
ال اأحد ي�شتطيع نفي قدرة ال�شبكة العنكبوتية 

�شعيد  على  كانت  �شواء  االأحداث،  الكثري من جمريات  تغيري  يف 

�شيا�شات  وحتريف  بل  اقت�شادي..  اأو  اجتماعي  اأو  �شيا�شي  اأو  عقائدي 

اأو  اأو حدث ماأ�شاوي  اأو ف�شيحة  وم�شارات الكثري من جمريات العامل جراء ن�شر حقيقة 

تلفيق لي�شبب بعد ن�شره انقالباً يف معادلة حراك هذه الدولة اأو تلك اأو هذا الكيان اأو ذاك.

اإ�شقاطات الأنظمة حاكمة و�شخو�ص متفردة، وثقافات �شائدة تنوعت بتنوع امل�شاحات املتاحة،  فهناك 

وتركبت على اأ�شا�شها جملة من االأحداث اجلديدة.

بيد اأن هناك ويف الوقت نف�شه اأكاذيب وترهات، واأقاويل واأحجيات.. وفيها ما يلوث احلقيقة ويعطل احلق وي�شقط 

احلقوق الواقعية، بل ويظلم ق�شايا م�شريية لل�شعوب، ولناأخذ مثاالً لذلك: ففي عهد ذباح اأبناء العراق نظام البعث كان م�شوار 

�شبكة النت العربية بل وحتى ال�شبكة العاملية م�شيطر عليها اإعالن تبجيل وهلهلة لذاك النظام االأهوج، وكتم جلرائمه، ومهاجمة ِلكل من 

يحاول اأن يربز جانباً من جوانب احلقيقة.

وبني هذا وذاك يبداأ التاأمل، هل هي العوملة، اأم املوؤامرة؟! وهل ثمة اأيادٍي بارزة اأو خفية ت�شتطيع اأن تغري ال�شارع )الفي�شبوكي، اأو 

التويرتي.. مثاًل( وبالتايل ي�شل التاأثري على ال�شارع العام لهذه الفئة اأو تلك، وتقلب اأنظمة كما ح�شل يف تون�ص وم�شر وَمن ينتظر نف�ص 

امل�شري، اأم ال؟ ُترى ما هو ال�ِشر؟!

اأفكار جمتمعاتنا  بهيمنة جديدة جتاه  نظام عاملي جديد، يحث خطاه  اأو  اأو عوملة  موؤامرة  كانت  اأن  ُكل هذا  امل�شكلة يف  لي�شت  نقول 

بالذات بقدر ما هو املهم اإننا ك�شعوب عربية واإ�شالمية لنا من القابلية واال�شتعداد لتقبل اإمالءات االأغيار علينا، اأو اأننا م�شتقبلني لثقافات 

غري ثقافاتنا، واأ�شول تبعدنا عن اأ�شول ديننا وقيمنا، ولكن يف نف�ص الوقت هناك غ�شب �شعبي واأمل اجتماعي وفقر وفاقة يلّم ب�شعوبنا من جراء 

االأنظمة واحلكومات الفا�شدة التي حتاول اأن ال تنفك عن عرو�شها، وعليه فاإنه من احلري بنا اأن ن�شتذكر كلمة �شماحة املرجع )دام ظله(: )ال 

يخرج املتظاهرون لو كانت احلكومة غري مق�شرة(، فاالأمة مع َمن ُيثلها ويحمل همومها ويعمل على اأن يقوم بواجبه واأمانته التي ت�شلم 

زمام ال�شلطة فيها، ولكن يقع على عاتقها اأهم �شيء وهو حفظ مقدراتها وثقافاتها وقيمها االإ�شالمية، واإذا ما فقدتها 

�شي�شلط اهلل عليها ما هو اأ�شواأ واأنكل بها، وخري ما نختم به ما اأو�شى به مرجعنا املفدى اإذ يقول: 

)اإن اأهم �شيء يف التغيري هو اإ�شالح النفو�ص، وهذا ال يتحقق بني ليلة و�شحاها 

فهو يحتاج اإىل خما�ص طويل(، لنقول: لنح�شن اأنف�شنا اأوالً، 

لكِي ال نعاين من مرارة جرعات العالج.
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البحرين وموقف المرجعية

بيان مكتب �شماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�شيخ ب�شري 
ح�شني النجفي )دام ظله( حول تطورات الأحداث الأخرية يف البحرين

كلمة مكتب �شماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�شيخ ب�شري ح�شني 
النجفي )دام ظله( يف موؤمتر اللجان ال�شعبية لإ�شناد ال�شعب البحريني

ت�شامنا مع اأبناء البحرين وما يتعر�شون له من انتهاكات و�شفك للدماء من قبل 
املطالب  االأعزل  البحريني  ال�شعب  �شد  البحرينية  االأمن  وقوات  اجلزيرة  درع  قوات 
الدويل  املجتمع  مطالبا  يح�شل،  ما  �شرائحه  بكافة  العراقي  ال�شعب  ا�شتنكر  بحقوقه، 
اجلرائم  يف  والنظر  املتدفق  الدم  نزيف  لوقف  حازم  قرار  باتخاذ  االأوربي  واالحتاد 
مدينة  يف  الدينية  املرجعية  كانت  الوقت  هذا  يف  البحرين،  يف  ح�شلت  التي  واملجازر 
اأعلنت موقفها  اآخر التطورات، فقد  النجف اال�شرف يف مقدمة من حر�ص على متابعة 
يف م�شاندة ون�شرة ال�شعب البحريني وحقوقه امل�شروعة، ومنذ االأيام االأوىل لالأحداث، 
وذلك من خالل اإ�شدار البيانات وتعطيل الدرو�ص يف احلوزات العلمية واملطالبة بتبني 
الطائفية  الفتنة  وواأد  العامة  واملمتلكات  واالأعرا�ص  الدماء  على  واملحافظة  احلوار  لغة 
ال�شعب  مطالب  وا�شتغالل  البلد  داخل  باالأمن  لالإخالل  اإثارتها  البع�ص  يحاول  التي 
وحتويلها اإىل فو�شى تت�شبب بالتايل باإراقة الدماء. وحول التطورات االأخرية لالأحداث 
ا�شدر مكتب �شماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري ال�شيخ ب�شري ح�شني األنجفي 
)دام ظله( بيانًا اأعلن فيه عن ا�شتغرابه لهذا املوقف غري امل�شوؤول بعد اأن اأبدت االأطراف 
ال�شيا�شية يف البحرين ثقتها باأن يكون مكتب �شماحة املرجع )دام ظله( و�شيطًا حاكمًا 
لف�ص النـزاع، ويف نف�ص الوقت اأعلن املكتب عن اأ�شفه للنزف امل�شتمر لدماء اأبناء ال�شعب 
البحريني امل�شطهد، وداعيًا اإىل التهدئة واتخاذ القرارات املعقولة يف هذا ال�شدد، وفيما 

يلي ن�ص البيان:

9/ربيع الثاين/1432هـ امل�صادف  2011/3/15 م 
ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْشِم اهللَّ

يف الوقت الذي كانت ال�شلطة احلاكمة يف البحرين ت�شدر منها الدعوة للحوار على ل�شان 
م�شوؤوليها واإعطاء الوعود والعهود لتجنيب البالد الوقوع يف الفتنة الطائفية ومنع اإراقة الدماء 

واخلروج من هذا املاأزق الع�شيب الذي يع�شف بالبالد.
العديد من اجلرحى ومع  نفاجاأ مبباغتة اجلامعة واملرفاأ والدوار مما نتج عنه �شقوط 

جهودنا لالت�شال باالأطراف املعنية لبلورة ما يكفل امل�شلحة العامة.
واالأمر  واالأدهى  اجلوار  دول  من  م�شلحة  قوات  بقدوم  اأخرى  مرة  احلكومة  تفاجئنا 
اأنواع االأ�شلحة واإراقة  قيام هذه القوات مبداهمة القرى والتعدي على املواطنني العزل بكافة 
الدماء املحرمة وال�شطو على االآمنني امل�شت�شعفني الذين كانوا يرفعون �شعار ال�شلمية وال�شالم 

فيقابلون بوابل النريان الهادر والقتل الغادر.
ونحن اإذ ن�شجب ون�شتنكر هذا الت�شرف الالم�شوؤول ممن �شدر منه، ونحمل امل�شوؤولية 
ملا حدث ويحدث ملن بدر االأمر عنه ندعو اأ�شحاب االأمر والنهي اأن يكفوا اأيديهم فورًا عن ظلم 
املواطنني العزل، واأن يحكموا لغة العقل والدعوة للحوار ال ال�شالح، اإذ اال�شتمرار يف هذا النهج 

ي�شتدعي الو�شول اإىل ما ال يحمد عقباه قبل فوات االأوان وانقطاع البيان.
فحفظ الدماء واالأعرا�ص واالأموال واجتناب الفتنة الطائفية، وحتكيم لغة العقل وال�شعي 

للحوار اجلاد لهو الواجب مراعاته حلفظ البالد.
حفظ اهلل البحرين و�شعبها ملا فيه م�شلحتهم وال�شالم.

البحريني  ال�شعب  اإ�شناد  موؤمتر  يف  املرجع  �شماحة  مكتب  �شارك  ذاته  ال�شعيد  وعلى 
وكانت هذه كلمته:

27/ربيع الثاين /1432هـ امل�صادف  2011/4/1 م 
ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْشِم اهللَّ

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على حممد واآله الطيبني الطاهرين
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اإن العني لتدمع وان القلب ليحزن ونحن نرى ون�شمع ما يجري يف البحرين من اأحداث 
وماآ�شي، وهو مما ال ي�شمح لنا الوقوف متفرجني بدون ال�شعي لل�شالح واالإ�شالح.

تكون  اأن  نتمنى  وال  اخلليج  منطقة  يف  اال�شتقرار  نريد  اإننا  و�شوح:  بكل  هي  غايتنا  اأن 
التمييز  امله�شومة ورفع  للعامل، ولكن هذا ال ينع من املطالبة باحلقوق  املنطقة م�شدر قلق 

على اأ�ش�ص طائفية.
ولذا نطلب من جميع اأبنائنا اإثبات احلقوق بالطرق ال�شلمية. كما نن�شح حكام املنطقة 
اأن ال ينطلقوا يف قراراتهم من اخلوف والريبة غري املربرة من �شعوبهم، وان ي�شتجيبوا للمطالب 

التي يقرها العقالء ف�شال عن الدين والتي ال بد منها يف زمن ال يقبل بالظلم واحليف.
بت�شافر  نرحب  ولذا  احلقوق،  وحتقق  الفتنة  لتطفئ  متتد  خرية  يد  بكل  نرحب  اإننا 
اال�شتقرار  حتقيق  اأجل  من  هي  م�شاعينا  اأن  ونرى  البحرين،  م�شكلة  حل  اأجل  من  اجلهود 
وال�شالم واالأمن يف املنطقة، وناأمل تقدمي م�شرع فعلي للحل يعيد الثقة بني الفرقاء للبدء بحوار 
واإطالق  اإيقاف االعتقاالت  االأطراف مت�شمنا  واإر�شاء جميع  اال�شتقرار  اإىل  يوؤدي  جاد مثمر 
املعتقلني يف االأحداث مبا يحفظ احلقوق مع مراعاة حقن الدماء وحفظ االأموال واالأعرا�ص 

للخروج من االأزمة.
وال نزال نوؤكد اأن على اجلميع حتمل م�شوؤولياته قبل فوات االأوان.

حفظ اهلل البحرين �شعبا ووطنا بعزة وكرامة.
ن�شاأل اهلل ال�شالمة الأوطان امل�شلمني، والرحمة والغفران ملن �شقط من ال�شهداء يف هذه 

االأحداث املوؤملة.

قال ر�صول اهلل )�ص( : لو كان احُل�صُن �صخ�صًا لكان فاطمة, بل هي اأعظم  فاطمة اأبنتي خري 
فرائد ال�صمطني 2: 68اأهل الأر�ص عن�صرًا و�صرفًا وكرمًا.
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سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل الشيخ همام حمودي

رئاسة األمانة الخاصة لمسجد الكوفة ومرقد مسلم بن عقيل )ع( في رحاب سماحة المرجع )دام ظله(

مكتب سماحة المرجع )دام ظله( يؤبن أول محققي مذهب آل بيت العصمة والطهارة

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل 
وفدًا من الكادر التربوي في محافظة 

النجف األشرف

يجب أن تكون أعمالنا وسكناتنا خالصة له )عزّ وجل( 
لنبني أنفسنا وأوطاننا

اأكد  حمودي،  همام  الدكتور  ال�شيخ  النواب  جمل�ص  ع�شو  ظله(  )دام  املرجع  �شماحة  ا�شتقبل 
اأن يتخذ ال�شيا�شيون التدابري املالئمة واال�شتعدادت الالزمة  �شماحة املرجع )دام ظله( على �شرورة 
لهذه املرحلة املهمة من تاريخ العراق، م�شريًا اإىل �شرورة اأن ي�شع ال�شيا�شيون املخل�شون ن�شب اأعينهم 
خدمة اأبناء هذا البلد املحروم، واأن يوحدوا وير�شوا �شفوفهم �شد زمر االإرهاب وال�شر، واأن ال ي�شمحوا 
للفرقة اأن حتط من تلك االأهداف ال�شامية التي قدم الأجلها اأبناء العراق الغايل والنفي�ص، م�شريًا اإىل 
�شرورة اأن يوؤ�ش�ص لواقع �شيا�شي اإ�شرتاتيجي م�شتقبلي للعراق يحول دون االأخطاء التي مّر بها العراق، 
هذا ووجه �شماحته )دام ظله( اإىل �شرورة اإ�شالح الواقع الرتبوي والتعليمي يف العراق، معربًا عن اأمله 
اأن يلتفت اأ�شحاب ال�شاأن اإىل م�شاكل هذه الوزارة امل�شريية مل�شتقبل العراق، ففيها ُيحدد اأهم لبنات 

م�شار اأجيالنا يف احلا�شر وامل�شتقبل.
هذا واأطلع ال�شيخ همام حمودي �شماحة املرجع على جممل االأو�شاع ال�شيا�شية واالأمنية يف البالد.

مل�شجد  اخلا�شة  االأمانة  رئا�شة  وفد  ظله(  )دام  املرجع  �شماحة  ا�شتقبل 
الكوفة، ا�شتعر�ص الوفد اآخر امل�شاريع التي تقام لتو�شعة وترميم امل�شجد املعظم، 
اال�شرف  النجف  وان  خا�شة  االأخرى..  واملزارات  )ع(،  عقيل  بن  م�شلم  ومرقد 
مقبلة على اأن تكون عا�شمة للثقافة االإ�شالمية عام األفني واثني ع�شر، فيما حث 
االهتمام  وكذلك  املقد�شة  للعتبات  والرعاية  االأكرب  االهتمام  بذل  على  �شماحته 
واإظهار  عقيل)ع(  بن  م�شلم  و�شخ�شية  الكوفة  م�شجد  تخ�ص  التي  بالدرا�شات 
خدمات  من  يلزم  ما  تهياأة  وكذلك  اأ�شحابه  اإليه  اآل  وما  االإمارة  ق�شر  مالمح 

للزائرين لتلك العتبات واملزارات املقد�شة.

25/ربيع الثاين /1432هـ امل�صادف  2011/3/30 م  
األقى  االأول، حيث  احللي  املحقق  العالمة  الفيحاء  احللة  مدينة  �شماحة يف  مكتب  اأبن 
�شماحة ال�شيخ علي النجفي مدير مكتب �شماحة املرجع، كلمة يف الذكرى ال�شنوية التي اأقيمت 

يف مدينة احللة الفيحاء، وفيما يلي ن�ص الكلمة:
كلمة سماحة الشيخ علي النجفي )دام عزه( 

بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل المحقق األول الحلي 
)رضوان اهلل عليه(

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْشِم اهللَّ
احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف بريته حممد وعلى اآله امليامني واللعنة 

على �شانئيهم اأجمعني من االأولني واالآخرين اإىل يوم الدين.
ا َتْعَمُلوَن  ُ مِبَ ِذيَن اأُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللَّ ِذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوالَّ ُ الَّ قال اهلل �شبحانه: )َيْرَفِع اهللَّ

َدَق اهلّلُ اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم َخِبرٌي( �شَ
اأتخذ اهلل �شبحانه العلم لعظمته و�شرفه وعلو قدره مقيا�شًا ومعيارًا للف�شل وا�شتحقاق الكرامة 
اأّن اأ�شرفها على االإطالق هو علم  اإاّل  واملنـزلة من اهلل �شبحانه، والعلوم واإن كانت متنوعة وخمتلفِة 
الدين، ولذلك ُعرب عن العلماء به يف الن�شو�ص ال�شرعية بخلفاء الر�شول )�ص( وورثة االأنبياء )ع( 

واالأمناء على حاللِه وحرامه، ولي�ص �شرف العلم منح�شرًا على من رزقه وحتلى بتاجه وتزين بو�شامه 
فقط، بل يعم ال�شرف لذريته اإىل �شبعة بطون اأو �شبعني بطنًا على اختالف الروايات.

وقد كلف اهلل نبيُه مو�شى و�شاحبه اخل�شر )عليهما ال�شالم( باإقامة جدار عائد اإىل طفلني 
كانا من اأوالد عامل دين فقيه من الفقهاء، وكان بينهما وبني ذلك العامل �شبعة بطون اأو �شبعون بطنًا، 
وكذلك يعم �شرف علم العامل اآبائه فيكون �شببًا لغفران ذنوب والديه وكذلك يعم �شرف علمِه املنطقة 
التي عا�ص فيها، تدر�ص ودر�ص فيها، واملحراب الذي كان ي�شلي فيه، ويعم �شرفه من يجاور ذلك العامل 
وهذِه املعاين باأبهى �شورها وا�شرف مباهجها ثابتة للحلة الفيحاء، التي كانت حوزة علمية تخرج منها 
فطاحل يف العلوم الدينية، وهناك كثري من علماء الدين ترعرعوا ون�شاأوا يف اأح�شان احللة، الذين 
مازالت وجوههم تلمع كال�شم�ص ال�شاحية تنري دروب ال�شائرين يف طريق العلم والفقاهة، ومن اأولئك 
االأبطال �شيخ الفقهاء وعلم االأمة وطود العلم والتحقيق املحقق االأول اأبو القا�شم جنم الدين جعفر 
بن احل�شن احللي )ر�شوان اهلل تعاىل عليه(، واأ�شكب �شاأبيب رحمته على تربته، وهو اأول من لقب 
باملحقق يف تاأريخ الفقه اجلعفري، وف�شل )ر�شوان اهلل عليه( باأن ربى مثل العالمة احللي )ر�ص( 
وزمالئه، وكان )ر�ص( منارًا للتقوى ومعلمًا للنفو�ص ومربيًا للعلماء، فهنيئًا للحلة هذا الفخر، اأرجو 
اهلل �شبحانه اأن يرفع درجات املرحوم ويعيد اإىل احللة ذلك الن�شاط )ن�شاط علم الدين( يف االإطار 
احلوزوي لي�شرتجع �شبابها يف هذا املجال، وهو مرهون بجهود اأهلها من جهة والعطف االإلهي من جهة 

اأخرى، وال ق�شور يف رحمة اهلل �شبحانه وتعاىل، فاأنها قريبة من املح�شنني. وال�شالم.

اأكد �شماحة املرجع )دام ظله( على اأهمية التحلي باأخالق الر�شول 
االأعظم حممد )�ص(، وا�شتلهام الدرو�ص والعرب من دعوته عندما ن�شر 
االإ�شالم وذلك من خالل ال�شفات التي امتاز بها، واالأ�شلوب الذي انفرد 
به يف دعوة النا�ص وذلك بن�شر املفاهيم االإ�شالمية يف جميع بقاع العامل، 
جاء ذلك لدى ا�شتقبال �شماحة املرجع )دام ظله( جمموعة من معلمي 
يكون  اأن  يجب  للوفد:  �شماحته  اأو�شح  كما  اال�شرف،  النجف  حمافظة 
املعلم متميزًا باأ�شلوبه وعمله وخلقه الأن التلميذ �شيقلده بكل ما يقوم به، 
لذا فاإن الدور كبري عليه يف تن�شئة االأجيال وتعليمهم التعلم ال�شحيح، 
واأن يتمعن املعلم كثريًا يف �شخ�شية النبي االأكرم )�ص( وكيف اأنه عّلم 

هذه االأمة وقادها نحو طريق الهداية.

االإخال�ص هلل )جل وعال( هو اأهم �شفات املوؤمن 
اأن  ويجب  دنيانا،  وخري  اهلل،  ر�شا  ننال  وباالإخال�ص 
لنبني  وجل(  )عّز  له  خال�شة  و�شكناتنا  اأعمالنا  تكون 
لدى  النورانية  املفردات  هذه  جاءت  واأوطاننا،  اأنف�شنا 
منظمة  من  وفدًا  ظله(  )دام  املرجع  �شماحة  ا�شتقبال 
عراق الغد، واأكد �شماحته على �شرورة اأن يت�شلح اأبناء 
العراق بالعلم واملعرفة وحب الوطن، فالعراق ال ينق�شه 
�شيء ليكون يف الريادة بل �شيدًا للعامل اأجمع، هذا وقد 
املنظمة  بها  قامت  التي  الن�شاطات  اأهم  الوفد  طرح 

منذ هالة التغيري يف البالد وحتى الوقت احلايل من حيث مراقبة االنتخابات وتنظيم الندوات واملوؤمترات 
باملوفقية  للمنظمة  �شماحته  دعا  ظله(  )دام  جانبه  من  النا�ص،  بني  الوعي  ن�شر  على  تعمل  التي  التثقيفية 

الدائمة يف كل ما تقدمه من خري و�شالح خلدمة اأبناء هذا البلد. 

قال ر�صول اهلل )�ص( : فاطمة بهجة قلبي, وابناها ثمرة فوؤادي, وبعلها نور لب�صري, والأئمة من ولدها اأمناء 
ربي, وحبله املمدود بينه وبني خلقه, من اأعت�صم به جنا, ومن تخلف عنه هلك.

فرائد ال�صمطني 2: 68
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* مكتب سماحة المرجع )دام ظله( ينعى الدكتور محمود البستاني

*  والمؤسسات الفكرية والعلمية تؤبنه وتستذكر دوره في التجديد األدبي والفكري

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل وفدًا من أبناء منطقة الحارثية ببغداد

ال يخرج المتظاهرون لو كانت الحكومة غير مقصرة

رحيل  )دام ظله(  املرجع  �شماحة  مكتب  نعى 
وافاه  والذي  الب�شتاين،  حممود  الدكتور  العالمة 
عاما  وال�شبعني  االأربعة  ناهز  عمر  عن  االأجل 
اأثرى  حيث  والتاأليف  والتعليم  العلم  يف  ق�شاها 
واالأدبي،  الفكري  ونتاجه  مباآثره  االإ�شالمية  املكتبة 
من  كثريا  ا�شطهد  الديني  وتوجهه  كتاباته  ونتيجة 
قبل النظام املقبور مما ا�شطره اإىل هجرة البالد، 
واأما  االإ�شالمي  العامل  رجاالت  خرية  من  يعد  فلذا 
فقده فما هو اإاّل خ�شارة يف وقت االأمة باأم�ص احلاجة 
النجف  حمافظة  يف  اأقيمت  وقد  اأمثاله،  واىل  اإليه 
كما  الطاهر،  جلثمانه  الت�شييع  مرا�شيم  االأ�شرف 
اأقيم جمل�ص عزاء ح�شره عدد من ال�شخ�شيات الدينية وال�شيا�شية يف البالد، وفيما يلي 

ن�ص نعي مكتب �شماحة املرجع )دام ظله(
املرجع  العظمى  اهلل  اآية  �شماحة  مكتب  نعي 
)دام  النجفي  ح�شني  ب�شري  ال�شيخ  الكبري  الديني 

ظله( لرحيل العالمة الدكتور حممود الب�شتاين
9/ربيع الثاين/1432هـ امل�صادف  2011/3/15 م 

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ      ِب�ْشِم اهللَّ
ـا اإَِلْيِه َراِجعوَن( ِ َواإِنَّ ا هلِلّ نَّ يَبٌة َقاُلوْا اإِ �شِ اَبْتُهم مُّ ِذيَن اإَِذا اأَ�شَ )الَّ

ببالغ احلزن واالأ�شى ينعى مكتب �شماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري 
ال�شيخ ب�شري ح�شني النجفي )دام ظله( رحيل املفكر االإ�شالمي املرتقي �شنام اجلمال 
وافاه  الذي  الب�شتاين  حممود  الدكتور  العالمة  الفكرية  النظريات  يف  واملبدع  الروحي 
والتاأليف حيث  والتعليم  العلم  الـ)74( عامًا ق�شاها يف  ناهز  املحتوم عن عمر  االأجل 
اأثرى املكتبة االإ�شالمية مباآثره ونتاجه الفكري واالأدبي وما فقده اإاّل خ�شارة يف وقت االأمة 

باأم�ص احلاجة اإليه واإىل اأمثاله.
�شائلني العزيز القدير اأن يربط على قلوب اأحباب العلم والفكر واالأدب وعلى ذويه 
بال�شرب وال�شلوان، واأن يتغمده برحمته ويح�شره مع حممد واآله االأطهار يف زمرة العلماء 

املا�شني. وال حول وال قوة اإاّل باهلل العلي العظيم.
وتخليدا ملا قدمه الفقيد من دور كبري يف تطوير الثقافة االإ�شالمية، اأقامت كلية 
الفقه بجامعة الكوفة حفاًل تاأبينيا مبنا�شبة رحيله على قاعة اجلامعة بح�شور �شماحة 
ال�شيخ علي النجفي وعدد من ال�شخ�شيات الدينية والثقافية وال�شيا�شية يف البالد، حيث 
ا�شتذكر احلا�شرون ال�شرية العطرة للمغفور له، وما قدمه من نتاج اأدبي وعلمي وديني 

اأثرى به املكتبات االإ�شالمية يف جميع اأنحاء العامل وهو دليل على �شعة ثقافته وعلمه.
وبالتعاون  والثقافة  الفكر  الوطني الأبحاث  املنتدى  اأقام  ال�شعيد ذاته فقد  وعلى 
املخت�شة ح�شرها  االأدبية  املكتبة  قاعة  تاأبينيا على  املخت�شة حفال  االأدبية  املكتبة  مع 
واالأدبية  وال�شيا�شية  احلوزوية  ال�شخ�شيات  من  وعدد  النجفي  علي  ال�شيخ  �شماحة 
والفكرية يف املحافظة وقد القي يف احلفل عدد من الق�شائد التي ا�شتذكر فيها �شفات 

فقيد الفكر االإ�شالمي الر�شني و االأدب العربي.

اأكد �شماحة املرجع )دام ظله( ـ لدى ا�شتقباله وفدًا من اأبناء منطقة احلارثية ببغداد ـ اأن اهلل �شبحانه 
وتعاىل ذكر �شفات الذين كانوا مع ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( باأنهم اأ�شداء على الكفار رحماء بينهم، 
واملق�شود باملعية هي معية الطاعة، فيجب اأن تكون مطيعًا الأوامر ر�شول اهلل )�ص(، وال تعني املعية الزمانية 

اأو املكانية، فهي تعم كل املجتمعات االإ�شالمية واأينما حلوا ويف اأي وقت كانوا.
م�شيفًا �شماحته: عليكم يف كل خطواتكم التي تقومون بها يف عملكم اأن تكونوا يف طاعة اهلل ور�شوله، 
واأكد على �شرورة حماربة جميع اأنواع االنحرافات الفكرية والعقائدية، فالعراق ير مبخا�شات متعددة ت�شب 

يف الغالب يف حماربة الدين االإ�شالمي احلنيف وفكره االأ�شيل املتمثل باإتباع اآل بيت الع�شمة والطهارة.
م�شريًا اإىل اأنه لي�ص من الغريب على اأتباع اآل بيت النبي االأطهار اأن يقوموا بخدمة االأيتام واملحتاجني 

فهذا هو الطريق الذي اأمرنا اأئمتنا )عليهم ال�شالم( بال�شري عليه.

اأكد �شماحة املرجع )دام ظله( لدى ا�شتقباله وفدًا من حزب الدعوة االإ�شالمية يف العراق، على اأهمية اأن 
التغيري  باأهمية دورها يف حتريك عجلة  امل�شاركة باحلكومة  بل وغري  امل�شاركة باحلكومة  ال�شيا�شية  تقر اجلهات 
لبناء العراق، واإنهاء تقاع�ص االأجهزة احلكومية عن اأداء مهامها، م�شريًا يف نف�ص الوقت اأن جهاز الدولة يجب اأن 
يكون عمله م�شتقاًل وخال�شًا خلدمة اأبناء العراق الذين عانوا ال�شيء الكثري من جراء نق�ص اخلدمات، وم�شاكل 
العراق  اأبناء  �شخط  عن  ب�شيط  تعبري  اإاّل  هي  ما  العراق  يف  ح�شلت  التي  التظاهرات  اأن  اأي�شًا  وم�شريًا  الف�شاد، 
ومعاناتهم، م�شريًا اإىل �شرورة االإ�شراع والعمل بحزم لردم الهوة احلا�شلة بني اأبناء العراق وَمن ائتمنوهم )عن 
البحريني  لل�شعب  املوؤيد  طريق �شناديق االقرتاع( على مقدراتهم وثرواتهم، هذا وبني �شماحته موقف املرجعية 
الثائر �شد الظلم واال�شتبداد كما وطالب �شماحته احلكومة العراقية واملجتمع الدويل باأخذ موقف حازم و�شريع 

جتاه نزيف الدم يف البحرين، هذا وعرب الوفد عن �شكره ملا قدمه �شماحة املرجع من ن�شائح.

عن اأبي عبد اهلل )ع( اأنه قال: لول اأن اأمري املوؤمنني )ع(  تزوجها  ملا كان لها كفوء اإىل يوم 
بحار الأنوار43 :10 و11 القيامة على وجه الأر�ص اآدم فمن دونه.
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يجب أن نكون متكاتفين شعبًا وحكومًة 

للنهوض بهذا البلد

على المسؤول مواجهة أبناء شعبه الذين انتخبوه

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل وفدًا من 

حفظة القرآن الكريم من مدينة الحلة

العلم علمان علم األديان وعلم األبدان

على اإلنسان أن يكون ذا قيمة عالية في اإلسالم

وفد من أهالي مدينة الصدر في ظل أبوة 

سماحة المرجع )دام ظله(

الناحية  من  العراق  بها  يتمتع  التي  اخلريات  ظله(  )دام  املرجع  �شماحة  ذكر 
االقت�شادية وال�شياحية والزراعة واملعادن املهمة التي حتويها اأر�ص العراق من النفط  
واليورانيوم البالغ االأهمية يف العامل، ـ جاء ذلك لدى ا�شتقبال �شماحة املرجع وفدًا من 
مدينة طوز خورماتو ـ معربًا �شماحته عن اأمله ملا يعانيه العراق من حرمان من كل هذه 
اخلريات، فعلى الرغم من اإن البلد غني بجميع الرثوات اإاّل اأّن اغلب �شعبه يعي�ص يف 
اإرهابية  فقر مدقع نتيجة �شوء ال�شيا�شات يف البالد ودخولها يف عّدة حروب واأعمال 
اأنهكته، كلها اأمور اأجربت املجتمع العراقي اأن يعي�ص حالة الفقر، فعلى اجلميع اأن يقف 

وقفة واحدة واأن نتكاتف جميعًا من اأجل النهو�ص بهذا البلد املقد�ص.

ا�شتقبل �شماحة املرجع )دام ظله( وفدًا يثل حقوقي وحمامي حمافظات دياىل 
والفلوجة والنجف اال�شرف، واأكد �شماحته يف هذا اللقاء: اأن املرجعية مع جميع اأبناء 
ال�شعب، ومع مطالبه امل�شروعة والقانونية بل مع كل ما يحتاجه هذا ال�شعب املظلوم، 
االإرباك  ت�شمنت  والتي  ل�شماحته  الوفد  قدمها  التي  لل�شكوى  ا�شتماعه  بعد  ذلك  جاء 
احلا�شل يف االأو�شاع االأمنية واخلدمية التي يحتاجونها يف مدنهم، هذا واأكد �شماحته 
على اأن يكون العمل واالإخال�ص هلل وحده، واأن يكون املوؤمن مت�شلحًا باالإيان باهلل جّل 
وبعيد عن  اهلل  رحمة  من  قريبًا  ولغريه  لنف�شه  يقدمه  الذي  العمل  بهذا  ليكون  وعال، 
الظاملني والكافرين، هذا وقد عرب الوفد عن �شعادته لزيارة �شماحة املرجع )دام ظله( 

وال�شتماعه ملا قدمه من ن�شائح وتوجيهات.

وحفظه  الكرمي  القراآن  قراءة  �شرورة  على  ظله(  )دام  املرجع  �شماحة  حث 
من  حلفظه  وت�شجيعهم  ال�شغار  تعليم  �شرورة  على  و�شدد  ال�شريفة،  باآياته  والتمعن 
خالل اإقامة الدورات وامل�شابقات وخلق التناف�ص فيما بينهم، كان ذلك لدى ا�شتقباله 
اأكد )دام ظله( على نعمة  جمموعة من حفظة القران الكرمي من مدينه احللة، كما 
قراءة امل�شحف الطاهر واأهميته، فمن اآثاره انه ي�شرح ال�شدور ويبني العلوم واملعرفة، 
فهو معجزة اأعظم واأ�شرف خلق اهلل جميعًا، ويجب اأن نحفظها يف اأنف�شنا وكياننا لتكون 

م�شدر رقينا الروحي والنف�شي لننال خري الدنيا واالآخرة.

حث �شماحة املرجع )دام ظله( ـ حني ا�شتقباله وفدًا من طلبة جامعة بابل ـ على 
ال�شباب  املناف�شة بني  واإىل خلق روح  اأ�شكاله،  العلم وحماربة اجلهل بكل  نيل  �شرورة 
لكي يتقدم ال�شعب العراقي من ناحية العلم وال يتاأتى هذا اإاّل من خالل ال�شهر والتعب 
وبذل اجلهد للح�شول على الفائدة العلمية، مو�شحًا اإن هنالك نوعان من العلم هما 
علم االأديان ويكفي اأبناء هذا البلد اأنهم ي�شتظلون حتت راية احلوزة العلمية يف النجف 
اال�شرف وهي اأم احلوزات يف العامل، والعلم االآخر هو علم االأبدان ويعني كل علم فيه 

�شالح للبدن.

اإاّل رقي ورفعة وحيازة ملراتب ومكانة عالية يف  واإح�شانه ما هي  االإن�شان  عدالة 
َن امْلُْح�ِشِننَي(، جاء ذلك لدى ا�شتقبال   االإ�شالم، قال تعاىل: )اإِنَّ َرْحَمَت اهلّلِ َقِريٌب مِّ
�شماحة املرجع )دام ظله( وفدًا من اأهايل ووجهاء مدينة بغداد، هذا وطرح �شماحته 
لتنال ر�شا  النف�ص واالرتقاء بها  جملة من الو�شايا والكلمات الروحية يف �شدد رفعة 
اإىل �شماحة  العا�شمة  اآخر من  اأ�شمه ويف �شياق منف�شل وعند زيارة وفد  الباري عّز 
املرجع حث �شماحته، على التقوى والعمل ال�شالح وحما�شبة كل اإن�شان م�شلم لنف�شه 
وما قام به من اأعمال، وم�شريًا اأي�شًا اإىل اأهمية اأن يعي اأبناء العراق اأن لهم دورًا كبريًا 
يف تقدم ورفعة بلدهم، فاإن البالد لن تعمر مادمنا غري حري�شني على وطننا، واأن َمن 

ال يحر�ص على وطنيه �شيكون خماًل بدينه، وينال �شخط الباري عز وجّل.

ا�شتقبل �شماحة املرجع )دام ظله( وفدًا من وجهاء واأهايل مدينة ال�شدر، وذلك 
اأكد على �شرورة التحلي باأخالق  لال�شتماع لن�شائح واإر�شادات �شماحة املرجع الذي 
اأهل البيت )ع(، وعلى اأن يكون املرء ذا اأخالق ح�شنه وتعاماًل جيدًا مع النا�ص ليكون من 
املح�شنني وكي يرزق رحمة اهلل الوا�شعة من خالل اأعماله احل�شنه واأخالقه اجلميلة مع 
املجتمع الذي يعي�ص فيه، فيما عرب الوفد عن �شعادته بلقاء املرجع واال�شتماع لن�شائحه 
عليها،  ليجيب  احل�شور  الأ�شئلة  ظله(  )دام  �شماحته  وا�شتمع  هذا  القيمة،  ومواعظه 

ويغدق عليهم باإر�شاداته االأبوية.

عن ر�صول اهلل )�ص(  اأنه قال: يا فاطمة اأب�صري فلك عند اهلل مقام حممود تـ�صفعني فيه ملحبيك 
كنز الفوائد 1 : 150و�صيعتك فتـُُ�صفعني.



العلم 6 اإاّل  ينـزر  حني  يعّز  �شيء  )كل  �شعار  حتت 
فاإنه يعّز حني يغزر(، ومب�شاركة موؤ�ش�شة االأنوار النجفية 
الكتاب  بابل معر�ص  امل�شيب مبحافظة  افتتح يف معهد 
التقنية  والكليات  املعاهد  هيئة  تقيمه  الذي  ال�شابع 
ومب�شاركة  اآذار  من  )14ـ17(  من  للفرتة  العراق  يف 
الثقافية و)16( دارًا من  واملوؤ�ش�شات  العتبات املقد�شة 
ُيعد  والذي  واخلارجية،  العراقية  والتوزيع  الن�شر  دور 
فر�شة ثقافية كبرية لتوا�شل طلبة اجلامعات العراقية 
مع املوؤ�ش�شات الثقافية والتعرف على توجيهات املرجعية 

لهم يف هذه املرحلة املهمة من بناء العراق.
اإ�شدارات  جناحها  عرب  عر�شت  املوؤ�ش�شة 

وموؤلفات �شماحة املرجع )دام ظله( يف الفقه والعقيدة 
ف�شاًل  احلنيف  للدين  الثقافية  واملطارحات  وال�شرية 
عن موؤلفات �شماحته التوجيهية واالإر�شادية املوجهة اإىل 
ملجتمع وال�شباب وطلبة العلم، وغريها من االإ�شدارات 
الوعي  ون�شر  املجتمع  تثقيف  يف  تهم  التي  االإ�شالمية 
املوؤ�ش�شة  جناح  عر�ص  كما  االأ�شيل،  االإ�شالمي 
املدجمة  باالأقرا�ص  املتمثلة  االلكرتونية  االإ�شدارات 
مع  ظله(  )دام  املرجع  �شماحة  لقاءات  ت�شمل  والتي 
املعهد،  وا�شعًا من طالب  اإقبااًل  الوفود، و�شهد اجلناح 
منحها  خالل  من  للمطالعني  دعمها  املوؤ�ش�شة  وقدمت 

اإ�شدارتها التوعوية ب�شورة جمانية للطلبة.

يف  التخ�ش�شية  دورته  النجفية  االأنوار  معهد  اختتم 
ال�شحابي  )دورة   )2011( لعام  برناجمه  �شمن  احلا�شبات 

وق�شموا  �شابًا   )21( فيها  ا�شرتك  )ر�ص(،  اجلبري  بن  �شعيد 
الورد(،  واأوليات  بـ)الوندوز  حما�شرات  األقيت  �شعبتني،  على 
موؤ�ش�شة  اأق�شام  احد  وهو  املعهد  ي�شتمر  مت�شل  �شعيد  وعلى 
واملتخ�ش�شة  )ع(  )الزهراء  امل�شماة  بدورتها  النجفية  االأنوار 
�شملت  �شاب   )17( فيها  اأ�شرتك  االنكليزية  باللغة  املحادثة  يف 
وبواقع  الدويل   )interchange( حما�شرات  الدورات 
�شوتية  اإي�شاح  بو�شائل  مدعومة  االأ�شبوع  يف  حما�شرات  اأربع 
باالإ�شافة  امل�شرتكني  بني  املحادثة  تقوية  منها  الهدف  وفديوية 

اإىل تزويدهم باملحا�شرات اخلا�شة بهذا املجال.
ومن املتوقع اأن يختتم مطلع ال�شهر اجلاري دورات التقوية 

ال�شف  لطلبة  اخلا�ص  معهدها  عرب  املوؤ�ش�شة  تقيمها  التي 
طالب  مائة  من  اأكرث  فيها  ا�شرتك  والذي  العلمي  ال�شاد�ص 
االجنليزية(،  واللغة  والريا�شيات،  )الفيزياء،  باخت�شا�شات 
يذكر اإن هذه الدورة قد انطلقت يف منت�شف �شهر ت�شرين االأول 

من العام املا�شي.
الداعم  املوؤ�ش�شة  برنامج  �شمن  الدورات  هذه  وتاأتي 
للحركة الفكرية والعلمية يف املحافظة والنهو�ص بالواقع العلمي 
للعام اجلاري  املوؤ�ش�شة  اأّن برنامج  اإىل  ي�شار  ال�شباب،  ل�شريحة 
يف  عنها  �شيعلن  والتي  املنوعة  الدورات  من  جمموعة  ي�شم 

امل�شتقبل القريب.

االأنوار  ملوؤ�ش�شة  العامة  االأمني  ال�شيد  اأكد 
النجفية ال�شيخ علي النجفي على اأهمية ومكانة مدينة 
النجف اال�شرف القد�شية واحل�شارية يف العامل، فهي 
)ع(  االأو�شياء  و�شيد  املوؤمنني  اأمري  مرقد  حتت�شن 
ومراقد االأنبياء واالأولياء وال�شاحلني، ومنبع العلماء 
الثقايف  املوؤمتر  يف  ذلك  جاء  احل�شارات،  ومهد 
والباحثني  الدين  علماء  بني  امل�شرتك  االأول  العاملي 
للثقافة  عا�شمة  النجف  اختيار  ملنا�شبة  االأكادييني 
من  الكثري  املوؤمتر  هذا  يف  �شارك  وقد  االإ�شالمية، 

ال�شخ�شيات ومن خمتلف البالد العربية واالإ�شالمية 
العربية  والدول  واأمريكا  وهولندا  كال�شني  واالأجنبية 
بحثا  خم�شني  من  اأكرث  املوؤمتر  يف  وطرح  جميعها، 
اأكد  كما  اأيام،  وملدة ثالثة  توزعت على عدة جل�شات 
�شماحته اإن اختيار النجف وتتويجها عا�شمة للثقافة 
االإ�شالمية عام األفني واثني ع�شر ما هو اإاّل ا�شرتجاع 
منارًا  زالت  ما  فهي  احلقيقية،  ملكانتها  املدينة  هذه 

وعزًا و�شدًا منيعًا لكل امل�شلمني.

ت�شرف وفد من ناحية العبا�شية يف حمافظة النجف االأ�شرف بزيارة �شماحة املرجع )دام ظله(، اأو�شح �شماحته 
يف هذا اللقاء، اأهمية ودور النجف االأ�شرف الريادي فهي حتت�شن مرقد �شيد االأو�شياء االإمام علي بن اأبي طالب )ع( 
واإنها مركز الت�شيع يف العامل واأم احلوزات العلمية وعا�شمة االإمام القائم )عج( يف اآخر الزمان، فعلى اجلميع اأن 
يقدم ما حتتاجه هذه املدينة من خدمات، وال يكون ذلك اإاّل من خالل التعاون والتكاتف من قبل اجلميع، فيما بني 

الوفد مدى �شروره وفرحته بلقاء املرجع واال�شتماع اإىل اإر�شاداته ومواعظه.

يف  بالنظر  العراقية  احلكومة  النجفي  علي  ال�شيخ  �شماحة  طالب 
مطالب املوظفني يف املفو�شية امل�شتقلة لالنتخابات، واأكد ذلك عند زيارة 
وفد من موظفي املفو�شية ملكتبه، اإذ اإن اإطالق العدد الكبري من الدرجات 
الوظيفية وعدم �شمولهم بهذه التعيينات رغم ما قدموه من دور كبري يف 
اإن هنالك الكثري  اأكد �شماحته على  االنتخابات �شّبب ا�شتياء لديهم، كما 
وعلى احلكومة  والرعاية،  االهتمام  اإىل  يحتاج  العراقي  ال�شعب  اأبناء  من 
الظلم  من  وتخلي�شها  البالد،  يف  املحرومة  العوائل  اأغلب  اإىل  االلتفات 

واحليف اللذين حلقا بها وت�شميد جراح هذا البلد.

مؤسسة األنوار النجفية حضور فعال في معرض الكتاب السابع في معهد المسيب 

معهد األنوار يختتم دورة جديدة في الحاسبات ودورات تخصصية أخرى في االنتظار

مدير مكتب سماحة المرجع )دام ظله( 
يستقبل بعض موظفي المفوضية 

لالنتخابات

النجف عاصمة الثقافة اإلسالمية

مجاورة علي )عليه السالم( بركة ونعمة ورحمة

قال ر�صول اهلل )�ص( : ما تكاملت النبوة لنبي يف الأظلة حتى عر�صت عليه وليتي وولية 
ب�صائر الدرجات : 22اأهل بيتي ومثلوا له فاأقروا بطاعتهم ووليتهم.
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في  يشارك  النجفية  األنوار  لمؤسسة  العام  األمين 
في  التقنية  الكلية  أقامتها  التي  العلمية  الندوة 
النجف لمناقشة الحلول الواقعية لمشكلة الكهرباء

وفد المرجعية إلى العشائر العراقية

أيتام مدارس دار الزهراء )ع( الخيرية 
تحت رعاية وإشراف كادر طبي 

متخصص ومتميز من خارج العراق
مدارس دار الزهراء )عليها السالم( 
تحتفل بالذكرى الثالثة لتأسيسها

�شارك �شماحة ال�شيخ علي النجفي يف الندوة العلمية التي اأقامتها الكلية التقنية 
التي  الندوة  البالد، عاجلت  الكهرباء يف  مل�شكلة  الواقعية  احللول  ملناق�شة  النجف  يف 
كانت حتت �شعار تطوير دور مولدة ال�شارع يف معاجلة م�شكلة الطاقة الكهربائية فقد 
ناق�شت اأهم اأ�شباب انقطاع التيار الكهربائي مناق�شة علمية دقيقة من خالل البحوث 
التي قدمت يف الندوة مع درا�شة احللول املمكنة لها درا�شة م�شتفي�شة بح�شور رئي�ص 
جلنة الطاقة يف جمل�ص املحافظة وعدد من الباحثني واملخت�شني وال�شخ�شيات املهمة، 
حاثًا  امل�شكلة  لتلك  اجلذرية  احللول   الإيجاد  الوا�شح  موقفه  ال�شيخ  ل�شماحة  وكان 
اأن  اأنه لي�ص من املعقول  امل�شوؤولني على تقدمي املزيد من اجلهد الإنهائها، م�شريًا اإىل 
نعي�ص يف بلد نفطي م�شدرًا للطاقة وال يلك اأن ي�شتفاد من هذه الطاقة، هذا ف�شاًل 
عن  ف�شاًل  املجاورة  البلدان  اإليها  و�شلت  التي  واحلديثة  البديلة  الطاقة  و�شائل  عن 

الدول املتقدمة، والعراق بلٌد غني لكنه يعاين من �شوء اإدارة.

مرت ثالثة اأعوام على و�شع حجر االأ�شا�ص مل�شروع رائٍد وفريٍد من نوعه، همه رعاية 
نتاج فكر  ال�شالم( هي  الزهراء )عليها  تربيتهم وكفالتهم، مدار�ص دار  االأيتام ومنهجه 
واإر�شاد لتوجيهات املرجعية املباركة يف تطوير واإعداد االأطفال االأيتام اأو كما يطلق عليهم 
يف تلك املدر�شة )اأبناء وبنات الزهراء )عليها ال�شالم((، فبتلك املنا�شبة اأقامت املدار�ص 
كانت  التي  االأطفال  قدرات  تنمية  يف  ودورها  املدر�شة  ن�شاطات  اأهم  ال�شتعرا�ص  حفاًل 

وا�شحة من خالل الربامج التي قدموها اأمام احل�شور.
وو�شائل  فنية  لوحات  من  الطلبة  بها  قام  التي  االأعمال  على  احل�شور  اإطالع  فبعد 
اإي�شاح متثل كيفية احل�شاب، واأخرى تبني اأع�شاء ج�شم االإن�شان، والتي اعتمدت كو�شائل 
بعد  التدري�ص،  املعتمدة يف  املناهج  اإىل  باالإ�شافة  املدر�شة،  كادر  قبل  تعليمية من  تربوية 
ذلك قدم الطلبة اأ�شعارًا واأنا�شيد وعرو�ص م�شرحية حملت معاين احلب والوالء الآل البيت 
االأطهار )عليهم ال�شالم( والوطن كما اأ�شارت اإىل حبهم للمدر�شة وعودتهم اإليها بعد اأن 

حرموا من ذلك ب�شبب �شيا�شات التهمي�ص واال�شطهاد التي عانوا منها.
ويف  نهاية احلفل قدمت اجلوائز على طلبة املدر�شة والكادر الرتبوي املتميز، هذا 
حقوق  جمال  يف  والنا�شطني  امل�شوؤولني  ال�شادة  قبل  من  كبريًا  ح�شورًا  االحتفال  و�شهد 

االإن�شان ف�شاًل عن عدد من القنوات الف�شائية.
الهدايا  توزيع  التكليف، ومت  بتاج  املدر�شة  تتويج عدة من فتيات  كما ت�شمن احلفل 

الت�شجيعة عليهن.

زار �شماحة ال�شيخ علي النجفي مدير مكتب �شماحة املرجع )دام ظله( مع جمموعة 
من العلماء ع�شائر اآل عيا�ص يف ق�شاء غما�ص يف حمافظة الديوانية واطلع �شماحته على 
ل جملة من املطالب التي يحتاجونها من  جممل االأو�شاع التي يعي�شونها، هذا وقد ُحمِّ
نق�ص اخلدمات املتمثلة ب�شحة املياه وقلة الطاقة الكهربائية وانعدام الطرق ال�شاحلة 
للتوا�شل يف داخل وخارج ق�شاء غما�ص، هذا ما عدا بناء املدار�ص واملراكز ال�شحية 
النظر يف  اأكد �شماحته على �شرورة  الق�شاء، فيما  وباقي اخلدمات يف  وامل�شت�شفيات 
هذه املطالب امل�شروعة الأبناء هذا الق�شاء من قبل ال�شا�شة العراقيني من خالل طرحها 
عليهم وتوفري اب�شط ما يحتاجون اإليه من خدمات، واأن تقدمي اخلدمات الأبناء العراق 
واجب على ُكل م�شووؤل الأنه موظف لدى اأبناء العراق، وهو رّد جلزء من احلقوق اإليهم، 
ويف ال�شياق ذاته اأ�شتذكر �شماحته دور الع�شائر املعروف بالوقوف مع الق�شايا الوطنية 
اأبناء الع�شائر للت�شرع اإىل اهلل )عز وجل( الإنقاذ  والعربية والدينية، داعيًا �شماحته 

ال�شعب البحريني من اأيدي الطغاة، وباقي ال�شعوب امل�شطهدة.

دار  مدار�ص  لتالميذ  ال�شنوي  الطبي  فح�شه  االأجنبي  الطبي  الكادر  اأجرى 
الزهراء )ع( اخلريية وذلك بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة االأنوار النجفية يف منت�شف �شهر 
بني  اختلف  ع�شوًا  ع�شر  ت�شعة  من  تاألف  الذي  الوفد  اجلاري،  العام  من  الثاين  ربيع 
طبيب اخت�شا�ص وم�شاعد طبيب ومربي مهمته رعاية االأطفال اأثناء الفح�ص والعالج، 
وبريطانية(  وتنزانية،  واإيرانية،  واأمريكية،  وهو مكون من جن�شيات متعددة )كندية، 
جتمعوا يف هذا الوفد لتقدمي دعمهم الأيتام العراق عامة واأبناء هذه املحافظة خا�شة 

يف زيارة ا�شتمرت اأربعة ع�شر يومًا.
وقد متيز عملهم هذا العام عن االأعوام الثالث املا�شية بفتح اأربع غرف للعالج 
بعمل متوا�شل ي�شل اأحيانا اإىل ع�شر �شاعات اإيانا منهم با�شتثمار كل اأوقات الدوام 
الر�شمي الإنهاء مهمتهم بالنجاح ومعاجلة جميع التالميذ يف املدر�شة، وحر�ص الكادر 
ب�شكل فردي  التالميذ  توعية  تثقيفية متميزة من خالل  تكون مهمته طبية  اأن  الطبي 
مبهام كل جهاز وجتربته اأمامهم لتهياأتهم نف�شيًا واإزالة اخلوف عنهم للعالج، وتوزيع 
الهدايا لهم والتقاط ال�شور وتقديها لالأيتام للذكرى مع الكادر الطبي، واأكد الوفد 
العناية ال�شحية الالزمة لالأيتام  الزيارة هي �شنوية ومهمتها توفري  اإن هذه  االأجنبي 
وفق  وذلك  ـ  االأيتام  لرعاية  الدول  خمتلف  يف  الكادر  بها  يقوم  حمالت  �شمن  وهي 
برنامج اأعدته موؤ�ش�شة االأنوار النجفية ق�شم الرعاية ال�شحية، وبالتن�شيق مع مدار�ص 
التالميذ  اأن  مديرتها  عرب   املدر�شة  اأكدت  جانبها  من  اخلريية،  )ع(  الزهراء  دار 
يخ�شعون لربنامج �شحي متطور قد ينفرد عن باقي املدار�ص احلكومية واالأهلية الهدف 

منها تهيئة بيئة �شحية منوذجية داخل املدر�شة.
هذا وقد اأدخلت هذه املبادرة الفرحة على الطلبة وذويهم الذين قدموا بدورهم 
اأ�شاليب  اأن  �شيما  املدر�شة،  وكادر  النجفية،  االأنوار  موؤ�ش�شة  ملبادرة  اجلزيل  ال�شكر 
العالج كانت وفق اأحدث الطرق الطبية يف العامل، مع مالحظة عجز عوائل االأيتام عن 

القيام باأب�شط و�شائل الرعاية ال�شحية. 

عن ر�صول اهلل )�ص(: )من عرف هذه فقد عرفها, ومن مل يعرفها فهي فاطمة بنت حممد وهي ب�صعة مني وهي 
ك�صف الغمة1: 467قلبي الذي بني جنبي فمن اآذاها فقد اآذاين, ومن اآذاين فقد اآذى اهلل.
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قضية وفتوى

االستفتاءات

أبناء الخليج والموقف المطلوب
�شيما  العربية  �شعوبنا  على  االأحداث  ت�شاعدت  اأن  بعد 
والعربية  البحرين  دولة  يف  وحتديدًا  العربي  اخلليج  دول  يف 
االأمرين من  العربية واملوؤمنة تعاين  ال�شعودية، وبداأت �شعوبنا 
عليها،  املت�شلطة  احلكومات  قبل  من  الطائفي  والتميز  القمع 
االأ�شئلة  ظله(  )دام  املرجع  �شماحة  مكتب  على  تتواتر  بداأت 
واملوقف املطلوب جتاه هذه ال�شعوب املظلومة واملحرومة، �شيما 
البحرين، فكان جواب �شماحة  بعد قمعها يف مظاهرات دولة 

املرجع )دام ظله( على ذلك: )يجب اتخاذ احلكمة واحلنكة 
ب�شدة  املحافظة  مع  امل�شروعة،  احلقوق  على  للح�شول  طريقًا 

على الدماء واالأعرا�ص واالأموال العامة واخلا�شة املحرتمة.
وال�شلحاء  العلماء  قادتهم  ال�شيعة  يتبع  اأن  وينبغي 
واحلكماء يف املنطقة، وعلى هوؤالء قيادة ال�شعب واتخاذ الطرق 
اأن  املالحظ  فمن  معقولة(،  بطرق  احلقوق  النتزاع  املنا�شبة 
واالأموال  واالأعرا�ص  الدماء  حرمة  جعل  ظله(  )دام  �شماحته 

العربي،  اخلليج  دول  املوؤمنني يف  ُكل  اأوليات  واأوىل  مقدمة  يف 
وهكذا طالبهم اأن يفوتوا الفر�ص على املغر�شني وللحيلولة دون 
الفو�شى وكذلك التخاذ اأف�شل املواقف، ب�شرورة اإتباع املوؤمنني 
لعقالئهم وعلمائهم يف مناطقهم، حفظ اهلل اأمة ر�شوله واأتباع 

و�شي ر�شوله،  من كل �شوء، وفرج عنهم، اإنه �شميع جميب.

اإ�صالمية  غري  بالد  يف  متزوج  رجل  �ص: 
فاأحبها  اأختها  زارتها  وقد  زوجته  ومعه 
زوجته  طالق  اإىل  فعمد  يتزوجها  اأن  واأراد 
العدة  انتهاء  فهل يحق له ذلك وهل ينتظر 

املفرو�صة على زوجته ليتزوج باأختها؟
ج: اإذا كان الطالق بائنًا حق له التزوج باالأخت 

بعد انتهاء عدة الزوجة االأوىل.
القراآن  قراءة  للحائ�ص  يحق  هل  �ص: 
بها عند  تلتزم  اأن  اأن هناك حدود يجب  اأم 

قراءة القراآن؟
ج: يحرم قراءة اآية ال�شجدة من �شورة العزائم 
وهي �شورة ال�شجدة االآية 15 و�شورة ف�شلت االآية 37 
و�شورة النجم االآية 62 و�شورة العلق االآية 19 ويكره 
قراءة ما زاد على �شبع اآيات من القراآن من غري تلك 

ال�شور.
ريا�صة  توجد  واأوربا  اأمريكا  يف  �ص: 
ذلك  يجوز  فهل  الن�صاء  بني  م�صارعة 
مل�صاهدة  النوادي  تلك  دخول  ميكننا  وهل 
املت�صارعات من الكتابيات وهن عاريات اإل ما 

ي�صرت عوراتهن.
للن�شاء  الريا�شة  هذه  مثل  ممار�شة  يحرم  ج: 
والرجال على ال�شواء واأما احل�شور وامل�شاهدة لهذه 
اللذة  اأو  اجلن�شية  لل�شهوة  مثريًا  كان  فان  الريا�شة 

فال يجوز اأي�شًا.
بلوغهن  بعد  الربائب  يف  قولكم  ما  �ص: 
هل يتحجنب ممن يتوىل الرتبية وهل حترم 

عليه؟
ج: نعم يجب التحجب و�شاأنها معه �شاأن �شائر 
االجنبيات فال يجوز مل�شها اأو النظر اإىل �شعرها اأو 
ج�شدها، وليتق اهلل وال ُيحبطّن عمله وي�شمل احلكم 

للربيب بالقيا�ص اإىل املربية.
مواكب  نرى  الإ�صالمية  دولنا  يف  �ص: 
فهل  �صدورهم  الرجال  اخرج  وقد  العزاء 

يحق للمراأة م�صاهدة مثل هذه املناظر بلذة 
اأو بدونها؟

ج: يحرم اإذا كان مثريًا لل�شهوة واالحوط لزومًا 
االجتناب مطلقًا.

فلما  واقعها  رجل  من  بنت  حملت  �ص: 
ل�صمعتها  حت�صينًا  اإجها�صه  اأراد  به  اأح�صت 

و�صمعة عائلتها فهل يجوز ذلك؟
يدور  اأن  وهي  واحدة  حالة  يف  اإال  يجوز  ال  ج: 
االأمر بني حياة الطفل وحياة االأم فتقدم حياة االأم 
طفاًل  يكون  باأن  منها  ا�شرف  الطفل  يكن  مل  اإن 

م�شلمًا بتبعية الوالد واالأم كتابية.
ارتداء  اعتدن  اأوربا  يف  بناتنا  �ص: 
البنطلون اجلينـز وال�صري يف ال�صوارع وكذلك 
نرى يف بع�ص بنات الدول الإ�صالمية يرتدين 
بفتح  يتعمدن  ثم  العباءة  حتت  البنطلون 

عباءتهن فهل يجوز ذلك يف كال الأمرين؟
بدنها  ملفاتن  جم�شمًا  البنطلون  كان  اإذا  ج: 
بكلتا  يجوز  فال  النظر  عند  الفتنة  الإثارة  موجبًا  اأو 

احلالتني.
اإظهار  يف  الن�صاء  بع�ص  تتعمد  �ص: 
جماليتهن يف املجال�ص بو�صع �صعر ا�صطناعي 
اأكان  �صواء  ذلك  يجوز  فهل  روؤو�صهن  على 
بق�صد اجلمالية اأم بق�صد التدلي�ص للزواج؟

اال�شطناعي  ال�شعر  ا�شتخدام  لها  يجوز  ج: 
املراأة  على  ويحرم  زينة  باعتباره  �شرته  يجب  ولكن 
التدلي�ص  بق�شد  كان  اإذا  اأما  الزوج،  لغري  التزين 

واإخفاء العيب يف مقام الزواج فال يجوز.
لأمرا�ص  الن�صاء  بع�ص  تتعر�ص  �ص: 
اإىل  املراأة  فت�صطر  ال�صعر  وت�صاقط  الق�صرة 
الذي  الأمر  اأخ�صائي  طبيب  اإىل  الذهاب 
يف  فهل  لفح�صه  �صعرها  تك�صف  اأن  يجعلها 

ذلك جواز اأم ل؟
مراجعة  دون  من  العالج  يكن  مل  اإذا  ج: 

الطبيب االأخ�شائي فال باأ�ص من مراجعته مع عدم 
وجود الطبيبة االأخ�شائية الكفووؤة لذلك

زمن  منذ  الأ�صواق  يف  ظهرت  �ص: 
الن�صاء  فهرعن  الال�صقة  امللونة  العد�صات 
�صيما  ل  اأعينهن  على  لو�صعهن  الرجال  قبل 
و�صعن  وق�صم  بعده  اأو  النظر  ق�صر  بها  من 

ذلك للزينة فما حكم كل منها؟
ج: يجوز ب�شرط اأن ال تظهر الزينة لغري الزوج 

من الرجال.
يف  مي�صني  وهن  الن�صاء  بع�ص  اأرى  �ص: 
الأ�صواق مي�صغن اللبان وب�صورة اإغرائية اأو 

غري اإغرائية فهل يجوز ذلك؟
عن  بعيدة  اإنها  عن  ف�شاًل  ذلك  يجوز  ال  ج: 

الذوق االأخالقي.
�ص: ذوات الكعب العايل وهن يف ال�صوارع 
�صائرات ي�صدرن اأ�صوات من اأحذيتهن بجلب 

النتباه من الرجال, ما حكمهن؟
اأو  الفتنة  بق�شد  كان  اإذا  ذلك  يجوز  ال  ج: 

الإبراز الزينة.
الرجل  للمراأة مل�ص ج�صم  �ص: هل يحق 

ولو كانت ممر�صة؟
االأجنبي  الرجل  مل�ص ج�شم  للمراأة  يجوز  ج: ال 
م�شلمًا كان اأو غريه اإال اإذا كانت هناك �شرورة رافعة 
للحرمة كاأن تكون هي الطبيبة املعاجلة اأو املمر�شة 

بحيث ال يوجد من الرجال من يتوىل ذلك.
)جوارب(  الأ�صواق  يف  ظهرت  �ص: 
)�صرتيج(  وكذلك  و�صوداء  ملونة  �صفافة 
املراأة  تقا�صيم  يظهر  مما  البدن  على  ل�صق 

فهل يجوز لب�صها ام ل؟
زينة يف  اإذا عد  ولكن  باأ�ص يف حد ذاته  ال  ج: 
امللب�ص لزم �شرته واإذا عد من الزينة فيحرم اإبرازه 

لغري الزوج.

ورد عن الإمام احل�صن الع�صكري )ع(: نحن حجج اهلل على خلقه, واأمنا فاطمة حجة اهلل 
تف�صري اأطيب البيان 3: 226علينا.


