
اإخوانه،  اأوطانه، وحفظه قدمي  اإىل  بكاوؤه على ما م�ضى من زمانه، وحنينه  املرء  من كرم 
واأحب اأر�ض اهلل اإىل اهلل، وعمرت البلدان بحب الأوطان.. بهذه الكلمات النرية ملوىل املوحدين 
من  العديد  هناك  اأن  ـ  القا�ضرة  بعقولنا  ـ  جند  ال�ضالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  الو�ضيني  و�ضيد 
الدرو�ض واملعطيات التي ميكن اأن ن�ضتلها من هذه الكلمات النرية، بيد اأن اأف�ضل ما ميكن اأن ن�ضل 
اإليه هو اأن املحرك العقائدي اأو ال�ضرعي اأجدر واأقدر حلفظ هذا ال�ضعور وزرعه بالوجدان )اأي 
�ضعور ُحب الوطن(، واأجزم اأن الدنيا لي�ض فيها ما ي�ضتطيع اأن ي�ضنعه الدين للبدن والروح معًا، 
ول نح�ضب اأن الأمة الإ�ضالمية قد انهزمت اإلاّ لأنها غادرت قيمها، وابتعدت لتتبنى ثقافات نائية 
عن الدين احلق يف قيادة الإن�ضان، وقد جربت اأمتنا اأن ثمن اخلروج عن الدين هو الذلة واملهانة، 
وبالتايل �ضياع بلدانها، بدًل من اأن تكون خري اأمة قد اأخرجت للنا�ض، وخري ما حث به ال�ضارع 
الدين هو احلافظ  اأن  لنثبت  الوطن من الإميان(،  ل�ضان ر�ضول اهلل )�ض( )ُحب  املقد�ض: على 

للوطن والفرد.
نظم  فقد  فقط،  اإدعاء  جمرد  هو  ـ   الأوطان  حفظ  على  ال�ضرعي  املحرك  قدرة  ـ  ولي�ض 
ونف�ضه  الفرد  عالقة  ال�ضماوية،  تعاليمه  جميع  �ضعيد  وعلى  الأطر  من  كثري  يف  املقد�ض  ال�ضرع 
على  احلياتي  ن�ضاطها  يف  تتكاأ  متكاملة  و�ضخ�ضية  ذاتي،  رقيب  ذاته  يف  لت�ضنع  وبالتايل  وربه، 
حمور اللتزام الديني، ومع الو�ضول بالفرد لهذا املعطى البناء، �ضينتقل هذا التوجيه نحو العائلة 
واملجتمع، وبالو�ضل لهذا املجتمع جند اأنه يخ�ضى اأن مي�ض الوطن واأهله باأي خطاأ قد ي�ضيء اإليه، 
وعليه �ضاأجزم قطعًا اأن النظرية الدينية قادرة على �ضناعة الفرد والوطن معًا، وتالقح يف احلب 

معهما عماًل قبل القول وال�ضعار لتخرجه من التجويف.
ولكي ن�ضل ملنظور واقعي وتعليم ديني عملي فيما يهم بلدنا اليوم، نقف عند بع�ٍض من الروؤى 
والتوجيهات يف بع�ض امل�ضاديق التي حث عليها �ضماحة املرجع )دام ظله(، اإذ يقول: نحن ندعو 
العراقيني جميعًا.. اإىل الجتماع  حتت كلمة التوحيد ويف ظل راية العراق لنبني هذا البلد املدمر 
من جديد ونعيد اإليه كرامته.. اأي اإن اأي عمل من �ضاأنه تبديد الرثوة الوطنية لبلد الإ�ضالم واإ�ضاعة 
. وهو مبنـزلة الف�ضاد يف الأر�ض ويجب على  الفو�ضى القت�ضادية مما ي�ضر امل�ضالح العامة حمرماّ
امل�ضلمني البتعاد عن مثل ذلك. ومل يدع �ضماحته اأي موطن يف لقاءه مع اأبناءه مطلقًا اإل واأو�ضاهم 
ل�ضالح  والإ�ضالح  التغيري  �ضرورة  يف  ال�ضرعي  الواجب  عليهم  وحتم  خريًا،  وبلدهم  اأهليهم  يف 

ة والكرامة، والتطور والرقي.. بلدنا، وحفظ وتطوير ُكل ما ميكن اأن ي�ضل بالعراق نحو بر العزاّ
ولنختم ببع�ض مما بداأنا به يف قول اأمري املوؤمنني )واأحب اأر�ض اهلل اإىل اهلل(، ولنالحظ 

بدقة، مفهوم )احلب اإىل اهلل(، خالق الوجود والإن�ضان والوطن.

* متكنت ـ  الزهراء )ع( ـ من ر�سم 
الأدوار الثالثة التي تعي�سها كل امراأة

هي  و�سوح:  وبكل  غايتنا  اإن   *
نتمنى  ول  اخلليج،  مبنطقة  ال�ستقرار 

للعامل،  قلق  م�سدر  املنطقة  تكون  اأن 
باحلقوق  املطالبة  من  مينع  ل  هذا  ولكن 

امله�سومة ورفع التمييز على اأ�س�س طائفية.

* اآية... اخلميني )ر�س(: كان خري 
عموم  نفو�س  يف  الن�ساط  يبعث  ومرب  مر�سد 

الطلبة والباحثني.

اجلماهري  مطالب  تلبية  يجب..   *
واخلدمي  القت�سادي  بامل�ستوى  والرتقاء 

املطلوبني.

* لبد من اإبعاد العنا�سر الفا�سدة عن 
اأجهزة الدولة.
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كلمة مكتب سماحة آية اهلل العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ بشير النجفي )دام ظله( 
في ذكرى وفاة آية اهلل العظمى السيد روح اهلل الخميني )قدس سره(

كلمة مكتب سماحة آية اهلل العظمى المرجع الديني الكبير 
الشيخ بشير حسين النجفي )دام ظله( لمؤتمر علماء المسلمين في لندن لنصرة البحرين

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل 
سماحة السيد عمار الحكيم

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللَّ
نذيرا،  للعاملني  ليكون  عبده  على  الفرقان  نزل  الذي  هلل  احلمد 
وال�ضالة وال�ضالم على املبعوث رحمة للعاملني، هادي الأولني والآخرين 
الأولني  من  اأجمعني  اأعدائهم  على  واللعنة  امليامني،  ال�ضادة  اآله  وعلى 

والآخرين اإىل يوم الدين..
ِ َمْثَنى  ا اأَِعُظُكم ِبَواِحَدٍة اأَن َتُقوُموا هلِلهَّ َ قال اهلل �ضبحانه: ))ُقْل اإِنهَّ
ٍة اإِْن ُهَو اإِلهَّ َنِذيٌر لهَُّكم َبنْيَ َيَدْي  ن ِجنهَّ اِحِبُكم مِّ ُروا َما ِب�ضَ َوُفَراَدى ُثمهَّ َتَتَفكهَّ

ُ اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم. َدَق اهللاّ َعَذاٍب �َضِديٍد(( �ضَ
الذي  الكرمي  وعطفه  الربانية  والرحمة  الإلهية  احلكمة  اقت�ضت 
الأمم  للهداية يهدي بهم  واآخر ن�ضبا  اأن ين�ضب بني حني  له  ل حدود 
َمْن  َوَيْحَيى  َنٍة  َبيِّ َعن  َهَلَك  َمْن  َيْهِلَك  العباد بهم: ))لِّ ويتم احلجة على 
َ َل�َضِميٌع َعِليٌم((، وكان هذا امل�ضلك الإلهي و�ضنته  َنٍة َواإِنهَّ اهللاّ َحيهَّ َعن َبيِّ
مر  على  واخلا�ضة  للعامة  والهداية  الإلهية  الرحمة  عليها  م�ضت  التي 
الع�ضور، فنجد على كل منعطف للتاأريخ الب�ضري الطويل اأولياء بعثهم 
اهلل �ضبحانه لينريوا الطريق لل�ضالني ويربطوا على قلوب امل�ضت�ضعفني 
يف  ال�ضاعني  اأفكار  وينريوا  املجاهدين  اأيدي  على  وي�ضدوا  اخلائفني، 
اهلل  روح  العظمى  اهلل  اآية  املوؤبن  �ضيدنا  ولدة  وكانت  الدين،  خدمة 
مظهرًا  املعا�ضر  التاريخ  يف  الإ�ضالمية  للثورة  ومفجرًا  قائدًا  اخلميني 
من مظاهر ال�ضنة الربانية التي مل ي�ضاأ اهلل �ضبحانه اأن تتغري اأو تتبدل 
فاأراد اهلل �ضبحانه اأن تنجح ثورته اجلبارة ويتمكن من اأن يلهم الذين 

الطغاة  املجرمني  نري  من  لالأمة  اخلال�ض  طريق  عن  ويبحثون  يبغون 
وظلم اجلبابرة املتكربين ويبعث الأمل يف قلوب امل�ضت�ضعفني يف العامل. 
للثائرين يف وجه الظلم  فتمكن )ر�ضوان اهلل عليه( من ر�ضم الطريق 
واحلاملني  جهودهم  والباذلني  احلق  منهج  يف  ولل�ضائرين  والنحراف 
اأرواحهم على الأكف فاأ�ضبح قد�ض اهلل روحه الطاهرة راية هادية ملن 

يهتدي بها .
كان )ر�ضوان اهلل عليه( يف حياته اخلا�ضة والعامة جادًا يف اأن 
الر�ضول  جده  به  جاء  الذي  والتقوى  الزهد  من  الدين  اإطار  يف  تكون 
عرفه  �ضخ�ض  اأقدر  وكان  )�ض(  بحياته  ر�ضمه  والذي  )�ض(  الأعظم 

العقالء يف التاأريخ  احلديث على ال�ضيطرة على نف�ضه و�ضلوكه.
حكومة  اإن�ضاء  يف  فنجح  بالنجاح  جهوده  �ضبحانه  اهلل  توج  قد 
حتى  حياته  تطل  مل  ولكن  ال�ضحيح  احلنيف  الدين  اإطار  يف  اإ�ضالمية 
�ضياغة  ميكن  قالب  و�ضع  من  متكن  اأنه  اإل  وجهده  جهاده  ثمرة  يرى 

ال�ضعب فيه لتحيى الأجيال القادمة يف ظل الدين احلنيف.
كانت حياته كلها م�ضروفة يف خدمة الدين على خمتلف الأ�ضعدة 
فكان خري مر�ضد ومرب يبعث الن�ضاط يف نفو�ض عموم الطلبة والباحثني 
ويحثهم على التم�ضك بنهج ال�ضابقني من علمائنا الأبرار وبذل اجلهد 
ال�ضلف  باأخالق  والتخلق  علمائنا  من  املحققني  اأفكار  ا�ضتيعاب  يف 
باملواعظ  مليئة  النا�ض  عامة  اإىل  املوجهة  كلماته  كانت  كما  ال�ضالح. 
على  م�ضتملة  لل�ضيا�ضيني  ن�ضائحه  كانت  وكذلك  والعرب  والدرو�ض 

القابعة  �ضعوبهم  جتاه  نفو�ضهم  يف  العطف  وخلق  والرتهيب  الرتغيب 
حتت �ضيطرتهم.

قد تويف )ر�ضوان اهلل عليه( وفقدنا برحيله علمًا من اأعالم الأمة 
م�ضعاًل  تبقى  ون�ضائحه  مواقفه  اأن  اإل  املعا�ضر  التاأريخ  فذًا يف  وقائدًا 

للهداية ملن �ضاء اأن ي�ضتفيد منها وي�ضتنري بهداها.
                             وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللَّ
احلمد هلل رب العاملني وال�ضالة وال�ضالم على حممد واآله 

الطيبني الطاهرين 
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

قال اهلل تعاىل : 
 َ اهللهَّ ُقوا  َواتهَّ اأََخَوْيُكْم  َبنْيَ  ِلُحوا  َفاأَ�ضْ اإِْخَوٌة  امْلُوؤِْمُنوَن  ا  َ ))اإِنهَّ

َلَعلهَُّكْم  ُتْرَحُموَن(( �ضدق اهلل العلي العظيم.
ما  ون�ضمع  نرى  ونحن  ليحزن  القلب  وان  لتدمع  العني  اإن 
يجري يف البحرين من اأحداث وماآ�ضي، وهو مما ل ي�ضمح لنا 

الوقوف متفرجني بدون ال�ضعي لل�ضالح والإ�ضالح. 
ان غايتنا و بكل و�ضوح : هي ال�ضتقرار مبنطقة اخلليج ول 
نتمنى اأن تكون املنطقة م�ضدر قلق للعامل، ولكن هذا ل مينع من 
اأ�ض�ض طائفية.  على  التمييز  ورفع  امله�ضومة  باحلقوق  املطالبة 
ال�ضلمية.  بالطرق  اإثبات احلقوق  اأبنائنا  ولذا نطلب من جميع 
كما نن�ضح حكام املنطقة اأن ل ينطلقوا يف قراراتهم من اخلوف 
والريبة غري املربرة من �ضعوبهم، وان ي�ضتجيبوا للمطالب التي 
يقرها العقالء ف�ضال عن الدين والتي ل بد منها يف زمن ل يقبل 

بالظلم واحليف. 
وحتقق  الفتنة  لتطفئ  متتد  خرية  يد  بكل  نرحب  اإننا 
م�ضكلة  حل  اجل  من  اجلهود  بتظافر  نرحب  ولذا  احلقوق، 
ال�ضتقرار  حتقيق  اجل  من  هي  م�ضاعينا  اإن  ونرى  البحرين، 
وال�ضالم والأمن يف املنطقة، وناأمل تقدمي م�ضروع فعلي وعملي 
للحل يعيد الثقة بني الأطراف للبدء بحوار جاد مثمر يوؤدي اإىل 
مع  احلقوق   يحفظ  مبا  الأطراف   جميع  واإر�ضاء  ال�ضتقرار 
من  للخروج  والأعرا�ض  الأموال  وحفظ  الدماء  حقن  مراعاة 

الأزمة. 
حفظ اهلل البحرين �ضعبا ووطنا بعزة وكرامة.

والرحمة  امل�ضلمني،  لأوطان  ال�ضالمة  اهلل  ن�ضاأل 
الأحداث  هذه  يف  ال�ضهداء  من  �ضقط  ملن  والغفران 

املوؤملة.

القادة  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  دعا 
والعراقيني  العراق  اأجل  من  العمل  اإىل  ال�ضيا�ضيني 
باإخال�ض وتفاِن، واأن ل ين�ضوا ما قدمه هذا ال�ضعب 
والرفاهية،  باحلرية  حقوقه  نيل  اأجل  من  اجلريح 
م�ضريًا اإىل �ضرورة تلبية مطالب اجلماهري والرتقاء 

بامل�ضتوى القت�ضادي واخلدمي املطلوبني.
)دام  املرجع  �ضماحة  ا�ضتقبال  لدى  ذلك  جاء 
العراقي  الإ�ضالمي  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  ظله( 

�ضماحة ال�ضيد عمار احلكيم.
احلكيم  عمار  ال�ضيد  �ضماحة  قدم  جانبه  من 
�ضرحًا حول اآخر امل�ضتجدات على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية 

العراقية.

اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(* إن اهلل سبحانه فرض في أموال األغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلاّ بما متع به غني.
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مدير مكتب سماحة المرجع )دام ظله( يشارك في االحتفالية الكبرى لمناسبة والدة بضعة الرسول )ع(

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل سفير هولندا لدى العراقسماحة المرجع )دام ظله( يستقبل السفير اإليراني لدى العراق

�ضفري  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  ا�ضتقبل 
ال�ضيد  العراق  لدى  ال�ضالمية  ايران  جمهورية 
اللقاء  هذا  يف  �ضماحته  اأكد  وقد  دانائي،  ح�ضن 
على �ضرورة توطيد العالقات بني البلدين اجلارين 
املجالت  خمتلف  يف  التعاون  خالل  من  وتعزيزها 
اأي�ضًا  وطالب  واخلدمية،  والثقافية  القت�ضادية 
ال�ضيادين  �ضراح  باإطالق  الإيرانية  ال�ضلطات 

الإيرانية  الإقليمية  املياه  جتاوزوا  الذين  العراقيني 
كون عبورهم لهذه احلدود مل يكن بق�ضد �ضيا�ضي 

اأو تخريبي.
�ضيقوم  اأنه  ال�ضفري  ال�ضيد  وعد  جانبه  من 
اإىل  ظله(   )دام  املرجع  �ضماحة  طلب  بنقل 
هوؤلء  �ضراح  اإطالق  على  للعمل  املخت�ضة  اجلهات 

ال�ضيادين.

اأ�ضار �ضماحة املرجع )دام ظله( على اأهمية 
اأو�ضاط املجتمع  الإن�ضانية يف  ن�ضر املفاهيم والقيم 
واحل�ضارة  للعلم  ميت  ل  ما  جميع  ونبذ  الإن�ضاين، 
على  نف�ضه  الوقت  يف  م�ضريًا  ب�ضلة،  والإن�ضانية 
اأهمية العراق للعامل،  اأن يعي العامل الغربي  اأهمية 
ينع�ض  الذي  هو  احلقيقي  الإ�ضالم  اأن  يعوا  واأن 
روح الإن�ضانية يف الفرد، ـ جاء ذلك لدى ا�ضتقباله 

ال�ضيد  العراق  لدى  هولندا  مملكة  �ضفري  �ضعادة 
بيرتفان ليوون، ليوؤكد بعد ذلك ـ اأن من ال�ضروري 
جدًا اأن حُت�ضن جميع البلدان املتح�ضرة عالقتها مع 
تبادل  اإىل  العراق وهولندا  العراق، داعيًا حكومتي 
العراق، كجزء من رد  الكفاءات يف  العلوم وتطوير 
والتقدم  العلم  منابع  اأوىل  �ضاحب  للعراق  اجلميل 

املدين يف العامل.

لدى  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  جنل  عزه(  )زيد  النجفي  علي  ال�ضيخ  �ضماحة  اأ�ضار 
اإلقائه كلمة املكتب، على اأهمية ومكانة املراأة، ليوؤكد اأن الأديان ال�ضماوية وخ�ضو�ضًا الر�ضالة 
التاأريخ  خلدهن  قد  ن�ضاء  والأولياء،  والر�ضل  الأنبياء  على  عالوة  اأوكلت  قد  كانت  اخلامتة، 
لطهرهن وقدا�ضتهن وقربهن من الباري )عز ا�ضمه( ليكونن ناطقات عن الدين اإىل الن�ضف 
العذراء  وال�ضيدة مرمي  الزهراء،  فاطمة  مثاًل على ذلك،  الن�ضاء  املجتمع، وخري  الآخر من 
اأبيها وزوجها لتكون نربا�ضًا و�ضراطًا  ال�ضالم(، فقد كانت الزهراء )ع( واقفة مع  )عليهن 
يخط للمراأة طريقها ودربها، جاء ذلك يف املحفل الكبري الذي اأقامته جامعة الإمام املهدي 

)عج( النموذجية للدرا�ضات الدينية، نرتك القارئ الكرمي مع ن�ض هذه الكلمة:
***

كلمة مكتب �سماحة اآية الل العظمى املرجع الديني الكبري ال�سيخ ب�سري ح�سني 
النجفي )دام ظله( مبنا�سبة ولدة ال�سيدة فاطمة الزهراء )ع(

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللَّ
احلمد هلل الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرًا، وال�ضالة وال�ضالم على 
املبعوث رحمة للعاملني حممد بن عبد اهلل، و اآله الغر امليامني، واللعنة على اأعدائهم اأجمعني 

اإىل يوم الدين.
َعَلْيِهْم  ُتِلَيْت  َواإَِذا  ُقُلوُبُهْم  َوِجَلْت   ُ ُذِكَر اهللاّ اإَِذا  ِذيَن  الهَّ امْلُوؤِْمُنوَن  ا  َ قال اهلل �ضبحانه:  )اإِنهَّ

ُ اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم. َدَق اهللاّ ُلوَن( �ضَ ِهْم َيَتَوكهَّ اآَياُتُه َزاَدْتُهْم اإِمَيانًا َوَعَلى َربِّ
املوؤمنني  عالئم  وبني  وت�ضخي�ضًا  مفهومًا  الإميان  معنى  لنا  حدد  كما  �ضبحانه  اهلل  اإن 
لنتمكن من خاللها معرفة قيمتنا الإميانية، ويتمكن كل واحد منا من معرفة واقعه وحدود 
اإميانه، والآية التي تلوناها تدخل يف �ضياق هذه املعاين، كذلك بعث لنا ناذج حلملة الإميان 

الواقعيني لنتمكن من خالل روؤيتهم وم�ضاهدتهم ومراقبة اأعمالهم وت�ضرفاتهم وتعاملهم مع 
اهلل �ضبحانه عمومًا ويف خلواتهم حني مناجاتهم معه �ضبحانه، وذلك لنتمكن من متييزهم 
ومعرفة �ضوؤونهم بينهم وبني العباد، كما جعل اهلل �ضبحانه لنا القادة النبي الأعظم )�ضلى اهلل 
عليه واآله و�ضلم( والأئمة الأطهار )عليهم ال�ضالم(، كذلك خلق لل�ضنف الن�ضوي مثل مرمي 
اأمثالهما  �ضلوك  معاينة  بنات حواء من خالل  لتهتدي  ال�ضالم(،  والزهراء )عليهن  العذراء 
الطاهرات الطيبات، فيتمكن من �ضياغة اأنف�ضهن يف قالب الإميان، وميكنهن امل�ضي والرقي يف 
�ضوء الإميان اإىل مدارج التقوى الإلهية، وكانت بعثة الزهراء )عليها ال�ضالم( تتميمًا لل�ضريعة 
واإكماًل للدين وتثبيتًا للحجة على اجلميع، فاإن الأحكام ال�ضرعية، واإن كان بيانها كلها مبقدور 
النبي الأعظم )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( والأئمة الأطهار )عليهم ال�ضالم(، ولكن التج�ضيد 
العملي لها منح�ضرفيه ويف الأئمة)ع( يف الق�ضم املخت�ض بالرجال منها، والق�ضم امل�ضرتك 
بني ال�ضنفني، واأما الق�ضم املخت�ض بالن�ضوي منها فكان جت�ضيدها العملي من ن�ضيب الزهراء 
)عليها ال�ضالم( فكانت الزهراء هي الوحيدة القادرة على جت�ضيد الأحكام املخت�ضة بالن�ضاء 
لأمة ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( وقد متكنت )�ضالم اهلل عليها( من ر�ضم الأدوار 
الثالثة التي تعي�ضها كل امراأة عادة دور البنت يف بيت اأبيها ودور الزوجة يف رعاية زوجها، 
ودور الأم يف مقام تربية اأولدها، فج�ضدت )�ضالم اهلل عليها( دور البنت فكانت قدوة لبنات 
ب�ضعة  )فاطمة  بقوله:  و�ضلم(  واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  الأعظم  الر�ضول  لها  �ضهد  العامل حتى 
مني(، )فاطمة روحي التي بني جنبي(، )فاطمة اأم اأبيها(، ولن تكن هذه الت�ضريحات من 
النبي الأعظم )�ضلى اهلل عليه واآله( بدافع العاطفة فقط واإنا كانت باعتبار اأن النبي كان 
فكانت  ال�ضاأن  هذا  يف  مهم  دور  للزهراء  وكان  وتطبيقها  ال�ضريعة  ن�ضر  على  ب�ضدة  حري�ضًا 
)�ضالم اهلل عليها( من�ضاأ طماأنينة نف�ض النبي فيما كان حري�ضًا عليه كما تدل الآيات ال�ضريفة 

على ذلك فكان اهتمامه )�ضلى اهلل عليه واآله( بها ميثل اهتمامه بال�ضريعة الغراء.
م  اأن اهلل )�ضبحانه( كان قد حراّ فكانت زوجة �ضاحلة مثالية بحيث ورد يف الروايات، 
على اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( الزواج بامراأة اأخرى يف حياة الزهراء )عليها ال�ضالم(، 
وكان دورها يف الأمومة م�ضعل الهداية لكل اأم يف العامل، ويظهر جليًا اأثر الأمومة الرائد يف 
الرتبية، لي�ض لالإمامني احل�ضنني )عليهما ال�ضالم( فقط، فاإن الإمامة كفيلة لهما بل يف تربية 
مثل زينب )عليها ال�ضالم( التي حريت العقول و�ضع�ضعت عرو�ض الظاملني، وج�ضدت الدين 
الزهراء  باأخالق  التخلق  حواء  بنات  فعلى  املعاين،  واأ�ضمى  باأعلى  والطهارة  والعفة  والكفاح 
اأكرث من  توؤدي دورًا  لعلها من حيث الرتبية  املراأة ن�ضف املجتمع، بل  ال�ضالم(؛ لأن  )عليها 
الطيبني  بهدي  بالهتداء  اجلميع  يوفق  اأن  �ضبحانه  اهلل  اأرجو  املجتمع.  اإ�ضالح  يف  الن�ضف 

الطاهرين، لن�ضعد بالزلفى لدى اهلل �ضبحانه و�ضفاعة املع�ضومني. وال�ضالم.

اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(* إنما المال مال اهلل, أل وأن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف..
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ال تأخذكم هذه الدنيا وملذاتها بعيدًا عن ذكر اهللسماحة المرجع )دام ظله( يستقبل الشيخ المولى

شرط التمسك بأهل البيت )ع( هو التحلي بأخالقهم والسير على 
نهجهم ونشر علومهم

اإلنسان العراقي متميز على العالم في جميع المجاالت

وفد من إقليم كردستان في ضيافة سماحة المرجع )دام ظله(

مكتب سماحة المرجع )دام ظله( يحيي ذكرى استشهاد بضعة الرسول )ع(

واملهمة  الواجبة  الأمور  من  احلج  فري�ضة 
والقيام  لها،  ا�ضتطاع  قد  كان  اإن  امل�ضلم  للفرد 
ا�ضتقبال  لدى  ذلك  جاء  ـ  احلج  �ضرائط  بجميع 
احلج  هيئة  لرئي�ض  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة 
ا�ضار  وقد  هذا  ـ  املوىل  تقي  حممد  ال�ضيخ  والعمرة 
�ضماحته )دام ظله( اإىل �ضرورة الهتمام باحلجاج 
العراقيني وتوفري كل ما يحتاجونه يف حجهم مبينًا 

وتو�ضيع  اأعدادهم  وزيادة  املر�ضدين  متابعة  اأهمية 
اأخرى  جديدة  لطاقات  املجال  وفتح  خرباتهم، 
اإىل  وتوجيهه  احلاج  معرفة  زيادة  لهم  ليت�ضنى 
جانبه  من  ال�ضحيح،  بال�ضكل  بالفري�ضة  القيام 
الأعمال  بع�ض  والعمرة  احلج  هيئة  رئي�ض  اأو�ضح 
التي تقوم بها الهيئة من حيث ال�ضعي لزيادة اأعداد 

احلجاج وتوفري اأماكن الراحة لهم.

َوَل  اأَْمَواُلُكْم  ُتْلِهُكْم  َل  اآَمُنوا  ِذيَن  الهَّ اأَيَُّها  ))َيا 
ُهُم  َفاأُْوَلِئَك  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمن   ِ اهللهَّ ِذْكِر  َعن  اأَْوَلُدُكْم 
�ضماحة  افتتح  الكرمية  الآية  بهذه  ا�ِضُروَن((،  اخْلَ
وفد  لتوجيه  الأبوي  حواره  ظله(  )دام  املرجع 
اأهايل ناحية ال�ضويرة، ليوؤكد اأن على كل عاقل اأن 
)املال  الأمرين:  هذين  احد  قلبه  على  ي�ضتهوَي  ل 
لكن  املال،  جللب  ي�ضعى  اأن  عليه  نعم  والبنني(، 
جتاه  عليه  ترتتب  التي  بالواجبات  يقوم  اأن  ب�ضرط 
يف  والإنفاق  والأيتام  ال�ضعفاء  وم�ضاعدة  عائلته 
�ضبيل اهلل، واأما حب الأولد فال يكون هو امل�ضيطر 

على عقل الإن�ضان، واأن ل يبعده عن ذكر اهلل، فذكر 
اخلالق )جبار ال�ضموات والأر�ض( هو ُلب الإن�ضانية 
وهو املنقذ للب�ضرية من ال�ضاللة واخلطاأ، فُحب كال 
ال�ضفات  من  جملة  عن  �ضتبعده  ال�ضفتني  هاتني 
ال�ضرف والكرامة والعفة واىل بقية  ال�ضامية منها: 
الإخال�ض  على  �ضماحته  حث  كما  ال�ضفات،  تلك 
بذلك  لي�ضل  اهلل  مر�ضاة  يف  يكون  واأن  بالعمل 
من  �ضيكون  واإلاّ  وعال(  )جلاّ  رحمته  اإىل  ويتقرب 

اخلا�ضرين.

الأ�ضا�ضية  ال�ضفات  من  والتقوى  الإميان 
واملهمة للفرد امل�ضلم، وبدونهما ل ميكن التقرب اإىل 
اأي  يقبل  الرحمن ل  اإن  اإذ  رحمة اهلل )جل وعال( 
عمل من عبده ما مل يكن ممتلكًا لهاتني ال�ضفتني، 
واجلوارح،  النف�ض  تطهري  على  العمل  يجب  كما 
وترك املحرمات التي نهى عنها يف القران الكرمي، 
وعدم ا�ضت�ضغار اأي ذنب كالغيبة والنميمة.. ف�ضرط 
باأخالقهم  التحلي  هو  )ع(  البيت  باأهل  التم�ضك 

حبهم  فاإن  علومهم،  ون�ضر  نهجهم  على  وال�ضري 
وارتكاب  احلرام  على  نف�ضه  علم  َمن  مع  يجتمع  ل 
لالإر�ضادات  جمماًل  هذه  املفردات  كانت  املعا�ضي. 
الأبوية والروحانية التي األقاها �ضماحة املرجع )دام 
ظله( عند ت�ضرف وفد من اأهايل العمارة بال�ضتماع 
اإىل هذه الن�ضائح الأبوية، متمنني له دوام ال�ضحة 
والر�ضاد  الهداية  لطريق  منارًا  ليكون  والعافية 

جلميع امل�ضلمني يف اأنحاء العامل كافة.

اإن العمل املقرون باخلري وال�ضالح هو الذي 
العلم  اأهمية  واإن  �ضبحانه،  اهلل  ر�ضا  يف  ي�ضب 
بال�ضهر  اإلاّ  تاأتي  لن  املراتب  اأعلى  على  واحل�ضول 
اأن  اإىل  يحتاج  العراق  واإن  اجلهد،  وبذل  والتعب 
ال�ضيا�ضات  جراء  فاته  ما  ليعالج  �ضباق  يف  يدخل 
املقبورة بحق اأبناء هذا البلد، ـ جاءت هذه الو�ضايا 

لدى  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  لدن  من  النرية 
كربالء  ملحافظة  التقني  املعهد  من  وفدًا  ا�ضتقباله 
ـ، ليوؤكد بعد ذلك على �ضرورة الأخذ من  املقد�ضة 
لأنها  الأ�ضرف؛  النجف  يف  العلمية  احلوزة  مناهل 
والروح  الأديان،  علوم  من  الباحث  حاجة  ت�ضد 

والنف�ض.

على  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  اأكد 
وامل�ضاجد  واملزارات  املقد�ضة  املراقد  اأهمية 
الذي  بال�ضكل  واإعادتها  ترميمها  على  والعمل 
مطالبًا  الإ�ضالمي،  الطراز  مع  يتنا�ضب 
لالهتمام  جد  بكل  ال�ضعي  العراقية  احلكومة 
اإقليم  من  وفد  ت�ضائل  عند  ذلك  جاء  ـ  بها، 
املزارات  اأهمية  عن  العراق  كرد�ضتان 
يف  الإ�ضالمية  املطهرة  واملراقد  ال�ضريفة 
روحية  اأهمية  من  لها  وما  املقد�ضات  عراق 

وقد�ضية كبرية لدى امل�ضلمني عامة والعراقيني 
العمل  اأهمية  ظله(  )دام  ليبني  ـ  خا�ضة 
للحفاظ  والتكاتف من قبل اجلميع  اجلماعي 
البالد  بها  تفتخر  التي  املقد�ضات  هذه  على 
اإن�ضاء املزيد من امل�ضاجد  والعباد، حاثًا على 
الثقايف  الوعي  ن�ضر  وكذلك  واحل�ضينيات، 
الطاغية  حاول  اأن  بعد  املجتمع  يف  والديني 
منها،  احلد  وال�ضتبداد  الظلم  عهود  اإبان 

لعزل اأبناء العراق عن هويتهم الدينية.

اأمرنا(،  اأحيا  من  اهلل  رحم  اأمرنا  )احيوا 
ال�ضالم(،  اأمر الإمام ال�ضادق )عليه  انطالقًا من 
جمل�ضه  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  مكتب  اأقام 
ال�ضنوي للعزاء، مبنا�ضبة ذكرى ا�ضت�ضهاد ال�ضديقة 
ال�ضالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  الطاهرة 
)عليها  الزهراء  وقفتها  التي  املواقف  م�ضتذكرًا 
والوقوف  وامل�ضلمني  الإ�ضالم  عن  دفاعا  ال�ضالم( 
بوجه اأعداء الدين كما ا�ضتذكر احلا�ضرون الأذى 
الذي تعر�ضت له الزهراء واآل بيت النبوة )عليهم 
عليه  اهلل  )�ضلى  الأكرم  النبي  وفاة  بعد  ال�ضالم( 

واآله(.
)دام  املرجع  �ضماحة  املجل�ض  وح�ضر  هذا 
العلمية وعلمائها  اأ�ضاتذة احلوزة  ظله( وجملة من 

�ضماحة  منربه  ارتقى  الأ�ضرف،  النجف  ووجهاء 
ال�ضيد ح�ضن البعاج )دامت توفيقاته(.

ومن اجلدير بالذكر اأن مكتب �ضماحة املرجع 
خالل  من  الدينية  املنا�ضبات  من  العديد  اأحيا  قد 

عقد جمال�ض الذكر احل�ضيني.

اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(* ما رأيت نعمة موفورة، إلاّ وإلى جانبها حق مضيع.
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وفد من حفظة القرآن الكريم في ظالل نصح سماحة المرجع )دام ظله(

أعمالنا سيشهد عليها جبار السماء فلنجعلها تحت رضاه

المرجعية الدينية والوضع السياسي في البالد

البد من إبعاد العناصر الفاسدة عن أجهزة الدولة

في رحاب اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(

اأهمية  اإىل  املرجع )دام ظله(  �ضماحة  اأ�ضار 
احلق  راية  اإعالء  يف  ال�ضالم(  )عليها  الزهراء 
الدين  مبادئ  ون�ضر  ال�ضماوية  الر�ضالة  وتثبيت 
حممد  الكرمي  ر�ضولنا  به  جاء  الذي  احلنيف 
من  امل�ضلمة  املراأة  متثل  من  اأف�ضل  واأنها  )�ض(، 
ناحية الأدب والأخالق واللتزام الديني واحلجاب، 
على  موؤكدًا  ال�ضليمة،  بال�ضورة  لأولدها  واملربية 
جميع الن�ضاء ال�ضري على نهجها والتحلي ب�ضفاتها، 
واملطبقة  )ع(  احل�ضنني  واأم  الهادي  ب�ضعة  فهي 

الرا�ضية  واملحت�ضبة  ال�ضابرة  دينها  تعاليم  لكل 
الوقت  يف  �ضماحته  اأو�ضح  وقد  زوجها،  بيت  يف 
نف�ضه عدم ت�ضبيه اأو متثيل الزهراء البتول )عليها 
اأم  املاآمت  اأكان  يف  اإطالقا لهيبتها، �ضواء  ال�ضالم( 
يف املنا�ضبات الدينية اأم يف غريها، واإنا على اأتباع 
بها  امتازت  التي  ال�ضفات  لن�ضر  العمل  البيت  اأهل 
عن غريها ون�ضر مظلوميتها كان هذا احلديث عند 
اأهايل  من  الكرمي  القران  حفظة  من  وفد  زيارة 

الكوت ل�ضماحته.

الإن�ضان يف  بها  التي يقوم  الأعمال  اإن جميع 
احلياة الدنيا، هي حتت نظر وروؤيا و�ضهادة الباري 
القيامة،  يوم  عليها  �ضيحا�ضبنا  واإنه  ا�ضمه(،  )عز 
املعا�ضي  وارتكاب  الدنيا  اأن حب  �ضماحته  مو�ضحا 
الإيجاز  هذا  جاء  ومعبوده،  العبد  بني  حائاًل  يكون 
تعاىل:  لقوله  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  ل�ضرح 
ِبَك  َوِجْئَنا  ِب�َضِهيٍد  ٍة  اأمهَّ ُكلِّ  ِمن  ِجْئَنا  اإَِذا  )َفَكْيَف 
َعَلى َهـوؤُلء �َضِهيدًا(، عند ا�ضتقباله لوفد من اأهايل 
بعد  ليوؤكد  الفيحاء،  الب�ضرة  حمافظة  يف  القرنة 

يتاأمل بحق عند م�ضاهدته  املوؤمن  الإن�ضان  اأن  ذلك 
وقربه  نف�ضه  �ضفاء  ح�ضب  كل  وذلك  للمنكر، 
هي  اأعمالنا  اأن  ولنعلم  وعال(،  )جل  الباري  من 
)عليه  احلجة  الإمام  الع�ضر  �ضاحب  نظر  حتت 
ال�ضالم(، لذا يجب على كل فرد تطهري نف�ضه من 
خال  �ضاف  بقلب  للخالق  والتوجه  احلياة  مهلكات 
وحده،  هلل  وطاعاتنا  اأعمالنا  ولتكن  الذنوب،  من 

ولنخافه يف كل مواطن حياتنا وت�ضرفاتنا.

)زيد  النجفي  علي  ال�ضيخ  �ضماحة  تفقد 
الدينية،  للعلوم  احل�ضن  الإمام  مدر�ضة  عزه( 
حيث  طلبتها  من  جمع  اأمام  كلمة  �ضماحته  األقى 
والإر�ضاد  التبليغ  يف  الدينية  املرجعية  دور  اأو�ضح 
الطاغية  �ضقوط  منذ  به  قامت  وما  البالد،  يف 
التفاف  اإىل  م�ضريًا  اليوم،  هذا  حتى  وجالوزته 
ال�ضيا�ضي  الو�ضع  ال�ضعب حول املرجعية خا�ضة يف 
اإذ كان للمرجعية ال�ضريفة الكلمة الف�ضل يف اأهم 
وحماية  البلد  وا�ضتقرار  اأمن  تخ�ض  التي  املواقف 
واآلية  الد�ضتور  متابعة  منها:  املظلوم،  ال�ضعب 

ظهور  خالل  العراقيني  دماء  وحفظ  النتخابات 
للحكومة  امل�ضتمرة  ومطالبتها  الطائفية،  الفتنة 
فاأن  املحروم،  ال�ضعب  لهذا  اخلدمات  توفري  يف 
من روؤى املرجعية يف النتخابات القادمة اأن تقوم 
وعلى  املفتوحة،  النتخابية  الدوائر  اأ�ضا�ض  على 
بغية  البالد،  لإدارة  املر�ضحني  ال�ضخو�ض  عدد 
هو  وهذا  العراقي  املواطن  بيد  الأمور  زمام  و�ضع 
اأثناء كلمته اأن على  اأحد اأهداف املرجعية، موؤكدًا 
طالب العلم البتعاد عن كل ما ي�ضغله عن الدر�ض 

والتدري�ض وهذا ما اأو�ضت املرجعية الدينية به.

لدى  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  اأكد 
لل�ضناعات  الفرات  �ضركة  من  لوفٍد  ا�ضتقباله 
واملعادن،  ال�ضناعة  لوزارة  التابعة  الكيمياوية 
يبتغي  عمله  يف  خمل�ضًا  الإن�ضان  يكون  اأن  على 
به مر�ضاة اهلل )عز وجل(، وبذلك تكون اأعماله 
النية  تتوفر  اأن  اأجر كبري، �ضريطة  عبادة وفيها 
ذلك،  بعد  مو�ضحًا  عمل،  اأي  لأداء  ال�ضليمة 
�ضالح  خالل  من  اإلاّ  يكون  ل  الب�ضر  �ضالح  اأن 
وهي  ل�ضمريه  الأ�ضا�ضي  املنبه  فهي  العقيدة، 
واأموالهم  امل�ضلمني  لأعرا�ض  الأ�ضا�ضي  احلامي 
�ضماحته  انتقد  نف�ضه  الوقت  يف  واأرواحهم،و 

يف  ال�ضعيف  ودورها  العراقية  احلكومة  اأداء 
توفري اخلدمات التي يحتاجها اأبناء البلد، وعلى 
الذين  الفا�ضدة  العنا�ضر  من  ت�ضفيتها  �ضرورة 
ال�ضتخفاف مبطالب  �ضوى  اأي عقيدة  لهم  لي�ض 

ال�ضعب و�ضرقة اأمواله.

اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )ع(، 
)13 ق هـ ـ 40 هـ(.

اأبو طالب  اأبوه: موؤمن قري�ض و�ضيدها 
بن عبد املطلب بن ها�ضم. 

النبي )�ض(  اأم  اأطهر امراأة بعد  اأمه: 
فاطمة بنت اأ�ضد بن ها�ضم.

يف  )ع(  طالب  اأبي  بن  علي  الإمام  ولد 
الثالث ع�ضر من �ضهر رجب من ال�ضنة العا�ضرة 
الكعبة  جوف  يف  ال�ضريفة  النبوية  البعثة  قبل 
اأحد  عليه  يح�ضل  مل  ال�ضرف  وهذا  املعظمة، 

حتى الأنبياء والر�ضل ل قبلُه ول بعدُه.
واأول  ها�ضمينْي،  من  ها�ضمي  اأول  وهو 
مع  عا�ض  )�ض(  الأعظم  بالر�ضول  ق  �ضداّ من 
الر�ضول الأعظم )�ض( مالزمًا له طيلة )34( 

�ضنة.
مدة اإمامته )29( �ضنة.

وقد ن�ض على اإمامته النبي الأعظم)�ض( 
يف عدة مواقف منها على �ضبيل الخت�ضار:

املوقف الأول
َع�ِضرَيَتَك  )َواأْنُذر  تعاىل:  قوله  نزل  حني 
(. فجمع النبي الكرمي )�ض( ع�ضريته  الأْقَرِبنَيَ
بنبوته  الإميان  اإىل  ودعاهم  ها�ضم  بني  من 

واإىل الإميان باإمامة علي بن اأبي طالب )ع(.
املوقف الثاين:

اهلل  َوِلُيُكم  ا  )اإنهَّ تعاىل:  قوله  نزل  حني 
لواة  ال�ضَ ُيِقيُموَن  الاّذيَن  اآَمُنوا  َوالاّذِيَن  َوَر�ُضوَلُه 

وُيوؤتوَن الَزكوَة َوُهم َراِكُعوَن(.
بن  علي  لالإمام  الولية  اأ�ضندت  حيث 
اأبي طالب )ع( بعد ولية اهلل �ضبحانُه ور�ضولِه 

الكرمي)�ض(.
املوقف الثالث

َك فيِه  حني نزل قولُه تعاىل: )َفَمْن َحاجهَّ
َنْدع  َتعالوا  َفُقل  الِعلم  ِمَن  جاَءَك  َما  َبعد  ِمن 
َواأْنُف�َضنا  َوِن�ضاَءُكم  َوِن�ضاَءنا  َواأْبناَئُكم  اأبناَئنا 
َعلى  اهلل  َلْعَنَة  َفَنْجَعل  َنْبَتِهل  ُثم  َواأْنُف�َضُكم 

الِكاِذبنَي(.
وهو  خرج  )�ض(  النبي  اأن  متفق  والكل 
اآخذ بيد احل�ضن واحل�ضني وفاطمة وعلي )ع(، 
فالإمام علي بن اأبي طالب )ع( هو نف�ض النبي 

الأكرم)�ض( وهو احلري بالقيام مقامُه.
املوقف الرابع

الَر�ُضوَل  )َياأيها  �ضبحانه:  قوله  نزل  حني 

ا  َفماّ َتْفَعل  مَل  واإْن  َك  َربِّ ِمن  اإلَيَك  اأُْنِزَل  َما  َبلِّْغ 
ُمَك ِمَن الَنا�ِض اإنهَّ اهلل  َبلهَّْغَت ِر�ضاَلَتُه َواهلل َيْع�ضِ

ل َيهِدي الَقوَم الَكاِفرِيَن(.
اأ�ضحابه  )�ض(  الكرمي  الر�ضول  فجمع 
اإمامته  اأعلن  حيث  خم(.  )غدير  منطقة  يف 
اأبي  بن  علي  لالإمام  العامة  من  البيعة  واأخذ 
الذين كانوا معه  ال�ضحابة  طالب )ع( فبايعه 
يف حجته الوحيدة )حجة الوداع( وقد خطبهم 
كنت  ))من  بقوله:  )�ض(  الأعظم  الر�ضول 
واله،  من  واِل  اللهم  موله،  علي  فهذا  موله 
وعاِد من عاداه، وان�ضر من ن�ضره، واخذل من 

خذله((.
على  )�ض(  الأعظم  الر�ضول  ر  يوؤمِّ ومل 
وكان  قط،  اأحدًا  )ع(  طالب  اأبي  بن  علي 
لوائه  �ضاحب  )ع(  طالب  اأبي  بن  علي  الإمام 
كل  يف  و�ضارك  )�ض(  وحروبه  غزواته  ُجل  يف 
ولاّه  تبوك حيث  الرئي�ضية عدا غزوة  الغزوات 
املنورة  املدينة  ولية  )�ض(  الكرمي  الر�ضول 
))اأنت  له:  وقال  عنها،  )�ض(  غيبته  حال  يف 
نبي  ل  اأنه  اإلاّ  مو�ضى  من  هارون  مبنزلة  مني 

بعدي((.
الأعظم  الر�ضول  بعد  احلق  الإمام  وهو 
علي  الإمام  ا�ضطر  وقد  ف�ضل،  بال  )�ض( 
ممار�ضة  عن  التخلي  اإىل  )ع(  طالب  اأبي  بن 

ال�ضلطة )25( �ضنة تقريبًا.
ال�ضلطة  اإ�ضتلم  هجرية   )36( عام  ويف 

التي تقم�ضها غريه يف الفرتة املتقدمة.
طالب)ع(  اأبي  بن  علي  الإمام  وق�ضى 
فرتة حكمه العادل يف قتال الناكثني والقا�ضطني 

واملارقني.
اأبي طالب )ع(  بن  الإمام علي  ا�ضت�ضهد 
املرادي  ملجم  بن  الرحمن  عبد  �ضربه  وقد 
ال�ضريف  راأ�ضه  على  اهلل(  )لعنُه  اخلارجي 
التا�ضع  ليلة  ذلك  وكان  لربِه  ي�ضلي  والإمام 
هجرية،   )40( �ضنة  رم�ضان  �ضهر  من  ع�ضر 
الأعلى  الرفيق  اإىل  الطاهرة  روحه  وانتقلت 
يوم احلادي والع�ضرين من ال�ضهر نف�ضه، فدفن 
الأ�ضرف،  النجف  مدينة  يف  الآن  مرقده  حيث 
ف�ضالٌم عليِه يوم ُوِلَد يف جوف الكعبة املقد�ضة، 
ويوم ا�ضت�ضهد مبحرابِه يف م�ضجد الكوفة، ويوم 
يبعث حيًا بيده لواء احلمد يقود ال�ضاحلني اإىل 

اجلنة.

اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(* ماُلكَ ل يُغني الناسَ كلَّهم، فاخصُصْ به أهَل الحقّ.
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الرد على أكاذيب رامسفلد:
إنها كذبة فاحشة وال تستحق االهتمام والمرجعية موقفها واضح من 

االحتالل األمريكي
تعد املرجعية الدينية حمور اأ�ضا�ضي يف حياة امل�ضلمني، فحامت عنهم يف اأحلك الظروف، ودافعت 
عن حقوقهم واأثبتت لالإ�ضالم كلمته و�ضدت عنه خمططاٍت كانت ترمي لتفتيته، فكانت كتلة واحدة مع 
الأمة ل تتجزاأ عنها، ومنذ ذلك العهد �ضعت القوى الغربية اأن تخلق فجوة بينهما غري اأنها ف�ضلت وكانت 
قمة ف�ضلها بعد �ضقوط النظام البائد بعدما زرعت يف جمتمعاتنا نظاما �ضيئا حاول جاهدا اأن يحقق 

لتلك القوى ماآربهم.
ومب�ضيئة اهلل وبت�ضديده لهذه املوؤ�ض�ضة العلمية العريقة، و�ضعت ن�ضاطها واأخذت الأمة الإ�ضالمية 
من خمتلف مذاهبها وم�ضاربها تتعرف ب�ضكل اأكرث على املرجعية الدينية ودورها وتوجيهاتها واأخذت 
الأو�ضاط الفكرية والعلمية العربية والأجنبية تتوقف للتاأمل والتحليل لتلك املواقف احلكيمة التي من 
خاللهم مت حفظ دماء العراقيني وحفظ كرامتهم وحقوقهم من الهدر اأو ال�ضياع ف�ضدت خمططات 

القوى ال�ضيطانية واأبقت العراق والأمة الإ�ضالمية يف ماأمن وحفظ.
وبعدما تيقنت تلك القوى اأن لي�ض باإمكانها خرق �ضفوف الإ�ضالم الأ�ضيل املتمثل )مبذهب اأتباع 
اأهل البيت )ع(( واإيجاد �ضرخ يف �ضفوفه بداأت مرحلة جديدة ببث الإ�ضاعات عن ال�ضخ�ضيات القيادية 
والروحانية يف الأمة الإ�ضالمية، �ضعيا منها لل�ضيطرة على املجتمع الإ�ضالمي، وعلى ل�ضان ممن يت�ضفون 
بالكذب واخلداع واملكر والكفر )رام�ضفلد وزير الدفاع الأمريكي ال�ضابق(، فبخ�ضو�ض هذا املو�ضوع 
يقول �ضماحة املرجع )دام ظله( بعد طرح �ضوؤال عليه من قبل احد اأبناء املذهب  وهذا ن�ض ال�ضوؤال: 
)�ضماحة اآية اهلل العظمى ال�ضيخ ب�ضري النجفي �ضالم اهلل عليكم ورحمة منه وبركات، نالحظ يف هذه 
موثق  واإنا  �ضيء  عن  ل  الكالم  وهذا  ظله(  )دام  ال�ضي�ضتاين  ال�ضيد  �ضماحة  بخ�ضو�ض  كالم  الأيام 
مبذكرات وزير الدفاع الأمريكي الأ�ضبق دونالد رام�ضفلد يقول: اإنه اأعطى املرجعية يف النجف الأ�ضرف 
وباخل�ضو�ض ال�ضيد ال�ضي�ضتاين مبلغ )200( مليون دولر مقابل ال�ضكوت عن جرائم الحتالل وعدم 
اإ�ضدار اأي فتوى بخ�ضو�ض الت�ضدي لالحتالل.. ومنع فتوى ت�ضليم ال�ضالح من قبل املواطنني يف بداية 
دخول الحتالل البغي�ض اإىل ار�ض املقد�ضات وعليه قمنا برفع اآلف ال�ضتفتاءات وال�ضتف�ضارات اإىل 
ال�ضكوت مع عدم  اإن  العلم  اأيُّ رد )مع  الأ�ضرف، ومل يكن هناك  النجف  ال�ضي�ضتاين يف  ال�ضيد  مكتب 
وجود اأي حمذور يعترب اإم�ضاء( فلم ي�ضدر اأي ا�ضتنكار ول �ضجب مع القدرة على رفع دعوى ق�ضائية 
�ضد القائل ومقا�ضاته قانونيًا ومع هذا مل يح�ضل �ضيء من هذا القبيل، مما جعلنا يف حرية من اأمرنا 
فلم يكن اأمامنا غري الرجوع اإليكم باعتباركم من دعائم املذهب اجلليل، لذا نريد منكم جوابًا �ضافيًا 

وافيًا جعلكم اهلل ذخرًا لنا وللم�ضلمني(؟
)دام  املرجع  �ضماحة  فاأجاب 
ظله(: اعلم يا بني، املثل يقول: )الكالب 
تنبح يف مكانها والقوافل ت�ضري باجتاهها 
هي  الدينية  املرجعية  هكذا  ب�ضالم(، 
)عليهم  البيت  اأهل  قافلة  تقود  التي 
الأعظم  اهلل  ويل  ياأتي  حتى  ال�ضالم( 
اأخي  حق  يف  جاء  وما  قيادته،  فيت�ضلم 
اهلل(  )حماه  ال�ضي�ضتاين  ال�ضيد  اجلليل 

ومة ل ت�ضتحق الهتمام، فاإنه قبل غزو اأمريكا للعراق  وباقي املراجع ريب الدهور كذبة فاح�ضة مق�ضُ
�ضدرت فتوى خمتومة من مراجع النجف وكانت تت�ضمن رف�ض احتالل العراق جملة وتف�ضياًل، مع ما 

كنا نعي�ض حتت نري ظلم �ضدام مل يتحمل العراق مثله منذ هالك احلجاج بن يو�ضف.
واأما اإقامة الدعوى فاأين ذلك احلاكم ال�ضرعي املن�ضف لتقام الدعوى، األي�ضت املحاكم يف الدول 
تابعة للظلمة فكيف يعتمد عليهم وت�ضلم اأزمة الأمور باأيديهم، واىل اهلل امل�ضتكى وهو املعول يف ال�ضدة 

والرخاء(.
وكانت املرجعية الدينية قد اأ�ضدرت بيانًا م�ضرتكًا اأبان بدء الحتالل للعراق اأو�ضحت فيه راأيها 
من عملية الحتالل داعية ال�ضعب العراقي التوجه اإىل اهلل )عز وجل( وتوحيد كلمتهم بوجه العدوان 
ال�ضافر  واأن يحافظوا على النظام ويتحلوا بال�ضرب وعدم ال�ضتجابة لهتافات ال�ضيطان الغوي يف اندفاع 
عدواين من اجل اإ�ضباع اأحقاد �ضخ�ضية اأو رغبة يف مكا�ضب حمرمة، ودعت املرجعية يف بيان م�ضرتك 
اآنذاك املحافظة على الأموال العامة و اأن ل يتعر�ضوا لها باعتبارها ملك م�ضرتك لهم جميعًا، وقد دعوا 

الأمة الإ�ضالمية الوقوف مع ال�ضعب العراقي ملوؤازرته بكل ما ي�ضتطيعون من قوة.
الكبري  دورها  يرى  العراق،  تاريخ  من  الع�ضيبة  املرحلة  تلك  يف  املرجعية  خلطابات  يتتبع  ومن 
يف ا�ضتتباب الأمن وحر�ضها على بناء حكومة موؤ�ض�ضاتية تعمل وفق نظام عراقي ود�ضتور وطني، يدير 
الأمن اأجهزة عراقية حت�ضر باأيديها ال�ضالح واإنهاء ظواهر الفو�ضى كافة، ويف هذا دليل على حر�ضها 
على العراق و�ضعبه وتاأمينه م�ضتقبله، وعدم مداّ يد التوا�ضل مع القوى املحتلة، اإلاّ مبا ي�ضهم يف ا�ضتقالل 

العراق وا�ضتقراره واإخراج املحتل من العراق.
وفيما يلي ن�ض البيان الذي وقع عليه مراجع الدين العظام الأربعة يف النجف الأ�ضرف، )اأدام 

اهلل ظاللهم ال�ضريفة علينا( جميعًا:
ِحيِمِ ْحمِن الرهَّ ِب�ْضِم اهلِل الرهَّ

اِم *  �ضَ َ َعَلى َما يِف َقْلِبِه َوُهَو اأََلدُّ اخْلِ ْنَيا َوُي�ْضِهُد اهللاّ َياِة الدُّ ا�ِض َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف احْلَ ))َوِمَن النهَّ
ُ َل ُيِحبُّ الَف�َضاَد((. �ْضَل َواهللاّ ْرَث َوالنهَّ َواإَِذا َتَوىلهَّ �َضَعى يِف الأَْر�ِض ِلُيْف�ِضَد ِفِيَها َوُيْهِلَك احْلَ

ُ اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم. َدَق اهللاّ �ضَ
يحز يف النف�ض اأن ي�ضل الأمر بامل�ضلمني اأن يغزو يف عقر دارهم وتنتهك حرمتهم بال وازع ول 
رادع ونحن اإذ ن�ضتنكر ب�ضدة هذا العدوان الأمريكي الربيطاين الظامل على العراق امل�ضلم الذي زاده 
اهلل تعاىل �ضرفا بعتباته املقد�ضة وم�ضاهده املعظمة نوؤكد على امل�ضلمني عموما وعلى اأبناء العراق العزيز 

خ�ضو�ضا:- 
اأوًل: اأن يرجعوا اإىل اهلل )عزوجل( ويوثقوا عالقتهم به ويلجوؤوا اإليه جل �ضاأنه يف حمنتهم ع�ضى 

اأن يرحمهم ويقوي فيهم جميعا عزتهم وكرامتهم وان يكونوا �ضفا واحدا �ضد الغزاة املجرمني. 
ثانيًا: اأن يوحدوا كلمتهم بوجه العدوان ال�ضافر ويحافظوا على النظام العام ويتحلوا بال�ضرب ول 
اإ�ضباع اأو رغبة يف مكا�ضب حمرمة واأن  ي�ضتجيبوا لهتاف ال�ضيطان الغوي يف اندفاع عدواين من اأجل 
يحافظوا على الأموال العامة ول يتعر�ضوا لها فاإنها ملك لهم جميعا ي�ضرهم اإتالفها على كل حال، فاإن 

اهلل تعاىل يقول ول تبخ�ضوا النا�ض اأ�ضياءهم ول تعثوا يف الأر�ض مف�ضدين. 
ثالثًا: ندعو الأمة الإ�ضالمية يف كل مكان للتكاتف والتاآزر والوقوف مع العراق امل�ضلم املجاهد بكل 
ما ي�ضتطيعون من قوة وندعو اأبناء العراق اأن يدافعوا عن وطنهم وعر�ضهم ودينهم ومقد�ضاتهم لطرد 

الغزاة الكافرين من اأر�ض الإ�ضالم.
و�ضائل  ما جاء يف  نفى  قد  وا�ضنطن  الكويتية يف  الراأي  اأن مرا�ضل �ضحيفة  واأخريًا يجدر ذكره 
الإعالم عن هذا التلفيق، اإذ التقى مع امل�ضوؤولني يف مكتب رام�ضفيلد، والذين اأكدوا بدورهم اأن مذكرات 
وزير الدفاع ال�ضابق )لن ت�ضدر قبل فرباير، وهو مل ينته من كتابتها بعد، واأن كل ما ن�ضر عن تقدميه 
اأمر غري �ضحيح(، هذا ودعا مكتب  ال�ضي�ضتاين كذب واختالق وهو  ال�ضيد  للمرجع  200 مليون دولر 
رام�ضفيلد و�ضائل الإعالم انتظار �ضدور املذكرات اأو اأخذ اأي معلومات تتعلق بها من مكتب رام�ضفيلد 

نف�ضه.

اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(* ل تكنْ مِمّن... يَستَعظِم مِن معصيةِ غيرهِ ما يَستَقِلاّ أكثرَ منه مِن نفسه.
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من ذكر الشهر

)الطالق بين األسباب والحلول(قضية وفتوى 

)رجب شهر االستغفار(
ف�سل �سهر رجب املرجب

هور حرمًة  عن ر�ضول اهلل )�ض( قال: )اإناّ رجب �ضهر اهلل العظيم ل يقاربه �ضهر من ال�ضاّ
وف�ضاًل(، وقال )�ض( اأي�ضًا: ))األ فمن �ضام من رجب يومًا ا�ضتوجب ر�ضوان اهلل الأكرب، وابتعد 
الر�ضول  عن  )ع(  ال�ضادق  الإمام  وعن  ار((،  الناّ اأبواب  من  باب  عنه  واأغلق  اهلل،  غ�ضب  عنه 
تي، فاأكرثوا فيه ال�ضتغفار فاإناّه غفوٌر رحيم،  الأعظم )�ض( اأنه قال: ))رجب �ضهر ال�ضتغفار لأماّ
ًا فيه، فا�ضتكرثوا من قول: َا�ْضَتْغِفر اهلَل  تي ت�ضب �ضباّ حمة على اأماّ ى الرجب ال�ضباّ لن الراّ وي�ضماّ

ْوَبَة((. ُلُه التهَّ َوَا�ْضاأَ
ار م�ضري  اأنه قال: ))من �ضام يومًا من رجب تباعدت عنه الناّ وعن مو�ضى بن جعفر )ع( 
ة اأ�ضداّ  ة(، وعنه )ع( قال اأي�ضًا: ))رجب نهر يف اجلناّ �ضنة، ومن �ضام ثالثة اأيام وجبت له اجلناّ
بيا�ضًا من اللاّنب، واأحلى من الع�ضل َمْن �ضام يومًا من رجب �ضقاه اهلل عز وجل من ذلك الناّهر((.

اأعمال وذكر ال�سهر
ي�ضتحب الغ�ضل يف اأول وو�ضط واآخر ال�ضهر.

كما وقد ورد ل�ضوم �ضهر رجب ف�ضل كثري وروي اأناّ من مل يقدر على ذلك فلي�ضباّح يف كلاّ 
ليِل، �ُضْبحاَن َمْن ل َيْنَبغي  لِه اجْلَ يام فيه: )�ُضْبحاَن الإِْ ة بهذا التاّ�ضبيح لينال اأجر ال�ضاّ يوم مائة مراّ

التهَّ�ْضبيُح اإِلاّ َلُه، �ُضْبحاَن الأََْعزِّ الأَْْكَرِم، �ُضْبحاَن َمْن َلِب�َض اْلِعزهَّ َوُهَو َلُه اأَْهٌل(.
ْوَبَة(. ُلُه التهَّ وي�ضتحب الإكثار من قول: )َا�ْضَتْغِفر اهلَل َوَا�ْضاأَ

وقول: )ل ِالـَه اإلهَّ اهلُل( األف مرة على مدى ال�ضهر.
.) وقول: )َاللاّـُهمهَّ اْغِفْر يل َوُتْب َعَليهَّ

ْنُب ِمْن َعْبِدَك َفْلَيْح�ُضِن اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدَك( وقول: )َعُظَم الذهَّ
مرَي  وَيْعَلُم �ضَ اِئلنَي،  ال�ضاّ َحواِئَج  ِلُك  مَيْ َمْن  الدعاء: )يا  الدعاء يف غرة رجب بهذا  ي�ضتحب 
واأَياِدْيَك  اِدَقُة،  ال�ضاّ َوَمواعيُدَك،  َاللاّـُهمهَّ  َعتيٌد،  َوَجواٌب  ٌر  �َضْمٌع حا�ضِ ِمْنَك  َم�ْضاأََلة  ِلُكلِّ  اِمتنَي،  ال�ضاّ
ْنيا  َي َحواِئجي ِللدُّ د وَاْن َتْق�ضِ مهَّ د َواآِل حُمَ مهَّ لَِّي َعلى حُمَ َلُة، وَرْحَمُتَك الوا�ِضَعُة، فاأ�ْضاأُلَك اأَْن ٌت�ضَ الفا�ضِ

َك َعلى ُكلِّ �َضْيء  َقديٌر(. َوالآَِخَرِة، ِانهَّ
وَن اإِلاّ  �ضُ َك، َوَخ�ِضَر املَُتَعرِّ وي�ضتحب الدعاء يف كل يوم بهذا الدعاء: )خاَب الواِفُدوَن َعلى َغرْيِ
َك  اِغبنَي، َوَخرْيُ َلَك، باُبَك َمْفُتوٌح ِللراّ َلَك، َو�ضاَع املُلُِّموَن اإِلاّ ِبَك، َوَاْجَدَب امْلُْنَتِجُعوَن اإِلاّ َمِن اْنَتَجَع َف�ضْ

َع�ضاَك،  مِلَْن  َمْب�ُضوٌط  َوِرْزُقَك  ِلالآِملنَي،  ُمتاٌح  َوَنْيُلَك  اِئلنَي،  ِلل�ضاّ ُمباٌح  ُلَك  َوَف�ضْ اِلبنَي  ِللطاّ َمْبُذوٌل 
�ٌض مِلَْن ناواَك، عاَدُتَك الإِْح�ضاُن اإِىَل امْلُ�ضيئنَي، َو�َضبيُلَك الإِْبقاُء َعَلى امْلُْعَتديَن،ُ َاللاّـُهمهَّ  َوِحْلُمَك ُمْعرَتِ
َعْلني ِمَن اْلغاِفلنَي امْلُْبَعديَن، واْغِفْر يل  ْجَتِهديَن، َول جَتْ َفاأْهِدين ُهَدى امْلُْهَتديَن، َواْرُزْقني اْجِتهاَد امْلُ

يِن(. َيْوَم الداّ
اِكريَن َلَك، َوَعَمَل اخْلاِئفنَي ِمْنك، َوَيقنَي  رْبَ ال�ضاّ �ضَاُلَك �ضَ يناّ اأَ وي�ضتحب اأي�ضًا ذكر: )َاللاّـُهمهَّ اأِ
ميُد، َواأََنا اْلَعْبُد  اْلعاِبديَن َلَك، َاللاّـُهمهَّ اأَْنَت اْلَعِليُّ اْلَعظيُم، َواأََنا َعْبُدَك اْلباِئ�ُض اْلَفقرُي، اأَْنَت اْلَغِنيُّ احْلَ
ِتَك َعلى  د َواآِلِه َوْاْمُنْ ِبِغناَك َعلى َفْقري، َوِبِحْلِمَك َعلى َجْهلي، َوِبُقوهَّ مهَّ لِّ َعلى حُمَ ليل، َاللاّـُهمهَّ �ضَ الذهَّ
ني ِمْن  نَي، َواْكِفني ما اأََهمهَّ يِّ د َواآِلِه الأْو�ضياِء امْلَْر�ضِ مهَّ لِّ َعلى حُمَ ْعفي، يا َقِويُّ يا َعزيُز، َاللاّـُهمهَّ �ضَ �ضَ

اِحمنَي(. ْنيا َوالآِخَرِة يا َاْرَحَم الراّ اأَْمِر الدُّ
�َضَخَطُه  َواآَمَن  َخرْي،  ِلُكلِّ  َاْرُجوُه  َمْن  )يا  التايل:  بالدعاء  �ضالة  كل  بعد  التعقيب  وي�ضتحب 
َي�ْضاأَْلُه  مَلْ  َمْن  ُيْعطي  َمْن  يا  �َضاأََلُه  َمْن  ُيْعطي  َمْن  يا  ِباْلَقليِل،  اْلَكثرَي  ُيْعِطي  َمْن  يا   ، �َضرٍّ ُكلِّ  ِعْنَد 
ْنيا َوَجميَع َخرْيِ الآِْخَرِة،  اَك َجميَع َخرْيِ الدُّ اإِياّ �ْضاأََلتي  نُّنًا ِمْنُه َوَرْحَمًة، اأَْعِطني مِبَ َوَمْن مَلْ َيْعِرْفُه حَتَ
ُه َغرْيُ َمْنُقو�ض ما اأَْعَطْيَت، َوِزْدين  ْنيا َو�َضرِّ الآِْخَرِة، َفِانهَّ اَك َجميَع �َضرِّ الدُّ َلتي اإِياّ �ْضاأَ ي مِبَ ِرْف َعناّ َوا�ضْ

ِلَك يا َكرمُي(. ِمْن َف�ضْ
الِل  اجْلَ َذا  )يا  وقل:  اليمنى  ب�ضبابتك  ولوذ  حليتك  على  واقب�ض  الي�ضرى  يدك  ُمداّ  ثماّ 

اِر(. ْم �َضْيَبتي َعَلى الناّ ْوِل، َحرِّ وِد، يا َذا امْلَنِّ َوالطهَّ ْعماِء َواجْلُ َوالإِْْكراِم، يا َذا النهَّ
وهي  العظيم،  والثواب  الأجر  من  لها  ملا  موؤكدًا  ا�ضتحبابًا  الرغائب  ليلة  �ضالة  وت�ضتحب 

كالآتي:
ل خمي�ض من رجب، ثماّ ي�ضلاّي بني �ضالتي املغرب والع�ضاء اثنتي ع�ضرة ركعة  اأن ي�ضوم اأواّ
ات  اأَْنَزْلناُه( ثالث مراّ ا  ة َو)اإناّ يف�ضل بني كلاّ ركعتني بت�ضليمة يقراأ يف كلاّ ركعة فاحتة الكتاب مراّ
لِّ َعلى  ة: )َاللاّـُهمهَّ �ضَ الته قال �ضبعني مراّ ة، فاإذا فرغ من �ضَ و)ُقْل ُهَو اهلُل اأَحٌد( اثنتي ع�ضرة مراّ
َربُّ  و�ٌض  ُقدُّ )�ُضبُّوٌح  ة:  مراّ �ضبعني  �ضجوده  يف  ويقول  ي�ضجد  ثماّ  اآِلِه(،  َوَعلى  يِّ  الأُْمِّ ِبيِّ  النهَّ د  مهَّ حُمَ

وِح(، ثماّ ي�ضاأل حاجته. امْلَالِئَكِة َوالرُّ
�ضا )ع(. ومن املندوب يف هذا ال�ضهر زيارة الإمام الراّ

اآَتْيُتُموُهنهَّ  ا  ُخُذوْا مِمهَّ َتاأْ اأَن  َلُكْم  َيِحلُّ  َوَل  ِباإِْح�َضاٍن  َت�ْضِريٌح  اأَْو  ْعُروٍف  مِبَ َفاإِْم�َضاٌك  َتاِن  َمرهَّ اَلُق   )الطهَّ
(، من الظواهر التي تف�ضت بالآونة الأخرية يف املجتمع هي ظاهرة  ِ �َضْيئًا اإِلهَّ اأَن َيَخاَفا اأَلهَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللاّ
الطالق املتزايدة، واإذا ما علمنا اأن الهدف من و�ضع ال�ضريعة ال�ضماوية لقانون )الطالق( اإنا هو يف 
احلالت امل�ضتع�ضية التي ل ميكن الإ�ضالح فيها بني الزوجني واجلمع بينهما مبعروف فيكون فراقهما 
الديانات  بع�ض  خالف  على  حالل  واعتربه  قانونًا  للطالق  الإ�ضالم  �ضرع  وقد  اجتماعهما،  من  خري 
)عز  اهلل  عند  احلالل  )ابغ�ض  اعتربه  نف�ضه  الوقت  ويف  لكنه  والن�ضرانية..(  )كاليهودية،  املحرفة 
الظاهرة  لهذه  اأن  املجتمعات، غري  وجل((، فالطالق كما هو معروف ظاهرة عامة حتدث يف جميع 

اآثارًا اجتماعية ونف�ضية �ضلبية ترتكها على الأ�ضرة، فالطفل هو املت�ضرر الأكرب من هذه العملية.
 الأمر امللفت للنظر  هو اأن هذه الظاهرة �ضرعان ما انت�ضرت وب�ضكل كبري يف املجتمع العراقي 
بعد �ضقوط النظام املقبور، فالعدد الكبري من حالت الطالق جعلت الكثري من النا�ض يتوقفون عندها 

ويتاأملون يف اأ�ضباب تف�ضي هذه الظاهرة وخماطرها على املجتمع وكيفية احلد منها.
التغيري،  و�ضهولة  املادية،  احلياة  )حت�ضن  منها  تزايدها  وراء  اأ�ضباب  عدة  يرجح  من  هناك   
واختالف املزاجات والثقافات للمواطن العراقي، وامللل الذي ي�ضيب احلياة الزوجية، و�ضهولة اإيجاد 
والتقاليد  الأعراف  عن  بعيدًا  اللذات  عن  والبحث  الزوجني،  بني  التفاهم  لغة  وجود  وعدم  البديل، 
اأو  تاأين  التفكري بالطالق والنف�ضال بال  اإىل  بالتايل  الذي يدفع  الأمر  والأ�ضوة احل�ضنة..(،  والقيم 
التي  امل�ضاكل  فيها؛ كاحتواء  والإ�ضالح  ت�ضتوجب معاجلتها  الأ�ضباب وغريها  درا�ضة م�ضتقبلية، هذه 
بحث  الأوىل  ومن  وتتفاقم،  تتو�ضع  ل  اأن  على  املمكنة  الطرق  باأق�ضر  وحلها  الزوجني  بني  حت�ضل 
واأي�ضًا  منه،  واحلد  واأ�ضبابه  الطالق  م�ضكلة  لعالج  تعديلها  وحماولة  وامللمو�ضة  الواقعية  الأ�ضباب 
مراجعة النف�ض والتحلي بال�ضرب والأناة واملرونة لتقبل الطرف الآخر وت�ضحيح ما ميكن ت�ضحيحه 
يف العالقة الزوجية للوقاية من التفكك الأ�ضري، وقد وقف الكثري من املثقفني ورجالت الدين حول 
اأهم هذه الأ�ضباب، ل�ضيما مرجعنا املجدد )دام ظله( حيث اأكد يف كثري من كلماته على ح�ضن معاملة 
الزوجني لبع�ضهما وحل اخلالفات فيما بينهما اإذ قال �ضماحته )دام ظله(، يف اإحدى كلماته مبينا 
اأهمية ما اأقره ال�ضرع املقد�ض لكليهما: )احلق اأن الإن�ضان لو اطلع على الوظائف الزوجية للطرفني يف 
الإ�ضالم ملا حدث ما يحدث من النفرة والعزوف عن هذا الرتباط ال�ضريف بني الأزواج، وليعلم الكل 
اأن الإ�ضالم هو دين الرحمة، واملودة، واحلياة، والتعاطف الذي جاء به كتاب اهلل العزيز، والذي قد 
ْثِل  نُّ َعَلى اأن َياأُْتوْا مِبِ ِئِن اْجَتَمَعِت الإن�ض َواجْلِ حتدى العقول وما زال يتحداها قال اهلل �ضبحانه: )ُقل لهَّ
ُهْم ِلَبْع�ٍض َظِهريًا(، مل يكن هذا التحدي من جهة الف�ضاحة  ْثِلِه َوَلْو كان َبْع�ضُ َهـَذا اْلُقْران َل َياأُْتوَن مِبِ

والبالغة فقط، بل كان من جهة ما ت�ضمنه من الت�ضريعات اأي�ضًا يف �ضوء تف�ضريه من قبل الأحاديث 
ال�ضحيحة والروايات من اأهل البيت )ع(.

لو تاأملنا يف الزيجات الفا�ضلة لعرفنا اأن جميع امل�ضاكل اإنا تن�ضاأ من الربود يف العالقة الذي هو 
نقطة بدء امل�ضاكل، ومن جهة اأخرى عدم التزام اأحدهما اأو كليهما بالواجبات الزوجية جتاه الآخر، 
ولعلك  املقد�ض،  الإ�ضالمي  ال�ضرع  قبل  من  بالرحمة  املفعمة  وال�ضريفة  احلكيمة  الإر�ضادات  وكذلك 
ت�ضتغرب اإذا علمت اأن ال�ضارع قد اأباح للزوج الكذب يف الإطراء على جمال زوجته واإظهار التعلق بها 

لك�ضب مودة الزوجة.
�ضماحة  نفحات  من  بع�ض  عند  نقف  القومي،  املنهج  منها  ن�ضتل  اإ�ضالحية  بو�ضايا  نختم  ولكي 

املرجع )دام ظله(، اإذ يقول:
ا�ضتقرارها  عماد  هي  للمراأة  للمراأة،  ظله(  )دام  املرجع  �ضماحة  ي�ضع  طاملا  الأحوال  كل  ويف 
و�ضالحها، واإنها ثمرة منها تتجذر �ضالح اأ�ضرتها، وموؤكدًا يف الوقت نف�ضه على ترابط هذه الأدوار 

وت�ضل�ضلها، وهي:
الأول: كبنت �ضمن اأ�ضرة الوالدين.

الثاين: كزوجة يف بيت زوجها ومتثل عن�ضرًا اأ�ضا�ضيًا لتكوين اأ�ضرة حديثة.
الثالث: كاأم لالأطفال.

وبكيانها  الفا�ضلة،  املراأة  واأو�ضاف  ال�ضريفة  املعاين  وتكت�ضب  وترتبى  تتعلم  الأول  دورها  ففي 
مثال  اأف�ضل  )ع(  الزهراء  وكانت  املتبادل،  واحلنان  بالعطف  والديها  قلب  والعاطفي متالأ  الطفويل 

لذلك على مر التاريخ، ولذلك لقبت )باأم اأبيها(.
والدور الثاين: هي رفيقة حياة الزوج وال�ضكن له، تع�ضده وتاأخذ بيده من خالل توفري الراحة 
له ليتمكن من موا�ضلة الن�ضال واجلهاد يف معرتك احلياة، وكانت الزهراء )ع( خري مثال يف ذلك، 
م اهلل  ت )ع( لعلي بن اأبي طالب )ع( كل ما يتمناه الزوج من املراأة كزوجة، ولعله لذلك َحرهَّ وقد َوفرهَّ

�ضبحانه على علي بن اأبي طالب )ع( الزواج بامراأة اأخرى يف حياتها )ع(.
وعليه نخل�ض لنتيجة، اأن يف الوقت الذي �ضدد فيه الإ�ضالم على العفاف واأكد عليه للرجل واملراأة 
اأن تكون مفعمة لكل ما يقوي  الزوجية يجب  الأدوار  اأن  ُيلحظ  اأن  اأي�ضًا  بحد �ضواء، كان من الالزم 
وي�ضدد على تطوير هذه العالقة، وي�ضري بها نحو التواد والتحاب بكل الو�ضائل وخمتلف ال�ضبل املوافقة 

لل�ضرع املقد�ض.

اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(* ل تكنْ مِمّن... يَستكثِر مِن طاعته ما يَحْقِرُه مِن طاعة غيره، فهو على الناس طاعِن، ولنفِسه مُداهِن.
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�س: هل يحق لنا �سراء ال�سمك من املحالت 
التي اأ�سحابها غري م�سلمني؟

اأكلها  ويجوز  امل�ضلم  ب�ضرائها من غري  باأ�ض  ل  ج: 
اإذا ُعلم باأن �ضيدها بالطريقة التي ل تتنافى واأحكام 
ال�ضريعة الإ�ضالمية مبوت ال�ضمك خارج املاء مع اإحراز 

كونها ذات فل�ض.
�س: رجل م�سلم جل�س على مائدة ياأكل ثم 
رجل  جاء  اأكله  من  ينتهي  اأن  وقبل  فرتة  بعد 
وبداأ  قبالته  اخلمر  قنينة  وو�سع  م�سلم  غري 
اأن يبقى على املائدة  ي�سرب، هل يجوز للم�سلم 

اأم يرتكها اإىل مكان اآخر؟
تلك  عن  الن�ضراف  تقدم  ما  على  يجب  نعم  ج: 

املائدة.
�س: تتكون بع�س املواد احلافظة من اأ�سول 
حيوانية غري مذكاة ونحن ل نعلم حقيقة هذه 
املكونات مباذا نحكم على تلك الأغذية املعلبة؟

ج: يحل اأكلها مع جهالة كونها من اأ�ضل حيواين، 
نعم اإذا  اأخرب من جهة موثوق بها اأن اأ�ضل كون املواد 
يجز  مل  حملل  غري  اأو  مذكى  غري  حيواين  احلافظة 

اأكلها.
حيوانات  من  ت�ستخرج  الزيوت  بع�س  �س: 
غري جائز اأكلها وكذلك احلال بالن�سبة لبيو�س 

الأ�سماك املحرم اأكلها ما حكم كل منها؟
ج: بيو�ض الأ�ضماك املحرمة ل يحل اأكلها وكذلك 

الدهون اأي�ضًا.
�س: هل يجوز �سرب الع�سائر من يد كتابي؟

ج: اإذا كانت الع�ضائر داخل علب معدنية اأو قناين 
اأما  باليد جاز �ضربها،  يعلم م�ضها  زجاجية مغلقة ومل 
ب  ت�ضراّ احتمال  وقوة  بالأقداح  اآنية  تعبئتها  كانت  اإذا 

النداوة مب�ضها باليد فال يجوز �ضربها.
من  بن�سبة  امل�سروبات  بع�س  تخلط  �س: 

الكحول ت�سل اإىل  2% فهل يجوز �سربها؟
كالعالج  ال�ضرورة  حالة  يف  اإل  يجوز  ل  ج: 

ال�ضروري.
اأوربي  بلد  يف  الع�سائر  يبيع  م�سلم  �س: 
من  فيهم  منه  ي�سرتون  الذين  الرواد  ولكن 
يجحد وجود الل اأو يعبد غري الل كالبوذيني 
وغريهم فهل يجوز لنا �سرب الع�سري منه اأم ل؟

الأوربي  البلد  يف  امل�ضلم  من  الع�ضري  �ضرب  ج: 
من  يطلب  ـ  ال�ضوؤال  مفرو�ض  ويف  ذاته.  بحد  جائز. 
الإ�ضكال  لدفع  املطلق  باملاء  الكوؤو�ض  تطهري  البائع 

احلا�ضل عند تناول الع�ضري.
الثلج  مكعبات  ا�ستعمال  يجوز  هل  �س: 
اليد  اأن  علمًا  اإ�سالمية  غري  بالد  يف  املنتجة 
العاملة ل تلم�سها. وما احلكم يف حالة مل�سها من 

عابد لغري الل؟
جاز  مل�ضها  عدم  يف  الطمئنان  اأحرز  اإذا  ج: 
ترك  كان  الطمئنان  ح�ضول  عدم  ومع  ا�ضتعمالها 

ا�ضتعمالها واجبًا لت�ضرب النجا�ضة اإليها بامل�ض.
�س: يف حفلة خا�سة ا�سطر احد ال�سيوف 
ثم  حرجًا  نبيذًا  فيها  كاأ�سًا  ي�سرب  اأن  امل�سلمني 

ترك املجل�س فما حكمه وكيف ال�سبيل؟
ج: يعزر ثم ي�ضتغفر اهلل بعدم العودة ملثلها واعلم 
ويرى يف  الإن�ضان  الذي قد يح�ضه  الإحراج  اأن  اأخي  يا 
ذلك م�ضوغًا لرتكاب املحذور ل يعد م�ضوغًا �ضرعيًا فال 

يغرنك ال�ضيطان واهلل الهادي اإىل �ضبيل الر�ضاد.
م�سنوعة  والأحزمة  القما�سل  بع�س  �س: 
الطريقة  على  مذبوح  غري  حيوان  جلد   من 
ال�سالة  يجوز  وهل  جن�سة  هي  فهل  الإ�سالمية 

بها؟
من  امل�ضنوعة  اجللدية  احلاجات  اأن  املعلوم  ج: 
جلد حيوان غري مذبوح على الطريقة الإ�ضالمية جن�ضة 

ول يجوز ال�ضالة بها اإطالقًا.
اأكلها  يحل  ل  التي  احليوانات  جلود  �س: 
يف  لب�سها  يجوز  هل  املفرت�سة  كاحليوانات 
اإىل  بها  الدخول  اأو  ال�سالة  غري  يف  اأو  ال�سالة 

املراقد والعتبات املقد�سة ونحن نرتديها؟
غري  احليوانات  جلود  يف  ال�ضالة  جتوز  ل  ج: 
يف  اأما  والذئب  والثعلب  والنمر  كالأ�ضد  الأكل  املحللة 
غري ال�ضالة فيجب الحرتاز من و�ضول الرطوبة اإليها 
اإىل  النجا�ضة  �ضريان  ياأمن من  ل  بها حيث  التعرق  اأو 

اجل�ضم بالتالقي اإن مل تكن مذكاة.
يلب�سون  اأوربا  يف  ال�سبان  بع�س  �س: 
الأقراط اأو القالئد الذهبية بزعمهم اأن هذه 
ال�سالة  تبطل  وهل  ذلك  يجوز  فهل  )مودة( 

فيها؟
كان  �ضيغة  باأي  الذهب  لب�ض  للرجال  يجوز  ل  ج: 

لب�ض  يجوز  نعم  ال�ضالة  غري  اأم  ال�ضالة  يف  �ضواء 
الذهب الأبي�ض امل�ضمى )بالتني( املح�ض.

�س: احلرير الطبيعي جائز للن�ساء فهل هو 
جائز للرجال اأي�سًا وهل تبطل ال�سالة فيه ولو 

كان مما ل ي�سرت العورة؟
ول  الطبيعي  لب�ض احلرير  الرجال  ج: يحرم على 
باأ�ض اإذا كان مما ل ميكن �ضرت العورة به كربطة العنق 
حريرية  غري  بخيوط  الطبيعي  احلرير  مزج  اإذا  وكذا 

بحيث خرج عن ا�ضم احلرير اخلال�ض.
�س: اعتادت ال�سركات الأوربية طبع )تي 
�سريت( يحمل �سور مغنني ومغنيات كدعاية لهم 
اأو اإنتاج تابع ل�سركة معينة ت�سنع ال�سجائر اأو 
ذلك  كل  عاريات  راق�سات  �سورة  اأو  اخلمور 

بق�سد ترغيب امل�سرتي فهل يجوز ارتداوؤه؟
ج: يحرم لب�ضها يف ال�ضالة اأو الجتار بها اإذا اأدى 

ذلك اإىل التحلل اخللقي وانت�ضار الرذيلة.
ومو�سيقى  حمللة  مو�سيقى  هناك  هل  �س: 

حمرمة وما حدودها؟
ج: نعم وحدود الأوىل بكونها غري منا�ضبة ملجل�ض 
اللهو  ملجال�ض  منا�ضبتها  الثانية  وحدود  واللعب  اللهو 
الدين  ر�ضالتنا  فراجع  التف�ضيل  رمت  واإذا  واللعب، 

القيم )املعامالت ـ الق�ضم الأول( واهلل الهادي.
واأغاين  حمللة  اأغاين  هناك  هل  �س: 

حمرمة وما حدودها؟
على  املحتوي  الكالم  هو  املحرمة:  الأغاين  ج: 
به  ويلحق  واللعب  اللهو  اأهل  عند  املتداولة  الأحلان 
البيت  اأهل  ومدائح  والأدعية  الكرمي  القراآن  قراءة 
ويتحقق  الكيفية  بنف�ض  كانت  اإذا  ال�ضالم(  )عليهم 
عن�ضرين:  على  ال�ضوت  ا�ضتمال  املحرم  الغناء  معنى 
اأ�ض�ض  على  ال�ضوت  مقاطع  وتنظيم  الرتجيع  احدهما 
يف  واخلفة  الطرب  خللق  �ضالحيته  ثانيهما  الغناء، 
نف�ض امل�ضتمع، واأما اللحن الذي ل ينطبق عليه العنوان 

ال�ضالف فلي�ض حمرمًا بذاته.
�سماعه  يجوز  فهل  الرجل  غنى  اإذا  �س: 
ال�سامع كما  باعتباره ل يبعث الطرب يف نف�س 

لو غنت امراأة ذات �سوت رخيم؟
ج: الغناء حرام، �ضواء اأكان مبعوثًا من �ضوت رجل 
اأم امراأة ما دام يحمل عنوان جمان�ضته ملجال�ض اللهو 

واللعب.

االستفتاءات

اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(* ل تكنْ ممّن... ينافس فيما يَفنى، ويُسامِح فيما يبقى.


