 
اأن  له  يحق  فهل  اآخر  بلد  يف  عنها  وابتعد  قاهرة 
يتزوج امراأة كتابية زواجًا منقطعًا اأو دائمًا بدون 

اإذنها؟
ج: ل يجوز العقد الدائم بغري امل�ضلمة ويجوز املنَقطع 

كما تقدم.
�س: رجل طلق زوجته وملا تنتهي عدتها فعقد 

على كتابية زواجًا منقطعًا فهل ي�سح ذلك ام ل؟
ج: يجوز ول مانع منه.

�س: جاء يف القراآن املجيد قو له تعاىل: )... 
ُتْم ( �ساِء َوَلْو َحَر�سْ َوَلْن َت�ْسَتِطيُعوا اأَْن َتْعِدُلوا َبنْيَ النِّ

)�سورة الن�ساء اآية129( ما مفهوم العدالة يف الآية 
الكرمية؟

على  ال�ضريفة  الآية  تن�س  التي  بالعدالة  املق�ضود  ج: 
وامليل  النف�ضي  احلب  يف  امل�ضاواة  على  منها  التمكن  عدم 
القلبي وهي غري واجبة بني الزوجات والتي جتب هي امل�ضاواة 
يف التعامل اخلارجي من املعا�ضرة والنفقة وا�ضتخدام كلمات 

املالطفة التي تتمناها كل امراأة من حليلها.
العموم  على  بالزانية  التمتع  يجوز  هل  �س: 
الزانية  على  وهل  بها  للتمتع  �سروط  هناك  وهل 

عدة؟
ج: يكره ذلك كراهة �ضديدة وان عقد عليها فالالزم 
�ضبق  ما  من  تعتد  ول  امل�ضتطاع  قدر  الفجور  من  اأن مينعها 
من وطاأ احلرام واإن كانت حاماًل، وتعتد من بعد انتهاء اأمد 

العقد اجلديد اإن دخل بها.
الإ�سالمية  غري  البالد  يف  عالقات  تن�ساأ  �س: 
يواقعها  وقد  م�سلمني  �ساب  ورجل  �سابة  بنت  بني 
وخاف  حماًل  منه  حملت  فاإذا  يتزوجها  اأن  قبل 
ال�سوؤال  وهذا  منها  الزواج  اإىل  عمد  الف�سيحة 

يتفرع اإىل فرعني:
اأُ�سقط اجلنني فما عقابهما وقد وجلت  اإذا  ـ  اأ 

فيه الروح؟
يف  حكمه  فما  الأم  ولدته  ثم  تركاه  اإذا  ـ  ب 

ال�سرع؟
ج: اأـ  على املبا�ضر بالإ�ضقاط الدية يدفعها اإىل احلاكم 

ال�ضرعي مع التوبة.
ج: بـ  هو ولدهما وعليها تقع م�ضوؤولية النفقة والرتبية 

و�ضائر ما يحتاج الطفل اإليه ول يرثهما ول يرثانه.
�س: تزوج رجل م�سلم من امراأة م�سلمة وبعد 
مرور اأكرث من �سنة ولدى املراجعة للطبيب املخت�س 
ظهر اأن الرجل عقيم فقرر بعد اخذ موافقة زوجته 
اأن ي�ستعمال ماء لرجل اأجنبي فما موقف ال�سرع من 

ذلك؟
ج: ل يجوز التلقيح مباء الأجنبي غري الزوج.

من  خم�سبة  امراأة  من  بوي�سة  اأخذت  �س: 
زوجها وو�سعت يف رحم �سرتها وكرب اجلنني يف بطن 
)ال�سرة( فهل يجوز ذلك ومن تكون امه ال�سرعية؟

البوي�ضة  �ضاحبة  هي  ال�ضرعية  والأم  ذلك  يجوز  ج: 
ولي�ضت احلا�ضنة.

�س: هل يحق لالأم اأن ت�سقط جنينها اإذا كانت 
دون  من  الروح،  تلجه  مل  بعد  وهو  به  راغبة  غري 

خطر جدي على حياتها؟
اإذا كان يف بقائه �ضرر على  اإل  ج: ل يحق لها ذلك، 

حياتها.
�س: اإذا حدث �سوء تفاهم بني الزوجني ب�سبب 
الإنفاق وجلاأت الزوجة اإىل حمكمة حتكم بقوانني 
غري اإ�سالمية وقررت املحكمة  اإجراء الطالق ولكن 
وطلقت  قرارها  نفذت  املحكمة  اأن  اإل  رف�س  الزوج 

الزوجة فهل جتب لها حقوقًا �سرعية وهل لها عدة 
الطالق مع عدم ر�سا الزوج بذلك الطالق؟

ج: ترفع اأمرها اإىل احلاكم ال�ضرعي اأو وكيله املعتمد، 
فيبلغ الزوج بلزوم احد الأمرين عليه اإما الإنفاق اأو  اإجراء 
للحاكم  جاز  معًا  عنهما  امتنع  فان  ـ  ال�ضرعي  الطالق 
ال�ضرعي اأو وكيله  اإجراء الطالق ويعترب نافذًا وعلى املطلقة 
العملية  الر�ضائل  تف�ضيل  يف  ورد  ما  بح�ضب  العدة  لزوم 

للفقهاء ومنها ر�ضالتنا الدين القيم.
وهل  ال�سرعية  النفقة  حدود  هي  ما  �س: 

يت�ساوى الغني والفقري يف حدود النفقة؟
كانت  اإذا  فيما  الزوج  على  الزوجة  نفقة  جتب  ج: 
الزوجة على العقد الدائم مطيعة لزوجها فيما يجب اإطاعته 
عليها عندها يجب على الزوج القيام مبا حتتاج اإليه الزوجة 
ب�ضاأنها  يليق  مما  و�ضكن  ولبا�س  طعام  من  معي�ضتها  يف 
بالقيا�س اإىل اأهلها الذين تربت وترعرعت معهم مع متكن 
بالك�ضب وان  الإنفاق يلزم �ضرعًا  العجز على  اأما مع  الزوج 

عجز �ضقط الوجوب.
مع  املواقعة  يبا�سر  ولكنه  متزوج  رجل  �س: 
امراأة متزوجة فهل يحق لزوجته طلب الطالق منه 

ب�سبب خيانته وما م�سري الأولد بعد ذلك؟
ويحق  يرجم  عمله  عن  ويقلع  اهلل  اإىل  يتب  مل  اإن  ج: 
لزوجته طلب الطالق منه وعليه نفقة الأولد ولها ان ت�ضرب 

وتكل اأمر الزوج اإىل اهلل �ضبحانه وتعاىل.
وقد  جنينك  ا�سقطي  لزوجته  قال  رجل  �س: 
واأ�سقطته  الطبيبة  اإىل  فذهبت  احلياة  به  وجلت 

فمن يتحمل الدية؟
ج: اإذا ا�ضقط الأب اجلنني اأو �ضخ�س غريه كالطبيب 
مثاًل فان على املبا�ضر بالإ�ضقاط دية اجلنني �ضواء ا�ضرتك 

يف العمل فردًا اأو اأكث.

قال النبي ))�سلى اهلل عليه واآله((: »فاطمة اأعّز الربّية علّي«

* إن معنى الجهاد هو بذل الجهد وتحمل املشقة لتحقيق الخري.
من كلمات سماحة املرجع )دام ظله الوارف(


