
وله ثمن(، 
يء �إلاّ 

رية ومعادلة )ما ِمن �ش
حمو

 لنتاأمل يف 
نَّا َمن ل يطمع فيها؟ وهنا جلنَّة لها ثمن �أم ل؟ وَمن مِّ

ف�شه هل �
ت�شاءل يف ن

نَّا ل ي َمن مِّ

هنا نقف عند تف�شري �شماحة 
(، ولكن كيف؟  

الِْعَباِد
ٌف ِب

ُ َروؤُو ِ َو�للاّ
اِت �للاّ ِتَغاء َمْر�شَ

ُه �ْب ن َي�ْشِري نَْف�شَ
�لنَّا�ِس َم

ه تعاىل: )َوِمَن 
جلو�ب يكمن يف قول

و�

و�ل�شر�ء 
 �لبيع 

انه، فعملية
 يتعامل مع �لل �شبح

ه وتبني عظمة َمن
 لتنو

 �ل�شريفة جاءت
ملباركة �إذ يقول: �إن هذه �لآية

لآية �
�ملرجع )د�م ظله( لهذه �

انه، 
لل �شبح

 �لعبد وبني �
ر�ء بني

ع و�ش
ية بي

ها �لذ�ت، فهناك عمل
(، و�جلميل يف ذلك �أن ثمن

جلناّة
س و�شر�وؤها لها مقابل، ومقابلها )�

ع �لنف�
ي بي

�أ

ِبيِل �للاِّ  يِف �شَ
َقاِتلُوَن 

جَلنَّةَ ُي
ُهْم َو�أَْمَو�لَُهم ِباأَنَّ لَُهُم � َنُف�شَ نَي �أ

َن �مْلُوؤِْمِن
ى ِم  ��ْشَتَ

َ نَّ �للاّ جلنة، )�إِ
رة، وقيمة �

ن قيمة �لآخ
لإن�شا

ن يعرف �
ك بعد �أ

وذل

ُهَو �لَْفْوُز 
 ِبِه َوَذِلَك 

َباَيْعُتم
ْ ِبَبْيِعكُُم �لَِّذي 

ُرو� َتْب�شِ  َفا�شْ
ى ِبَعْهِدِه ِمَن �للاِّ

ْن �أَْوَف
ِل َو�لُْقْر�آِن َوَم

جِني �ِة َو�لإِ
�لتَّْوَر

اً يِف  َعلَْيِه َحقاّ
َن َوُيْقَتلُوَن َوْعد�ً 

َفَيْقُتلُو

ط، وهنا �شيكون 
حانه فق

�شاً لل �شب
لإن�شان عبد�ً خال

ده �أنف�شهم، �أي �أن ي�شبح �
ىل ي�شتي من عبا

 وتعا
حانه

�لَْعِظيُم(، فاإن �لل �شب

لل، فاإذ� �أ�شبح 
يا و�لآخرة منح�شر يف تقوى �

يف �لدن
جاة 

ق �لن
لإن�شان �أن طري

ها تتم �إذ� عرف �
ة فاإن

 �ملعامل
نة، �أما

كاً للج
�لعبد مال

ةُ �لَِّتي 
نَّ لل �أن تكون، )ِتلَْك �جْلَ

مه لها حيث ُيريدها �
 ��شتخد�

بالتايل �شيكون
نه، و

شه بيد �لل �شبحا
لإن�شان متقياً �شتكون نف�

�

�تنا يف عني 
حنا وذو

و�أرو�
�شنا 

نا �أنف
ز ��شمه( نكون قد و�شع

للباري )ع
ت�شليم 

ى و�ل
فبالتقو

اً(،  نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمن َكاَن َتِقياّ

يا و�لآخرة.
ري �لدن

�شننال خ
بالتايل 

نه، و
لل �شبحا

�شا �
ر

 باملوؤمنني 
يف �لقر�آن

ت �ملوؤمنني 
حة �ملرجع: )�إن عزة ذ�

نيا، فيقول �شما
ري �لد

ن لنا خ
�أما كيف �شيكو

لل، وهكذ� 
طة با

شالة لأنها مرتب
( بالر�

ر�شول )�س
زة �ل

(، و�إن ع
ر�شول �لأعظم )�س

 وبال
�أنف�شهم

حنا 
ننا �إذ� �أ�شب

ية، �أ
قة و�قع

هنا ن�شل �إىل حقي
(، و

زة باإميانهم بالل
ني �لع

باملوؤمنني وع

ني للمعنى 
ُل ي�شٍر م�شتذوق

ننا ن�شبح ِبك
ه، فاإ

ز ��شم
�أعز�ء متم�شكني بدين �لل ع

و�أخري�ً  لأجلها،  وتعاىل 
حانه 

�شب �لل  خلقنا  �لتي  حياة 
لل �حلقيقي 

 و�شتكون �أكرث جديةً 
طاء،

 و�لع
تنا للخري

�شُتكر�س �أهد�ف حيا

يا و�لآخرة.
ري �لدن

و�شري�ً خل

غ  مبلاّ فكل  �لطاهرين  و�لأئمة  و�لر�شل  �لأنبياء  وظيفة  �لتبليغ  �إن 
	•

بالبالغ  منها  ذمته  تفريغ  يف  ي�شعى  �أن  يجب  عظمى  م�شوؤولية  عاتقه  على  يحمل 

و�لن�شيحة.

�أن يكون �لتعدد �لطائفي و�لعرقي و�لديني يف �لعر�ق م�شدر قوة  يجب 
	•

وعزة.

يجب �لتقيد باأد�ء �لفر�ئ�س و�لو�جبات من �أعمالنا مبا يتنا�شب ويالئم 
قد�شيتها•	

و�لرقي،  �لتقدم  �لإ�شالمية نحو  �لأمة  تنه�س  �أن  و�لتعلم ميكن  بالتعليم 
	•

غري �أن تزكية �لنف�س مقدمة على �لتعلم
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إن التبليغ وظيفة األنبياء والرسل واألئمة الطاهرين فكل مبّلغ يحمل على عاتقه 
مسؤولية عظمى يجب أن يسعى في تفريغ ذمته منها بالبالغ والنصيحة.

مكتب  كلمة  ظله(  )د�م  �ملرجع  �شماحة  مكتب  مدير  �لنجفي  علي  �ل�شيخ  �شماحة  �ألقى 
�شماحة �ملرجع )د�م ظله( يف �ملوؤمتر �لتبليغي �لأول، و�لذي �أقامته �لعتبة �حل�شينية �ملطهرة، 
وذلك لن�شر ثقافة �لوعي و�لفكر �لإ�شالمي �ل�شحيح، عن طريق �ملبلغني وذلك لقرب �لزيارة 
�ل�شعبانية �ملباركة، حيث ح�شر �ملوؤمتر جملة من ممثلي �ملرجعيات �لدينية يف �لنجف �لأ�شرف، 

و�أ�شاتذة �حلوزة �لعلمية وف�شالئها.
قد  �لروؤى  يف  وتنوع  ثقافات  ثمة  �أن  عزه(  )زيد  �لنجفي  علي  �ل�شيخ  �شماحة  و�أكد  هذ� 
�ملبلغني  �شعي  باأهمية  �لإميان  من  لبد  لذ�  �ملتنوع،  �لعر�قي  جمتمعنا  طبقات  مع  متازجت 
�ملجتمع  وخ�شو�شًا  �لعزيز،  وطننا  �أبناء  ون�شح  �إر�شاد  يف  بالهتمام  و�مل�شلحني  و�ملر�شدين 
�ملوؤمن �ملتمثل باأتباع �أهل �لبيت )ع(، وليوؤكد على �أهمية هذه �لر�شالة �خلالدة �لتي من �أجلها 
جاء �لأنبياء و�لر�شل و�لأولياء، فاأن �لإ�شالح و�لإر�شاد يقع على عاتق رجالت �لدين و�ملبلغني 
�لف�شالء، هذ� وتناول �شماحته جملة من �ملفرد�ت ذ�ت �ل�شلة، نتك �لقارئ �لكرمي مع ن�س 

بيان �شماحة �ملرجع )د�م ظله(:

ب�شري  ال�شيخ  الكبري  الديني  املرجع  العظمى  اهلل  اآية  �شماحة  مكتب  بيان 
احل�شينية  العتبة  يف  الأول  واملبلغات  املبلغني  مل�ؤمتر  ظله(  النجفي)دام  ح�شني 

املطهرة، للتبليغ يف امل�اكب احل�شينية للزيارة ال�شعبانية 1432هــ.

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْشِم اهللَّ
�مليامني  �لطهر  و�له  حممد  بريته  خري  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لعاملني  رب  لل  �حلمد 

و�للعنة �لد�ئمة على �شانئيهم �إىل يوم �لدين. 
وَن �إِىَل َعاِلِ  دُّ ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُشوُلُه َو�مْلُوؤِْمُنوَن َو�َشُتَ ى �للاّ قال �لل �شبحانه: ))َوُقِل �ْعَمُلوْ� َف�َشرَيَ

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن( �شدق �لل �لعلي �لعظيم. ُئُكم مِبَ َهاَدِة َفُيَنبِّ �ْلَغْيِب َو�ل�شَّ
�ملجتمع يتكون من طبائع خمتلفة ومن �شر�ئح متفاوتة وبتبع ذلك تختلف �مل�شوؤولية من 
�شخ�س �إىل �شخ�س �آخر، ومن جهة �إىل جهة �أخرى، فاملجتمع بجميع �أطيافه وكافة �شر�ئحه 
و�جبه  عن  عن�شر  تخلى  و�ن  وم�شوؤولياته  و�جباته  عن�شر  ولكل  ع�شو  فلكل  �لو�حد  كاجل�شد 

جتاه نف�شه وجتاه �لآخرين �أدى ذلك �إىل ف�شاد �ملجتمع ومع 
م�شوؤولية  له  من  تخلى  فلو  و�مل�شوؤوليات  �ملر�تب  �ختالف 
على  �شرره  كان  غريه  و�جبات  من  �أهم  وو�جب  عظمى 
�ملجتمع �أكرث من �ل�شرر �ملتوقع ح�شوله من تخلي غريه عن 

م�شوؤولياته. 
�لتي  �لعلمية  �حلوزة  ر�شالة  وحمل  و�لتوجيه  فالتبليغ 
هي ر�شالة �لإ�شالم تنبعث من �لتعاليم �مل�شتقاة من �لقر�آن 
�أهم  من  �لطاهرين)ع(  �لأئمة  وتوجيهات  �لنبوية،  و�ل�شنة 
من  وحمايته  �ملجتمع  توجيه  فاإن  �ملبلغني  على  �لو�جبات 
خالل بيان �لأحكام �ل�شرعية وحفظه من �ملوؤثر�ت �ملف�شدة 

ومن �لتفعيالت �ل�شاذة وظيفة كل مبلغ. 
�أيها �لأخوة �ملبلغون و�لأخو�ت �ملبلغات �إن �لتبليغ وظيفة 

�لأنبياء و�لر�شل و�لأئمة �لطاهرين فكل مبلاّغ يحمل على عاتقه م�شوؤولية عظمى يجب �أن ي�شعى 
يف تفريغ ذمته منها بالبالغ و�لن�شيحة. 

و�علمو� �أيها �لأخوة �أن �ل�شعب �لعر�قي �ملظلوم مراّ من �لع�شور �ملظلمة فقد �أفقدته �لأيدي 
�مل�شتوى  هبط  فقد  �لأ�شعدة  جميع  يف  �لتخلف  من  �لتخل�س  على  تعينه  �لتي  �لقوة  �لغا�شمة 
�لعلمي و�لثقايف و�لأكادميي �إىل �أدنى مرتبة و�أُبعد ق�شر� عن �لتعاليم �لدينية فمعظم �ل�شباب 

يجهل �ملبادئ �لأوىل من �لدين �حلنيف فالو�جب على �ملبلغني �للتفات �إىل هذ� �ملعنى. 
وهناك م�شكلة �أخرى وهي م�شكلة فقد�ن �لثقافة �ل�شيا�شية و�لجتماعية مما جعل �ل�شعب 
�لنا�س  تثقيف  يف  �حلثيث  �ل�شعي  �ملبلغني  فعلى  و�شمال  ميينا  �لأيدي  تتلقفه  �لريح  مهب  يف 
وربطهم باحلوزة �لعلمية لي�شقو� طريقهم �إىل �لوعي �ل�شيا�شي و�لجتماعي يف �شوء �لتعليمات 

�ل�شادرة من �ملر�جع يف �لنجف �ل�شرف. 
�أرجو �لل �شبحانه �أن يعينكم جميعا على حتمل �مل�شوؤولية و�ن يجعل �ل�شهر �ملبارك منبع 
�خلري�ت كما �رجوه تعاىل �أن يدفع عن هذ� �ل�شعب �ملظلوم كل �أذى ويحميه من ظلم �لظاملني 

ويطهر هذه �لأر�س �أر�س �لر�فدين من رج�س �لإرهابيني �إنه ويل �ل�شاحلني. و�ل�شالم 

سماحة المرجع )دام ظله( يفيض على زائريه بالمبعث الشريف سماحة المرجع يستقبل رئيس الطائفة المسيحية في الجنوب
بالنصح واإلرشاد

�لتعدد  يكون  �أن  )يجب 
و�لديني يف  و�لعرقي  �لطائفي 
وعزة(،  قوة  م�شدر  �لعر�ق 
لدن  �لكلمات من  جاءت هذه 
ظله(  )د�م  �ملرجع  �شماحة 
�لبابا  �لق�س  ��شتقباله  لدى 
�لطائفة  رئي�س  �لبنى  عماد 
�لعر�ق،  جنوب  يف  �مل�شيحية 
و�ل�شيد رئي�س جلنة �لأقليات �لدينية 

يف جمل�س حمافظة �لب�شرة �شعد متى 
�أهمية  على  ذلك  بعد  ليوؤكد  بطر�س، 
رو�بط  وتعزيز  �لعر�قية  �للحمة  تقوية 
�لأخوة ومتتينها فيما بني �أبناء �لوطن 
�أعرب �لبابا �لبنى  �لو�حد. من جانبه 
مدينة  �إىل  بزيارته  �شعادته  مدى  عن 
�إعجابه  �إىل  م�شريً�  �لأ�شرف،  �لنجف 
وعن  �ملباركة،  �ملدينة  هذه  برجالت 

مدى �شعادته بهذ� �للقاء.

�لبيت  �أهل  �أتباع  من  عدد  ز�ر 
تو�فدو� على  و�لذين  �ل�شالم(  )عليهم 
خمتلف  من  �ل�شرف،  �لنجف  مدينة 
�أنحاء �لعر�ق وبع�س �لدول �لإ�شالمية، 
�إذ  �ملبارك  �ملبعث  يوم  ذكرى  لإحياء 
�شماحة  مكتب  �جلموع  هذه  ز�رت 
�ألقى  حيث  ظله(  )د�م  �لديني  �ملرجع 
�ملنا�شبة  بهذه  �ملهنئني  �أمام  �شماحته 

جملة من �لكلمات �لأخالقية و�لن�شائح 
على  حثهم  كما  �لأبوية،  و�لإر�شاد�ت 
�أهمية تناول �شرية �لنبي �لأكرم )�س( 
وهي  بها  جاء  �لتي  بر�شالته  و�لتم�شك 
على  و�لعمل  �خلالدة  �لإ�شالم  ر�شالة 
حث  �لتي  �ملبادئ  تلك  على  �حلفاظ 
عليها و�ل�شري على نهجه ونهج �أهل بيته 

�لأطهار )ع(.











        











      


  







         
  




                 







ل� مل يبق من الدنيا اإل ي�م واحد لط�ل اهلل عز وجل ذلك الي�م حتى يخرج رجل من ولدي ميالها 
عن احل�شني عليه ال�شالمعدل وق�شطا كما ملئت ج�را وظلما 
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�لوفود  ظله(  )د�م  �ملرجع  �شماحة  ��شتقبل 
�حلور�ء  ها�شم  بني  لبوة  وفاة  بذكرى  �ملعزية 
خمتلف  من  قدمت  �لتي  �ل�شالم(،  )عليها  زينب 
�لإ�شالمي،  �لعال  دول  ومن  �لعر�ق  حمافظات 
حتدث �شماحته عن �ملو�جهة �لتي د�رت بني زينب 

)عليها �ل�شالم( ويزيد )عليه �للعنة( لتكمل بها ما 
بد�أه �شيد �ل�شهد�ء )عليه �ل�شالم( يف معركة �لطف 
وليربز بحديثها �أمام �لعال من هو طاغية �لع�شر؟ 
ومن �لذي خرج على �إمام زمانه؟ لت�شع بذلك حدً� 
جلربوت �لطاغية ليكون مثاًل لأمثاله من �جلبابرة.

يجب التقيد بأداء الفرائض والواجبات من أعمالنا بما يتناسب ويالئم قدسيتها

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل أشبااًل من حفظة القرآن 
الكريم من مدينة قم المقدسة

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل الوفود المعزية بذكرى وفاة 
السيدة زينب )سالم اهلل عليها(

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل وفدًا من أبناء دولة الكويت

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل الوفود المهنئة بوالدة 
مولى الموحدين )عليه السالم(

سماحة المرجع )دام ظله( يستقبل وفدًا من الشباب الناشطين في 

تطوير ورعاية الشباب..

�إن لكل �إن�شان �شفات يتحلى بها ويعرف على 
�لب�شر،  باقي  عن  �ل�شفات  بتلك  ويتميز  �أ�شا�شها 
�لوجل عند  ،�لتي منها  وللموؤمن �شفات يعرف بها 
�لآخرة  عذ�ب  من  فاخلوف  �شبحانه،  �لل  ذكر 

)عز  �لبارئ  بقدرة  �لإميان  من  نابع  جهنم  ونار 
وجل(، كما �أن من �ل�شفات �لتي يتميز بها �ملوؤمن 
يزيد  �ل�شريفة عند تالوتها وذلك  بالآيات  ،�لتفكر 
�ملوؤمن �إميانا ومت�شكًا بالإ�شالم وباآل �لبيت )عليهم 
�ل�شالم(، جاء هذ� �حلديث لدى ��شتقبال �شماحة 
ليوؤكد  بغد�د،  �أهايل  من  لوفد  ظله(  )د�م  �ملرجع 
باأد�ء  �لتقيد  �شرورة  على  ذلك  بعد  ظله(  )د�م 
يتنا�شب  مبا  �أعمالنا  من  و�لو�جبات  �لفر�ئ�س 

ويالئم قد�شيتها. 

ملجموعة  ظله(  )د�م  �ملرجع  �شماحة  بارك 
�لكرمي، من مدينة  للقر�آن  �لأ�شبال �حلافظني  من 
قم �ملقد�شة يف �إير�ن، ومقدمًا جملة من �لن�شائح 
على  �ملوؤمنني  جميع  حث  مقدمتها:  يف  كانت  �لتي 
�لوقت  يف  م�شريً�   ، وتالوته  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ 
و�إىل  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  �لتدبر  �أهمية  على  نف�شه 
�أهمية �لتعلم �لتي هي من �أهم ما حثت عليه معجزة 

�لع�شور )�لقر�آن �لكرمي(، فبالتعلم و�لتعليم ميكن 
و�لرقي،  �لتقدم  نحو  �لإ�شالمية  �لأمة  تنه�س  �أن 
�أن تزكية �لنف�س مقدمة على �لتعلم يف حمور  غري 
�ملعارف  حماور  من  وغريها  �لقر�آين  �لن�شح 
�لإ�شالمية بل وحتى يف باقي �لعلوم، فتكون �لتزكية 
مقدمة على �لتعلم، هذ� وقدم �شماحته دعاءه يف �أن 
يحفظ �لأمة �لإ�شالمية وياأخذ بها نحو بر �ل�شالح. 

)د�م ظله(  �ملرجع  �شماحة  ��شتقبل 
حث  �لكويت،وقد  دولة  �أبناء  من  وفدً� 
على  لقائهم  عند  حديثه  يف  �شماحته 
�شرورة �أد�ء �لعباد�ت بال�شروط �لفقهية 
بخالقه،  �لإن�شان  تربط  �لتي  وبالطريقة 
بارتباطها  م�شروطة  �لعبادة  فروح 
�لعبادة  وتكتمل  وجل(  )عز  بالبارئ 

بالإتقان �لفقهي يف �أد�ئها.
زيارة  �أهمية  �إىل  �شماحته  و�أ�شار 

و�شرورة  �لعر�ق  يف  �ملقد�شة  �ملر�قد 
تاأديتها على �أح�شن وجه ومبا ين�شجم 
�ملطهرة  �لأ�شرحة  تلك  وقد�شية 
مر��شيم  �أد�ء  عن  �لن�شغال  وعدم 
و�لتذكر  �لدنيوية  باملباهج  �لزيارة 
�ل�شبابيك  تلك  خلف  �أن  د�ئمًا 

باأنف�شها  جادت  مقطعة  �أج�شادً� 
�لدين  ��شتقامة  �أجل  من  �لطاهرة 

�ملحمدي �لأ�شيل.

عام  كل  من  رجب  من  ع�شر  �لثالث  يف 
ي�شتقبل �شماحة �ملرجع )د�م ظله( �لوفود �لر�شمية 
�لتهاين  لتبادل  وخارجه  �لعر�ق  من  و�ل�شعبية 
�ملتقني  �إمام  �شيعة  من  �ملوؤمنني  مع  و�ملباركات 
وموىل �ملوحدين علي بن �أبي طالب )عليه �ل�شالم( 
وليتحدث �شماحته عن �لأدو�ر �لتي مار�شها )عليه 
�ل�شالم( من �أجل �إعالء كلمة ل �إله �إل �لل حممد 
�لأ�شيل،  �ملحمدي  �لدين  و��شتقامة  �لل  ر�شول 
�لطاهرة  �لبقعة  هذه  يف  �ل�شالم(  )عليه  فولدته 
�لتي ل ي�شبق لأحد �أن يولد فيها كانت �إيذ�نا ببدء 
بعثة  بعد  مو�قفه  �أما  �لعال،  �شي�شهدها  �أحد�ث 
�تقد  نرب��شًا  فكانت  و�آله(  عليه  �لل  )�شلى  �لنبي 

ليظهر نور �حلق و�لإخال�س من �أجل �لدين و�شمان 
�لنبي  وفاة  بعد  جرت  �لتي  �لأحد�ث  و�أما  بقائه، 
فلم  حلقه  و�شلبه  و�آله(  عليه  �لل  )�شلى  �لأكرم 
�لإ�شالم  ن�شر  �أجل  من  ومتا�شكًا  �إ�شر�ر�  �إل  تزده 
بني جميع �لأمم، م�شريً� �إىل �شرورة �لقتد�ء بهذه 
على  �شماحته  �أكد  وقد  هذ�  �لعظيمة،  �ل�شخ�شية 
بالقيم  جميعًا  �لعر�ق  �أبناء  يتم�شك  �أن  �شرورة 
و�لأخالق �لتي ر�شمها موىل �ملوحدين �أمري �ملوؤمنني 
ج�شده  �حت�شنت  �لتي  �لأ�شرف،  �لنجف  و�أن  )ع( 
به  ي�شتنري  وم�شعاًل  منارً�  و�شتبقى  باقية  �لطاهر 

جميع �أبناء �لعر�ق، بل و�لعال �لإ�شالمي.

��شتقبل �شماحة �ملرجع )د�م ظله( وفدً� من 
�شوؤون  ورعاية  تطوير  جمال  يف  �لنا�شطني  �ل�شباب 
�لإن�شان،  �ل�شباب، ومن �ل�شالعني يف �شوؤون حقوق 
قد  �لعر�قي  �لإن�شان  �أن  حديثه  يف  �شماحته  �أكد 
تعر�س خالل �حلقبة �ملا�شية �إىل م�شايقات نف�شية 
وعرقي  طائفي  �أ�شا�س  على  وتهمي�س  وج�شدية 
تعر�شو�  ونف�س من  فكر  �لكبري يف  �لأثر  ترك  مما 
�إنهاء هذه �لت�شرفات  �إىل  لهذه �مل�شايقات، د�عيًا 
و�لعمل على بناء جمتمع قوي فكريًا وثقافيًا، موؤكدً� 
على �شرورة حماية كر�مة �ملو�طن �لعر�قي و�شون 
�إطار  يف  �لتعبري  يف  حريته  على  و�حلفاظ  حرياته 
تاأخذ كل  �أن  �إىل �شرورة  يتجاوزه، منبهًا  حمدد ل 

�لتعاليم  �لإن�شان  حقوق  ودعاة  �لتحرر  حركات 
و�لقيم �لتي عا�شت يف �شمري �أبناء �لعر�ق، م�شريً� 
�أن �لإ�شالم �إذ� ما �أخذ بعني �لعتبار �شيكون �لعالج 
�لناجع و�لأ�شيل حلفظ حقوق كل �لب�شرية بل وحتى 
و�شع حقوق  �شرحًا عن  �لوفد  وقدم  �لطبيعة. هذ� 
�لإن�شان يف �لعر�ق ودورهم يف �لك�شف عن �حلالت 
�مل�شبوهة، من جانب �آخر �أكد �شماحته على �شرورة 
على  موؤكدً�  �مل�شتقبل،  قادة  فهم  �ل�شباب،  رعاية 
�لوطن  حب  على  �أبناءنا  وتروي�س  تربية  �أهمية 
�شباب  ي�شتحق  فالعر�ق  و�لتطور  �لتطلع  روح  وزرع 

يتحملون م�شوؤولية �لنتماء له.

ل�شاحب هذا الأمر غيبتان ، اإحداهما تط�ل حتى يق�ل بع�شهم : مات ، وبع�شهم : قتل ، وبع�شهم: 
عن احل�شني عليه ال�شالمذهب..
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و�حدة  و�لثقافية  �لفكرية  �لتنمية 
من �أهم �أهد�ف موؤ�ش�شة �لأنو�ر �لنجفية، 
بالفكر  �لنهو�س  على  حر�شت  �لتي 
وتنميته لدى �ملو�طن �لعر�قي و�إز�لة تلك 
يف  �ملباد،  �لنظام  خلفها  �لتي  �لت�كمات 
حربه �شد �لتنمية �لثقافية، وكل ما ميت 
�ملوؤ�ش�شة  �أمام  فكان  ب�شلة،  لالإ�شالم 
حمور�ن رئي�شيان: طالب �حلوزة و�لباحث 
و�ملو�طن  جانب،  من  �لأكادميي  و�لأ�شتاذ 
ما  فقدمت  �آخر،  جانب  من  �لعتيادي 

��شتطاعت وحققت )بف�شل �لل( نتائج �أثمرت يف �ل�شاحة 
�لعر�قية ب�شكل و��شح.

�حلوزوية  �لأو�شاط  عا�شتها  �لتي  �لقا�شية  �لظروف  نتيجة 
�أبان ت�شلط �لنظام �جلائر على زمام �أمور �لبالد ومالحقة طلبة 
�حلوزة �لدينية وزجهم يف �ل�شجون و�شعيهم بكل ما �أوتو� من قوة 
ومنع  �لأ�شرف،  �لنجف  يف  �لدينية  �حلوزة  يف  �لدر��شة  لإيقاف 
�ملوؤ�ش�شة  هذه  يف  منها  �ملنهجية  خ�شو�شًا  �لدينية  �لكتب  ن�شر 
دعا  �لثقافية،  و�لتنمية  �لفكر  م�شادر  ُكل  وملحاربة  �لتعليمية، 
�ملمكن  باملقد�ر  عالجات  لإقامة  ظله(،  )د�م  �ملرجع  �شماحة 
�حلوزوية  �ملناهج  طباعة  ق�شم  لت�شكيل  بالتوجيه  وذلك  �آنذ�ك، 
لُيعمل على توفري �لكتب �ملنهجية دعما للحركة �لعلمية يف �حلوزة 
�لعلمية، وللحفاظ على بقائها وتذليل كل �لعقبات �لتي تو�جهها �أو 
�لتي قد توِقف م�شو�رها �لعلمي �ملمتد ملئات �ل�شنني، تبنى مكتب 
و�إنعا�س  �لعلمية  لدميومة �حلوزة  �لفاعل  �مل�شروع،  �شماحته هذ� 
�أن يوفر ما  �آنذ�ك، فا�شتطاع �شماحة �ملرجع )د�م ظله(  بقائها 
ظله(،  )د�م  منه  ومتابعة  وباإ�شر�ف  ب�شرية  �حلوزة  طالب  يلزم 
مطابع  �مل�شروع  لهذ�  فُخ�ش�س  �ملقبور،  �لبعث  نظام  عهد  يف 
�شغرية )ليزرية( و�أجهزة ��شتن�شاخ و�شكرن�ت �أُ�شتثمرت لطباعة 
زيار�تهم  �أثناء  �لدينية  �لعلوم  �إىل طلبة  تقدم  �لتي  �ملناهج  هذه 
قبل  من  �ملر�قبة  ة  ل�شداّ وذلك  �ملبارك،  ملكتبه  بها  يقومون  �لتي 
لها  تعر�س  �لتي  �مل�شايقات  ولكرثة  �ملباد،  �لبعث  نظام  �أزلم 
مكتبه �ملبارك، و�لتي �أ�شفرت عن حماولة �غتيال دنيئة ل�شماحة 
جميعًا(،  �مل�شلمني  ربوع  على  �ل�شريفة  ظالله  �لل  )�أد�م  �ملرجع 
فكان هذ� �مل�شروع ��شتنقاذً� للحوزة �لعلمية من �حلرب �ل�شعو�ء 
�لتي و�جهتها من نظام �لكفر �لعفلقي، ويف �ل�شدد نف�شه �أي�شًا، 
�شنوفه  مبختلف  �لإ�شالمي  �لكتاب  طباعة  �إىل  �شماحته  وجه 

)�لعقائدية، و�لفقهية، و�لفكرية، و�لجتماعية... �لخ(.
كما مت �شر�ء جماميع كبرية من �لكتب وتخزينها يف خمازن 
و�لباحثني  و�ملثقفني  �لدينية  �لعلوم  طلبة  على  ون�شرها  �شرية 
و�شوًل �إىل كل �ملوؤمنني، و�لتي كانت يف وقتها مئات �لآلف من 
�لن�شخ �لتي �شملت جميع �لكتب، ومبختلف �لأبو�ب و�مل�شارب 

�لعلمية.
�حلوزة  �شهدته  وما  �لنظام،  هذ�  زو�ل  وبعد 
لالألتحاق  �لر�غبني  من  كبرية  �أعد�د  تو�فد  من  �لعلمية 
)د�م  �ملرجع  �شماحة  مكتب  �أوكل  �لتعليمية  مبوؤ�ش�شاتها 
�لنجفية،  �لأنو�ر  موؤ�ش�شة  �إىل  �ملبارك  �مل�شار  ظله( هذ� 
لتنظم يف ق�شم خا�س لطباعة �ملناهج �حلوزوية، وذلك 
بعد �لنعتاقة من �إمكان وجود �أي موؤ�ش�شة جمتمع مدين، 
�لعمل  باأهمية  ظله(  )د�م  �ملرجع  �شماحة  لدن  من  و�إميانًا 

�ملوؤ�ش�شاتي و�شرورة تنظيمه وتطويره.
وحر�شًا من لدن مكتب �شماحة �ملرجع )د�م ظله(، وجهت 
�لعام  �ملنهج  بطباعة  و�لتنمية  للثقافة  �لنجفية  �لأنو�ر  موؤ�ش�شة 
للدر��شة يف �حلوزة �لعلمية، لتنمية وتذليل �ل�شعاب �أمام طالب 
�لعلوم �لدينية، ولإي�شاله �إىل �ملرتبة �لعلمية �لالئقة مبقام �ملنتمي 
لهذ� �لكيان �ملقد�س �ملبارك، فا�شتطاعت �ملوؤ�ش�شة �أن تطبع عددً� 
كـ)منت  �لدينية:  �لعلوم  يحتاجها طالب  �لتي  �مل�شادر  من  كبريً� 
�لآجرومية، وتب�شرة �ملتعلمني، و�شرح قطر �لندى، و�شرح �لألفية 
لبن �لناظم، وحا�شية مال عبد �لل على �لتهذيب، وكتاب �ملنطق 
و�لباب �حلادي ع�شر، و�شلم  �ملعاين،  للعالمة �ملظفر، وخمت�شر 
�لعلمية و�ملنهجية يف �حلوزة  �لكتب  نو�در  �لعلوم )�لذي يعد من 

�لعلمية(، وكفاية �لأ�شول/ دورة كاملة(.
هنا ولبد من �لإ�شارة �إىل �أن �لق�شم قام بطباعة جمموعة 
من �لكتب �حلوزوية قبل عام )2003( غري �أنها ل توثق بالأعد�د 
�لإ�شالم  و�شر�ئع  �لنحو،  )هد�ية  �لكتب:  هذه  ومن  و�لأرقام، 
و�شرح  �لأرو�ح،  )مر�ح  �ل�شرف  يف  وكتاب  �لأربع،  باأجز�ئها 
و�شرح  �ل�شم�شية،  و�شرح  �حلاجب،  لبن  و�لكفاية  �لنظام(، 
�لدم�شقية،  �للمعة  و�شرح  �لقو�نني،  وكتاب  و�ملطول،  �لتجريد، 
ملال  �ملعقول  يف  ومنظومة  )قد�س(،  �لأن�شاري  �ل�شيخ  ور�شائل 

هادي �ل�شبزو�ري، و�ملكا�شب لل�شيخ �لأن�شاري(.
وتوزيعها  طباعتها  مت  �لتي  �ملوؤلفات  �أعد�د  جتاوزت  وقد 
و�ملوؤ�ش�شة حري�شة يف  �لآلف  �لعلمية ع�شر�ت  على طلبة �حلوزة 
وقتنا �حلايل ل�شد �أي نق�س قد يحدث نتيجة زيادة �أعد�د �لطلبة 
�شو�ء من د�خل �لبلد �أو من خارجه و�شط �رتفاع تكاليف �لطباعة 

وجتارة �لكتب.
�أما مكتبة �لباحث و�لأ�شرة 
وتكثري  طباعة  مت  فقد  �ملثقفة، 
�لثقافة  م�شادر  من  �لعديد 
و�شائل  من  وغريها  كالكتاب 
وذلك  �ملعلوماتي،  �لتبادل 
�ملرجع  �شماحة  لدن  بتوجيه من 
�ملوؤ�ش�شة  وباإ�شر�ف  ظله(  )د�م 
عمل �لق�شم �لإعالمي وبالتعاون 
و�لتحقيق  �لتاأليف  ق�شم  مع 
على  �ملوؤ�ش�شة،  �أق�شام  وباقي 
و�لدينية  �لثقافية  �لكتب  طباعة 
�لثقافة  بتنمية  عالقة  لها  �لتي 
و�إز�لة  للمجتمع  �لفكرية 
يقوم  �ل�شابق  �لنظام  تر�شبات 
موؤلفات  باإ�شد�ر  �مل�شروع  هذ� 

�شماحة �ملرجع )د�م ظله( �أو �لتي هي من حتقيق طلبة وف�شالء 
)د�م  �ملرجع  �شماحة  �إ�شد�ر�ت  طباعة  و�إعادة  �لعلمية  �حلوزة 
ظله( �لقدمية بعد �إجر�ء تنقيحات و�إ�شافة �مل�شتحدثات يف �ملجال 
على  �شو�ء  �مل�شتحدثة،  �ملجالت  من  وغريها  و�لفكري  �لفقهي 
�ملفرد�ت  وم�شاديق  �ملو�شوعي  �ل�شعيد  على  �أو  �لعلمي  �ل�شعيد 
ـ  �ل�شتفتاء�ت  خالل  فمن  ذ�ك،  �أو  �ل�شدد  هذ�  يف  �ملطروحة 
للمو�شوعات  فني  ��شتخر�ج  عملية  جترى  �ملكتب  ترد  �لتي  مثاًلـ 
�أو �ملطروحة على �ل�شاحة �لعلمية،  �ملتنا�شبة للحاجة �لجتماعية 
�لن�شخ  مئات  �لأق�شام  هذه  ن�شاطات  خالل  من  �ملوؤ�ش�شة  فقدمت 
و�لز�ئر  �لعر�قي  للمو�طن  قدمت  �لتي  �ملوؤلفات  ع�شر�ت  من 
�ملرجع  �شماحة  ملكتب  �لزيار�ت  خالل  من  جماين  ب�شكل  �مل�شلم 
)د�م ظله( �أو من خالل م�شاركة �ملوؤ�ش�شة يف �ملحافل �لثقافية يف 

خمتلف حمافظات �لعر�ق.

قسم رعاية األيتام وبالتعاون مع مركز الدعم القانوني ينجز 
عددًا من المعامالت الخاصة بعوائل األيتام

مؤسسة األنوار النجفية تستكمل مشروعًا ابتدأ منذ سنين طوال 
في طباعة المناهج الدينية ودعم المكتبات الثقافية

�لدعم  مركز  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون 
�لنجف  يف  �ملحامني  وبع�س  �لن�شوي  �لقانوين 
و�لأر�مل  �لأيتام  رعاية  ق�شم  قام  �لأ�شرف 
و�لتنمية  للثقافة  �لنجفية  �لأنو�ر  موؤ�ش�شة  يف 
باإجناز �لكثري من معامالت �لق�شامات �ل�شرعية 
وحجة  �لوفاة  و�شهاد�ت  �ل�شخ�شية  و�لهويات 
جمانًا،  �لق�شم  لدى  �مل�شجلة  لالأر�مل  �لوفاة 
يقدمها  �لتي  �لرعاية  خدمات  من  جزء  وذلك 

�لق�شم لتلك �لعو�ئل.
تبنى  قد  �لق�شم  �أن  �إىل  �لإ�شارة  جتدر 
�شنوية  وكفالت  �شهرية  برو�تب  �لعو�ئل  هذه 
دعمهم  �إىل  �إ�شافة  ومالية  عينية  وم�شاعد�ت 

بامل�شتلزمات �لطبية.

اما ان ال�شابر يف غيبته على الذى والتكذيب مبنزلة املجاهد بال�شيف بني يدي ر�ش�ل اهللهّ )�ص(
عن احل�شني عليه ال�شالم
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مصطلحات فقهية
قضية وفتوى

الزيارة وآدابها

�لنجف  نور  لأ�شتوديو  �لفني  �لكادر  �أنهى 
تتناول عدة مو�شوعات  فنية  �أعمال  �لعمل يف عدة 
)عليه  �ملوؤمنني  �أمري  بولدة  �خلا�شة  �ملد�ئح  منها 
فني  عمل  من  وثائقية  �شل�شلة  وت�شوير  �ل�شالم( 
يف  مر�قد  عدة  تناول  و�لذي  )�شروح(  وثائقي 
بعنو�ن  فلم  لإنتاج  و�ل�شتعد�د  بابل  حمافظة 
برنامج  من  حلقات  وت�شجيل  �لنجفية(  )�لبيوت 

تاريخ �لوهابية.
علي  �لإمام  بولدة  �خلا�شة  �ملد�ئح  وت�شمن 
�ل�شيد  �حل�شيني  للمن�شد  �إحد�هما  ق�شيدتني  )ع( 
بابل،  حمافظة  يف  ت�شويرها  ومت  �لفيا�س  علي 
للمن�شد  �لأمل  مولد  بعنو�ن  ق�شيدة  ثانيهما  و 
يف  ت�شويرها  مت  �لتي  �لطالقاين،  �حمد  �حل�شيني 

مدينة �لكوفة.

مت  فقد  �لوثائقية  �لرب�مج  �شعيد  وعلى 
�لوثائقية �شروح ومت  �ل�شل�شلة  �لنتهاء من ت�شوير 
ت�شوير �ملر�قد �ملطهرة ملرقد �لقا�شم )ع( ومرقد 
يف  )ع(  �لغربي  حمزة  ومرقد  )ع(  �ل�شهيد  زيد 
حمافظة بابل، وعلى �شعيد مت�شل مت �لنتهاء من 
�لنجفية،  �لبيوت  يتحدث عن  وثائقي  فلم  �شيناريو 
ومت �لتن�شيق مع �للجنة �لإعالمية يف م�شروع �لنجف 
�إدخاله  ومت  )2012م(  �لإ�شالمية  �لثقافة  عا�شمة 

من �شمن �ملعرو�شات يف هذ� �ملحفل.
فقد  �لتلفزيونية  �لرب�مج  �إنتاج  �شعيد  وعلى 
مت �لنتهاء من ت�شوير �شل�شلة حلقات بعنو�ن تاريخ 
�لوهابية وهي من �إعد�د وتقدمي �مل�شتب�شر �لدكتور 

�شالح �لورد�ين، بو�قع ثالث حلقات.

ما ِمن �شخ�س موؤمن �إلاّ وُيدرك مدى �أهمية 
�آلف  )عليهم  و�آله  �لل  لر�شول  �لزيارة  وروحانية 
�أمري  �لو�شيني  �شيد  خ�شو�شًا  و�لت�شليم(،  �لتحية 
بتعط�س  َن�شعر  وُكلنا  �ل�شالم(،  )عليه  �ملوؤمنني 
ُيريد  حينما  ولكن  �لطاهرة،  �لبقاع  لتلك  و�نتماء 
فرد �أن يزور �شديقًا له مثاًل �أو �شخ�شية ما بالتاأكيد 
�شيعد يف جعبته موؤهالت و�إعد�د�ت زيارته، فكيف 
�ل�شخ�شيات،  ولأقد�س  �لبقاع  لأطهر  وهي  بها 
�أن  ولنعلم  �لزيارة،  لهذه  و�أجر  كيفية،  ثمة  فاإذن 
�أهم �شيء يف كل هذ� هو �لنية يف �لتقرب �إىل �لل 
�إجابات  )عزاّ وجل(، وعليه �شنقف عند جانب من 
�مل�شائل  بع�س  على  ظله(  )د�م  �ملرجع  �شماحة 
�ل�شرعية، ليعلم �لقارئ �لكرمي كيف �شتكون زيارته 
ظله(:  )د�م  يقول  وهنا  لها،  �إعد�د�ته  هي  وما 
�لزيارة فهي مذكورة مف�شلة يف كتاب  )�أما كيفية 
�جلنان  مفاتيح  كتاب  بالذكر  ونخ�س  �لزيار�ت، 
ثو�ب  و�أما  )ر�س(،  �لقمي  عبا�س  �ل�شيخ  للمحدث 
)ع(  �ل�شادق  �لل  عبد  �أبي  عن  روي  فقد  �لزيارة 
�أنه قال: )قال �حل�شن لر�شول �لل )�س( يا �أبه ما 
من  ُبني  )�س(:  �لل  ر�شول  قال  ز�رك؟  من  جز�ء 
كان حقًا على �لل  �أباك  ز�ر  �أو  ميتا  �أو  حيًا  ز�رين 
من  فاأخل�شه  �لقيامة،  يوم  �أزوره  �أن  وجل(  )عز 
ذنوبه(، وكذلك روي عن �ملع�شومني )ع(: �أن ز�ئر 
علي بن �أبي طالب)ع( تفتح له �أبو�ب �ل�شماء عند 
دعوته. ومعلوم �أن من يزور علي بن �أبي طالب يزور 
نبينا  �آدم )على  �لل  ونبي  نوح  نبي �لل  زيارته  مع 
على  ح�شل  قد  �لز�ئر  فيكون  �ل�شالم(،  وعليهما 
ثو�ب زيارة هذين �لنبيني �أي�شًا(، ومع هذه �لكلمات 

�لنرية �لتي هي قمة �لت�شجيع لكل عاقل ولبيب على 
زيارة �شيد �لو�شيني �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�شالم(، 
ل�شماحته  �جلو�ب  فيكون  �لنية؟  هي  ما  ُترى  نقول 
�أن  للز�ئر  فينبغي  �لزيارة  نية  )و�أما  ظله(:  )د�م 
يكون عمله هذ� خال�شًا لوجه �لل تعاىل تقربًا �إليه، 
و�أن يزور �متثاَل لالأمر بالزيارة و�أن يكون متو��شعًا 
ملتفتًا �إىل �ملزور بجميع توجهاته، ول يكون قلبه يف 
مكان غري �لزيارة، وعقله مرتبطًا بغري من يزوره(، 
�لزيارة،  لهذه  �لروحية  باجلو�نب  نتاأمل  هذ�  وبعد 
فيقول )د�م ظله(: )�أهم �لفو�ئد هو �لثو�ب �لذي 
�لإن�شان  �لزيارة تعني  �أن  �لفو�ئد  �إليه، ومن  �أ�شرنا 
على تزكية �لنف�س وطهارتها حينما يقف �أمام �أمري 
�ملوؤمنني )عليه �ل�شالم( ويعتقد �عتقادً� جزميًا �أن 
�لـَمزور )عليه �ل�شالم( ي�شمع كالمه ول يخفى عليه 
�شيء من حركاته و�شكناته فاجللو�س عند علي )ع( 
و�ل�شالة قرب قربه يعني �لز�ئر على �إ�شالح نف�شه 
�لنف�س يف  وتطهريها وغ�شلها مما يحول دون رقي 

مد�رج �لقرب �لإلهي.
�ملزور  عظمة  ي�شت�شعر  �أن  �لز�ئر  فعلى 
لتخ�شع جو�رحه مع خ�شوع قلبه، و�أن يكون متاأدبًا 
)عليه  طالب  �أبي  بن  علي  يدي  بني  �لوقوف  حني 
وقوفه  بني  قلبه  يف  يفرق  �أن  ينبغي  ول  �ل�شالم(، 
�أمام قربه �ل�شريف وبني وقوفه حال حياته )�شالم 
يكون  �لزيارة  باألفاظ  يتكلم  وحينما  عليه(،  �لل 
كالمه  وي�شمع  ير�ه  عليه(  �لل  )�شالم  �نه  متاأكدً� 

و�شالمه(.

لعالئم  قر�ءته  من  �لبع�س  يت�شور  قد 
وغري  �حلتمي  �شنوفها  مبختلف  �لظهور 
�لفتة  عن  للك�شف  عالئم  �أنها  �حلتمي، 
�لزمنية لظهور �لإمام �ملنتظر )عج( فقط، 
وقد ي�شل �لبع�س لت�شور �أخر، وهو �حلتمية 
�حلدث  يلي  �لذي  �لثاين  �نتظار�حلدث  �أو 
�أن ثمة  �لو�قع  �إذ� ما ح�شل، ولكن يف  �لأول 
معطيات وفل�شفة �أعمق مما ذكر فثمة عو�مل 
��شتح�شالها  ميكن  وفردية،  �جتماعية 
ميكن  مفاهيم  ثمة  �أي  �ل�شدد،  هذ�  يف 
وهو  �أل  للتغري  ومدعاة  حا�شرة،  تكون  �أن 
�لإعد�د  من  �شنوفه  مبختلف  �ل�شتعد�د، 
�لنف�شي وتهيئتها ل�شتقبال �مل�شلح، ويف هذ� 
ظله(  )د�م  �ملرجع  �شماحة  ي�شري  �ل�شدد 
�إذ يقول: )�إنها تدعو حني  �إىل هذه �حليثية 
�أعلى  مبرتبة  �ل�شتعد�د  �إحر�ز  �إىل  بروزها 
يف �لنف�س، وذلك لتلقي �لو�قع �جلديد �لذي 
ومنطلق  �حلق،  ظهور  مرحلة  بدء  من  يبتد�أ 

�شر�رة �لثورة �ملهدوية �ل�شاملة(.
)د�م  ي�شري  �لنف�شي  �ملحور  �شدد  ويف 
بقرب  �أمل  على  �لنفو�س  تبعث  )�أنها  ظله(: 
�لعز�ئم  �شد  على  ي�شاعد  وهو  �حلق  ظهور 

تكون  رمبا  �لتي  �لنفو�س،  �ملعنويات يف  ورفع 
مفتقرة �إليها(.

)د�م  �ملرجع  �شماحة  �أ�شار  قد  و�أخريً� 
طياته  يف  يحمل  عمق  ذ�ت  مبطالب  ظله( 
و�ل�شتعد�د  و�لتغري  �لإ�شالح  مفرد�ت 
تلك  )تبعث  يقول:  حيث  �لإ�شالمية،  لالأمة 
جديدة  حالة  �إىل  �لوعي  على  �لعالمات 
�جلديد  و�لو�قع  �لعملي  �لتكليف  تتطلب 
و�لإعد�د �لالزم للمرحلة �لقادمة �لتي تكون 
�إنذ�ر لكل من  �أنها  خمتلفة عما نعي�شه، كما 
بالو�قع  ��شتهان  ومن  �لغفلة،  عليه  ��شتولت 
�ملهدوي جهاًل منه بحقيقته، وتلك �لعالمات 
ت�شاعد على مقاومة دو�عي �خلمول وبو�عث 
يت�شلل  رمبا  �لذي  �لياأ�س  د�بر  وقطع  �لركود 
ظلمة  و�شدة  �لنتظار  طول  من  �لنفو�س  �إىل 
دنو  �إىل  ت�شري  �أنها  نعي�شها، كما  �لتي  �ملحنة 
�شاعة �ل�شفر �لتي تعني �ل�شتعد�د و�لإعد�د 
�لتي  �لتكهنات  �أبدً�  تعني  ول  مرتبة  باأعلى 
�لركود  يف  �لر�غبون  بها  ويتعلل  �أو  يت�شبث 
ويت�شلى بها من يرغب يف ظهور �حلق طمعًا 

يف �لر�حة �لدنيوية(.

1- احلدث الأكرب: ما يزول بالغ�شل �أو بديله 
وهو �لتيمم.

�أو  بالو�شوء  يزول  ما  الأ�شغر:  احلدث   -2
بديله وهو �لتيمم.

كالدم  �لظاهرة  �لنجا�شات  اخلبث:   -3
و�خلمر و�لبول و�لغائط.

�شروطها  لها  �شرعية  طريقة  التذكية:   -4
كان  �إذ�  �للحم  حملل  حيو�ن  كل  حلم  �أكل  بها  يحل 
مما يقبل �لتذكية ويطهر معها كل حيو�ن غري ماأكول 
�للحم عد� �لكلب و�خلنزير و�جلالل وهي على �أنو�ع 

منها:
�لذبح  بو��شطة  ومنها  حيا  �ملاء  من  �لإخر�ج 
و�لطيور  �ملو��شي  يف  هي  كما  �لأربعة  �لأود�ج  وقطع 
مع �شائر �ل�شر�ئط �ملذكورة يف ر�شالتنا �لدين �لقيم 

وم�شطفى �لدين �لقيم.
�لإحر�م  يجوز  ل  بالنذر:  الإحرام   -5
�أن  �ملكلف  �أر�د  فاإذ�  يحاذيه  ما  �أو  �مليقات  من  �إلاّ 
يحرم قبل �مليقات جاز له �أن ينذر نذرً� �شرعيًا بقوله 
�ملكان(وبذلك يجوز  ��شم  �أن �حرم ويذكر  )لل علياّ 

�لإحر�م من ذلك �ملو�شع �لذي يقع قبل �مليقات.
6- الحتياط ال�شتحبابي : هو �لحتياط 

�لذي يجوز للمكلف تركه.
�لحتياط  �أي  الأوىل:  الح�ط   -7

�ل�شتحبابي.
�لحتياط  هو  ال�ج�بي:  الحتياط   -8
تقليد  وبني  �للتز�م  بني  �خليار  للمكلف  يتك  �لذي 

جمتهد �آخر مع مر�عاة �لأعلم فالأعلم.
ال�ش�رة  )تغري  اأو  ال�شتحالة   -9
�آخر  �إىل �شيء  �ل�شيء  تبدل حقيقة  هو  الن�عية(: 

و�قعًا كما يتبدل �خل�شب �إىل رماد.

ب�شفة  �ل�شيء  �إظهار  هو  التدلي�ص:   -10
يف  ذلك  �أكان  �شو�ء  بها  للتغيب  فيه  موجودة  غري 

�لبيع �أم يف �لزو�ج.
�لإتيان  هو  ال�شالة:  يف  التق�شري   -11
بال�شالة �لرباعية وفق ظرف �شرعي حمدد بركعتني.
12- اجلاهل القا�شر: من كان معذور� يف 
��شتند  �إذ�  كما  �لظروف  �أو  �لفطرة  مبقت�شى  جهله 
�إذ� كان من �شكان  �إىل حكم �شرعي مت تبني خطاأه، 
�ل�شرعية  وظيفته  معرفة  من  ميكن  ل  بعيدة  مناطق 

فيها.
13- اجلاهل املق�شر: هو �ملتهاون يف معرفة 

�لأحكام فلي�س له عذر جلهالته.
�حلكم  يعلم  ل  من  14- اجلاهل باحلكم: 
كالوجوب  �ملو�شوع  لذلك  بالن�شبة  �لعام  �ل�شرعي 

و�حلرمة وغريها.
�أن  يعرف  �أن  هو  بامل��ش�ع:  اجلاهل   -15
�أن  يعرف  �أو  بعينه  �لو�جب  ذلك  يعلم  ل  �شيئًا  عليه 

عليه �شيئًا حمرمًا ول يعرفه ب�شخ�شه.
16- احلرج: �مل�شقة �لتي ل تتحمل عادة.

للمجني  الدية: مال يجب دفعه   -17
عليه �أو لورثة �ملقتول لتربئة ذمته يف �لعتد�ء 
�ملجني  ير�شي  �لذي  �لعمدي  �أو  �خلطاأي 

عليه �أو و�رثه بالبدل �ملايل �ملحدد �شرعًا.
18- ق�شد البدلية: �أي بق�شد �أن 

يكون بدًل عن �شيء خا�س.
�ل�شم�س  �نتقال  هو  الزوال:    -19

من د�ئرة ن�شف �لنهار �إىل طرف �ملغرب.
ل  �لذي  �ملال  املالك:  جمه�ل   -20

يعرف مالكه ولكنه لي�س �شائعًا منه كاللقطة.

فمن اطاعه فقد اطاع اهلل ومن ع�شاه فقد ع�شي اهلل..
عن المام الباقر عليه ال�شالم
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العراق قلب العامل
ي�شف �شماحة �ملرجع )د�م ظله( �لعر�ق �أنه قلب �لعاِل و�لعاَل 
�لأمة  قلب  �لعر�ق  �أن  )نعلم  لقاء�ته:  �إحدى  يف  فيقول  �لإ�شالمي!؟ 
�أر�س  )�لعر�ق  �آخر:  موطن  يف  ذلك  مو�شحًا  و�لعربية(  �لإ�شالمية 
�لأنبياء و�لر�شل فيه �شتة �أئمة من �أهل �لبيت )ع( و�إمامان من �أئمة 
�أهل �ل�شنة، كما �أن �لعر�ق �شيكون عا�شمة للحكم �لإ�شالمي �لعاملي، 

فعلينا �أن نعداّ �أنف�شنا لذلك(.
وهنا يبني �شماحته مكانة �لعر�ق بني �لدول �لإقليمية و�لعاملية 
نر�ه  ما  وهذ�  و�لدينية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لأ�شعدة  على جميع 
عن  خرب  من  �أخبار  ن�شرة  تخلو  ل  �إذ  �لإعالم  و�شائل  عرب  و��شحًا 
�لعر�ق �شيا�شي �أو �قت�شادي �أو ديني �أو ثقايف وهذ� هو نتاج �حلياة 

�لتي تدب يف هذ� �ل�شعب �لذي ل يعرف �ملوت �أو �لنوم.
خمططات دنيئة

قرون  منذ  بها،  و�شعبه  �لعر�ق  مر  �لتي   و�مل�شائب  �لويالت 
من �لزمان، حرمته �لأنظمة �جلائرة �لثقافة �لدينية، ولكن بعد �أن 
�لالزم  و�أجهزته، �شار من  �لقمع  و�شائل  وتبددت  �ملباد  �لظلم  هوى 
على موؤ�ش�شات �لعر�ق �لعلمية و�لدينية، �أن ت�شعى ل�شناعة �لإن�شان، 
�أموي  نهج  ي�شري على  �أعمى  �لأجيال، فثمة حيل ومكر  و�عادة �شقل 
�لل  وم�شيئة  �ل�شيطان،  �شجرة  حتت  �لعر�ق  �أبناء  وُيخنع  ليخ�شع 
تقت�شي ف�شل هذه �لغدد �مل�شرطنة لوطننا �حلبيب، ويف هذ� �ل�شدد 
من  ُحرم  قد  �لعر�قي  )�ل�شعب  ظله(:  )د�م  �ملرجع  �شماحة  يقول 
�لثقافة �لدينية منذ ��شطر�ر �لإمام �حل�شن )�شالم �لل عليه( �إىل 
�ملهادنة مع �بن �آكلة �لأكباد طاغية ع�شره، �إلاّ �أن حرمانه وحرمان 
يف  بحرمانه  �أ�شبه  كان  �ملا�شية  �لثالثة  �لعقود  يف  خا�شة  �ل�شباب 
فتة حكم �حلجاج بن يو�شف �لثقفي(، ويكمل �شماحته )د�م ظله( 
روؤيته يف و�قع �لعر�ق خالل ت�شلط �لنظام �لبعثي �ملقيت فيقول: )�إن 
�لنظام �ل�شابق �أجحف بحق �ل�شعب �لعر�قي فاأبعده عن �لقر�آن وعن 
�شعى  قد  �لنظام  �أن  م�شيفًا،  �لطهارة(،  وعن  �ل�شرف  وعن  �لدين 
وهنا  �لو�حد،  �لبلد  �أبناء هذ�  وتفرقة  �لطائفية  �لنعر�ت  �إحياء  �إىل 
ي�شف �شماحته هذ� �حلو�ر بقوله )د�م ظله(: )مما ل يخفى �أن زمن 
�لطائفية  �لنعر�ت  �إحياء  على  د  و�شداّ �أ�ش�س  قد  كان  �ل�شابق  �لنظام 
�أن �لعائلة و�لع�شرية و�لقبيلة �لعر�قية �عتادت على   يف �لعر�ق، غري 

�لتد�خل فيما بينها �شنة و�شيعة، ول ولن ي�شتطيعو� ذلك(.
املهمة الكربى

وي�شف �شماحة �ملرجع )د�م ظله( تلك �لفتة بالكابو�س �لذي عا�شه �ل�شعب �لعر�قي 
فاأزيل بربكة دعاء ويل �لل �لأعظم )عج(، ويحدد مهامنا كمو�طنني، �جتمعت يف هويتنا 
ة �شمات �أولها �إ�شالمنا، وثانيها ولئنا لأهل �لبيت )عليهم �ل�شالم( وثالثها عر�قيتنا..  عداّ
فيقول )د�م ظله(: )وقد �أز�ح �لل �شبحانه وتعاىل ذلك �لكابو�س عنا بربكة دعاء ويل �لل 
�لأعظم )عج(، فيجب �أن ن�شتغل هذه �لفر�شة �لتي �شنحت لنا لنتعلم وُنعلم �لقر�آن �لكرمي 

وكل تعاليم وثقافة ديننا �حلنيف(.
ويتابع )د�م ظله(: )لبد من حفظ �لأ�ش�س و�ملبادئ و�لثو�بت و�ملبتنيات �لتي ترباّى ود�فع 

�لرتباط  هو  فذلك  �لزمن،  من  عقود  طيلة  �لعر�قيون  عنها 
وثو�بتنا  ديننا  بحب  مرتبطني  �شنكون  تعاىل  بالباري  مرتبطني  دمنا  فما  ��شمه(،  )عز  بالبارئ 
نحو  �لرتقاء  لنا  يت�شنى  وبالتايل  عليه،  وحمافظني  لوطننا  حمبني  و�شنكون  �لأ�شيلة،  �لإ�شالمية 

م�شتقبل يريده �لل لنا، ويجنبنا �ملهاوي و�ملعا�شي(.
نتيجة  بنا  �لتي متر  و�لعقائدية  �لفكرية  �لنحر�فات  نو�جه  �أن  كعر�قيني  علينا  يتوجب  وهنا 
بعد  ما  فتة  بعد  وكذلك  �لعر�قي،  �ل�شعب  �شد  �ل�شابق  �لنظام  مار�شه  �لذي  �لفكري  �ل�شطهاد 
�لعر�ق، لذ� يوجب علينا �شماحة  �أبناء  �أ�شول ومتبنيات  �لبعيدة عن  �ل�شيا�شات  �لحتالل وتد�خل 
�لنحر�فات  �أنو�ع  جميع  حماربة  )يجب  بقوله:  �لنحر�فات  تلك  مو�جهة  �ملرحلة  هذه  يف  �ملرجع 
�لإ�شالمي  �لدين  حماربة  �أغلبها  يف  تهدف  متعددة  مبخا�شات  مير  فالعر�ق  و�لعقائدية،  �لفكرية 

�حلنيف، وفكره �لأ�شيل �ملتمثل باإتباع �آل بيت �لع�شمة و�لطهارة(.
بال�حدة �شينت�شر العراق

ويركز �شماحة �ملرجع على �ملوؤمنني خالل لقاء�ته بهم على �لتوحد ور�س �ل�شف، فاملرحلة 
�ليوم مهمة ويجب جتاوزها بالن�شر، وهذ� يتطلب �لوحدة �لتي بها ف�شل خمططات  �لتي نع�شيها 
�أ�شحاب  و�أتباع �لفكر �لإرهابي �ل�شلفي، وكذلك  ـ،  �أيتام �لنظام �ل�شابق  ـ  �أعد�ء �لعر�ق ممن هم 
�أجند�ت �ملحتل، �أو ممن �أ�شاءهم ما �شهده �لعر�ق و�شعبه من نعم زو�ل نظام �لبعث �لكافر؛ ف�شل 
�ملت�شاهرة  �لعر�قية  �لعو�ئل  من  �لكثري  هناك  �أن  يعرف  )كلكم  �ل�شعب:  هذ�  به  ليجرح  خنجره 
و�ملتد�خلة فيما بينها، و�ليوم �إذ �أر�ح �لل �لبالد و�لعباد بزو�ل ذلك �لنظام، بعد �أن عانينا كلنا من 
ظلمِه، حريٌّ بنا �أن نقف جميعًا �شد �أيتامه ومن لف لفهم من �لتكفرييني يف �إ�شقاط ذ�ك �مل�شروع 
�لعر�قيني  وجوه  �أرى  عندما  و�لفتخار  ة  بالعزاّ )�أح�سُّ  �لو�حد(،  �لوطن  �أبناء  تفتيت  �إىل  �لر�مي 
�ملختلفة من حيث �ملذهب، متحدة �لقلوب يف حباّ �لعر�ق وحباّ �لإ�شالم، �إن هذ� �لتفاق نعمة �أدعو 
�لل �أن يدميها علينا(، و)يجب �أن يكون �ملجتمع على قدر من �مل�شوؤولية وم�شتعدً� ملو�جهة �لفنت �لتي 

يريد �أن يثريها �أعد�ء �لعر�ق لبث روح �ل�شقاق و�لتناحر بني �أبنائه لتنفيذ خمططاتهم(.
ال�طن واأيتامه اأمانة يف اأعناقنا

ومما تقت�شيه �ل�شاحة �لعر�قية خالل �ملرحلة �لر�هنة �أن نحققه ونوؤمن به و�شوًل لرب �لأمان 
هو: )�أن ل نتك يتامى �لعر�ق �لذين خلفتهم �شيا�شات �لنظام �ل�شابق وما تالها، فاإذ� تركناهم يف 
بحر من �ل�شياع فهذ� قهٌر لليتيم، فعلينا �أن ندفع �لقهر عنهم بكل ما نتمكن، و�إل �شنكون كاَلَظَلَمِة 
�لذين ظلمو� �ليتامى بقتل �أبائهم(، وتابع )د�م ظله(: )لبد �أن يعي �لعر�قيون؛ �أن �لعر�ق بلد غني 
بالرثو�ت و�لرجال و�لفكر و�حل�شارة، فيجب على �أبنائه �أن يعملو� على �إحياء ما ي�شتحقه �لعر�ق 
كاًل ح�شب موقعه، ول ي�شتهني �أي فرد بالعمل �لذي يوؤديه، فما علينا �إل �أن نخل�س يف �أد�ء و�جباتنا، 

فبالإخال�س و�جلد و�لجتهاد نرتقي بالعر�ق �إىل حيث يجب �أن يكون(.

العراق/ تحديات ورؤى
العراق 
البلد العريق 
بح�شاراته وخرياته، 
والغني برجالته، 
واملقد�ص بعتباته 
التي �شمت اأج�شاد 
اأهل البيت )عليهم 
ال�شالم(، و�شحبهم 
الأبرار، واأنبياء اهلل 
اأوتاد الأر�ص.

�شذرات 
مقتطفة من 
ت��شيات �شماحة 
املرجع )دام 
ظله( وت�جيهاته 
للعراقيني لتجاوز 
ال�اقع احلايل نح� 
عراق م�شتقر اآمن 
متط�ر.. 

العراق: ذاك 
البلد املحروم من 
خرياته على مر 
الع�ش�ر، لت�شلط 
�شالطني البغي 
والظلم على 
مقدراتهم.

العراق: اأر�ص 
اأبدعت مبحت�اها يف 
كل جمالت احلياة 
فكان بحق ينب�ص 
باحلياة واحلب 
وال�شالم... 

القائم املهدي من ولدي، ا�شمه ا�شمي وكنيته كنيتي ا�شبه النا�ص بي خلقا وخلقا.
عن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم
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ف�شل �شهر �شعبان
من  �شهري  )�شعبان  يقول:  )�س(  �لأكرم  �لر�شول  كان 

ة(، وعنه )�س(: )�شعبان  �شاَم يومًا من �شهري وجبت له �جلناّ
رباّكم(،  �إىل  بًا  وتقراّ لنبياّكم  ًا  ُحباّ هر  �ل�شاّ هذ�  ف�شومو�  �شهري، 

ًا لر�شول �لل  وعن �أمري �ملوؤمنني )ع( يقول: )من �شام �شعبان ُحباّ
به �إىل كر�مته يوم �لقيامة و�أوجب  ه �لل وقراّ بًا �إىل �لل �أحباّ )�س( وتقراّ

ر�أى  �إذ�  كان  ر�شول �لل )�س(  �أناّ  ادق )ع(:  �ل�شاّ وروي عن  ة(،  له �جلناّ
هالل �شعبان �أمر مناديًا ينادي يف �ملدينة: )يا �أهل يرثب �إيناّ ر�شول �لل )�س( 

�إليكم �أل �إناّ �شعبان �شهري، فرحم �لل من �أعانني على �شهري(، وعن �أمري �ملوؤمنني 
)ع(: )ما فاتني �شوم �شعبان منذ �شمعت منادي ر�شول �لل )ع( ينادي يف �شعبان، ولن 
يفوتني �أياّام حياتي �شوم �شعبان، �إن �شاء �لل تعاىل، ثماّ كان )ع( يقول: )�شوم �شهرين 

متتابعني توبة من �لل(.  
اأعمال وذكر ال�شهر:

ْوَبَة(، و �أن ي�شتغفر كلاّ  ة )َ��ْشَتْغِفر �لَل َوَ��ْشاأَُلُه �لتَّ �أن يقول يف كلاّ يوم �شبعني مراّ
يُّ �ْلَقيُّوُم  حيُم �حْلَ ْحمُن �لرَّ ة قائاًل: )َ��ْشَتْغِفر �لَل �لاّذي ل ِ�لـَه �إِلَّ ُهَو �لرَّ يوم �شبعني مراّ
ة كان كمن ��شتغفر �لل  هر �شبعني مراّ َو�أَُتوُب �إَِلْيِه(، فمن ��شتغفر يف كلاّ يوم من هذ� �ل�شاّ

هور. ة يف �شائر �ل�شاّ �شبعني �ألف مراّ
ار. هر ولو بن�شف مترة، ليحرم �لل تعاىل ج�شده على �لناّ ق يف هذ� �ل�شاّ و�أن يت�شداّ
ادق )ع( �ناّه �شئل عن �شوم رجب، فقال: �أين �أنتم عن �شوم �شعبان؟  وعن �ل�شاّ
و�ُشِئَل: ما  ة و�لل(،  له: ما ثو�ب من �شام يومًا من �شعبان؟ فقال )ع(: )�جلناّ فقيل 
ق ب�شدقة يف �شعبان رباها  دقة و�ل�شتغفار، ومن ت�شداّ �أف�شل ما يفعل فيه؟ قال: )�ل�شاّ

�لل تعاىل كما يربى �أحدكم ف�شيله حتاّى يو�فى يوم �لقيامة وقد �شار مثل �أُحد(.
يَن  اُه خُمِل�شنَي َلُه �لداّ ة: )ل ِ�لـَه �إلَّ �لُل َول َنْعُبُد �إِلاّ �إِياّ و�أن يقول يف �شعبان �ألف مراّ

َوَلْو َكِرَه �مْلُ�ْشِرُكوَن( فيعدل هذ� �لذكر عبادة �ألف �شنة.
ة،  و�أن ي�شلاّي يف كلاّ خمي�س من �شعبان ركعتني: يقر�أ يف كلاّ ركعة فاحتة �لكتاب مراّ
ة(، ليق�شي �لل  بي و�آله مائة مراّ ة، فاإذ� �شلاّم �شلاّى على �لناّ وقل هو �لل �حد مائة مراّ

د و�آله. الة على حمماّ حو�ئج دينه، وي�شتحب �لإكثار من �ل�شاّ
ف�شل ليلة الن�شف من �شهر �شعبان

�أف�شل  )هي  قال:  )ع(  ادق  �ل�شاّ �لإمام  عن  ُرِوي  فقد  رف  �ل�شاّ بالغة  ليلة  وهي 
فاجتهدو� يف  ه،  لهم مبناّ ويغفر  ف�شله  �لعباد  �لل  فيها مينح  �لقدر،  ليلة  بعد  �للاّيايل 
�لقربة �إىل �لل تعاىل فيها فاإناّها ليلة �آل �لل عز وجل على نف�شه �أن ل يرداّ �شائاًل فيها 
ما ل ي�شاأل �لل �ملع�شية، و�إناّها �للاّيلة �لتي جعلها �لل لنا �أهل �لبيت باإز�ء ما جعل ليلة 
�لقدر لنبياّنا )ع(، فاجتهدو� يف دعاء �لل تعاىل و�لثاّناء عليه(، وفيها من عظيم �لربكة 
حر �شنة  مان �أرو�حنا له �لفد�ء، ولد عند �ل�شاّ �أناّ فيها ميالد �شلطان �لع�شر و�إمام �لزاّ
)255هـ( يف �شراّ َمن ر�أى، وهذ� ما يزيد هذه �للاّيلة �شرفًا وف�شاًل وقد ورد فيها �أعمال:

اأعمال ليلة الن�شف من �شهر �شعبان
عاء و�ل�شتغفار كما  الة و�لداّ نوب. و�إحياوؤها بال�شاّ �لغ�شل، فاإناّه يوجب تخفيف �لذاّ
كان ي�شنع �لإمام زين �لعابدين )ع(، ويف �حلديث َمْن �أحيا هذه �للاّيلة ل ميت قلبه يوم 
متوت فيه �لقلوب.وزيارة �لإمام �حل�شني )ع( وهي �أف�شل �أعمال هذه �للاّيلة، وتوجب 
نوب، ومن �أر�د �أن ي�شافحه �أرو�ح مائة و�أربعة وع�شرين �ألف نبياّ فليزره )ع(  غفر�ن �لذاّ
 فاأقلاّ ما يز�ر به �حل�شني )ع( �أن ي�شعد �لز�ئر �شطحًا مرتفعًا فينظر مينة وي�شرة ثماّ يرفع 

ماء  �ل�شاّ �إىل  ر�أ�شه 
فيزوره )ع( بهذه �لكلمات:

�لِل،  َعْبِد  �أَبا  يا  َعَلْيَك  الُم  )َ�ل�شَّ
الُم َعَلْيَك َوَرْحَمُة �لِل َوَبَركاُتُه(، فريجى ملن  �ل�شَّ

ة  ز�ره )ع( حيثما كان بهذه �لزيارة �أن يكتب له �أجر حجاّ
وعمرة.

)عج(:  �ملنتظر  �لإمام  زيارة  مبثابة  فهو  �لدعاء  هذ�  وقر�ءة 
ِلها،  ِتَك َوَمْوُعوِدها، �لَّتي َقَرْنَت �إىل َف�شْ )َ�للاّـُهمَّ ِبَحقِّ َلْيَلِتنا َوَمْوُلوِدها، َوُحجَّ

َب ِلياِتَك، ُنوُرَك  َل ِلَكِلماِتَك، َول ُمَعقِّ ْدقًا َوَعْدًل ل ُمَبدِّ ْت َكِلَمُتَك �شِ اًل َفَتمَّ َف�شْ
ْيُجوِر، �ْلغاِئُب �مْلَ�ْشُتوُر، َجلَّ  ياوؤَُك �مْلُ�ْشِرُق، َو�ْلَعَلُم �لنُّوُر يف َطْخياِء �لدَّ ُق، َو�شِ �مْلَُتَالِّ

ُدُه، �إِذ� �آن ميعاُدُه، َو�مْلَالِئَكُة  ُرُه َوُموؤَيِّ ُدُه، َو�لُل نا�شِ ِتُدُه، َو�مْلَالِئَكُة �ُشهَّ َمْوِلُدُه َوَكرَم حَمْ
ُبو، َمد�ُر  ْلِم �لَّذي ل َي�شْ �أَْمد�ُدُه، �َشْيُف �لل �لَّذي ل َيْنُبو، َوُنوُرُه �لَّذي ل َيْخُبو، َوُذو �حْلِ
حاُب  ُل يف َلْيَلِة �ْلَقْدِر، َو�أَ�شْ ُل َعَلْيِهْم ما َيَتَنزَّ ْمِر، َو�مْلَُنزَّ ِر، َوُولُة �ْلَ �لَّدْهِر، َوَنو�مي�ُس �ْلَع�شْ
هم َوقاِئِمِهْم  لِّ َعلى خامِتِ �ْشِر، َتر�ِجَمَة َوْحِيِه، َوُولُة �أَْمِرِه َوَنْهِيِه، َ�للاّـُهمَّ َف�شَ �ْشِر َو�لنَّ �حْلَ
اَمُه َوُظُهوَرُه َوِقياَمُه، َو�ْجَعْلنا ِمْن �أَْن�شاِرِه، َو�ْقِرْن  �مْلَ�ْشُتوِر  َعو�مِلِِهْم، َ�للاّـُهمَّ َو�أَْدِرَك ِبنا �أَياّ
ْحَبِتِه غاِننَي  ْحِينا يف َدْوَلِتِه ناِعمنَي، َوِب�شُ ثاَرنا ِبثاِرِه، َو�ْكُتْبنا يف �أَْعو�ِنِه َوُخَل�شاِئِه، َو�أَ
�ْلعامَلنَي  َربِّ  لِل  ْمُد  َو�حْلَ �ِحمنَي،  �لراّ َ�ْرَحَم  يا  �شامِلنَي،  وِء  �ل�شُّ َوِمَن  قاِئمنَي،  ِه  َوِبَحقِّ
ِتَه  اِدقنَي َوِعْتَ ِبياّنَي َو�مْلُْر�َشلنَي، َوَعلى �أَْهِل َبْيِتِه �ل�شاّ د خامَتِ �لنَّ مَّ ِدنا حُمَ َلو�ُتُه َعلى �َشيِّ َو�شَ

امِلنَي، و�ْحُكْم َبْيَننا َوَبْيَنُهْم يا َ�ْحَكَم �حْلاِكمنَي(. اِطقنَي، َو�ْلَعْن َجميَع �لظاّ �لناّ
�لر�شول �لأعظم )�س(: )َ�للاّـُهمَّ  �لو�رد عن  �أي�شًا،  وي�شتحب قر�ءة هذ� �لدعاء 
و�َنَك،  َيِتَك، َوِمْن ْطاَعِتَك ما ُتَبلُِّغنا ِبِه ِر�شْ �ْق�ِشْم ِمْن َخ�ْشَيِتَك ما َيُحوُل َبْيَننا َوَبنْيَ َمْع�شِ

ْب�شاِرنا  ْنيا، َ�للاّـُهمَّ �أَْمِتْعنا باأَ�ْشماعنا َو�أَ َوِمَن �ْلَيقنِي ما َيُهوُن َعَلْينا ِبِه ُم�شيباُت �لدُّ
رنا  ا، و�ْجَعْل ثاأَرنا َعلى َمْن َظَلَمنا، َو�ْن�شُ ِتنا ما �أَْحَيْيَتنا، َو�ْجَعْلُه �ْلو�ِرَث ِمناّ َوُقوَّ
نا، َول  ْنيا �أَْكرَبَ َهمِّ َعِل �لدُّ َعْل ُم�شيَبَتنا يف ديِننا، َول جَتْ َعلى َمْن عاد�نا، َول جَتْ
�ِحمنَي(،  �لراّ �أَْرَحَم  يا  ِبَرْحَمِتَك  َيْرَحُمنا،  ل  َمْن  َعَلْينا  ُت�َشلِّْط  َول  ِعْلِمنا،  َمْبَلَغ 
ْمُد لِل َول �إِلـَه �إلَّ  وي�شتحب قر�ءة ُدعاء كميل �أي�شًا، وذكر: )�ُشْبحاَن �لِل َو�حْلَ
كتب  �ملذكورة يف  و�ل�شلو�ت  �لأذكار  مائة مرة. وغريها من   ) َ�ْكرَبُ و�لُل  �لُل 

�لدعاء.

ان اهل زمان غيبته القائلني بامامته واملنتظرين 
لظه�ره اف�شل من اهل كل زمان.

عن المام ال�شجاد عليه ال�شالم
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)عج(  باملهدي  ة  العامهّ اأبناء  ي�ؤمن  هل  �ص/ 
واأنهّه �شيظهر يف اآخر الزمان؟ 

ج/ نعم، هناك رو�يات كثرية جدً�، جمعها علماوؤنا 
�لرو�يات  �لأبر�ر وغريها، ومن  يف موؤلاّفاتهم، مثل حلية 
�أناّ  يوؤمنون  �أناّهم  يظهر  ة  �لعاماّ �أبناء  كتب  يف  �ملروية 
ميالأ  من  �لر�شل  �شيد  ولد  من  �شيظهر  �لزمان  �آخر  يف 
�لأر�س ق�شطًا وعدًل بعد �أن ملئت ظلمًا وجورً�، و�لغريب 
�أيناّ ل �أجد يف رو�ياتهم �أناّه يولد يف �آخر �لزمان، بل كل 
�لرو�يات تقول �أناّه يظهر يف �آخر �لزمان، وهذ� �عت�ف 
�شمني بوجوده، و�لذي يظهر هو �ملختفي، ل �أنه �لذي ل 

يولد.
الإمام  الكامن يف خفاء ولدة  ال�شرهّ  ما  �ص/ 
على  وجل(  )عز  اهلل  قدرة  مع  )عج(  املهدي 

حفظه بطرائق اأخرى؟ 
ج/ هذ� �ل�شوؤ�ل غريب، كان باإمكان رباّ �لعاملني �أن 
يحفظ مو�شى بن عمر�ن )ع( ظاهرً�، ولكن ل يحفظه 
�إل خفيًا م�شتورً�، وكذلك كان باإمكانه �أن يحفظ عي�شى 
بن مرمي )ع( على وجه �لأر�س �شاملًا من �لقتل، لكنه ل 
يفعل �إل باإخفائه... �لل ل ُي�شاأل عما يفعل وهم ي�شاألون.

ة  احلجهّ الإمام  ولدة  اأنكر  من  حكم  ما  �ص: 
)عج(؟ 

فال  �ملذهب،  �شرور�ت  من  �شرورة  منكر  هو  ج: 
ول  بكفره  �أحكم  ول  ع�شرية،  �لإثني  �ل�شيعة  من  يعترب 

بنجا�شته.
ولدة  اإىل  الكرمي  القراآن  ي�شري  هل  �ص/ 

الإمام املهدي )عج(؟ 
فيها  لي�شت  هذ�  على  بها  ��شتدلاّ  �لتي  �لآيات   / ج 
�شر�حة على �لولدة، ولكن هناك �آيات تدل على �أناّ �لل 

�شبحانه ميالأ �لأر�س ق�شطًا وعدًل. 
الإمام  ب�لدة  ة  العامهّ اأبناء  ي�ؤمن  هل  �ص/ 
احلجة )ع(؟ واإن كان�ا ي�ؤمن�ن بذلك فهل ي�شلح 
اإميانهم دلياًل على ولدته؟ اأم يك�ن جمرد م�ؤيد 

ملا ذهبت اإليه الطائفة احلقة؟ 
ة �أنكرو� وجود �لإمام �ملنتظر  ج/ �أغلب علماء �لعاماّ
)عج(، ولكن �آمنو� �أناّه �شيظهر يف �آخر �لزمان من ميالأ 
بولدة  يوؤمنون  كلهم  كانو�  و�إذ�  وعدًل،  ق�شطًا  �لأر�س 

�حلجة )ع( ملا جاء هذ� �ل�شوؤ�ل.

اأو  ال�كالء  بع�ص  وج�د  يت�ا�شل  هل  �ص/ 
ال�شفراء لالإمام )عج( يف هذه ال�شن�ات العجاف؟ 
ج/ هذ� �ل�شوؤ�ل ل جمال له بعدما علمنا �أناّه بعد وفاة 
وبقيت  ة  �لنيابة �خلا�شاّ �نقطعت  �لر�بع  �ل�شفري �خلا�س 

ة باملعنى �ملعروف بني �لعلماء و�ملر�جع.  �لنيابة �لعاماّ
لأبناء  ال�شبهات  م�شبهّ  اأنهّ  �ن  تظنهّ األ  �ص/ 
اأو  )عج(  الإمام  ولدة  من  ماأخ�ذًا  لي�ص  العامة 
وعدمها  امل�شلحة  وج�د  من  بل  ال�لدة،  عدم 
ال�شنة  منهاج  كتاب  من  وا�شح  وهذا  غيبته،  من 

وغريه؟ 
ج/ هناك فرق، عندهم بني �شبهات يف �أ�شل �لولدة 
ة، وهذه �شبهة  و �شبهات �أناّه كيف يبقى �شخ�س هذه �ملداّ
يف  �لندوة  هذه  يف  وكالمنا  �ل�شبهة،  تلك  عن  تختلف 
ا �أناّه كيف ميكن  �ل�شبهة �لأوىل )�ملخت�شة بالولدة(، و�أماّ
�آدم  �أو خلق قبل  �أن يبقى فغريب، فال�شيطان �للعني ولد 
)ع( وحلد �لآن هو موجود، فهل �أناّ �لل �شبحانه وتعاىل 
ة ول يقدر �أن يبقي  قادر على �أن يبقي �ل�شيطان هذه �ملداّ

�شخ�شًا ولد بعد ولدة �لإمام �حل�شن �لع�شكري )ع(! 
�ص/ هل حتققت معظم عالمات ظه�ر الإمام 

املنتظر )عج(؟ وهل هذا ه� زمن الظه�ر؟
على  �لعلماء  ر  قراّ كما  �لإمام  ظهور  عالمات  ج/ 
�لعالمات  حتمي،  غري  و�لآخر  حتمي  بع�شها  ق�شمني: 
ولي�س  بعدها  �لإمام )ع(  �أن يظهر  غري �حلتمية يحتمل 
ا  و�أماّ قت،  تقريبًا كلها حتقاّ �لعالمات  دً�، وهذه  موؤكاّ ذلك 

�حلتمية فلم يظهر منها �شيء حلداّ �لآن.
)ع(  �ملع�شوم  فالإمام  �لظهور  لزمن  بالن�شبة  ا  �أماّ

اتون«. قال: »كذب �لوقاّ
�ص/ ملاذا كان الإمام املهدي )عج( خم�ش��شا 
اأن  ميكن  األ  )ع(،  الع�شكري  الإمام  ابن  بك�نه 
يرتبط  الزمان  اآخر  يف  ي�لد  اآخر  �شخ�شًا  يك�ن 

به ن�شبيًا؟ 
�لو�قع هو خالف ذلك،  �لإمكان موجود، ولكن  ج/ 
فاإناّ �لذي حدث كونه �بن �لإمام �حل�شن �لع�شكري )ع(. 
ة )عج( يف ع�شر  �ص/ اأ اإنهّ روؤية الإمام احلجهّ
مع  ة  خا�شهّ ل،  اأم  وواقع  ممكن  الكربى  الغيبة 

عي الروؤية؟ ورود تكذيب مدهّ
�أناّ  وهو  فيه،  �لكثري  وقع  ا  رمباّ ��شتباه  هناك  ج/ 

�أناّه يلتقي  �أحد  عي  �أن يداّ ه هو  �لذي ورد �لتكذيب يف حقاّ
�لذي  مبلاّغ عنه، هذ�  �أو  و�شفري عنه  ر�شول  به )ع( وهو 
ق  ا يوفاّ ا �أناّه رمباّ ثبت تكذيبه �أو كذبه باأمر �لإمام )ع(، �أماّ
ف بروؤيته فهذ� ممكن جدً�، ول يجوز  �شخ�س ما بالت�شراّ

ملن يحدث له هذ� �أن يخرب �أحدً� بذلك.
اإن الإمام منذ ولدته  الق�ل  �ص/ هل ميكن 
حتى  الإمامة  اأم�ر  حتمل  له  ميكن  ول  اإمام  ه� 

وفاة الإمام الأب؟
عليه  يجب  لحق  �إمام  كل  �أن  نعلم  �أن  ينبغي  ج/ 
�إطاعة �لإمام �ل�شابق، و�لإمام �ل�شابق كما هو �إمام على 
باقي �لنا�س كذلك هو �إمام على ولده و�بنه �لإمام، فكما 
كان  كذلك  �لنا�س  على  �إمامًا  )ع(  �ملوؤمنني  �أمري  كان 

�إمامًا على �حل�شن و�حل�شني )ع(.
اإن ما يح�شل يف الآونة  �ص/ بع�شهم يق�ل: 
الأخرية من اأحداث ه� من عالمات ظه�ر احلجة 

)عج(؟ 
�لإمام )عج( مذكورة وحمددة  ج/ عالمات ظهور 
�أما �لغري  يف �لكتب، بع�شها حتمي وبع�شها غري حتمي، 
حتمية فاأغلبها قد حتققت، و�أما �حلتمي فلم يحدث منها 
�شيء، و�أما �ختالف �لنا�س و�ل�شيعة فهذ� �ملعنى حا�شل 

منذ �لقدم ولي�س ب�شيء جديد. 
عالقة  له  )عج(  الإمام  ظه�ر  اإن  اأ  �ص/ 
طردية مبالأ الأر�ص ظلمًا وج�رًا، اأي كلما ملئت 
ظلمًا وج�رًا اقرتب ظه�ر الإمام؟اأ و هذا الإمالء 
للظلم واجل�ر حتم، اأي اإن مل متالأ الأر�ص ظلمًا 

وج�رًا �ش�ف ل يظهر الإمام )عج(.
يف  �لو�ردة  �لكلمات  هذه  من  �ملق�شود  لي�س  ج/ 
ما  بعد  �أنه  ذلك  �ملق�شود من  بل  �ملعنى،  �لرو�يات هذ� 
�رتد�د  وبعد  �لأر�س،  على  �لطغاة  وطغى  �لفتة  طالت 
وحماته  �لدين  بحق  ح�شل  �لذي  و�لإجحاف  �لنا�س 
مينع  ل  �لمتالء  وهذ�  وظلمًا،  ف�شادً�  �لأر�س  �متالأت 
�أن يكون �أو يبقى هناك موؤمن، و�إلاّ من �أين ياأتي �لإمام 
)عج( باأن�شار له، فاملق�شود من ور�ء ذلك �أن �ملوؤمنني 
ة ر�شول �لل )�س( ل تاأخذهم �حليلة ول ياأخذهم  من �أماّ
ل  �أنه  يعني  ل  �لأر�س  �متالء  �إن  حيث  �ل�شعف،  بذلك 
يبقى حق، بل �حلق يظهر ولو �متالأت �لأر�س ظلمًا وجورً� 

وف�شادً�.

االستفتاءات

من اقر بجميع الئمة وجحد املهدي )ع( كان كمن اقر بجميع النبياء وجحد حممدا نب�ته
عن المام ال�شادق عليه ال�شالم


