
ما من قول �أو فعل �أو تقرير لأئمة 
وموقفًا  ِعربة  وفيه  �إلاّ  )ع(  و�لطهارة  �لع�صمة 

وم�صارً� ي�صحح وينقح �أو يحداّ من وقوع خطاأ ما، ومل تكن 
هذه �ملو�قف �لنرية حدث مل�صار �أخالقي �أو روحاين وح�صب، �أو حتى 

فقهيًا �أو عقائديًا رغم �أهميتها �لكربى، وفاعليتها �لعظمى، فللمتاأمل �أن 
ير�صم �أ�صا�صها خطوطًا وم�صار�ت تاأخذنا نحو �أطر بعيدة �ملاآل، لتتجاوز �ملكان 
و�لزمان �ملتاخم لزمن �ملع�صوم )ع( وح�صب.. ولنقف عند �أبيات لالإمام علي 
بن حممد �لهادي )ع(، عندما �أنكر على �ملتوكل جمل�صه �ملنكر، حتى �أثرَّ عليه 

و�أبكاه، ليوقف �نحطاطه:
باتو� على قلل �لجبال حتر�صهم  *  غلب �لرجال فلم متنعهم �لقلل

و��صتنزلو� بعد عز عن معاقلهم  *  و�أ�صكنو� حفرً� يا بئ�س ما نزلو�..
وهنا نحتاج لنتاأمل يف هذ� �لأبيات �لر�ئعة، هل هي موعظة وح�صب، �أم 
�أوًل وتاأخذ بجميع م�صاديق  تاأ�صي�س لنظرية �جتماعية كربى؟ تنال �حلاكم 
�ل�صلطة، و�ل�صتهتار  �لتفرد يف  تباعًا، فهي ر�دع ر�ئع وكبري �صد  �ملحكومني 
�ل�صماوية  �صنوفه  مبختلف  �لقانون  عن  �خلروج  �أو  �لأمة،  �أمو�ل  مباهج  يف 
لإن�صانية  �لدعوة  فهي  �ل�صليمة،  �لب�صرية  �لأعر�ف  عن  وهكذ�  و�لأر�صية، 
�لإن�صان، وحماربة ظاهرة �لالعقالنية، و�ل�صري قدمًا يف �إطار �لو�قع، لتكون 
ي�صل  �أن  ملثلي  ي�صتطيع  ول  �لأفعال،  لنتائج  �إ�صار�ت  �ملباركة  �لأبيات  هذه 
ونعوتها،  �صنوفها  ب�صتى  )ع(  �أئمتنا  لدن  من  �لنرية  �ملو�قف  لهذه  بالتحليل 
نحو  ويت�صع  بل  �ملرحلة وح�صب،  بتلك  يقف  ل  �لذنب  �أن  ما عرفنا  �إذ�  ولكن 
مر�حل �أو�صع؛ لأدركنا مدى �أهمية ُكل موقف وعظمته يف م�صار �إ�صالح خري 
خلق �هلل �أئمة �لهدى )ع(، فال�صرقة مثاًل ل تعني �لعتد�ء على مال )�صني(، 
بل هناك �أبعاد تكوينية ونف�صية، لهذ� �لأد�ء �ل�صيئ، مبعنى �أن �مل�صروق مثاًل 
�حلر�م  بطونهم  �صيدخل  �ل�صارق  و�أولد  �لظن،  ب�صوء  �ملجتمع  على  �صيحكم 
و�صيكون هذ� �حلر�م معكو�صًا على ت�صرفاتهم و�أد�ئهم �لجتماعي، ولنتاأمل 
اِم  كَّ ُ �حلحْ �إِلىَ  ا  ِبهىَ ُلو�حْ  ُتدحْ وىَ اِطِل  بىَ ِبالحْ ُكم  نىَ يحْ بىَ ُكم  �لىَ وىَ �أىَمحْ اأحُْكُلو�حْ  تىَ لىَ  )وىَ تعال:  قوله  يف 
(، فاحلر�م ل يقت�صر على  لىَُمونىَ عحْ نُتمحْ تىَ �أىَ ِم وىَ ا�ِس ِبالإِثحْ �ِل �لنَّ وىَ نحْ �أىَمحْ ِريقًا مِّ اأحُْكُلو�حْ فىَ ِلتىَ
�ل�صرقة وح�صب، فهناك )�أكل لغري �ملباح، �أو يف وقت ُيحرم فيه �لأكل(، وعليه 
فاأنه ظلم للنف�س، و�أنها مع�صية للخالق، و�لظلم ل يولد �إلاّ �لظلم، وهلم جر� 
جتاه كل �لأخطاء و�ملوبقات �صغرت �أم كربت، ف�صيكون نتاجها �صيء ل يقف 
�لعك�س يف  �أو �خلطاأ هو من�صاأ �لجنر�ف، وهكذ�  وحدود �حلدث، فاحلر�م 

�ل�صو�ب.
�خلطاأ،  لفقه  �لعقلية  ومد�ركنا  و�أفكارنا  عقولنا  تو�صلت  مهما  وعليه 
ه،  لن ن�صل �إل ُكنه كل �ملو�قف و�حلركات و�ل�صكنات دون رقيب ودون موجاّ
فكانت من نعم �هلل على �لإن�صان �أنحْ �أغدق على �لب�صرية بالر�صل و�مل�صلحني 
و�لأولياء و�ل�صاحلني، فهم نعمة �هلل علينا، وحجته، وهم �لبيان و�لرتجمان 
لوقائع �لأحد�ث، وما ُيح�صن �أد�ئه �أو يرتك. وعليه لنكون معهم لكي ل نظلم 
ُه  �صىَ فحْ ِلمحْ نىَ ظحْ لحْ �ُصوءً� �أىَوحْ يىَ مىَ عحْ ن يىَ مىَ اأ�س، فاأن �هلل يقول: )وىَ �أنف�صنا و�لآخرين، ول نياّ

ِحيمًا(. ُفورً� رَّ ىَ غىَ ِجِد �هللاّ ىَ يىَ ِفِر �هللاّ غحْ تىَ �صحْ ُثمَّ يىَ

املرجع   �سماحة  	•
�سماحة  ي�ستقبل  ظله(  )دام 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي

)دام  املرجع  �سماحة  	•
حممد  ال�سيد  �سماحة  ي�ستقبل  ظله( 

احليدري
وزير  ي�ستقبل  املرجع  �سماحة  	•

البلديات والأ�سغال العامة 
الأحمر  ال�سليب  منظمة  من  وفد  	•

الدويل يف رحاب �سماحة املرجع
الأمني العام للمزارات ال�سيعية يف العراق  	•

يف �سيافة �سماحة املرجع )دام ظله(
�سماحة  �سيافة  يف  الدين  �سالح  من  وفد  	•

املرجع )دام ظله(
مدير مكتب �سماحة املرجع )دام ظله( ي�سارك  	•

امل�ؤمنني العزاء بذكرى �سهادة الزهراء )ع(
جديدًا  ق�سمًا  تفتتح  النجفية  الأن�ار  م�ؤ�س�سة  	•

لرعاية �س�ؤون ال�سباب
اأ�ست�دي� الأن�ار ينتج برنامج يرد على به مزاعم  	•

ال�هابية وتنهي الأعمال يف اأربع اأفالم وثائقية
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سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي

سماحة المرجع يستقبل وفد وزير البلديات واألشغال العامة

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل سماحة السيد محمد الحيدري

استذكار المفكر اإلسالمي محمود البستاني

وجل(  )عز  هلل  خال�صة  جميعًا  �أعمالنا  تكون  �أن  يجب 
وحمققة ملر�صاته، وهذ� هو �لهدف و�لغاية �لتي من �أجلها خلقت 
�لب�صرية، وذلك لرتتقي مر�تب �لنف�س �لإن�صانية، بهذه �ملفرد�ت 
�لر�ئعة �لتقى �صماحة �ملرجع )د�م ظله( مع �صماحة �ل�صيخ عبد 
من  �ملطهرة،  �حل�صينية  للعتبة  �لعام  �لأمني  �لكربالئي،  �ملهدي 
�لعتبة  به  تقوم  ما  �أهم  �لكربالئي  �ل�صيخ  �صماحة  �صرح  جانبه 
و�لز�ئرين  للعتبة  خدمة  تنمية  وم�صاريع  خدمات  من  �ملطهرة 
بارك  وقد  هذ�  �ملقد�صة،  �حل�صينية  للعتبة  وتطويرً�  �لكر�م، 
جلية،  خدمات  من  �لعتبة  تقدمة  ملا  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة 
د�عيًا �لباري )عز �أ�صمه( �أن يحفظ ُكل من يقدم للدين و�لعر�ق 

من خدمة.
يتعلق  ما  و�لر�صل  �لأنبياء  ر�صالة  يف  �لأ�صا�صية  �ملهام  من 
�لرحمة  ر�صول  فكان  لهم،  �مل�صاعد�ت  وتقدمي  �لب�صرية  حال  بتفقد 
من  للمجتمع  �خلدمات  لتوفري  جاهدً�  ي�صعى  )�س(  و�لإن�صانية 
دفاعًا  �حلروب  يف  �صقطو�  �لذين  عو�ئل  حتتاجه  ما  تقدمي  خالل 
عن �لإ�صالم لإعالء ر�ية �حلق، وكذلك �لهتمام بالأ�صرى ومتابعة 
�أحو�لهم وتو��صلهم مع ذويهم، فجاء �لإ�صالم رحمة و�إنقاذً� للعاملني 
�لنرية  �لكلمات  بهذه  �لأنبياء جميعًا..  نور عملت عليه  جميعًا، وهو 
�ل�صليب  منظمِة  وفٍد من  مع  )د�م ظله(  �ملرجع  �صماحة  د�ر حو�ر 
�لتي تقوم بها �ملنظمة  �أبرز �ملهام  �أو�صح  �لوفد  �لأحمر، من جانب 
من متابعة �صحايا �حلرب و�لأ�صرى و�لعو�ئل �لنازحة وتقدمي بع�س 
هذ�  �ل�صحية،  و�لدو�ئر  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صناعية  للمر�فق  خدماتها 
وقد عرب �صماحة �ملرجع )د�م ظله( عن ��صتغر�به لل�صكوت �ملطبق 
�أب�صع  من  �إليه  يتعر�صون  ما  رغم  �لبحرين،  يف  يجري  ما  جتاه 
�جلر�ئم، موؤكدً� وقفة �ملرجعية مع ُكل �ل�صعوب �لعربية، معربً� عن 
يقع عليهم من حيف وظلم و��صطهاد، م�صددً� على  ملا  �ل�صديد  �أمله 
للبط�س  تعر�صو�  �لذين  �لبحرين  لأبناء  �مل�صاعد�ت  و�صول  �أهمية 
و�لقمع �لوح�صي �لذي تقوم به �ل�صلطات �لبحرينية و�ل�صعودية جتاه 

�أبناء �ل�صعب �لأعزل.

�لتي  �جلهود  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  بارك 
ـ  �لعر�ق  �ل�صيعية يف  للمز�ر�ت  �لعامة  �لأمانة  تبذلها  
وذلك �أثناء ��صتقبال �أمينها �لعام ـ حاثًا على �صرورة 
بذل �جلهود �أكرث و�أكرث خلدمة هذه �ملر�قد �لطاهرة، 
و  �ملنجزة  �لأعمال  �برز  �لوفد  ��صتعر�س  وقد  هذ� 
�لأعمال �لتي ماز�لت قيد �لجناز للمز�ر�ت من حيث 
بعد  وتو�صعتها، خ�صو�صًا  �إعادة ت�صاميمها و�صيانتها 
�لإهمال  و�ل�صرر �للذ�ن تعر�صتا له تلك �ملز�ر�ت �إبان 
وتدمري  بع�صها  طم�س  حاول  و�لذي  �ملقبور  �لنظام 
مالمح عدد �آخر منها، من جانبه حث �صماحة �ملرجع 
وتو�صعة  لبناء  م�صاريع  �إقامة  على  �لوفد  ظله(  )د�م 
وتكون  فيها   و�لهتمام  و�لعبادة  �ل�صالة  �أماكن 
�جلمعة  �صالتي  �إقامة  بغية  �ملز�ر�ت  لتلك  مال�صقة 
ب�صبب  �حلا�صل  �لزخم  تخفيف  وكذلك  و�جلماعة 
�صيق �ملز�ر�ت �أثناء �لزيار�ت، م�صريً� ل�صرورة تكاتف 

�جلهود لإبر�ز �ملعامل �ملقد�صة يف �لبالد.

وزير  �ل�صيد  ��صتقباله  عند  ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  حث 
�لبلديات و�لأ�صغال �لعامة ـ على �صرورة حما�صبة �ملف�صدين ومتابعتهم، 
�إقامة  �أهمية  على  موؤكدً�  �لعر�قي،  �ل�صعب  �أمو�ل  �صرقة  من  ملنعهم 
�ل�صكن  �أزمة  ومعاجلة  لها،  خمطط  هو  ما  وفق  و�جنازها  �مل�صاريع 
م�صريً� �إل �أن �لعر�ق يعاين من م�صاكل متنوعة و�أهمها م�صكلة �ل�صكن، 
فيجب حلها بالتخطيط �لدقيق وتوزيع قطع �لأر��صي و�لدور �ل�صكنية 
ملن  ل ميلك د�رً� �أو �صكنًا �أو �أر�صًا، م�صددً� على �أهمية تنمية �مل�صاريع 
�جنازها  م�صتويات  ومتابعة  �لع�صرية  �ملو��صفات  وفق  �ل�صتثمارية 
وقد  هذ�  �لفقر�ء،  �ملو�طنني  قدرة  مع  تتما�صى  وباأ�صعار  و�أوقاتها 
��صتعر�س �ل�صيد �لوزير �صرحًا عن �أهم �ملهام �لتي �صتقوم بها �لوز�رة 

يف �ملرحلة �لقادمة.

و�لنظام  �لقو�نني  �لق�صاء و�صرورة �حلزم يف تطبيق  ��صتقالل 
لدى  ظله(،  )د�م  �ملرجع  �صماحة  عليه  حثَّ  ما  �أهم  هي  �لبلد  يف 
�إمام جمعة جامع �خلالين،  �ل�صيد حممد �حليدري  ��صتقبال �صماحة 
دماء  على  و�حلفاظ  �ملجرمني  من  �لق�صا�س  يجب  �أي�صًا:  لي�صيف 
حفظ  وجوب  على  ذ�ته  �لوقت  يف  منبهًا  حقوقهم،  و�نتز�ع  �لأبرياء 
عامليًا  �لوثائق  مبر�كز  وتوثيقها  عليها  و�ملحافظة  �لوطنية  �لوثائق 
ووطنيًا، فتلك �لوثائق متثل جزء من تاريخ �لعر�ق �لقدمي و�حلديث، 
موؤكدً� �أي�صًا، قد مرت على �ل�صعب �لعر�قي حقبًا �صود�ء، وتعر�س �أبناء 
�لتاأريخ، فيقع على عاتق ُكل من له  �لبلد جلر�ئم ل مثيل لها يف  هذ� 
�لعر�ق  ووثائق  بتاأريخ  ما ميت  ُكل  �لعر�ق حفظ  تاأريخ  �صاأن يف حفظ 
ب�صلة، و�أنه لو�جب وطني و�صرعي ل ميكن �لتغا�صي عنه، من جانبه 
�لذي  و�لعلمي  �لن�صاط �لجتماعي  �إل  �ل�صيد �حليدري  �أ�صار �صماحة 
قام به خالل �لفرتة �ل�صابقة، و�صارحًا لآخر تطور�ت �ل�صاحة �ل�صيا�صية 

�لعر�قية من تطور�ت.

حفاًل  �لب�صتاين  حممود  �لدكتور  له  �ملغفور  �أ�صرة  �أقامت 
عدد  ح�صره  �حلفل  وفاته،  على  يومًا  �أربعني  مرور  مبنا�صبة  تاأبينيا 
حيث  �لبالد،  يف  و�مل�صوؤولني  و�ملثقفني  و�لأ�صاتذة  �لدين  علماء  من 
وقد  �لر�حل،  للفقيد  و�جلهادية  �لعلمية  �مل�صرية  �حلا�صرون  ��صتذكر 
�أثرى بها �ملكتبات  �أثناء �حلفل جملة من نتاجاته �لعلمية �لتي  وزعت 
�لإ�صالمية. وعلى �ل�صعيد ذ�ته �أ�صدرت موؤ�ص�صة �لأنو�ر �لنجفية ملحقًا 
�صماحة  بيان  ت�صمن  �لإ�صالمي،  �ملفكر  ونتاج  ب�صرية  يعنى  خا�صًا، 
�لرثاء  كلمات  �لديني )د�م ظله( مبنا�صبة رحيله، وجملة من  �ملرجع 
��صتذكرو�  �لذين  و�ملثقفني  و�لأدباء  �لعلمية  لعدد من رجالت �حلوزة 
باأفكاره  �لإ�صالمي  �لعامل  رفد  يف  �لر�حل  به  قام  �لذي  �لكبري  �لدور 
وكتاباته �لتي �ت�صمت باحلد�ثة و�لتطور و�أ�صلوبه �ملتميز يف هذ� �ملجال، 
كما ت�صمن �مللحق جزء من م�صو�ره �خلالد �لذي ق�صاه بالعلم و�لدين 
و�جلهاد، وهو يف غربته بعد مالحقته من قبل جالوزة �لنظام �ملقبور، 
وكذلك �حتوى �مللحق �أي�صًا على عمله �لإعالمي، وقر�ءة موجزة لبع�س 

موؤلفاته �لقيمة.

 اأ�سراف اأمتي حملة القراآن واأ�سحاب الليل.
الر�س�ل الأعظم )�ص(

وفد من منظمة الصليب األحمر الدولي في 
رحاب سماحة المرجع

األمين العام للمزارات الشيعية في العراق في 
ضيافة سماحة المرجع )دام ظله(



3 من  لوفٍد  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  �أ�صتمع 
هذه  تبذلها  �لتي  للجهود  �لثقافية  �مل�صطفى  ر�بطة 
�لوعي  ون�صر  )ع(  �لبيت  �أهل  علوم  ن�صر  من  �لر�بطة 
يف  �لإر�صاد�ت  و�إ�صد�ر  �ملجتمع  �أو�صاط  بني  �لديني 
و�ملجال�س  �لجتماعات  عقد  �إل  �إ�صافة  �ملجال،  هذ� 
فيما  و�ملقرتحات،  �لأ�صئلة  فيها  تطرح  و�لتي  �لعلمية 
�لر�بطة  تقدمها  �لتي  �جلهود  هذه  على  �صماحته  �أثنى 
ذلك  فيذهب  �لرياء،  جانب  يف  تدخل  ل  �أن  �صريطة 

�لعمل باأجمعه يف غري مر�صاة �هلل، فالبد �أن تكون �لأعمال )�خلرية( خال�صة له �صبحانه، و�أن ت�صب يف �لدعوة 
�إليه قلبًا ول�صانًا.

�أهمية �لتناف�س يف �لعلم و�لتزود به و�لتوغل 
وبذل  و�ملثابرة  و�لجتهاد  �جلداّ  خالل  من  فيه؛ 
مزيد من �جلهد و�لتعب و�ل�صهر، �أهم ما ن�صح 
ه من  و�أر�صد �إليه �صماحة �ملرجع )د�م ظله( �أبناءىَ
طلبة �لكلية �لتقنية يف �لنجف، لي�صري بعد ذلك: 
وعلومها  بثقافاتها  ُعرفت  �لأمِم  من  كثريً�  �إن 
�لتي �نت�صرت يف �لعامل، و�إن باإ�صتح�صال �لعلوم 

�لنجف  مدينة  يف  �لعلمية  �حلوزة  �أهمية  �إل  م�صريً�  �صاأنها،  وعال  وتكرمت  ُعزت  �لبالد  هذه  يف 
�لأ�صرف و�لتي تخرج منها �آلف �لعلماء و�ملجتهدين، حيث تدخل �حلوزة �ل�صريفة من حيث �لعلم 
�إن�صان، �إل جانب علم �لأبد�ن و�لذي ي�صمل كل �لعلوم �لتي  �إطار علم �لأديان �ل�صروري لكل  يف 

ترتبط بحياة �لب�صر، وهذ�ن �لعلمان يلتقيان لرتبية �لإن�صان �لرتبية �ل�صحيحة.

يِف  وىَ اِق  آفىَ �لحْ يِف  ا  اِتنىَ �آيىَ يِهمحْ  ُنِ )�صىَ
 ) قُّ ىَ �حلحْ ُه  �أىَنَّ ُهمحْ  لىَ ىَ  نيَّ بىَ تىَ يىَ تَّى  حىَ �أىَنُف�ِصِهمحْ 
�صماحة  �فتتح  �ملباركة  �لآية  بهذه 
وفد  مع  حديثه  ظله(  )د�م  �ملرجع 
�صماحته  �أكد  حيث  بعقوبة،  �أهايل 
يقظًا  �لإن�صان  يكون  �أن  �صرورة  على 
�لدنيا  هذه  تغره  ل  لنف�صه،  منتبهًا 
د�ئمًا  وليتذكر  وزينتها  بجمالها 
�أ�صحاب  وخا�صة  عليه  �لرحمن  قدرة 
وحث  هذ�  �لعليا،  و�ملر�تب  �ملنا�صب 

وخا�صة  �ملوؤمنني  وم�صاعدة  خدمة  على  �صماحته 
من  مظلوميتهم  يف  و�لنظر  ورعايتهم  �ملظلومني 
خالل هذه �ملنا�صب وبالتايل �صت�صبح نعمة عليه، 
ويبتلى  نقمة  ت�صبح  فاإنها  �أخرى  حالة  يف  ولكن 

�ملظلومني و�صلب حقوق  �إذ� جتاهل  بها �صاحبها 
لهذه  �صكره  عن  عرب  جانبه  من  �لوفد  �ملوؤمنني، 
قبل  من  �لنرية  و�لإر�صاد�ت  �لأبوية  �لن�صائح 

�صماحة �ملرجع.

�إن  �إل  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  �أ�صار 
�لبدء  قبل  معرفته  يجب  هدف،  عمل  كل  ور�ء 
به  يقوم  عمل  كل  مر�قبة  �إل  �إ�صافة  به،  
ينوى  �إمنا  �ملقد�صة  للعتبات  فالزيارة  �لإن�صان، 
�لدعاء  و��صتجابة  )ع(  �لبيت  �أهل  �صفاعة  بها 
بح�صرتهم وكذلك �ل�صالة و�ل�صوم.. وغريها 
�هلل  طاعة  بها  ير�د  و�لتي  �لعبادة  �أركان  من 
ُكل  جتاه  مهم  �أمر  ثمة  ولكن  وتعال،  �صبحانه 

هذه �لعباد�ت، �ألاّ وهو �لتغيري �لذي يطر�أ على 
�لفرد �أثناء �أد�ئها، فالبد �أن جتعل لدينا حتوًل 
بال  �لعمل  هذ�  كان  و�إلاّ  دو�خلنا،  يف  �إيجابيًا 
��صتقبال  لدى  ذلك  جاء  متكامل،  وغري  هدف 
من  �ملوؤمنني  من  لعدد  ظله(  )د�م  �صماحته 
لبنان، هذ� و�طلاّع �صماحته على �أحو�ل �ملوؤمنني 
�أن  بعد  �لو�صايا  من  جملة  وقدم  لبنان،  يف 

��صتمع �إل �أ�صئلتهم و��صتف�صار�تهم.

و�لتخلف  �جلهل  من  �لتخل�س  �أهمية 
�ملتف�صي يف �لبالد، لن يتاأتى �إل من خالل �جلد 
و�لجتهاد يف �مل�صرية �لعلمية، خا�صة و�ن �لبلد 
يو�جه عددً� من �لأعد�ء �لذين يحاولون �لإطاحة 
�أولئك  مو�جهة  ميكن  �صالح  و�أقوى  به،  و�لنيل 
عندما  �حلديث  هذ�  جاء  �لعلم،  هو  �لأعد�ء 

�لطبي  �ملعهد  طلبة  من  بعدد  �صماحته  �لتقى 
يف حمافظة مي�صان، مبينا �إن �لدور �لأكرب يقع 
للق�صاء  و�لوطن  للعلم  �ملخل�صني  �لطلبة   على 
على �آفة �جلهل، فباجلهل تنتك�س �لأمم وبالعلم 
تتقدم، كما �أو�صح �صماحته �إل �إن �لتناف�س يف 

�لعلم يخلق روح �لتقدم و�لتطور فيه.

رابطة المصطفى الثقافية في ضيافة سماحة المرجعوفد من صالح الدين في رحاب سماحة المرجع )دام ظله(

عظمة الشعوب في العالم بسبب التقدم العلمي فيها

ال تغركم هذه الدنيا بجمالها وزينتها وتذكروا دائمًا قدرة الرحمن

يجب أن تعرف الهدف من العمل قبل أن تقوم به

الجهل والتخلف ابرز أعدائنا

وأما اليتيم فال تقهر

العزّة في العلم والذلة في الجهل

 عَمََلُكمْ وَرَسُوُلهُ وَاْلمُؤْمِنُوَن(
ُهّ

 )وَُقِل اعْمَُلوْا َفسَيَرَى الل

�ألقى �صماحة �ملرجع )د�م ظله( ـ لدى ��صتقباله لوفٍد من �أهايل ق�صاء بلد يف حمافظة �صالح 
�لدين ـ جملة من �لإر�صاد�ت �لأبوية، موؤكدً� فيها على �أن يكون �لإن�صان حم�صنًا قائمًا جلميع �أعمال 
�خلري و�لتي تكون يف ر�صا �هلل )عز وجل(، كما �إن �ملوؤمن ل يخ�صى �حدً� من �لعباد، لأنه مت�صلح 
�لدنيا  مالك �حلياة  �لذي هو  بخالقه  �إلاّ  يتو�صل  ول  باهلل )جل وعال( فال يخ�صع  �لإميان  ب�صالح 
�أن يحاربو� �ملتقني وعلى مر �لدهور، ولكن مب�صيئة �هلل و�إر�دته مل  و�لآخرة، فلطاملا حاول �لطغاة 
ينجحو�، لذ� فاأن �ملتقني هم �لغالبون لأنهم قريبون من رحمة �هلل فعلى �لإن�صان �أن يكون حم�صنًا 

م�صتغفرً� جلميع من حوله من حمبيه ومبغ�صيه، ذلك لأنه ينتمي ملدر�صة �أهل �لبيت )ع(.

حث �صماحة �ملرجع )د�م ظله( على �أن تكون هنالك �لتفاتة كبرية لالأيتام يف �لبالد، تلك 
�ل�صريحة �ملظلومة �لتي خلفتها �حلروب و�لأعمال �لإرهابية، فت�صببت بازدياد �أعد�دهم، يف �لوقت 
نف�صه �أ�صار �صماحته: �إن لن�صرة ورعاية وكفالة �ليتيم �أجر كبري ل يناله �إلاّ ذو حٍظ عظيم، �صريطة 
�لوفد  وقدم  هذ�  �لنعمانية،  �أهايل  من  لوفٍد  ��صتقباله  لدى  ذلك  جاء  ور�صوله.  �هلل  ملر�صاة  �لنية 
بدوره دعى  و�لذي  �ملرجع )د�م ظله(،  �صماحة  عليها  ليجيب  و�قعهم  تهم  �لتي  �لأ�صئلة  عددً� من 
للوفد باملوفقية و�لنجاح يف �أعمالهم �خلرية، �صيما و�أنهم قد قدمو� م�صروعهم �خلريي لنيل مباركة 
�صماحة �ملرجع )د�م ظله( �إذ يتعلق م�صروعهم يف خدمة �لأيتام، ولطلب جتربة مد�ر�س د�ر �لزهر�ء 
)ع( �خلريية �لتابعة ملوؤ�ص�صة �لأنو�ر �لنجفية، لال�صتفادة منها يف مناطقهم، وتعميم جتربتها، و�لتي 

ي�صرف عليها مكتب �صماحة �ملرجع )د�م ظله(.

�أهمية  على  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  حث 
�لثقافة  بو�قع  �لنهو�س  �جل  من  و�لتقدم  �لعلم  ك�صب 
�صماحته  لقاء  يف  ذلك  جاء  ـ  �لبالد،  يف  �لإ�صالمية 
�صماحته  بني  كما  ـ  �لب�صرة  جامعة  طلبة  من  بعدد 
�جلهود  بذل  خالل  من  �لعلوم  جميع  يف  �لرقي  كيفية 
و�ملتابعة و�ل�صهر و�لتعب لنيل �لعلم، ويف �صياق �جلانب 
�لديني �أكد �صماحته �أن �لنجف �لأ�صرف تفتح ذر�عيها 
بربكة  وفكرها  باأنو�رها  عليه  لت�صع  و�لد�ين  للقا�صي 
وجود �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�صالم( ويف �صعيٍد مت�صل  
وعند ��صتقباله لوفد جامعة �لكوفة �أكد على �أن �لعقل 
�ل�صعي  �أهمية  �إل  م�صريً�  �لعامل  يف  متميز  �لعر�قي 

للعلم ومو�كبة �لتطور يف �لعامل.

بهذه �لآية �لكرمية، �فتتح �صماحة �ملرجع )د�م ظله( حديثه مع وفد من حركة حزب �هلل من 
حمافظة �لب�صرة، حيث �أو�صح �صماحته �أهمية �لعمل بالن�صبة لالإن�صان من خالل هذه �لآية �ملباركة 
�أن ين�صب يف مر�صاة �هلل )عز وجل(، وقد حث )د�م ظله( على  و�لعمل، على  تلزم باجلد  �لتي 
�لعمل �ملرتبط بالعلم و�للتز�م مببادئ �لدين �حلنيف، كذلك �إتقان �ملوؤمن لعمله و�ن يكون خمل�صا 
فيه للخالق جل وعال، فالإن�صان �ل�صاعي لهدف معني ل يناله �إلاّ من خالل بذل �جلهود و�لعمل كي 
ي�صل �إل مبتغاه، حتى يف عبادته ل يكون موؤمنا ما مل يقم مبا وجب عليه من �أعمال تو�صله �إل �هلل 

�صبحانه، �لوفد من جانبه قدم �صكره ل�صماحته لهذه �لإر�صاد�ت �لتي يحتاجها كل فرد يف �ملجتمع.

اإّن هذا القراآن ه� الن�ر املبني ... وال�سفاء ال�سفى
الر�س�ل الأعظم )�ص(
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االهتمام بشريحة ذوي الشهداء من أهم واجبات الحكومة

بالعمل الصالح نزيل ترسبات وتراكمات األنظمة السابقة 
ونبني العراق الجديد

إحياء مظلومية السيدة فاطمة الزهراء )ع(

مدير مكتب سماحة المرجع )دام ظله( يشارك 
المؤمنين العزاء بذكرى شهادة الزهراء )ع(

فاطمة الزهراء )ع( أفضل الخلق من نساء العالمين

إعادة تأهيل وتطوير مرقد الصحابي الجليل ميثم التمار )رض(

�لنجف  يف  �لتقني  �ملعهد  بها  قام  �لتي  �جلبارة  �خلطوة  �لنجفي  علي  �ل�صيخ  �صماحة  بارك 
�خلياطة  جمال  يف  �لتطويرية  �لدور�ت  من  عدد  بافتتاح  وذلك  �ل�صهد�ء،  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
�لإح�صا�س  على  دلياًل  �عتربها  و�لتي  �ل�صهد�ء  ذوي  من  �لعمل  عن  للعاطلني  و�لتكييف  و�حلد�دة 
بامل�صوؤولية جتاههم، كما حث �صماحته على �صرورة تقدمي مزيد من �لهتمام بهذه �ل�صريحة من 
قبل �حلكومة فهذه �ل�صريحة عانت �لأمرين يف زمن �لنظام �لبائد ويجب �أن حت�صل على حقوقها 

�مل�صروعة. 

مر��صيم  يف  �لنجفي  علي  �ل�صيخ  �صماحة  �صارك 
�لعز�ء بكربالء �حياءً� ملظلومية فاطمة �لزهر�ء )ع(، �ألقى 
�صماحته كلمة بنيَّ فيها ف�صائل �ل�صيدة �لطاهرة، وخا�صة 
فيما يتعلق بحديث �لك�صاء، و�إنها )�صالم �هلل عليها( كانت 
�ملحور �ملهم يف تو�صيح �أحكام �ملر�أة وما يرتتب عليها من 
حقوق وو�جبات، وكذلك ما جرى عليها من ُظالمات بعد 

وفاة �أبيها.. مو�صحًا �صماحته: �إن �إقامة هذه �ملجال�س من 
�هلل  ر�صول  ولدين  )ع(  للزهر�ء  ن�صرة  �إلاّ  هو  ما  �لعز�ء 
)�س(، و�صوكة بعني كل من ظلمها باليد و�لل�صان و�لقلب، 
تلك  وقتل  �مل�صائب،  هذه  طم�س  يحاول  من  هنالك  فاأن 

�حل�صرة و�لأنة وعدم �إظهار تلك �حلقائق للنا�س.

�ملختار  ب�صعة  �ملظلومة  ��صت�صهاد  ذكرى  مبنا�صبة 
)ع( �صارك مدير مكتب �صماحة �ملرجع )د�م ظله( �صماحة 
�أقامه  �لعز�ء �لذي  �لنجفي )زيد عزه( مبجل�س  �ل�صيخ علي 
�أهايل ق�صاء غما�س يف حمافظة �لديو�نية، وذلك لإ�صتذكار 
ف�صائل �لزهر�ء )ع( وكذلك ما جرى عليها من ظالمة بعد 
�لنجفي  �ل�صيخ  ل�صماحة  وكانت  �لأكرم)�س(،  �لر�صول  وفاة 
كلمة �أو�صح فيها بع�س �لتو�صيات �لتي توؤكد عليها �ملرجعية 
�لر�صيدة من بينها، �حلث على �إقامة هذه �ملجال�س ملا لها من 
�أبناء  لدى  و�لديني  �لثقايف  �لوعي  ن�صر  وو��صح يف  بارز  دور 
هذ� �لبلد، وكذلك �حلث على �إحياء �ل�صعائر �حل�صينية �لتي 
هي �إحياء ل�صعائر �هلل فمن �ملهم �إحياء تلك �ل�صعائر خا�صة 
يف  �أهميتها،  من  �لتقليل  حتاول  �لتي  �ل�صر�صة  �لهجمة  بعد 
�خلتام نقل �صماحة �ل�صيخ حتيات وتعازي �ملرجع )د�م ظله( 
�إل �أهايل �لق�صاء م�صريً� �إل �لتقدير و�لحرت�م �لذي تكنه 
�ملرجعية للقائمني لهذه �ملجال�س و�لعاملني لإحياء منا�صبات 

�أهل �لبيت )عليهم �ل�صالم(.

يف  �لنجفي  علي  �ل�صيخ  �صماحة  ـ  �أكد 
مبنا�صبة  بابل،  جامعة  يف  �ألقاها  �لتي  �لكلمة 
ح�صد  �أمام  )ع(،  �لزهر�ء  ��صت�صهاد  ذكرى 
هذه  مظلومية  على  ـ  و�لطلبة  �لأ�صاتذة  من 
فد�ء�  نف�صها  قدمت  و�لتي  �لطاهرة  �ل�صيدة 
�لإن�صانية  ر�صول  بها  جاء  �لتي  �ملبادئ  لرت�صيخ 
)�س(، كما و�صدد �صماحته على �صرورة در��صة 
خطبها  خالل  من  �ل�صخ�صية  هذه  و�كت�صاف 
مو�صحًا  وبالغة،  بيان  من  فيها  وما  وكلماتها 
�لدور �لكبري �لذي قامت به للدفاع عن �لإ�صالم 

به، وعلى  و�للتز�م  �إتباع منهجها  ر�يته، هذ� وقد حث )زيد عزه( على �صرورة  �إعالء  و�ل�صرب من �جل  �لأذى  وحتمل 
�لعن�صر �لن�صوي �أن يجعل من �لزهر�ء )ع( قدوة ومثاًل يف كل م�صار�ت �حلياة، ويف مقدمتها �حلجاب و�لعفة و�لأخالق 

و�للتز�م �لديني، فهي �لكوثر �لذي �أعطاه �هلل )جل وعال( لنبيه �لأكرم حممد )�س(، وهي �لرحمة يف �لدنيا و�لآخرة.
يف �خلتام نقل �صماحته عن ل�صان �صماحة �ملرجع )د�م ظله( �أن على �أبناء �لعر�ق �تخاذ �لوعي يف م�صارهم �لعلمي 
وجعل �أهمية طلب �لعلم يف مقدمة كل �صيء يف م�صار حياتهم، وذلك للنهو�س بهذ � �لبلد و�لرقي به، فاأن �لأمم تعرف 
بعلومها وما تقوم به من تطور وتقدم، و�أن تقدم �لعر�ق مرهون باأبنائه، وم�صتقبل �لعر�ق مرهون ب�صبابه، فعليهم �أن يعو� 

هذ� �لو�جب �لوطني و�ل�صرعي �ملقد�س.

بغية تقدمي �ملزيد من �لهتمام للمز�ر�ت �ملقد�صة يف �لبالد، و�صع موؤخر� حجر 
�لأ�صا�س لتو�صعة �ملرقد �لطاهر لل�صحابي �جلليل ميثم �لتمار �صاحب �أمري �ملوؤمنني 
)ع( يف ق�صاء �لكوفة، بح�صور �لأمني �لعام للمز�ر�ت �ل�صيعية يف �لعر�ق وعدد من 
�أع�صاء �لربملان و�مل�صوؤولني ورجالت �لدين يف �ملحافظة، �صماحة �ل�صيخ علي �لنجفي 
و�لذي كان حا�صرً� باملنا�صبة �أكد على �صرورة �لهتمام باملر�قد و�ملز�ر�ت �ملقد�صة 
يف �لبالد وخا�صة يف �لنجف �لأ�صرف �لتي �صت�صتقبل �حلدث �لأكرب عام �ألفني و�ثني 
ع�صر بتتويجها كعا�صمة للثقافة �لإ�صالمية، مما يتطلب من �جلميع ت�صافر �جلهود 
مكانها  �إل  �ملقد�صة  �لنجف  مدينة  با�صرتجاع  ي�صهم  �لذي  �مل�صروع  هذ�  لإجناح 
�لريادي و�لقيادي يف �لعامل،  ومن �جلدير بالذكر �أن �آخر عمارة لهذ� �ملرقد كانت 

يف �أو��صط �لقرن �ملا�صي على يد �حلاج �لوجيه ر�صاد مرزة )رحمه �هلل(.

�أكد �صماحة �ملرجع )د�م ظله( على �صرورة �لهتمام بالعمل �ل�صالح، لأنه �صبيل �لرتقاء 
�ل�صعب  عا�صها  �لتي  و�لرت�كمات  �ل�صلبيات  كل  لتجاوز  �جلهد  بذل  �أهمية  على  موؤكدً�  باملجتمع، 
لىَُكمحْ  مىَ ُ عىَ ى �هللاّ ىَ ريىَ �صىَ ُلو�حْ فىَ مىَ ُقِل �عحْ �لعر�قي جر�ء �لأنظمة �ل�صابقة، منطلقًا يف حديثه بالآية �لكرمية: ))وىَ
ع�صائر  �صيوخ  من  بوفد  ظله(  )د�م  �صماحته  لقاء  خالل  �لتاأكيد  هذ�  جاء   ،)) ُوؤحِْمُنونىَ �ملحْ وىَ �ُصوُلُه  رىَ وىَ
ووجهاء من مدينة بغد�د، ووفد من �صباب مدينة �أبو �خل�صيب يف حمافظة �لب�صرة، مو�صحًا: �إن 
�لإن�صان بال عمل يبتعد عن �إن�صانيته ورجولته، فعلينا جميعًا �جلد لتاأمني �حلياة �لكرمية لعو�ئلنا 

وبناء وطننا.
�لإ�صالم  و�إن  �صوؤون حياته وعائلته،  تنظيم  �لعمل على  ُكل فرد  �أن على  م�صيفًا )د�م ظله( 
�أهل �لبيت )عليهم  �إلينا عن  حثَّ على �لعمل و�حرت�م طبقة �لعاملني من خالل �لرو�يات �لو�ردة 
�ل�صالم(، لذ� يجب �أن يكون �لعمل بهمة عالية نحو �لإ�صالح و�لتغيري من و�قع �ملجتمع و�إز�لة تلك 

�لرت�صبات، و�إن مل تتغري فاإن �هلل �صبحانه وتعال �صي�صلط علينا ظلمة وطغاة �آخرين.
�لتي  �لأ�صرف  �لنجف  يف  �لعلمية  �حلوزة  مع  �لتو��صل  �أهمية  على  ظله(  )د�م  و�أكد  هذ� 
�لأ�صرف هي حوزة  �لنجف  �إن حوزة  �ل�صالم(، م�صددً�:  �لبيت )عليهم  �أهل  �أتباع  تت�صرف بخدمة 
كل �لعر�قيني وكل �مل�صلمني و�ن �لنظام �لذي كان يبعدكم عنها قد ولاّ و�نهار فيجب �ل�صتفادة من 

هذه �لفر�صة لبناء �لعر�ق.

اهلل اهلل يف القراآِن، ل ي�سبقُكم بالعمِل به غرُيُكم.
عن اأمري امل�ؤمنني )ع(
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المؤمنون يحيون ذكرى وفاة القاسم بن اإلمام موسى الكاظم )ع(

مدارس دار الزهراء )ع( الخيرية نشاطات متميزة وحضور فاعل

أستوديو األنوار ينتج برنامج يرد على مزاعم الوهابية 
وينهي األعمال في أربع أفالم وثائقية

نشاط متميز لمعهد األنوار في مساعدة طلبة الصفوف 
الدراسية المنتهية

�صارك �صماحة �ل�صيخ علي �ألنجفي 
حمافظة  على  �ملتو�فدة  �لعز�ء  مبو�كب 
بابل حيث مدينة �لقا�صم لإحياء ذكرى 
�لكر�مات  �صاحب  �ل�صالح  �لويل  وفاة 
بن  �لقا�صم  �ل�صاطعة  و�لرب�هني  �جللية 
�ل�صالم،  عليهما  �لكاظم  مو�صى  �لإمام 
�لدين  ومر�جع  �لإ�صالمي  �لعامل  معزيا 
�لعظام و�لإمام �حلجة عجل �هلل فرجه 
�جلموع  �صماحته  حيا  وقد  �ل�صريف، 
�ملوؤمنة �ملعزية �لقادمة من جميع �أنحاء 
خالل  من  �ملنا�صبة  هذه  لإحياء  �لعر�ق 

�لطاهر،  �ملرقد  د�خل  �ألقاها  كلمة 
وموؤكد�  )ر�س(  �لقا�صم  كر�مات  مبينا 
وتعامله  باأخالقه  �لتحلي  �صرورة  على 
وعبادته ليكون �لولء �إليه و�إتباع �صريته 
وموؤمنة  موؤمن  كل  على  يجب  كما  حقا 
�لقتد�ء بنهج �أهل �لبيت )ع( و�ن �إحياء 
هذه �ل�صعائر هي �إحياء لل�صعائر �لدينية 
ويف  باحياءها  �صبحانه  �هلل  �أمر  �لتي 
يقدمها  �لتي  بارك �جلهود  كلمته  ختام 
�أبناء هذه �ملدينة يف توفري �خلدمات من 

�ملاأكل و�مل�صرب و�ملبيت جلميع �لزو�ر.

برنامج  �ملد�ر�س  نظمت  لالأيتام  )ع(�خلريية  �لزهر�ء  د�ر  مد�ر�س  يف  �ملتابع  �ل�صحي  �لربنامج  �صمن 
�لفح�س �ل�صنوي �خلا�س بطب �لعيون وبالتعاون مع د�ئرة �صحة �لنجف �لأ�صرف حيث مت فح�س جميع �لتالميذ 
تك�صف عن مدى متيز هذه  �نبثاقها  منذ  �مل�صتمرة  �لرعاية  �لالزم، هذه  و�أر�صلت لتخاذ  بالنتائج  تقرير  وُعد 

�ملدر�صة عن باقي �ملد�ر�س �حلكومية و�لأهلية.
كما نظمت �ملدر�صة خالل �ل�صهر �جلاري �حتفالية لتكرمي �لعو�ئل �ملتميزة و�لتالميذ �مل�صاركني باحتفالية 
�إد�رتها  �لذكرى �لثالثة لفتتاحها و�لتي �صادفت يوم �ليتيم �لعربي، وكان للمدر�صة ح�صور فعال عرب م�صاركة 
بالحتفالية �ملقامة من قبل موؤ�ص�صة �لإ�صر�ء و�ملعر�ج بهذه �ملنا�صبة حيث عر�صت �ملوؤ�ص�صة عدد من ن�صاطاته 
و�إز�لة  �ملحافظة  يف  )�لفقر�ء(  �لأيتام  �صريحة  خاللها  من  ترعى  �لتي  �لتعليمية  وو�صائلها  و�لعلمية  �لفكرية 

مظاهر �حلرمان عنهم و�لتق�صري �حلكومي عنهم.
ويف نف�س �ل�صياق ��صتقبلت �إد�رة �ملدر�صة وفد من دولة باك�صتان وطبيبة �إير�نية �طلعو� على جتربة موؤ�ص�صة 
�لأنو�ر �لنجفية يف رعاية �لأيتام ،�لوفد �أ�صاد بالدور �لكبري يف حر�س �ملرجعية على كفالة �لأيتام وتوفري رعاية 

متكاملة لهم من �لناحية �لرتبوية و�ل�صحية و�لنف�صية ف�صال عن �لرعاية �ملادية وتوفري كل �حتياجاتهم.
وعلى �صعيد مت�صل نظمت �إد�رة �ملدر�صة �صفرة لتالميذها �صملت م�صجد �لكوفة ومرقد م�صلم بن عقيل 

)ع( ومرقد ميثم �لتمار )ر�س( يف �صفرتني �حدهما للبنني و�لأخرى للبنات.

ملوؤ�ص�صة  �لتابع  �لأ�صتوديو  ق�صم  �نتهى 
وثائقية  �أفالم  �أربع  �إنتاج  من  �لنجفية  �لأنو�ر 
تاريخ و�صرية  تتناول  و�لتي  �صمن برنامج �صروح 
ومر�حل  �لأ�صرف  �لنجف  يف  دفنو�  �صخ�صيات 
�لأول  �لأربع  و�حللقات  مر�قدهم   يف  �لعمارة 
ور�صيد  ومرقد  �لتمار  ميثم  مرقد  ت�صمنت 
و�صالح)عليهما  هود  �هلل  ونبيي  �لهجري، 
�هلل  )ر�صو�ن  �صوحان  بن  و�صع�صة  �ل�صالم(، 

تعال عليهم �أجمعني(.
وهذه �لأعمال �لتي �صتعر�س عرب �لقنو�ت 
لن�صر  �لهادف  �ملوؤ�ص�صة  برنامج  �صمن  �لف�صائية 
تاريخ �أهل �لبيت )عليهم �ل�صالم( و�أتباعهم عرب 

خمتلف و�صائل �لإعالم ب�صكل جماين.
باإنتاج  �حلالية  �ملرحلة  يف  �لق�صم  ويقوم 
حماور  يت�صمن  �لذي  برنامج)مكا�صفات( 
تثريها  �لتي  �ل�صبهات  رد  تت�صمن  عقائدية 
�لوهابية عرب قنو�تها �لف�صائية بعد ر�صد خزين 
كبري من هذه �ل�صبهات،و�لربنامج حو�ري يهدف 
ي�صتقبلها  ر�صينة  علمية  بلغة  �لفكرة  �إي�صال  �إل 
جميع �أطياف �ملجتمع، و�صيتم �لتعاقد مع �إحدى 
و�أعلن  جماين  ب�صكل  عر�صها  ليتم  �لقنو�ت 
تبني  �لفني  �لكادر  عزم  عن  �لأ�صتوديو  مدير 
�لقنو�ت  �إحدى  مع  �لتفاق  بعد  �لربنامج  هذ� 

م�صتلزمات  تاأمني  بعد  مبا�صر  ب�صكل  �لف�صائية 
�لبث �ملبا�صر من �لقناة.

وعلى �صعيد م�صتمر فقد �أعلن مدير �لق�صم 
رم�صانية  �أ�صبورتات  �إنتاج  �لأ�صتوديو  عزم  عن 
تو�صح  و�جتماعية  فقهية  مو��صيع  تتناول  هادفة 
خالل  �لإن�صان  تو�جه  قد  �لتي  �لبتالء�ت  �أهم 
�إعالمي حديث  فني  ب�صكل  وعر�صها  �ل�صهر  هذ� 
م�صيفا �إن �لإعد�د �لذي مت منه ق�صم كبري �عتمد 
على فتاوى �صماحة �ملرجع �لديني �لكبري �أية �هلل 
�لعظمى �ل�صيخ ب�صري �لنجفي �ملجموعة يف كتاب 

م�صطفى �لدين �لقيم.

�لنجفية  �لأنو�ر  موؤ�ص�صة  �أق�صام  �أحد  �لأنو�ر  معهد  يقوم 
�ل�صاد�س  �ل�صف  طلبة  مل�صاعدة  در��صية  مالزم  باإ�صد�ر 

�لعلمي و�لأدبي، حيث �أعدها �أ�صاتذة ذوي خمربة يف 
توفري هذه  �ملعهد على  ويحر�س  �لتعليم،  جمال 

�ملالزم �لدر��صية باأ�صعار رمزية دعمًا للحركة 
عن  �لعباأ  وتقليل  �لبالد  يف  و�لتعليمية  �لفكرية 

كاهل �لأ�صرة �لعر�قية يف توفري �مل�صتلزمات �لدر��صية 
لأبنائها.

�ملو�د  يف  تخ�ص�صية  دورتني  �صنويًا  يقيم  �ملعهد  �أن  يذكر 
�لدر��صية لطلبة �ل�صف �ل�صاد�س �لعلمي و�لأدبي جمانًا يلقي خاللها 

وب�صكل  حما�صر�ت  �ملحافظة  يف  �لأكفاء  �لأ�صاتذة  من  عدد 
�لدر��صية  �ملرحلة  هذه  تخطي  يف  مل�صاعدتهم  �أ�صبوعي 

�ملهمة و�مل�صاهمة يف رفع م�صتو�هم �لعلمي.

اإن هذا القراآن فيه منار الهدى وم�سابيح الدجى...
عن اأبي عبد اهلل )ع(
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مؤسسة األنوار تفتتح قسمًا جديدًا لرعاية شؤون الشباب

الواقع المعيشي والصحي أليتام محافظة النجف األشرف
مدارس دار الزهراء )ع( نموذجًا

يف  �لنه�صة  �أ�صا�س  �ل�صباب  �أن  على  �ثنان  يختلف  ل 
كل جمتمع و�أد�ة بناء �لدول وو�صيلة �حلكومات نحو �لرقي، 
و�إمياناىَ  �ل�صعوب،  بق�صايا  �ملهتمني  �أنظار جميع  فهم حمط 
باأن �ملرجع هو �أب لكل �مل�صلمني �إذ كانت وماز�لت �ملرجعية 
حري�صة على �حتو�ء هذه �ل�صريحة �ملهمة برعايتها �لأبوية، 
ق�صم  لفتح  �ل�صباقة  �لنجفية  �لأنو�ر  موؤ�ص�صة  كانت  لذ� 
لبلورة  �لأخرى  �لأق�صام  مع  ويعمل  �ل�صباب  رعاية  يتول 
�لبالد  يف  �صبابنا  و�قع  لتطوير  و�لتنموية  �لثقافية  �لأفكار 
�ملهمة،  �ل�صريحة  لهذه  و�لظلم  بالقهر  �ت�صمت  �صنو�ت  بعد 
يحر�س هذ� �لق�صم على تبني �مل�صاريع �ل�صبابية �صو�ء �أكانو� 

�لذي حرم  �ل�صباب  �أو  )�أ�صاتذة وطلبة(  �لثانويات  �أم  يف �جلامعات 
�ملرجعية  بتوجيهات  وتزويدهم  معهم  و�لتو��صل  �لتعليم،  نعمة  من 
�لثقافية  ومو�هبهم  قدر�تهم  لتنمية  دعمهم  يف  و�مل�صاهمة  لهم 
و�لفنية و�لريا�صية، حر�صًا لبناء �صخ�صية �ل�صباب �لعر�قي وتنظيم 

اء،  وبناّ ومتقارب  متوحد  �صبابي  جيل  خللق  بينهم  فيما  عالقاتهم 
و�مل�صاهمة يف عقد �ملهرجانات و�لندو�ت و�لفعاليات �لثقافية.

تنظيم  على  يحر�س  �لق�صم  فاإن  �ملهام  هذه  جانب  و�ل 
مبا  وتطويرها  �لأخرى  �لثقافية  و�ملر�كز  �ملوؤ�ص�صات  مع  �لعالقات 

يخدم �مل�صلحة �لعامة و�حلركة �لثقافية و�لدينية يف �لبالد.

وقد جنح �لق�صم منذ �لأ�صابيع �لأول لفتتاحه على �حت�صان 
عدد من �ملجاميع �ل�صبابية و�جلامعية بلغت خالل �ل�صهر �لأول من 
مبا�صرته يف م�صو�ره �إل �لع�صر�ت من �لتجمعات يف نطاق حمافظات 
)�لنجف �لأ�صرف، وبابل، وذي قار، ومي�صان، و�لب�صرة(، وموؤ�ص�صات 

�أُخرى على �صعيد �لفر�ت �لأو�صط.

بطوي   2003 عام  منذ  �لعر�قيون  تاأمل 
�صفحة �ملعاناة �لتي عا�صها �لإن�صان �لعر�قي منذ 
�أنظمة جائرة على مقدر�ته  ت�صلط  نتيجة  �أجيال 
وزمام �أموره و�إدخاله يف حروب طاحنة نتجت عنها 
�أعد�د كبرية من �لأر�مل و�لأيتام، ولكن كان هذ� 
بدماء  ملئت  جديدة  ل�صفحة  �أخرى  بد�ية  �لعام 
�حلقد  نتيجة  �صقطو�  �لذين  و�لأبرياء  �لأبطال 
�مل�صامل،  �لعر�قي  �ل�صعب  على  و�لبعثي  �لأموي 
�لأر�مل  من  كبرية  �أعد�د  �أي�صًا  �لنتيجة  فكانت 
�ليتيم  يعي�س  �ملرير  �لو�قع  هذ�  وو�صط  و�لأيتام، 
�لعر�قي معاناة ل ت�صاهيها معاناة فهو �إل جانب 
فقد�نه معيله يف هذه �لدنيا و�صنده وم�صدر قوته 
بد�أ يكابد ظروف �حلياة �ل�صعبة فاقدً� مقومات 
متاهة  و�صط  و�لثقافية  �لفكرية  �صخ�صيته  �صقل 
برعاية  �ملعنية  وموؤ�ص�صاتها  �حلكومة  �أوجدتها 
�لقا�صية  �حلقيقة  هذه  و�أمام  �ل�صريحة،  هذه 
�مل�صرفة  و�لهيئة  �لنجفية  �لأنو�ر  موؤ�ص�صة  و�صعت 
على مد�ر�س د�ر �لزهر�ء )ع( �خلريية يف مقدمة 
�لو�جبات و�مل�صوؤوليات �لتي حتملتها هي م�صوؤولية 
لهذه  و�ملعي�صي  �لجتماعي  بالو�قع  �لنهو�س 
قدر�ت  من  �أمكنها  مبا  وذلك  ـ  �ملحرومة  �لفئة 
من  �لأيتام  ل�صتيعاب  توجهت  و�إنها  ل�صيما  ـ 
�أبناء ��صداّ �ملناطق بوؤ�صًا وفقرً� وتخلفًا يف �لو�قع 
�لجتماعي، لالأخذ باأيديهم وهذ� ما و�صع �أمامنا 
عر�قيل كبرية وكلفنا معاناة ج�صيمة ل�صدة وطاأة 
�لنف�صي  �لبناء  على  �لكبرية  و�آثاره  �لو�قع  هذ� 
و�قع  تبنياّ  �ملدر�صة  �أعدتها  در��صة  ويف  و�ملعنوي، 
مالمح  �إجمالية  باإح�صائية  لتالميذها  �حلياة 
�لو�قع �لجتماعي و�ملعي�صي للتالميذ و�أ�صرهم مع 
�إن عدد عو�ئل �لتالميذ يف �ملدر�صتني بلغ  �لعلم  
)248( عائلة، �صتكون �حلقائق مريرة وماأ�صاوية، 
وللقارئ �لكرمي مقتطفات من هذ� �لو�قع �ملرير:

عو�ئل  تعاين  �ل�صحي:  �لو�قع  �صعيد  على 
جملة  �خلريية  )ع(  �لزهر�ء  د�ر  مد�ر�س  طلبة 

تزيد  و�لتي  و�لع�صوية  �لنف�صية  �لأمر��س  من 
من معاناتهم ق�صوة، و�لأمر��س �لنف�صية ي�صعب 
�أطفال  �لأحيان، فهناك  بع�س  ـ يف  �لك�صف عنها 
ولنت�صور  باأعينهم،  �آبائهم  مقتل  ر�أت  وعو�ئل 
ما  �أهم  �إل  ن�صري  �إننا  غري  ـ  �لفاجعة  مقد�ر 
�لع�صوية  �لأمر��س  من  �لعو�ئل  هذه  به  ت�صرتك 
�لب�صر،  و�صعف  �لدم،  وفقر  )�لربو،  وهي: 
�لكبد،  وت�صخم  �ل�صدفية،  ود�ء  �ل�صكري،  ود�ء 
�إن  علمًا  �لدم(،  و�صغط  و�لزلل،  �لقلب،  وفتحة 
نف�صه  �ليتيم  �إما  هم  �لأمر��س  بهذه  �مل�صابني 
�إخوتهم  �أحد  �أو  �لأم  وهي  له  �ملبا�صر  �لر�عي  �أو 

�لكبار.
�أما �لو�قع �ملعي�صي لهذه �لأ�صر فقد �أ�صارت 
ملكهم  يف  ي�صكنون   %20(  : �إناّ �إل  �لأرقام 
�خلا�س، وقد يكون م�صكن غري منا�صب �أو مهدم 
لهم،  �صرفًا  ملكًا  لي�صت  بيوت  يف  ي�صكون  و%80 
و%25  موؤجرة،  بيوت  ي�صكنون يف  �أن %35  مبعنى 
جتاوز، و10% يعي�س مع �أهل �لأم، و10% يعي�س مع 
�أهل �لأب(، وبذلك يكون 45% من �أيتام �ملدر�صة 
�ل�صكن ويزيد  ب�صبب  يعي�صون حياة غري م�صتقرة 
لتوفري  م�صتمر  مورد  �إل  يحتاجون   %35 عليهم 
�لإيجار �ل�صهري في�صاف على هذه �لعو�ئل عبئ 
جديد على �لأعباء �لأخرى، وهذه �لأعباء ل ميكن 
�لـ: )200000(  دحْ بدخل �صهري ل يتجاوز  ُت�صىَ �أن 
دينار عر�قي، خ�صو�صًا و�أن معدل متو�صط هذه 
�لعو�ئل هو: )5 ـ 6( فرد، فكيف حُتل رموز هذه 

�ملعادلة �ل�صعبة؟!
�ملوؤ�ص�صة و�صعت عدد من �مل�صاريع �لتنموية 
�ملدر�صة  �أعمال  �ملدر�صة  �نطالقة  مع  نفذتها 
�ل�صحية  �لرعاية  �صملت  و�لرتبوية  �لتعليمية 
وم�صاعد�ت  رو�تب  وتوفري  و�لتغذية  و�لنف�صية 
�أ�صرهم يف دور�ت خمتلفة منها  خمتلفة و�إدخال 
�لأمية  ملحو  و�أخرى  كاخلياطة  منها  �ملهن  تعليم 

ودور�ت لكت�صاف �ملو�هب لالأيتام وتنميتها.

اإن الذي يعالج القراآن ويحفظه مب�سقة منه وقلة حفظ له اأجران.
عن اأبي عبد اهلل )ع(



7 �لن�صاء  �ل�صالم( عن جميع  �ل�صيدة �لزهر�ء )عليها  متيزت 
�ل�صيدة  هذه  وبقت  تلتها،  و�لتي  �صبقتها  �لتي  �حلقبات  جميع  يف 
�لبنت  �لن�صاء، وعندما يكون �حلديث عن  تاريخ  نادرة يف  �جلليلة 
و�ملعلمة  �ملثالية،  و�ملربية  �ملثالية،  و�لأم  �ملثالية،  و�لزوجة  �ملثالية، 
�ملثالية، وكل �دو�ر �ملر�أة يف �حلياة فاإن �لأ�صابع �صت�صري �إل �صيدة 
و�حدة، وهي فاطمة بنت حممد )�صلو�ت �هلل عليهم(، وهنا يقول 
�صماحة �ملرجع )د�م ظله(: )�لزهر�ء نادرة يف عامل �لن�صاء و�صبقت 
كثريً� من �لرجال(، وهذه �ملكانة تطلبت منها �أن تقوم بعدة �دو�ر 
�حلانية  فكانت  �أظفارها،  نعومة  ومنذ  �لإ�صالم،  �صم�س  بزوغ  منذ 
�أبيها، و�لر�عية له يف زمن �صد عليه كفار قري�س وم�صركيها،  على 
لعظمتها  )�لزهر�ء )ع(  �أن  �ملرجع )د�م ظله(:  �صماحة  يبني  لذ� 
�بتليت بامل�صائب �لتي مل تبتلى بها غريها(، وكانت تعي�س �ل�صيدة 
�لطاهرة )�صالم �هلل عليها( مر�حل بعثة �لر�صول )�صلى �هلل عليه 
بعدد  �أيامها  عدد  ويزد�د  بعمره  عمرها  ويكرب  باأول،  �أول  و�له( 
معتنقي دعوته، فكانت �ملر�أة �ملد�فعة عن �لإ�صالم يف �أول �نت�صاره 
كاأمها �ل�صيدة خديجة بنت خويلد )عليهما �ل�صالم(، لأن �لإ�صالم 
كما يقول �صماحة �ملرجع: )و�صع �أ�ص�س �لهد�ية ونور �لدروب للب�صر 

يف جميع جمالته يف �حلياة(.
�ل�صوء يف مو�صوعنا هذ� على ق�صية مهمة، وهي  و�صن�صلط 
�متد�د  وهي  ملميز�تها،  ح�صر  ل  �لتي  �ملر�أة  هذه  ميز�ت  بع�س 
�ملوؤمنني  �أمري  وزوجها  و�له(،  عله  ر�صول �هلل )�صلى �هلل  ملميز�ت 
وبعلها  �أبيها  وعن  عنها  تو�رثها  �ملميز�ت  وهذه  �ل�صالم(،  )عليه 
�أبناوؤها )�صالم �هلل عليهم �أجمعني(، فيقول �صماحة �ملرجع )د�م 
ظله(: )�إن كل م�صائب �أهل �لبيت )عليهم �ل�صالم( حتملتها حيث 
�أن �مل�صائب �لتي عا�صها �لنبي �لأكرم )�صلى �هلل عليه و�له( كانت 
مبر�أى عينيها وعا�صتها مع �أبيها منذ نعومة �أظفارها �إل �أن فارقها 
�صخ�س �لر�صول )�صلى �هلل عليه و�له( وهذه بحد ذ�تها �مل�صيبة 
�لأ�صد على قلب فاطمة �صالم �هلل عليها(، �إذ كانت �صالم �هلل عليها 
على  حتر�س  فكانت  و�لدميومة،  �لبقاء،  �صرورة  �لإ�صالم  يف  ترى 
تو�صعته، ون�صره لينعم �لعامل مبا �صنه �هلل من �صنن ومبادئ توجب 
هذ�  يف  ظله(  )د�م  �ملرجع  �صماحة  فيقول  لالإن�صانية،  �ل�صعادة 
�ل�صدد: )�لإ�صالم هو �لذي ي�صمن ملن ينتمي �إليه �ل�صعادة وحقوق 
�حلاكم  على  �ل�صعب  وحقوق  �لأ�صر  و�أركان  و�جلماعات  �لأفر�د 
وحقوق �حلاكم على �ل�صعب وحتدد معاين �حلرية(، فكان لبد �أن 
يتول قيادة �لأمة من هو �أهال لها وفق �لروؤية �لإلهية �لتي �أُمر بها 
نبينا )�صلو�ت �هلل عليه و�له( يف يوم �لغدير، وهنا يذكرنا �صماحته 
�ل�صريفة:  �لآية  )نـزلت  ليقول:  �لعظيم  �حلدث  بهذ�  ظله(  )د�م 
ُكُم  لىَ يُت  �صِ رىَ وىَ ِتي  مىَ ِنعحْ ُكمحْ  لىَيحْ عىَ ُت  محْ ىَ متحْ �أىَ وىَ ُكمحْ  ِدينىَ ُكمحْ  لىَ لحُْت  مىَ �أىَكحْ مىَ  وحْ يىَ )�لحْ
متكاماًل �صاحلًا لال�صتمر�ر  كاماًل  �لدين  فاأ�صبح  ِدينًا(،  مىَ  الىَ �لإِ�صحْ
و�لتطبيق على جميع مر�حل �حلياة �إل يوم �لقيامة وحتققت بذلك 

نقر�أه  �لذي  �لو�قع  �إن  غري  )�س((،  �لأعظم  �لر�صول  بعثة  بغية 
فغريت  �لإ�صالم،  على  جرى  �نقالبًا  هناك  �أن  يك�صف  �لتاريخ  من 
م�صالك �لقيادة �لإ�صالمية، فكان للزهر�ء عليها �ل�صالم دور �آخر 
متمم لدورها �لأول، يف بد�ية �لبعثة، وكان عليها �أن تو�جه م�صائب 
�أخرى متثل مرحلة جديدة، يعرب �صماحة �ملرجع )د�م ظله( عنها 
يف �إحدى لقاء�ته: )وكذلك ما جرى على علي بن �أبي طالب عليه 
�لتي نزلت عليها  �ل�صالم من غ�صب حق وظلم وبالتايل �مل�صائب 
وغريها  جنني  و�إ�صقاط  باب  وحرق  �صلع  وك�صر  حِق  غ�صب  من 
�صبحانه  عليه  وتوكل  و�حت�صاب  وحلم  ب�صرب  ذلك  كل  قابلت  قد 
يف  خالدة  و�أبيها،  ربها،  جو�ر  �إل  �نتقلت  �أنها  ورغم  وتعال(، 
�جلنان، �إلاّ �أنها تتاأذى ملا يحدث لأبنائها على �أيدي �لظلمة �لذين 
عون �لإ�صالم )و�أما �مل�صائب �لتي نزلت على �أولدها من بعدها  يداّ
)عليها  �لزهر�ء  �ل�صيدة  توؤذي  ز�لت  وما  كانت  ريب  ول  �صك  فال 
�ل�صالم((، فالنتهاكات �لتي تعر�س لها �أبناوؤها حلقوقهم وحقوق 
�أتباعهم على مر قرون طو�ل، هي �متد�د حقيقي لتلك �لعتد�ء�ت 
على حقوقها، لذ� فهي حمور �أهل �لبيت )ع(، وهنا ي�صري �صماحة 
�ملرجع )د�م ظله( يف �إحدى لقاء�ته مع جمع من �ملوؤمنني )تعترب 
�لبيت  �أهل  عند  و�لأ�صا�صي  �ملهم  �ملحور  �ل�صالم  عليها  �لزهر�ء 
�إن  �لك�صاء  حديث  يف  �لو�رد  �لقد�صي  فاحلديث  �ل�صالم،  عليهم 
�صاأله  حينما  �ل�صالم(  )عليه  جرب�ئيل  يخرب  وتعال  �صبحانه  �هلل 
عن �أ�صحاب �لك�صاء �أو عمن كان حتت �لك�صاء فاخربه �لباري )عز 
وجل(، هم: فاطمة و�أبيها وبعلها وبنيها، ومل يقل له �إن حتت �لك�صاء 
هم حممد وعلى وفاطمة و�حل�صن و�حل�صني وهذ� يعني �إن فاطمة 

هي حمور مهم عند �أهل �لبيت عليهم �ل�صالم(.
�ل�صالم  عليها  �جلليلة  �ل�صيدة  لهذه  �ملحورية  هذه  ولكن 
من  كانو�  �صو�ء  هذ�،  عهدنا  يف  وم�صتمر  و��صح  باعتد�ء  جوبهت 
�ملرجع  �صماحة  يوؤكد  وهنا  �لت�صيع  يدعي  �أو ممن  �لإ�صالم،  �أعد�ء 
يومنا  �إل  م�صتمرة  �ل�صالم  عليها  �لزهر�ء  )ظالمة  ظله(:  )د�م 
هذ� و�ن �لبع�س لز�ل ي�صكك يف ق�صية �لزهر�ء )عليها �ل�صالم( 
ويريد من ذلك هو �لتقرب �إل �أعد�ء �لزهر�ء على ح�صاب ر�صاها 
فاطمة(،  ر�صا  من  هو  �لذي  �هلل  ر�صا  عن  عينيه  �أغم�س  وكاأنه 
و�ملخجِل يف  و�ملحزِن  �ملوؤ�صف  �أخر )من  لقاء  وي�صيف �صماحته يف 
ُه من �صيعة �لزهر�ء )ع( و�صيعِة  عتقُد �أنَّ ت�صدى من يىَ �آٍن و�حدحْ �أن يىَ
�أولِدها �لأئمِة �لطاهرينىَ ليد�ِفعىَ عن �أعد�ِئها وُي�صكك يف م�صاِئبها 
�لت�صكيِك بع�صمتها فهي مظلومُة يف قربها  همحْ على  ع�صُ بىَ ر�أىَ  لحْ جتىَ بىَ
�أن  )يىَجُب  فيقول:  �صماحته  عليهم  ويرد  حياتها(،  يف  ُظلمتحْ  كما 
علىَم �أدعياُء �لت�صيِع �لذينىَ ُملئت قلوُبهم بحِب �أعد�ِء �أهِل �لبيتحْ �أنَّ  يىَ
تمكنىَ هوؤلء من  لىَنحْ يىَ ُهمحْ باملر�صاد فىَ �ملخل�صنيىَ من �صيعِة �أهل �لبيتحْ لىَ
لمىَ  ن ظىَ ِ على مىَ اّ رتىَ �صىَ حِة �لعقائد �ل�صحيحة ولن يتمكنو� من �لتىَ حزىَ زىَ

�لزهر�ءحْ و�أولدها(.

بل  �لوحيدة  لي�صت  هي  �ملظلومية  هذه  �إن  �صماحته  ويبني 
هناك مظلومية لرمزين من رموز �لإ�صالم �لأ�صيل ظلمو� من قبل  
طالب  �أبو  وجده  )عج(  �ملهدي  �لإمام  وهما  �لإ�صالم،  يدعي  من 
)عليه �ل�صالم(، فيثريون �ل�صبهات عن �أميان �أبي طالب تارة، وتارة 
�أخرى يثريون �صبهات عن مولنا �لإمام �ملنتظر )�صالم �هلل عليه( 
وم�صكنه، )هناك ثالثة �أ�صخا�س يف عاملنا مظلومني ظالمة كربى 
�ل�صالح  و�لعبد  �ملوؤمن  �لرجل  ذلك  �ل�صالم  عليه  طالب  �أبو  وهم 
�لذي د�فع عن �لإ�صالم وحامى عن �صخ�س �لنبي )�صلى �هلل عليه 
و�له( �إل �نه �ليوم يتهمه �لبع�س بالكفر و�نه مات كافرً� وما ذلك 
�إلاّ لأنه �أبا لالإمام علي بن �أبي طالب )عليه �ل�صالم( �أما �لثاين فهو 
فرجه  تعال  �هلل  وعجل  عليه  و�صالمه  �هلل  �صلو�ت  �ملهدي  �لإمام 
�أو غرفة  �أو خيمة  �إليه من بيت  �إن�صان له ماأوى يلجاأ  �ل�صريف فكل 
م�صكنه  هو  وما  يلجاأ  �أين  ندري  ل  �لفد�ء  له  �أرو�حنا  �لإمام  و�أما 

ورغم �إن �لكون كل �لكون �إمامه و�صيده �ملهدي )�صالم �هلل عليه(.
)عليها  �لزهر�ء  �ل�صيدة  مولتنا  فهي  �لثالث،  �ل�صخ�س  �أما 
�ل�صالم( �لتي يعت�صر قلبها �أملًا �إل يومنا هذ� لغيبة حفيدها، حجة 
�لإمام  و�له،   عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  وو�رث  �لأر�س،  يف  �هلل 

�ملنتظر �أرو�حنا لرت�ب مقدمه �لفد�ء.

الزهراء )عليها السالم( رؤية ومسيرة )عبقات(

الشباب والفراغ واألركيلةقضية وفتوى
�ل�صباب، هم �لفئة �ملهمة �لتي ترتكز عليها �ملجتمعات، ذلك 
لنتيجة ما يتمتعون به من طاقات حيوية، فاأن �لأمم ُتعرف بتطورها 
وعلومها من خالل ما يقوم به �أبنائها يف �لتقدم �لعلمي و�لقت�صادي 
�أ�صابه �لتاأخر عن  وغريه، لكننا �ليوم ويف هذ� �لبلد �جلريح �لذي 
�ملقبور  �لنظام  قبل  من  �لرعناء  �ل�صيا�صات  نتيجة  �ملتقدم  �لعامل 
جند �أن ومن �ملوؤ�صف حقًا �أن يقتل بع�س �ل�صباب فر�غهم يف �ملقاهي 
يكر�صو�  �أن  من  بدًل  �لركيلة،  فيها  تنت�صر  �لتي  �لعامة  و�ملتنزهات 
ذلك �لوقت لطاعة �هلل )عز وجل( �أو يف تطوير م�صو�رهم �لعلمي، 
وفق  �لطبيعية  �حلياة  ومو��صلة  �لعامل،  يف  �حلا�صل  �لتطور  ملو�كبة 
�لتي  �لركيلة  حيث  �لأماكن  هذه  يف  جندهم  �لإ�صالمية،  �لتعاليم 
هالة  بعد  خا�صة  للنظر  وملفت  و��صح  وب�صكل  �نت�صرت  ما  �صرعان 
بالأمر  �لطريف  ومن  �خلارجي.  �لعامل  على  �لبلد  و�نفتاح  �لتغيري 
يتبارون بطرق  ون�صاأتهم وهم  �أعمارهم  �صبابًا يف مقتبل  �أن هنالك 
تناولها، بدًل من �لتناف�س يف تطوير ن�صاطهم خلدمة وطنهم، غري 
مكرتثني لنتائج هذه �ل�صموم �لتي يتناولونها وما ي�صبب من خماطر 
�لعمرية  �لفئات  �أنهم يف  و�ملحزن  لها،  كبري  وتهدمي  على �صحتهم، 

�لقا�صرة ـ ولالأ�صف �ل�صديد دون رقابة �لعائلة لهم ـ، وهم ل يعلمون 
يف  منها  �ل�صتفادة  دون  حياتهم  من  تنق�صي  �ل�صاعات  هذه  �إن 
�لتجارب �لعلمية و�لدرو�س �لدينية �أو مطالعة كتاب ينمي ثقافتهم، 
فهل يا ترى حينما تكون �ملناف�صة يف هذ� �ملجال �أف�صل �أم عند �إخر�ج 
�لدخان من �لأفو�ه وتدمري �حلالة �ل�صحية وقتل �لوقت بهذه �لأمور 
�أف�صل؟! من �لبديهي �إن �جلل�صات �لأدبية وحماولة �لرقي �إل �أعلى 
�لدرجات �أف�صل بكثري من تلك �جلل�صات �لتي تكون فيها رمبا تعلم 
عليها  يرتكز  �لتي  هي  �ل�صباب  �أي  �ل�صريحة  فهذه  �ل�صيئة  �لعاد�ت 
ي�صنعها  �لتي  �ملعوقات  من  جملة  �إل  هذه  وما  بهم  وينه�س  �لبلد 
�أعد�ء �لأمة �لإ�صالمية و�ملرتب�صني بالإ�صالم للحد من ن�صر �لثقافة 
�لإ�صالمية يف �لعامل لذ� طاملا مر�رً� وتكر�رً� �أكدت �ملرجعية �لدينية 
و�ملتمثلة بال�صيخ �ملجدد ب�صري �لنجفي )د�م ظله( على �أهمية �لدور 
�مل�صوؤولية  لتحمل  �لبلد  بناء  �ل�صريحة يف  هذه  عاتق  على  يقع  �لذي 
�ل�صباب ويحثهم  يوجه  ون�صرها وكثريً� ما  �لإ�صالمية  �لثقافة  وعبئ 
�هلل )عز  يكون يف مر�صاة  �لذي  و�لعمل  �لعلم  مو��صلة طريق  على 
وجل( وحب �أهل �لبيت)ع( و�لتحلي باأخالقهم �لفا�صلة وبدًل من �أن 

يحطم ج�صده بهذ� �ل�صم �لقاتل حثاّ �صماحته على ممار�صة �لريا�صة 
وهو  �ملجتمع  بناء  يف  �صرورية  �جل�صد  ف�صالمة  للج�صد  قوة  لتعطي 
�أ�صا�س لبناء جمتمع �صليم وعاقل وو�عي ومدرك للم�صوؤولية، �إذ يقول 
�أ�صا�س  )د�م ظله(: )�صالمة �جل�صم �صرورية يف بناء �ملجتمع وهو 
لبناء جمتمع �صليم وعاقل وو�عي ومدرك للم�صوؤولية(، وكثريً� ما كان 
�لبلد  و�نتم من ميثل  �لبلد،  و�أمل  �أملي  �ل�صباب )�أنتم  �أولدي  يقول 
يجب  �ملنطلق  هذ�  ومن  و�لنهو�س(،  �لرقي  م�صوؤولية  تقع  وعليكم  ـ 
�أن يعي �ل�صباب و�ن يحافظو� على �صحتهم بدل �إتالفها و��صتغالل 

�لوقت بال�صتفادة منه يف كيفية خدمة هذ� �لبلد.
)د�م  �ملرجع  �صماحة  و�صايا  من  �صذرة  عند  لنقف  و�أخريً� 
�لإ�صالم  فقهاء  �إل  و�لتجئو�  �صو�بكم  �إل  )عودو�  يقول:  �إذ  ظله( 
وعلماء �حلوزة �لنجفية �ل�صريفة وفروعها و��صتفتوهم يف كل كبرية 
و�خلا�صة  �لعامة  ومر�فقها  �حلياة  باأ�صلوب  يتعلق  ا  عماّ و�صغرية 
وللدين  هيمنته،  لالإ�صالم  لنعيد  �لثقافة  ك�صب  يف  باجلداّ  وعليكم 
�صلطانه، و�إل �لب�صرية ر�حتها، بعيدين عن �لتقليد �لأعمى لأ�صلوب 

حياة �لآخرين(.

اإقراأوا القراآن وا�ستظهروه، فاإّن اهلّل تعاىل ل يعّذب قلبًا وعى القراآن.
عن اأمري امل�ؤمنني )ع(



اأكرث مرحًا ودعابة 8 اأوربا  �ص: العجائز يف 
بامل�سافحة وقد  ن�سلم عليها متد يديها  فعندما 

تقدم لك خدها للتقبيل.
ج: ل يجوز مل�س �أو تقبيل �ملر�أة �لأجنبية ول فرق يف 
�أن تكون �صغرية قد بلغت �صن �لر�صد �أو كبرية قد بلغت 

�لياأ�س �إلاّ مع �ل�صرورة كالعالج.
تفرز  املراأة  مداعبة  لدى  املعروف  �ص: 
يتم  ال�سه�ة  ذروة  تبلغ  وحني  لزجًا  �سائاًل 
ال�سائل  من  الغ�سل  يجب  فهل  الداخلي،  القذف 
الأول اأم بعد بل�غ الذروة وهل يرتفع ال��س�ء 

بالغ�سل اأم ل؟
غ�صل  عليها  وجب  �لذروة  �ملر�أة  بلغت  �إذ�  ج: 
�لقذف  حتقق  مع  �لو�صوء  عن  جمزئ  وهو  �جلنابة 

�لد�خلي �ملالزم ملا ي�صمى بالرع�صة �لكربى.
�ص: بع�ص الن�ساء عندما يختلني تعانق كل 
اأو  ال�سه�ة وتقبلها  اإثارة  بق�سد  الأخرى  منهما 

تلم�ص ع�س�ها التنا�سلي فهل يج�ز ذلك اأم ل؟
ج: يحرم ذلك كله.

اإىل  الغربة  بالد  يف  الن�ساء  ت�سطر  �ص: 
ولكن  طبيبات  وج�د  مع  طبيب  اإىل  الذهاب 
اخلربة واملمار�سة والخت�سا�ص يدع� اإىل ذلك 
فهل يج�ز ذلك مع العلم اأن الطبيب �سيطلع على 

ج�سم تلك املراأة امل�سلمة؟
ج: �إذ� ��صطرت �ملر�أة �إل �لعالج من مر�س وكان 
�إل  �لنظر  له  جاز  لها،  بعالجه  �أقدر  �لأجنبي  �لرجل 
بدنها ومل�صه بيده �إذ� توقف عليهما �لعالج ومع �لإمكان 

�لكتفاء باإحد�هما فال يجوز لالآخر.
اأو  ال�سيارة  اأن ت�س�ق  للمراأة  �ص: هل يحق 

تركب ال�سيارة مع �سائق اأجنبي؟
ج: مع �لأمن من �لف�صاد يجوز ذلك.

�ص: ما ه� امل�سم�ح للمراأة بك�سفه لالأجنبي 
وهل تغطية احلنك واجبة؟

عند  حتته  وما  �لذقن  من  يرى  �لذي  �ملقد�ر  ج: 
�إذ�  �لختمار على �لوجه �ملتعارف فيلحقه حكم �لوجه 
وجب  �لعتيادية  �حلالة  ففي  و�ل  ذلك  �إل  ��صطرت 

�صرت جميع �لبدن ومنه �لوجه.
�ص: هل يج�ز للمراأة اأن تتعطر بحيث ي�سم 

الرجال عطرها؟
ج: ل يجوز لها �لتعطر لغري �لزوج من �لرجال فاإنه 

من �لزينة.
احل�اجب  تزجيج  للمراأة  يج�ز  هل  �ص: 

وتكحيل العي�ن؟

ج: يجوز �إذ� �أمنت �لوقوع يف �حلر�م �إذ� مل تك�صف 
لغري �لزوج من �لرجال.

�ص: هل يج�ز للمراأة لب�ص مالب�ص ال�سهرة 
يف حفالت ن�سائية وقد ي�جد يف احلفلة ن�ساء 

ل ي�ستطعن اأن ي�سرتين املالب�ص الفخمة؟
فال  نظري�تهن  على  �ل�صتعالء  تق�صد  مل  �إذ�  ج: 

باأ�س به.
�ص: هل يج�ز للمراأة لب�ص مالب�ص خالعية 

يف حفالت ن�سائية من دون ان يراها اأجنبي؟
من  مفاتنها  نقل  عدم  من  �أمنت  �إذ�  يجوز  ج: 

قريناتها �إل �أزو�جهن �أو �إخو�نهن.
�ص: فتاة )يف بالد الغرب( يف ريعان ال�سباب 
بق�سد  الرجال  يديرها  �سال�نات  اإىل  تذهب 
ق�ص ال�سعر اأو متيي�سه اأو تقليم اأظافرهن على 
اأو  ال�سابة  يد  مي�ص  احلالق  يجعل  مما  امل�ظة 

�سعرها اأو...اأو.... فهل يج�ز ذلك؟
ج: ل يجوز ذلك بل يجب غلق مثل هذه �ملحالت 

لأنها بوؤرة للف�صاد و�إيقاع �لفتيات.
)يف  الن�سائية  الأحذية  بائع�  اعتاد  �ص: 
للمراأة  احلذاء  تلبي�ص  البلدان(  من  الكثري 
وذلك مب�سك �ساقها بيده ثم اإدخال احلذاء يف 
املراأة  تك�ن  حني  له  ينك�سف  عما  ف�ساًل  قدمها 

مرتدية مالب�ص ق�سرية وال�س�ؤال:
  اأ( ـ هل يج�ز ذلك؟   

ب( ـ من امل�س�ؤول املراأة اأم الرجل؟
 ج( ـ مباذا تن�سح اجلن�سني؟

  د( ـ هل يرتك الرجل عمله اإذا كان عاماًل 
اأو يغري املهنة اإذا كان مالكًا؟

ج:  �أ( ـ يف من�صو�س �ل�صوؤ�ل ل يجوز.
ب( ـ يتحمل �لطرفان حرمة وقوع �لذنب.

يف  و�لوقوع  �ل�صبهات  مو�طن  عن  �لبتعاد  ـ  ج( 
حبائل �ل�صيطان.

جًا  رىَ حْ ُه خمىَ لىَ لحْ  عىَ جحْ يىَ ىَ  تَِّق �هللَّ يىَ نحْ  مىَ ـ قال تعال: )وىَ د( 
تىَ�ِصُب()�صورة �لطالق �آية 3-2(  ححْ ُث ل يىَ يحْ ُه ِمنحْ حىَ ُزقحْ رحْ يىَ وىَ

ومدلول �لآية �لكرمية و��صح ول يحتاج �إل تاأويل.
البالد  �س�ارع  احد  يف  اأ�سري  واأنا  �ص: 
كتف  على  يده  ي�سع  الرجل  �ساهدت  الغربية 
اإىل  الظهر  اأ�سفل  من  يدها  ت�سع  واملراأة  املراأة 
هذا  اإياه،  حمت�سنة  يداها  عليه  ا�ستملت  ما 
عمل  للم�سلمني  يج�ز  فهل  للكتابيني  بالن�سبة 

كهذا؟
�ليهود  وعاد�ت  بتقاليد  �لتمثل  عدم  يجب  ج: 
�لقومي،  ديننا  تعاليم  عن  بعيدة  لأنها  و�لن�صارى 

و�للتز�م باحل�صمة يعرب عن دماثة �خللق ورز�نة �لعقل.
وهي  باملالب�ص  جديدة  م�ظة  ظهرت  �ص: 
ق�سري  �سريت(  )تي  مع  اجلينز  البنطل�ن  لب�ص 
يظهر من خالله جزء من بطن املراأة مع �سرتها 
غريهن  بتقليد  امل�سلمات  البنات  ت�سابقت  وقد 
لبنات  ن�سيحتكم  هي  وما  ذلك  لهن  يج�ز  فهل 

اجليل ال�ساعد؟
موؤكدة  حرمة  �إتيانه  ويف  ذلك  يجوز  ل  قطعًا  ج: 
ول  �هلل  يتقني  �أن  �ل�صاعد  �جليل  لبنات  ون�صيحتي 
يقع  وقد  مر�س  قلبه  يف  �لذي  فيطمع  بالقول  يخ�صعن 

�ملحذور ولت حني مندم.
ب�ا�سطة  الدعاية  اأ�ساليب  بداأت  �ص: 
الن�ساء )يف بالد الغرب وبع�ص بلدان امل�سلمني( 
احلا�سر  ال�قت  ويف  ي�م  بعد  ي�مًا  تتط�ر 
املالب�ص  لبيع  املحالت  اأ�سحاب  بع�ص  لحظنا 
لل�ق�ف  ال�سابات  البنات  يكلف�ن  الن�سائية 
حمت�سمة  غري  مبالب�ص  الزجاجي  املعر�ص  يف 
الزب�ن،  جلب  بق�سد  اغرائية  حركات  واإظهار 
هذه  مثل  متتهن  اأن  امل�سلمة  للفتاة  يج�ز  فهل 
لقمة  على  احل�س�ل  بق�سد  امل�سينة  الأعمال 
العي�ص يف بلد ي�سعب فيه احل�س�ل على العمل؟

ج: ل يجوز ذلك وعلى �هلل ق�صد �ل�صبيل.
�ص: يالقي املغرتب�ن يف اأوربا م�سكلة �سعبة 
تلك هي م�سكلة اللح�م املعلبة التي و�سع عليها 
وه�  الحتمالت  اغلب  على  ت�هيمي  م�ؤ�سر 

)حلم حالل( فهل يج�ز �سراوؤه؟
ج: ل �ثر للكتابة �إذ� مل توجب �لطمئنان.

الأ�س�اق  يف  املطروح  الدجاج  اأكرث  �ص: 
مكت�ب عليه )مذب�ح على الطريقة الإ�سالمية( 

فهل يج�ز �سراوؤه؟
يف  �أنتجت  �أنها  �أو  م�صلمًا  �ملنتج  �أن  علم  �إذ�  ج: 
بلد يغلب فيه �مل�صلمون ومل يعلم �أن �ملنتج لها من غري 

�مل�صلمني جاز �صر�وؤها، ول �عتبار بالكتابة.
الدجاج  يذبح  احلديثة  املجازر  يف  �ص: 
ب�ا�سطة جهاز م�سمم لذلك فهل تكفي ت�سميه 
يقت�سي  اأم  ت�سغيله  قبل  اجلهاز  على  واحدة 

الأمر تكرار الت�سمية ما دام اجلهاز م�ستغاًل؟
ج: �إذ� كان يكرر �لت�صمية ما د�م �جلهاز م�صتغاًل 
كفى، ومع ح�صول �ل�صك يف �حللية من جهة �ل�صك يف 
�أُُكلها  �لت�صمية ل يجوز �عتبارها طاهرة ول يحل  وقوع 
�إل �إذ� كان �لذ�بح م�صلمًا موؤمنًا وينبغي �أن يعلم �نه ل 
يكفي �لت�صمية وحدها للحلية بل ل بد من توفر �صر�ئط 

�لذبح و�لتذكية.

اإّنا اأهل بيت مل يزل اهلّل يبعث مّنا من يعلم كتابه من اأّوله اإىل اآخره.
عن الإمام ال�سادق )ع(

االستفتاءات


