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لو تأّملنا يف السنن اإلهلية يف الكون لوجدنا أن 
من أهمها هي سّنة االختالف بني بين البشر، وقد 
الكريم إىل ذلك، ومنها قوله تعاىل:  القرآن  أشار 
ُف  واَاْخِتالاَ واَاأْلاَْرِض  ــاواَاِت  ــماَ الــسَّ ْلُق  خاَ آياَــاِتــِه  »واَِمـــْن 
ياَاٍت لِّْلعاَاملِِنياَ« سورة  أاَْلِسناَِتُكْم واَأاَْلواَاِنُكْم ِإنَّ يِف ذاَِلكاَ لاَ

الروم: الية 22.
اَعاَلاَ النَّاساَ ُأمًَّة  اء راَبُّكاَ لاَ وقوله عّز وجّل:»واَلاَْو شاَ
تاَِلِفنياَ« سورة هود: الية 118. واَاِحداًَة واَالاَ ياَزاَاُلوناَ ُمْ

االخــتــالف شــيء طبيعي  أســاس  أن  وال خيفى 
فوائد  مــن  فيه  ملــا  ــان  األحــي بعض  وحــســن يف  بــل 
احلق حتى  قدر  يعرفون  ال  فالناس  للبشرية.  مجة 
يعرفوا الباطل وأهله، وال يدركوا قدر النور إال بعد 
أن يطلعوا على مساوئ الضالل، وال حيّسون بنعمة 

اهلداية حتى يعرفوا ماطر االحنراف وهكذا.
االختالف  يكون  أن  بدل  الشديد  ولألسف  لكن 
الناس صار  بني  الــوّدي  والتعايش  للتنافس  مدعاة 
سببًا  للنزاع والصراع املريرين، فما أكثر النزاعات 
واملطاحنات الشديدة يف عامل اليوم، الناشبة جراء 

اختالف بسيط بني شخصني من الناس.
جتين  ال  املأساوية  النزاعات  هذه  مثل  بالطبع 
واملآسي  والــضــيــاع  الـــدمـــار  غــري  منها  الــبــشــريــة 
واألحزان اليت ال ميكن حموها من األذهان، وحتى 
األجيال الديدة عندما تطلع عليها تشمئز قلوبهم 

منها وتذّم أهلها وتستصغرهم على عملهم هذا.

والتعايش  للتنافس  السؤال هنا: كيف ميكننا حتويل االختالف إىل منطلق 
احلضاري؟

ثقافة  نشر  الواعية يف  القيادات  دور  أهمها  عديدة  عوامل  هناك  الــواب: 
التعايش وتأكيدها الشديد على التعايش مع الخرين، ونبذها القوي للصراعات 

والنزاعات.
بال شك إن أهم قيادة لدى املسلمني قاطبة هم العلماء، خاّصة لدى أتباع 
أهل البيت سالم اهلل عليهم، فهم يؤمنون بقيادة الفقهاء سيما املراجع األعالم، 
والتأريخ مليء بالشواهد الدالة على ذلك، ويكفينا أن نلقي نظرة عابرة على 
أتباع  وإميــان  اعتقاد  مدى  لنعرف  العشرين  ثورة  وأحــداث  التبغ  قضية   وقائع 

آل الرسول األطهار سالم اهلل عليهم بقيادة الفقهاء واملراجع العظام.
إّن فقهاء التشّيع كانوا على مر التأريخ دعاة إىل التعايش ورّوادا للسالم، 
فهذا اجملدد الشريازي الكبري ُيقتل جنله على يد أحد أبناء العاّمة، وملا يطلب 
له مبعاقبته  يــأذن  كي  ـ  اإلجنليزي  االستعمار  وكــان من  ـ  آنــذاك  احلاكم  منه 

يرفض بشدة معاقبة الاني.
 وملا سكن اجملّدد مدينة سامراء املقدسة جتاسر العديد من أهالي سامراء 
على أتباع أهل البيت حيث رموا بيوتهم باحلجارة، إال أن اجملّدد وبتصّرف حكيم 

منعهم عن الرّد باملثل، ودعاهم إىل الكف عنهم.
بهذه التصّرف احلكيم استطاع اجملّدد الكبري أن يكسب وّد أهالي سامراء 

حتى صاروا يودون أتباع آل بيت النبّوة ويكنون هلم بالغ االحرتام.
 اليوم ومع تصاعد األحداث يف العامل وتفاقمها، خاصة يف العراق ما أحوجنا 
املسليمن  التعايش بني  ثقافة  تؤكد ضرورة نشر  اليت  الرشيدة  املرجعيات  إىل 
قاطبة، خاصة بني أتباع أهل البيت سالم اهلل عليهم أنفسهم، وما أحوجنا إىل 
العلماء والقادة الذين ينتهجون نهج هذه املرجعيات ليوصلوا رسالتهم الداعية 

إىل تطبيق ثقافة التعايش ونبذ النزاعات. 

لنحيي ثقافة التعايش
ǻƸƕƘƮǩƗ ǬƽƘƩ ưǾǂǩƗ ǫȆƽȅƗ ƞƪƭ ƞǪǾǊǝ :ƚƢǥ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
وسيد  البشرية  منقذ  ميالد  ذكــرى  األّول  ربيع  شهر  من  عشر  السابع  يصادف 
 .وحفيده اإلمام جعفر الصادق ،الكائنات الرسول األعظم حممد املصطفى
وحنن بفضل اهلل تعاىل من أتباع هذين العظيمني وما يرشدان إليه؛ فنحن على إسالم 
 الصادق اإلمام  لنا  بّينه  الذي  إليه  املــؤّدي  والطريق  واملذهب   األكرم النيب 
وسائر أهل البيت، موالتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء وساداتنا وموالينا األئمة 
األطهار، إضافة إىل أننا وإياكم نعترب ـ إىل حّد ما ـ من مبّلغي الناس ومرشديهم 

إىل اإلسالم وإىل أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني .
أشري اىل أمرين أذّكر بهما إخواني من العلماء األعالم واملدّرسني الكرام والوعاظ 

األعّزة دامت تأييداتهم: 
األّول: سواء عملنا أم مل نعمل، وسواء عملنا كثريًا أم قلياًل، فإن اهلل عّز وجّل غيّن 

عنا، ومن عسانا نكون؟ بل إن اهلل غيّن حتى عن أنبيائه ورسله.
اء  ياَشاَ تعاىل:»لاَْو  قوله  وهي  املعاني،  هذه  كل  منها  يستفاد  آية  الكريم  القرآن  يف 
يًعا«1 . فلم يكن ليعجز اهلل شيء، وكان بإمكانه أن خيلق الناس  ِ اهلل هلاَاَداَى النَّاساَ مجاَ
كلهم كأبي ذر وسلمان، بل خيلقهم كّلهم معصومني، ولكنه سبحانه شاء حبكمته أن 
يعمل هذا املقدار من قدرته، فخلق عباده على مستويات متلفة. فخلق من ال يضاهي 
يلونه يف الفضل، وال يرقى إىل  يف مستواه كرسول اهلل، وخلق املعصومني الذين 

مستواهم أحد، ثم املستويات املختلفة لعامة الناس ـ صعودًا ونزواًل ـ .
إذن، ال مّنة لنا على اهلل، وال ميكننا أن منّن عليه تعاىل، وال ميكننا حتى التفكري 
بأن نعمل عماًل حيّقق هلل نفعًا أو يدفع عنه ضّرًا؛ ألن ليس هلل تعاىل ضّر لندفعه وال 
حاجة لننفعه. فكل ما نعمله من الصاحلات إمّنا هو لنا وينفعنا يف الدنيا والخرة ومن 

أجل أنفسنا يف احلقيقة والواقع، فمهما زدنا من احلسنات أو قللنا من السيئات ففي 
صحيفة أعمالنا، وهو رصيد لنا يف حسابنا يف الخرة، ومهما بدر منا من تقصري أو 

قصور فحسرته تبقى لنا أيضًا.
تعاىل: ماطبًا  اهلل  قال  به؟  القيام  نستطيع  الذي  وما  منا؟  يراد  ماذا  الثاني: 
قابلية  له  بشر  كّل  أي  يًعا«2؛  ِ ِإلاَْيُكْم مجاَ اهلّلِ  راَُســوُل  ِإنِّي  النَّاُس  أاَيُّهاَا  ياَا  نبّيه:»ُقْل 

التكليف.
نسمة  مليارات  ستة  من  أكثر  اليوم  تعدادهم  يبلغ  الذين  البشر  هؤالء  من  فكم 
كم  ثم  منهم مسلمون؟  باملئة  وكم  إليهم مجيعًا؟  اهلل  أّن حممدًا رسول  يعلمون 
باملئة من املسلمني يعرف ما هو اإلسالم؟ وكم باملئة تابعون ألهل البيت ويعرفون 
اإلمام الصادق وسائر أئمة أهل البيت؟ وهؤالء الذين يعرفون كم هي نسبة 

معرفتهم؟ لو أردنا أن نقوم مبحاسبة دقيقة فسنكتشف أنهم قليلون جّدًا.
وكان  وســهــاًل،  هينًا  فيها  العمل  يكن  مل  الــســابــق  يف  طويلة  فــرتات  مــّرت 
الالف  ومئات  الالف  بل عشرات  والالف  املئات  يقتلون  اهلل  وأعداء  الطواغيت 

واحدة. كلمة  أجل  من 
فما أكثر الذين عّذبوا وُقتلوا من أجل ذكر اسم أهل البيت يف معظم بالد 

الدنيا.
يف إيران نفسها يذكر املؤرخون أن الشيعة عانوا األمّرين يف بعض العصور السابقة. 
ففي عصر السالجقة ـ مثاًل ـ كان يؤتى بالشيعي ثم خيتم على جبينه حبديدة حمماة 
حممّرة منقوش عليها اسم بعض من حكموا بعد الرسول. وذكروا )أّن من كان 
ُيصنع به كذلك كان ال خيرج من داره إىل آخر عمره(؛ رمّبا خشية الشماتة واالستهزاء 
من أعداء شيعة أهل البيت، أو خجاًل من أقرانهم الشيعة. وكان من بينهم العامل 

ت
ضرا

حما

    املرجع الشريازي: 
يف ظل االنفتاح الراهن علينا إيصال   رسالة أهل البيت إىل العامل أمجع    

مولد  وذكرى   ،اهلل رسول  وموالنا  سيدنا  للعالمين،  رحمة  المبعوث  الكائنات،  سيد  مولد  ذكرى  بمناسبة 

حفيده، ناشر علوم اإلسالم، موالنا اإلمام جعفر بن محمد الصادق، تطّرق المرجع الديني سماحة آية اهلل 

العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله في درسه )بحث الخارج( صباح يوم األربعاء الموافق للخامس عشر 

من شهر ربيع األول 1428 للهجرة في مسجد اإلمام زين العابدين بمدينة قم المقدسة إلى هاتين المناسبتين 

العظيمتين المباركتين، وألقى كلمة هامة تناول فيها مسؤولية العلماء ورجال الدين والوّعاظ والمثّقفين اليوم، 

وهي إيصال رسالة أهل البيت  إلى العالم أجمع. وإليكم نّصها الكامل:
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والتاجر والطبيب واملثقف؛ ألنهم كانوا يصنعون ذلك بشخصيات الشيعة يف الغالب.
فقد جاء يف كتاب )آثار البالد وأخبار العباد( للقزويين من القرن السابع اهلجري 
وكذا يف )تاريخ آل بويه( بالفارسية، وكتب أخرى: أنه لو اضطّر أحدهم للخروج عّصب 

جبينه كاملصاب بالصداع أو الربد، لئال ُيعرف.
أّما اليوم فلم يعد األمر هكذا، ولو وجد ففي مناطق حمدودة من العامل، أما يف 
السابق فكانت هذه هي احلالة العاّمة، ومع ذلك مل يقّصر الشيعة أو يقعدوا أو يتخاذلوا 

سواء علماؤهم أم عامتهم رجااًل ونساًء، شيبًا وشّبانًا.
وما نشهد اليوم من انتشار التشيع يف العامل إمنا هو نتيجة تلك الهود اليت بذلت 

يف تلك الظروف القاسية.
أو  قليلة  انها  أو  كالسابق  الظروف  تعد  املشاكل موجودة ومل  تلك  تعد  واليوم مل 
موجودة يف أماكن حمدودة من العامل. اما يف السابق فكان العامل معظمه هكذا. ومع 
اليوم يف ظّل  أن مسؤوليتنا  يعين  وهذا  التشّيع،  لنا  وأوصلوا  الشيعة  يقّصر  ذلك، مل 
املتاح من احلريات أكرب بكثري؛ واملهمة واحدة وهي اإليصال. علينا أن نوصل رسالة 
يعًا(. وال شك  اإلسالم والتشيع إىل العامل أمجع، حتقيقًا لقوله تعاىل:)إىلاَ الّناِس مجاَ
تقع  من  فعلى  كثرية.  ومقّدمات  طاقات  إىل  وحباجة  الكثري،  العمل  يتطّلب  هذا  أن 
مسؤولية إعداد مقدمات الوجود؟ إنها مسؤولية عاّمة مشرتكة تقع على عاتق الميع. 
كلنا مكّلفون بتهيئة هذه املقدمات، كلٌّ حسب مستواه وطاقته؛ حتى يتحقق قوله تعاىل: 
اإلمام  الطاهرة  العرتة  من  اهلل  بقية  موالنا  لظهور  األرضية  وتهيأ  الّدين«3  »أِقيُموا 

احلجة املنتظر عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.
فتعرضت  مع مجاعة  البحر  ركب  أن شخصًا  العالمة اجمللسي  أحوال  ذكروا يف 
بينهم  رّكابها. وكان من  أثرها وغرق كثري من  سفينتهم ألمواج عاتية ومتزقت على 

شخص متشبث خبشبة فأوصل نفسه إىل جزيرة ما، وعندما حّل بني أهلها رأى أنهم 
مجيعًا من أتباع أهل البيت. وهذا األمر كان مستغربًا يف تلك العصور. فمن الذي 
البحار ال يدين  املنقطعة يف  النائية  التشّيع؟ وعادًة الزر  وصل هلؤالء وهداهم إىل 
أهلها بدين غالبًا، ألنه ال يصلهم أحد بسهولة لكي ينقل إليهم دينًا ما. وبعد التحقيق 
تبني له أن شخصًا مثله قبل عدة سنني قد كسرت سفينته يف عرض البحر واستطاع 
أن يوصل نفسه إىل هذه الزيرة عرب قطعة منها تشبث بها وكان حيمل معه أحد كتب 
العالمة اجمللسي، وعندما رأى إن هؤالء ال دين هلم وال يعرفون شيئًا من أصول العقائد 
واألحكام ما عدا تلك املبادئ الفطرية العامة اليت فطر اهلل الناس عليها. مّشر عن 
ساعد الد واستطاع بعد التوكل على اهلل تعاىل أن يغرّيهم مجيعًا مستفيدًا من ذلك 

الكتاب، أي أصبح كتاب واحد سببًا هلداية جزيرة بأكملها. 
الوسائل ولكن ذلك يتطلب جهدًا وعماًل دؤوبًا.  التغيري حتى بأبسط  إذن ميكن 
فمما ال شك فيه أن ذلك الرجل عندما حّل يف تلك الزيرة مل يفكر يف االسرتاحة أو 
العمل بالزراعة مثاًل، وإمنا بذل جهودًا كبرية، وظّل يتنّقل بني أهلها يعرض عليهم 
تعاليم اإلسالم وأهل البيت حتى استطاع أن حيقق ذلك التغيري الكبري فيهم، وقد 
الصحيحة؛ ألن معاول  األفكار  لتقّبل  أرضًا خصبة مهّيأة  كانوا  أنهم  ساعده يف ذلك 
التخريب الفكري والعقيدي املضادة مل تعمل فيهم، ومل يكن هناك من يعاكسه يف عمله 

أو حياربه، فكانت األرضية واألجواء مهيأة له من هذه الهة.
هذه قصة. وأما القصة األخرى ـ وقد قال اهلل تعاىل: »لقد كان يف قصصهم عربة 
األنطاكي  أمني  أمحد  الشيخ  وهما  أدركتهما  عاملني  ألخوين  فتعود  ـ  األلباب«4  ألولي 
والشيخ حممد مرعي االنطاكي رضوان اهلل عليهما. وكانت لي جلسات عديدة معهما، 
عاش هذان العاملان قبل أكثر من مخسني سنة، أي يف حياة املرجع الديين آية اهلل 

    املرجع الشريازي: 
يف ظل االنفتاح الراهن علينا إيصال   رسالة أهل البيت إىل العامل أمجع    

ت
ضرا

حما
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العظمى الربوجردي والعاّلمة الية الكربى السيد عبد احلسني شرف الدين رمحة اهلل 
عليهما.

كان هذان األخوان علماء غري شيعة يعيشان يف احدى قرى مدينة حلب. وشاء اهلل 
 .تعاىل أن يقع بني يدي أحدهما نسخة من كتاب )املراجعات( للسيد شرف الدين
ومل يكن الشخص إنسانًا عاديًا بل كان عاملًا وإمامًا يف منطقته. وعندما طالع الكتاب 
كل  أّن  فاكتشف  واملقارنة،  للتأّكد  األخرى  الكتب  فبدأ مبراجعة  فيه؛  جاء  انبهر مبا 
ما جاء يف )املراجعات( صحيح ودقيق، فتحّول على أثر ذلك إىل مذهب التشيع لل 
آِل  مِّْن  مُّْؤِمٌن  راَُجــلٌ  ــالاَ  »واَقاَ تعاىل:  قال اهلل  كما  فكان  إميانه،  كتم  ولكنه   البيت

ْوناَ ياَْكُتُم ِإمياَاناَُه«5.  ِفْرعاَ
ثم عرض الكتاب على أخيه، فرفض األخ يف البداية بشّدة وقال ـ كما ورد يف ما 

كتبوه بعد ذلك ـ ومن هم الشيعة ألقرأ كتابهم؟ إن هؤالء ليس عندهم مقال يعتّد به 
جدير أن يقرأ، وما أشبه. ولكن حّب اإلطالع دفعه لتصّفحه يف إحدى الليالي، وانتهى 

به املطاف إىل التشّيع هو الخر.
أمر  واكتشف  أتباعهما،  من  املقّربني  بعض  إىل  فشيئًا  شيئًا  اخلرب  تسّرب  ثم 

تشّيعهما وأصبح معلنًا بعد فرتة من الزمن.
للمحاسبة  يعّرضهم  األمــر  هذا  يكن  مل  أي  حبرية،  تتمتع  املنطقة  تلك  وكانت 
هناك  املساجد  وأئمة  العلماء  رواتب  إىل مسؤول  انتهى اخلرب  عندما  ولكن  والبالء، 

قطع مرتبهما الشهري، وكان )300( لرية وهو مبلغ جّيد يف تلك األيام.
وكما هو معلوم أّن علماء الشيعة طول التاريخ ال يتقاضون رواتبهم من الدولة بل 
أمروا  الذين  األطهار هم  األئمة  ألّن  أيضًا،  باستقاللية من هذه الهة  يتمتعون 
شيعتهم بدفع حقوقهم الشرعية إىل علماء الدين ليصرفوها يف جمال التبليغ ويؤّمنوا 
معاشهم يف حدود االقتصاد أيضًا؛ لذلك فمهما مارست احلكومات عليهم من ضغوط 
التأثري  يستطيعون  ال  رزقهم حمفوظًا  يبقى مصدر  العذاب  ألوان  من  عليهم  وصّبت 
عليه. أما الكثري من علماء املذاهب األخرى فمرتبطون باحلكومات من هذه الهة. 
ولذلك بقي هذان العاملان حائرين ال يدريان ما يصنعان؟ فمن جهة ال يريدان الرجوع 
عن مذهب احلق، ومن جهة أخرى أصبح أمرهما مكشوفًا ال ميكنهما إنكاره؟ لذلك 
 فكتب القضية،  له  وشرحا  الدين  شرف  احلسني  عبد  السيد  املرحوم  إىل  ذهبا 
رسالة إىل املرحوم السيد الربوجردي ـ وكانا قد تتلمذا معًا على املرحوم الخوند يف 

النجف األشرف ـ شرح له فيها قضية هذين العاملني وأوصاه بهما خريًا؟
يتقاضيانه  كانا  الذي  املبلغ  نفس  يعطيهما  أن  الربوجردي شخصًا  السيد  فكّلف 
كل شهر سابقًا، وهكذا مت تأمني معاشهما، واستمّرا على هذه احلال حتى وفاة السيد 
احلكومة  تعرتضهما  ومل  منطقتهما،  يف  واهلداية  بالتبليغ  انشغال  حيث  الربوجردي، 

آنذاك بل اكتفت بقطع مرتبيهما.
لقد التقيت هذين العاملني بعد وفاة السيد الربوجردي فقاال لي:

لقد اهتدى على يدينا منذ الفرتة اليت اهتدينا فيها حتى اليوم الذي قطعت فيه 
احلكومة مرتبنا اكثر من ألف شخص. أما جمموع الذين اهتدوا بعد سنوات من ذلك 
التاريخ فقد زاد عددهم مخسة آالف، ألنهم بدأوا مبمارسة التبليغ اىل مذهب أهل 

البيت بصورة علنية، وكانت األرضية مهّيأة هلما، والساحة خالية، إىل حّد ما.
بعد وفاة املرحوم الربوجردي سافرا إىل ايران والعراق واخلليج، وكانت للقاءاتهما 
أخرى صارا حيتّكان  ومن جهة  ينقالن قصتهما من جهة  كانا  مهّمة؛ ألنهما  مثرات 

بسائر علماء الشيعة خطبائها وجتارها ومثقفيها، وهكذا من غري الشيعة.
وعندما التقى الشيخ أمحد أمني )وهو األخ األكرب( باملرحوم األخ آية اهلل العظمى 
السيد حممد الشريازي، رّغبه بأن يكتب قّصة تشّيعه. وقال: إن قصيت مفّصلة جدًا. 
فقال له األخ: ليس بالضرورة أن يكون الكتاب استدالليًا فيه حبث علمّي مفصل، بل 

يكفي أن يكون قصصيًا وإن تتخلله استدالالت بسيطة وقليلة. فشرع به، وأّلف كتّيبًا يف 
حوالي ستني صفحة، وطبعه يف نفس األيام باسم: )يف طريقي إىل التشّيع( هو كتيٌب 

مجيٌل جدًا، ألنه كتبه بأسلوب قصصي رائع ضّمنه استدالالت متصرة.
ثم أّلف أخوه )الشيخ حممد مرعي( كتابًا مفصاًل بعد ذلك، طبع بعد سنوات، 

مّساه: )ملاذا اخرتت مذهب أهل البيت( وقد طبع الكتابان مرارًا.
ووّفقا بعد ذلك هلداية كثري من الناس وإعداد الكثري من الطلبة واملبلغني يف هذا 
اجملال، ويعلم اهلل كم بلغ عدد الذين اهتدى بسببهم منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا 

هذا، وسيتواصل ذلك يف املستقبل بإذن اهلل تعاىل.
أقول: كّل ذلك يعود إىل كتاب واحد، هو كتاب )املراجعات(، وهذا يكشف عن أهمية 
الكتابة والتأليف وبذل الهد يف طريق اهلداية والتبليغ وعدم اليأس يف هذا اجملال. قد ال 

يؤثر مئة كتاب، ولكن الكتاب الذي يؤثر هو على كل حال، واحد من هذه الكتب.
رسالتكم أيها العلماء اإلبالغ للعامل أمجع. وال تنحصر مهمتكم يف اإليصال للعامل 
 واإلمام الصادقاالسالمي وحده، فلو وصلت الصورة احلقيقية للرسول األكرم
للعامل املسيحي ودنيا اليهود وأوساط اجملوس وأجواء املشركني وغريهم من امللحدين 

وهكذا لغرّيت كثريًا من النظرة لإلسالم والتشيع وحّولت الكثريين.
لقد استطاع املبلغون الصادقون أن حُيدثوا كل هذا التغيري رغم صعوبة الظروف 
وقّلة احلريات وضعف اإلمكانات ووسائل التعبري واإليصال يف السابق، فلماذا ال نتوقع 

التغيري وحنن يف هذا العصر الذي ميتاز باالنفتاح واحلريات وسهولة اإليصال؟
ـ  التاريخ من علماء غري املسلمني  الذين أسلموا عرب  لو قام أحد بتقصٍّ ملعرفة 
فضاًل عن عاّمتهم ـ وعدد الذين اهتدوا إىل نور أهل البيت من علماء املذاهب 
األخرىـ  فضاًل عن أتباعهمـ  لفوجئ بعدد كبري يفوق املئات واملئات ولعّله ُيعّد بالالف، 

ولكن ال توجد مع األسف إحصائية دقيقة يف هذا اجملال.
أنه  نشيط جدًا حتى  إيــران عامل مسيحي  يعيش يف  كان  قبل حوالي مئيت سنة 
وإعداده،  لرتبيته  الفاتيكان  اىل  ونقل  عمره،  من  عشرة  الثانية  يف  وهو  قسًا  أصبح 

رسالتكم أيها العلماء اإلبالغ للعامل أمجع. وال تنحصر مهمتكم يف اإليصال للعامل االسالمي وحده، فلو 

وصلت الصورة احلقيقية للرسول األكرمواإلمام الصادق للعامل املسيحي ودنيا اليهود وأوساط اجملوس 

وأجواء املشركني وغريهم من امللحدين وهكذا لغرّيت كثريًا من النظرة لإلسالم والتشيع وحّولت الكثريين.
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وكان يتمتع بذكاء وجّد بالغني. وبعد عودته من الفاتيكان صادفه أحد اهل العلم من 
أمثالكم واستطاع ان يغرّيه بعد مدة من التباحث واملناقشة فأصبح شيعيًا وبّدل امسه 
اىل حممد صادق وأّلف كتبًا يف الدفاع عن اإلسالم ورّد املسيحية أحدها يتألف من 
عشرة جملّدات حتمل عنوان )بيان احلق( خّص اجمللد الرابع منه ـ يف الطبعة القدمية 
احلجرية ـ للحديث عن شخصية النيب األكرم وتارخيه، لو طبع هذا اجمللد بطبعة 
جديدة رمبا زاد على األربعة جملدات؛ ذكر يف هذا اجمللد معاجز للنيّب مل أرها 

يف البحار وناسخ التواريخ وأمثاهلما، نقلها من بعض كتب النصارى.
وهذا كله يدّل على حسن اإلبالغ واإلرشاد يف تلك األزمنة، واليوم ميكننا أيضًا أن 
نقوم بنفس الدور إن مل نقل األفضل. فعلينا تهيئة املقدمات الالزمة إليصال اإلسالم 

إىل العامل كّله؛ ألن إرادة اهلل تعلقت بإيصال هذه الرسالة اىل البشرية مجعاء.
ال حيدثنا التاريخ عن التغري بني علماء النصارى فقط، بل كان هناك أيضًا من 
اليهود من أسلم وتشّيع. وقد نقلوا قصصًا عنهم يف العراق وغريه. ومنهم من أّلف كتبًا 

بعد حتّوله وهم ليسوا قّلة.
لقد كان لليهودية أتباع يف العراق حتى أنه كان عندهم ـ كما قرأت يف التاريخ ـ 
مخس حوزات علمية كانت إحداها يف منطقة الكفل، والبقية يف املناطق األخرى، ال 
أقول مخسة علماء بل مخس حوزات، ولكن الواقع اليوم متلف متامًا، فقد حتّول كثري 

من أولئك لإلسالم والتشّيع.
يف  تقع  هناك  قربه  لوجود   الكفل ذي  النيب  باسم  املسماة  الكفل  ومنطقة 
منطقة تبعد عدة كيلومرتات عن النجف وكربالء املقدستني، كان يعيش فيها اليهود 
وكانت فيها إحدى حوزاتهم. وكان العلماء من املدينتني يذهبون اليها يف أيام العطل 
املرحوم  أن  حتى  منهم،  عديدين  حيّولوا  أن  واستطاعوا  اليهود  علماء  مع  يتباحثون 
الشيخ األنصاري يشري يف كتابه )الرسائل( يف باب االستصحاب واستصحاب الشرائع 
السابقة اىل إحدى هذه املباحثات اليت كانت جتري بني علماء الشيعة واليهود، حيث 
حيتّج ذلك العامل اليهودي باالستصحاب، بدعوى أن نبّوة موسى هلا يقني سابق، 
وشّك الحق، وقاعدة االستصحاب تقضي عدم نقض اليقني السابق بالشّك الالحق... 

ولكنه اهتدى أخريًا.
اليوم األمور أسهل ولكن البد من بذل الهد، وهذه سّنة احلياة الدنيا، فال يوجد 

عمل من دون جهد وصعوبات.
العامة فكذلك ينبغي أن يتحمل يف طريق  فكما يتحمل أحدنا يف جماالت حياته 

إعداد مقدمات الوجود إليصال رسالة النيب واالئمةاىل العامل.
وإني يف هاتني املناسبتني العزيزتني إذ أهنئ أواًل سيدي وموالي بقية اهلل اإلمام 
املهدي املوعود صلوات اهلل عليه وعّجل فرجه الشريف، وثانيًا عموم األمة اإلسالمية 
والسيما أتباع اهل البيت وخاصة محلة راية اإلسالم والتشّيع يف احلوزات العلمية 
املباركة من املراجع العظام والفقهاء الكرام والطلبة األعزاء، أبتهل اىل اهلل تعاىل أن 
يزيد يف توفيقنا مجيعًا لبذل كل ما بوسعنا يف طريق ايصال رسالة اإلسالم والتشّيع 

للعامل أمجع.
وصلى اهلل على سيدنا ونبينا حممد وآله الطاهرين.

1. سورة الرعد: الية 31.
2. سورة األعراف: الية 158.

3. سورة الشورى: الية 13.

4. سورة يوسف: الية 111.
5. سورة غافر: الية 28.
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ƞƽƴǢǮǩƗ Ǭǡ

مبناسبة ذكرى مولد سّيد الكائنات وخامت األنبياء 
واملرسلني موالنا النيب األعظم، ومولد حفيده ناشر 
وفد   ،الصادق اإلمــام جعفر  موالنا  اإلســالم  علوم 
دام ظله يف مدينة قم املقدسة  على بيت مساحة املرجع 
األول  ربيع  شهر  من  عشر  للسابع  املوافق  الثالثاء  يوم 
وطالب  وأفــاضــل  العلماء  من  العديد  للهجرة،   1429
العراق  من  وزّوار  وضيوف  واملؤمنني  العلمية،  احلــوزة 
واخلليج وسورية واهلند وباكستان وأفغانستان ومن بعض 
ومــن متلف  كندا،  ومــن  واألمريكية  األوروبــيــة  ــدول  ال
لسماحة  والتربيكات  التهاني  لتقديم  اإليرانية  املــدن 

املرجع الشريازي. 

ƞǾǲǽƴǩƗ ǫǸǪǖǪǩ ǬǒǕȁƗ ǧǸƽƸǩƗ ƞƽƷƴǭ

وأقامت )مؤسسة اإلمام اهلادي( حفاًل بهيجًا 
الدينية(  للعلوم   األعظم الرسول  مقّر )مدرسة  يف 
مبدينة قم املقدسة، حضره وفد من بيت مساحة املرجع 
الشريازي دام ظله، والشخصيات العلمية، وطالب احلوزة، 
ملسؤول  وكلمة  تواشيح،  قــراءة  احلفل  فقرات  من  وكان 
بقم  الــشــريازي  املرجع  مكتب  أعضاء  وأحــد  املؤسسة 
الغزنوي،  حمّقق  الشيخ  اإلسالم  حجة  فضيلة  املقدسة 
تطّرق فيها إىل ذكر جوانب مما ذكر يف صحف األنبياء 
اإلســـالم  ــنــيّب  ب ــشــارة  ــب ال خبــصــوص   واملرسلني
موالنا، وحماوالت األعداء يف اإلساءة إىل شخصية 

.موالنا رسول اهلل

ǼĉǪƮǩƗ ƴǶǝ ǰƛƗ ƞǭ ĉȆǖǩƗ ƞƽƷƴǭ

كما أقامت حوزة كربالء املقدسة )مدرسة العاّلمة 
مدائح  إنشاد  تضّمن  بهيجًا  حفاًل   )احلّلي فهد  ابن 
نبوية، وكلمات كان منها كلمة آية اهلل الشيخ عبد الكريم 
رسول  ملوالنا  الذاتي  الكمال  حول  فيها  احلائري حتّدث 

.اهلل

ƠǾƜǩƗ Ǩǵƍ ƞǖǭƘƩ
ونّظمت جامعة أهل البيت يف كربالء املقدسة 
حــفــاًل ثــقــافــيــًا وفــنــيــًا كــبــريًا حــضــره عــمــداء الكليات 
ــهــا ومجـــع غــفــري مــن الــطــلــبــة، إضــافــة إىل  ــذت وأســات
السيد  الامعة  مؤّسس  وألقى  والضيوف.  اإلعالميني 
استلهام  ضــرورة  على  فيها  رّكز  كلمة  املوسوي  حمسن 
الذكرى  هــذه  مــن  والــعــرب  والــــدروس  السامية  املعاني 
الكلمات  من  عــددًا  أيضًا  االحتفال  وتضمن  العظيمة. 
بهذه املناسبة الشريفة ألقاها التدريسيون يف الامعة، 
وأقيمت مسابقة علمية دينية، وفعاليات فنية  وقصائد. 

مسرحية أخرى.

سرور املؤمنني وابتهاجهم بذكرى مولد 
الرسول األعظم واإلمام الصادق صلوات اهلل عليهما
ƠǽǸǦǩƗ

الرضوان  )مؤسسة  نّظمته  حفل  أقيم  الكويت  ويف 
فضيلة   وألقى  الفضالء،  من  مجع  حضره  الشبابية(، 
باملناسبة،  كلمة  الــواعــظ  أمحــد  السيد  االســالم  حجة 
الكربالئي  باسم  احلاج   البيت أهل  رادود  وشارك 

يف قراءة املدائح.

ǣƷƘǮǱƗƴǩƗ

فايله  مدينة  يف   )الزهراء )حسينية  وأقامت 
الــدامنــاركــيــة احــتــفــااًل حبــضــور الــعــديــد مــن اخلطباء 
والشعراء والرواديد واملؤمنني وضيوف وزّوار من أملانيا 
باملناسبة  كلمات  وألقيت  فايله،  ملدينة  اجملــاورة  واملدن 
كان منها كلمة لفضيلة حجة االسالم الشيخ عبد األمري 
اخلفاجي تطّرق فيها إىل ذكر جوانب من مناقب موالنا 
والرواديد  الشعراء  بعض  وشارك   .األكرم الرسول 

يف قراءة املدائح والقصائد الشعرية.

ƨǽǷƸǲǩƗ

حلسينية  التابع  الثقايف  اهلـــدى  مــركــز  أقـــام  كما 
بهيجًا  حفاًل  أوسلو  النرويج  عاصمة  يف   البنني أم 
حضره مجع من املؤمنني، وألقيت كلمات وقصائد شعرية 

باملناسبة. 
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إحياء ذكرى وفاة السيدة سكينة

بنت  سكينة  الليلة  السيدة  وفاة  ذكرى  األول  ربيع  شهر  من  اخلامس  يصادف 
اإلمام احلسني. بهذه املناسبة أقام مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله الوارف 
يف كربالء املقدسة جملس عزاء حضره العلماء وفضالء وطالب احلوزة العلمية ومجع 
من املؤمنني، وارتقى املنرب فضيلة الشيخ وائل البديري وتطّرق يف بداية حديثه إىل 
ذكر جوانب من صفات شخصية موالنا رسول اهلل ومنها استقامته يف تبليغ 

رسالة اإلسالم، بره وحتّمله األذى يف هذا السبيل.
ثم استعرض فضيلته بعض مواقف موالتنا السيدة سكينة يف ملحمة عاشوراء 

وبعدها.

جملس عزاء                                                                                                                                    
مبناسبة ذكرى استشهاد موالتنا فاطمة املعصومة

املعصومة  الصديقة فاطمة  البيت، موالتنا  أهل  مبناسبة ذكرى استشهاد كرمية 
الرسول األكرمجملس عزاء يف  أقامت مؤسسة   ،الكاظم بنت اإلمام موسى 
الثاني  ربيع  من شهر  للعاشر  املوافق  اخلميس  يوم  ظهر  املقدسة  قم  مقّرها مبدينة 
ظله،  دام  الشريازي  املرجع  بيت مساحة  من  األجــالء  السادة  للهجرة، حضره   1429
وفضالء وطالب احلوزة العلمية، والشخصيات الثقافية واإلعالمية، ومجع من املؤمنني 

 .واحملّبني لل بيت النيب املصطفى
اإلسالم  حجة  فضيلة  املنرب  ارتقى  بعدها  عاشوراء،  زيــارة  بقراءة  اجمللس  بدأ 
 ،املعصومة فاطمة  موالتنا  مناقب  من  مقتطفات  وذكر  احليدري،  حممد  السيد 

ومنزلتها عند األئمة األطهار من آل الرسول، وقال:
لقد حوت زيارة سيدتنا فاطمة املعصومة مضامني ومفاهيم راقية تبنّي عظم 
شأن هذه السيدة الليلة، ورفعة مقامها عند اهلل تعاىل وعند املعصومني األربعة عشر 

صلوات اهلل عليهم أمجعني.

جنل مساحة املرجع الشريازي                                                                                                      
يضع حجر األساس جلامع اإلمامني الكاظم واهلادي  بالكويت

مت حبمد اهلل تعاىل وفضله وفضل رسوله األعظم وآله األطهار، وضع حجر 
األساس ملسجد اإلمامني موسى الكاظم وعلي اهلادي يف منطقة القريوان )جنوب 
الدوحة( يف دولة الكويت حبضور جنل مساحة املرجع الشريازي دام ظله فضيلة حجة 
اإلسالم واملسلمني السيد أمحد الشريازي دام عّزه وذلك يف مراسم حضرها مجع من 

الفضالء واملؤمنني الكرام.
بدأت املراسم بتالوة معطرة من آيات الذكر احلكيم، و قراءة دعاء الفرج ملوالنا 
اإلمام بقية اهلل األعظم عّجل اهلل فرجه الشريف، وكلمة شكر ألقاها احلاج إبراهيم 
غلوم، ثم قام فضيلة السيد أمحد الشريازي دام عّزه بوضع حجر األساس للمسجد 

وسط الصلوات على النيب حممد وآله الطاهرين، وبعدها مت حنر األضاحي للربكة.

تقرير عن نشاطات وكيل املرجع الشريازي                                                                   
يف أفغانستان خالل شهري حمرم وصفر 1429 للهجرة

ضمن سلسلة جوالته التفقدية قام حجة اإلسالم فضيلة السيد عسكر احليدري 
تفقدية  ـ جبولة  ـ ممثاًل عن مساحته  دام ظله  الشريازي  املرجع  أحد وكالء مساحة 
أخرى يف أفغانستان خالل شهري حمرم احلرام وصفر املظفر للسنة اهلجرية الارية 

)1429( أجنز خالهلا بعض األعمال وقام بنشاطات عديدة كان منها:
شارك يف جمالس العزاء احلسيين، وارتقى املنرب يف العديد من احلسينيات كان 
باردًا  الو  وكــان  مــزار شريف،  أقيم يف صحن  الــذي  العزاء احلسيين  منها جملس 
والثلوج تهطل بغزارة. ويعّد هذا اجمللس من أضخم اجملالس اليت تقام يف أفغانستان، 

حيث حيضره األلوف من الشيعة والعامة.
للهجرة   1429 احلــرام  احلــادي عشر من شهر حمرم  يوم  املنرب يف  ارتقى  كما 
يف حسينية )غريب( وهي حسينية يرجع قدمها إىل مئتني سنة، ومقّرها يف واد من 
أودية مدينة دّره صوف. وكان أتباع أهل البيت يف هذه املنطقة يقيمون جمالس 
وإرهاب  وقمع  بطش  من  خوفًا  باخلفية،  األطهار  الرسول  آل  مصائب  على  العزاء 
احلّكام الظاملني واملستبدين الذين ترّبعوا على كرسي احلكم بأفغانستان خالل السنني 
املاضية. وقام السيد احليدري خالل هذه الزيارة بتوزيع األلبسة، والوسائل الصحية، 

ية
رب

خ
ت 

حا
نف



العدد )16( مجادى األوىل 1429 هـ 10

ية
رب

خ
ت 

حا
نف

واملواد الغذائية، والقرطاسية على )150( عائلة من العوائل الفقرية واحملرومة. ووّزع 
احلاوية حملاضرات  املدجمة  واألقــراص  الشريازي،  املرجع  كتب مساحة  من  الالف 

مساحته، والالفتات واللوحات اخلاصة باملناسبات الدينية.
ــه مــع مندوب  ـــال الــســيــد احلـــيـــدري يف حــديــث ل وق
أفغانستان  يف  األرضية  إن   :األكرم الرسول  مؤسسة 
اليوم مهيأة للقيام مبا من شأنه خدمة مذهب أهل البيت 
األطهار كممارسة النشاطات االجتماعية والفعاليات 
وتأسيس  األيتام،  ورعاية  بالشباب،  واالهتمام  الثقافية، 

احلسينيات واملساجد واملكتبات العامة، وهذا يستدعي أهل اخلري والرّب من أتباع أهل 
البيت إىل أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يشّمروا عن سواعدهم جبّد يف ممارسة 
الفعاليات والنشاطات الدينية والثقافية واالجتماعية، كي ال تبقى الساحة يف أفغانستان 
مفتوحة ملمارسات املنحرفني والبعيدين عن أهل البيت وللفرق الضالة والفاسدة 

والكافرة. 
أنه وبعد سقوط نظام طالبان توّفرت للشعب املسلم والريح يف  جدير بالذكر، 
أفغانستان بعض أجواء احلرية حيث بات بإمكانه إقامة الفعاليات الثقافية والنشاطات 
الدينية. ففي ذكرى استشهاد موالنا اإلمام سيد الشهداء تقوم احلكومة األفغانية 
وبأمر من  العاشر من احملرم  والتلفاز، ويف  اإلذاعــة  املوسيقى من  بث  بعدم  احلالية 
الدولة تعّطل الدوائر واملؤسسات احلكومية يف أفغانستان، ويقوم رجال الشرطة بتوفري 

األمن واحلماية ملقيمي مراسم العزاء احلسيين. 

ندوة فكرية حوارية للشباب

فكرية  نــدوة  املقدسة  كربالء  فرع  األكرمالثقافية  الرسول  مؤسسة  أقامت 
حوارية حتت عنوان: القضية املهدوية واالدعــاءات الكاذبة، وذلك حبضور مجع من 
الشباب املؤمن. وحاضر يف هذه الندوة فضيلة حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ األسدي 

جاء فيها:
إن قضية اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه الشريف هي قضية يف الصميم وانها تأخذ يف 
عموم عقائد املسلمني بعدًا مهمًا، األمر الذي جعل منها الوتر احلساس الذي يضرب 
خري  والتأريخ  الزائلة  احلياة  وملذات  والشهرة  للسلطة  والطاحمون  املستغلون  عليه 

شاهد على ذلك. 
وأضاف: لقد ظهرت يف عصرنا الراهن حركات عديدة اّدعت االتصال أو السفارة 
تنخر يف  أخذت  وهي حركات خطرية  الشريف  عجل اهلل فرجه  املهدي  اإلمــام  عن موالنا 
اجملتمع االسالمي ال سيما بني أتباع أهل البيت مستعملة يف ذلك روايات أخذت 
ذلك  يف  مستغلة  الشخصية،  ومصاحلها  ومطامعها  أهدافها  ووفــق  تشاء،  مبا  تؤهلا 
الانب العاطفي عند بعض الناس من جهة وضعف عقائد بعضهم من جهة أخرى. 

وختمت الندوة بأسئلة وأجوبة حول املوضوع املذكور.

إصدارات جديدة

Č ø ǺǢƥǸǩƗ ƝǷƸǖǩƗ ƞǾǁƘƭ
)حاشية  موسوعة  من  األول  اجملّلد  للنشر(  األنصار  )دار  عن  مؤّخرًا  صدر 

العروة الوثقى(. وهو عبارة عن تعليقات املرجع الديين 
احلسيين  صـــادق  السيد  العظمى  اهلل  آيــة  مســاحــة 
للفقيه  الوثقى(  )العروة  كتاب  على  دام ظله  الشريازي 
الكبري آية اهلل العظمى السيد حممد كاظم الطباطبائي 
اليزدي. ويضّم هذا اجملّلد تعليقات مساحة املرجع 

الشريازي على األبواب التالية:
• االجتهاد والتقليد

• الطهارة
• الصالة .. إىل مسألة الصالة على النيب وآله 

صلوات اهلل عليهم أمجعني.

ƗǸǪǮǕƗ ǨǡǷ :ƴǽƴƩ (ǻƳ Ǽǝ ǻƳ) ǃƸǡ
الثقافية   األكرم الرسول  مؤسسة  عن  صدر 
قرص جديد )دي يف دي( محل العنوان )وقل اعملوا(. 
وهو عبارة عن مقتطفات من اثنني وثالثني حماضرة 
من حماضرات املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى 
بيته  ألقاها يف  الــيت  دام ظله  الــشــريازي  السيد صــادق 
من  على ضيوف مساحته  املقدسة  قم  املكّرم مبدينة 
ومن  وأمريكا.  أوروبــا  ومن  اإلسالمية  البالد  متلف 

عناوين هذه املقتطفات:
ثقافة أهل البيت •

• أخالق الرسول من القرآن
• أهل البيت والقرآن

حكومة اإلمام علي •
• احلاجة إىل العلماء
• قوام الدين والدنيا

• شفاعة القرآن الكريم
• عزمية املرأة، و...

يذكر، أن هذه املقتطفات مسجلة بالصوت والصورة، وقد قامت قناة األنوار 
الفضائية ببثها.

ƞǾǥƸƢǩƗ ƞǚǪǩƘƛ ƞǾǭȆƽȃƗ ǨƕƘƾǮǩƗ
الرتكية  باللغة  اإلســالمــيــة(  )املــســائــل  املــذكــور  الكتاب  مــؤخــرًا  صــدر  كما 
فضيلة  مع  بالتعاون  يشيل  حسني  الشيخ  فضيلة  برتمجته  وقام  )اإلسطنبولية(. 
الشيخ حسني ترك اللهي، وفضيلة األخ هدايت يالني. وقامت بطبعه وإصداره دار 

)باسكي( يف العاصمة الرتكية أنقرة.

ƟƗƸǾǂǭ ƞǪƪǭ
النسوية صدرت جملة شهرية  وعن حوزة كربالء 
وقد  )مشريات(.  عنوان  حتت  عامة  ثقافية  إسالمية 
صدر العدد التجرييب منها يف شهر ذي احلجة احلرام 
ومتلفة،  متنوعة  مــقــاالت  وتضّمن  للهجرة،   1428
سيماء  االستثنائية،  املرأة   الزهراء فاطمة  منها: 
 ،البيت أهل  طب  من  الزوجة،  أيتها  الصاحلني، 
مساحة  لفتاوى  مطابقة  إستفتاءات  أدبية،  إشراقات 

املرجع الشريازي دام ظله.
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بتكليف من مساحة املرجع الشريازي                                                                     
محلة إيصال معونات إىل املنكوبني يف بورما

آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين  بتكليف من املرجع الديين مساحة 
الشريازي دام ظله، بدأ حجة اإلسالم واملسلمني فضيلة الشيخ حممد تقي الذاكري 
ـ على مشّرفها  مدير مكتب مساحة املرجع الشريازي يف مدينة النجف األشرف 
التابعة  واملؤسسات  املتحدة  األمــم  رئيس  مع  اتصاالته  ـ   وسالمه  اهلل  صلوات 
كمؤسسة اإلغاثة، والشؤون اإلنسانية، وبرنامج األغذية العاملي ملناقشة سبل إيصال 

املساعدات اإلنسانية واملواد الغذائية إىل املناطق املنكوبة يف بورما.
يأتي هذا التحرك بعد حماوالت من جهات دولية وإنسانية بعضها بائت بالفشل 
ومل تتمكن من إرسال موظفي اإلغاثة واملساعدات جراء منع أو تباطؤ من املؤسسة 

العسكرية يف إصدار تأشريات للدخول وإرسال املؤن إىل املتضّررين يف بورما.
يف  الــشــريازي  املرجع  مكتب  مدير  أجراها  واتــصــاالت  كثرية  متابعات  وبعد 

النجف األشرف ـ عرب وسائط من الالية اإلسالمية يف أمريكا ـ  مع أعضاء داخل 
بورما  يف  العسكري  احلاكم  على  التأثري  هلم  مسلمني  وجّتــار  العسكرية  املؤسسة 
اليت الترغب بقبول املساعدات احلكومية نظرًا ألمور استعمارية وتبشريية على حّد 
تعبريها، متّكن الشيخ حممد تقي الذاكري والفريق املتعاون معه )من داخل بورما 
وخارجها( من إقناع مسؤولني يف اخلارجية لتسريع عملية إصدارتأشريات الدخول 

ألعضاء من مؤسسات إنسانية هّمها إنقاذ األطفال والعجزة.
ويف اإلطار نفسه هناك حتّرك ملموس من الالية الشيعية يف أمريكا ـ عرب 
االتصال مع املفوضية العليا لالحتاد األوروبي واملؤسسات اإلنسانية ومنظمة )عمل 
ضد الوع( ـ لمع املعونات وإيصاهلا إىل املناطق املتضّررة وإنقاذ حوالي مليون 

إنسان يعاني التشريد والوع.
عظمى خشية  دول  مساعدات  رفضت  بورما  يف  العسكرية  املؤسسة  أن  يذكر، 

استغالل القضية اإلنسانية يف )إعصار نرجس( ملصاحل سياسية ختدم تلك الدول.

الرسول  موالنا  الرمحة  نيب  مولد  ذكرى  مبناسبة 
موالنا  اإلســالم  علوم  ناشر  مولد  وذكــرى   األعظم
آية  مساحة  الديين  املرجع  ألقى   ،الصادق اإلمام 
دام ظله  الشريازي  السيد صادق احلسيين  العظمى  اهلل 
وفدوا  الذين  األفــارقــة  الطالب  من  جبمع  قيمة  كلمة 
السابع  الثالثاء  يوم  بيت مساحته يف  مع عوائلهم على 
عشر من شهر ربيع األول 1429 للهجرة لتقديم التهاني 

والتربيكات واالستفادة من توجيهات مساحته.
اهلل  أن  الشريف  احلديث  يف  ورد  مساحته:  فقال 
األعظم  النيب  خاطب  املعراج  ليلة  يف  وتعاىل  سبحانه 
روي عن رسول  ما  حممدًا خبطابات عديدة منها 
أنه قال: »قال لي الرّب عّز وجّل يف اإلسراء:   اهلل
خلقتك وعلّيًا وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ولده 
من سنخ نوري، لو أن عبدًا جاحدًا لواليتكم عبدني حتى 

ينقطع، ما غفرت له حتى يقّر بواليتكم« .
فاطمة  ــا  ــن ــدت وســي  اهلل رســـــول  ـــا  مـــوالن إن 
الذين  هــم   عشر ـــين  اإلث واألئــمــة   الزهراء
خلقهم اهلل تعاىل من نور واحد وهم املعصومون األربعة 
الدنيا يف  كانوا قد عاشوا يف  وإن   وهم .عشر
خلقهم  اخللق  أصل  يف  لكنهم  ومتلفة  متعددة  أزمنة 
اختالف  يوجد  فال  واحــد.  نور  من  وتعاىل  تبارك  اهلل 
بني كالم اإلمام احلسن العسكري وال بني ما مُجع 
من كالم اإلمام أمري املؤمنني يف نهج البالغة وال 
يوجد  وكذلك ال   .الصادق اإلمام  روي عن  ما  بني 
 الكاظم اإلمــام  وتقرير  وسرية  كالم  بني  اختالف 
واإلمام صاحب العصر والزمان عجل اهلل تعاىل فرجه 
الشريف. وإذا كان مولد موالنا النيب األعظم ومولد 
جمّدد اإلسالم موالنا اإلمام الصادق يف يوم واحد 
من  ليس  فهذا  األول  ربيع  شهر  من  عشر  السابع  وهو 

الصدفة بل هو أمر مقّدر من اهلل تعاىل. وهلذا جند أن 
يوم ذكرى  أعمال  أن من  الشريفة قد ذكرت  الروايات 
زيارة  الشريف  مبعثه  ذكــرى  يوم  ويف   النيب مولد 

.موالنا اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
إذن فال يوجد اختالف أو فارق بني إسالم موالنا 
رسول اهلل وإسالم علّي وإسالم الزهراء وإسالم اإلمام 
األطهار  اهلــداة  األئمة  باقي  وإســالم  اجملتبى  احلسن 

صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
اإلســـالم فبسبب ما  أمــا غريهم ممــن دخــلــوا يف 
حّرفوا من أجزاء اإلسالم من أصوله وفروعه وأخالقه 
بيته  وأهــل  الرسول األكــرم  فإن إسالمهم ليس إســالم 

.املعصومني
إن الناس اليوم لو عرفوا سرية املعصومني األربعة 
عشر فإنهم سيدخلون يف اإلسالم أفواجًا بعشرات 

املرجع الشريازي :
اإلسالم احلقيقي هو إسالم الرسول وأهل بيته الطاهرين

رسول  موالنا  زمن  يف  ذلك  كما حدث  املاليني،  ومئات 
اهلل حيث قال عّز من قائل: »ورأيت الناس يدخلون 
واملشركون  الكفار  دخــل  فقد   . ــواجــًا«  أف اهلل  ديــن  يف 
والنصارى واجملوس إىل اإلسالم ملا ملسوه من  واليهود 

قول وسرية موالنا النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله.
أنتم  بكم  دام ظله احلاضرين مؤّكدًا: جيدر  وخاطب 
أيها الطالب األعّزة أن تطالعوا تاريخ املعصومني األربعة 
عشر بدقة وعن فهم كامل إىل جانب تعّلمكم باقي 
 املعصومني كــالم  بتعريف  وقوموا  األخــرى،  العلوم 
القارة  يف  وبــاخلــصــوص  الشعوب  ســائــر  إىل  وسريتهم 
األفريقية عرب إصدار الكتب واجملالت واإلذاعة والتلفاز 
والفضائيات واإلنرتنت حتى يعرفوا حقيقة اإلسالم األصيل 

ويدخلوا فيه ليسعدوا يف دنياهم ويفوزوا يف آخرتهم.
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للسنة   احلسني اإلمــام  موالنا  أربعينية  ذكــرى  مراسم  إحياء  يف  للمشاركة 
الارية )20صفر1429 للهجرة( قدم إىل مدينة كربالء املقدسة أحد وكالء املرجع 
الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي يف القطيف السعودية 
فضيلة حجة اإلسالم واملسلمني السيد طاهر الشميمي دام عّزه ومبعيته وفد مكّون من 
وجوده يف  وخالل  وخريية.  وإعالمية  ثقافية  ملؤسسات  وعشرين شخص ممثلني  مئة 

كربالء قام فضيلته والوفد املرافق له بنشاطات متنوعة وجوالت عديدة. 
وخدمة مّنا لقّرائنا الكرام لكي يطلعوا على بعض تفاصيل هذه الولة، ترّجينا فضيلة 

السيد الشميمي أن يكتب لنا تقريراً موجزاً عنها، فتفّضل دام عّزه بالتقرير التالي:
كنا ـ وال نزال ـ نشتاق لزيارة مرقد أبي عبد اهلل موالنا اإلمام احلسني وأئمة أهل 
البيت وذرّيتهم الطاهرة يف أرض العراق، ومل نوّفق لذلك طوال السنني العجاف 
ونستعد  نتأهب  كّنا  صــدام  نظام  وبعد سقوط  صــدام.  الطاغية  حكم  أيــام  املاضية، 
للزيارة ، لكننا فوجئنا باضطراب الوضع األمين يف العراق وهو أمر جيب أن ال يكون 

سببًا مانعًا من الزيارة ومن ثم الفاء حبّق اإلمام احلسني. فقد روى معاوية بن 
وهب قول اإلمام الصادق له: »ال تدعه خلوف من أحد، فمن تركه خلوف رأى من 

احلسرة ما يتمنى أن قربه كان بيده«.
ويف شهر صفر اخلري من هذا العام )1429 للهجرة( كتب اهلل لنا التوفيق لزيارة 
مرقد أبي عبد اهلل احلسني وأخيه أبي الفضل العباس يف كربالء املقدسة، وزيارة 
موىل املوّحدين ويعسوب الدين اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب يف النجف 
األشرف، وزيارة اإلمامني الكاظم والواد يف مدينة الكاظمية املقدسة، إال أننا ما 
زلنا يف حسرة ولوعة وشوق لزيارة مرقد اإلمامني العسكريني يف مدينة سامراء 
تعاىل  حبوله  إلعماره  الشيعة  غيارى  هلما  يقّيض  أن  تعاىل  اهلل  سائلني  املشّرفة، 

وقّوته.

ǯƺƭǷ ƷǷƸƽ ǰǾƛ
كنا والزّوار مسرورين بوصولنا إىل أرض كربالء، أرض الكرامات واملعاجز، فقد 
أنعم اهلل علينا بالتوفيق بأن كّنا من زّوار أبي عبد اهلل يف أعظم املناسبات والزيارات، 
وهي زيارة األربعني اليت ُخصت بوسام هو أعظم األومسة وأشرفها إذ أنها من عالمات 
املؤمن، وما أعظمها من نعمة ، فكنا من املاليني الزاحفة والراجلة حنو مرقد اإلمام 

احلسني، اليت حتّدت كل العقبات والصعوبات وجاءت لتعلن وفاءها ألبي األحرار، 
وناصرة ملبادئه وأهدافه ومنطلقاته اليت  ضّحى صلوات اهلل عليه من أجلها.

وعند وصولنا إىل كربالء املقدسة استقبلنا أهاليها الكرام بتواضعهم وخنوتهم، 
وكانوا يتشّرفون خبدمة زّوار أبي عبد اهلل، وكانوا يتسابقون لنيل شرف اخلدمة 
وعّزتها، متحّدين بذلك ظروفهم املادية الصعبة، وأوضاعهم القاسية اليت يعيشونها.

وقد اشرتك يف خدمة الزّوار مجيع أهالي كربالء، غنّيهم وفقريهم، فكان صاحب 
املال يقّدم الطعام والشراب، ومن ال مال عنده كان يساهم يف ذبح القرابني نيابة عن 
الزّوار، وبعض كان يقف وبيده اهلاتف احملمول ويعرض خدمته على الزّوار بأن يتصلوا 

جمانًا بأهليهم وذويهم ليطمئنوهم على أحواهلم.
ألهل  وحمّبة  تواضع  من  به  يتمتعون  ومبــا  الشرفاء،  العراق  بأهل  سعدنا  وقــد 

البيت ولزّوارهم.
لكننا ويف الوقت ذاته كان األمل يعتصر قلوبنا على ما رأيناه من وضع غري مناسب 

على  بقعة  أقدس  هي  اليت  املقدسة  ومدينته   اإلمام احلسني ومكانة  الئق  وغري 
إنارة  من  التحتية  والبنية  الالئقة،  اخلدمات  تقديم  يف  وتــردٍّ  تأّخر  فهناك  األرض، 
وسفلتة وطرق وصّحة وختطيط حباجة إىل تطوير كبري وسريع الستيعاب املاليني من 

الزّوار ولتقديم أفضل اخلدمات اليت تناسب مكانة املدينة.

ƊȆƛƸǥ Ǽǝ ƞǩǸƩ
واإلعالمية  الثقافية  واملؤسسات  العلمية  احلوزة  مشلت  مكثفة  جوالت  لنا  كانت 
واإلنسانية وذلك لالطالع على أنشطتها وخدماتها وما ميكننا من التعاون معها، وبعض 
أخوية  لقاءات  ومؤسسيها  بأعضائها  مجعتنا  زيارتها  من  نتمّكن  مل  اليت  املؤسسات 
 ،)وودية. وكان باكورة هذه الوالت زيارة )مدرسة العاّلمة أمحد بن فهد احلّلي
وهي حوزة عريقة هلا تاريخ جميد وحافل بالعطاء، والتقينا بعلمائها وفضالئها، وبعدها 

زيارة مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله حيث اسُتقِبلنا حبفاوة وتكريم بالغني. 
على  واّطلعنا   ،عشر األربعة  املعصومني  ملؤسسة  تفقدية  بزيارة  قمنا  كما 
نشاطها وجهودها املباركة يف كفالة األيتام ورعاية اأُلسر الفقرية، وختفيف العبء عن 

ُأسر الشهداء،  وتشّرفنا بإلقاء كلمة جبمع من هذه اأُلسر الكرمية.
وقمنا بزيارة جامعة أهل البيت العاملية يف كربالء والتقينا مبؤّسسها الدكتور 

السيد الشميمي خالل زيارته كربالء املقدسة يف ذكرى األربعني
 لقد سعدنا بأهل العراق الشرفاء، ومبا يتمتعون به من تواضع وحمّبة ألهل البيت
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السيد حمسن القزويين، وببعض إدارييها وطالبها.
منها  نشاطاته،  بعض  على  وأطلعنا  القزويين  مرتضى  السيد  اهلل  آية  زرنا  كما 
تأسيسه مؤسسة اإلغاثة والتنمية، وهي دار ومدرسًة لرعاية األيتام ومستشفى اإلمام 

احلّجة عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف اخلريي وهو الن حتت اإلنشاء. 
داَمة أهل البيت، واّطلعنا على إجنازاتها ومشاريعها  وتشّرفنا أيضًا بزيارة هيئة خاَ

وتطلعاتها املستقبلية.
الدينية  الشخصيات  بعض  بــزيــارة  إقامتنا  مقر  يف  تشّرفنا  أخــرى،  جهة  من 
قناة  ومكتب   ،الشهداء سيد  لنة  منها:  كــان  املــؤســســات  وبعض  والثقافية، 
األنوار، وقناة الزهراء، وقناة النور، ومؤسسة النبأ الثقافية، ودار العلقمي، ومؤسسة 
اجملتبى، ومؤسسة الرسول األكرم الثقافية ـ فرع كربالء ـ، ومؤسسة الرسول 
 ،السجاد ومؤسسة  الــشــريازي،  حسن  السيد  الشهيد  ومؤسسة   ،األعظم
ومؤسسة فاطمة الزهراء، ومجعية السالم العراقية لدعم حقوق اإلنسان، واملوقع 
اإلعالمي ملكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله، وحركة الوفاق اإلسالمي، ومؤسسة 
كربالء اخلريية، ومؤسسة القرآن الكريم، وهيئة اإلمام احلسني لرعاية األيتام، 
وهيئة حممد األمني، ومؤسسة الالعنف اإلسالمية لنشر ثقافة السلم والسالم، وحركة 

الرفاه واحلرية.
وكانت لنا لقاءات تلفزيونية مع قناة املسار وقناة الديار الفضائيتني، ولقاء مباشر 

مع قناة األنوار الفضائية ليلة التاسع عشر من شهر صفر.
وكان لنا لقاء مع الفريق اإلعالمي لقناة األنوار شكرنا فيه اإلخوة يف القناة على 
مابذلوه من جهود يف النقل املباشر ملراسم ذكرى استشهاد موالنا سيد املرسلني وخامت 

النبّيني موالنا رسول اهلل من مدينة النجف األشرف.
القطيف  مضيف  بتأسيس  السعوديني  الــزّوار  بعض  مع  قمنا  صفر   19 يوم  ويف 

إلطعام الزائرين.
الشريازي يف  املرجع  مكتب مساحة  أعضاء  اإلخوة  مع  والتعاون  االتفاق  كما مت 
كربالء على شراء قطعة أرض، لُيقام عليها حسينية ومضيف باسم القطيف ومؤسسة 

لرعاية أيتام املدينة إن شاء اهلل تعاىل .
يف مدينة النجف األشرف وإمتامًا للفائدة وزيادة يف الشرف والثواب، ُوّفقنا لزيارة 
أصحاب السماحة املراجع العظام يف مدينة النجف األشرف. وقمنا أيضًا بزيارة مكتب 
احلوزة  فضالء  من  جبمع  والتقينا  األشــرف،  النجف  يف  الشريازي  املرجع  مساحة 

العلمية هناك. 
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بيان مكتب املرجع الشريازي                                                                                                   
إثر التفجري االرهابي قرب املخيم احلسيين الشريف

يف  الشريف  احلسيين  املخيم  من  بالقرب  وقع  ال��ذي  اإلرهابي  التفجري  إثر 
مدينة كربالء املقدسة يف العاشر من شهر ربيع األول 1429 للهجرة أصدر مكتب 
مساحة املرجع الشريازي دام ظله بكربالء بيانًا عّزى فيه موالنا ولي اهلل األعظم 
اإلمام املهدي املنتظر صلوات اهلل عليه وعّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف، الستشهاد 
العشرات من املؤمنني واملؤمنات، وأّكد أن مرتكيب هذه اجلرائم إمنا هم امتداد 
يبقوا حرمة هلل تعاىل وال  الذين مل  والعباسيني،  للظاملني من اخلوارج واألمويني 
مع   � اإلرهابية  األعمال  هذه  وأن  انتهكوها.  إاّل   البيت ألهل  للرسولوال 
وضوح عدم تأثريها على عزمية أتباع أهل البيت، بإذن اهلل سبحانه � تكشف 
عن عمق حقد اخلوارج اجلدد من التكفرييني اإلرهابيني جتاه الرسول وآله عليه 

وعليهم الصالة والسالم وأتباعهم.

بيان مكتب املرجع الشريازي                                                                                          
حول األحداث املؤملة يف جنوب العراق اجلريح

إثر األحداث املؤملة واملؤسفة اليت دارت يف بغداد وجنوب العراق اجلريح، أصدر 
مكتب املرجع الديين مساحة اية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام 
ظله يف مدينة قم املقدسة بيانًا، أبدى فيه قلقه من القتال الذي جرى، واعتربه فتنة 

تهدد استقرار العراق واملنطقة وانتهاكًا حلرمات اهلل تعاىل وحرمات أوليائه، ودعا 
األطراف املتنفذة إىل التدخل لإلصالح، كما جاء يف نّص البيان أدناه:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رّب العاملني، وصّلى اهلل على حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهلل على 

أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.
أبدى مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله، قلقه 
العميق من القتال اجلاري يف مدينة بغداد والبصرة والكوت ومدن أخرى من جنوب 

العراق اجلريح.
وقال مساحته يف حديث له:

العراق  استقرار  ويهدد  واليابس،  األخضر  حت��رق  فتنة  القتال  ه��ذا  إن   .1
ًة« . واملنطقة وقد قال اهلل تعاىل: »َواتَُّقوا ِفْتَنًة ال ُتِصيَبَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

إضافة إىل انتهاك حرمات اهلل تعاىل وحرمات أوليائه، خاصة وحنن نعيش يف 
هذه األيام ذكرى مولد الرسول األعظم نيب الرمحة واإلمام جعفر بن حممد 

.الصادق
2. على مجيع األطراف الوقف الفوري إلطالق النار واالحتكام إىل لغة احلوار 

ْلُح َخرْيٌ«. وحل املشاكل بالطرق السلمية، فقد قال اهلل سبحانه: »َوالصُّ
3. على األطراف املتنفذة من الشعب العراقي الكريم � علماء وعشائر وسائر 
القوى اإلسالمية الوطنية � التدخل لإلصالح، فقد قال اهلل عّز وجّل:»َوِإْن طاِئَفتاِن 

ِمَن امْلُْؤِمِننَي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهما« .
ويف ختام حديثه دعا السيد املرجع، اهلل تعاىل حبّق ولّيه األعظم موالنا بقية 
اهلل من العرتة الطاهرة عّجل اهلل فرجه الشريف: أن يكشف هذه الغمة عن األمة، 

وأن يفّرج عن الشعب العراقي الكريم، إنه مسيع جميب.
19/ربيع األول/1429 للهجرة

                                                           

مكتب  
آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله 

قم املقدسة
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كتب: فضيلة الشيخ نزار احلسن

 ƘűǱ ĈƑ ćƻƘűǲǩƗ Ƙ ĆǶŲǽĆƍ ƘĆǽ¼:ǺǩƘǖơǷ ǴǱƘƮƜƽ ŻƗ ǧƘǡ
 ĆǨ ĈƕƘĆƜ ĆǡĆǷ ăƘƛǸ ćǖ ćǁ ĊǬ ćǥƘĆǲ ĊǪ Ćǖ ĆƩĆǷ ǺĆƦǱ ćƍĆǷ ąƸ ĆǥĆƵ ǰ ųǭ Ǭ ćǥƘĆǲ ĊǢĆǪ ĆƱ

¬ ĊǬ ćǥƘ ĆǢ ĊơĆƍ Ĉ űŻƗ Ćƴǲ ĈǕ ĊǬ ćǦ ĆǭĆƸ ĊǥĆƍ űǯ ĈƑ ƗǸ ćǝĆƷƘ ĆǖĆƢ Ĉǩ
وسرُّ  اإلنسان  إنسانّية  رمز  التقوى هي  أّن  ال شكَّ 
احلياة  ُأفــقِ  أعلى  يف  يرتفُع  بها  احلياة  دنيا  يف  عظمته 
مل  الــذي  ـ  العبد  ـ  فالِقنُّ  العريض،  الواسع  ومسرحها 
يذق طعماَ احلرية، والفقرُي املنهزم أمام غنى األغنياء، 
والضعيف املتحرُي أمام جربوت الطغاة ُيصبح من خالل 
التقوى سّيُد املوقف وبيده القرار، فهذا أبو رافع موىل 
رسول اهلل أبرز عنوانًا ومصداقًا لعدالة هذا الدين 
احلياة  يف  موقعه  أخــذ  الــذي  النبوي،  اخُللق  ومساحة 
راويًا حلديث رسول اهلل واهتدى بهداه وجنى مثار 
صحبته وثقافته من ذلك الينبوع الصايف، يف الوقت الذي 
كأبي هلب  وسادُتها  فيه صناديد قريش  وانكسر  انقلباَ 

وأبي جهل وأبي سفيان و...
القّراء  يــدي  بني  نقّدم  أْن  يسرنا  العدد  هــذا  ويف 
اإلسالمية  الشخصية  هذه  نبذة متصرة عن  األعزاء 

.»أبو رافع موىل رسول اهلل«

ǴƜǢǩ ÛǴƢǾǲǥ ÛǴǮƽƗ *
 ــع القبطي املــصــري مــوىل رســول اهلل أبــو راف
هو  هل  اختالف يف امسه  وقع  ولكن  )أسلم(،  امســه: 
أو  هرمز  أو  إبراهيم  أو  فيه،  قيل  ما  أشهر  وهو  أسلم 
بندويه العجمي؟ مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب: 

ج1، ص171.
املسلمني  بــني  شهرتها  أخــــذْت  فــقــد  كنيته  وأمـــا 
رسول  )مــوىل  بلقب  وُكلِّلْت  رافــع  بأبي  لـه  املعاصرين 
اهلل(، ثّم ُدوِّنت يف املعاجم واملؤلفات ذات االختصاص 
وانتقلْت  أحــاط بشخصّيته  نــورًا  اللقب  هــذا  وقــد صــار 

أضواءه إىل أبنائه وأحفاده.

ǴƢƜƾǱ *
بها  حيظى  كان  اليت  الرفيعة  املنزلة  من  بالرغم 
 واإلمام أمري املؤمنني أبو رافع يف حياة النيب
إال أن التاريخ مل يذكر لنا وبشكٍل جلي شيئًا عن أسرته 
واألعمام،  واألخــوان  واألجــداد  البــاء  ونسبه من حيث 
ولكن اكتفى بذكره أّن أبا رافع كان موىل لرسول اهلل، 
والتفاني يف سبيل  اإلخالص  أساس  على  وبني أجماده 
 اإلســـالم، فهو ابــن اإلســـالم الــبــار ومــوىل رسوله

وإليهم يعود نسبه وحسبه.
وهناك ثلة من املؤرخني صرحوا بقبطّية أبي رافع، 
يف  األثــري  ابــن  منهم  املصرينّي  )القبط(  إىل  ونسبوه 
)ُأسد الغابة( قال: كان قبطّيًا: ج1، ص77، وابن عبد 
الرب )يف االستيعاب: ج1، ص85، باب أسلم( قال: أبو 

رافع .. وكان قبطّيًا، وغريهم.

والقبط أو األقباط هم سّكان مصر القدماء، حيث 
ال تزال مجاعة من تلك الساللة القدمية تعيش يف هذا 

البلد، وتعتنق املسيحية.

ǴǪƕƘǮǁ *
كان أبو رافع حنيفًا طوياًل، شديد السمرة، وديعًا، 
ال  احلركة،  خفيف  ذكّيًا،  وديعة  عنٍي  ذا  العريكة،  لني 
أمر  استفزه  ما  إذا  أحاسيسه  أو  مشاعره  خُيفي  يكاد 

أو استخّفه نبٌأ.

ǴơƸǾƽ ǰǭ *
ملا انبلج نور اإلسالم يف ربوع مّكة كان أبو رافع شاّبًا 
مل يتجاوز عمره الرابعة والعشرين، وكان عبدًا للعباس 
احلركة  رافــع  أبــو  فشاهد  لـه،  يعمل  املطلب  عبد  بــن 
جلدته  بين  صفوف  يف  اإلســالم  أثارها  اليت  النشيطة 
على  اإلســالم  اعتنقوا  الذين  مكة  رقيق  من  وإخــوانــه 
أثرها عن حّب غامر مستبشرين مببادئه التحررّية رغم 
ُعتاة قريش  العنت واالضطهاد الذي كانوا يالقونه من 
جراء ذلك، ومل يشّذ أبو رافع عن هذه الظاهرة، وكان 
التضحية  نفسه محى  يف  وُيثري  خياله  يداعب  اإلســالم 
ّم  عاَ العباس  فهذا  اإلســـالم،  بــوادرهــا جتــاه  ــفــداء؛  وال
فكيف  بإسالمه،  وُيصّرح  يعلن  مل  الن  إىل   النيب
بأبي رافع أْن ُيبادر إىل إعالن اإلسالم قبل سيده ، وهو 

قريب رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه.
رافع من  أبي  فقد كان اإلسالم مستكنًا يف ضمري 
يوم أعلن الرسول العظيم دعوته اإلهلية، ولكن أبا رافع 
واضطهاد  وطــأة  حتت  ويلقها  بنفسه  ليجازف  يكن  مل 
قريش، فلم يعلن بصورة واضحة عن اعتناقه لإلسالم 
ـ كسّيده ـ حّتى ال ُتذيقه قريش ألوان العذاب، وقد كان 
وظاهرا  باطنًا  ــع  راف أبــي  بــإســالم  يعلم   الرسول
رافع  أبو  وهاجر  العقبة،  بيعة  بايعوا  الذين  من  لكونه 
على  بناء  احلبشة..  إىل  املضطهدة  املؤمنة  القّلة  مع 
إِذن النيب لـه ليكون عونًا البن عّمه جعفر بن أبي 

طالب، وبعد أن أمضى فرتًة من الوقت يف احلبشة عاد 
إىل مكة، ويذكر املؤرخون أّن العباس عم النيب كان 
رافع  أبــو  فكان   ،األعظم للنيب  رافــع  أبــا  وهــباَ  قد 
ينتمي لألسرتني، ُأسرة النيب، وُأسرة العباس. وال 
ـ  ُيراقب عن كثب إعالن عّمه   الرسول األكرم زال 
العباس ـ اإلسالم، ويف ذات يوم اجتمعْت أسرة العباس 
بصوٍت  هاتفة  أسالمها  أعلنت  او  العيون،  عن  بعيدة 
ضارع: »أشهد أن ال إله إال اهلل واّن حممدًا رسول اهلل« 
وما أْن علم أبو رافع بإسالم العباس وأسرته، حّتى سارع 
البشرى،  هــذه  أنباءه  حيمل   الكريم الرسول  إىل 
بشرى إعالن إسالم عّم الرسول املصطفى. وملا أْن 
زّف أبو رافع هذه البشرى إىل مواله رسول اهلل حّتى 
غمرت الفرحة كيان الرسول وهتفاَ معلنًا عن عتق 
أبي رافع، وهكذا أضحى أبو رافع حّرًا، ال تربطه الرقّية 
)الدرجات   .ورسوله اإلســالم  بفضل  وهــذا  بأحد، 

الرفيعة: ص373(.
فكان أبو رافع يوّد أْن يفدي رسول اهلل ولكن كيف 
يفديه، ال يزال الطريق أمامه شاسعًا يف جمال التضحية 
والفداء، وليأتي اليوم الذي سيؤّدي دينه لنبّيه وحمرره.

ولكن ملا هاجر رسول اهلل إىل املدينة ترك أبا 
رافع يف مّكة عند عّمه العباس.

خدمة  يف  السعى  أخالقه  من  أن  املــؤرخــون  وذكــر 
السيدة  ـ  زوجته  ـ  وقرينته   ،النيب حوائج  وقضاء 
سلمى، إذ كانت تسعى يف خدمة وقضاء حوائج سيدتنا 

وموالتنا الزهراء سالم اهلل عليها.

ƷƴƜƛ ǰǾǮǪƾǮǩƗ ƷƘǆƢǱƗ ǳƘƪơ ǳƸǕƘǂǭ *

قريش،  وكــفــار  املسلمني  بــني  ــدر  ب حــرب  اندلعت 
وكانت قريش قد ألقْت بأفالذ أكبادها يف هذه املعركة 
للقضاء على اإلسالم واملسلمني، إال أن اهلل تعاىل مّن 
على املسلمني بالنصر وأعّز جنده وأنزل مالئكتة لتعزيز 
جيش اإلسالم فعادت فلول قريش منهزمة باجتاه مّكة 

وقد ألقى هذا النصر يف قلوبهم الرعب.
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بلغت أنباء هزمية قريش يف معركة بدر مكة املكرمة 
وكانت الدهشة عظيمة عند مجهورها الكافر وشيوخها 
أحالمهم، خصوصًا  الاهلية عصارة  استنفدت  الذين 
ملا جاء اخلرب على لسان أحد احملاربني واصفًا املعركة 
ُبلق  بيضًا على خيل  »لقينا رجااًل  بقوله:  املسلني  وقتال 
هلا  يــوم  وال  شيئا  تليق  ما  واهلل  واألرض  السماء  بني 
شئ«. فتسآئل القوم: يا ترى ماَن هؤالء الرجال الفرسان 
وال  ويقتلون  ُيضربون  وال  يضربون  واألرض  السماء  بني 
هول  بسخرية حمــواًل ختفيف  بعضهم  وأجــاب  يتقلون؟ 
األولني،  إال أساطري  إْن هذا  الدهشة:  الصدمة وذهول 
كيف يغلُب ثالمثائة رجل ألف رجل مدّجج بالسالح؟ كل 
هذا وأبو رافع يرى ما جيري أمامه ويسمع هذه األخبار 
بأذنه فطار هلا قلبه وشعر بروح التحدي تسري يف نفسه، 
الُسبات عليهم فإذا بصوت  وبينما سكت الميع وخيم 
منبجس من حنجرة ذلك الشاب القوي الذي استحّفه 
اإلسالم وانتصاره يف أول معركة خيوضوها مع عجرفة 
الاهلية القرشية يهتف قائاًل معرّبًا عن هوية الفرسان 

بني السماء واألرض: »تلك واهلل املالئكة«.

ƚǶǩ ǼƛƍǷ ǔǝƗƷ Ǽƛƍ ǰǾƛ *
ما إْن تلفظ أبو رافع جبملته تلك متحديًا بها مشاعر 
قريش املضطرمة على اإلسالم واملسلمني، حّتى ارتفعت 
رافع،  أبي  على  جمنونٍة  ثــورٍة  يف  هلب،وهبطت  أبي  يد 
رافع  أبي  كان من  وما  زمــزم،  اللطمة يف أحناء  فدوت 
إاّل أْن نهض يف عصبّية وقد انتهكت حرمته ونّغصت عليه 
أفراحه بهزمية الكفر واملمثلني لـه من قريش.  وقام أبو 
هلب ومحل الشاب الرقيق أبا رافع ثّم ضرب به األرض 
يف غمرة من ضحك الشيوخ والنساء وابتسامات إشفاق 
من فريٍق آخر، ثّم برك على صدر أبي رافع وراح يشبعه 
ضربًا  ولكمًا حماواًل أْن يفرغ شحنة غضبه على الشاب، 
كانت الفريسة حتاول أن تنفلت من براثن الذئب اهلائج، 
ولكن حماوالت الفريسة ذهبت أدراج الرياح. وكانت أّم 
الفضل السيدة اليت شاهدْت عضيد زوجها يلهث حتت 
وطأة محالت أبي هلب،وحملت الناس ال حُيركون ساكنًا، 
ويف حملة انقّضت أم الفضل على عمود من عمد احلجرة 
فقلعته ثّم انهالت ضربًا على أّم رأس شيخ الكفر الاثم 
على صدر أبي رافع، ففلقت أمَّ رأسه شّجة منكرة أخذت 
مل  ذلياًل  مولّيًا  الشيخ  فقام  ثيابه،  على  تسيل  الدماء 

ينبس ببنت شفة وقد ضربته سيدة.

ƞǲǽƴǮǩƗ ǺǩƑ ǴơƸƪǵ *
بعد الصراع الذي دار بني أبي هلب وأبي رافع بدأ 
الشاب يستعيد أنفاسه ونفض ثيابه، وحياول العودة إىل 
بفكرة  وإذا  األقــداح،  بري  يف  مهنته  وممارسة  حانوته 
تشعُّ يف أجواء ذهنه وهي اهلجرة إىل املدينة ليكون يف 
ــوارف، ألّن حياته يف مكة أضحت يف  ال ظلِّ رســول اهلل 

خطر بعد ذلك احلادث، فإّن شبح االغتيال ظّل يالحقه، 
وإىل  الكريم  الرسول  إىل  مشتاق  أّنه  هذا  على  عالوة 
اللحاق بهم يف عاصمٍة  التأّخر عن  بيته، فِلماَ إذن  أهل 
وشدَّ  الرحيل  قرر  وفعاًل  والطمأنينة،  الوئام  يسودها 
املدينة  باجتاه  مكة  من  انسلَّ  الظالم  جنح  ويف  أثقاله 
رسول  رعاية  حتت  عــاشاَ  املدينة   ويف  إليها..  مهاجرًا 
اهلل وفيها عّده رسول اهلل من أهل البيت الذين 

ال حتلُّ هلم الزكاة والصدقة.

ƞǲǽƴǮǩƗ Ǽǝ ǔǝƗƷ Ǹƛƍ *
أرسل رسول اهلل ذات يوم األرقم بن أبي أرقم 
ساعيًا على الصدقة جبمع الزكاة من األثرياء.. ومّمن 
لـه إمكانيات مالّية.. وقدكان وحده يف هذه املهمة مجع 
ضربية الزكاة اليت وضعها اإلسالم على األثرياء فأحّب 
أْن يستعني بأبي رافع ويعطيه يف مقابل معونته من سهم 
حّتى  العرض  يقبل  مل  رافــع  أبا  ولكّن  عليها،  العاملني 
يف   الرسول استشار  وبالفعل  اهلل،  رســول  يستشري 
هذه املهّمة فمنعه النيب من مال الزكاة، حيث إْن 
مال الزكاة ال حيّل ألهل بيت رسول اهلل وأبو رافع موىل 
رسول اهلل وموىل القوم من أنفسهم حلديث رسول 
الصدقة  لنا  بيٍت ال حتلُّ  أهل  إّنــا  رافــع:  اهلل ألبي 
وإّن موىل القوم من أنفسهم. )طبقات ابن سعد: ج4، 

ص74(.

 *ǧǸƽƸǪǩ ǴƾǞǱ ǻƴǞǽ ǔǝƗƷ Ǹƛƍ
الــرســول، ُيضّحي يف سبيله،  رافــع فدائي  أبــو  كــان 
وال يبتغي يف احلياة سوى الهاد يف سبيل نيب اإلسالم 
ومــبــادءه، ويف ذات يوم دخل أبو رافــع بيت رســول اهلل 
املتواضع فشاهد رسول اهلل نائمًا وُثعبانًا كامنًا يف كسر 
البيت، فخاف أبو رافع على رسول اهلل من أذى الثعبان 
إزعاجه  حيب  مل  أنه  إال  لوجوده،  لينتبه  إيقاظه  وأراد 
بأن  نوعها  من  فريدة  تضحيٍة  إىل  وبــادر  نائمًا  فرتكه 
 الرسول بني  اخلطر  مكمن  من  حذر  وهو  استلقى 
وبني الثعبان يراقب حركته حّتى إذا كان هناك حترك 
 ،من الثعبان يكون أذاه متوّجهًا له دون رسول اهلل
يرتل  وهــو  الرسول  استيقظ  حتى  ساعة  إال  ومامضت 
اَا واَِليُُّكُم اهلّلُ واَراَُسوُلُه واَالَِّذيناَ آماَُنوْا الَِّذيناَ  قوله تعاىل:»ِإمنَّ
)رجال   » راَاِكُعوناَ واَُهــمْ  الزَّكاَاةاَ  واَُيْؤُتوناَ  الاَةاَ  الصَّ ُيِقيُموناَ 
أبا رافع مضطجعًا إىل  النجاشي: ص3( فالتفتاَ فلمح 
جانبه فسأله: ما أضجعك ههنا يا أبا رافع؟ فأخربه أبو 

رافع مبوضوع الثعبان الكامن يف كسر البيت.

 * ǳƴǲǕ ǔǝƗƷ Ǽƛƍ ƞǩƺǲǭ ƻƘǲǪǩ ǰǾƜǽ ǧǸƽƸǩƗ

لقد كان الرسول االعظم كثريًا ما يشيد بأبي 
إىل  يوم  ذات  داره  من  فقد خرج  منزلته،  ويبني  رافــع 
جمتمع الناس حمثًا هلم عن إخالصه وتفانيه... قائاًل: 
الناس ماَْن أحبَّ ان ينظر إىل أميين على نفسي  »أيها 

وأهلي فهذا أبو رافع أميين على نفسي« )حبار األنوار: 
ج22، ص103(.

هذه األمانة اليت ذكرها الرسول: )أميين على 
نفسي( هي اليت جعلت من أبي رافع وزيــرًا للمالية يف 

.دولة اإلمام أمري املؤمنني

Ǵøǩ ǸǕƴǽǷ ƚǾǚǩƗ ǺǪǕ ǔǝƗƷ Ƙƛƍ ǔǪǎ ćǽ  *ǧǸƽƸǩƗ

كان الرسول األكرم خيص أبا رافع بأمور منها 
وتفانيه  إلخالصه  وذلك  الغيب  إخبارات  على  إطالعه 
لإلسالم ورسوله الكريم، ومن مجلة تلك اإلخبارات قول 
النيب ألبي رافع وهو ممسك بيده: »يا أبا رافع كيف 
أنت وقوم يقاتلون علّيًا هو على احلق وهم على الباطل 
يكون يف حق اهلل جهادهم فماَْن مل يستطع جهادهم بيده 
فبلسانه وماَن مل يستطع بلسانه فبقلبه وماَْن مل يستطع 
فليس وراء ذلك شيء« )رجال النجاشي: ص3(. وكما 
احلق  بني  بالصراع  مرتبط  اخلرب  هذا  فإن  واضــح  هو 
اهلل  شريعة  لتنفيذ  اهلــادف  اإلمــام  بني  الباطل  وبــني 
وبني  اهلل  عباد  بني  والقسط  العدل  وإقامة  األرض  يف 
أهدافهم من  تتغّذى  الذين  التائهني يف دروب الضاللة 
الدنيا  عليهم  متليها  وشهوات  وأطماع  جاهلّية  أحاقد 

وعروضها ومتاعها. 
 وقد دعا هذا األمر أبا رافع أن يتجه إىل الرسول
يعيين اهلل  أْن  أدركتهم  إْن  لي  »ُادع  قائاًل:  ويطلب منه 
ومناضاًل  للحق  معاضدًا  ليكون  قتاهلم«  على  ويقّويين 
لـه وجمانبًا للباطل، فرفع الرسول يديه الكرميتني 

داعيًا مبتهاًل قائاًل: »اللهم إْن أدركهم فقوِّه وأِعنُه«.

 *ǰǾǲǭƐǮǩƗ ƸǾǭƍǷ ǔǝƗƷ Ǹƛƍ
أبي  وبــني   املؤمنني أمــري  اإلمـــام  بــني  تــربــط 
رافع صالت وثيقة من مطلع هجرة الرسول، وهي 
صلة الوالء واحلب واإلخالص، امتثااًل لتعاليم اإلسالم 
ووصايا النيب األكرم، وقد جعلْت هذه الصالت من 
جسده  الذي  للحق  ومؤّيدين  أنصارًا  وأبنائه  رافع  أبي 

اإلمام علي ابن أبي طالب يف دولته.
)الناكثني،  تــكــافــح  اإلمـــــام  ــــة  دول نــهــضــت  ــــا  ومّل
رافع  أبو  كان  عليهم(  اهلل  لعنة  واملارقني  والقاسطني، 
من أوائل املبادرين لنصره تنفيذًا لوصّية رسول اهلل يف 
اإلمام  موكب  فرافق  احلق،  دولة  على  املتمّردين  جهاد 
من املدينة إىل البصرة ثّم إىل عاصمته وهو شيخ كبري 
لـه من العمر مخسة ومثانون عامًا ومل يكتف بذلك على 
كرب سنه، بل قاد محلة إعالمية ضد املتمردين على دولة 

اإلمام الفتّية.
قال أبو رافع موىل رسول اهلل: ملا بايع الناُس 
عليًا بعد هالك عثمان ذكرُت قول النيب فبعُت 
داري باملدينة وأرضًا لي خبيرب وخرجت بنفسي وولدي 
مع أمري املؤمنني الستشهد بني يديه، فلم أزل معه 
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حّتى عاد من البصرة وخرجت معه إىل صّفني والنهروان 
فقاتلُت بني يديه بها ومل أزل معه حّتى استشهد فرجعُت 
إىل املدينة وليس لي بها دار وال أرض، فأعطاني احلسن 
أمري  دار  لي شطر  بـ)ينبع( وقسم  أرضًا   بن علي
املؤمنني فنزلتها وعيالي. )األمالي للشيخ الطوسي: 

ص58(.
السّيد علي خــان يف  الدين  نقله صــدر  كــالٍم  ومــن 
ص374:  الشيعة،  طبقات  يف  الرفيعة  الدرجات  كتاب 
لـه مخس  كبري  وهــو شيخ   مع علي خــرج  ثــّم   ...«
ومثانون، وقال: احلمُد  هلل لقد أصبحُت ال أحد مبنزليت 
لقد بايعُت البيعتني بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وصلّيُت 
اهلجر  ومــا  قلُت  الــثــالث،  اهلجر  وهــاجــرت  القبلتني، 

الثالث؟
ــال: هــاجــرت مــع جعفر بــن أبــي طالب إىل  ق
املدينة،  إىل  اهلل  رســول  مع  وهــاجــرت  احلبشة،  أرض 

وهذه اهلجرة مع علي بن أبي طالب إىل الكوفة.

ƤǽƴƮǪǩ ƞǽǷƗƷ ǔǝƗƷ Ǹƛƍ *

ƸƜǾƱ ƙƘƛ ĆǔǪǡ Ƥǽƴƭ .Č
قال صاحب الدرجات الرفيعة: ص374، ومن حيث 
أبي رافع ما رواه أبو حمّمد عبد امللك بن هشام يف غزاة 
قال:  رافــع  أبــي  عن  بإسناده  السرية  كتاب  من  خيرب 
خرجنا مع علي حيث بعثه رسول اهلل برايته فلما 
رجل  فضربه  فقاتلهم  أهله  إليه  خرجاَ  احلصن  من  دنا 
بابًا   علي فتناول  يده  من  ترسه  فطرح  اليهود  من 
كان عند احلصن فترتس به عن نفسه فلم يزل يف يده 
وهو يقاتل حّتى فتح اهلل على يديه ثّم ألقاه من يده حني 
فرغ فلقد رأيتين يف نفر سبعة أنا منهم جنهد على أْن 

نقلب الباب فلم نقلبه.

ƙƗǸƛȁƗ ĉƴƽ ƞǪǾǊǝ Ƥǽƴƭ .č
روى الشيخ الصدوق يف علل الشرائع )ص202( 
رافعًا حديثه عن أبي رافع قال: إّن رسول اهلل خطب 
الناس فقال: أيها الناس ، إّن اهلل عّز وجّل أمر موسى 
ال  أن  وأمرهما  بيوتًا  لقومهما مبصر  يبنيا  أْن  وهــارون 
يبيت يف مسجدها ُجنب،وال يقرب فيه النساء إال هارون 
هارون من موسى،  عليًا ميّن مبنزلة  وإّن  وذّريته، 
ال حيّل ألحد أْن يقرب النساء يف مسجدي وال يبيت فيه 

جنب إاّل علي وذّريته.

ǹƷǸǂǩƗ ƞƥƳƘƭ Ƥǽƴƭ .Ď
ص346،  ج35،  حبــاره:  يف  اجمللسي  العالمة  روى 
عن أبي رافع: إّن عليًا قال ألهل الشورى: أنشدكم 
باهلل هل تعلمون يوم أتيتكم وأنتم جلوس مع رسول اهلل، 
وقال:  الكعبة  التفتاَ إىل  ثّم  أتاكم  قد  فقال: هذا أخي 
يوم  الفائزون  هم  وشيعته  هذا  إن  املبنّية  الكعبة  ورّب 
إميانًا،  أّولكم  إّنه  أما  وقال:  عليكم،  أقبل  ثّم  القيامة، 

وأقواكم بأمر اهلل، وأوافاكم بعهد اهلل، وأقضاكم حبكم 
اهلل، وأعدلكم يف الرعّية، وأقسمكم بالسّوية، وأعظمكم 
آماَُنوا  الَِّذيناَ  ِإنَّ  سبحانه:»  اهلل  فأنزل  مزّية،  اهلل  عند 
النيب  فكرّب  ِيَِّة«  اْلرباَ رْيُ  خاَ ُهْم  ُأْولاَِئكاَ  احِلاَاِت  الصَّ ِمُلوا  واَعاَ
ذلك  أّن  تعلمون  فهل  بأمجعكم،  وهّنأمتوني  وكــرّبمت، 

كذلك؟ قالوا: اللهم نعم.

ǰǾǲƾƮǩƗ ĉƚƭ Ƥǽƴƭ .ď
احملدث الليل ابن قولويه يف كامل الزيارات، عن 
أبي رافع، عن أبي ذر قال: أمرني رسول اهللحببِّ 
احلسن واحلسني فأحببتهما وأنا أحبُّ ماَن حيبُّهما حلب 

رسول اهلل إّياهما.

ƞǽǸǪǖǩƗ ƞǩǷƴǩƗǷ ǔǝƗƷ Ǹƛƍ *
وأبناؤه حتت ظّل دولة اإلمام أمري  أبو رافع  عاش 
املناصب  وأبناؤه  هو  وتقّلد  ورعايته  كنفه  ويف  املؤمنني 
املهمة فيها، إىل أْن استشهد اإلمام أمري املؤمنني عليه 
املالية  والعلوم  احلساب  يف  ثقافته  خّولته  فقد  السالم، 
الشريعة  يف  وتضّلعه  وإخالصه  وأمانته  قــدره  وجاللة 
أْن يضحى وزير املالّية لدولة اإلمام أو  اإلسالمية 
كما يقال يف التاريخ: )خازنًا لعلي على بيت املال( 

)الكامل البن االثري: ج3، ص200(.
أبو  بقي   املؤمنني أمري  اإلمــام  استشهاد  وبعد 
رافع فرتة يف الكوفة حتت ظل جناح اإلمام احلسن شبل 
أمري املؤمنني ثّم عاد يف ركبه إىل املدينة وهو صفر 
اليدين ال ميلك شيئًا رغم تقّلده ملنصب وزارة املالّية يف 
الدولة العلوية واليت كانت حتوي خزانتها على أسفاط 
الدنانري والدراهم، وأكوام الذهب والفّضة وأرصدة من 
النفائس، وليس هذا بغريب على من كان سيده ومواله 

.ومقتداه أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

ăƘǞųǲǆ ćǭ ǔǝƗƷ Ǹƛƍ *
بعد أْن التحق رسول اهلل بالرفيق األعلى، انضمَّ 
أبو رافع إىل جانب اإلمام علي وتتلّمذ عليه وانتهل 
من علمه الثر يف الشريعة والعلوم وتفسري القرآن الكريم 
واحلديث النبوي الشريف وُاسس الدين احلنيف ومن ثّم 
الدراسة على اإلمام يف العلوم العقلية، فأضحى أبو رافع 
من كبار علماء اإلسالم مّمن يشار إليه بالبنان، وبعد 
أْن أهلّته دراساته على اإلمام يف خالل )22( عامًا، أّلف 
كالصالة  الفقه،  أبــواب  على  مبّوبًا  احلديث،   يف  كتابًا 
السنن  )كتاب  مســاه:  والــقــضــاء...،  واحلــج،  والصيام 

واألحكام والقضايا(.
النجاشي بسنده، فقال:  الكتاب  نقل عن هذا  وقد 
أخربنا حمّمد بن جعفر النحوي، قال: حّدثنا أمحد بن 
حمّمد بن سعيد، قال: حدّثنا حفص بن حمّمد بن سعيد 
األمحس، قال: حّدثنا حسن بن حسني األنصاري، قال: 
حّدثنا علي بن القاسم الكندي، عن حمّمد بن عبيد اهلل 

بن أبي رافع ، عن أبيه، عن جّده أبي رافع، عن علي بن 
أبي طالب أنه كان إذا صّلى قال يف أول الصالة، وذكر 
الكتاب إىل آخره، بابًا ، بابًا: الصالة والصيام، واحلج 

والزكاة والقضايا.
قال  أيضًا: وروى هذه النسخة من الكوفيني أيضًا 
الياس، عن  بأبي  املبارك  بن  بن جعفر  بن حمّمد  زيد 
احلسني بن حكم احلربي قال: حّدثنا حسن بن حسني 

بإسناده.
وقال أيضًا: وذكر شيوخنا أّن بني النسختني اختالفًا 
النجاشي:  )رجـــال  أمت.  العباس  ــي  أب وروايـــة  قلياًل، 

ص6(.

ǴǾǝ ǫȆǕȁƗ ǴǩƘǡ Ƙǭ *
1. عّده الشيخ من اصحاب رسول اهلل فقال يف 
رجاله ص24، رقم38: أسلم، وقيل إبراهيم  أبو رافع، 

موىل رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه.
رافع  أبـــو  »أســلــم  رجــالــه ص4:  الــنــجــاشــي يف   .2
جلة  النيب  مع  وشهد  املدينة  إىل  وهاجر  مبكة،  قدميًا 
وكــان من  بعده،  من   املؤمنني أمري  ولــزم  مشاهده 
خيار الشيعة ، وشهد معه حروبه، وكان صاحب بيت ماله 

بالكوفة...«.
رقم2:  ص47،  اخلــالصــة:  يف  احللي  العالمة   .3
ــم، أبــو رافــــع... ثــقــٌة ، شهد مــع رســـول اهلل  ــراهــي »إب
وكان من  بعده،  املؤمنني من  أمري  ولزم  مشاهده، 

خيار الشيعة، أعمُل على روايته«.
االســـرتآبـــادي يف منهج  عــلــي  املــــريزا حمــّمــد   .4
املقال: ج1، ص235، رمق 34، وذكر ما ذكر النجاشي 

والعالمة.
ج1، ص48،  الرجال:  نقد  يف  التفريشي  السّيد   .5
رقم )29(: »إبراهيم أبو رافع عتيق رسول اهللثقة، 
وكــان من خيار  بعده،  املؤمنني   أمري  ولــزم  معه،  شهد 

الشيعة«.
ج1،  الرجالية:  فــوائــده  يف  العلوم  حبر  السّيد   .6
ص203: »آل أبي رافع من أرفع بيوت الشيعة، وأعالها 
شأنًا، وأقدمها إسالمًا وإميانًا« ـ إىل ان قال ـ : »أسلم 
مبكة قدميًا، وهاجر اهلجرتني مع جعفر بن أبي طالب 
إىل   رســول اهلل ومع  احلبشة،  إىل  عنه  اهلل  رضي 
املدينة، وصّلى القبلتني وبايع البيعتني بيعة العقبة وبيعة 
أمري  ولـــزم  مشاهده   النيب مــع  وشــهــد  ــرضــوان  ال

املؤمنني بعده«.
7. احملدث القّمي يف هدّية األحباب: ص3: »أبو رافع 
 اهلل رسول  أعتقه  أسلم،  وقيل   ، إبراهيم  القبطي 
 النيب مع  وشهد  جلياًل،  وثقًة  عنده،  أمينًا  وكــان 
خيار  مــن  وكــان  بــعــده،  املؤمنني  أمــري  ولـــزماَ  مشاهده، 

الشيعة، وكان بيته من أرفع بيوت الشيعة«.
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مراسم تأبني العلوية الفاضلة                                                                                                
 كرمية السيد مريزا مهدي الشريازي

اهلل  آية  كرمية  الفاضلة  العلوية  املرحومة  روح  على  الفاحتة  جملس  أقيم 
السيد  اهلل  آية  وحــرم   ،الشريازي احلسيين  مهدي  مــريزا  السيد  العظمى 
كاظم املدّرسي يف مسجد اإلمام زين العابدين يف مدينة قم املقدسة 
يوم اخلميس املوافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني 1429 للهجرة بعد 

صالتي املغرب والعشاء.
حضر هذه املراسم السادة األجالء من آل املدرسي، وآل القزويين، والسادة 
األفاضل من بيوتات املراجع األعالم، والعلماء، وفضالء وأساتذة وطالب احلوزة 
العلمية، والشخصيات االجتماعية والثقافية، ومجع من املؤمنني من قم املقدسة 

وطهران وباقي املدن اإليرانية ومن خارج إيران.
املقدسة جملس  كربالء  مدينة  يف  الشريازي  املرجع  مكتب مساحة  وأقــام 
الدينية  املراجع  ممثلو  حضره  الفاضلة،  العلوية  املرحومة  روح  على  الفاحتة 
واحلوزات والشخصيات الدينية واحلوزوية ووجهاء العشائر وممثلون عن مكاتب 
املراجع العظام يف املدينة، وأبناء املدينة، وممثلو الدوائر الرمسية يف احملافظة 
الدوائر  ومسؤولو  الــدوائــر،  ومـــدراء  احملافظة  جملس  أعضاء  من  وجمموعة 
احلسينية  الروضتني  عن  ووفد  احملافظة،  خارج  من  الرمسية  وغري  الرمسية 

والعباسية املقدستني.
روح  على  الــفــاحتــة  جملس  وأقــيــم 
الــعــلــويــة الــفــاضــلــة يف ديــوانــيــة اإلمـــام 
الشريازي بدولة الكويت حضره العلماء 
السياسية  ــات  ــشــخــصــي وال األعــــــالم 
السيد  اهلل  ــة  آي منهم  كــان  والــديــنــيــة، 
بركاته،  دامــــت  ـــشـــريازي  ال مــرتــضــى 

والنائب السابق صاحل عاشور.

ية
رب

خ
ت 

حا
نف

وأقام مساحة آية اهلل السيد جمتبى الشريازي دامت بركاته الفاحتة على روح 
العلوية الفاضلة يف بيته املكّرم بلندن. 

ــــــــرســــــــول  ال ـــــنـــــة  حـــــســـــي ويف 
جملس  أيضًا  أقيم  األعظمبلندن 
األفاضل  مـــن  حــضــره مجـــع  ــفــاحتــة  ال

واملؤمنني.
كــمــا أقــيــمــت جمــالــس الــفــاحتــة يف 
سورية والبحرين والسعودية حضرها العلماء والشخصيات ومجع من املؤمنني. 
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من هنا كانت البداية
بني الفرتة واألخرى تصب على شيعة العراق مأساة جديدة متّض القلوب وتصدع 
النفوس، فمن قتل األبرياء وهتك األعراض إىل االعتداء على حرمة املقدسات والتجاوز 

على العقائد حتى صار الشيعي يقتل على اهلوية واالسم.
كل ذلك جيري والعامل ينظر ويرى وال ينبس ببنت شفة، واملؤمل حّقًا أن كثريًا 
من الشيعة يف العامل لزموا الصمت إزاء ما جيري على إخوانهم يف العراق مما يثري 
الدهشة والتعجب وذلك إما جهاًل منهم أو خشية من سطوة السلطات الائرة أو لعدم 

مباالتهم مبا جيري على إخوانهم الشيعة يف العراق.
وحقيقة مثل هذا السكوت والوجوم عند الشيعة وعظم ما جيري عليهم من مآٍس 
وويالت يف متلف أحناء العامل و على مر العصور هو الذي دفعين إىل كتابة هذه البحوث 
واستعراض هذه الظالمات اليت جرت على الشيعة عرب التأريخ، فأقل شيء ميكن أن 
نقوم به إزاء هذه املآسي هو التظّلم والسعي إليصال صوت مظلوميتنا إىل العامل علنا 

نوفق لرفع هذه الغمة عن حميب أمرياملؤمنني يف متلف أحناء العامل.
الدير بالذكر أنين مل أجد من تصّدى واستقصى ومجع يف حبث مستقل ظالمة 
الشيعة، بل كل من كتب أشار إىل بعض الظالمات املتفرقة يف بعض العصور وحسب، 
العاملي يف كتابه)صراع احلرية يف  السيد جعفر مرتضى  للعالمة احملقق  فمن كالم 
عصر املفيد(حول الظالمات اليت جرت يف عهد الشيخ املفيد، قال:كنا نرغب لو 
يفسح لنا اجملال لكتابة كل ما جرى على الشيعة من مصائب وباليا، وكوارث ورزايا، 
أنه يستغرق عدة  الواضح أن ذلك باإلضافة إىل  القرون اليت خلت، ولكن من  طيلة 
جملدات، فإنه حيتاج إىل توفر تام، وجهد كبري، األمر الذي حيتم علينا االعتذار عن 

التصدي ملثل هذا األمر فعال1.
وقال احملقق املرحوم الشيخ فارس احلسون  يف كتابه)اجملازر والتعصبات  الطائفية 
يف عهد الشيخ املفيد(: وال يشك الناظر يف التاريخ أن لشيعة أهل البيتاليد الطوىل 

يف ارتقاء الدرجات العليا يف أكثر اجملاالت، وبهذا بيضوا صفحات التاريخ ونوروها.
وال يشك أيضا فيما جرى على هذه الفرقة على مرور الزمان من مصائب وقتل 

وحرق وإبعاد، وهذا ضريبة والئهم ألهل بيت نبيهم صلوات اهلل عليهم أمجعني.
بدهلا  املشرقة  فالصفحات  وإجحاف،  ختاذل  وقفة  وقف  الشيعة  قبال  والتاريخ 

بصفحات مظلمة، ونقلها إىل اجملتمع مع تزوير وبهتان!
واملنصف من املؤرخني من نقل شيئًا يسريًا من احلقائق مع الغمز والتشكيك فيها.

على  جرى  ما  دفتيه  بني  كتاب جيمع  تأليف  على  عزمنا  قريبة  غري  مدة  ومنذ 
الشيعة من مصائب وطرد وإباحة، من الصدر األول إىل يومنا احلاضر، سواء يف ذلك 

من قبل احلكام أم الناس2. 
كنت  أنين  علما  البحث  هذا  لكتابة  الخــر  هو  يوّفق  مل  أنه  أيضًا  املؤسف  ومن 
يف  ظالمتهم  ويكتب  املفيد  الشيخ  عهد  يف  الشيعة  ظالمة  حول  حبثه  لتكملة  أدعــوه 
سائر العصور، إال أنه كان يعتذر عن ذلك بكثرة املشاغل اليت منعته عن مواصلة هذا 

املوضوع املهم.
من هنا وجدت من الضروري والواجب علّي أن أتصدى لكتابة هذا البحث الذي 
وإمام  املوحدين  موىل  عهد  منذ  الشيعة  على  وجيري  جرى  ملا  وتظلمًا  ميثل صرخة 
املتقني اإلمام علي بن أبي طالب إىل العصور املتأخرة داعيًا أهل االنصاف والفكر 
إىل التأمل يف هذه الظالمة والسعي إىل نشرها يف العامل علنا نرفع شيئًا منها وخنفف 

العبء عن كاهل الشيعة املستضعفني الذين ذاقوا الويالت على مر العصور.

ÝƞǖǾǂǩƗ Ǭǵ ǰǭ
قبل أن خنوض غمار البحث ونشرع ببيان الظالمات اليت جرت على الشيعة ينبغي 
لنا أن نبني عدة مطالب منها من هم الشيعة، ثم نستعرض مآسيهم، ويكفينا يف ذلك 
أن نرجع إىل حديث سيداملرسلني الذي هو أول من مّسى الشيعة بهذا االسم حيث 
ورد يف تفسري السيوطي )الدر املنثور( يف تفسري قوله تعاىل: أولئك هم خري الربية، 
 :فقال النيب فأقبل علي ،عن جابر بن عبداهلل أنه قال: كنا عند النيب
والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة ونزلت) إن الذين آمنوا 

وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية(3. 
ويف اللغة:  شيعة الرجل أتباعه وأنصاره4. 

... والشيعة قوم يهوون  يتبع بعضهم بعضا  وقال األزهــري: معنى الشيعة الذين 
هوى عرتة النيب ويوالونهم5.

وقال النوخبيت يف كتاب الفرق واملقاالت: مجيع أصول الفرق أربع فرق: الشيعة، 
واملعتزلة، واملرجئة، واخلوارج، فالشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب املسمَّون بشيعة علي 
يف زمان النيب وما بعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، منهم املقداد 
بن األسود، وسلمان الفارسي، وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، وعمار بن ياسر، ومن 
وافق موّدته موّدةاَ علي وهم أول من مّسي باسم التشيع من هذه األمة، ألن اسم 

التشيع قدميًا لشيعة إبراهيم وموسى وعيسى واألنبياء صلوات اهلل عليهم أمجعني6. 
وقد تظافرت الروايات عن النيب وأهل البيت باسم الشيعة وكثر مدحهم 
هلم ومن ذلك قول النيب ألمري املؤمنني: ياعلي إذا كان يوم القيامة أخذُت 
حبجزة اهلل تعاىل، وأخذت أنت حبجزتي، وأخذ ولُدك حبجزتك، وأخذ شيعة ولدك 

حبجزهم، فرتى أين يؤمر بنا7؟
وقال أمري املؤمنني: أنا وشيعيت يوم القيامة على منابر من نور، فيمر علينا 
املالئكة ويسلم علينا، قال: فيقولون: من هذا الرجل ومن هؤالء؟ فيقال هلم: هذا علي 

بن أبي طالب ابن عم النيب، فيقال: من هؤالء؟ قال: فيقال هلم: هؤالء شيعته.
قال: أين النيب العربي وابن عمه؟

فيقولون: هما عند العرش، قال: فينادي مناد من السماء عند رب العزة: ياعلي 
ادخل النة أنت وشيعتك ال حساب عليك وال عليهم، فيدخلون النة ويتنعمون فيها من 
فواكه ويلبسون السندس واإلستربق وما مل تر عني، فيقولون: احلمد هلل الذي أذهب 

عنا احلزاَن إن ربنا لغفور شكور8. 
وقال ألمري املؤمنني:... وإن شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم 

حولي، أشفع ويكونون غدًا يف النة جرياني9. 
وبيان صفاتهم  الشيعة  مــدح  يف  الـــواردة  الكثرية  األحــاديــث  من  ذلــك  إىل غري 

.ومنازهلم من أهل البيت
 بالطبع املراد بالشيعة يف حبثنا هذا أعم من الشيعة الوارد يف بعض األخبار اليت 
ومقداد  احملمدي  سلمان  أمثال   البيت أهل  من صحابة  باخُلّلص  الشيعة  خصت 

.وعمار، بل مرادنا منهم كل من واىل أهل البيت

ƤƮƜǩƗ ƞǾƪǶǲǮǩ ǯƘǾƛ
مبا  أن أصل الظالمة اليت ُصّبت على الشيعة يعود لوالئهم ألمري املؤمنني ـ 

سلسلة ظالمات الشيعة

ت
ال

قا
م

حجة اإلسالم الشيخ جاسم احلائري
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أول مظلوم يف العامل ـ فإننا سنشرع ببيان الظالمة بتوضيح ظالمته واستعراض بعض 
ما القاه من ظالمات تذيب القلوب حسرة وحترق النفوس أملًا ثم نسرتسل ببيان 
دفعوا  الذين   أمرياملؤمنني ذرية  على  وبالذات  أواًل  ُصّبت  اليت  الظالمات  سائر 
ضريبة انتمائهم لإلمام علي ثم ننتقل إىل ظالمات الشيعة الذين القوا أمر الور 
آالف  عليه  علي  اإلمام  احملجلني  الغر  وقائد  الدين  ليعسوب  وحمبتهم  والئهم  جراء 

الصلوات والسالم.

ǬǵǸơ ǔǝƳ
رمبا يعرتض البعض على البحث ويقول: ما الداعي إىل حتريك األحاسيس وزرع 
الضغائن وبث اخلالفات واألحقاد جراء قضايا أكل الدهر عليها وشرب، فنحن أبناء 
اليوم، والشيعة يف عصرنا احلاضر يتمتعون حبقوقهم وحرياتهم كسائر أهل العقائد 

وامللل، وال داعي إىل مثل هذه البحوث اليت تأّجج نريان األحقاد بني املسلمني.
ويف رد مثل هذا التوهم نقول:صحيح أن بعض الشيعة اليوم حاهلم أفضل مما 
كانوا عليه يف العهود  السابقة، إال أن شرحية  كبرية منهم مازالوا مضطهدين مشردين، 

وماجيري يف العراق خري شاهد لذلك.
من جانب آخر عرض ظالمات كهذه إمنا هو لبيان كيفية تعامل احلكام وغريهم 
مع أمة طاملا مدحها رسول اهلل وأهل البيت يف أحاديثهم ونصوا على فضائلهم 

ومناقبهم.

إضافة إىل ذلك نفس بيان الظالمة مطلوب يف ذاته ملا فيه من امتدادات تنعكس 
الخرين وجذب  وتقييم  واثبات احلق  واملستقبل وكشف احلقائق  الراهن  الواقع  على 
أحاسيسهم، فاليهود اليوم أقاموا الدنيا ومل يقعدوها على مآساة مفرتاة ليس هلا من 
ُع أحدًا إنكار ظالمتهم ال جتد من يشري  الواقع أية نسبة، بينما الشيعة الذين ال يساَ

إىل ظالمتهم أصال.
من هنا فقد توكلنا على الباري تعاىل يف بيان ظالمة الشيعة وماجرى عليهم من 
مآٍس مبتدئني حبثنا ببيان أصل الظالمة وهي الظالمة اليت صبت على إمام الشيعة 
أمري املؤمنني علي بن أبي طالب وهذا ما سنتعرض إليه يف احللقة القادمة إن 

شاء اهلل.

 1. صراع احلرية يف عصر املفيد ص42.
 2. اجملازر والتعصبات الطائفية يف عهد الشيخ املفيد ص21ـ22.

 3. الدر املنثور ج8 ص589.
 4. راجع القاموس احمليط مادة شاع ج3 ص61.

 5. تهذيب اللغة مادة شيع.

 6. الفرق واملقاالت ص43.
 7. ربيع األبرار ج2 ص113.

 8. تفسري فرات الكويف ص349.
 9. حبار األنوار ج37 ص272.

بيت املرجع الشريازي                                                          
 حييي ذكرى استشهاد اإلمام العسكري

مبناسبة ذكرى استشهاد موالنا أبي حممد اإلمام 
بيت  يف  العزاء  أقيمت جمالس   ،العسكري احلسن 
املقدسة،  قم  دام ظله مبدينة  الشريازي  املرجع  مساحة 
األول  ربيع  شهر  من  للثامن  املوافق  األحــد  يوم  صباح 
وطالب  والفضالء  العلماء  حضرها  للهجرة،   1429
بيت  لل  واحملّبني  املؤمنني  من  ومجع  العلمية،  احلــوزة 
ذكر  إىل  األفــاضــل  اخلطباء  وتــطــّرق   .رســول اهلل
ومناقبه   ،العسكري ــام  اإلم ســرية  من  مقتطفات 
ودوره يف الدفاع عن الدين ودحض شبهات وأباطيل 
من  وظــلــم  اضــطــهــاد  مــن   وماالقاه املــنــحــرفــني، 
سالطني بين العباس. ومما ذكره اخلطباء يف أحاديثهم 
بيان بعض مفاهيم الرواية الشريفة التالية: قال موالنا 
 :اهلل رســول  قــال   :العسكري احلسن  اإلمـــام 
شرار علماء أّمتنا املضّلون عّنا، القاطعون للطرق إلينا، 
املسمُّون أضدادنا بأمسائنا، امللقِّبون أضدادنا بألقابنا، 
وحنن  ويلعنوننا  مستحّقون،  لّلعن  وهم  عليهم  يصّلون 
بكرامات اهلل مغمورون، وبصلوات اهلل وصلوات مالئكته 

املقّربني علينا عن صلواتهم علينا مستغنون .

1. تفسري اإلمام العسكري/ ص299/ ح143.

مكتب املرجع الشريازي يف كربالء املقدسة          
 حييي ذكرى استشهاد اإلمام العسكري

 كما أقام مكتب مساحته يف مدينة كربالء املقدسة 
اإلسالم  حجة  املنرب  وارتــقــى  باملناسبة  عــزاء  جملس 
الشيخ أبو أمحد الناصري ومتحور حديثه حول الدروس 
املستقاة من سرية اإلمام العسكري صلوات اهلل وسالمه 

عليه. 

                                                  مركز اإلمام علي
 حييي ذكرى استشهاد اإلمام العسكري

ويف مركز اإلمام علي صلوات اهلل عليه يف العاصمة 
األمريكية واشنطن أقيم جملس عزاء حضره الفضالء 
ومجع من حميّب وأتباع آل الرسول األطهار صلوات اهلل 

عليهم من الالية املسلمة وغريها.



اعتصام طالب كربالء                                                       
طلبًا إلعمار الروضة العسكرية املطهرة

مطالبة بإعادة إعمار الروضة العسكرية املطهرة يف 
حوزة  الدينية يف  العلوم  اعتصم طالب  سامراء  مدينة 
يف  الشريفني  احلرمني  بني  منطقة  يف  املقدسة  كربالء 
الفرتة من الثالث إىل الثامن من شهر ربيع األول 1429 
النقاط  حــول  املعتصمني  مطالب  ومتــحــورت  للهجرة، 

التالية:
1. التعجيل جبّد يف بناء الروضة العسكرية الطاهرة 

وحتديد سقف زمين لذلك وبدون أي تأخري.
2. تأمني الطريق لزيارة سامراء.

لتستوعب  املطهرة  العسكريه  الــروضــة  توسعة   .3
األلوف من الزائرين.

وتأمني  ســامــراء  أهــالــي  مــن  املهّجرين  إعـــادة   .4
احلماية هلم.

5. تطهري سامراء من بؤر اإلرهاب.
الطاهرة  العسكرية  الــروضــة  إدارة  تــكــون  6.أن 
إشرافه  البناء حتت  إعادة  ويكون  الشيعي،  الوقف  بيد 

وبتوجيه من املراجع األعالم.
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 ƞǾǖƩƸǮǪǩ ǯƘǥ ǨǵǷ ÝƝƷƳƘƜǮǩƗ ǳƶǶƛ ǫƘǾǢǩƗ ǺǩƑ ǬǦǖǝƳ ǻƶǩƗ Ƙǭ *
ÝǤǩƵ Ǽǝ ƷǷƳ

اهلل  صلوات  وآله  حّق حممد  ظلموا  الذين  وسيعلم  الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم 
عليهم أمجعني أّي منقلب ينقلبون.

 انطالقًا من التوجيهات السديدة لسماحة املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد 
صادق احلسيين الشريازي دام ظله، وتأكيداته وإرشاداته املستمرة حول االهتمام بقضية 
مرقد اإلمامني العسكريني، وضرورة السعي احلثيث والاد من أجل إعادة إعماره 

بأسرع وقت قمنا بهذه الزيارة.
وتسخريها حنو  اإلمكانات  الزيارة سعيًا الستخدام مجيع  بهذه  قمنا  لقد  أجل   
اإلنسانية  وأعــداء  اهلل  أعــداء  قبل  من  المثة  االعتداءات  من  الطاهر  املرقد  محاية 
التكفرييون النواصب وخوارج العصر، وأيضًا لزيارة العتبات املقدسة يف هذه املدينة 
يدخل  استمر ألكثر من ثالث سنوات، حيث مل  الذي  عليها  املفروض  وفّك احلصار 
الذين  بلد  مدينة  أبناء  الستغاثة  إستجابة  وكذلك  احلني،  ذلك  زائرمنذ  أي  املدينة 

أعربوا عن استغاثتهم خالل حضورهم كربالء املقدسة يف زيارة األربعني.
فقد مر على مدينة بلد اليت تضم مرقد السيد حممد سنة كاملة مل يستطع 
خالهلا أي زائر أن يدخلها أو أن خيرج منها حتى أن املؤون واملواد الغذائية وأسباب 
على  والضغط  احلصار  هذا  لفك  برناجمًا  فأعددنا  املدينة،  عن  قطعت  قد  العيش 
أصحاب القرار لتأمني الطريق واالستمرار يف تأمينه إلمكان دخول الزّوار إىل بلد وإىل 

سامراء وزيارة املرقد الطاهر واالطالع على عملية إعادة إعماره.
ÝƚǥǸǮǩƗ Ɨƶǵ ǠǪǎǱƗ ǜǾǥ *

مكتب  أمام  من  املقدسة  كربالء  مدينة  من  والفتح  والفداء  الوالء  موكب  انطلق 
املرجع الشريازي دام ظله )مدرسة العاّلمة ابن فهد احلّلي( حبافلة واحدة واثنتني 
وصولنا  وعند  بلد،  مدينة  حنو  بغداد  بوابة  يف  الشطرة  قضاء  من  باملوكب  التحقتا 
املدينة استقبلنا أهاليها الكرام من نساء ورجال وأطفال حبفاوة كبرية حيث خرجوا 

إىل أطراف املدينة الستقبالنا معتربين هذا املوكب الوحيد الذي فتح الطريق لزيارة 
مرقد السيد حممد يف القضاء.

احلسن  اإلمـــام  استشهاد  لــذكــرى  اإلليمة  املناسبة  إحــيــاء  مراسيم  بــدأت  ثــم 
العسكري من مدينة بلد إىل مرقد السيد حممد مشيًا على االقدام وملسافة 

سبعة كيلو مرتات.
وبعد أداء صالة الظهر ألقيُت كلمة شكرُت فيها احلضور على استقباهلم احلار 
واحلفاوة البالغة اليت استقبلونا بها. كما حتّدثت عن فاجعة سامراء وكيفية الضغط 
انطالقًا  الطاهرين  املرقدين  لبناء  الالزم  الختاذ  واملرجعيات  القرار  أصحاب  على 
من احلديث الشريف: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته« ثم حتركنا صوب مدينة 

سامراء.
ÝǰǽƸǶǎǮǩƗ ǰǽƴǡƸǮǩƗ Ǽǝ ƷƘǮǕȃƗ ƞǾǖǉǷ ǬơƴƩǷ ǜǾǥ *

بعد أن زارنا وفد من إدارة إعمار سامراء وقدموا لنا صورًا وأقراصًا مدجمة حوت 
مقاطع حول ما مّسوه باَْدء عملية اإلعمار، شاهدنا أنها جمرد قضية إعالمية ليس إاّل، 
لذلك قّررنا الوقوف على احلقيقة، فذهبنا إىل سامراء، وعند دخولنا املرقد الشريف 
وجدنا الوضع مفجعًا جدًا حيث تكل األلسن وتعجز األقالم عن وصفه. وأقول: الوضع 

الذي رأيناه يهز الضمري اإلنساني من األعماق.
ال  حتى  سامراء  إىل  الدخول  من  الناس  منعوا  املسؤولني  اإلخــوة  أن  أعتقد  أنا 
تصّور  تفوق  كارثة  فهي  املصيبة،  وشــّدة  الكارثة  وحجم  الفاجعة  هول  على  يطلعوا 
اإلنسان. وعندما رأيت هول الفاجعة أقررت بأن من حق السماء أن متنع عّنا بركاتها 
 وال يستجاب دعاؤنا لتخاذلنا وإهمالنا لقضية إعمار مرقد اإلمامني العسكريني

وعدم املتابعة الاّدة والسعي احلقيقي يف هذا اجملال.
كما إنين وخالل لقائي بعدد من املسؤولني كمحافظ صالح الدين، وقائد عمليات 
سامراء، ومسؤول لنة اإلعمار، وأعضاء جملس احملافظة، وأعضاء من الوقف الشيعي 
للتباحث حول أمور اإلعمار، سألت أحدهم: ملاذا مت تسليم ملف إعمار املرقدين إىل 
اليونسكو؟ فأجاب: من أجل إعادة األنقاض نفسها إىل البناء، وحالًّ ملشكلة  منظمة 
بعض  لــدى  طائفية  حساسيات  من  املسألة  هــذه  تثريه  أن  هو حمتمل  ومــا  اخلــالف 

الناس.
قلت له: أما األنقاض فهي ليست كباقي األنقاض، فهي مشّرفة وحنن نطالب بها 
للتربك بها ولشفاء مرضانا, وهذا من عقيدتنا. وأما تاريخ بناء القّبة واملنارتني فإنه 
يعود إىل أقل من مئة عام، لذا ليس هناك حاجة إىل إعادة األنقاض إىل مكانها األول, 
إضافة إىل ذلك توجد العديد من التصاميم اإلسالمية احلديثة، كما ميكن إعادة بناء 
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 ǰǽƸǶǎǮǩƗ  ǰǽƴǡƸǮǩƗ  ƸǾƪǞơ  ƞǮǽƸƩ  ǓǸøøǡǷ  ƶǲǭ  Ɲ ĉƸøøǭ  ǧǷȁ
 ǫƗƸƮǩƗ ǫƸƮǭ ƸǶǁ ǰǭ ǰǽƸǂǖǩƗǷ ƤǩƘƦǩƗ Ǽǝ ƊƗƸǭƘƽ ƞǲǽƴǭ Ǽǝ
 ƟƗƳƘǁƷƒƛ  ƟƊƘøøøƩ ƞøøƖøøǽƸøøƩǷ ƞǕƘƪǁ ƝƷƳƘøøƜøøǭ  ǼøøǝǷ  ÛƝƸøøƪøøǶøøǪøøǩČďčĒ
 ƞƾƽƐǭ)  Ơǲ ĉǦǮơ  ÛǴǪǑ  ǫƗƳ  ǻƹƗƸǾǂǩƗ  ǔƩƸǮǩƗ  ƞƭƘǮƽ  ƟƗƴǾǽƎơǷ
 ƚǥǸǭ  ǟȆøøǍƑ  ǰǭ  ÛƞƽƴǢǮǩƗ  ƊȆƛƸǥ  Ǽǝ  (ǬǒǕȁƗ  ǧǸøøƽƸøøǩƗ
 ǺǩƑ  ƚǥǸǮǩƗ  Ɨƶǵ  Ǽǝ  ǯǸǥƷƘǂǮǩƗ  ǨǅǷ ƴǢǝ  .ƊƗƸǭƘƽ ǺǩƑ  ƊƗƺøøǕ
  ǧǷȁƗ  ǔǾƛƷ  ƸǶǁ ǰǭ  ǰǭƘƦǪǩ  ǠǝƗǸǮǩƗ  ƴøøƭȁƗ  ǫǸøøǽ  ƸǶǑ ƊƗƸǭƘƽ
 ǰƾƮǩƗ  ǫƘøøøøǭȃƗ  ƘøøǱȅǸøøǭ  ƳƘøøǶøøǂøøƢøøƽƗ  ǹƸøøøǥƵ  ƤøøǾøøƭ  ƝƸƪǶǪǩ  ČďčĔ
 ǰǾǭƘǭȄǩ  ǰǽƸ ĉǶǎǮǩƗ  ǰǽƴǡƸǮǩƗ  ǺøøǩƑ  ƗǸøøǶøø ĉƩǸøøơǷ  ÛǻƸǦƾǖǩƗ
 ǧǸǵƵǷ  ƚǾƮǱǷ  ƊƘǦƛ  ǌƽǷ  ǻƸǦƾǖǩƗ  ǰƾƮǩƗǷ  ǻƳƘǶǩƗ  ǼǪǕ
 ǰǾǞǽƸǂǩƗ ǰǽƴǡƸǮǩƗ ƠǩƘǍ ǼƢǩƗ ƞǽƘǲƪǩƗ ƞǕƘǂƛ ǰǭ ǳǷƴǵƘǁ ƘǮǩ
 ǻƴǡƸǭ ǧƘǍ ǻƶǩƗ ƸǾǭƴƢǩƗ ǺǩƑ ƞǝƘǉȃƘƛ ÛƸƥƐǭǷ ƸǁƘƜǭ ǨǦǂƛ

.ƼƩƸǱ ƝƴǾƾǩƗǷ ƞǮǾǦƭ ƝƴǾƾǩƗ
 ǛƗƸǍƍ ƘǶǩƶƜơ ǼƢǩƗ ƟȅǷƘƮǮǩƗ Ǩǥ ǟƘǞƱƑ ǰǪǕƍ ƚǥǸǮǩƗ Ɨƶǵ
 ƞǾǢƛǷ  ƊƗƸøøǭƘøøƽ  Ǽøøǝ  ǰǽƸ ĉǶǎǮǩƗ  ǰǽƴǡƸǮǩƗ  ƝƷƘøøøǽƹ  ǔǲǮǩ  ƝƳƴǖƢǭ
 ƸǾƪǞƢǩƗ  ƶǲǭ  ǧǸǖǞǮǩƗ  ƞǽƷƘƽ  ƠǪǑ  ǼƢǩƗǷ  ÛƞƽƴǢǮǩƗ  ƴǡƗƸǮǩƗ

.ƘǮǶǩ ǧǷȁƗ ǼƛƘǵƷȃƗ
 ǺǢƢǩƗ ÛƞǕƘƪǂǩƗ ƝƷƳƘƜǮǩƗ ǳƶǵ ǰǕ ƴǽƺǮǩƗ ƞǝƸǖǮǩǷ ÛǤǩƵ ƸƥƑ
 ŻƗ  ƸǆǱ  ǛƷƘøøǕ  ƴǾƾǩƗ  ƯȁƗ  ƞǪǾǊǞƛ  ¬ƟƘƮǞǲǩƗ¼  ƞǪƪǭ  ƙǷƴǲǭ
 ƞƾƽƐǭ  ǫƘøøǕ  ǰøøǾøøǭƍǷ  ÛƞǾƲǽƷƘƢǩƗ  ƝƸǾƾǮǩƗ  ǳƶøøǵ  ǺǪǕ  ǛƸøøǂøøǮøøǩƗ

:ǼǩƘƢǩƗ ƷƗǸƮǩƗ Ǵǖǭ ǹƸƩƍǷ ǬǒǕȁƗ ǧǸƽƸǩƗ



25العدد )16( مجادى األوىل 1429 هـ

املرقد الطاهر على غرار العتبة الكاظمية املشرفة فهي تضم أيضًا إمامني معصومني 
من أئمة أهل البيت صلوت اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

والتسويف,  التأخري  هذا  كل  عن  اإلعمار  لنة  يف  املسؤول  األخ  عاتبت  إني  ثم 
وذكرت له أن هذا ليس من مصلحة أحد، وأن احلقائق سوف تنكشف عاجاًل أو آجاًل 
أمام الشعب, وسيطلع على خداع الوسائل اإلعالمية. ومهما مّت حماصرة املنطقة ومكان 
احلادث فسوف خترتق الماهري احلصار املفروض عليها. ففي ظل األوضاع الراهنة 
اليوم يف العراق ليس من السهل وليس من الصحيح أن يتم إخفاء احلقائق عن العامل 
وعن الشعب العراقي, فالعراق اليوم ليس كعراق النظام الديكتاتوري الساقط. كما أن 
من املفروض على القوات املسلحة وقوى األمن وباقي املسؤولني يف الدولة أن يكونوا مع 
الشعب. لذلك نقول إن اللعبة السياسية سوف تنتهي وسينكشف كل شي وسوف يقول 

الشعب العراقي كلمته حول مقدساته.
أما ما يسّمى بالطائفية أو احلساسيات املزعومة أو احملتملة فهي ليست دستورًا، 
فالدستور هو القانون الذي صدر بشأن إدارة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية يف 
الوطنية,  قبل المعية  عليه من  واملصادق  للميالد،  األول عام 2005  كانون  منتصف 

والذي مل يفّعل بعد.
 لكن على الظاهر أن اإلخوة جتاهلوا هذا القانون، فهل بإمكانكم أن تعطونا جوابًا 

شافيًا يف هذه املسألة؟
ثم إننا ال نتكلم من منطلق طائفي بل نقوهلا صراحة: إن نسبة الشيعة يف العراق 
العتبات  تكون  بأن  يطالبون  كلهم  وخارجه  العراق  داخل  العظام  واملراجع  باملئة,   85
املقدسة حتت اإلدارة الشيعية، وهذا حق طبيعي ودميقراطي، فلكل عتبة خصوصية 

ولكل جهة أسلوبها يف إدارة العتبات اخلاصة بها.
كما نطالب اإلخوة املسؤولني عن ملف إعمار مرقد العسكريني بتسليم ملف 
اإلعمار وإدارة املرقد إىل الوقف الشيعي وإخراج قضية سامراء من الدائرة السياسية 
وجعلها قضية دينية وعقائدية. كما نطالب احلكومة بتأمني الطرق املؤّدية إىل مدينة 

سامراء، فهم قادرون على ذلك حسب تصريح قائد عمليات سامراء.
ÝƞǪƭƸǩƗ ǳƶǵ ǔǭ ǫȆǕȃƗ ǨƕƘƽǷ ǨǕƘǞơ ǯƘǥ ǜǾǥ *

كان من الدير بوسائل اإلعالم كافة أن تهتم مبثل هذا احلدث باعتباره رحلة 
كسرت احلصار املفروض على املنطقة، إاّل أننا فوجئنا بتعتيم إعالمي متعّمد وواضح 
جتاه هذه املبادرة اليت عرّبت عن روح التضحية والفداء ألهل البيت اليت امتلكها 
اإلخوة الذين ذهبوا معنا لزيارة املرقدين الطاهرين، ونرجو أن ال يكون هذا التعتيم 
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اإلعالمي مقصودًا، فقضية بناء املرقدين قضية ختّص ومتّس الميع دون استثناء. 
فنحن أبلغنا الكثري من وسائل اإلعالم إال أن بعضهم جتاهلوا األمر باستثناء قناتي 
ونشرت  املباركة  الرحلة  بهذه  اهتمت  اليت  اإلنرتنتية  املواقع  وبعض  والزهراء  األنوار 

تفاصيلها. 
 ǰǾǥƷƘǂǮǩƗ ƼǾƽƘƭƍǷ ƸǕƘǂǭ ǰǕ ăƘƖǾǁ Ƙǲǩ ƗǷƸǥƶơ ǯƍ ǰǦǮǽ Ǩǵ *
 ǬǶǩǸƱƳ ǰǾƭ ĉǄƱȁƘƛǷ ƊƗƸǭƘƽ ǺǩƑ ǬǶǩǸǅǷ ǹƴǩ ƚǥǸǮǩƗ Ɨƶǵ Ǽǝ

ÝƝƸǶǎǮǩƗ ƞǽƸǦƾǖǩƗ ƞǉǷƸǩƗ
واهلل ال ميكن وصف ذلك، فالوضع الذي شاهدوه ال ميكن أن حيتمله أّي مؤمن 
املتفجرة  القبة  فمنظر  األرض.  على  أطبقت  السماء  فكأن  ومذهبه،  دينه  على  غيور 
أتصور  ال  منظر  شــيء،  منه  يتبّق  مل  الــذي  الشريف  والضريح  املهدمتني  واملنارتني 
يتمالك نفسه، فلم تكن مشاعرهم  أن  أو  أنه يوجد مواٍل غيور يستطيع الصرب عليه 

وأحاسيسهم سوى اإلجهاش بالبكاء.
ÝǃǸǆƲǩƗ Ɨƶǵ Ǽǝ ƝƸǾƱȁƗ ǬǦƢǮǪǥ Ǽǵ Ƙǭ *

اإل  يتم  لن   العسكريني الطاهر لإلمامني  املرقد  إعمار  إن  أقوهلا بصراحة: 
بتكاتف الميع ونبذ الفرقة واألالعيب الطائفية وجعل مصلحة املذهب احلق فوق كل 
الرغبات واملطامع الشخصية، سياسية كانت أم شخصية، وأقول ملراجعنا األعالم أدام 

اهلل ظلهم:
 إن مسؤوليتكم كبرية يف هذه القضية، فأنتم املعنيون أواًل دون غريكم باعتباركم 
نّوابًا عن موالنا املفّدى اإلمام املهدي من آل حممد عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف، وكلمتكم 
مسموعة لدى الميع، شعبًا ومسؤولني، ورجاؤنا منهم أن يضغطوا على املسؤولني يف 
يبعثوا  القضية، وأرجو منهم أن  التحرك الاّد حلّل هذه  العراقية من أجل  احلكومة 

مندوبني أو وكالء عنهم لالطالع عما جيري يف سامراء.
 وأرجو من اإلخوة املؤمنني كاّفة الذين يكّنون الوالء واحلّب ألهل البيت األطهار
أن يتوجهوا على شكل مواكب ومحالت لزيارة املرقد الطاهر للسيد حممد ويبذلوا 
قصارى جهدهم لزيارة املرقد الطاهر املهّدم لإلمامني العسكريني يف أسرع وقت 

ممكن وخصوصًا يف املناسبات.
وإّياكم  يوفقنا  أن  القدير  العلّي  اهلل  سائلني  به،  تفضلتم  ما  على  نشكركم   •
املهتمني  من  نكون  كي  يعيننا  وأن  عليهم،  اهلل  صلوات  األطهار  الرسول  آل  خلدمة 
العصر  خوارج  من  انتقامه  يف  يعّجل  وأن  املطهرة،  العسكرية  الروضة  إعمار  بقضية 

الذين اقرتفوا جرمية هدمها وبوارهم عاجاًل حبّق حممد وآله الطاهرين. 
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تزامنًا مع زحف املاليني من املؤمنني واملؤمنات من أبناء الشعب العراقي الريح 
تواجههم من  كانت  اليت  والتحديات  الصعاب  كل  رغم  ـ  املقدسة  كربالء  مدينة  إىل 
اإلمام احلسني يف ذكرى  موالنا  لزيارة  ـ  العصر  وخوارج  التكفرييني  اإلرهابيني 
مسريات  العامل  مدن  من  الكثري  شهدت  للهجرة(   1429 املظفر  )20صفر  األربعني 

مماثلة كان منها:
.مسرية يف مدينة يوتبوري السويدية، نّظمتها حسينية سيد الشهداء •

ومبشاركة   علي شيعة  موكب  نّظمها  األملانية،  أســن  مدينة  يف  مسرية   •
املؤمنني من املدن األملانية وهولندا .

• مسرية يف مدينة كوبنهاكن الدامناركية، نّظمتها الالية الشيعية يف كوبنهاكن 

مسريات ذكرى أربعينية اإلمام احلسني  يف املدن األوروبية
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.ومركز االمام علي ومبشاركة من هيئة خدمة اهل البيت
وختلّلتها  املذكورة  املــدن  وساحات  شــوارع  طافت  اليت  املسريات  هذه  يف  شــارك 
شعارات حسينية وهتافات الوالء لل الرسول األطهار، الالف من الرجال والنساء 

من أتباع أهل البيت صلوات اهلل عليهم ومواليهم وحمّبيهم. 
 جدير بالذكر، أن مسريات العزاء يف ذكرى أربعينية موالنا اإلمام احلسني
كانت قد أقيمت أيضًا يف األعوام املاضية )1426و1427و1428 للهجرة( يف كل من: 
ومدينة  البلجيكية،  )أنتويربن(  ومدينة  السويديتني،  و)يوتبوري(  )ماملو(  مدينة 

)فايلة( و)ديسبورغ( يف الدامنارك، ومدينة )أسن( األملانية. 

 ƞǾǱƘǮǩƍ Ǽǝ ǰǾǖƛƷȁƗ ƝƸǾƾǭƴǽǸƾǩƗ Ǽǝ ǰǾǖƛƷȁƗ ƝƸǾƾǭ ǣƷƘǮǱƗƴǩƗ Ǽǝ ǰǾǖƛƷȁƗ ƝƸǾƾǭ

جدير ذكره، أن هذه الرحلة املباركة والشجاعة كان هلا أثر بالغ ووقع كبري على 
قلوب املؤمنني واملؤمنات، فحّفزتهم يف أن يقوموا بتكرار مثل هذه الرحالت لالطالع 
على هول الفاجعة بشكل مباشر واملطالبة بتعجيل عملية اإلعمار وتنفيذ ذلك بشكل 

جّدي وواقعي وملموس.
سامراء شهدت  مدينة  أن  املقدسة  العسكرية  العتبة  يف  مسؤول  أكد مصدر  كما 
حضورًا ألساتذة متخّصصني من جامعة بغداد لتقديم دراسات علمية لعمليات اإلعمار 
اليت تشهدها العتبة العسكرية املطهرة حاليًا، وإن عملية رفع الركام ما زالت مستمرة 
اإلمامني  مرقدي  على  املرتاكمة  األنقاض  مجيع  إزالــة  متت  حيث  وســاق  قــدم  على 

العسكريني ومرقدي السيدة حكيمة والسيدة نرجس بشكل نهائي.
كما مّت نصب ضريح مؤقت حلني إمتام الضريح الديد، وأن الروضة العسكرية 

املطهرة الن مهّيأة الستقبال الزائرين.
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العلم  بالتوفيق يف طلب  األهــواز، فدعا هلم مساحته  والامعة من مدينة  العلمية   Cطالب احلوزة 
وخدمة علوم آل حممد األطهار صلوات اهلل عليهم أمجعني.

مشّرفيهما  على  املقدستني  والعباسّية  احلسينّية  الروضتني  يف  والعاملني  اخلّدام  اإلخوة  من   Cمجع 
تؤّدوا ما عليكم  الواقعي مع اإلمام احلسني هو أن  صلوات اهلل وسالمه، وقال مساحته: إن االرتباط 
من التكاليف والواجبات واملسؤوليات جتاه اهلل تعاىل وجتاه عائلتكم وأقاربكم وأرحامكم وقلبكم متوّجه إىل 

.اإلمام
النور( ومجع من الشباب النشطاء يف اجملال الديين والثقايف من   Cمسؤولو وأعضاء )هيئة جممع 
مدينة كاشان اإليرانية، وخاطبهم مساحته بقوله: صمموا واعزموا على أن تكونوا أصحاب همم عالية يف أن 
 ،تبذلوا قصارى جهدكم وقدراتكم وطاقاتكم وما لديكم من إمكانات يف تثقيف الشباب بثقافة أهل البيت

والعمل على تهيئة األجواء الصاحلة هلم.
( من مدينة أصفهان ورّكز  C مجع من األخوات واإلخوة من مسؤولي وأعضاء )هيئة بيت العباس
مساحته يف حديثه: إن اهلل تعاىل قد أعطى املعصومني العلم بكل شيء والقدرة على فعل كل شيء، فعلى 

زّوارهم أن يستفيدوا من هذه الوسيلة لقضاء احلوائج وحّل املشاكل هلم ولغريهم.
 Cأخوات ناشطات يف جمال تعليم قراءة وحفظ وتفسري القرآن الكريم من حمافظة يزد اإليرانية، 
وأوضح مساحته هلن بأن قراءة القرآن بصورة صحيحة وبصوت حسن، وحفظه، وتعّلم تفسريه، وتعليم ذلك 

لآلخرين، كل ذلك فضائل، ولكن األفضل من ذلك كّله العمل بالقرآن الكريم.
 Cأعضاء )هيئة حديث الكساء الشريف( من مدينة همدان اإليرانية وأّكد مساحته: نظرًا ملا للتوبة 
من قيمة خاصة يف ثقافة اإلسالم، لذا جيدر باملؤمنني أن يعملوا على ما يؤّدي إىل توبة أقاربهم وأرحامهم 

وأصدقائهم وزمالئهم، والعمل مبا أراده اهلل تعاىل من عباده.
 Cعوائل من مدينة أصفهان وبنّي هلم مساحته: أن السعادة احلقيقية هي رضا اإلنسان عن حياته 
وعما قّدره اهلل سبحانه له، وهذا األمر إن آمن به اإلنسان وطّبقه يف شؤون حياته كّلها فهو سعيد وإن كان 

فقريًا من الناحية املالية، وإذا فقده فهو شقي وإن كان غنيًا أو صاحب جاه أو شهادة علمية عالية.
 Cمجع من طالب العلوم الدينية من مدينة عبادان اإليرانية وأوصاهم مساحته: ال تداَعوا أوقاتكم 
البيت  أهل  عن  واملنحرفون  الباطل  فأهل  بشكل صحيح،  الدراسة  يف  جتــّدوا  أن  عليكم  بل  هــدرًا،  تذهب 

األطهار، يف حقيقتهم جهالء ال علم لديهم.
 Cطالب احلوزة العلمية من طهران وقال هلم مساحته: كلما ضّحى الطالب يف تعّلم علوم آل موالنا 
أكثر   آله وعند  وعند رسوله  تعاىل  ومنزلته عند اهلل  قدره  كان  أكثر   الطاهرين الطيبني  الرسول 

رفعة.
التحّلي  على  معهم  وشّدد مساحته يف حديثه  باكستان  من   C األطهار البيت  آل  أتباع  من  عدد 

بأخالق اإلسالم يف التعامل مع الناس مجيعًا.
 Cمجع من أساتذة وطالب املرحلة املتوسطة من مدينة كرج فخاطبهم مساحته بقوله: من أهم األمور 
اليت جيب أن ال تغفلوا عنها أبدًا أداء الصالة يف وقتها، فمن يلتزم بذلك يرى يف حياته الربكة، والرزق 

الكثري، والتوفيق يف أعماله كلها.

بني يدي املرجعية

 ǜǪƢƲǭ ǰǭ ǰǾǲǭƐǮǩƗǷ  ƷƗ ĉǷƺøøǩƗǷ  ƞǖǭƘƪǩƗǷ  ƝƹǸƮǩƗ  ƙȆǍǷ ƟƘǾǆƲǂǩƗǷ  ƊƘǮǪǖǩƗ  ǰǭ ƴǽƴǖǩƗ  ǫƘǡ
 ǻƸǶǁ ǧȆƱ ƞƽƴǢǮǩƗ Ǭǡ ƞǲǽƴǮƛ ǫ ĉƸǦǮǩƗ ǴƢǾƛ Ǽǝ ǴǪǑ ǫƗƳ ǻƹƗƸǾǂǩƗ ǔƩƸǮǩƗ ƞƭƘǮƽ ƝƷƘǽƺƛ ƞǾǭȆƽȃƗ ƳȆƜǩƗ

:ǬǶǲǭ ǯƘǥ ÛƝƸƪǶǪǩ ČďčĔ ǼǱƘƦǩƗ ǔǾƛƷǷ ǧǷȁƗ ǔǾƛƷ
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خّدام الروضة الحسينية والعباسية

إخوة من باكستان

طالب من  األهواز

طالب من عبادان

أعضاء هيئة حديث الكساء
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أحيوا أمرنا 

البتول  ــة  مــؤســس تعترب   
أبــرز  مــن  ــة  ــريي اخل  فاطمة
العاصمة  يف  اإلسالمية  املعامل 
أتباع  مجعت  إذ  ــاوا،  أوت الكندية 
وحمّبيهم   األطهار البيت  أهل 
بهذا  لتضمن  خيمتها  حتت 
تقوم  ولكي  واألجر،  الثواب  العمل 
بني  اإلسالمية  الثقافة  بنشر 
املسلمني  باقي  وأوساط  أوساطهم 
ُأّسست  وقد  وأجانب.  عرب  من 
للهجرة   1414 األصب  رجب   13 يف 
تيمنًا  للميالد(   1993/12/27(
أمري  اإلمام  موالنا  مولد  بذكرى 
  ،طالب أبي  بن  علي  املؤمنني 
املرجع  وإعانة  وتوجيه  بإشراف 
السيد  العظمى  اهلل  آية  الراحل 
 ،الشريازي احلسيين  حممد 
الكبرية  للمسؤوليات  نظرًا  وذلك 
من  العديد  يواجهه  مــا  ــاه  جت
من  هاجرت  اليت  املسلمة  العوائل 
كندا،  إىل  اإلسالمية  البالد  شتى 
كاالختالف  قاهرة  ــروف  ظ من 
والثقافة  والعقيدة  الدين  يف 
واألخالق واألعراف والتقاليد ومن 
خطورة التمّزق العائلي واالحنراف 

االجتماعي.
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مكان  يف  بعملها  املــؤســســة  شــرعــت  ــة  ــداي ــب ال يف 
وعدم  املكان  ضيق  بسبب  لكن  سنتني،  ملدة  استأجرته 
تناسب موقعه مع نوعية عمل املؤسسة مت استيجار مكان 
آخر وكان صغريًا وضّيقًا أيضًا وفيه نواقص كثرية، وإثر 
ذلك اضطّرت املؤسسة إىل جتميد الكثري من نشاطاتها. 
ولكن هذه الوضعّية صارت سببًا حمّفزًا هلمم املؤمنني 
مكانًا  يشرتوا  أن  فاستطاعوا  الرّب،  أصحاب  املخلصني 

ثابتًا للمؤسسة عام 1422 للهجرة.
أتاوا،  للمؤسسة يف غرب مدينة  املكان احلالي  يقع 
ويتكّون من طابقني أحدهما أرضي، ويف املكان صالتني 
ثالثة  صالة  وبينهما  للنساء،  وأخــرى  للرجال  واحــدة 

خاصة باملكتبة العامة.
إرشــــادات  مــن  عملها  مــنــهــاج  املــؤســســة  تستمد 
العظمى  اهلل  آيــة  مساحة  الــديــين  املــرجــع  وتوجيهات 
وحترص  ظله،  دام  الــشــريازي  احلسيين  صــادق  السيد 
يتعلق خبدمة  القّيمة خاصة فيما  توجيهاته  تنفيذ  على 
بالالية  واالهتمام   األطهار البيت  وأهل  اإلســالم 

املسلمة يف دول الغرب.
اإلسالم  حجة  فضيلة  املؤسسة  إدارة  على  يشرف 
مواليد  من  وهو  اجملاهد.  الباقر  حممد  صــادق  الشيخ 
فيها  وبدأ  للميالد،   1949 عام  املقدسة  كربالء  مدينة 

دراسته العلمية واحلوزوية.
 كان وكيل املرجع الراحل السيد حممد الشريازي
يف منطقة بغداد الديدة أوائل السبعينيات، بعدها توىّل 
إدارة مدرسة احلسينية يف مدينة كربالء املقّدسة، ويف 
عام 1973 للميالد ُأودع السجن من قبل النظام البعثي 
العلمية يف إيران، ثم هاجر  الصدامي. وواصل دراسته 
وصوله  بداية  من  الدينية  بفعالياته  وشــرع  كندا  إىل 
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إليها.
تــرتــكــز املــؤســســة عــلــيــه يف نهجها  مـــن أهـــم مـــا 

واسرتاجتيتها:
الرسول  وتــعــالــيــم  احلــكــيــم  الـــقـــرآن  مـــبـــادئ   •
األطهار  البيت  أهــل  مــن  اهلـــداة  واألئــمــة   األكرم

صلوات اهلل عليهم أمجعني. 
• الشورى وحرية الرأي والتعبري. 

لتحقيق  واملنطقي  السلمي  األسلوب  استخدام   •
األهداف، واحرتام معتقدات الخرين.
أما أهداف املؤسسة فمن أبرزها:

البيت  أهل  وفكر  وثقافة  اإلســالم  تعاليم  نشر   •
األطهار صلوات اهلل عليهم.

• رعاية أبناء الالية اإلسالمية بتكريس اإلميان 
يف نفوسهم واحلفاظ على هويتهم الدينية، وذلك بإقامة 
ممارسة  يف  وإشراكهم  والثقافية  التعليمية  الـــدورات 
وتوفري  احلسينية  والشعائر  الدينية  الطقوس  وإحياء 

متلف اخلدمات االجتماعية املتنوعة هلم.
والاليات  املسلمة  الالية  بني  العالقات  • توثيق 
والعيش  العامة  املصلحة  خيــدم  مبا  األخــرى  الكندية 

املشرتك.  
الصعيدين  على  متعددة  بنشاطات  املؤسسة  تقوم 

االجتماعي والثقايف، وذلك عرب أقسامها التالية: 

  *ƞǮǍƘǝ ǧǸƢƜǩƗ ƞǾǲǾƾƭ
كإحياء  نشاطاتها  وأهم  أبرز  املؤسسة  تقيم  وفيها 
املناسبات اإلسالمية، منها على سبيل املثال ال احلصر: 
ومــراســم شهر رمضان  واألربـــعـــني،  ذكـــرى عــاشــوراء 
املبارك، ووفيات ومواليد أئمة أهل البيت، واألعياد 

اإلسالمية الكبرية كعيد الفطر واألضحى والغدير، وتقام 
واإلجنليزية،  العربية  باللغتني  املناسبات  هذه  برامج 
أهل  ورواديــد  واألساتذة  احلسينيني  اخلطباء  مبشاركة 
البيت من داخل كندا وخارجها، ومن املؤّمل أن تقام هذه 
الربامج باللغة الفارسية أيضًا بعون اهلل تعاىل. ومت بعون 
ال  البناية  كانت  إذ  احلسينية  داخــل  توسيع  تعاىل  اهلل 
تستوعب الالية اليت يزداد عددها باستمرار، فخّصص 

الطابق األرضي للنساء.

 *ǜǽƸǂǩƗ ǴƩƸǝ ǺǩƘǖơ ŻƗ Ǩ ĉƪǕ ǻƴǶǮǩƗ ƙƘƜǁ ƞƖǾǵ
األعمار  مــن  الــشــبــاب  بتوجيه  اهليئة  هــذه  تهتم 

)16ـ24 سنة( ورعايتهم .

 *ǜǽƸǂǩƗ ǴƩƸǝ ǺǩƘǖơ ŻƗ Ǩ ĉƪǕ ǻƴǶǮǩƗ ǧƘƜǁƍ ƞƖǾǵ
وعملها االهتمام برتبية األشبال من األعمار )9ـ15 
عشر  األربعة  واملعصومني  اإلســالم  تعاليم  وفق  سنة( 

صلوات اهلل عليهم.
وآله  األعــظــم  رســولــه  وبفضل  تــعــاىل  اهلل  بفضل 
اليت  واجملالس  احلسينية  هذه  وبربكة   الطاهرين
تقام فيها استبصر العديد من األشخاص بنور أهل بيت 
النبّوة األطهار، كما أسلم العديد من األجانب من 

أهل الكتاب.

ƞƜƢǦǮǩƗ *
الكندية  العاصمة  يف  إسالمية  مكتبة  أكرب  وتعترب 
أتاوا والثانية يف كندا! إذ حتتوي على 5500 جمّلد وكتاب 
يف متلف املواضيع العلمية، والدينية، والتارخيية، وما 
 الراحل املرجع  ومؤّلفات  واألطــفــال،  املــرأة،  خيّص 

فضيلة حجة اإلسالم الشيخ صادق اجملاهد



العدد )16( مجادى األوىل 1429 هـ 30

مبختلف  ظله،  دام  الشريازي  املرجع  مساحة  ومؤّلفات 
واإلسبانية  والفرنسية  واإلجنليزية  العربية  اللغات: 
على  املشرفون  اإلخــوة  ويسعى  والفارسية.  واإليطالية 
لبعض  مضغوطة  أقـــراص  بتوفري  بتطويرها  املكتبة 
وخطباء  الدين  لعلماء  صوتية  مكتبة  وإنــشــاء  الكتب, 

اجملالس احلسينية والرواديد.

ƞǾǲǽƴǩƗ ƞƽƷƴǮǩƗ *
 ُأّسست هذه املدرسة لرعاية اليل الناشئ والشباب 
تقام  حيث  املستقبل،  يف  االســالم  رايــة  لة  محاَ ليكونوا 
دروس أسبوعية يف تعليم القرآن الكريم واللغة العربية 
الدينية،  العلوم  وباقي  اإلسالمية  والعقائد  واألخــالق 
من  وأعمارهم   )110( عددهم  البالغ  والبنني  للبنات 
بتوسيعها  املدرسة  على  القائمون  ويأمل  سنة(،  )4ـ17 

لتستوعب عددًا أكرب من الطلبة والطالبات.

ƞǾǕƘǮƢƩȅƗ ƟƘǭƴƲǩƗǷ ƧƗǷƺǩƗ ƚƢǦǭ *
أوتاوا )واملرّخص من  الوحيد يف  املكتب   يعد هذا 
الشيخ  فضيلة  عليه  ويشرف  الرمسية(  الــدوائــر  قبل 
صادق اجملاهد الذي أخذ على عاتقه تقديم التسهيالت 
إلجراء العقود الشرعية والقانونية للزواج. وتبذل يف هذا 
املكتب جهود كبرية لإلصالح بني أفراد اأُلسر املسلمة  
تفاديًا لوقوع حاالت الطالق, وقد جنحت الهود املضنية 

بنسبة 90% يف إصالح ذات البني. ومل يكتف املكتب بهذا 
بل عكف على املضي يف ماطبة احلكومة الكندية لتغيري 
بعض القوانني الكندية لتنسجم مع التشريعات والقوانني 

اإلسالمية.

ǰƾƮǩƗ ǇƸǢǩƗ ǟǷƴǲǅ *
 يسعى هذا الصندوق إىل سّد احلاجة املالية لعدد 
املدن  من  العديد  يف  املسلمة  الالية  أبناء  من  كبري 
الكندية وليس يف أتاوا وحدها. وميّول هذا املشروع ثلة 
من املؤمنني الذين مل يعلنوا حتى عن أمسائهم، يريدون 

بذلك نيل رضا اهلل  سبحانه وتعاىل.                

ǬǽǸǢơǷ ƞǞǾƮǅ *
اليومية  الــصــالة  ملواقيت  تقوميًا  املؤسسة  تطبع 
واملناسبات اإلسالمية لكل شهر هجري باللغات العربية 
واإلجنليزية والفارسية، وتقوم بتوزيعه على أبناء الالية 
جمانًا. ومل يقتصر هذا املشروع على مدينة أتاوا فقط 
توزيع  يتم  حيث  أخــرى،  كندية  مدنًا  ليشمل  توّسع  بل 
1200 نسخة منه شهريًا يف مدينة أوتاوا، ووّزعت 2500 
نسخة يف مدينة مونرتيال، كما ُوّزع منه يف مدن تورونتو 
لوالية  التابعة  وبتسبريك  ونيبيك  )أونــتــاريــو(  ولندن 
بنسلفانيا األمريكية؛ ويزداد الطلب عليه يومًا بعد آخر, 
ومت االعتماد على التقويم اهلجري كأساس يف إصداره.
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ƸƪǞǩƗ ƝȆǆǩ ǰǾǮǪƾǮǩƗ ǏƘǢǽƑ *
وعدم  كندا  أجواء إسالمية يف   بسبب عدم وجود 
السماح بإعالن األذان يف أوقات الصالة خارج املبنى، 
احلاسوب  يف  برنامج  بصنع  املؤسسة  يف  اإلخـــوة  قــام 
للتنبيه إىل حلول أذان الصبح والتسحر يف شهر رمضان 

املبارك.

Ɨƴǲǥ Ǽǝ ǰǾǚǪƜǮǩƗ ƊƘǮǪǖǪǩ ƼǪƪǭ *
واملبلغني  العلماء  بني  للتنسيق  اجمللس  هذا  ُشّكل 
املستوى  رفــع  أجــل  مــن  الــهــود  وتوحيد  الشمل  لمع 

العلمي والثقايف واالجتماعي للجالية اإلسالمية.

ƞǾǱǸǞǪơ ƞǕƗƵƑ *
تقوم هذه اإلذاعة بتذكري املسلمني يف أتاوا بأوقات 
الصالة، وباملناسبات اإلسالمية، وتاريخ مواليد ووفيات 

أئمة أهل البيت األطهار صلوات اهلل عليهم أمجعني.

ƝƷƘǽƺǩƗǷ ĉƨƮǩƗ ƞǪǮƭ *
 تسعى املؤسسة إىل تشكيل )محلة احلّج والزيارة( 
والغرض منها تشجيع الشباب ألداء فريضة احلّج، وزيارة 

العتبات املقدسة يف العراق وسوريا ومصر وإيران.

بفضل اهلل تعاىل وبفضل رسوله األعظم وآله الطاهرين وبربكة هذه احلسينية واجملالس 

أسلم  كما   ،األطهار النبّوة  بيت  أهل  بنور  األشخاص  من  العديد  استبصر  فيها  تقام  اليت 

العديد من األجانب من أهل الكتاب.
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ǠǾƾǲơǷ ǯǷƘǖơ *
القيام بالتعاون والتنسيق مع علماء املسلمني وعلماء 
املوجودة  اإلسالمية  املؤسسات  ومــع  األخــرى،  ــان  األدي
يف   )زينب احلـــوراء  )حسينية  وبــاألخــص  كندا  يف 

مونرتيال.

:ǰǾǽƴǲǦǩƗ ǰǾǩǷƐƾǮǩƗ ƝƷƘǽƹ *
القيام بزيارات مستمرة ملسؤولي احلكومة الكندية 
براء من  وأنه  وذلك إلطالعهم على اإلسالم احلقيقي 
اإلنسانية  غري  واملمارسات  الرائم  كل  ومن  اإلرهــاب 
وباألخّص يف  العامل  نقاط  أكثر  اليوم يف  يقرتفها  اليت 
زورًا  اإلســالم  إىل  االنتماء  يّدعون  من  الريح  العراق 
وبهتانًا وهم التكفرييون واإلرهابيون من الفرق الضالة 
 األطهار البيت  أهل  أتباع  بــأّن  والتأكيد  واملضّلة، 

كانوا وما زالوا ضحية اإلرهاب والتكفري.
صحيفة  إلصــدار  املؤسسة  على  القائمون  ويسعى 
ثقافية حتمل اسم املؤسسة، يف القريب العاجل إن شاء 

اهلل تعاىل. 
أصبح  إذ  املؤسسة  مكان  توسيع  بصدد  انهم  كما 
ال يستوعب احلضور املستمر والكبري حمليّب آل الرسول 
األطهار، ولكي تستطيع املؤسسة أن تقوم بنشاطات 
أكثر يف سبيل نشر ثقافة أهل البيت األطهار وإيصاهلا 
إىل املتعطشني إليها يف كندا، وذلك بفضل اهلل تبارك 
صاحب  اإلمــام  موالنا  األعظم  ولّيه  وبرعاية  وتعاىل، 
العصر والزمان عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف، وبربكة 

دعاء وهمم املؤمنني.   

ال إكراه يف اعتناق اإلسالم

شّن أهل مّكة حربًا ضروسًا وظاملة على رسول 
 فالرسول مثلها  الــتــاريــخ  يشهد  مل   اهلل
ولّقبوه  واألمانة  بالصدق  أوساطهم  يف  ُعرف  الذي 
األبعاد  كافة  يف  حربًا  عليه  شنوا  األمــني،  بالصادق 
وعسكريًا.  واقتصاديًا  واجتماعيًا  نفسيًا  واحلقول، 
منها أنهم كانوا ال يرّدون حتّيته إذا حّياهم1. فكان 
املشرك خيشى إذا رّد حتّيته أن يراه الرائي من 
املشركني فال يتبايعون معه بعد ذلك وال يزّوجونه وال 

يتزّوجون منه.
وطــردوا رسول اهلل وماَن معه إىل أطراف 
مّكة وحاصروهم يف ِشعب أبي طالب، فكان ال 
حيّق هلم دخول مّكة، وإذا دخلها أحدهم فدمه هدر. 

واستمّرت احلالة هذه ثالث سنني.
شّن  املدينة  إىل   الرسول هاجر  وبعدما 
الكّفار  دفــعــوا  أو  احلـــروب  عــشــرات  عليه  املــّكــيــون 
إليها. ودامت احلالة عشرين سنة حيارب أهل مّكة 
اهلل  أذن  حتى  احلــروب  أساليب  النيبمبختلف 
له بالفتح .. ودخل مّكة فاحتًا .. وأصبحت مّكة يف 

قبضته وحتت سلطته. 
مع  مّكة  أهل  من  املشركون  فعله  ما  كّل  ورغــم 
 أّنه حيّدثنا  مل  التاريخ  أّن  إاّل   اهلل رســول 
 أجرب حتى شخصًا واحدًا على اإلسالم، ولو أراد
أن جيرب أهل مّكة على اإلسالم ألسلموا كّلهم حتت 
أحدًا  ومل جيرب  ذلك  يفعل  مل  لكّنه  السيف،  وطــأة 
على اإلســالم. أّمــا دعــوى إســالم أبي سفيان فكان 
بتحريض وختويف من العباس بن عبد املطلب )عّم 
هو  فالعباس  نفسه،   النيب من  وليس  النيب( 
الذي طلب من أبي سفيان أن ُيسلم حفاظًا على دمه 
ولئال يقتله النيب، وكالم العباس ليس حّجة وال 
أبا سفيان  أّن  ولو  نفسه.  كان من عند  بل  تشريعًا، 
اإلسالم.  على   رســول اهلل أجــربه  ملا  يسلم  مل 
يف  موجودين  كانوا  سفيان  أبي  أمثال  من  فكثريون 
مّكة ومل يقتل النيّب أحدًا منهم بسبب عدم إسالمه، 
على عقيدتهم  تركهم  بل  اإلســالم،  على  أجربه  وال 

لكيال يسلبهم حرية الفكر واملعتقد.
 حقًا هل وجدمت مثياًل لسلوك نبّينا حممد
يف التاريخ؛ حياربه قومه مع ما يعرفونه من صدقه 
وأمانته ونبله وكرم أخالقه، مبختلف أنواع احلروب 
ثم  رأســه،  ومسقط  موطنه  من  ويطردونه  القاسية 
يف  وطريقة  دين  من  خيتارون  وما  أحــرارًا  يرتكهم 

احلياة بعد أن ينتصر عليهم! 
نعم، كان الرسول اهلل يرشدهم وينصحهم 
الغّي  طريق  عن  وميّيزه  الرشد  طريق  هلم  ويوّضح 
ثــم يــرتك االخــتــيــار هلــم »فــماَــن شــاء فليؤمن وماَن 
فماَن  الــغــّي  مــن  الــرشــد  تبنّي  »قــد  فليكفر«2،  شــاء 
يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة 
الوثقى«3، »وهديناه النجدين«4، »إّنا هديناه السبيل 
أسلوب اإلسالم،  كفورًا«5. هذا هو  وإّما  إّما شاكرًا 
احلــال يف  وهكذا  فيه.  إكــراه  وال  إجبار  وال  الضغط 
فلقد  والنصارى.  اليهود  مع   اهلل رســول  سرية 
رّد النيب األكرم عشرات احلروب واالعتداءات 
اليت شّنها أهل الكتاب دون أن جيرب أحدًا منهم على 
اإلسالم. مل يسّجل التاريخ حالة واحدة أجرب فيها 
رسول اهلل ذميًا على اعتناق اإلسالم، والتاريخ 
وحفظ  وسّجل   ،املصطفى النيب  بسرية  حافل 
وحده   اجمللسي فالعاّلمة  حياته.  عن  الدقائق 
خّصص يف موسوعته )حبار األنوار( عشرة جمّلدات 
آالف  أربعة  جمموعه  ما  أي  صفحة  أربعمئة  ذات 
وحروبه   اهلل رســول  عن  كّلها  أكثر  أو  صفحة 
وأهل  املشركني  ومع  املسلمني  مع  وسريته  وأخالقه 
أجرب رسول  واحدًا  موقفًا  فيها  الكتاب.. ال جتدون 
اهلل نصرانيًا أو يهوديًا على اإلسالم، بل جتدون 
أّنه كان له صديق مسيحي أو جار يهودي دون 
أّنه كان احلاكم األعلى  أن جيربه على اإلسالم مع 
يف الزيرة العربية وكان بيده السيف واملال والقّوة 

الكافية.------------------
مــن حمــاضــرة )احلــريــة يف اإلســـالم( ألقاها 

مساحته عام 1396 للهجرة.
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قّصة و عربة

»السالم  وهي  اإلســالم  بتحية  يكن حيّييهم  مل   النيّب أّن  الشــّك   .1
وهي  مسألة  ههنا  ألّن  األخــرى؛  التحية  بأنواع  حيييهم  كــان  بل  عليكم« 
»السالم  باستثناء  التحيات  مبختلف  الكّفار  حيّيي  أن  للمسلم  جيوز  أّنه 
عليكم« فال جيوز له أن يقوهلا إال ملسلم بل يقول له: أنِعم صباحًا أو أنِعم 
عليكم«  »السالم  كلمة  أّما  أشبه،  وما  طّيبة،  حتية  وسهاًل،  أهاًل  مساًء، 
النيبوأهل  عن  أحاديث  فيه  ووردت  واملسلمني،  باإلسالم  فمختّصة 
املشركني مبختلف  كان رسول اهلل حيّيي  فلقد   ،املعصومني بيته 
فإذا  للمسلمني خاصة.  ُوضعت  فلقد  عليكم«،  »السالم  كلمة  إاّل  التحيات 
حّيى مسلم مسلمًا قال له: »السالم عليكم« واحلديث املعروف الذي البّد 
وأّن كثريًا منكم مسعه وهو »حتية اإلسالم السالم« يعين أّن هذه التحّية 

خاّصة باإلسالم. )منه دام ظله(.
2. سورة الكهف: الية 29.      3. سورة البقرة: الية 256.
4. سورة البلد: الية 10.        5. سورة اإلنسان: الية 3. 
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حبوث فقهية استداللية 

ǬǾƭƸǩƗ ǰǮƭƸǩƗ ŻƗ Ǭƾƛ
عرض  بعد  السابقة  احللقة  يف  الكالم  بنا  انتهى 
قول  وه��و  منها  األول  القول  اختيار  إىل  املسألة  أق��وال 
وقعت  حرب  يف  احلاصلة  الغنيمة  بأّن  القائلني  املشهور 
وتكون  األنفال  من  هي   املعصوم اإلم��ام  إذن  بغري 
ننتقل  واآلن  ي��ش��اء،  حيث  يضعها   لإلمام مجيعًا 
مطلب جديد ومجلة جديدة  إىل  وق��ّوة  اهلل  من  حب��ول 
من كالم صاحب العروة حيث يقول: »ومن الغنائم اليت 
جيب فيها اخلمس: الفداء، الذي يؤخذ من أهل احلرب« 
يعين: ان الفداء يعّد غنيمة حربية وفيه مخس الغنيمة: 

فهل هو كذلك أم ال؟ 

ƞǽƴǾǶǮơ Ǵǭ ĉƴǢǭ *
ان  إىل  نشري  للفداء  الفقهية  باملسألة  البدء  وقبل 
األكرم  اإلس��الم  لرسول  وقعت  اليت  الدفاعية  احل��روب 
املهاجم  اجليش  من  أسرى  على  املسلمون  فيها  وحصل 
حسب  تعاىل  اهلل  من  وبأمر   األكرم الرسول  ك��ان 
اآلية الكرمية: »َحتَّى ِإَذا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوَثاَق َفِإمَّا 
ِفَداء« سورة حممد:اآلية4، حيكم يف  َوِإمَّا  َبْعُد  َمنًّا 

األسري بأحد ثالثة أحكام :
1. إما باطالق سراحه مّنا وعفوًا.

2. وإما باطالق سراحه فداًء ومقابل غرامة مالية.
3. وإما باسرتقاقه. 

وكل ذلك كان منوطًا بوجهة نظره وملا يراه من 
مصاحل تعود لإلسالم واملسلمني. 

أما إطالق سراح األسري مّنا وعفوًا: فكان بتشخيص 
منه بأن هذا األسري هو مأمون اجلانب، وإذا أطلق 
سراحه مّنا فإنه سوف مييل قلبًا إىل اإلسالم وتدرجيًا 

يصبح يف عداد املسلمني.
ف���داًء ومقابل غرامة  وأم��ا إط��الق س��راح األس��ري 
مالية فكان أيضًا مبا يراه من مصلحة يف ذلك إذ 
باإلضافة إىل استمالة قلبه إىل اإلسالم قد حصلوا عربه 
على أموال ال بأس بها تعود إىل املقاتلني املسلمني وتقوى 
بها بنيتهم االقتصادية، ويف املقابل يكون تضعيفًا لُبنية 
املشركني االقتصادية وتقلياًل لقدرتهم املادية، فلقد كان 
الفداء الذي يؤخذ من كل أسري � حبسب بعض التواريخ 
� يرتاوح بني ألف إىل أربعة آالف دينار، وهو رقم حمرتم 

يف ذلك الزمان ويشّكل جمموعه كّمًا كبريًا من املال.
  وأما اسرتقاق األسري: فهو أيضًا كان مبا يراه

القتل  وهو بصورة عامة خري من  من مصلحة يف ذلك 
ملا فيه من مصلحة للمقاتلني، ففي التاريخ ان أسريين 
م��ن أس��رى ب��در � ال��ذي��ن ك��ان ع��دده��م سبعني أس���ريًا � 
بقتلهما   بتوصية من جربائيل  أمر رسول اهلل
وهما:  وعنادهما،  جلاجهما  وش��دة  وشّرهما،  خلبثهما 
عقبة بن أبي معيط، والنضر بن احلارث، وأما غريهما 
من أسرى بدر فقد أطلق سراحهم مقابل فداء افتدوا 
كان:  وكيف  ذل��ك،  تعليم وحنو  أو  مال  من  أنفسهم  به 
فأن االسرتقاق مضافًا إىل ما فيه من مصلحة للمسلمني 
فيه ردع كبري عن وقوع احلرب وتكرارها، إذ كثري من 
ُتقدم على  النفوس تأبى الوقوع يف األسر وحتذره، فال 

ما سوف يؤّدي إليه.

ÝƞǮǾǲǙ ƼǮƱ ƊƗƴǞǩƗ ƼǮƱ Ǩǵ *
مخس  هناك  نقول:  التمهيدية  املقدمة  تلك  بعد 
� كما يف احلديث الشريف  باملعنى األعم، وهي  الغنيمة 
يعرّب عنه  وال��ذي  وكثري،  قليل  الناس من  أفاد  ما  كل   �
الفقهاء بأرباح املكاسب، ويكون اخلمس فيها بعد املؤونة 
لعام واحد، وهناك أيضًا مخس الغنيمة باملعنى األخص، 
فيها  اخلمس  ويكون  احل��رب  دار  غنيمة  وهي خصوص 
استثناءات  عدا  ما  عام  مؤونة  إخ��راج  دون  ومن  فوريًا 
الغنيمة احلربية من قطائع امللوك وصفايا الغنيمة وحنو 

ذلك.
قال صاحب العروة: بان الفداء الذي يأخذه املسلمون 
من األسرى مقابل إطالق سراحهم، فيه مخس الغنيمة 
باملعنى األخص وليس باملعنى األعم، يعين: جيب إخراج 
منها،  واحد  عام  مأونة  استثناء  دون  ومن  فورًا  مخسه 

فهل املسألة هي كذلك أم ال؟

ƞǩƎƾǮǩƗ ǧƗǸǡƍ *
يف مسألة مخس الفداء أقوال ثالثة � حسب التتّبع. 
غري صاحب اجلواهر الذي قد ترّدد يف املسألة وخرج منها 
املستمسك من  إليه  مانسب  فتوى رغم  دون  ومن  بتأمل 
انه يف هذه املسألة موافق للمشهور، لكن عبارات صاحب 
اجلواهر ال تؤّيد ما ذهب إليه املستمسك، بل هي ظاهرة 
يف تردده وتأمله يف املسألة وعدم خروجه منها بفتوى، فإذا 
برأسه، لكانت  أردنا أن نعّد ترّدد صاحب اجلواهر قوالً 
األقوال يف املسألة أربعة، وعلينا اآلن بسرد األقوال لننظر 

بعدها ما هو الدليل عليها؟

ǧǷȁƗ ǧǸǢǩƗ *
أما القول األول � وهو املشهور � فهو للشيخ الطوسي 
يف كتابه »املبسوط« حيث يقول فيه بإن يف الفداء مخس 
يف  املطبوع  املبسوط  يف  كما  وعبارته  مطلقًا،  الغنيمة 
مثانية أجزاء: اجلزء الثاني يف الصفحة عشرين ما يلي: 
»فإن فادا رجاًل وأخذ املال، كان ذلك غنيمة« فإنه ظاهر 
يف ثبوت موضوع الغنيمة احلربية، وإن الغنيمة فيه هي 
األسري  من  املأخوذ  املال  وإن  األخص،  باملعنى  الغنيمة 
مقابل إطالق سراحه هو جزء من غنائم دار احلرب، 

فيكون فيه مخس الغنيمة احلربية.
ولقد ذكر املرحوم السيد األخ يف موسوعتة الفقهية 
السابعة  الصفحة  ويف  وال��ث��الث��ني  ال��ث��ال��ث  اجل���زء  يف 
كتب  م��ن  ع��دة  إىل  ال��ق��ول  ه��ذا  ناسبًا  منه  والعشرين 
األعالم مثل الدروس واملسالك والروضة وكشف الغطاء 

ومنتهى املقاصد وغريها.
وهو قول صاحب العروة أيضًا وقد سكت عليه معظم 
احملشني من أمثال احملّقق النائيين، والشيخ عبد الكريم 
الوالد،  السيد  واملرحوم  والسيد الربوجردي،  احلائري، 
وغالب  واالسطهباناتي  احلّجة،  والسيد  األخ،  والسيد 
يدل  رأيتها كانت ساكتة على املنت مما  اليت  احلواشي 

على انهم وافقوا صاحب العروة على هذا القول.

ǼǱƘƦǩƗ ǧǸǢǩƗ *
وأما القول الثاني فهو حلفيد صاحب اجلواهر حيث 
عّلق يف حاشيته على كالم صاحب العروة يف هذه املسألة 
أي مسألة مخس الفداء بقوله: »األظهر عدم ثبوت مخس 
الغنيمة يف الفداء« ثم احتاط على حنو االستحباب وقال: 
»والينبغي ترك االحتياط يف الفداء« ومل أر غريه من قال 

بقوله هذا يف هذه املسألة.

ƤǩƘƦǩƗ ǧǸǢǩƗ *
حيث  املستمسك،  لصاحب  فهو  الثالث  القول  وأما 
الصفحة  ويف  التاسع  اجل���زء  يف  كما   � فيه  اخ��ت��ار  ان��ه 
أربعمائة ومثانية وأربعني � القول بالتفصيل: بني ما إذا 

 ƙƘƢǦƛ ƞǢǪǖƢǮǩƗ ǴǪǑ ǫƗƳ ǻƹƗƸǾǂǩƗ ǔƩƸǮǩƗ ƞƭƘǮƾǩ ƞǾǩȅƴƢƽȅƗ ƞǾǶǢǞǩƗ ƣǸƮƜǩƗ ƟƗƸǽƸǢơ ǰǭ ƝƸǂǕ ƞƽƳƘƾǩƗ ƞǢǪƮǩƗ
.ǠǾǢƮƢǩƗ Ƿ ǬǪǖǩƗ ƙȆǎǩ ƟƘƮǞǲǩƗ ƞǪƪǭ ƘǶǭ ĉƴǢơ ÛƼǮƲǩƗ

كتب: مساحة حّجة اإلسالم واملسلمني العاّلمة الشيخ 
حسني الفدائي، وهو أحد أعضاء جلنة االستفتاء يف مكتب مساحة 
املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي 
دام ظله بقم املقّدسة و أحد تالمذته يف حبوث اخلارج االستداللية منذ 

أكثر من عشرين عامًا.

هل الفداء املأخوذ من األسرى غنيمة ومخسها فوري؟
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كان الفداء بعد الغلبة ففيه مخس الغنيمة، وبني ما إذا 
مل يكن كذلك فكونه من الغنيمة باملعنى األخص حمل 

تأّمل وإشكال.

ǔƛƗƸǩƗ ǧǸǢǩƗ *
وأما القول الرابع � لو ُعّد ذلك قواًل رابعًا � فهو ترّدد 
صاحب اجلواهر، فانه قال يف جواهره يف اجلزء السادس 
عشر ويف الصفحة الثالثة عشرة منه: »من الغنيمة عرفًا: 
أنواع اخلمس  نوع من  أّي  لكن من   »... املشركني  فداء 
السبعة: غنائم دار احلرب، واملعادن، والكنز، والغوص، 
ذمي  اشرتاها  اليت  واألرض  باحلرام،  املختلط  وامل��ال 
من مسلم، وأرباح املكاسب، مل يقطع بنوع منها، وإمنا 
قطع بكونه من أرباح املكاسب فقط حيث قال بعد ذلك 
على حنو االستخدام: »بل هو منها قطعًا باملعنى األعم« 
انه ال كالم والخالف من أحد يف كون الفداء من  أي: 
الغنيمة لكن باملعنى األعم، ثم قال بعد ذلك مؤكدًا هذا 
حينئذ حبث«  فيه  اخلمس  وجوب  يف  كان  »وإن  املعنى: 
بعد إخراج  يكون  األعم إمنا  باملعنى  الغنيمة  إذ مخس 
الفداء مل  املأونة كل مال  السنة، فإذا استغرقت  مأونة 
يبق مال حتى جيب فيه اخلمس، ثم قال يف توجيه ذلك 
وتعليله: »ملنع إرادة ماعدا السبعة منه« أي: من الفداء: 
ثم عّقبه بقوله: »فتأمل« مما يكشف عن انه مرتّدد يف 
أن��واع اخلمس هل هو من  أّي  الفداء هو من  ان مخس 
اخلمس باملعنى األخص أو باملعنى األعم؟ هذا رغم انه 

غالبًا ما يقول بقول املشهور.

ǧƗǸǡȁƗ ƴǢǱ *
أما قول املشهور وهو: ان يف الفداء مخس الغنيمة � 

فقد استدلوا له مبايلي: 
الدليل األول على قول املشهور

دار  غنيمة  مصاديق  من  مصداق  ال��ف��داء  ب��أن   .1
َا َغِنْمُتم  احلرب اليت قال اهلل تعاىل فيها: »َواْعَلُموْا َأمنَّ
َسُه« س��ورة األن��ف��ال:اآلي��ة41، إذ  َف��َأنَّ هلِلِّ مُخُ مِّن َش��ْيٍء 
رجعوا  بدر،  غزوة  من  املقاتلني  مع   النيب رجع  ملا 
أن  بعد  احل��رب  دار  من  عليها  حصلوا  ال��يت  بالغنائم 
الذوا  املشركني  ف��إن  وان��ه��زم،  املشركني  جيش  انكسر 
ما كان هلم من جتهيزات  كّل  وراءه��م  تاركني  بالفرار 
تلك  للمسلمني ومن مجلة  وأمتعة، فصارت كلها غنيمة 
مضافًا   � املدينة  إىل  املسلمون  بها  رج��ع  ال��يت  الغنائم 
إىل األموال واملعدات واألمتعة � األسرى الذين كان يبلغ 
عددهم سبعون أسريًا: فالفداء الذي أخذوه منهم مقابل 
إطالق سراحهم يكون من الغنيمة أيضًا ومصداقًا من 
»ومن  اجلواهر:  صاحب  قال  ولذلك  عرفًا،  مصاديقها 
العرف  فما هو مدخلية  املشركني«  فداء  الغنيمة عرفًا: 
هنا لبيان موضوع حكم الفداء، مدخليته هو ألن القرآن 
َا َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء« فالفداء  �  احلكيم قال: »َواْعَلُموْا َأمنَّ
بنظر العرف � مصداق من مصاديق »غنمتم« كما أن من 
مصاديق »غنمتم« األموال واألمتعة األخرى اليت حصلوا 

عليها وجاءوا بها إىل املدينة.

ƷǸǶǂǮǩƗ ǧǸǡ ǺǪǕ ǼǱƘƦǩƗ ǨǾǩƴǩƗ *
2.عدم وجود تفصيل يف املسألة بني الفداء وغريه من 
غنائم دار احلرب، فيكون من مصاديق قاعدة: »لوكان 

لبان« وإمنا يكون من مصاديق »لوكان لبان« ألنه:
حروب  يف  وال��ف��داء  االس��رى  مسألة  تكّررت  قد  أ( 

النيب الدفاعية. 
احلكم  يف خمالفة  املقاتلني  وق��وع  إضافة:  مع  ب( 

الشرعي مع عدم بيانه.
أرض  على  خارجًا  وحتقق  ذلك  بنّي هلم  وإذا  ج( 

الواقع لوصل إلينا وعلمنا به.
وحيث مل يصلنا تفصيل يف ذلك كان الفداء حمكومًا 

بكونه من الغنيمة احلربية و مخسه فوري:

ǫƸǥȁƗ ǼƜǲǩƗ ƙǷƸƭ ǄƕƘǆƱ ǰǭ ƊƗƴǞǩƗ *
ومل   األكرم النيب  للفداء حبروب  مّثلنا  وإمنا 
أمري  ل��إلم��ام  حصلت  ال��يت  الدفاعية  احل���روب  ن��ذك��ر 

املؤمننيفلما يلي: 
أواًل: ان حروب النيب الدفاعية كانت مع الكفار 
واملشركني الذين يهامجون املسلمني اآلمنني وقد قال اهلل 
ُوُهْم« سورة التوبة:  تعاىل: »َفاْقُتُلوْا املُْْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدتُّ
ِبَأْيِديُكْم  اهلّلُ  ْبُهُم  ُيَعذِّ »َقاِتُلوُهْم  سبحانه:  وقال  اآلية5، 
ِزِهْم َوَينُصْرُكْم َعلَْيِهْم« سورة التوبة: اآلية14، وقال  َوُيْ
عّز وجّل: »َيا َأيَُّها النَّيِبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َوامْلَُناِفِقنَي َواْغُلْظ 
التوبة:  س��ورة  امْلَ��ِص��رُي«  َوِبْئَس  َجَهنَُّم  َوَم��ْأَواُه��ْم  َعلَْيِهْم 
 املؤمنني أمري  اإلمام  كانت حروب  بينما  اآلي��ة73، 
وقد قال  املسلمني،  والباغني من  الناكثني  الدفاعية مع 
اْقَتَتُلوا  امْلُْؤِمِننَي  ِمَن  َطاِئَفَتاِن  »َوِإن  فيهم:  تعاىل  اهلل 
َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأُلْخَرى َفَقاِتُلوا 
احلجرات:  سورة  اهللَِّ«  َأْم��رِ  ِإىَل  َتِفيَء  َحتَّى  َتْبِغي  الَّيِت 
لآلية  املؤمننيامتثااًل  أم��ري  اإلم���ام  ف��إن  اآلي���ة9، 
الكرمية حاول هدايتهم وإصالحهم فوعظهم وحّذرهم 
من بغيهم فلم يّتعظوا وأصّروا على القتال واحلرب، فلم 

يبدأهم بالقتال حتى بدأوه. 
ثانيًا: إن النيب األكرم كان قد طّبق يف أسرى 
الكّفار واملشركني كال األمرين من قول اهلل تعاىل فيهم: 
»َفِإمَّا َمنًّا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء« سورة حممد: اآلية4، فقد 
أطلق سراح بعض األسرى بدون فداء، وفق املصاحل اليت 
كان يراها يف ذلك، وبعضهم مع أخذ الفداء منهم، 
فإّن أسرى بدر � مثاًل � أطلق سراحهم بفداء، ولكل يوم 
فتح مكة عفى عنهم بدون فداء وقال هلم: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء، بينما اإلمام أمري املؤمنني احتذى يف حرب 
البصرة وغريها، حذو الرسول يف حرب املشركني بفتح 
مكة وقال: »مننت كما مّن رسول اهلل« وعفى عنهم 
واطلق سراحهم مجيعا مّنًا وبال فداء، فلم يأخذ اإلمام 
األس��رى يف حروبه  أح��د  ف��داًء من   املؤمنني أم��ري 
العامة  املصاحل  من   يراه كان  ملا  وذل��ك  الدفاعية 

انه مل يكن أخذ من أحد من األسرى  يف ذلك. وحيث 
فداًء كان الفداء يف حروبه الدفاعية من السالبة بانتفاء 

.املوضوع، ولذلك مل منثل للفداء حبروبه

ƞǩƎƾǮǩƗ ǧƗǸǡƍ ƞǾǢƛ ǔǭ *
من  تقّدم  ما  بعد  فهو  اجلواهر  ت��رّدد صاحب  أما 
أدّلة املشهور � ليس يف حمّله، إذ ظاهر الفداء هو كونه 
مصداقًا من مصاديق غنائم دار احلرب، مضافًا إىل أنه 
لومل يكن كذلك لظهر خالف ذلك وبان. وأما قول حفيد 
صاحب اجلواهر يف تعليقه على منت العروة هنا بقوله: 
»األظهر:عدم ثبوت مخس الغنمية يف الفداء« فإنه ليس 
� وهو: كون الفداء فيه  يف حمله أيضًا: إذ خالف ذلك 

مخس الغنيمة � هو األظهر من ذلك.
وأما تفصيل املستمسك بني ما إذا كان الفداء بعد 
الغلبة ففيه مخس الغنيمة باملعنى األخص، وبني ما إذا 
باملعنى األعم، فهو  الغنيمة  مل يكن كذلك ففيه مخس 
بعد  الفداء  لكون  الخصوصية  إذ  حمّله،  غري  يف  أيضًا 
الغلبة أو قبل الغلبة، فلو أن أحدًا من املسلمني املقاتلني 
أو الرسول األكرم أسر شخصًا من الكّفار واملشركني 
واتركين  املال  هذا  األسري: خذ مين  فقال  قتله،  وأراد 
فوافق على ذلك وتركه مقابل أخذ ماله، فإن هذا املال 
هو فداء وغنيمة حرب سواء كان ذلك قبل بدء احلرب، 
أو حني بدئها، أو يف األثناء، أو بعد االنتهاء، فإن الفداء 
يف كل تلك املوارد غنيمة حرب بال فرق فارق بينها، بل 
كون  املستمسك هنا من  قاله  فما  س��واء،  هي على حد 
الفداء قبل الغلبة من الغنمية باملعنى األخص حمّل تأمل 

وإشكال، غري تام إذ ال تأّمل فيه وال إشكال.

ǼǡƗƸǖǩƗ Ǡ ĉǢƮǮǩƗ ƞǢǾǪǖơ *
صاحب  كالم  على  حاشية  العراقي  للمحّقق  وهنا 
من  ذلك  كان  »إذا  فيها:  يقول  للفداء  بالنسبة  العروة 
عنه،  غنى  فقوله:»باذنه« يف   »بإذنه احلرب  تبعات 
ألن الكالم يف الفداء إمنا هو يف فداء احلرب اجلامعة 
اإلمام  ب���إذن  تقع  أن  منها  وال���يت  الشرعية  للشروط 
احلربية  الغنائم  لكانت  اإلذن  ل��وال  إذ   ،املعصوم
على املشهور من األنفال وختتص به يضعها حيث 
يشاء، كما انه لو كان مراده من قوله: »تبعات احلرب« 
الغلبة، فقد  بعد  بكونه  املستمسك  هو ماقصده صاحب 
مّر أيضًا انه ال فرق بني كون الفداء بعد الغلبة أو قبلها، 
وإن كان مراده ارتباطه باحلرب فالكالم هو يف الفداء 
حاجة  وال  أيضًا  مستدرك  إذن  فهو  باحلرب،  املرتبط 

إليه. 

ƧƘƢǲƢƽƑ *
لقد ظهر من ذكر األقوال ونقدها ان قول املشهور 
ه��و األوف���ق ب��األدل��ة، فيكون ت��ام��ًا وه��و: ان ال��ف��داء من 
الغنيمة باملعنى األخص وفيه أيضًا مخس الغنيمة باملعنى 

األخص، وإىل حلقة قادمة إن شاء اهلل تعاىل.
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التقليد

 Ý ǬǩƘǖǩƗ ƳƘǶƢƩƗ Ƿƍ ƞǾǮǪǕƍ ƠƜƦơ Ǵƛ ǻƶǩƗ ǓƘǾǂǩƗ ǸǵƘǭ �  
الشياع: هو أن ينشر اخلرب بني مجاعة يوجب حصول الوثوق من كالمهم. مشروطًا 

بعدم معارضته بشياع آخر وبعدم حصول العلم خبالفه.

 ǳƴǾǪǢơ ǺǪǕ ƊƘǢƜǩƗ  ǨǶǝ ÛƊƘǾƭȁƗ ǰǭ ǬǪǕƍ ƠǾǮǩƗ  ƴǶƢƪǮǩƗ ǯƘǥ ƗƵƑ �  
 Ý ăƘƜƩƗǷ ǯǸǦǽ

الظاهر جواز الرجوع إىل احلّي مطلقًا.  

 ƗƵƑ  ǳƹƗǸƪƛ  ƸøøƱƋǷ  ÛǴƢǭƸƮƛ  ĄǔƩƸǭ  ǺƢǝƍ  ąƸøøǭƍ  Ǽǝ  ǈǾǖƜƢǩƗ  ǬǦƭ  Ƙǭ �  
ÝƞǾǮǪǕȁƗ Ǽǝ ƘǽǷƘƾơ

التبعيض يف املتساويني من حيث العلم جائز.

 Ǽǝ ƘǮǶƛ ƳƗƸǽ ǨǶǝ ÛǹǸƢǞǩƗ ƘǮǶƛ ƳƗƸǽ ǯƘƮǪǎǆǭ ¬ǹǸǡȁƗ¼Ƿ ¬ƸǶǑȁƗ¼ �  
 ƘǮǶƛ ƳƗƸǽ ǫƍ ÛƊƘǶǢǞǩƗ ǰǾƛ ƞǾǝȆƱ ǴǱƍ ƘǮǵƴƭƍ ǺǪǕ ƞǪǮƢǂǮǩƗ ƞǩƎƾǮǩƗ

ÝƸƱƋ ƊǼǁ
كال اللفظني يدالن على الفتوى، وأنه يوجد قول آخر جلماعة آخرين من العلماء أو 

أنه يوجد احتمال آخر يف املسألة.

 Ǭǩ ƗƵƑ ǼƛƘƜƮƢƽȅƗǷ ǼƛǸƩǸǩƗ ǋƘǾƢƭȅƗ ǰǾƛ ƺ ĉǾǮǱ ǯƍ Ƙǲǩ ǰǦǮǽ ǜǾǥ �  
Ý ăƘƛƘƜƮƢƽƗ Ƿƍ ăƘƛǸƩǷ ƞǮǪǦƛ ƞǡǸƮǪǭ ƞǩƎƾǮǩƗ ǰǦơ

االحتياط إن مل تسبقه أو تلحقه فتوى فهو وجوبي، وفيه ميكن الرجوع إىل فقيه 
آخر مع مراعاة األعلم فاألعلم على األحوط، وإن سبقته أو حلقته فتوى مضادة ملؤّداه 

فهو احتياط استحبابي، وفيه يتخري املقّلد بني العمل بالفتوى أو االحتياط.

 ǰǭǷ ƴűĉǪǢǮǩƗ ƴǶƢƪǮǩƗ ǬǩƘǖǩƗ ǺǪǕ (ǔƩƸǮǩƗ) ǐǞǩ ǠǪǍƍ ǯƘǭƹ ǻƍ Ǽǝ �  
ÝƚǢǪǩƗ Ɨƶǵ ǴǾǪǕ ǠǪǍƍ ǰǭ ǧǷƍ Ǹǵ

بعض  إىل  الناس  السالم  عليهم  األئمة  أرج��ع  وقد  إليه،  يرجع  من  هو  املرجع 
أصحابهم مثل أبان بن تغلب وغريه، إال انه مل يصطلح إطالق املرجع يف ذلك الزمان، 
ويف زمان الغيبة حيث أرجع إمام زماننا عليه السالم الناس إىل العلماء والفقهاء ورواة 
احلديث صّح إطالق لفظ املراجع عليهم، وقد كتب الكليين كتاب )الكايف( الشريف 
حتى يرجع إليه، وكذلك كتاب الفقيه للصدوق، وأول من أطلق عليه لقب املرجع من 

بعد النواب األربعة من الشيعة هو العماني على ما يبدو.

الطهارة

 ƴǪƛ Ǽǝ Ơǖǲǅ ƘǶǱǸǦ Ĉǩ ƘǶƾƜǩ ǨƜǡ ƝƴǽƴƪǩƗ ƼƛȆǮǩƗ ǨƾǙ ƚƪǽ Ǩǵ �  
ÝƞƾƪǱ ƘǶǱƍ ƷƘƜƢǕƑ ǺǪǕ ǬǪƾǭ ƸǾǙ

ال جيب ذلك، واألصل يف كل ما مل يعلم بنجاسته الطهارة.

 ǬǦƮǩƗ ǨǦǂǽ ƝƷǷƘƪǮǩƘƛ ƞƥȆƦǩƗ ǴǝƘǅǷƍ ƴƭƍ ƸǾǚơ ƗƵƑ ƊƘǮǩƗ ǯƍ ƘǮƛ �  
ÝǴƛ ƊǸǉǸǪǩ ƊƘǮǩƗ ƸǆƮǱƗ ƗƵƑ ǬǦƮǩƗ ƘǮǝ ÛǴƛ ƊǸǉǸǩƗ ƞƮǆƛ

الظاهر عدم تنّجسه وال يلزم اإلحتياط وإن كان أفضل.

 Ǽǝ  ƘǶǖǉǸƛ  ƸǶǎơ  Ǩǵ  ÛǻǸǲǮǩƗ  ǨƕƘƾǩƘƛ  ƞƾƪǱ  ƼƛȆǮǩƗ  ƠǱƘǥ  ƗƵƑ �  
ÝƷƘƩ ƸǾǙ ƠƛƘƥ ƊƘǭ ƘǶǾǝ ƞǩƘƾǚǩƗ ǯȁ ÛƘǶǾǪǕ ƊƘǮǩƗ ǯƘǽƸƩ ǯǷƴƛ ƞǩƘƾǚǩƗ

إذا كان املاء قلياًل ومل يكن متصاًل باجلاري فال تطهر إال بالغسل مرتني.

النجاسات

 ƞƾ ĉƪǲƢǮǩƗ ƙƘǾƦǩƗ Ƿƍ ÛǧǸƜǩƗ ǨƦǭ ƞƽƘƪǲǩƗ ǰǾǕ ǰǭ ƴǕƘǆƢǮǩƗ ƷƘƲƜǩƗ �  
 ǬǦƮǽ Ǩøøǵ ÛƧƘøøƩƺøøǩƗ Ƿƍ ǌøøƕƘøøƮøøǩƗ ǺǪǕ ƟƗƸøøǎøøǡ ǺøøǩƑ ǧǸƮƢǽ ƴøøǡ ǻƶøøøǩƗǷ

ÝǴƢƽƘƪǲƛ
طاهر إذا مل يصدق عليه عني ذلك النجس.

 ǼǞǦǽ ǨǶǝ ÛƟƗƸǶǎǮǩƗ ǰǭ ƸƜƢǖǽ ƸƱƋ ƊǼǁ ǺǩƑ ƼƪǲǩƗ ƊǼǂǩƗ ǧ ĉǸƮơ �  
ÝăƗƳƘǭƷ ǴơƷǷƸǾǅ ǰǭ ƴƛ ȅ ǫƍ ÛƸǶǎǾǩ ǬƮǝ ǺǩƑ ƼƪǲǩƗ ƚǂƲǩƗ ǧǸƮơ

يف صدق االستحالة على صريورة اخلشب فحمًا تأمل.

 ƳȆƛ  ǰøøǭ  ƳƷǸƢƾǮǩƗ  ÛǯƗǸøøǾøøƮøøǩƗ  ǬǒǕ  ǴǾǩƑ  ǛƘǊǮǩƗ  ƸǦƾǩƗ  ǬǦƭ  Ƙøøǭ �  
 ǬǒǖǩƗ  ƝƳƘøøǭ  ǧǸøøƱƳ  ǰǭ  ƴƛ  ȅ  ƸǦƾǩƗ  ǯƍ  ƠƜƥ  ƤǾƭ ƞǾƜǲƩƍ  Ƿƍ  ƞǾǭȆƽƑ
 ƸǾǚƢǩƗ ƴǖƛ ƟƗƸǶǎǮǩƗ ǰǮǉ ǤǩƵ ǨƱƴǽ ǨǶǝ ÛǨǦǂǩƗ ƗƶǶƛ ƬƜǆǾǩ ǴǾǩƑ

ÝǨǅƘƮǩƗ
ال بأس على األقرب.

 Ƿƍ ÛƠǪǞƽȃƗ ǺǪǕ ǼǂǮǩƘƛ ƼƪǲǩƗ ƊƗƶƮǩƗ Ƿƍ ǫƴǢǩƗ ǰǍƘƛ ƸǶǎǽ Ǩǵ �  
ÝƚǂƲǩƘƛ ƞǁǷƸǞǮǩƗ ǇƷȁƗ ǺǪǕ

املفروشة  األرض  على  املشي  يكفي  وال  اإلسفلت،  على  املشي  التطهري  يف  يكفي 
باخلشب.

ÝƊƗƶƮǩƗ Ƿƍ ǫƴǢǩƗ ǰǍƘƛ ƝƷƘǶǍ ĉƴƭ Ǹǵ Ƙǭ �  
األفضل أن ميشي على األرض مخس عشرة خطوة أو أكثر وإن كانت عني النجاسة 
احلذاء  أو  القدم  باطن  يكون  أن  الطهارة  يلزم يف حصول  وال  ذلك،  من  بأقل  تزول 

النجس رطبًا، بل يطهر أيضًا إذا كان جافًا.

الصالة 

 Ǽǝ ǰǽƸǶǁ ƝƴǮǩ ƘǶǾǝ ƼǮǂǩƗ ƙƸǚơ ȅ ƞǢǎǲǭ Ǽǝ ǯǸǂǾǖǽ ǯǸǮǪƾǭ �  
 ÝǯǸ ĉǪǆǽ ǜǾǥ ÛƝȆǆǩƗ ƟƘǡǷƍ ƴǽƴƮơ Ǽǝ ƞƛǸǖǅ ǯǸǡȆǽ ÛƞǲƾǩƗ

يصّلون حسب أفق مّكة املّكرمة أو أحد اآلفاق املتوسطة األخرى على القرب. 

 ƚƩƗǸǩƗ Ǩǡƍ ǺǪǕ ƠǡǸǩƗ ǠǾǉ Ǽǝ ƷƘǆƢǡȅƗ ƚƪǽ ǴǱƍ :ƊƘǶǢǞǩƗ ǧǸǢǽ �  
 Ǽǝ  ƴǽƺǽǷ  ǴơȆǅ ǰǭ  ǜǞƲǽ  ǯƍ  Ǽ ĉǪǆǮǩƗ  ǺǪǕ  ƚƪǽ  ǨǶǝ  ÛƝȆǆǩƗ  ǰǭ
 ǺǩƑ  ƙƘǵƶǩƘǥ  ƸøøƱƋ  ǺøøǩƑ  ƊƺøøƩ  ǰǭ  ǧƘǢƢǱȅƗ  ǰǾƭ  ÛǛƷƘǖƢǮǩƗ  ǰǕ  ǴƢǥƸƭ
 ƝȆǆǩƗ ǔǡǸǽ ǤǩƵ ǯƘǥ ƗƵƑ Ǥǩƶǥ ǴơƊƗƸǡ ƞǕƸƽ ǰǭ ƴǽƺǽǷ ÛǫƘǾǢǩƗǷ ƳǸƪƾǩƗ

 Ýƚƪǽȅ ǫƍ ÛƠǡǸǩƗ ǨƱƗƳ ƘǶǖǮƩƎƛ

ت
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اجلواب: جيب ذلك، ولكن الخيرج عن الكيفية املتلقاة للصالة. 

 Ǥǩƶƛ ǴơȆǅ ǨǎƜơ Ǩǵ ÛƝȆǆǩƗ ƊƘǲƥƍ ǫƘǭȃƗ Ǡƾǝ ǫǸǭƎǮǪǩ ǜǂǦǱƗ Ǹǩ �  
 Ý ĉƬǆơǷ ƳƗƸǝȃƗ ǻǸǲǽ ǫƍ
اجلواب: ينوي اإلفراد.

 ƚƪǽ Ǩǵ ǤǩƵ ƴǖƛ ǟƘǝƍ Ǹǩ ÛƞǪǽǸǍ ƝƸƢǞǩ ǴǾǪǕ ǺǮǚǽ ǻƶǩƗ ǄƲǂǩƗ �  
 ǰǭ ƊǼǁ ƊƘǊǡ ǴǪǵƍ ǺǪǕ ƚƪǽ Ǩǵ ÛǠǞǽ Ǭǩ ǸǩǷ ÛǫƘǾǆǩƗǷ ƝȆǆǩƗ ǴǾǪǕ

ÝǤǩƵ
ال يقضي، وال شيء على أهله مع استيعاب اإلغماء متام الوقت.

 Ƿƍ  ǇƸǮǩƗ  ǧƘƭ Ǽǝ ǸǵǷ ƝȆǆǩƗ  ƠǡǷ ǧǸǪƭ ƴǖƛ  ƟƘǭ ǰǭ ǬǦƭ Ƙǭ �  
ÝƠǡǸǩƗ ǧǸǪƭ ƴǖƛ ƊƘǮǙȃƗ ǧƘƭ Ǽǝ ƷƘǅ ǴǱƍ Ƿƍ ƊƘǮǙȃƗ Ƿƍ ǓƺǲǩƗ

يقضي عنه، ويف حال اإلغماء إذا استوعب إغماؤه كل الوقت فال قضاء عليه.

 ƸǶǁƍ ƞƾǮƱ ǼǞǂƢƾǮǩƗ Ǽǝ ǔǉǸǝ ÛǴƛƘǅƍ ƣƳƘƮǩ ǟƘǖǭ ǴƜǁ ǨƩƷ �  
 ǴơƘǝ Ƙǭ ǼǊǢǽ ǯƍ ƴǽƸǽ ǯǿƗǷ ÛƝȆǆǩƗǷ ƊǸǉǸǩƗ ǴǾǪǕ Ʒ ĉƶǖơ ƴǡǷ Û ăƘƜǽƸǢơ
 ƗƵƘǮǝ ÛƬǾƮǅ ǨǦǂƛ ƞǥƸƮǩƗ ǺǪǕ ǴơƷƴǡ ǫƴǕ ǰǭ ǬǙƸǩƘƛ ƟƗǸǪǆǩƗ ǰǭ

ÝǴǾǪǕ ƚƪǽ
إذا كان قد صّلى بالكيفية املقدورة، فال جيب عليه القضاء، وإال فيقضي ما فاته 

بالصورة املمكنة وحسب القدرة.

 ƝȆǆǩƗ ǯƘǲƾƮǽ ȅ ǰǽƶǪǩƗ ǰƾǩƗ Ǽǝ ǰǽƸǾƜǦǩƗ ƝƍƸǮǩƗǷ ǨƩƸǩƗ ǬǦƭ Ƙǭ �  
 ǨǵǷ ÛǨǢǖǩƗ ǜǖǉǷ ƸƜǦǩƗ ƚƜƾƛ ǤǩƵǷ ƟƘǖǥƸǩƗ ƳƴǕǷ ƠǡǸǩƗǷ ƞǾǞǾǦǩƗ Ǽǝ

ÝƘǮǶơƘǮǭ ƴǖƛ ƘǮǶǲǕ ƊƘǊǢǩƗ ƚƪǽ
وأما  الصالة،  من  وأحسنا  عقال  ما  إال  عليهما  فال جيب  ألنفسهما  حكمها  أما 
القضاء على وليهما فال جيب إذا أّديا ما عقاله وأحسنا من الصالة، وإال وجب القضاء 

على الولي. 

املآمت واحلسينيات

 Û ăƘǾǲǾƾƭ  ăƘǞǡǷ  ƘǶǩ  ƷǷƘƪǮǩƗ  ƠǾƜǩƗ  ǜøøǡǷƍ  ƟƘǾǲǾƾƮǩƗ  ǹƴøøƭƑ  ǼǩǸƢǭ �  
 ǨǅƘǞǩƗ ǯƍ ăƘǮǪǕ ÛƞǭƘǖǩƗ ƞƮǪǆǮǪǩ ǤǩƵǷ Û ăƘǖǭ ǰǾǲƥȅƗ ǌǪƱ ƹǸƪǽ ǨǶǝ

ÝǌǢǝ ĄƷƗƴƩ ƘǮǶǲǾƛ
جيوز إدخال البيت املوقوف وقفًا حسينيًا مع احلسينية إذا مل يكن خالف شرط 

الواقف، ومل يكن فيه مفسدة، وبإذن املتولي الشرعي لكلٍّ من الوقفني.

 ǼƭƘǉȁƗ ǈǖƛ ƶƱƍ ƘǶǾǪǕ ǰǾǮƕƘǢǩƗ Ƿƍ ƞǾǲǾƾƮǩƗ ƚƭƘǆǩ ǠƮǽ Ǩǵ �  
ÝƞǾǲǾƾƮǩƗ ƧƷƘƱ ƘǶǲǭ ƝƳƘǞƢƽȅƗǷ ƞǾǲǾƾƮǪǩ ƞǭƴǢǮǩƗ

يعمل حسب ما شرطه املتربعون.

 ƻƘƜǖǩƗ  ǴǾƱƍǷ  ǫȆƾǩƗ  ǴǾǪǕ  ǰǾƾƮǩƗ  ǫƘǭȄǩ  ǜøøǡǷ  ǰǕ  ƞǩǷƐƾǭ  ƘøøǱƍ �  
 ƞǡƴǅ  ƘǶǲǭ  ǨǾǪǡǷ  (ƷǷƶǲǩƗ)  ǯƗǸǲǖƛ  ƘǶƜǪǙƍ  ǘǩƘƜǭ  ǼǱƳƸơǷ  ǫȆƾǩƗ  ǴǾǪǕ

 ƊƘǶƢǱƗ ƴǖƛ ƞǾǢƜƢǮǩƗ ǧƗǸǭȁƗ ǬǦƭ Ƙǭ ÛƞƜƮƢƾǭ
ÝƊƗƺǖǩƗ ǬƽƗƸǭ

إذا مل يشرتط الناذر أو املتربع صرف هذه األموال 
أماكن  يوم خاص جاز صرفها يف  أو يف  مكان خاص  يف 
أخرى أو أوقات أخرى ملراسم العزاء وإاّل لزم صرفها يف 
املكان املعني ويف اليوم املعني، نعم لو فاضت عن احلاجة 

أمكن صرفها يف مكان آخر أو يوم آخر.

 األطعمة واألشربة

 ƠƜǵƵ ǰǽƎǝ ÛǴǩǷƘǲơ ƹǸƪǾǝ Ǻǥƶǭ ƸǾǙ ǫƍ Ǻǥƶǭ ǬƮǪǩƗ ǯƍ Ǽǝ Ǥǁ Ǹǩ �  
ÝƘǵƳƷǸǭ ǰǽƍǷ ÛƞǾǥƶƢǩƗ ǫƴǕ ƞǩƘǅƍ

أو أخذ من يد مسلم، ألنهما إمارتان على  لو كان يف سوق املسلمني  جيوز ذلك 
احللّية، نعم هو كذلك لو كان غري ذلك كاللحم املستورد من اخلارج.

ÝƞƦǽƴƮǩƗ ǰƕƘǦǮǩƘƛ ƬƛƶǩƗ ǬǦƭ Ǹǵ Ƙǭ �  
إذا كان جامعًا لشرائط الذبح فال بأس، بأن حيرك املاكينة مسلم يسّمي عند 
إرادة الذبح، وأن تكون املاكينة تذبح بآلة جيوز الذبح بها كاحلديد، وأن تكون الذبيحة 

موجهة حنو القبلة حال الذبح، إىل غري ذلك من الشرائط.

ÝƞƮǾƛƶǩƗ Ǽǝ ƘǶǪǥƍ ƹǸƪǽ ȅ ǼƢǩƗ ƊƘǊǕȁƗ Ǽǵ Ƙǭ �  
حيرم أكل األجزاء التالية من احليوان احمللل اللحم املذّكى: 1. الروث ـ 2. الدم 
ـ 3. الذكر ـ 4. الفرج ـ 5. املشيمة، وهي موضع الولد ـ 6. الغدد، وهي كل عقدة يف 
الدماغ، وهي خرزة  8. خرزة  )البيضتان(  األنثيان   .7 ـ  البندقة غالبًا  تشبه  اجلسم 
صفراوان  عصبتان  وهما  العلباوان،   .10 ـ  النخاع   .9 ـ  احلمصة  بقدر  الدماغ  وسط 
ممتدتان على الظهر من الرقبة إىل الذنب ـ 11. الطحال ـ 12. املرارة ـ 13. املثانة ـ 
14. احلدقة، وهي احلبة الناظرة من العني ال جسم العني كله ـ 15. ذات األشاجع، وهو 

الشيء املوجود بني الظلف.

اإلرث

 ƤǪƥ ǰǭ ǯǸǽƴǩƗ ǳƶǵ ƶƱƐơ ǨǶǝ ÛǯǸǽƴǩƗ ǈǖƛ ǻƴøøǩƗǷ ƞ ĉǭƵ Ǽǝ ǯƘǥ �  
 Ý ǃƘƲǩƗ ǬǶǩƘǭ ǰǭ ǴǲǽƳ ƞǽƳƎơ ǴƢƥƷǷ ǺǪǕ ƚƪǽ ǫƍ ÛǴƢǥƸơ

خيرج الدين من أصل الرتكة قبل التوزيع. 

 ǨƜǡ ǧƘǮǩƗ ǰǭ ăƘǚǪƜǭ ƘǵƘǎǕƍ ƴǡ ǯƘǥǷ  ÛƝƴøøƭƗǷ Ơǲƛ ǴǩǷ ǨƩƷ ǼǝǸơ �  
 ǳƘǎǕƍ  ǻƶǩƗ  ǘǪƜǮǩƗ  ǨƱƴǽ  ǨǶǝ  ÛƊƘǂơ  ƘǮǥ  ǴǾǝ  ǛƸǆƢǩƗ  ƘǶǩ ĉǸƱǷ  ǴơƘǝǷ

 Ý ƞǥƸƢǩƗ ǰǮǉ ƝƴǾƭǸǩƗ ǴƢƦǽƷǸǩ
إذا كان قد مّلكها يف حياته مل يدخل يف ضمن الرتكة. 

 ƣƷȃƗ ǬǾƾǢơ ǨƜǡ ƞƩǷƺǪǩ ǠƮǽ ǨǶǝ ÛƞƩǷƹ ǣƸơǷ ƞǾǲǮǩƗ ǴƢǝƗǷ ǨƩƷ �  
 Ý Ǩ űƩƐǮǩƗ ƸǶǮǩƘƛ ƞƜǩƘǎǮǩƗ

ل من أصل الرتكة إن مل تقبضه من الزوج يف حياته  جيب إعطاء الزوجة املهر املؤجَّ
وقبل تقسيم الرتكة ألنه من الديون.

 ƞǮǽƴǢǩƗ ƼƛȆǮǩƗ ÛƳǸǢǲǩƗ ǐǝƘƮǭ) ǨƦǭ ǼǝǸƢǮǪǩ ƞǾǆƲǂǩƗ ƞǖƢǭȁƗ �  
 ƟƘǦǪƢǮǮǩƗ  ǳƶǵ  Ǩǵ  Û(ǫȆøøǡȁƗǷ  ƬƛƘƾǮǩƗ  ÛǬơƗǸƲǩƗ  ÛƟƗƊƘƜǖǩƗ  ÛƝƴǽƴƪǩƗǷ

 Ý ƤǪƦǩƗ ƘǶǲǭ ƧƸƲƢƾǽ Ǭƥ ǰǭǷ ÛƞǥƸƢǩƗ ǰǮǉ ǨƱƴơ
هذه املذكورات تدخل ضمن الرتكة إال مثل اخلوامت والثوب املستعمل فإنها لالبن 

األكرب، وإذا تعددت اخلوامت والثياب فيتصاحل عليها مع باقي الورثة. 

ت
اءا

فت
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إ
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and other worship. Prayers and other acts of worship account 
for a part of Islam, the same way that Ali bin Abi Talib (pbuh), 
Fatima Az-Zahra (pbuh), and the Husayni rituals are considered 
a vital part of Islam and cannot be separated from it. Therefore, 
Islam without Ali, Fatima, Hassan, and Husayn (pbut) is not an 
authentic Islam. A complete Islam is one which is composed of 
many doctrines, injunctions, morals, and disciplines; each and 
every one of which is inseparable from it. Thus, one may not 
obtain one part of the whole and abandon the other. Recogniz-
ing some components of religion while neglecting others does 
not benefit and it is vital that all parts of religion are taken into 
consideration and acted upon.    

Thus: An Islam which lacks Ali bin Abi Talib (pbuh) and 
the third proclamation “bearing witness that Ali is the successor 
of Allah” is not considered an authentic Islam, because the Holy 
Prophet’s (pbuh&hf) entire efforts in conveying the message 
were fulfilled with the appointment of Ali, the Commander of 
the Faithful (pbuh), as his successor. Certainly, an Islam which 
lacks Ali bin Abi Talib (pbuh) does not deserve the title of Is-
lam. Such an Islam is not beneficial, and is nothing but scattered 
floating particles of dust, as Allah (swt) states: “And We shall 
turn to whatever deeds they did (in this life), and We shall make 
such deeds as floating dust scattered about.”2            

After the battle of Badr, Umayr bin Wahab Al-Jamhi (whose 
son−Wuhayb bin Umayr−was taken captive in the battle), an 
evil man from Quraysh who was known for his wickedness to-
wards the Holy Prophet (pbuh&hf) and his companions in Mak-
kah, sat with Safwan bin Ummayyah to discuss the outcome of 
the battle. Safwan said to him: “By Allah, there is no happiness 
in life after this event.” Umayr replied to him: “Yes, by Allah, 
you are right. By Allah! If it was not for my debts and for my 
fear over my family, I would have approached Muhammad to 
kill him, for my son has been taken captive by them.” Safwan 
said: “As for your debt, I will pay it off, and as for your family, 
I will take care of them as if they are my own.” Umayr said: 
“Then keep this issue private between you and me.” Safwan re-
plied: “I will.” Safwan then ordered for his sword to be sharp-
ened and poisoned and then proceeded towards Madinah. When 
he arrived to the Holy Prophet (pbuh&hf), he asked him: “Oh 
Umayr, what brings you here?” Umayr replied: “I have come to 
claim the prisoner whom you have taken captive.” The Prophet 
said: “Then what is the reason you are carrying your sword with 
you?” Umayr replied: “Believe me; I have only come for this 
purpose.” The Prophet said: “In fact, you met with Safwan bin 
Ummayyah to discuss the outcome of the battle of Badr, and you 
told him that if it was not for your debt and for your fear for your 
family, you would have come to kill Mohammad, and Safwan 
relied to you that he will pay off your debt and take care of your 
family so you may kill me. Allah has created a barrier between 
you and me.” Umayr replied: “I bear witness that you are the 
messenger of Allah. We used to deny your prophet hood, but no 
one knew of this issue except Safwan and me; By Allah none 
can have informed you except Allah. Praise be to Allah who has 
guided me to Islam and to the truth.”3  

After the conquest of Makkah and the glorious return of 
the Holy Prophet (pbuh&hf) and his companions to Makkah, 
Safwan bin Ummayyah was the only person to escape from 

the city. Perhaps his escape was due to his thinking that if the 
Prophet were to pardon everyone in the city, he would not be 
pardoned, or that he was not aware of the general pardon granted 
by the Holy Prophet to the people of Makkah, announced by 
the Commander of the Faithful, Ali (pbuh). This general pardon 
was considered one of the greatest signs of the mercy of the 
Prophet (pbuh&hf) towards the people, which resulted in the 
enormous attraction of the people to Islam and their acceptance 
to it. Thus, Allah (swt) states: “And you see the people enter 
Allah’s religion in crowds.”4  When the news of this incident 
reached Umayr, he approached the Holy Prophet (pbuh&hf) and 
informed him of the occurrence. The Prophet commanded Um-
ayr to go to Safwan and inform him that he is safe. Umayr then 
proceeded to Safwan to inform him of the pardon granted by the 
Holy Prophet (pbuh&hf). When Safwan heard of the news, he 
said to Umayr: “If I can be sure that this news came from the 
Prophet himself, I will return, however, how can I be reassured 
that you are telling the truth?” Umayr returned to the Prophet 
asking him for an indication to provide Safwan with. The Holy 
Prophet (pbuh&hf) then gave Umayr his turban (named Sahab, 
in which he then gave to Imam Husayn; and Imam Husayn wore 
on the day of Ashura in Karbala). Once Safwan saw the turban 
of the Holy Prophet (pbuh&hf), he accepted Umayr’s news and 
returned with him reassured. 

His eminence then confirmed that: It was such high 
morals and acts which define true Islam, not what we witness 
today in some Islamic countries under the name of Islam. If the 
true noble teachings of Islam were implemented today, the result 
would have been the wide-spreading of Islam and the capturing 
of the hearts of the people world-wide. 

In the conclusion, his eminence gave the following 
admonishments to the believers:

1. Create a suitable environment to educate and raise youth 
according to noble values, and to distance them from immorality 
and deviation.

2. Implement Islamic values in dealing with spouses; for 
the Commander of the Faithful, Imam Ali (pbuh), while on his 
death bed (his holy head tied with a bandage; the narrator says: 
“I do not know which was more yellow, the face of the Imam or 
his bandage”), in this harsh state, commanded righteousness in 
dealing with one’s spouse.

3. Imam Husayn’s (pbuh) sacrifice guaranteed the preserva-
tion of Islam. Although the months of Muharram and Safar have 
ended, however, Imam Husayn (pbuh) relates to every month of 
the year. He is the glory of Islam, and Islam is not confined by 
a specific time and place. If it was not for the great sacrifice of 
Imam Husayn (pbuh), we would not have been worshipping to-
day, and we would have not uttered the words “There is no God 
but Allah.” Therefore, uphold gatherings to remember the Imam 
in your homes during the entire year, and allow the sacrifice of 
Imam Husayn (pbuh) to live for eternity.

May the peace and blessings of Allah be upon Mohammad 
and his purified progeny. 

1.Holy Qur’an (48:29)
2. Holy Qur’an (25:23)
3.Bihar Al-Anwar, Volume 19, Chapter 10: The Battle of Badr, Page 326, Hadith 82. 
4.Holy Qur’an (110:2)
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On Friday, the 28th of the month of Safar, 1429AH, a 
large group of believers, religious activists, and loy-
alists to the Household of the Holy Prophet (pbut) 

from different parts of Iran, attended the home of his eminence 
Grand Ayatollah Sayed Sadiq Al-Husayni Al-Shirazi to offer 
their condolences, and to listen to his valuable words and ad-
monishments regarding the tragic event of the martyrdom of the 
master of creation, the Holy Prophet (pbuh&hf). 

In the introduction to his lecture, his eminence stat-
ed that: there are many instances in the Holy Qur’an in which 
references of praise and commendation are made about the Holy 
Prophet (pbuh&hf) and his companions. One of these instances 
is in the conclusion of Surat Al-Fath (The Victory), in which 
Allah (swt) states: “Muhammad is the Messenger of Allah, and 
those with him are firm of heart against the unbelievers, com-
passionate among themselves; you will see them bowing down, 
prostrating themselves, seeking grace from Allah and pleasure; 
their marks are in their faces because of the effect of prostra-
tion; that is their description in the Taurat and their description 
in the Injeel; like as seed-produce that puts forth its sprout, then 
strengthens it, so it becomes stout and stands firmly on its stem, 
delighting the sowers that He may enrage the unbelievers on 
account of them; Allah has promised those among them who be-
lieve and do righteous deeds, forgiveness and a great reward.”1 

Furthermore, his eminence explained that: in this 
holy verse, Allah (swt) describes the companions of the Prophet 
(pbuh&hf) with a variety of noble traits: firm of heart against the 
unbelievers, compassionate among themselves, bowing down, 
prostrating themselves, seeking grace from Allah, etc. How-
ever, after commending the companions with all of these bril-
liant characteristics, Allah (swt), in the culmination of the verse, 
makes a great promise to a specific group among these com-
panions: “Allah has promised those among them who believe 
and do righteous deeds, forgiveness and a great reward;” and 
the statement “do righteous deeds” clearly signifies that these 
companions completely perform all of the good deeds which 
pertain to them. Furthermore, it is clear that one who does not 
make ends meet is not required to pay khums (religious tax), and 
one who does not acquire capability, is not obliged to perform 
hajj (pilgrimage), for one who acquired aptitude and does not 
perform the hajj is not considered part of those who “do righ-
teous deeds.”

Therefore: Divine Forgiveness, regardless of all of the no-
ble characteristics mentioned in the verse, is specific to those 
among the companions of the Holy Prophet (pbuh&hf) who en-
joy authentic faith and perform the good deeds which have been 
obligated upon them. Furthermore, the phrase “among them” in 
this holy verse is worthy of great contemplation. In fact, many 
scholars have been guided to the path of Ahlulbayt (pbut) sim-
ply by fore thinking this simple phrase. 

His eminence then illustrated a real-life example, 
stating that: we are all aware that the reason why an aircraft 
may fall from the sky is the result of technical problems or defi-
ciencies found within it. It is not necessary for the entire aircraft 
to be defective, for perhaps the seats, wings, air and electric sys-
tems, and other parts may be in perfect condition, however, one 
small deficiency may cause the entire aircraft to fall.

In other words: In order for the aircraft to work in perfect 
condition and to transport its travelers safely, thousands of com-
ponents must work properly. In order for the aircraft to fall, per-
haps only one of these components must fail to work properly. 
This is the case for the human body also, for only one blood clot 
can result in a deadly stroke, even if the stomach, the intestines, 
lungs, and all of the other body parts are working in perfect 
condition. Thus, thousands of conditions are required in order 
for one to perform his daily routines with full energy, such as 
speaking, walking, eating, and other functions, while only one 
issue may cause his death, such as a blood clot or kidney, heart, 
or lung failure. Systems such as an aircraft or the human body, 
which require the safety of each and every component in order 
to function successfully, are known as complex systems.

Furthermore, his eminence stated that: religion is 
a sort of complex system. In order for Islam to be erect and 
alive in an individual’s life, it is vital that all of the conditions 
it requires are acquired, and it is not enough to merely proclaim 
that “there is no God but Allah” and to perform daily prayers. 
Many of the companions of the Holy Prophet (pbuh&hf) who 
turned their backs to his will after his demise, by rejecting the 
Commander of the Faithful, Ali, and waging war against him, 
enjoyed significant characteristics when it came to their asceti-
cism and worship. Some of them worshipped all night with de-
votion; however, did such worship have a positive impact on 
them? True Islam is composed of many components and, in fact, 
is not defined simply by the performance of midnight prayers 
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reflection) of the piety of the hearts1. 
This reaction on the part of these 

scholars led to their isolation and dis-
missal from social and official posts. 
Therefore, only a few of the Hijaz schol-
ars believed in the act of building tombs 
as being shirk. 

Fuad: Well, I was also thinking that 
if these burial chambers and tombs were 
symbols of shirk and forbidden, then why 
did Muslims from the time of the Holy 
Prophet (pbuh) until now not know and 
take action about it?. And why did they 
not realize during the past 13 centuries 
that these acts were prohibited? 

J’afar: It is worth mentioning that the 
Holy Prophet (pbuh) did confirm the le-
gality of making buildings and burial 
chambers on graves. 

The Ismail Enclosure (known as 
Hijr-e Ismail) where Prophet Ismail and 
his mother, Hajar are buried is the best 
evidence substantiating our claim. The 
burial sites of Prophet Ibrahim (a.s.) and 
Prophet Moses (a.s.) are other instances 
of tomb building. The tombs built on their 
graves have remained there ever since 
the time of the Holy Prophet. The Holy 
Prophet (pbuh) and his successors did not 
make any objections nor did they prevent 
others from visiting them.  As stated by 
some scholars, if making such buildings 
were forbidden, the Holy Prophet (pbuh) 
would order the destruction of the tombs 
and forbid Muslims from visiting them. 
Since he did not do this, we conclude that 
building and renovating the shrines of the 
Imams and the saints, and visiting them 
is allowed. 

Furthermore, when the Holy Prophet 
of Islam passed away, he was buried in his 
room and its door was closed. His grave 
therefore happened to be inside a room 
with four walls and a ceiling. The point 
I want to make is that, if one of the Holy 
Prophet’s companions had heard him for-
bidding this act, undoubtedly they would 
not bury the Holy Prophet (pbuh) in there, 
or if he were buried there, it would have 
been obligatory to destroy the room so 
that it would not include the grave. Since 
none of the Holy Prophet’s companions 
and relatives did this and they considered 
destroying the building as forbidden, we 
come to understand that not only making 
buildings on graves is not shirk but it is 
not forbidden also. 

Fuad: I should thank you for acquaint-

ing me with the truth. You made me un-
derstand that making edifices on graves 
is neither haram nor shirk. So, all those 
claims concerning the impermissibility of 
making shrines on graves are obviously 
undocumented and unreliable. 

J’afar: I also thank you for your readi-
ness to accept the truth and to follow the 
path of guidance and act in line with cor-
rect rational and logical guidelines. For 
this reason, I would be more than glad to 
further your insight about the truth and 
religion. If you have time, I would be 
willing to go on speaking with you about 
the subject. 

Fuad:  I am fond of truth. So I am 
ready with all my heart and soul to listen 
to you. Tell me whatever you want to.

J’afar: It was proved in our dialogue 
that constructing the divine saints’ graves 
is permissible and there is no objection to 
it. 

Fuad: Yes, it was, and I go along with 
you in this regard. 

J’afar: Now, I want to say that con-
structing the graves of God’s great saints 
and erecting burial chambers on them are 
recommended and one who engages in 
such activities will be rewarded. 

Fuad: How?
J’afar: Almighty God says:

ْم َشَعاِئَر اللَِّ َفِإنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب َوَمن ُيَعظِّ

That (shall be so); And whoever re-
specteth the signs of God verily it is (the 
reflection) of the piety of the hearts2.  

Therefore, whatever act is considered 
to be a sign of God, it is recommended to 
respect it. 

Fuad: You are right, but how is con-
structing the graves of the divine saints 
considered to be a sign of God? 

J’afar: Signs are those things which 
give dignity and honor to the “Religion” 
in the eyes of the people of the world, and 
there is no textual evidence for its prohi-
bition.

Fuad: Do you think these structures 
cause the religion to look great? 

J’afar: Yes, they do.
Fuad: How?
J’afar: There is no doubt that construct-

ing and renovating the graves of the great 
personalities of Islam, making buildings 
on their graves, preventing them from 
erosion and ruin are a kind of respecting 
them. For example, if an individual plants 
a sapling beside a grave, isn’t it a way of 

respecting the dead individual?
Fuad: Yes, it is. 
J’afar: Now the question is, if a grand 

building and a tomb are built on the grave, 
there is no doubt that this act isn’t but re-
spect for the person buried in the grave. 
Therefore, respecting and venerating 
God’s saints such as the Infallible Imams 
is in fact venerating Islam and honoring 
the religion to which these saints invited 
and led the people. If one respects the 
head of a party or a school or a religion, 
it isn’t but respecting the party and the re-
ligion? 

Fuad: You are right.
J’afar: For that reason, constructing 

the graves of God’s saints, keeping them 
in good shape, respecting and venerating 
them are a source of honor and glory for 
Islam.  In a nutshell, if something serves 
as a means by which God is revered and 
Islam is honored and respected, it is a sign 
of God to which He summons and says: 
“That (shall be so); And whoever respec-
teth the signs of God verily it is (the re-
flection) of the piety of the hearts.2”

Fuad: In that case, destroying the 
graves of the saints, prophets and Imams 
is disrespecting the religion and desecrat-
ing and debasing Islam because it is an 
insult to our great saints. Disrespecting 
them is in fact insulting the religion and 
degrading them means degrading Islam. 

J’afar: That is why I embraced the re-
ligion of the Ahlalbayt (a.s.), converted to 
Shia and changed my name from Walid 
to J’afar.  When I was following others’ 
opinions, I was considering myself to be 
in the right path but when I sought the real 
truth and searched for it, I reached it. 

If one leaves aside religious fanati-
cism and is prepared to find the truth 
open-heartedly while he seeks it, he will 
definitely gain it. 

Fuad: From now on, I will be con-
sciously in search of truth; wherever I see 
it and with whomsoever I find it, I will 
follow it. I really thank you for enlight-
ening me about the subject. Now I want 
your permission to go because I have an 
appointment with someone. 

J’afar: That is okay. 
Fuad: Bye
J’afar: Take care.

 1. Al-Hajj (22), verse 32
 2. Al-Hajj (22), verse 32
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Realities About The Shia

Building Burial 
Chambers and 

Shrines 

Fuad: J’afar, may I ask you a 
question about a controversial 
topic between Shia and Sunni? 

J’afar:  Yes, let me know your ques-
tion. After all, I like an individual to be 
awake, informed and acquainted with 
matters by virtue of research and with 
certainty so as not to follow, unknow-
ingly, the commotion prevailing in the 
society. 

Fuad:  If what the Sunnis say is based 
on truth, will you accept it? 

J’afar: Undoubtedly, I am one of those 
who surrender to the truth as soon as I 
know it. I have embraced and accepted 
the Shia religion because I have found the 
truth in it. You know also that my par-

ents, brothers and relatives are all Sun-
nis. Therefore, if I understand that there 
is truth in what you will say, I will be the 
first to believe in it.

Fuad: You Shiites build tombs and ed-
ifices on the graves of prophets, Imams, 
saints and scholars and you pray beside 
them. This is absolutely a polytheistic be-
havior. You are worshipping the graves 
as the polytheists are worshiping idols.

J’afar: You must avoid fanaticism and 
be realistic. In stead of listening to this 
and that person’s allegations about Shia, 
you need to know the clear and conspicu-
ous truth from the book of God, the tradi-
tion of the Holy Prophet and that of the 
righteous predecessors.

Fuad: Sure, I also try to do the same 
and I believe that I should know the truth 
about my sayings consciously and not 
follow it blindly.

J’afar: Fine, I have to mention two 
things: 

Firstly, it is not we, the Shi’ites only, 
who build tombs on the graves of our 
saints; rather all Muslims make tombs 
and buildings on the graves of prophets 
and saints. Let me quote a few examples: 

- There is a building and a tomb built 
on the graves of the Holy Prophet and the 
two caliphs in Medina.

- The grave of a number of prophets 
including prophet Ibrahim (a.s.) in Jor-
dan’s Al-Khalil town has a burial cham-
ber, tomb and a building. 

- There is a building on Prophet Mo-
ses’ grave in Jordan between Bait Lahm 
and Amman. 

-Abu Hurairah’s grave in Egypt has a 
tomb which is visited by Sunni Muslims.

- And Abdul Qadir Gilani’s grave in 
Baghdad has a courtyard, a burial cham-
ber and a tomb. 

There are tombs, burial chambers 
and shrines built on prophets’ graves and 
those of the saints of Islamic religions in 
different countries. Many of them have 
endowed properties whose income is  
used to repair and maintain the buildings. 
Muslims belonging to various sects were 
interested in doing this from the begin-
ning of the advent of Islam. They engaged 
in the construction of such places and 
praised others to do it. Never have they 
forbidden others from building shrines 
and tombs. Therefore, it is not the Shi’ites 
only who build tombs on the graves of 
our saints; but other Muslims are doing 

the same as they have made tombs on the 
graves of their saints which they recon-
struct, renovate and visit regularly. 

Secondly, when we offer prayers in 
the shrines and beside the graves of the 
saints, we in fact pray to God not to the 
saints, because wherever inside the shrine 
we are, we stand in the direction of the 
Qibla. If we offered the prayers for these 
places and the people buried in them, we 
would stand with our faces toward them. 

Fuad: Then why do you offer your 
prayers standing at the backside of these 
graves making the tombs your Qibla. 

J’afar: When we stand behind the 
graves, we have the Qibla only in our 
mind. These graves are located in front of 
us naturally, uncontrollably and without 
our intentions involved.  We never intend 
to stand in the direction of the graves.  
To be clear, I should say that this is very 
much like one who stands in the direction 
of Qibla with a tall building in front of 
him. Does it mean that one who stands in 
front of the building worships the build-
ing itself?!

Furthermore, all Muslim scholars say 
that it is permissible to offer prayers in the 
direction of the Qibla even in the polythe-
ists’ places of worship where there is an 
idol in front of him because he who is of-
fering prayer in there is not paying atten-
tion to the idol. In such a circumstance, is 
he worshipping the idol in front of him? 

Fuad: If, as per your saying, making 
buildings on graves is not a polytheistic 
act, then why on the basis of the fatwa 
of Hijaz scholars, did they destroy the 
mausoleums and tombs on the graves of 
your Imams and religious saints under the 
pretext that it was an act of worshiping 
someone other than God. 

J’afar: All the scholars of Hijaz did 
not issue such a verdict; there were a few 
of them who gave fatwa on the destruc-
tion of the tombs. One of the aged men 
of Medina told me that when the tombs 
of the Imams {in Baqi Cemetery} were 
ordered to be destroyed, some of the Hi-
jaz scholars denied the claim that making 
tombs was shirk (a polytheistic behavior); 
they said that building mausoleums and 
tombs was permissible and recommended 
according to the Islamic Shari’ah because 
God says: 

ْم َشَعاِئَر اللَِّ َفِإنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب َوَمن ُيَعظِّ

That (shall be so); And whoever re-
specteth the signs of God verily it is (the 
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