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من أهم صفات القيادة الرشيدة األب ّوة وعدم االحنياز إىل جهة دون
غريها من الرعية ،فإن القائد املو ّفق هو ال��ذي ينظر إىل اجلميع بعني
األب ّوة.
وقد راعى الشارع املقدس هذه املسألة وأخذها بعني االعتبار ،إذ إن
مجيع األنبياء والرسل واألوصياء كانوا يتميزون بصفة األب ّوة ،فال مييلون
إىل بعض وف��ق املصاحل أو العواطف ،بل كانوا يعاملون الناس وكأنهم
عياهلم.
وال خيفى أن من أبرز صفات األب أنه يغفر زلّة أوالده ّ
ويغض الطرف
عن تقصريهم حب ّقه ويتعامل معهم برحابة صدر ،ويشهد لذلك قول نيب
اهلل يعقوب على نبيا وآل��ه وعليه السالم ،حينما غفر زلّ��ة أبنائه ،فقال
يب َعلَْي ُك ُم ا ْليَ ْو َم يَ ْغ ِف ُر اللهُّ لَ ُك ْم َو ُه َو أَ ْر َح ُم
كما حكاه القرآن :قَا َل الَ تَثْ َر َ
ني.
الر مِ ِ
اح َ
َّ
بالطبع األب احلكيم هو ال��ذي ال يرتك عياله يتخبطون يف متاهات
ويصحح
النزاعات ،بل يسعى دائما إىل مجع مشلهم باليت هي أحسن ّ
هلم زالّتهم.
ومن يتص ّفح سرية النيب األعظم وآله األطهار يظهر له بوضوح
حالة األب ّوة عندهم ،وكيف أنهم بصدورهم الواسعة وحكمتهم البالغة كانوا
جيمعون اجلميع حتت رعايتهم.
وحتى اإلمام بقية اهلل األعظم عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف و هو يف غيبته
ينص فيه على ع��دم إهماله
الشريفة يرسل إىل الشيخ املفيد توقيعاً ّ
املؤمنني كما يف التوقيع الشريف :إنا غري مهملني ملراعاتكم ،وال ناسني
لذكركم ،ولوال ذلك لنزل بكم الألواء ،واصطلمكم األعداء.
ويف زمن الغيبة حيث أوكلت أمور األمة إىل الفقهاء األعالم جند أنهم
على م ّر التاريخ كانوا يظهرون حالة األب ّوة مع الرعية ويتعاملون مع الناس
وكأنهم عياهلم وأبناؤهم جيمعون مشلهم ويتألمّ ون ملصائبهم وال مييّزون
بينهم مهما كانوا خمالفني هلم.
وكشاهد على ذلك ينقل أن اجملّ��دد الشريازي عندما كان يسكن
سامراء أغرى بعض األهالي شبّانهم أن يتع ّرضوا للمجدّد وينالوا منه ،ويف
إحدى األيام أراد أحدهم ال��زواج ،فقال :ألذهب إىل اجملدد وأطلب منه
تكاليف الزواج ،فإن أعطاني فبها وإال وجدت حجة لالستمرار يف أذاه.
وبالفعل ذهب الشاب وطلب من اجملدّد أن يعينه يف زواجه ،فاستجاب
له وضمن له تكاليف زواجه ،فأسقط يف يد الشاب وأخرب والده بالقضية
فتعجب ،فما كان من األخري إال أن أخرب عشريته باألمر فجاءوا إىل اجملدّد
ّ

كلمة البدء

أبوة املرجعية الرشيدة
ّ

حاملني قرآنا وسيفاً كناية عن االنتقام أو الصفح.
وملا دخلوا عليه وأخ�بروه باألمر وبينوا فلسفة محلهم
للقرآن والسيف أجابهم اجملدّد ً
قائال :إنين ال أكن ألي مسلم
إال الو ّد واحملبّة ،وال داعي إىل السيف أبداً.
ونقل يف أحوال السيد اليزدي صاحب كتاب (العروة
الوثقى) أن االجنليز بعد أن سيطروا على الثورة طلبوا منه
أن يصطحب عائلته وخيرج من النجف األشرف كي ينتقموا
من أهلها ،فأجابهم السيدً 
قائال :إذا أردمت أن أخرج
مع عيالي فأهل النجف مجيعهم عيالي ،فاضطر االجنليز
إىلالرتاجع عن فعلتهم.
ويف العهد األخ�ير جتلّت يف آل ال�ش�يرازي الكرام هذه
اخلصلة املباركة ،فمن عهد املريزا مهدي الشرازي املقدس
املعروف جتد أن هذا البيت فتح أبوابه أمام الكل ،فال يكاد
يرجع أحد من داره خائباً أو خاسراً بل عادة ما يرجع بهموم
مكشوفة وحوائج مقضية.
وك��ذا احل��ال يف عهد جنله العظيم املرجع الراحل آية
اهلل العظمى السيد حممد الشريازي رائد املرجعية وقائد
الرعية ،فهو على ما عاناه من مضايقات ومشاكل عظيمة
تزيل همم ال��رج��ال كانت حالة األب� � ّوة فيه ملموسة لدى
اجلميع ،فال يكاد يلتقي به أحد إال ويالمس منه األب ّوة من
سؤاله عن أحواله وتف ّقده ألوضاع املسلمني واعتنائه بشؤونهم
إىل وصاياه املفيدة وسعيه احلثيث يف حل مشاكل الناس.
وال أنسى أب��داً كيف كان يعتين باملسلمني يف شتى
أحناء العامل ويص ّر على تثقيفهم وح ّل مشاكلهم وخالفاتهم
فيوصي مقلّديه بل وكل من يلتقي به باإلهتمام باملشاريع
وتوجههم
اخلريية اليت تس ّهل أمور الناس وحت ّل مشاكلهم ّ
حنو الدين والعقيدة.
وال�ي��وم وحن��ن نعيش يف عهد مرجعية احمل� ّق��ق الكبري
مساحة املرجع آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي دام ظله
ال��ذي مجع األم��ة على حمبّة أه��ل البيت واحل� ّ�ث على
خدمة املذهب ح� ّري بنا أن نعرف قدر هذا األب الرؤوف
وننضوي حتت قيادته ونعينه يف مسريته اخلالدة يف نصرة
املذهب ونشر معارف آل حممد.
ومن الرب هلذا األب الرؤوف أن نعينه يف مل مشل املؤمنني
وفصل خالفاتهم بدل أن نقحمه يف نزاعاتنا املختلفه ونتوقع
منه أن يقف اىل جهة دون أخرى.
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نسأل اهلل سبحانه بفضله الواسع أن يتقبّل من اجلميع الطاعات والعبادات
والزيارات واخلدمات ألهل البيت عليهم الصالة والسالم وأن يكون سيدنا وموالنا بقية
اهلل املوعود صلوات اهلل وسالمه عليه وعجل اهلل تعاىل فرجه الشريف يرعى اجلميع
برعايته وأن تكون كرمية أهل البيت فاطمة املعصومة عليها السالم وآباؤها األئمة
األطهار وأخوها اإلمام علي بن موسى الرضا عليهم السالم وأبناء أخيها صلوات اهلل
عليهم أمجعني شفعاء للجميع يف حوائج الدنيا واألخرة.
إنين أ ّوالً أشكر اجلميع على ما حت ّملوه من أعباء السفر للمواساة مبناسبة أربعني
رحيل الفقيد السعيد آية اهلل السيد حممد رضا احلسيين الشريازي قدس سره وإىل
روحه وأرواح املؤمنني الفاحتة.
كما وأغتبط اجلميع بالتوفيق العظيم يف هذه السفرة لزيارة األئمة األطهار اإلمام
أمري املؤمنني واإلمام احلسني وأخيه العباس وسائر األئمة األطهار عليهم السالم يف
العراق ،وقد قال اإلمام الصادق عليه السالم يف احلديث الصحيح املرو ّي عنه بالنسبة
لزيارة احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه ـ كما هو مضمون احلديث الشريف ـ  :إن كل
من لقي يف السفر تعباً ومشقة أكثر يكون ثوابه أعظم ويكون ذلك سبباً لقربه إىل أهل
البيت عليهم السالم أكثر.1
فهنيئاً ملن و ّفق هلذه الزيارة املقدسة وهنيئاً أكثر لكل من لقي التعب أكثر يف هذه
الزيارة.
كما وأذ ّكر يف هذه املناسبة اإلخوان واألخوات املؤمنني واملؤمنات باحلديث الصحيح
الشريف املرو ّي يف الكتاب الشريف كامل الزيارات ويف غريه أيضاً أن من زار احلسني
عليه السالم ماشياً كان له من األجر كذا وكذا ،ومن ذلك أنه عندما يعود من الزيارة ـ
أو عندما خيرج من كربالء بنية العودة إىل بلده ،ولعله بعد يف أرض كربالء ـ يأتيه ملك
من قبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يبلّغه سالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.2
4
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حاولوا أن تفوزوا بهذا الثواب العظيم ،بأن ترتجلوا من السيارة قبل وصولكم
كربالء باملقدار الذي يصدق أنكم جئتم إىل الزيارة مشياً ،خاصة الشباب والفتيات
من املؤمنني واملؤمنات الذين ميكنهم ذلك وإن كان هلم فيه مشقة ألن فيه الفوز
العظيم بأن يأتيكم َملَك ويبلّغكم سالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.
ومن صنع ذلك منكم ال يفوته وهو خيرج من أرض كربالء أن جييب على سالم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فيقول :وعلى رسول اهلل السالم.
ُ
اس يَد ُ
ْخلو َن يِف
بسم اهلل الرمحن الرحيم قال اهلل يف كتابه احلكيمَ « :و َرأَْي َت النَّ َ
دِي ِن اللهَِّ أَ ْف َو ً
اجا».3
عاش رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بعد بعثته املباركة يف مكة املكرمة قرابة ثالث
عشرة سنة ،ثم هاجر إىل املدينة املن ّورة فعاش فيها قرابة عشر سنوات .كانت حصيلة
ثالث عشرة سنة من حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ومن عمله وتبليغه واجتهاده
يف دعوة الناس إىل اهلل وإىل اإلسالم يف مكه املكرمة مئيت مسلم تقريباً ـ على اخلالف
املوجود يف التواريخ ،كاخلالف بني األمساء ،مثل إن هذين االمسني املتشابهني لشخص
واحد ام لشخصني؟ أو أن فالنا أسلم يف مكة أم يف املدينة؟
املهم أنه كانت حصيلة ثالث عشرة سنة من جهود رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله املضنية يف مكة املكرمة مئيت مسلم ومسلمة تقريباً .بعد ذلك هاجر رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله إىل املدينة املنورة وعاش فيها عشر سنوات وال أعلم كانت حصيلة
جهوده خالل هذه املدة ممن أسلم على يده؟ ال إحصاء عندي .إن شاء اهلل ميكن
لإلخوة املؤمنني واألخوات املؤمنات حتصيل جرد وإحصاء بذلك .ولكين هنا أذكر شيئاً
وهو أنه يف عام الوفود وحده وهي السنة التاسعة من اهلجرة أي أواخر وجود رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله يف املدينة املنورة ،آمن برسول اهلل من الرجال والنساء يف ك ّل يوم
مبعدل أكثر من مئيت شخص.
أي يف مكة جهود ثالث عشرة سنة كانت مئيت مسلم ومسلمة ،يف حني إن نتيجة
جهوده يف املدينة املنورة كانت يف اليوم الواحد أكثر من مئتني ،فما السبب يف هذا
الفرق؟ مع أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يف مكة هو رسول اهلل يف املدينة ومل
يتغري ،فهو ليس مثلنا ،بأن مل يكن ـ ً
مثال ـ ناضجاً أ ّوالً ثم نضج أو مل يكن عنده خربة
ثم حصل عليها أو أنه كان شاباً مل خيرب احلياة ثم كرب فخرب احلياة ،وإن هذه األمور
تصدق بالنسبة لنا ،وال تصدق بالنسبة إىل رسول اهلل ألنه صلى اهلل عليه وآله هو هو،
والوحي يف مكة هو هو الوحي يف املدينة ،والقرآن يف مكة هو هو القرآن يف املدينة ،فما
الذي تغري إذن؟
ً
لقد تغري ـ فيما تغيرّ ـ أمران ،صارا سببا هلذا الزخم العظيم من املسلمني؛ حبيث
أصبح قياس يوم يف املدينة مبا يعادل ثالث عشرة سنة يف مكة أو أكثر.
األمر األ ّول :إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يف مكة مل تكن عنده حريّة ،فلقد
كان ً
مكبال يعيش ديكتاتورية قريش ،بينما كان يف املدينة ميلك احلرية .فرمبا صلّى
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رسول اهلل يف املسجد احلرام مبكة وهناك أفراد أسلموا ولكن ال ينض ّمون إىل صالة وك��ان ع��د ّي بعد ذل��ك ـ يف احل��روب املفروضة على أم�ير املؤمنني يف اجلمل وصفني
رسول اهلل خوفاً من قريش وبطشهم ،ألنه إذا فعل ذلك املؤمن يكتشف أمره قريش والنهروان ـ حيارب حتت لواء أمري املؤمنني عليه السالم.
فيوقعون به أش ّد األذى ورمبا يؤدّي به إىل املوت بينما مل يكن األمر كذلك يف املدينة
مثل هذه األمور مل تكن لتظهر يف مكة املكرمة.
فكان النيب صلى اهلل عليه وآله يصلي مجاعة وخيطب وال أحد يهدده.
َج َد َّن
املثال الثاني :يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم بسم اهلل الرمحن الرحيم «لَت ِ
5
ِّ
َ
َ
ً
اس َع َدا َوة للَّذِي َن آ َم ُنواْ ا ْليَ ُهو َد َوالَّذِي َن أ ْش َر ُكواْ» فاهلل تعاىل يبدأ باليهود ثم
األمر الثاني :إن املشركني يف مكة خالل  13سـنة مل يكونوا يعلمون ما سيصنع أ َش َّد النَّ ِ
النيب صلى اهلل عليه وآله بالتاريخ ،بينما ظهر هذا هلم يف املدينة املنورة.
يثنيّ باملشركني.
فالناس يف مكة مل يكونوا يعرفون أن النيب صلى اهلل عليه وآله ماذا يصنع باألسرى
مع أنكم لو تتبعتم حروب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله اليت كلها دفاعية بال
وماذا يصنع باألعداء ،وماذا يصنع مع األصدقاء واألقرباء و ..ماذا يصنع باملال؟ ماذا استثناء ـ وكانت بالعشرات ـ ترون معظمها من املشركني ال من اليهود ،نعم هناك
يصنع يف احلرب ،وكيف يصنع إذا وضعت احلرب أوزارها.
أصابع خفية من اليهود تعني املشركني وحت ّركهم.
أذكر مثالني يف هذا اجملال لكي نصل إىل :ماهي مسؤوليتنا حنن يف الزمان ويف
فتلك حرب بدر وأُحد وحنني وكلها شنّها املشركون ،ويف األحزاب كان املشركون
هذه العصر ،وهناك مئات من األمثلة.
وغريهم من اليهود والنصارى.
وباألخص الشباب منهم والشابات ـ على أن يتابعوا
أشجع املؤمنني املُّقفني ـ
ولكن اهلل يبدأ باليهود بالعداء ـ مع ذلك ـ الحظوا الروايات والتاريخ وراجعوا
وإني ّ
ّ
اخلاصة والعا ّمة ـ أعلن
هذا األمر لكي جيمعوا هذه األمثلة يف مكان واحد ،وهي متف ّرقة يف شتى كتب التاريخ كتاب الكايف الشريف للكليين وكذا الصحاح الستة وكتب الفقه ّ
ويف شتات املوضوعات.
رسول اهلل يف موقف واحد ثالث موا ّد قانونية مرتبطة باملال فقال« :من مات وترك
ً
ً
ُ
ُ
املثال األول :سفانة بنت حامت الطائي أسرت خالل مواجهة مسلَّحة ضمن من أسر ماال فلوارثه» أي أن ال نأخذ ضريبة من اإلرث كما كان معموال به قبل االسالم سواء يف
معها من بين طي ،وجيء بها إىل
األنظمة امللكية أو العشائرية.
وق��ال« :من مات وترك َديناً
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله º ſǇřƼºº ƫœşƺºººƗŵƪººƌº ƟŏلšŚſŹŚưƯƉźºº Ɨ ƾººƷ ƭǈº
أو ضياعاً فإلي وعلي»6
يف املدينة املنورة أسرية .جلست
ّ ّ
ƮƸǀƬƗƶŤǀŝƪƷŏƲƯƲǀƯƺƈƘưƫřŠưŗǃřƹĽřƩƺſŹ
بضعة أيام يف املكان املعد للنساء
وه���ات���ان م����ا ّدت����ان؛ الثانية
من األسرى فم ّر رسول اهلل صلى ƀƫřال ƼƬƗ ƮƸǀƠƫŚŴƯƹ ƮƸǀƤƟřƺƯ ƖƯ ƮƸƘǀƴƇƹ ƭوالثالثة.
اهلل عليه وآل��ه على ذل��ك املكان
ال��ث��ان��ي��ة م��ع��ن��اه��ا :إذ مات
È
źǀƛŶƴƗŚƯƪƌƟŏƼƬƗơ
ƺ
ƠŤƿ
ƦƃǇƶƳŔƟƮƫŚƘƫř
Ë
ومعه أمري املؤمنني .فطلبت من
شخص وت���رك عائلة ومل يرتك
ً
أمري املؤمنني أن يتوسط هلا عند  ƭźŤŰţŵřƺººƯ ƲººƯƹŠƿŹŚƌůšǇŚººů ƲƯƲǀưƬƀưƫřهلم م��اال يعيشون به يأتون إىل
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وأنا ضامن ،وعل ّي أي بذميت.
ŠǀƗŚưŤūřŠƫřŶƗƲƯƹšŚƿ
ź
ůƲƯƹƱŚƀƳǅřơƺƤů
Ë
فأشار إليها أمري املؤمنني عليه
ال��ث��ال��ث��ة م��ع��ن��اه��ا :إذا مات
السالم أن هذا رسول اهلل فكلّميه ųŏƹŠǀƳŚƀƳœƹŠưůŹƲƯƹال ƲǀƳřƺƣƹŹŚƨƟŏƹŠǀƯŚſơشخص وعليه دي���ون ومل يرتك
ب��ن��ف��سِ��ك؛ ألن ال��ن��اس ع���ادة مل
م��االً ليؤدّى به دينه ،فالدائنون
ŌřŶƗǃřƻŶƗŏƼŤůśŸŬţŠǀƣřŹ
يكونوا جيرؤون أن يكلموا امللك،
ال ي��أت��ون إىل عائلته وإن كانوا
ً
فكان كثري من الناس يتصور أنه
ميلكون ماال ،بل يأتون إىل النيب،
ال ميكنهم أن يكلموا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.
كذلك فإلي وعل ّي ،أي أنا أؤدي دينه ،وأنا الضامن.
مير من ذلك املكان« :مات الوالد
يف الكايف الشريف أ ّن اإلمام الصادق عليه السالم يقول:
فقالت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وهو ّ
7
وغاب الوافد»
«وما كان سبب عا ّمة اليهود إال بعد هذا القول من رسول اهلل» .
ً
ً
فقال هلا صلى اهلل عليه وآله :من الوافد؟ قالت :أخي عد ّي بن حامت الطائي.
فلما كان اليهود أناسا حمبّني للمال ،رأوا أن اإلسالم ينفعهم أيضا؛ ألن أحدهم
[كان قد انهزم إىل أطراف الشام]
يب صلى اهلل عليه وآله) ضريبة عليها،
لو مات وكان عنده مال فال يأخذ احلاكم (الن ّ
ً
«وأنا بنت كريم وكان أبي يقري الضيف»
وإن مات وكان فقريا ال مال له ،فاحلاكم هو املتكفل بهم والضامن هلم .فأسلم عا ّمتهم
وذكرت عدة أمور من مكارم أبيها ،تريد القول أنها ال يليق بها أن تكون أسرية هنا .أي أكثريتهم.
هذا األمر أيضاً ظهر يف املدينة املنورة .أِي ظهر يف املدينة ماهو اإلسالم عملياً.
فقال هلا النيب :انظري من تثقني به حتى نبعثك معه.
ويف بعض التواريخ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عفا بسببها عن كل قبيلتها
هلذه وأمثاهلا ،يف السنة التاسعة من هجرة رسول اهلل ومسيت بعام الوفود كان
وأرجعهم ،وعادت هي وجاءت إىل أخيها وقالت له:
مبعدل كل يوم أكثر من مئيت شخص يؤمن برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،وما ذلك
يب.
إال نتيجة أمرين؛ هما :احلرية واإلعالم أي وصول حقيقة االسالم للناس.
قم اذهب إىل هذا فإنه ليس مبلك وإنه ن ّ
وجاء عدي وآمن برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بعد ما علم عد ّي بصنيع رسول
أما فاحلريات اليوم يف عصرنا هذا موجودة بنسبة كبرية يف بعض بلدان العامل،
اهلل صلى اهلل عليه وآله مع أخته وبسبب أنها بنت كريم (واملرء حُيفظ يف ولده) .4وبنسبة متوسطة يف كثري منها .أي ان األمر األول ـ الذي بسببه آمن برسول اهلل صلى
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اهلل عليه وآله الكثري ـ متحقق إىل حدّما وبنسبة وأخرى.
أما السبب الثاني فهو حباجة إىل جهود املؤمنني.
يف الصني أكثر من مليار إنسان معظمهم ك ّفار ،وفيها احلرية كذلك اهلند وكذلك
توجد احلرية يف الكثري من بلدان العامل السيما الغربي فبإمكانك أن تكون حاضراً فيها
بصوتك وقلمك عرب وسائل االتصال واإلعالم املتط ّورة ،فاحلرية موجودة واحلمد هلل،
ولكن الشيء املهم هو وصول اإلسالم احلقيقي إىل الناس يف الدنيا ،إىل هذه املليارات
من البشر الذين مل يعرفوا من اإلسالم إال امسه.
املهم أن يصل إليهم اليوم هذا ،فهذا االسالم األموي العباسي شوه صورة اإلسالم
احلقيقي .وإ ّن مالدى غري املسلمني يف العامل اليوم أفضل من إسالم بين أمية وبين
العباس ومتابعيهم.
اقرءوا التاريخ لرتوا تطبيقات اإلسالم االموي ومنها :قتل اإلمام احلسني عليه
السالم ،وسجن اإلمام الكاظم عليه السالم وقتله ،وسجن اإلمام الرضا عليه السالم،
وإن املأمون العباسي وللضغط على اإلمام عليه السالم س ّفره إىل «سرخس» وفيها كان
عليه السالم حمبوساً وكان يف قيد .واأللوف من أمثال ذلك.
ومثل هذا اليشجع الناس وال يدعوهم إىل اإلسالم.
أغار معاوية بن أبي سفيان على يد بسر بن أرطاة على جمموعة من املدن والقرى
التابعة ألمري املؤمنني وقتل منهم ـ ألنهم يدينون بإمامة علي بن أبي طالب عليه السالم
ال بإمامة معاوية ـ ثالثني ألفاً بني رجل وامرأة وطفل وطفلة .وملا رجع بسر إىل معاوية
وذكر له ذلك وقال :قتلتهم ألجلك أجابه معاوية :أنت مل تقتلهم بل اهلل قتلهم.8
وهذا الكالم تعلمه من معاوية ابنه يزيد ،وكذلك ابن مرجانه وأمثاهلما ،لذا قالوا
يف كلماتهم يف موارد متعددة ـ كما قالوا لزينب عليهاالسالم ـ كيف رأيت صنع اهلل
بأخيك احلسني عليه السالم؟
ً
مجيال.
فقالت :ما رأيت إال
ً
أي ما صنعه اهلل كان مجيال ومل يقتله وإمنا أنتم قتلتموه.
وإىل اليوم مازال خط بين أمية وبين العباس فنرى منهم قتل األبرياء من النساء
واألطفال والرجال العزّل الذين لبسوا يف حالة حرب معهم ،يف سيارات مفخخة وأحزمة
ناسفة وتفجريات هنا وهناك.
هذا اسالم بين أمية والشك أن ماعند الكفار أفضل منه.
فهم اليبشرون الناس بالتفجريات وقتل األبرياء وال ما ميارس يف سجون البلدان
االسالمية من تعذيب جسدي ونفسي.
إذاً أفضل دعوة إىل االسالم هي عرض ممارسات رسول اهلل واألئمة املعصومني
ثم أهل بيته عليهم السالم وصنيعهم مع موافقيهم وخمالفيهم على العامل فإنه َ
الشك
يتف ّوق على أفضل ماعند غري املسلمني من حاالت حضارية ومن مواد حترتم حقوق
اإلنسان ومن ح ّريات ومن عدالة اجتماعية ،ومن رمحة وإنسانية وأخالق سامية وأفكار
وقوانني راقية جتذب حتى أعدى األعداء.
فلو عرضت سرية النيب صلى اهلل عليه وآله واالمام علي عليه السالم على العامل
6
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عرب الفضائيات واالنرتنيت والكتب والصحف باملليارات وعشرات اللغات ـ كما يفعل
غرينا اليوم ـ لرأيت الناس يدخلون اليوم أيضاً يف دين اهلل أفواجاً ،والعتنق االسالم
عشرات املاليني من الناس.
ً
ً
ً
وهذه مسؤوليتنا حنن مجيعا ،نسا ًء ورجاال ،علماء وجتارا ،مثقفني وكسبة ،ومن
خمتلف األعمار والطبقات ،كل مبقدار ما أوتي من قهم وقوة ،حتى يصل إسالم حممد
وعلي صلوات اهلل عليهما وآهلما إىل العامل.
أنتم كلكم مؤمنون على اختالف مراتبكم تعرفون إسالم حم ّمد وعلي صلوات اهلل
عليهما وآهلما ،ومعتقدون بذلك وحتملتم املشكالت ومنها عناء السفر لزيارة عتبات
ومراقد أهل البيت ملاذا؟ ألجل شخص وافته املنية عرفتموه عن كثب أنه كان عارضاً
جيداً لإلسالم ،الفقيد السعيد آِية اهلل السيد حممد رضا الشريازي قدس سره .كان
يف جماله ومبا يستطيع عارضاً جيداً لإلسالم احملمدي العلوي.
وكان تعامله على خطي رسول اهلل وأمري املؤمنني.
وجذبكم علما َء وخطباء وجت��اراً وأس��ات��ذة جامعات وجامعني وكسبة ،مؤمنني
ومؤمنات وهذا مجعكم.
فإذا وصل هذا العرض إىل ألف مليون عابد صنم على وجه األرض ـ كما يقولون
ـ أو مسعته مليون بوذي ـ كما تقول بعض اإلحصائيات ـ أو كذا مليون يهودي أو الف
اس
مليون مسيحي كما تقول إحصائياتهم ،وسيكون األمر كما يف السابق َ و َرأَ ْي َت النَّ َ
يَد ُ
ْخلُو َن يِف ِدي�� ِن اللهَِّ أَ ْف َو ً
اجا وستتكرر احلالة نفسها فيقبل الناس وكل األديان
إىل االس�لام .قوموا بعرض مناذج من تاريخ النيب وأمري املؤمنني وسائر األئمة
املعصومني عليهم الصالة والسالم وكذلك العلماء السائرين على ّ
خطهم وخطاهم،
من علماء السلف ومن علماء هذا العصر ومنهم هذا الفقيد السعيد.
هذه مسؤولية اجلميع فحاولوا أن تكونوا عندها وإن كان يتطلب بعض اجلهد
وبعض العناء ،حتى تكونوا مجيعاً رجاالً ونسا ًء ّ
مبيضي الوجه عند رسول اهلل وعند
أهل البيت عليهم السالم.
أسأل اهلل التوفيق لي ولكم ،ورحم اهلل من أعاد الفاحتة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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نفحات خبرية

أح�ي��ا بيت مس��اح��ة امل��رج��ع ال �ش�يرازي دام ظ�ل��ه يف
مدينة قم املقدسة ذكرى استشهاد موالنا اإلمام عل ّي
اهلادي ،بإقامة جمالس العزاء صباح يوم األحد
ص��ب  1429للهجرة،
املوافق للثالث من شهر رجب األ ّ
حبضور العلماء والفضالء وط�لاب احل��وزة العلمية،
وض�ي��وف م��ن ال�ع��راق والبحرين ول �ن��دن ،ومج��ع غفري
من املؤمنني واملوالني ألهل البيت .وارتقى املنرب
اخلطباء األفاضل :الشيخ رسولي والشيخ يكانه والشيخ
قاضي ال��زاه��دي ،وحت � ّدث��وا ع��ن س�يرة م��والن��ا اإلمام
النقي ،ومناقبه الشريفة ،ودوره يف دحض الشبهات
واألباطيل اليت كان ير ّوج هلا أعداء الدين واملتلبّسني
بلباس اإلس�لام ،وما القاه من الظلم واألذى من
سالطني بين العباس لعنة اهلل عليهم وعلى من كان
قبلهم م��ن ب�ني أم �ي��ة .وك ��ان مم��ا ذك ��ره اخل�ط�ب��اء يف
أحاديثهم:
كان اإلمام اهلادي يف مسجد النيب فأتاه
مجاعة من أصحابه منهم أب��و هاشم اجلعفري وكان
ً
رجال بليغاً وكان له منزلة عظيمة عنده ،ثم دخل
املسجد مجاعة من الصوفية وجلسوا يف جانب مستدير
وأخذوا بالتهليل فقال :ال تلتفتوا هلؤالء اخلداعني
فإنهم خلفاء الشياطني وخم ّربوا قواعد الدين ،يتزهدون

ويتهجدون لصيد األن�ع��ام ،ال يهللون
لراحة األج�س��ام ّ
إال لغرور الناس وال يقللون الغذاء إال ملأل النسناس
واختالس قلب الدفناس ،أورادهم الرقص والتصدية
وأذكارهم الرتمن والتغنية ،فال يتبعهم إال السفهاء وال
يعتقد بهم إال احلمقاء ،فمن ذهب إىل زي��ارة أحدهم
فكأمنا ذهب إىل زيارة الشيطان ومن أعان أحداً منهم
فكأمنا أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان .فقال رجل من
أصحابه :وإن كان معرتفاً حبقوقكم؟
قال :فنظر إليه شبه املغضب وق��ال :دع ذا عنك
من اعرتف حبقوقنا مل يذهب يف عقوقنا أما ترى أنهم
أحسن طوائف الصوفية ،والصوفية كلّهم خمالفونا
وطريقتهم مغايرة لطريقتنا وإن هم إال نصارى وجموس
هذه األمة أولئك الذين جيهدون يف إطفاء نور اهلل واهلل
مت ّم نوره ولو كره الكافرون.
ومبناسبة ذكرى استشهاد كاظم أهل البيت موالنا
اإلمام موسى بن جعفر ،أقيمت جمالس العزاء يف
بيت مساحة املرجع الشريازي دام ظله يوم االثنني املوافق
األصب  1429للهجرة،
للخامس والعشرين من شهر رجب ّ
حضرها العلماء وطالب احلوزة العلمية ،وضيوف من
العراق واخلليج ،ومجع غفري من املؤمنني واحملبّني آلل
الرسول األعظم .وارتقى املنرب احلسيين اخلطباء

األفاضل حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ نظري منفرد
والشيخ زرك��ر والسيد البحريين وك��ان مما تناولوه يف
أحاديثهم مايلي:
• إ ّن ه��ارون العباسي لعنة اهلل عليه كان يقول
لإلمام موسى بن جعفر الكاظم :خذ فدكاً حتى
أردّها إليك ،فيأبى حتى أ ّ
حل عليه ،فقال :ال آخذها
إالّ حبدودها.
قال :وما حدودها؟
قال :إن حدّدتها مل تردّها.
قال :حب ّق جدّك إالّ فعلت.
ق��ال :أ ّم��ا احل � ّد األول فعدن ،فتغيرّ وج��ه الرشيد
وقال :إيها.
قال :واحل ّد الثاني مسرقند ،فأربد وجهه.
ق��ال :واحل � ّد الثالث إفريقية ،فاسو ّد وجهه وقال
هنيه.
قال :والرابع سيف البحر ما يلي اخلزر وأرمينية.
ق��ال ال��رش �ي��د :ف�ل��م ي�ب��ق ل�ن��ا ش� �يء ،ف�ت�ح��ول إىل
جملسي.
ّ
قال اإلمام :قد أعلمتك أنين إن حدّدتها مل
تردّها ،فعند ذلك عزم امللعون على قتل اإلمام.

ƾƴǀƀŰƫř ŚƋŹ ŶưŰƯ Ŷǀƀƫř Ľř Šƿō ŶǀƘƀƫř ŶǀƤƠƫř ŢǀŞƫř ƪƷŏ ƶǀƤƟ ƾƳŚŝźƫř ƮƫŚƘƫř ƪǀůŹ ƼƬƗ ŚÅ Ưƺƿ ƲǀƘŝŹŏ ŹƹźººƯ ŠŞſŚƴưŝ
šŚǀƈŴƄƫřƹŠǀưƬƘƫřşŻƺŰƫřśǈƏƹŌŚưƬƘƫřŚƷźƌůƲǀŝŐŤƫřƹŠŰţŚƠƫřžƫŚŬƯƮƫŚƘƫřƍŚƤƳƞƬŤŴƯƾƟƱƺƴƯŒưƫřƭŚƣŏƽŻřźǀƄƫř
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نفحات خبرية

بيت مساحة املرجع الشريازي :حيث أقيم جملس
الفاحتة يف بيت مساحة املرجع الشريازي دام ظله مبدينة
قم املقدسة صباح يوم األربعاء املوافق للسادس من شهر
األصب  1429للهجرة ،وحضره ضيوف من العراق
رجب ّ
والكويت والبحرين والسعودية وضيوف من أمريكا،
وبريطانيا ،والدمنارك ،ومجع من املؤمنني واحملبّني آلل
بيت الرسول األعظم .وألقى كل من فضيلة الشيخ
حسن العوامي مسؤول مؤسسة عني احلياة يف احلجاز،
وفضيلة اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ سعيد السعيدي
كلمة حول الفقيد الغالي.
:ƲƿŶŝŚƘƫřƲƿŻƭŚƯǅřŶŬƀƯ

من قبل مكتب مساحة املرجع ال��ش�يرازي

قم املقدسة
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دام ظله

أقيم جملس يف مسجد اإلمام زين العابدين مبدينة
قم املقدسة يف اليوم نفسه بعد صالتي املغرب والعشاء،
وحضره مندوبوا املراجع األعالم ،والعلماء ،والفضالء،
والشخصيات املختلفة وض��ي��وف م��ن ال��ع��راق والكويت
والبحرين والسعودية وأوروبا وأمريكا ،واجلماهري املؤمنة
م��ن ق��م وط��ه��ران و سائر امل��دن واحمل��اف��ظ��ات اإليرانية
األخرى .وألقى احملقق اإلسالمي حجة اإلسالم واملسلمني
الشيخ علي أكرب مهدي بور كلمة قيمة باللغة الفارسية
ذكر فيها جوانب من الكمال العلمي واألخالقي والعملي
للفقيد السعيد .وبعده ارتقى املنرب آية اهلل السيد
مرتضى القزويين القادم من مدينة كربالء املقدسة وذكر
جوانب من السمات العلمية واألخالقية والعبادية للسيد
الفقيد وع ّد رحيله خسارة كبرية للتشيّع .وكان ختام
هذه املراسم مراثي وأبياتاً شعرية شجية يف مصائب موالنا

قم املقدسة

مدينة إصفهان

اإلمام احلسني قرأها رادود أهل البيت احلاج
جليل الكربالئي.
ƱŚƸƠƇŏ

جملس تأبيين أقيم يف احلسينية الكربالئية يف مدينة
أصفهان ،ي��وم اخلميس املوافق للسابع من شهر رجب
األصب  1429للهجرة بعد صالتي املغرب والعشاء ،وارتقى
ّ
حجة اإلس�لام الشيخ اإلمامي الشريازي،
املنرب فضيلة ّ
وشارك ال��رادود احلاج جليل الكربالئي يف قراءة مراث
يف مصائب أهل البيت األطهار ،وأبيات شعرية يف حق
الفقيد الغالي آية اهلل السيد حممد رضا الشريازي.
وجمالس اخرى أقيمت يف العديد من املدن اإليرانية.
ŠſŶƤưƫřŌǈŝźƧºơřźƘƫř

أقام مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله الوارف

مدينة إصفهان

كربالء املقدسة

يف كربالء املقدسة ً
حفال تأبينياً باملناسبة تضمن :كلمة
املناسبة حجة اإلسالم واملسلمني السيد حسن القزويين،
وقصيدة للشاعر عودة ضاحي التميمي يف رثاء السيد
الفقيد ،وكلمة أسرة السادة آل الشريازي ألقاها حجة
اإلس�لام السيد حممد علي ال��ش�يرازي ،وقصيدة رثاء
للشاعر السيد حممد رضا القزويين ،ومراثي قرأها
ال���رادود احلسيين احل��اج جليل الكربالئي .وق��د متيز
احلفل حبضور شخصيات علمية وسياسية وعشائرية
وإعالمية ومت نقل وقائعه مباشرة عرب الفضائيات.
معرض يف كربالء :وب��ه��ذه املناسبة أق��ام ملتقى
شباب كربالء معرضاً فنياً لصور الفقيد السعيد.
وتضمن امل��ع��رض ص���وراً ع��ن ف�ترات م��ن حياة السيد
الفقيد يف كربالء املقدسة والكويت وقم املقدسة إىل
حني رحيله .وقد لقي املعرض إقباالً واسعاً من أهالي
املدينة والز ّوار.
šƺƨƫř

مدينة الكوت

ƢƄƯŵºŠƿŹƺſ

أق��ام مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله يف
دمشق جملساً تأبينياً مساء يوم األربعاء السادس من
شهر رجب1429هـ يف حسينية احلوزة العلمية الزينبية
حبضور مجع كبري من العلماء وممثلي مكاتب املراجع
ال��ع��ظ��ام واإلع�لام��ي�ين وجت��م��ع��ات ثقافية ،ومؤسسات
حسينية وخريية ،وحشد من اجلاليات العراقية واألفغانية
واإليرانية واآلذري��ة واهلندية والباكستانية املقيمة يف
سوريا وز ّوار السيدة زينب من ال��دول اخلليجية
ً
فضال ع��ن حضور اإلخ���وة م��ن البلد املضيف سوريا،
وألقى كلمة االفتتاح اإلعالمي األستاذ زكي النوري،
بعدها ألقى حجة اإلسالم الشيخ عبد األمري النصراوي
قصيدة يف رثاء الفقيد ،بعده ألقى حجة اإلسالم الشيخ
كمال معاش كلمة األسرة الشريازية الكرمية .وتضمن
اجمللس كلمة الشام اليت شهدت جمالس العزاء يف أكثر
من مدينة ،ألقاها األستاذ الشاعر صفوان البيضون.
ومن مملكة البحرين كانت كلمة لفضيلة الشيخ مجال
البحراني ،واختتم احلفل بكلمة حلجة اإلسالم الشيخ
فاضل احليدري.
Ţƿƺƨƫř

أقيم بديوان السيد الشريازي جملس حضره ثلة
من العلماء والفقهاء والشخصيات كان منهم فضيلة
حجة اإلس�لام واملسلمني السيد صباح شرب والنائبان
أمحد الري وصاحل عاشور والوزير السابق عبد اهلادي
الصاحل والنائب السابق عباس اخلضاري واحلاج كاظم
عبداحلسني ،وكان على رأس مستقبلي املعزّين فضيلة
حجة اإلسالم واملسلمني السيد أمحد الشريازي وشقيق
الفقيد آي��ة اهلل السيد مرتضى ال��ش�يرازي وع��دد من
أس��رة الفقيد ،وحضرت جمموعة كبرية من املؤمنني

الكويت

واملؤمنات .وش��ارك يف اجمللس الشاعر مزهر العلوي
الزيدي من العراق والسيد أمحد رضا القزويين .وألقى
حجة اإلسالم الشيخ عبد اجمليد آل عصفور من مملكة
البحرين كلمة باملناسبة ،وكذلك الشيخ الدكتور عيسى
اخلاقاني من دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ،وفضيلة
حجة اإلسالم واملسلمني السيد مصطفى القزويين.
وجمالس أخرى أقيمت يف دولة الكويت.
ŠƿŵƺƘƀƫř

أقامت مؤسسة أهل البيت يف اخلويلدية يوم
الثالثاء (ليلة األربعاء) املوافق  1429 / 7 / 5هـ ً
حفال
تأبينياً ،وألقى حجة اإلسالم السيد مهدي السادة كلمة
املؤسسة ،وبعدها كانت قصيدة للشاعر أمح��د حسن
القطان ،وخ��ت��ام احلفل كانت ق���راءة حسينية بصوت
مساحة الشيخ جعفر األمرد.
وجمالس أخرى أقيمت يف اململكة العربية.
ƾŝŵ

أقامت حسينية الرسول األعظم يف دبي اإلمارات
العربية املتحدة جملساً يف السابع من شهر رجب األصب
 1429للهجرة ،حضره مجع من املؤمنني والعلماء ،وارتقى
املنرب حجة اإلسالم الشيخ فواد احللواجي ،حيث حتدّث
عن فضائل السيد الفقيد اليت حصلت بعد رحيله
من الدنيا ،واختتم حديثه بذكر مصيبة موالتنا الصديقة
الكربى فاطمة الزهراء فهي صاحبة العزاء
ƱŶƴƫ

أقامت حسينية الرسول األعظم يف لندن جملساً
األصب 1429
يوم اجلمعة املوافق للثامن من شهر رجب ّ
للهجرة (امل��ص��ادف 2008/7/11م) ،حضره العلماء
والفضالء والشخصيات ،ومجع من املؤمنني واحملبّني

السعودية
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نفحات خبرية

أقامت هيئة اإلمام الصادق الدينية التابعة
للمرجعية الدينية يف النجف األش��رف ،وبالتعاون مع
حفال تأبينياً
مجعية شعراء أهل البيت يف واسطً ،
يف جامع ال��زه��راء الكبري حبضور العديد من ممثلي
املرجعيات واملكاتب الدينية يف احملافظة ومجع غفري
من الوجهاء واملواطنني ،وألقى كلمة اهليئة الشيخ حسن
البدري ،ثم كلمة مجعية شعراء أهل البيت ألقاها
رئيس اجلمعية األستاذ هادي املهاجر ،بعدها أنشدت
«فرقة إنشاد الزهراء» أناشيد باملناسبة وهي من كلمات
الشاعر هادي املهاجر ،ومت تغطية هذه املراسم من قبل
الفضائيات.
وجمالس اخرى أقيمت يف العديد من املدن العراقية.

سورية

دبي

لندن

آلل البيت األطهار ،وتضمن اجمللس :كلمة االفتتاح
للسيد أبو مهدي آل طعمة ،وكلمة لفضيلة الدكتور الشيخ
عبد األمري اهلويدي ،وكلمة للسيد صادق املوسوي رئيس
مؤسسة ال��ع��راق ل�لإع�لام وال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،وكلمة
فضيلة الشيخ مهدي الكعيب.
ŠǀŝƺƴŬƫřřŶƴƫźƿœ

أقامت اجلالية العراقية يف دبلن عاصمة إيرلندا
اجلنوبية جملس الفاحتة يوم اخلميس السادس من شهر
رجب املرجب  1429للهجرة املوافق لـ(،)2008/7/10
وذلك يف بيت السيد حسن احلالق ،وارتقى املنرب حجة

معرض ـ قم املقدسة

معرض ـ كربالء املقدسة

اإلسالم السيد عباس املوسوي.
ŠſŶƤưƫřƮƤŝƽŻřźǀƄƫřŶǀƤƠƫřƲƗƉźƘƯ

وبهذه املناسبة أقامت (مؤسسة حميي الشعائر
املهدوية الفقيه آية اهلل السيد حممد رضا احلسيين
الشريازي العاملية) معرضاً حتت عنوان قدّيس موعوديان
(قدّيس املنتظرين) ،يف مدينة قم املقدسة مقابل بيت
مساحة املرجع الشريازي دام ظله ،استمر لعشرة أيام.
وافتتح املعرض حجة اإلسالم السيد مهدي الشريازي
األصب 1429
يوم اجلمعة املوافق للثامن من شهر رجب ّ
للهجرة حبضور عدد من الفضالء واملؤمنني كان منهم

حجة اإلس�لام واملسلمني الشيخ عبد العظيم املهتدي
البحراني .وحوى املعرض حبوة الفقيد السعيد (ثيابه،
وعمامته ،وع��ب��اءت��ه ،وخ��امت��ي��ه ،وس��ج��ادت��ه) ،وص���وراً
عكست ج��وان��ب م��ن حياة السيد الفقيد ،وملفاً ض ّم
األخبار اخلاصة برحيل السيد الفقيد (جمالس التأبني،
تعازي املؤمنني و ،)..وبعض التصاميم اليت ص ّممها
بعض املؤمنني واملؤمنات مبناسبة رحيل السيد الفقيد،
والفتات ض ّمت كلمات للسيد الفقيد حول املعصومني
األربعة عشر
وباألخص حول موالنا املفدّى اإلمام
ّ
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.
املهدي املوعود ّ

نفحات خبرية

şŹƺ����ƇƮ�������ſŹ Š���Ƥ���ŝŚ���ƀ���Ưƾ����Ɵ
šŚǀƈŴƄƫř Ʋ�����Ư Š��ǀ��ƈ��Ŵ��Ƅ��ƫ
Ţưǀƣŏ ƾŤƫř  ŠƟƹźƘưƫř ŠǀƴƿŶƫř
ƮƣŠ��ƴ��ƿŶ��ƯŽŹřŶ�����ƯƻŶ�����ůœƾ���Ɵ
šŚŞƫŚƐƫřƻŶůœŢƧŹŚƃŠſŶƤưƫř
Šƿō ŶǀƘƀƫř ŶǀƤƠƫř şŹƺ��Ƈ Ʈſźŝ
ƾƴǀƀŰƫřŚƋŹŶưŰƯŶǀƀƫřĽř
���ƞƿźƄƫřƵźË ���ſ ŽŶ
Ë ƣ ƽŻřź��ǀ��Ƅ��ƫř
ŻŚůƹƼƫƹǃřŠŞţźƫřƼƬƗšŻŚŰƟ
ƮſŹƪƌƟŏşżŗŚūƼƬƗŚƸưſŹ
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من إرشادات مساحة املرجع الشريازي
خبصوص شهر رمضان املبارك

حن��ن مجيعاً حباجة إىل ت��روي��ض وانتباه
حبيث إذا دخل أحدنا شهر رمضان وخرج منه
يكون قد تغري ولو ً
قليال .وشهر رمضان املبارك
يغي نفسه.
هو مناسبة جيدة جداً لإلنسان كي رّ
فال توجد فرصة للرياضة الروحية ،وترويض
النفس أعظم من الصوم؛ ألن اإلنسان اخلاوي
البطن تقل شهواته ،كل حسب األجواء الروحية
ال�ت�ي ت�ق��رب��ه إىل اهلل ت �ع��اىل .وه ��ذه األج ��واء
الرائعة متوافرة يف شهر رمضان ،أي أن أجواء
هذا الشهر تساعد اإلنسان على ترويض نفسه.
فلنتخذ من هذا الشهر الكريم مناسبة لتغيري
أنفسنا فيه حقيقة.
كما ان شهر رمضان هو شهر اهلل سبحانه
وتعاىل ،اختص به دون باقي الشهور ،فهو شهر
لتنظيم حياة اإلن�س��ان والتغيري حنو األفضل
والتطهر من كل دنس ،والطاعة هلل سبحانه،
وفيه يغفر اهلل لإلنسان كل يوم وليلة أضعاف
خصه بليلة
ما يغفر يف سواه من الشهور ،كما ّ
القدر اليت هي أعظم من ألف شهر ،ويغفر اهلل
فيها ما ال يغفر يف غريها من الليالي واأليام،
وكذلك يغفر اهلل يف أوله ووسطه وآخره .فشهر
رمضان هو شهر «العفو العام» .فمن مل يُشمل
بالعفو فيه فهو الشقي حقاً.

الشيخ حممد تقي الشريازي ونكران الذات *

*  /من حماضرة (القيام هلل أبلغ املوعظة)لسماحة املرجع الشريازي ألقاها عام  1421للهجرة.
العدد (  ) 17رمضان املبارك  1429هـ
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قصة و عربة
ّ

(مفجر ثورة العشرين يف
كان املرحوم آية اهلل العظمى الشيخ حممد تقي الشريازيّ 
مرجعا ً
ً
دينيا كبرياً
العراق وحم ّرره من االستعمار اإلجنليزي وهو يف الثمانني من العمر)
ُعرف بالورع والتقوى ،حتى ّ
أن تالميذه عندما كانوا ُيسألون عن عدالته كانوا جييبون:
سلوا عن عصمته وهل هو معصوم أو ال( .والشك أنه غري معصوم)
العال الورع كان يفيت بأ ّنه ال جيوز استئجار غري العادل لقضاء ما فات
هذا الرجل مِ
امليت من صالة وصيام وإن كان ثقة ،بل يشرتط فيه العدالة .وال خيفى ّ
أن الفقهاء خيتلفون
أن جم ّرد الثقة ّ
يف هذه املسألة ،فبعض ال يشرتط العدالة ويرى ّ
بأن الشخص سيؤدّي هذه
ً
عادال ،بينما يشرتط آخرون ـ كالشيخ
الصلوات والعبادات يكفي وال يلزم أن يكون
حممد تقي الشريازي مث ً
ال ـ العدالة يف الشخص الذي يتقاضى أجوراً لقاء قضاء ما فات
امليت من صالة وصيام.
أن أحد املؤمنني جاء ً
ينقل املرحوم الوالدّ 
يوما إىل الشيخ (الشريازي) وشكا عنده
الفقر والعسر ،وطلب منه أن حي ّول إليه قضاء صالة أو صوم عن بعض األموات ولكن
الشيخ حممد تقي الشريازي اتفق أنه مل يكن آنذاك عنده من العبادات االستيجارية
شيء ،فاعتذر وقال:
ال يوجد عندي اآلن.
يسب
وملا كان الرجل (السائل) قد أض ّر به الفقر وضغط عليه مل يتمالك نفسه ،فأخذ ّ
العال الورع الذي كان تالمذته يرونه يف التقوى تالي تلو املعصوم)!
الشيخ (هذا مِ
وبعد بضعة أيام جاءوا للشيخ بصالة وصيام قضاء عن امليت أي جاء له بعض املؤمنني
وأعطاه ً
ماال الستئجار َمن يصلّي عن أبيه مث ً
ووجه
ال .وهنا بادر الشيخ حممد تقي الشريازي ّ
أحد أفراد حاشيته ليذهب بذلك املال إىل ذلك الرجل الذي س ّبه الستئجاره يف قضاء هذه
الصلوات!
تعجب هذا الشخص الذي هو من أصحاب الشيخ وحاشيته وقال :شيخنا ،ألستم
وهنا ّ
تشرتطون العدالة في َمن ُيستأجر للقضاء عن امل ّيت؟
ً
قال :بلى ،فقال :هذا الرجل على فرض أ ّنه كان عادال ولك ّنه فقد العدالة عندما
سب املؤمن حرام ،وارتكاب احلرام مسقط للعدالة .وال ّ
س ّبكم ،وكلنا نعلم ّ
شك أ ّنه
أن ّ
يصدق على الشيخ أ ّنه مؤمن ،فض ً
ال عن أ ّنه مرجع تقليد ومضرب املثل يف الورع والتقوى.
سب الفقراء للعلماء غري مسقط للعدالة .اذهب وأعطه املال؛ فإ ّنه
فتبسم الشيخ ثم قالّ :
ّ
ً
سب.
مل يكن ملتفتا حينما ّ
أجل ّ
إن َمن متلّكه حالة الغضب ال يشعر ما الذي يقول ،وخاصة الفقري الذي ال يدري
كيف يرجع بال قوت إىل عائلته ،وهو ال يتوقع الرد من العامل.
أجل ،كل هذا صحيح ،ولكن لو مل يكن نكران الذات عند الشيخ الشريازي ملا
قال ّ
مستعد لتح ّمل مسؤولية قضاء
ّ
إن الرجل مل يكن يشعر حني شتمين! خاصة وأ ّنه غري
صالة األموات وصيامهم من أجل فذلكة خلقية ،لكنه ّ
شخص ّ
أن هذا الرجل غري فاسق،
ّ
وإال ملا أعطاه املال لقضاء الصلوات وهو املشرتط للعدالة يف هذا األمر.

بني يدي املرجعية
Ë
Ɩūźưƫř şŹŚƿżŝ ƭŚƣ şźŬƸƬƫ ÎÑÏÖ ƮƔƘưƫř
ƱŚŞƘƃƹ ŜººƇ
Ë ǃř ŜūŹ ƽźƸƃ Ʃǈų
ƲƯŶƿŶƘƫřƶƬƓƭřŵƽŻřźǀƄƫřƾƴǀƀŰƫřơŵŚƇŶǀƀƫřƼưƔƘƫřĽřŠƿōŠůŚưſƾƴƿŶƫř
ŠſŶƤưƫř šŚŞŤƘƫř ŹřƹË Żƹ šŚǀƈŴƄƫřƹ ŠǀưƬƘƫř şŻƺŰƫř śǈƏƹ ŌǈƌƠƫřƹ ŌŚưƬƘƫř
ƮƸƴƯƱŚƧƮƫŚƘƫřƍŚƤƳƞƬŤŴƯƲƯƹŠǀƯǈſǅřŵǈŞƫřƲƯšŚƴƯŒưƫřƹƲǀƴƯŒưƫřƹ

بني يدي املرجعية

• مجع من األخوات واإلخوة أعضاء (محلة النور
ال��رض��وي) م��ن احل �ج��از ،وأوص��اه��م مس��اح�ت��ه بقوله:
اجتنبوا الغضب ما استطعتم كي تنالوا رضا اهلل تعاىل
ورضا املعصومني صلوات اهلل عليهم.
• مجع من األخ��وات واإلخ��وة أعضاء محلة (نور
الرضا) من احلجاز ،وقال هلم مساحته :جيدر باملؤمن
أن يقول ويعمل ما يرضي اهلل تعاىل وإن كان الناس ال
يرضونه ،وأن يتجنّب ما يسخط اهلل تعاىل من قول أو فعل
وإن كان يف ذلك رضا الناس.
• مجع من الز ّوار من السعودية وخاطبهم مساحته
بقوله :اع��زم��وا على أن تهتموا بالصالة وتعتنوا بها
وتؤدّوها يف أول وقتها .فمن يلتزم بهذا األمر سيكون اهلل
تعاىل يف عونه حتى يف أمور دنياهً ،
فضال عن اآلخرة.
• مجع من األخ��وات واإلخ��وة من مدينة سيهات
السعودية ،ور ّكز مساحته يف حديثه معهم على أن النيّة
الصاحلة هي اليت جتعل للعمل قيمة وأجراً.
• أعضاء محلة (نور الرضا )من السعودية،
وأوصاهم مساحته :اعزموا على أن ال يتأ ّذى أحد من
لسانكم أو أيديكم ،واطلبوا من اهلل ع ّز وج ّل ومن أهل
البيت األطهار العون على ذلك.
• مجع من األخوات واإلخوة أعضاء (محلة الشيخ
ح�س��ن ب��اق��ر) م��ن ال �س �ع��ودي��ة ،وق ��ال مس��اح�ت��ه :جيدر
باإلنسان ال��ذي يعطي أو يتصدّق القليل نسبة إىل ما
عنده أن ال يستهني مبا يعطيه أو يتصدّقه يف سبيل اهلل
سبحانه.
• أعضاء (محلة العقيلة) من القطيف السعودية،
وأ ّك��د مساحته أن حفظ اللسان وضبطه يوجب سالمة
اإلنسان ودخول اجلنة.
• آية اهلل السيد طيب اجلزائري من اهلند ،وتبادل
احلديث مع مساحة السيد حول أوضاع املسلمني يف تلك
البالد وباخلصوص أوضاع أتباع أهل البيت.
• السيد عبد اللطيف بن جاسم السكران نائب
حمافظ العاصمة البحرينية املنامة برفقة وكيل مساحة
السيد يف البحرين حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ عبد
الشهيد السرتاوي وعدد من الفضالء ،وأ ّكد مساحة السيد
دام ظله يف حديثه على خدمة الناس وح ّل مشاكلهم.
• مجع من طالب احل��وزة العلمية يف مدينة النجف
األشرف ،ويف مدينة كربالء املقدسة ،وأوصاهم دام ظله :على
12
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البيت

طالب العلوم الدينية أن يقتدوا بسرية أهل
ً
األخالقية ،ليكون هذا االقتداء مصداقاً طيّبا ملا حيملون
من علم.
• مجع من الز ّوار من السعودية ،وأوصاهم مساحته:
اعزموا على أن تبتعدوا عن األمور اليت حتجب الدعاء
ومنها الظلم وإعذار الظامل على ظلمه.
• مج��ع م��ن أس��ات��ذة وط�لاب احل��وزة العلمية من
كربالء املقدسة (مدرسة الع ّ
المة ابن فهد احللّي)
وأ ّكد مساحته يف حديثه أن مسؤولية أهل العلم اليوم هي
كشف التحريف الذي طال السنّة النبوية والتاريخ.
• مجع من ال��ز ّوار من السعودية ،وقال مساحته:
جي��در باملؤمنني أن يعملوا اخل�ير دوم ��اً ،وذل��ك أسوة
مبوالنا رسول اهلل.
• أع�ض��اء (محلة ن��ور الرضا )م��ن سيهات،
عجل اهلل تعاىل فرجه
و(محلة العقيلة) و(قافلة املهدي ّ
الشريف) من صفوى السعودية ،وق��ال مساحته :على
اإلنسان أن يعزم ويصمم على احلفاظ على إميانه وذلك
بأن يرتك الغضب.
• أع �ض��اء (مح �ل��ة العقيلة )م��ن القطيف
السعودية ،ور ّكز مساحته يف حديثه معهم على أن الرضا
مبا قسم اهلل ليس معناه أن ال يسعى اإلنسان يف رفع
مشاكله أو س ّد نواقص حياته أو دفع معاناته ،بل عليه أن
يعمل ً
عمال دؤوباً ويواصل نشاطاته ويبذل جهده وسعيه
ومع ذلك يقنع مبا قسمه اهلل عزّوج ّل له ،سواء رفعت
مشاكله أو نواقصه أو مل ترفع ،حتى يهنأ يف معيشته
وحياته وينال رضا اهلل ع ّز وج ّل.
• مجع من ال��ز ّوار السعوديني ،وب�ّي�نّ مساحته أن
حيب لنفسه ،وليس
حيب لغريه ما ّ
كمال املؤمن يف أن ّ
فقط يف االلتزام بالعبادات.
• وف��د م��ن ال�س��ادة الفضالء م��ن مدينة النجف
األشرف على مش ّرفها صلوات اهلل وسالمه .وخالل هذه
الزيارة عزّوا مساحة املرجع برحيل العامل الرباني آية
اهلل السيد حممد رضا احلسيين الشريازي ،وتبادل
احلديث مع مساحة السيد دام ظله ح��ول ش��ؤون احلوزة
العلمية املباركة وأوضاع الشعب العراقي الغيور.
• حجة اإلس�لام واملسلمني السيد حافظ رياض
عجل اهلل تعاىل
حسني النقوي رئيس جامعة املنتظر ّ
فرجه الشريف من اله��ور الباكستانية ،وق �دّم لسماحة

محلة (نور الرضا) من سيهات

طالب من النجف األشرف

ّ
زوار من السعودية

طالب من كربالء املقدسة

أخوات من مدينة يزد اإليرانية

رئيس جامعة املنتظر يف الهور الباكستانية

ّ
زوار من السعودية

ّ
زوار من البحرين

مسؤولو (جلنة إحياء العشرة املهدوية)

بني يدي املرجعية

ّ
زوار من السعودية

السيد دام ظله موجزاً عن أهم نشاطات وفعاليات اجلامعة،
وعن أوضاع أتباع أهل البيت يف باكستان.
• حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ فوزي آل سيف
من السعودية ،وأ ّكد مساحة املرجع الشريازي دام ظله يف
حديثه ضرورة تعريف سرية املعصومني األربعة عشر
وتعاليم السامية للعامل أمجع بأفضل السبل وأحسنها.
• مجع من ال��ز ّوار من السعودية ،وقال مساحته:
جيدر باملؤمنني أن يعزموا على أن يكون قلبهم رحيماً،
وأن يكون عملهم ّ
مؤطراً بالرمحة حتى يستجلبوا رمحة
اهلل تبارك وتعاىل ألنفسهم يف الدنيا واآلخرة.
• مج��ع م��ن األخ � ��وات واإلخ � ��وة أع �ض��اء (محلة
العقيلة )من مدينيت القطيف وصفوى السعوديتني،
وأ ّكد مساحته :ليعزم املؤمنون على حماربة النفس وترك
التكرب والتفاخر على اآلخرين بأية صيغة كان وجتاه أي
إنسان ،وأن يتحلّوا بالتواضع ،ومن التواضع نسبة ما يناله
اإلنسان ويراه من اخلري إىل اهلل تبارك وتعاىل.
• أعضاء (محلة نور الرضا )من السعودية،
وأوص��اه��م مساحته :اجتنبوا فعل م��ا حيجب الدعاء
واسألوا اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة.
• أع�ض��اء (محلة ال�ن��ور ال��رض��وي) م��ن األحساء
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) من
و(قافلة املهدي ّ
القطيف .وقال هلم مساحته :إن أردمت أن تتق ّربوا إىل
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف وأن
اإلمام املهدي املوعود ّ
يشملكم دعاءه فصلوا من قطعكم من أرحامكم.
• أعضاء (محلة غريب طوس) و(محلة العقيلة)
من السعودية ،وقال مساحته هلم :اعزموا وصمموا على
االلتزام مبحاسبة النفس كل ي��وم ،وواصلوا ذلك حتى
تكونوا عند األئمة األطهار وخصوصاً موالنا اإلمام املهدي
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف مرضيني أكثر.
املنتظر ّ
• أع �ض��اء (مح�ل��ة العقيلة) م��ن م��دي�ن��ة صفوى
السعودية ،وأ ّك��د مساحته :إن ص�بر اإلن�س��ان على ما
يواجهه من صعوبات ،وما يبتلى به من مشاكل ،جيعل
إميانه إمياناً ً
كامال.
• مجع من األخوات من مدينة يزد اإليرانية ،ور ّكز
مساحته يف حديثه على أن حسن اخللق هو من األمور
عجل اهلل تعاىل
ال�تي توجب نيل رض��ا اإلم��ام امل�ه��دي ّ
فرجه الشريف وتق ّربنا إليه ،أما سوء اخللق فإنه يوجب
البعد عن اإلمام.
• مجع من الوكالء وفضالء احل��وزة العلمية من
ال �ع��راق ،وخاطبهم مساحته بقوله :أنتم حيث نذرمت
أنفسكم لطلب العلم وملعرفة أحكام اهلل تعاىل ومعرفة
ثقافة أهل البيت حاولوا أن تكونوا مصداقاً بارزاً ملا
ذكره موالنا اإلمام الرضا« :يتعلّم علومنا ويعلّمها
الناس».
• مج��ع م��ن زائ��ري العتبات املقدسة م��ن مدينة
العوامية السعودية ،وأوصاهم مساحته :اعزموا على أن

تكون أخالقكم يف طول حياتكم حسنة مع اجلميع ،حتى
مع ذوي األخالق السيّئة واألع��داء ،وحاولوا أن تتحملوا
خلق اآلخرين وأن تصربوا على سوء خلقهم .فمن يتح ّمل
اآلخرين ويصرب على سوء أخالقهم وحيلم عنهم سيكون
أول ما حيظى به من اخلري بعد املمات هو أن قربه سيكون
حمل نعيم وراحة.
• مجع من طالب العلوم الدينية من مدينة كربالء
املقدسة ،وأ ّك��د مساحته :إن العلم املقرون بتقوى اهلل
سبحانه ه��و ال��ذي جيعل صاحبه عظيماً ،وخي �لّ��ده يف
التاريخ كما خلّد الشيخ املفيد والسيد الرضي واحمل ّقق
األردبيلي والشيخ األنصاري والسيد حبر العلوم رضوان
اهلل تعاىل عليهم أمجعني.
• حجة اإلسالم واملسلمني السيد حسن القزويين
إم���ام امل��رك��ز اإلس�ل�ام��ي ال�ك�ب�ير يف والي���ة ميشيجان
األمريكية ،وحجة اإلس�لام واملسلمني السيد مصطفى
القزويين إمام املركز الثقايف اإلسالمي يف لوس أجنلس.
وخالل حديثه معهما أ ّكد مساحة املرجع الشريازي دام
ظله ضرورة عرض اإلسالم احلقيقي املتمثل بسرية موالنا
النيب األك��رم وأه��ل بيته الطاهرين صلوات اهلل عليهم
للعامل أمجع.
• حجة اإلس�ل�ام واملسلمني السيد حممود حبر
العلوم املريدامادي مسؤول (مركز ولي العصر العاملي)
برفقة ع��دد م��ن الفضالء م��ن مسؤولي (جلنة إحياء
العشرة املهدوية املباركة) من حمافظة أصفهان .وبعد
أن بارك مساحته هلم جهودهم ومساعيهم بينّ أن نشر
ثقافة أهل البيت من خري األعمال وأفضلها.
• مجع من الفضالء والشباب من البحرين ،وقال
هلم مساحته :إ ّن حسن اخللق مع مجيع الناس ،والقيام
مبشاريع خريية تُفيد الناس وتنفعهم ،هي من األعمال
اليت تُبقي ذكر اإلنسان وختلّده.

زوّار من السعودية
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املهرجان العاملي الثامن لإلمام علي بن أبي طالب



ّ
واحلرية» أقيم املهرجان العاملي الثامن لإلمام علي بن أبي طالب برعاية
حتت شعار «اإلمام علي
(مركز الفردوس للثقافة واإلعالم) يف سورية والعراق ،شارك فيه مجع من املفكرين واألدباء والشعراء.
ً
ً
مسرحيا تناول جوانب خمتلفة من حياة اإلمام أمري املؤمننيّ 
عرضا
وتضمن املهرجان
قدمته فرقة
مسرح الغدير .وكان املهرجان باملوجز التالي:
14
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سورية :أقيم املهرجان ملدة ستة أيام من /21-16
متوز ،2008/يف سورية ،وكانت فعالياته كما يلي:

ŦƫŚŨƫřƭƺǀƫř

ح��ل��ب /ق��اع��ة دار ال �ك �ت��ب ال��وط �ن �ي��ة /السبت
2008/7/19م ،وشارك فيه :الشيخ الدكتور حممود أبو
اهل��دى احلسيين وألقى كلمة بعنوان (اإلم��ام منوذجاً
للتحرر من األه��واء) ،واألستاذ مصطفى عبد القادر
وكان عنوان كلمته (حرية التعبري عن الرأي عند اإلمام
علي ،)والشاعر فاضل حسن ،واألدي��ب الدكتور
سامي حالق اليسوعي ،وحجة اإلسالم واملسلمني السيد
جعفر الشريازي ،وعرض مسرحي.

ƩƹǃřƭƺǀƫřŠǀůŚŤŤƟǇř

دمشق /قاعة املركز الثقايف العربي يف كفرسوسة
األربعاء 2008/7/16م ،وش��ارك فيه :الشيخ الدكتور
حسن اجلمل ،والدكتور عبود قره وك��ان عنوان كلمته
(إنسانية اإلم��ام علي ،)واألس�ت��اذ الشاعر فريز
مسوني ،والكاتبة غفران ح��رب وك��ان عنوان كلمتها
(العبودية واحل��ري��ة يف فكر اإلم ��ام) ،وفضيلة السيد
حممد علي املسكي وألقى كلمة بعنوان (حرية الفكر
واالعتقاد يف أقوال وسرية اإلمام) ،وعرض مسرحي.

Ɩŝřźƫřƭƺǀƫř

مح��ص /ق��اع��ة امل��رك��ز ال�ث�ق��ايف ال �ع��رب��ي /األحد
2008/7/20م ،وش��ارك كل م��ن :فضيلة الشيخ عبد
الرمحن بن علي الضلع ،وفضيلة الشيخ يوسف خدام
وكان كلمته بعنوان (احلرية يف نهج البالغة) ،واألستاذ
الشاعر إبراهيم دي��وب ،وفضيلة الشيخ حسني دريّع
وك��ان ع �ن��وان كلمته (م�ف�ه��وم احل��ري��ة يف فكر اإلمام
علي،)وعرض مسرحي.

العراق :كربالء املقدسة :ويف ذك��رى مولد موالنا
اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 13( رجب
األصب  1429للهجرة) أقيم املهرجان من قبل (مؤسسة
ّ
الرسول األكرم الثقافية) ـ فرع كربالء املقدسة ـ
و(مركز ال�ف��ردوس للثقافة واإلع�ل�ام) يف قاعة فندق
الفنار وسط مدينة كربالء املقدسة ،وكانت فقراته ما
يلي:
• كلمة مؤسسة الرسول األكرم الثقافية ألقاها
ثقة اإلسالم الشيخ صاحل اجملاهد.
• حبث للدكتور عباس زب��ون أستاذ القانون يف
جامعة كربالء.
• قصيدة للشاعر األدي ��ب السيد حممد رضا
القزويين.
• حبث حلجة اإلس�لام واملسلمني الشيخ حسني
األمريي.
• قصيدة شعبية لعريف احلفل الشاعر واإلعالمي
مهيمن األسدي.
• ويف ختام احلفل و ّزع حجة اإلس�لام واملسلمني
الشيخ ناصر األس��دي ه��داي��ا على أص�ح��اب الفضيلة
واألساتذة الذين شاركوا يف املهرجان.

ƾƳŚŨƫřƭƺǀƫř

نفحات خبرية

دمشق/السيدة زينب/قاعة احل��وزة العلمية
الزينبية /اخلميس 2008 /7/17م ،وش ��ارك فيه:
فضيلة الشيخ خالد امل ّ
ال من العراق ،والشاعر عيسى أبو
علوش ،واألستاذ نبيل حمسن وكان عنوان كلمته (صيانة
احلريات يف حكومة اإلم��ام علي ،)والدكتور نزيه
احلسن ،وحجة اإلسالم الشيخ عبد اجمليد العصفور من
البحرين ،وعرض مسرحي.

žƯŚŴƫřƭƺǀƫř

ال� �س ��وي ��داء /ق��اع��ة م��س��رح الرتبية/االثنني
2008/7/21م ،وشارك فيه :الدكتور عوض العر وألقى
كلمة بعنوان (احلرية الفكرية عند اإلمام علي،)
واألستاذ الشاعر أمحد إبراهيم ،وفضيلة الشيخ كميل
نصر وكان عنوان كلمته (حرية اإلنسان حمور احلياة)،
وحجة اإلس�لام واملسلمني الشيخ حممد احلسون من
إيران ،وعرض مسرحي.
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يف يوم األربعاء املوافق للثالث عشر من شهر رجب
األص� ّ�ب  1429للهجرة ذكرى مولد موالنا اإلم��ام أمري
املؤمنني علي بن أبي طالب ويف يوم األربعاء املوافق
للسابع والعشرين من شهر رجب  1429للهجرة ذكرى
عيد مبعث سيد الكائنات موالنا الرسول األعظم
وف��د العلماء وال�ف�ض�لاء ،وز ّوار وض�ي��وف م��ن العراق
واخلليج ،وط�لاب احل��وزة العلمية ،ومج��ع من احملبّني
وامل��وال�ين آلل النيب املصطفى على بيت املرجع
الشريازي دام ظله مبدينة قم املقدسة ،وقدّموا التهاني
والتربيكات لسماحته.
ومبناسبة حلول األعياد الشعبانية املباركة :ذكرى
مولد م��والن��ا اإلم��ام احلسني3( ش�ع�ب��ان) ومولد
سيدنا أب��ي الفضل العباس 4( شعبان) ومولد
موالنا اإلم��ام زي��ن العابدين5( شعبان) ،ومولد
منقذ البشرية من اجلور والظلم موالنا اإلمام املهدي
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف ( 15شعبان)،
املوعود ّ
وفد أيضاً على بيت مساحة املرجع الشريازي دام ظله
العلماء والفضالء وال��ز ّوار من العراق واخلليج وسورية
وأمريكا وأوروب ��ا ،وم��ن امل��دن واحملافظات اإليرانية،
ومجع غفري من املؤمنني واحملبّني حملمد وآله الطاهرين،
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،وقدّموا التربيكات
ربكاً
والتهاني لسماحة املرجع ال�ش�يرازي دام ظله .وت ّ
بهذه األعياد املباركة اعتمر العمامة على يد مساحة
املرجع الشريازي دام ظله عدد من طالب العلوم الدينية،
وأوصاهم مساحته بااللتزام بالتقوى والتحلّي باألخالق
اإلسالمية الفاضلة والسعي يف خدمة الناس ،وقضاء
حوائجهم.
16
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دب��ى :ومبناسبة ه��ذه األع �ي��اد امل�ب��ارك��ة أقامت
لا بهيجاً
حسينية ال��رس��ول األعظم يف دب��ي ح�ف� ً
حضره مجع من املؤمنني ،وألقى قصائد شعرية كل من
الشاعر السيد هاشم اهلادي من مصر ،والشاعر عبد
اهلل جواد من البحرين ،والشاعر أبو زكي .وشارك األخ
حممد معاش من العراق ،وحجة اإلسالم الشيخ فؤاد
احللواجي ،بإلقاء كلمات .وشارك الرادود جواد املؤذن
بقراءة مدائح.
مملكة البحرين :وبهذه املناسبة املباركة والعظيمة
أقامت حسينية القصاب يف العاصمة البحرينية املنامة
ً
حفال بهيجاً حضره مج��ع م��ن املؤمنني واحملّ��ب�ين آلل
البيت األطهار ،وش��ارك يف إحيائه وكيل مساحة
املرجع الشريازي دام ظله حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ
عبد الشهيد السرتاوي ،ورادود أهل البيت احلاج
باسم الكربالئي.
كندا :وأقامت مؤسسة البتول فاطمة يف كندا
ً
حفال بهيجاً ليلة ذك��رى مولد م��والن��ا اإلم��ام املهدي
املنتظر حضره مج��ع م��ن املؤمنني واحملّ��ب�ين آلل بيت
ال��رس��ول األعظم ،وألقى كلمة باللغة اإلجنليزية
الشاب اجلامعي عباس بنجو ،ومدائح قرأها املال سعيد
ص��احل من لبنان وامل�لا حسن الدمرجي من العراق،
وقصيدة شعبية للشاعر العراقي أب��و ميعاد األسدي،
ومدائح قرأها احل��اج أب��و مصطفى الشكرجي ،وكلمة
حلجة اإلس�لام الشيخ حيدر اخلفاجي ،وكلمة اخلتام
ألقاها حجة اإلسالم الشيخ صادق اجملاهد .ومت عرض
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف
احلجة ّ
فيلم وثائقي عن موالنا اإلمام ّ
باللغة اإلجنليزية وهو من إنتاج حجة اإلس�لام الشيخ

حيدر اخلفاجي وإلقاء الشاب عباس بنجو.
أمريكا :ومبناسبة ذكرى مولد موالنا اإلمام القائم
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف ،أقام
من آل حممد ّ
مركز اإلمام عل ّي يف العاصمة األمريكية واشنطن،
ً
حفال بهيجاً ،حضرته اجلالية املسلمة العربية واإليرانية،
وأُلقيت كلمات باللغة العربية والفارسية واإلجنليزية
عجل
حول فلسفة االنتظار ،وصفات املنتظرين لإلمام ّ
اهلل تعاىل فرجه الشريف.
النرويج :وأقيم يف حسينية أ ّم البنني يف أوسلو
عاصمة النرويج حفل حضره مجع من املؤمنني املقيمني
يف النرويج وم��ن أملانيا والسويد وال��دمن��ارك .وألقى
قصائد شعرية كل من :ميثم الشمري والسيد حممد
رائد وحيدر العطار والسيد ياسني ح��ردان الساعدي.
وألقى األخ أمح��د احل�لاق وحجة اإلس�لام الشيخ أبو
جعفر التميمي وحجة اإلسالم الشيخ حسن الرحياني
كلمات باملناسبة.
السويد :أحيى أتباع أهل البيت وحمبّوهم من
أبناء اجلالية املسلمة املقيمة يف السويد مناسبة النصف
عجل
من شعبان ذكرى مولد موالنا املفدّى اإلمام احلجة ّ
اهلل تعاىل فرجه الشريف بإقامة احتفال ديين بهيج وذلك
يف حسينية سيد الشهداء يف يوتوبوري السويدية حبضور
مجع من املؤمنني واملؤمنات .وألقى السيد علي القصري
أبياتاً شعرية ،وبعده قرأ احلاج حممد جليل قصيدة شعرية
للشهيد السعيد آية اهلل السيد حسن الشريازي ،وقرأ
حجة اإلسالم الشيخ عبد األمري اخلفاجي أبياتاً شعرية
ثم ألقى كلمة قيمة باملناسبة.

راية قبة الروضة احلسينية املشرفة يف حفل مركزاإلمام علي 

حفل مركز اإلمام علي  يف واشنطن

احتفال مركز اهلدى الثقايف يف النرويج

حسينية القصاب يف العاصمة البحرينية

حفل حسينية سيد الشهداء يف يوتوبوري السويدية

حفل مؤسسة البتول  يف كندا
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زيارة العلماء لسماحة املرجع الشريازي يف عيد  15شعبان

املؤمنون يهنئون مساحة املرجع الشريازي
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• العلم النافع سبيل النجاة

إصدارات جديدة

صدر عن مؤسسة الرسول األكرم  الثقافية كتاب
جديد محل العنوان (العلم النافع سبيل النجاة) .وهو
عبارة عن تقرير حماضرات مساحة املرجع الشريازي
دام ظله اليت كان يلقيها مساحته يوم األربعاء من ك ّل
أسبوع على طالب العلوم الدينية ،وكلمات ووصايا قيّمة
لسماحته خالل لقائه بوفود من أهل العلم من أساتذة
وط� ّ
لاب احل��وزات واملعاهد واجلامعات وأئ ّمة اجلمعة
واجلماعة واملبلّغني من إيران والعراق وأقطار أخرى.
يقع الكتاب يف ( )360صفحة من القطع الوزيري
(.)19×12
• الشريازي آية األخالق

كما أص��درت (هيئة حممد األم�ين) كتاباً جديداً
محل العنوان (الشريازي آية األخالق) ،وهو من إعداد
الشيخ عادل املعيلي .ويضم الكتاب موجزاً عن سرية
الفقيه ال��راح��ل آي��ة اهلل السيد حممد رض��ا احلسيين
الشريازي وأخ�لاق��ه وعبادته ونشاطاته ،وم��ا قيل
حب ّقه ،وعن مراسم تأبينه ،وقصص من حياته يرويها
أحد من عاصر الفقيد السعيد منذ طفولته وهو األستاذ
إب��راه�ي��م غ�ل��وم حسني الري ،ومقتطفات م��ن كلمات
الفقيد الشريازي ،وآخر ماكتبه وما أوصى به الفقيد
أعلى اهلل درجاته.
يقع الكتاب يف ( )188صفحة من احلجم الرقعي
(.)17×10
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• املسائل اإلسالمية باإلجنليزية

من أجل نشر تعاليم أئمة أهل البيت اهلداة األطهار
 يف العامل وذلك بتعريفها للبشرية مجعاء ،مت مؤخراً
إصدار كتاب الرسالة العملية (املسائل اإلسالمية) باللغة
اإلجنليزية .وهو الرسالة العملية املطابقة لفتاوى املرجع
الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين
الشريازي دام ظله اليت تشتمل على مسائل شرعية يف
مجيع األبواب الفقهية من الطهارة إىل الديات واملسائل
املتجددة.
ترجم الكتاب فضيلة الدكتور زهري أوليابك ،ويقع
يف ( )353صفحة من القطع الوزيري (.)19×12

• الدر املنتقى من كالم السيد الرضا

وصدر مؤخراً كتاب حتت عنوان (الدر املنتقى من
كالم السيد الرضا) عن (شبكة أنا شيعي العاملية) يف
مدينة النجف األشرف .وهو من تأليف األخت املك ّرمة
(أ ّم السادة) وعن حمتواه كتبت يف مقدمته :إن كلمات
السيد حممد رضا الشريازي هلا من التأثري الكبري
بشكل عجيب حيث ترتك األثر البالغ يف النفوس .وملا
كنت من املتابعات لكلماته يف حياته وبعد وفاته قررت
أن أمجع ما استفدته من كلماته وأهدي ثوابها إىل روحه
الطيبة الطاهرة ،وأكون بذلك قد قدمت ولو شيئاً يسرياً
عن هذه الشخصية النادرة احلدوث .ويقع الكتاب يف 70
صفحة من القطع اجلييب (.)12.5×8
من أقوال مساحة املرجع الشريازي:

ال� �ع� �زّة وال� �ك ��رام ��ة اإلنسانية،
والضمان االجتماعي الذي طبّقه نيب
اإلسالم صلى اهلل عليه وآله واإلمام
أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين ع�ل��ي ب��ن أب��ي طالب
ص �ل��وات اهلل عليه عملياً ،ال يوجد
نظري له يف مكان من العامل ،كما ال
وج��ود ألي ق��ان��ون يضاهي القوانني
الراقية املوجودة يف اإلسالم.

للمرة الرابعة
زيارة الروضة العسكرية املطهرة ّ
نظمت مؤسسة ال��رس��ول األعظم يف مدينة
كربالء املقدسة ،احلملة الرابعة لزيارة املرقد الطاهر
لإلمامني العسكريني يف مدينة سامراء املقدسة،
حيث انطلقت صباح يوم اخلميس  19شعبان ّ
املعظم
 1429للهجرة قافلة م��ن أم��ام مبنى مكتب مساحة
املرجع الشريازي الكائن يف شارع القبلة ض ّمت أكثر من
مثانني زائر من أبناء مدينة كربالء وجمموعة عوائل
من الز ّوار الكويتيني الذين قصدوا العراق لزيارة املراقد
املقدسة لألئمة األطهار .وتصدر القافلة عدد من
الشخصيات الدينية ومسؤولي املؤسسة والعاملني فيها،
كان منهم فضيلة حجة اإلسالم السيد مصطفى جنل
مساحة آي��ة اهلل السيد جمتبى ال�ش�يرازي من لندن،
وحجة اإلسالم واملسلمني الشيخ علي حيدر املؤيد من
الكويت وحجة اإلسالم الشيخ القحطاني ،والسيد عارف
نصر اهلل املشرف العام ملؤسسة الرسول األعظم.
وحال وصوهلم إىل مركز مدينة سامراء توجه الزائرون

إىل املرقد الطاهر لإلمامني العسكريني الذي يشهد
حالياً املراحل التمهيدية إلع��ادة إعماره بعد تع ّرضه
حلادثيت التفجري اآلثم واجلبان من قبل زمر اإلرهاب
التكفريي .وبعد أداء مراسيم الطواف والزيارة للضريح
املط ّهر أق��ام وف��د القافلة ً
حفال دينياً داخ��ل الروضة
العسكرية الشريفة مبناسبة ذكرى املولد املبارك ملوالنا
عجل اهلل تعاىل فرجه
احلجة بن احلسن ّ
املفدّى اإلمام ّ
الشريف.

ƽŻřźǀƄƫřŶưůŏŶǀƀƫřƲǀưƬƀưƫřƹƭǈſǅřŠŬůŠƬǀƌƟ
التمسك بأهل البيت  امتثال للقرآن ولتعاليم الرسول 
ّ

نفحات خبرية

يف خطبة ص�لاة ي��وم اجلمعة امل��واف��ق للسابع
والعشرين من شهر شعبان ّ
املعظم  1429للهجرة،
ويف مج��ع ح��اش��د م��ن امل�ص�لّ�ين يف مسجد اإلمام
الشريازي  ببنيد القار يف دولة الكويت تط ّرق
جن��ل مس��اح��ة امل��رج��ع ال �ش�يرازي دام ظله حجة
اإلس�لام واملسلمني السيد أمح��د ال �ش�يرازي إىل
م��وض��وع االم��ام��ة وب�ّي�نّ أب �ع��اداً مهمة م��ن حديث
الثقلني املروي عن موالنا رسول اهلل ،وداللته
الواضحة واجلليّة على أهل البيت األطهار صلوات
اهلل عليهم.
كما دع��ا السيد أمح��د ال �ش�يرازي املسلمني
التمسك بأهل بيت رسول اهلل األطهار
مجيعاً إىل ّ
صلوات اهلل عليهم أمجعني وذلك امتثاالً ألوامر
القرآن الكريم وتعاليم موالنا الرسول األكرم صلى
اهلل عليه وآله.
جدير بالذكر ،أن ُخطب اجلمعة للسيد أمحد
ال��ش�ي�رازي ت�ب��ث ع�ل��ى ق�ن��ات��ي ال��زه��راء واألن���وار
الفضائيتني.
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ũřƹŻǈŝšŚŝŚƄƫřƹśŚŞƄƫřƲǀƿǈƯƭƺǀƫřơřźƘƫřƾƟ
Ūƿƹżţ ƱŚŬƫ žǀſŐţƹ ŌǇŒººƷ źƯŐŝ źǀƨƠŤƫř ƭżƬǀƟ
ŚƴǀƬƘƟŵŚƀƠƫřżƧřźưƫŚŝřƺţŐǀƫƲǀǀŝźƜƫřŹŚƔŤƳřƱƹŵ
ÅŚƘƿźſ ƪưƘƫŚŝ ŏŶººŞº Ƴƹ ƎººǀºŴºƫř ƝźººƐºŝ ƥŚººƀº Ưǅř
źǀŞƨƫřƾººƗŚººưºŤºūǇřƕƹźººƄºưºƫřřŸººƷ ƾººƟ ƭŚººƸº ſǅřƹ
ƪƷŏƲƗƲƿŶǀƘŞƫřƹƲǀǀŝźƛƲƯـƲƿźųǁřƕŶƳǇƹ
ƱŐƄƫřřŸƸŝşŹŵŚŞưƫřƭŚƯŻƱƺưƬŤƀƿـŢǀŞƫř

ان �ط�ل�اق��اً م��ن ذل ��ك ت �ظ��اف��رت ج �ه��ود اخلريين
والطيبني يف العمل املتواصل بتأسيس املؤسسات اخلريية
واملستوصفات واملستشفيات ورعاية األيتام وطباعة الكتب
 ومن تلك،وإقامة املشاريع اخلريية خدمة للصاحل العام
 وهي. اخلرييةاملؤسسات مؤسسة فاطمة الزهراء
وباألخص
مؤسسة إنسانية خريية تهتم بأمور الشباب
ّ
،الزواج الذي يعترب من القضايا األساسية لدى الشباب
 هـ1429  ) رمضان املبارك17 ( العدد

20

أحيوا أمرنا

Ľř Šººƿō ŠůŚưſ źǀŞƨƫř ƾƴƿŶƫř Ɩūźưƫř ƩƺƤƿ
:ƶƬƓƭřŵ ƽŻřźǀƄƫřƾƴǀƀŰƫřơŵŚƇŶǀƀƫřƼưƔƘƫř
ŠƬǀƬƣƹ ŠŞƘƇƹ ŠưƬƔƯ ÅřŵƺººƤº Ɨ ơřźººƘº ƫř ƁŚººƗ ŶƤƫ
ƹŏ ŲƿŹŚŤƫř ƾƟ źǀƔƴƫř ŠưƿŶƗ ƪƤƳ Ʈƫ Ʊœ źǀƔƴƫř
ŠƬƿƺƏ ÅřŵƺƤƗ ƼƳŚƗƹ ƪººƣǃř ƼƬƗ ơřźƘƫř ŲƿŹŚţ ƾƟ
Ƽƫœ ŚººƯƹ ƪǀƸŬŤƫřƹ ƂƐŞƫřƹ śŚºº ƷŹǅřƹ ƩżƘƫř ƲƯ
Ç
ŸŗŶƴƘƟƮƫŚƘƫřƾƟŠƿŹƺţŚŤƨƿŵƼŤƗŏƪƓƾƟƦƫŷ
ƲǀƴſƁŚƗƽŸƫřƾƣřźƘƫřƱŐŝƩƺƤƫřƾƸƿŶŞƫřƲƯ
şźǀŨƨƫřšŚūŚǀŤůǇřƶƣƺË ƐţƦƫŚůƭǈƓƾƟŠƿŵŚưŤƯ
šŚŘưƫřƼƫœŠūŚŰŝƪŞƤŤƀưƫřơřźƗšŚƸŬƫřƪƧƲƯ
ŠǀŰƈƫřƹŠǀưƬƘƫřżƧřźưƫřƹšŚƀſŒưƫřƲƯšŚŘưƫřƹ
ƱƹŚƘţ ƲƯ ŶŝǈƟ ŚƷźǀƛƹ ŠǀƳŚƀƳǅřƹ ŠƿŵŚƈŤƣǇřƹ
ŹŶƤŝƹ ƶŞƀŰŝƹ ƵŹŚººƏœ ƾƟ  ËƪººƧ ƮƷźƟŚƔţƹ ƖǀưŬƫř
ŠǀƗŚưŤūǇřƹŠǀƫŚưƫřƹŠǀƬưƘƫřƹŠƿźƨƠƫřƶţŚƣŚƏ

ƼƫœŠƀſŒưƫřƝŶƸţ

 .1تثقيف العوائل واألُسر ألجل تسهيل أمور زواج
أبنائهم.
 .2تزويج الشباب ودعمهم ،وذلك بتهيئة مستلزمات
باألخص
وضروريات الزواج وتقدميها جماناً هلم ،ومنها
ّ
تهيئة أثاث وفراش غرفة النوم.
 .3مساعدة األرامل واأليتام.
 .4مساعدة املصابني باألمراض املزمنة وصعبة
العالج.
 .5التك ّفل بأمور األموات الفقراء كغسلهم وتكفينهم
ودفنهم.
 .6تعليم وتأهيل الشباب والشابات للزواج من خالل
إجياد فرص عمل هلم.
 .7طبع الكتب وامل �ق��االت املتخصصة بالقضايا
االجتماعية والزوجية لرفع املستوى الثقايف.
ومبا أنه جيب لكل عمل ونشاط أن يكون له مكان
ينطلق م�ن��ه ،ك��ان الب��د م��ن إن �ش��اء مبنى للمؤسسة.
وجبهود اخلريين استطاعت املوسسة من تهيئة قطعة
أرض مبساحة 130م يف حي البلدية الفرع اجملاور لغرفة

قسم التزويج

وقد بلغ عدد الذين مت تزوجيهم إىل اآلن ()1300
شاب وشابة.
قسم معمل النجارة

فغرفة النوم تعترب من احلاجات األساسية يف زواج
كل شاب يف العراق ومع عدم قدرة أكثر الشباب على
جتهيزها ارتأت مؤسسة فاطمة الزهراء اخلريية
وباجلهود املبذولة من قبل اخلريين واحملسنني من إنشاء
معمل كامل خاص بانتاج غرفة النوم يف مق ّر املؤسسة.
وتصنع غرفة النوم على نوعني:
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وأ ّك ��دت السنّة النبوية وال��رواي��ات الشريفة ضرورة
العمل ب��ه ،ومنها حديث سيدنا وموالنا اإلم��ام جعفر
الصادق« :من ز ّوج أعزباً كان ممن ينظر اهلل إليه
يوم القيامة» ،وهذا احلديث الشريف اختذته املؤسسة
شعاراً هلا.
كما تقوم املؤسسة مبساعدة املرضى واحملرومني
وتوزيع املعونات على العوائل الفقرية املتعففة.
تأسست املؤسسة يف ي��وم عيد الغدير األغ��ر 18
ذي احلجة احل��رام 1425للهجرة بتوجيه من مساحة
املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين
الشريازي دام ظله ،وتتخذ من إرشادات مساحته منهجاً
لعملها وخدماتها الثقافية واخلريية واإلنسانية.
ق ��دوة امل��ؤس�س��ة يف عملها ه��ي بضعة النيب
الصديقة الكربى موالتنا فاطمة الزهراء اليت
كانت تؤثر غريها على نفسها ابتغاء ملرضاة اهلل سبحانه
وتعاىل ،حيث بذلت كل ما كانت متلكه للمحتاجني حتى
لباس عرسها.
يدير املؤسسة ثقة اإلس�لام الشيخ علي اجملاهد
جن��ل اخل�ط�ي��ب احل�س�ي�ني ح�ج��ة اإلس �ل�ام واملسلمني
املرحوم الشيخ حممد مهدي اجملاهد ،وهو من مواليد
مدينة كربالء املقدسة سنة 1976م.
التحق بالسلك احل���وزوي امل �ب��ارك سنة 1992م
وأك�م��ل امل��راح��ل املتقدمة وال�س�ط��وح ،ومي ��ارس حالياً

العمل التبليغي من خالل ارتقائه املنرب احلسيين منذ
( )10سنوات ،كما لديه برامج ثقافية يف املركز الثقايف
اإلسالمي وهو من املراكز التابعة ملكتب مساحة السيد
الشريازي دام ظله بكربالء املقدسة.

جتارة كربالء املقدسة وبدأ العمل بإنشاء مبنى يتك ّون
من ثالثة طوابق مع ملحقاته ،كالتالي:
 .1الطابق األول :يتك ّون من غرفتني كبريتني،
مع استعالمات ،وصالة ألج��ل إقامة املراسم الدينية
كصالة اجلماعة وجمالس الوعظ واإلرشاد واالحتفاالت
الدينية.
خاصة
 .2الطابق الثاني :يتك ّون من ثالثة غرف ّ
بإكمال معامالت الزواج.
 .3الطابق ال�ث��ال��ث :يتك ّون م��ن صالتني ،واحدة
ألمور وبرامج األيتام ،واألخرى بأمور العوائل املتعففة
ومساعدة املرضى.
للمؤسسة أقسام عديدة منها:

ŚƸŤƠƬƨţƹƼƫƹŏŠūŹŵ

ـ غرفة نوم  3أبواب كاملة 750ألف دينار عراقي أي
ما يعادل .$ 620
ـ غرفة نوم 4أبواب كاملة  800ألف دينار عراقي أي
ما يعادل .$ 665
ـ غرفة نوم 5أبواب كاملة  850ألف دينار عراقي أي
ما يعادل .$ 700
ـ غرفة نوم 6أبواب كاملة  900ألف دينار عراقي أي
ما يعادل.$ 7 50
 ŚƸŤƠƬƨţƹŠǀƳŚŧŠūŹŵ

ـ غرفة نوم  3أبواب كاملة  700ألف دينار عراقي
أي ما يعادل .$585
ـ غرفة نوم 4أبواب كاملة  750ألف دينار عراقي أي
ما يعادل .$ 625
ـ غرفة نوم 5أبواب كاملة  800ألف دينار عراقي أي
ما يعادل .$ 665
ـ غرفة نوم 6أبواب كاملة  850ألف دينار عراقي أي
ما يعادل .$ 700
قسم الندافة

وه��و معمل ندافة خ��اص باملؤسسة إلنتاج فراش
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كامل وهو على نوعني:
ƲƯƱƺƨŤƿƹƼƫƹŏŠūŹŵ

ـ مندر نفرين قطن نوع لوكه.
ـ حلاف نفرين.
ـ وسادة عدد .2
ـ شراشف للفراش.
وتكلفة هذا النوع هي  110الف دينار عراقي أي ما
يعادل  90دوالراً.

ƲƯƱƺƨŤƿŠǀƳŚŧŠūŹŵ

ـ مندر نفرين قطن نوع فانيله.
ـ حلاف نفرين.
ـ وسادة عدد.2
ـ شراشف للفراش.
وتكون تكلفته  75ألف دينار عراقي أي ما يعادل
 60دوالراً.

قسم مساعدة املرضى

حيث قامت املؤسسة بتوزيع ه��داي��ا على األطفال
الراقدين يف املستشفيات مبدينة كربالء املقدسة يف يوم عيد
الفطر املبارك األول من شهر شوال املك ّرم  1428للهجرة.

قسم برامج األيتام

وللمؤسسة خدمات أخرى ،منها:
• إق��ام��ة جمالس ال�ع��زاء يف املناسبات الدينية
املختلفة.
• توزيع الطعام والشراب على ز ّوار موالنا سيد
الشهداء اإلمام احلسني وتوفري أماكن االسرتاحة
هلم.
• حبلول شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك تقوم املؤسسة
ب�ت��وزي��ع امل�ع��ون��ات وامل �س��اع��دات وامل ��واد الغذائية على
العوائل املتعففة وعلى الفقراء واحملتاجني من أبناء
مدينة كربالء املقدسة.
يف اخلتام تبارك أسرة (النفحات) اإلخوة الكرام
يف (مؤسسة فاطمة الزهراء )مشروعهم اخلريي
هذا ،وتشكرهم على تعاونهم يف إرفادها باملعلومات عن
املؤسسة ،وتسأل اهلل العلي القدير أن مي ّن عليهم باملزيد
من النجاح والتوفيق يف خدمة أهل البيت األطهار
وخدمة أتباعهم وحمبّيهم.
علماً أن باب إعانة املؤسسة املذكورة يف مشروعها
اخل�يري مفتوح لكل املؤمنني واخلريين وأصحاب الرب
واملعروف.

من مستلزمات الزواج

معمل الندافة

من اهلدايا اليت ّ
وزعت على األطفال املرضى

معمل النجارة

أحيوا أمرنا

مبنى املؤسسة
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كتب :حجة اإلسالم الشيخ نزار احلسن

**ƾưǀưŤƫřşźƿƺƳƲŝƦƫŚƯŶǀƸƄƫř

رجال حول الرسول

كلّما سربنا التاريخ اإلسالمي وطالعنا صفحاته
ازددن��ا يقيناً ب��أ ّن ً
قليال ممن صحبوا الرسول مل
خيونوا اهلل والرسول يف العهد الذي قطعوه على أنفسهم
(إ ّن العه َد كان مسؤالً) بأن يسريوا على منهجه وخطاه
من بعد حياته ،وقد جتلت هذه احلقيقة بانقالب الكثري
منهم بعد رحيله (صلى اهلل عليه وآل ��ه) ،وق��د نط َق
الذك ُر احلكيم بذ ّمهم على ذلك ما أ ْن بقي الده ُر ( َو َما
ات أَ ْو
م َّم ٌد إِالَّ َر ُسو ٌل َق ْد َخل ْ
ُّس ُل أَفَإِن َّم َ
َت مِن َق ْبلِِه الر ُ
حُ َ
َ
ِب َعلَ َى َع ِقبَ ْي ِه َفلَن
ُقتِ َل ان َقلَْبتُ ْم َعلَى أ ْعقَابِ ُك ْم َو َمن يَن َقل ْ
الشا ِك ِري َن) ،ونزداد يقيناً
يَ ُض َّر اللهَّ َش ْيئًا َو َسيَ ْج ِزي اللهُّ َّ
أيضاً بأن الذين صنعوا التاريخ املشرق لإلسالم ود ّونوه
بدمائهم الزاكية كي يبقى ما إ ْن بقى يف الكون باقية
هم الذين صدقوا العهد ووفو به وشروا أنفسهم إبتغاء
مرضات اهلل سبحانه ال الذين خ��ان��وه ،ومنهم الذي
استجاب ل�ن��داء اهلل تعاىل ورسولهِّ 
بكل خضوع
وإج�لال واعتزاز (الشهيد مالك بن نويرة التميمي)
املقتول غدراً وغيلة ،ظلماً وجوراً ،والذي يعد مقتله أ ّو ُل
�ادث إرهابي ـ مبا حتم ُل هذه الكلمة من معنى ـ يف
ح� ٍ
علي والزهراء
اإلسالم بعد حادثة اهلجوم على بيت
ٍّ
وإحراقه ....والنغالي إ ْن قلنا ذلك.

**ƶŞƀƳƹƶưſœ
هو مالك بن نُويرة بن محزة بن شداد بن عبد بن
ثعلبة بن يربوع التميمي الريبوعي هامة الشرف يف بين
24
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متيم ،وعرنني اجملد يف بين يربوع من عليّة العرب ،وهو
من أرداف امللوك (أُسد الغابة :ج 4ص.)295

**ƶƯǈſœƹĽřƩƺſźŝƵŌŚƤƫ
ق��ال ال�ب�راء ب��ن ع ��ازب :إ ّن وف ��داً م��ن متيم أتوا
النيب فقال أمريهم ُ
مالك بن نويره :علّمين اإلميان
يارسول اهلل ،فقال له رسول اهلل:
اإلميان أ ْن تشهد أ ْن ال إله إالّ اهلل وأنّي رسول اهلل،
وتُصلّي اخلمس ،وتصوم شهر رمضان وتُ��ؤدّي الزكاة
وحتج البيت وتوالي وصيي هذا ـ وأشار إىل عل ّي بن أبي
طالب بيده والتسفك دماً والتسرق والختون والتأكل
مال اليتيم والتشرب اخلمر وتويف بشرائعي وحتلل حاللي
وحت ّرم حرامي وتعطي احلق من نفسك للضعيف والقوي
عد عليه شرائع اإلسالم.
والكبري والصغري .حتى َّ
ً
ً
فقام مالك وذهب فرحا مسرورا ممّا تعلمه ،وكان
مت اإلميان ِّ
ورب الكعبة (منتهى اآلمال :ج1
يقول :تعلّ ُ
ص.)249

**ŠƴË ŬƫřƪƷŏƲƯƦƫŚƯ
وملا ابتعد مالك ّ
وانفض عن جملس رسول اهلل
أحب أن ينظر إىل رجل
وقد قبل إسالمه قالَ :م ْن َّ
من أهل اجلنّة فلينظر إىل هذا الرجل.
فلحقه رجالن كانا عن َد رسول اهلل كي خيرباه
مبا مسعاه ويسأاله االستغفار هلما ،فقال مالك هلما:
الغفَر اهللُ لكما تدعان صاحب الشفاعة وتسأالني؟
ويف تنقيح املقال :ج 2ص ..( :51فطلب أبو بكر
وعمر االستغفار منه ،فقال :ال غفر اهللُ لكما ختلّون

رس��ول اهللوجتيئون عندي تطلبون منيّ الشفاعة
واالستغفار).
فغضبا ورجعا فرآهما النيب فتسبَّم وقال:
يف ِّ
احلق مبغضه (جمالس املؤمنني :ج 1ص.)266

**ƭŚƯǅřŠƘǀŝƹƦƫŚƯ
ملّا تويف رسول اهلل رج َع بنو متيم إىل املدينة
ومعهم مالك بن نويرة ،فخر َج لينظر َم��ن ق��ا َم مقام
رسول اهلل فدخل يوم اجلمعة وأخو تيم على املنرب
خيطب الناس ،فنظر إليه وق��ال :ما فعل وص ّي رسول
اهلل الذي أمرني مبواالته؟ قالوا :يا أعرابي األمر
حيدث بعد األمر اآلخر ،قال :تا هلل ما حدث شي ٌء وأنّكم
خلنتم اهلل ورسوله ،ثم تقدّم إليه وقال لهَ :من أرقاك
هذا املنرب ووص ّي رسول اهلل جالس؟
فقال أخو تيم :أخرجوا األعرابي الب ّوال على عقبيه
من مسجد رسول اهلل ،فقام إليه قنفذ وخالد بن
الوليد فلم يزاال يكزان عنقه ـ أي يضربان ـ حتى أخرجاه
(سفينة البحار :ج 8ص.)114
فركب راحلته وصلّى على النيب ثم أنشد:
أطعنا رسو َل اهلل ما كان بيننا
فياقوم ماشأني وشأن أبي بكر
مات بكر قام بكر مقامه
إذا َ
فتلك وبيت اهلل قاصمة الظه ِر
(منتهى اآلمال :ج 1ص)250
ويف تنقيح املقال :ج 1ص :50إنّه ـ مالك ـ مابايع
أشد اإلنكار وعاتبه بقوله :أربع على
أبا بكر وأنكر عليه َّ
ضلعك والزم قعر بيتك واستغفر لذنبك ور ّد احلق إىل

أهله ،أما تستحي أ ْن تقوم يف مقام أقام اهلل ورسوله
حجة والمعذرة
فيه غريك وما ترك يوم الغدير ألحد ّ
إىل غري ذلك.

**ƦƫŚƯƭźū
É
احلوار الذي دار بني مالك والزعيم كأنّه ش ّق على
أبي بكر فلم جيعله يذهب ُس� ً
�دى فما أ ْن استتب األم ُر
علمت ما قال
ألخي تيم ّ
وجه خالد بن الوليد وقال له :قد َ
لست آمن أ ْن يفت َق علينا
ـ مالك ـ على رؤوس األشهادُ ،
فتقاً اليلتام ،فاقتله (سفينة البحار :ج 8ص.)115

**ƶŝŚŰƇŏƹƦƫŚƯƞƣƺƯƾƟŠƤǀƤŰƫř

**ŭŚƐŞƫřƼƫœŶƫŚųƞůŻ
ملا فرغ خالد من أسد وغطفان أزمع على املسري إىل
البطاح ليلقى فيها مالك بن نُويرة وقومه ،وكان مالك
قد أخلى له البطاح ،وف ّرق قومه ملا ذكرناه من عزمه
على السالم والثبات على اإلسالم .فل ّما عرف األنصار
عزم خالد على املسري إىل مالك ،توقفوا عن املسري معه
وقالوا :ما هذا بعهد اخلليفة إلينا إمنا عهده إن حنن
فرغنا من البزاخة واستربأنا بالد القوم أ ْن نقيم حتى

**řÅ źŞƇƶƯƺƣƹƦƫŚƯƪŤƣ
فل ّما مل جي��دوا فيها ـ البطاح ـ أح��داً أرس��ل خالد
سراياه يف أثرهم فجاءته مبالك بن نويرة يف نفر من
بين يربوع فحبسهم ،ثم كان ما كان من أمرهم .من
تعذيب وقتل وسيب ووو.
وقد روى الطربي يف تارخيه :ج ،3ص 380وغريه،
بسنده إىل أبي قتادة األنصاري وكان من رؤس��اء تلك
السرايا أنّه كان حيدّث ،أنهم ملا فشوا القوم راعوهم
حتت الليل ،فأخذ القوم السالح .قال أبو قتادة ،فقلنا:
إنّا املسلمون .قال :فقالوا وحنن املسلمون .قلنا :ما بال
السالح معكم؟ قالوا لنا :فما بال السالح معكم؟ فقلنا:
فإ ْن كنتم كما تقولون فضعوا السالح ،ث ّم صلّينا وصلوا.
وبعد الصالة خ ّفوا إىل االستيالء على أسلحتهم
وش � ّد وثاقهم وسوقهم أس��رى إىل خالد وفيهم زوجة
نص عليه
مالك ـ ليلى بنت املنهال أم متيم ـ وكانت كما َّ
أهل األخبار (واللفظ لألستاذ عباس حممود العقاد يف
عبقرية خالد) :من أشهر نساء العرب باجلمال ،والسيما
مجال العينني والساقني ،قال :يقال أنّه مل ي َر أمجل من
عينيها وال ساقيها ،ففتنت خالداً وقد جتاول يف الكالم
مع مالك وهي إىل جنبه ،فكان ممّا قاله خالد :إني
قاتلك قال له مالك :أو بذلك أمر صاحبك؟ (يعين أبا
بكر).
قال :واهلل ألقتلك .وكان عبداهلل بن عمر وأبو قتادة
األنصاري إذ ذاك حاضرين ،فكلّما خالداً يف أمره ،فكره
كالمهما ،فقال مالك :يا خالد ابعثنا إىل أبي بكر فيكون
هو الذي حيكم فينا فقد بعثت إليه غرينا ممّن جرمه

**ŶƫŚųƪƘƟƼƬƗƉźŤƘƿşŵŚŤƣƺŝŏ
ق��ال األس�ت��اذ هيكل يف كتابه (الصدّيق أب��و بكر:
ص :)147إ ّن أبا قتادة األنصاري غضب لفعلة خالد
إذ قتل مالكاً وتز ّوج امرأته فرتكه منصرفاً إىل املدينة
ُم ْقسماً أ ْن اليكون أبداً يف لواء عليه خالد ،وأ ّن متمم بن
نويرة أخا مالك ذهب معه ،فلما بلغا املدينة ذهب أبو
قتادة والي��زال الغضب أخ��ذاً منه مأخذه فلقي أبا بكر
فقص عليه أمر خالد ،وقتله مالكاً وزواج��ه من ليلى،
َّ
ً
وأض� َ
�اف أنّه أقسم أ ْن اليكون أبدا يف لواء عليه خالد.
قال :لكن أبا بكر كان معجباً خبالد وانتصاراته ،ومل
يعجبه أبو قتادة ،بل أنكر منه أ ْن يقول يف سيف اإلسالم
مايقوله!
قال هيكل :أترى األنصاري ـ يعين أبا قتادة ـ هاله
غضب اخلليفة فأسكته .ثم قال :كال فقد كانت ثورته
على خالد عنيفة ك ّل العنف لذلك ذهب إىل عمر بن
القصة ،وصور له خالداً يف صورة
فقص عليه ّ
اخلطاب َّ
الرجل الذي يغلب هواه على واجبه ،ويستهني بأمر اهلل
إرض��ا ًء لنفسه .ق��ال :وأق � ّره عمر على رأي��ه وشاركه يف
الطعن على خالد والنيل منه ،وذهب عمر إىل أبي بكر
وقد أثارته فعلة خالد أيمّ ا ثورة ،وطلب إليه أ ْن يعزله،
وقال إ ّن سيف خالد رهقاً ـ أي خفيفاً ـ.
وبعد ما َّ
أحل عمر على أبي بكر فقال :هبه يا عمر،
تأ ّول فأخطأ ،فارفع لسانك عن خالد.
ومل يكتف عمر بهذا اجلواب ،ومل يكف عن املطالبة
بتنفيذ رأيه فلما ضاق أبو بكر ذرعاً بإحلاح عمر ،قال:
كنت ألشيم ـ أي أغمد ـ سيفاً سلّه اهلل على
ال يا عمر ما ُ
الكافرين.
قال هيكل :لكن عمر كان يرى صنع خالداً نكراً فلم
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مل يكن اع�تراض مالك على اخلليفة املنصب من
بعض ال�ن��اس ب��األم��ر اهل�ين يف ب��داي��ة تثبيته ،ب��ل كان
كالصاعقة على أخي تيم وأصحابه ،وذلك كونه يفتح
باب االعرتاض واجلرأة على مصراعيه بوجه األول ومن
يؤيده ،لذا ويف خطوة سريعة الحتواء املوقف يف أوله :قام
األول بتوجيه خالد بن الوليد ملواجهة ما مسوه باالرتداد
يف موقفه ،والذي جاء ضمن سلسلة من احلروب مسيت
حبروب ال��ردة ،متخذين رفض مالك دفع الزكاة ألبي
بكر ذريعة تربر اهلجوم عليه وقومه كونه مرتداً ،وهي
احلقيقة التارخيية ال�تي ح��اول��وا إخفاءها وتزويرها
بذكرهم وتروجيهم بأن احلق يف موقفه رضوان اهلل عليه
من دفع الزكاة هواإلنكار هلا والشق لعصى املسلمني
وابتغاء الفتنة وإرادة قتال خليفة املسلمني وارتداداً عن
الدين وو ،..وقد كان بن نويرة يتوقع ذلك منهم؛ ألن من
يستحل ماليس له توقع منه فعل أي شيء.
فهذه هي احلقيقة يف موقف مالك وأصحابه ،واليت
عليها موقفه صح قومه ليثبتوا على اإلسالم ،ويؤيدها
عدم مناوأته خلالد وأمره إياهم بالتف ّرق لئال يصطدموا
جبيشه الناهد إىل بطاحهم ،ونهيه عن االجتماع يف مكا ٍن
ما لئال ُّ
يظن أح ٌد بأنّهم معسكرون (النص واالجتهاد:
ً
ً
ص )117إال دليال دامغا على فساد مدعاهم افتضاح
مبتغاهم من مدعاهم.

يكتب إلينا.
فأجابهم خالد :إنّه إن مل يكن عهد إليكم بهذا فقد
وإلي تنتهي األخبار ،ولو
إلي أن أمضي وأنا األمري َّ
عهد َّ
ً
كتاب وال أمر ،ثم رأيت فرصة أن أعلمته بها
أنّه مل يأتن ٌ
فاتتين مل أعلمه حتى انتهزها ،وكذلك إذا ابتلينا بأمر
مل يعهد لنا فيه مل ندع أ ْن نرى أفضل ما حيضرنا ثم
نعمل به ،وهذا مالك بن نويرة حبيالنا وأنا قاصد له
مب ْن معي .ثم سار و َمن معه يقصد البطاح ،فلما بلغوها
َ
مل جيدوا فيها أحداً.
فكلمة أه��ل السري واألخ�ب��ار كافة متفقة على أ ّن
خالداً حني احتل البطاح جبيشه مل جيد فيها أحداً من
أهلها ،وأ ّن مالكاً قد ف ّرق قومه من قبل يف ديارهم ً
قائال
هلم :إيّاكم واملناواة وناصحاً هلم بالبقاء على االسالم
يلم اهلل هذا الشعث (راجع
وأ ْن يبقوا متف ّرقني حتى َّ
كتاب الصدّيق أبو بكر ،هليكل :ص.)144

أكرب من جرمناَّ ،
وأحل عبداهلل بن عمر وأبو قتادة على
خالد بأن يبعثهم إىل اخلليفة فأبى عليهما ذلك.
وقال خالد :ال أقالين اهلل إ ْن مل أقتله .وتقدم إىل
فالتفت مالك اىل
ضرار بن األزور األسدي بضرب عنقه ـ َ
زوجته ،وقال خلالد :هذه اليت قتلتين .فقال له خالد :بل
اهلل قتلك برجوعك عن اإلس�لام .فقال له مالك :إنّي
على اإلسالم ،فقال خالد :يا ضرار اضرب عنقه وقبض
خالد على زوجته فبنى بها يف تلك الليلة.
وقيل :جعل رأسه ً
أثفية لقدر كما يف وفيات األعيان
يف ترمجة (وثيمة بن ال�ف��رات) .وقيل كما يف منتهى
اآلم��ال :ج 1ص ..:251ووضع رأسه حتت القدر والنار
مشتعلة وزنا بزوجته يف تلك الليلة اليت قتله فيها ثم قتل
رجاهلم وسبى نساءهم..

تطب نفسه ومل يسرتح ضمريه.
كيف إذن يسكت وكيف ي��ذر خ��ال��داً يف طمأنينته
يشعر كأنّه مل يأثم ومل جي ِن ذنباً ق��ال :البّ��د أن يُعيد
القول على أبي بكر ،وأ ْن يذكر له يف صراحة أ ّن عد ّو اهلل
عدا على أمرىء مسلم فقتله ،ونزا على امرأته فليس من
اإلنصاف يف شي ٍء أن اليُؤاخذ بصنيعه .قال :ومل يسع أبا
بكر إزاء ثورة عمر إالّ أ ْن يستقدم خالداً ليسأله ما صنع.
قال :وأقبل خالد من امليدان إىل املدينة ،ودخل املسجد
يف عدّة احلرب مرتدياً قبا ًء له صدأ احلديد ،وقد غرز يف
عمامته أسهماً ،وقام إليه عمر إذ رآه خيطو يف املسجد،
فنزع األسهم من رأسه ّ
قتلت امر ًء
وحطمها وهو يقولَ :
نزوت على امرأته ،واهللِ ألرمجنّك باألحجار
مسلماً ثم َ
(تاريخ اليعقوبي :ج 2ص.)110
َ
وأمسك خالد فلم يعتذر ودخ َل على أبي بكر
قال:
فقص عليه قصة مالك وتردده ،وجعل يلتمس املعاذير
َّ
فعذره أبو بكر وجت��اوز ع ّما كان منه يف احل��رب ،لكنه
عنّفه على الزواج من امرأة مل جيف د ُم زوجها ،وكانت
العرب تكره النساء يف احلرب وترى االتّصال به ّن عاراً
أ ّي عار (وفيات األعيان; البن خلكان :ج 5ص ،66وكنز
العمال :ج 3ص ،132ط.)1

ŶƫŚųŠƬƘƠƫŹźŞ
**É ƹË ǃř ÉŠƠǀƬŴƫř
Ë ƿƩ
لقد كان عمر يحُ ّرض أبا بكر على خالد ويُشري عليه
أ ْن يقتص منه بدم مالك ،لكن أبا بكر رد عليه يقول:
إيّهاً يا عمر ما هو بأ ّول َم ْن أخطأ فارفع لسانك عنه؟!

**ƾƳŚŨƫřƹƩƹǃřƞƣƺưƫŠƄƣŚƴƯ
رجال حول الرسول

أوالً :إن��ا ل��و سلّمنا خطأ خالد كما ق��ال اخلليفة
األول فما معنى إذهاب مجيع ما فعله من القتل والنهب
واألسر هدراً ،فإ ّن اخلطأ إ ْن كان عن ميزان شرعي ُر ِف َع
العقاب ومل يُرفع الضمان ،بل يكون الضمان عليه أو من
بيت املال ،ثم إ ْن أخطأ يف القتل فما العذر يف ترك حدّه
للزنا باحملصنة؟ وعلى فرض ارتداد مالك كما يزعمون
فزوجته مسلمة وعليها العدّة.
ً
ثانياً :إ ّن عمر بن اخلطاب لو كان صادقا يف مقاالته
وتهديداته فما باله مل يقتص منه بعد خالفته ،فاجلرم
ثابت ومشهود؟ فأين ذهب ذلك التحريض عليه؟ وما له
مل يرب قسمه فيه؟ فقد ورد يف التاريخ :إ ّن عمر استقبل
يف خالفته خالد بن الوليد يوماً يف بعض حيطان املدينة،
فقال له :يا خالد أنت الذي قتل مالكاً؟ فقال :يا أمري
قتلت مالك بن نويرة هلنات كانت بيين
كنت ُ
املؤمنني إ ْن ُ
وبينه فقد قتلت لكم سعد بن عبادة هلنات كانت بينكم
أنت
وبينه ،فأعجب عمر قوله وض ّمه إىل صدره وقال لهَ :
26
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سيف اهلل وسيف رسوله (سفينة البحار :ج 2ص.)664
ثالثاً :لو فرضنا أ ّن خالداً اعترب زوجة مالك سبيّة،
فالسبيّة ُّ
الحيل وطؤها إالّ بعد االسترباء الشرعي ،وال
استرباء هنا وإنمّ ا قت َل زوجها ووطئها يف تلك احلال.

**ŜŬƗ
Æ
ه �ك��ذا ال�س�ي��د ش ��رف الدينيف ك�ت��اب��ه النص
واإلجتهاد :ص ،126يطرح تساؤالً يقول فيه :إ ّن من
أعجب األمور وأغربها ،أ ْن تذهب يف عهد أبي بكر ،تلك
الدماء .وهاتيك األعراض واألموال هدراً ،وأ ْن تُستباح
تلك احلرمات ،وتعطل حدودها الشرعية ،حتى يعزل
خالد عن تلك اإلمارة ،ومل ينقص شي ٌء من صالحياتها
واستمر ماضياً فيها غلواته حتى تويف اخلليفة؟
الواسعة
َّ
وإ ّن رأي أبي بكر يف اجلناة يوم البطاح ،مل َْن أوائل
اآلراء املخالفة لنصوص الكتاب والسنّة ،قدّم رأيه يف
املصلحة على التعبّد بها.

**ŠưƬƧƭŚŤŴƫřƾƟƹ
إن من أهم األمور وأبرزها يف حياة مالك بن نويرة
هي مسألة قتله وانتهاك حرمته على يد خالد بن الوليد،
إذ كانت حرمة قتل خالد يف غاية الصراحة والقطع
يف اخلرب التارخيي ،وكانت من الكبائر املوبقة املوجبة
للقصاص الشرعي ،أل ّن إس�لام مالك مما الرَي��ب فيه
ِّ
لكل منصف َّ
أمل بوقعة البطاح على حقيقتها وعرف السر
يف ثورة عمر ،وأبي قتادة ،وأهل املدينة بكنهها ،وقد كان
آخر ما تكلّم به مالك يف حياته أنّه على اإلسالم .على
أ ّن الشيخني عمر وأبا بكر اتفقا على موته مسلماً ،وذلك
أ ّن عمر إذ قال للخليفة :إ ّن خالداً قد زنى فارمجه ،قال
اخلليفة:
كنت ألرمجه فإنّه تأ ّول فأخطأ .قال عمر :إنّه قتل
ما ُ
ً
مسلماً فاقتله به .فلم يقل له :إنّه قتل مرتدا ،وإمنا قال:
كنت ألقتله به فإنّه تأ ّول فأخطأ .وهذا اعرتاف منه
ما ُ
بإسالم مالك .ولذلك دفع ديته من بيت مال املسلمني،
واعترب السبايا واألسرى من آله أحراراً فخلّى سبيلهم،
ومل يقر خالداً على سبيهم.
ومن ثم لو تنزلنا وأ ّن خالداً إذ وطئ امرأة مالك
متأ ّوالً فما عذره يف تعلّقه بها والسيما بعد لقاء اخلليفة؟
وما عذر اخلليفة يف إبقائه عليه بعد أخذها معه إىل
اليمامة يُسافعها وهو حمصن؟!
فهذه واح��دة من جرائم خالد اليت كانت مبرأى
ربرون لفعله الشنيع إ ْن مل
وأمام اخللفاء الذين بدأوا ي ّ
قصة حيكت خيوطها بليل ،وأم ٌر ُدبّر
نقل اغتيال مالك ّ
خلف الكواليس; ألسباب باتت واضحة؟!

نفحات خبرية

مبناسبة قرب حلول شهر رمضان املبارك قام مجع
من أساتذة وطالب احلوزة العلمية من طهران وإصفهان
وقم املقدسة ومجع من العلماء والفضالء من العراق
وسورية ولبنان واليمن واخلليج وأمريكا وأوروبا بزيارة
املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق
احلسيين الشريازي دام ظله يف بيته املكرم بقم املقدسة
يوم األربعاء املوافق للخامس والعشرين من شهر شعبان
ّ
املعظم  1429للهجرة ،فألقى مساحته فيهم حماضرة
ً
قيمة إليكم جانبا منها:
إذا رهن شخص بيته لشخص ثا ٍن مقابل مبلغ معني
فإن البيت يبقى ملكاً لألول حسب اآلراء الفقهية ،لكن
يف حال عدم إرجاعه مبلغ الرهن للراهن فإن ملك البيت
سيبقى رهني الراهن أي حمبوساً ،وال ّ
ينفك هذا احلبس
إالّ بإرجاع مبلغ الرهن للراهن .وهكذا حال النفس،
فهي ملك لإلنسان لكنها تبقى رهينة أعماله ،فإن عمل
صاحلاً
ّ
فسيفك رهنها ويصبح كسلمان احملمدي وأبي
ذر الغفاري والشيخ املفيد والسيد حبر العلوم وحيظى
باجلنّة .وإن مل يعمل الصاحلات فستبقى النفس حمبوسة
وتكون عاقبته إىل سوء .ولكن هنالك عمل إن قام به
ّ
فسيفك رهن نفسه أال وهو االستغفار ،فقد قال
اإلنسان
موالنا رس��ول اهلل يف إح��دى خطبه الشريفة اليت
ألقاها يف استقباله لشهر رمضان الكريم« :أيها الناس
إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم فف ّكوها باستغفاركم» .
وأشار مساحته إىل قرب حلول شهر رمضان املبارك
وقال :إن شهر رمضان املبارك فرصة جيدة ومناسبة
لرتبية النفس وتربية اآلخرين .وحنن طالب العلم مهما
كانت درجات إمياننا نبقى حباجة إىل تربية أنفسنا حتى

نتخلّص متاماً من ميول النفس األما ّرة بالسوء كالعداوة
واحلقد وغري ذلك .فالنفس األ ّمارة بالسوء عد ّو اإلنسان
كما ذكرت الروايات الشريفة ،ومنها قول موالنا النيب
األكرم« :أعدى عد ّوك نفسك اليت بني جنبيك» .
ومثلها كمثل من يكون يف غرفة فيها أسد جائع ،فهل
هذه احلالة مدعاة لراحة البال؟ ومبا أن هذا العدو ال
ميكن رؤيته فعلى من يسعى لتحصيل ملكة التقوى أن
ير ّوض نفسه دائماً وأن ال يغفل عن احل ّق وأن يطلب من
اهلل تعاىل التوفيق .
وكنموذج على من مل جياهد نفسه األ ّمارة بالسوء
ق��ال مساحته :إن الزبري بن ال�ع��وام اب��ن عمة موالنا
رسول ،جاهد يف سبيل اإلس�ل�ام وك��ان يف خدمة
النيب واإلم��ام أم�ير املؤمنني لسنني عديدة لكنه
صار من أهل النار لرضوخه ألهواء ابنه كما قال موالنا
اإلمام أمري املؤمنني« :ما زال الزبري ً
رجال منّا أهل
البيت حتى نشأ ابنه املشؤوم عبد اهلل» .
يب موسى على
وبلعم بن باعوراء الذي عاصر الن ّ
نبينا وآله وعليه الصالة والسالم حظي مبرتبة رفيعة
من اإلميان لكنه رضخ للشيطان فصار من الضالني.
وك��ان مش��ر ب��ن ذي اجل��وش��ن لعنة اهلل عليه من
أصحاب اإلمام أمري املؤمنني وقاتل بني يدي اإلمام
يف معركتني واستمع من اإلم��ام مواعظ كثرية لكنه مل
جياهد نفسه األ ّمارة بالسوء فض ّل وخسر.
وقال مساحته :إن تربية النفس تكمن يف العمل
بتعاليم القرآن وتعاليم املعصومني األربعة عشر،
وعلى رأس�ه��ا معرفة عقائد ال��دي��ن وأص��ول��ه ،والعمل
بالواجبات وت��رك احمل� ّرم��ات .ومعنى تربية النفس أن

يؤمن اإلنسان بأن اهلل تعاىل عامل مبا يف الصدور «وهو
معكم أينما كنتم» .
ويف جانب آخر من حماضراته دعا مساحته املبلّغني
إىل اتّباع سنّة وسرية الرسول وأهل بيته الطاهرين وقال:
يقول القرآن الكريم« :لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة
وباألخص الذين ميارسون
حسنة»  .فيجدر باملؤمنني
ّ
يتأسوا مبوالنا رسول اهلل وبأهل
العمل التبليغي أن ّ
البيت يف عباداتهم وتعاملهم وسلوكهم مع عوائلهم
وأرحامهم وباقي الناس .فموالنا رسول اهلل كان
ل��ه زوج��ات ع��دي��دات ،وك��ان ي��رى األذى م��ن بعضهن،
لكنه مل يعامله ّن حبدّة أو عنف.
ً
إ ّن استعمال احل�دّة مع النساء وإن كان جائزا يف
بعض امل��وارد لكنه يع ّد اليوم حراماً باحلكم الثانوي.
فالتعامل حبدّة ـ والذي صار ّ
متفشياً اليوم يف جمتمعاتنا
ـ هو عمل خمالف لسنّة رسول اهلل ،وك ّل من يتعامل
حبدّة فهو ليس من أتباع املعصومني .فاحلدّة تفتّت
اجملتمع وتوجب النفور وباخلصوص عند الشباب.
ل��ذا جي��در مم��ارس��ة اهل��داي��ة م��ع ال �ن��اس مجيعاً
�ص ال�ش�ب��اب ك�م��ا ك��ان يتعامل م��والن��ا رسول
وب��األخ� ّ
اهلل بلني ورمحة .وعن هذا التعامل العظيم ملوالنا
يب اإلسالم
رسول اهلل قال أحد الغربيني :لقد ربّى ن ّ
الناس بتعامله أكثر من أقواله.
ويف ختام حماضرته أ ّكد دام ظله :إن الذين ُو ّفقوا
يف تربية أنفسهم وتربية غريهم كانوا بشراً مثلنا،
التأسي بسرية النيب وأهل
وسبب موفقيتهم أنهم جعلوا ّ
بيته نصب أعينهم دوماً ،وزهدوا يف الدنيا وجدّوا
كثرياً يف عملهم وسألوا اهلل تبارك وتعاىل التوفيق يف
ذلك.
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سلسلة ظالمات الشيعة ()2
وقفة مع ّ
كتاب التاريخ

مقاالت

كنّا ق��د وع��دن��ا فيما سبق أن نذكر أص��ل ظالمة
الشيعة وأساسها وهي حمبتهم ألمري املؤمنني وذريته
األطهار وأن نبدء ببيان الظالمة الكبرية اليت
القاها اإلم��ام علي ،ولكن و قبل الشروع يف ذلك
ينبغي أن نقف وقفة عابرة عند صفحات التاريخ ونشري
إىل حقيقة بالغة يف األهمية أال وه��ي ض�ي��اع معظم
احلقائق التارخيية ودور كثري من املؤرخني يف ذلك،
وكيف أن كثريا من الظالمات ضاعت وغمرت وأكل
عليها الدهر وشرب جراء حتيّز املؤرخني إىل احلكام
وخوفهم من ذكر احلقائق وتدوينها.
فمن كالم للعالمة شرف الدين يف كتابه (صلح
اإلمام احلسن )قال :وقد خسر تاريخ هؤالء الشيعة
ان�ص��اف امل��ؤرخ�ين بعد ذل��ك ،ولعب التعصب الذميم
دوره املهم يف طمس معامل هذا التاريخ أحفل ما يكون
بالقضايا البارزة اليت كان من حقها أن تأخذ مكانها من
عربة األجيال .وكان للسلطات احلاكمة عملها يف توجيه
ما يكتب للتاريخ أو ميلى للحديث ،حتى فيما يتناول أئمة
الشيعة فضال عن زعمائهم أو سوادهم.
روى ابن عرفة املعروف بنفطويه وهو من أكابر
احملدثني وأعالمهم يف تارخيه ما يناسب هذا . .قال :إن
أكثر األحاديث املوضوعة يف فضائل الصحابة افتعلت يف
أيام بين أمية تق ّربا إليهم مبا يظنون أنهم يرغمون به
أنوف بين هاشم !.1
وق��ال امل��دائ�ني ع��ن عصر م�ع��اوي��ة :وظهر حديث
كثري موضوع ،وبهتان منتشر ،ومضى على ذلك الفقهاء
والقضاة والوالة ،وكان أعظم الناس يف ذلك بلية الق ّراء
املراؤون ،واملستضعفون الذين يظهرون اخلشوع والنسك
فيفتعلون األحاديث ليحظوا بذلك عند والتهم ويقربوا
جملسهم ،ويصيبوا به األموال والضياع واملنازل ،حتى
انتقلت تلك األخ�ب��ار واألح��ادي��ث إىل أي��دي الديانني
الذين ال يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها،
وهم يظنون أنها حق ،ولو علموا أنها باطلة ملا رووها
وال تدينوا بها.2
وق��ال اب��ن أب��ي احل��دي��د :وذك��ر شيخنا أب��و جعفر
اإلسكايف . .أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من
التابعني على رواية أخبار قبيحة يف علي ،تقتضي
الطعن فيه وال�براءة منه ،وجعل هلم على ذلك جعال
يرغب يف مثله ،فاختلقوا ما أرض��اه .منهم أبو هريرة
28
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وعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة .ومن التابعني عروة
بن الزبري 3ـ .4
وق��ال العالمة الشيخ حممد رض��ا املظفر يف
كتابه(السقيفة) حول تأثري العقيدة على امل��ؤرخ :من
أش��ق الفروض على امل��ؤرخ أن ينفض عن ردائ��ه غبار
التعصب لنزعاته الشخصية من دينية أو قومية أو وطنية
وحنوها .بل لعله من شبه املستحيل أن ينزع من قلمه
حلاء عقائده وأهوائه .فإن النفس تلهم عقل صاحبها
التصديق مبيوهلا وعواطفها ،وكثريا ما تقف سدا منيعا
بني بصيص عقله واحلقيقة ،وإن ح��اول أن خيرج من
نفسيته اليت ورثها ونشأ عليها ،ويتحلل فكره من أسرها
وسجنها ليحلق يف جو احلق الطليق .وإذا رأيت طائرا
أسعده احلظ فتحرر من سجنه فاحلقه إذا كنت حرا
مثله ،فستجد أن جناحه مثقل السجن ،وأرجله ال تزال
متأثرة بالقيود ،فيختلج يف رفيفه ويتثاقل يف طريانه،
وقد يهوي أحيانا إىل اهلوة غري خمتار .هذا من حاول
أن يتحرر من شخصيته االعتقادية وتأثريها عليه .أما
من يؤرخ ألجل غذاء عقيدته ،أو يؤلف إرضاء نفسه أو
حميطه ،فاقرأه ألف س�لام! وأرج��و من اهلل تعاىل أن
يوفقين لئال أك��ون��ه .وأظنين غري مبالغ إذا قلت :إن
املؤرخني من السلف على األكثر وأقول " على األكثر
إذا أردت االحتياط يف القول كانوا من النوع الثاني .بل
حتى املؤرخني يف عصرنا ال خيرجون عن هذه الطريقة
على الغالب .وإن تظاهروا حبرية الرأي وإنصاف الواقع
واحلق ،فظهر جليا بالرغم على املؤرخ نزعته على قلمه
ويتماشى تأرخيه وتأليفه مع الروح اليت حيملها ،فيختار
من األحاديث ما ال يفسد عليه رأيه ،وال يصدق إال مبا
جيري على هواه .فكم يكون الرجل عنده كذابا وضاعا،
ألنه نقل ما ال يتفق ومبادءه ،وكم يكون ثقة صدوقا ألنه
مل يرو إال أحاديث تؤيد طريقته.5
وقال العالمة احمل ّقق السيد جعفر مرتضى العاملي
يف هذا اجملال :ولكننا يف الوقت الذي منلك فيه أغنى
تاريخ عرفته أمة ،ال منلك من كتب التاريخ والرتاث ما
نستطيع أن نع ّول عليه يف إعطاء صورة كاملة وشاملة
ودقيقة عن كل ما سلف من أحداث ،ألن أكثر ما كتب
منه تتحكم فيه النظرة الضيقة ،ويهيمن عليه التعصب
واهلوى املذهيب ،ويسري يف اجتاه التزلف للحكام ..إن
ما لدينا هو يف األكثر تاريخ احلكام والسالطني ،وحتى
تاريخ احلكام ه��ذا ،فإنه قد ج��اء مشوها وممسوخا،
وال يستطيع أن يعكس بأمانة وحيَ َدة الصورة احلقيقية

حجة اإلسالم الشيخ جاسم احلائري

حلياتهم ولتصرفاتهم ومواقفهم ،ألن امل��ؤرخ ك��ان ال
يسجل إال ما يتوافق مع هوى احلاكم ،وينسجم ميوله،
وخي��دم مصاحله ،مهما كان ذلك خمالفا للواقع ،وملا
يعتقده املؤرخ نفسه ومييل إليه.
ومن هنا فإننا ال نفاجأ إذا رأينا املؤرخ يهتم بأمور
تافهة وحقرية ،فيسهب القول يف وصف جملس شراب،
أو منادمة ألمري أو حاكم ،أو خيتلق أحداثا أو شخصيات
ال وج��ود هل��ا ،ث��م يهمل أح��داث��ا خ�ط�يرة ،أو يتجاهل
شخصيات هلا مكانتها وأثرها العميق يف التاريخ ،ويف
األمة.6
نعم لقد كان لباعة الضمري الدور الكبري يف تشويه
احلقائق وتزييف التاريخ ،حتى بلغ بهم األم��ر أنهم
للحصول على امل��زي��د م��ن ال��دراه��م وال��دن��ان�ير أخذوا
خيتلقون األحاديث وينسبونها تارة للنيب وأخرى ألحد
الصحابة وثالثة لنفسه ،وقد صرح بذلك ابن تيمية على
تعصبه ،فقال يف منهاجه :وطائفة وضعوا ملعاوية فضائل،
ورووا أحاديث عن النيب يف ذلك كلها كذب.7
وقال العيين يف (عمدة القاري) :فإن قلت :قد ورد
يف فضله يعين معاوية أحاديث كثرية ،قلت :نعم ،ولكن
ليس فيها حديث صحيح يصح من طرق اإلسناد.8
وق��ال محاد بن زي��د :وضعت الزنادقة على رسول
اهللأربعة عشر ألف حديث.9
وذكر ابن عدي يف (الكامل) عند ذكر عبد الكريم
بن أبي العوجاء الذي قتل يف زمن املهدي العباسي ،وانه
أخذ لتضرب عنقه قال :وضعت فيكم أربعة آالف حديث
أحرم فيها احلالل وأحلل فيها احلرام.10
وقال العقيلي يف (الضعفاء الكبري) بسنده عن
غندر ،قال :رأيت شعبة راكبا على محار ،فقيل له :أين
تريد يا أبا بسطام؟ قال :أذهب أستعدي على هذا يعين
جعفر بن زبري وضع على رسول اهلل أربعمائة حديثا
كذبا.11
بل وكما يف التاريخ أن املهدي العباسي املغرم بلعب
احلمام دفع عشرة آالف درهم إىل من يصحح له لعبه
بدليل من السنة يضعه له فقيه ،فزاره غياث بن إبراهيم
وروى له قول النيب (:ال سبق إال يف خف أو حافر
أو جناح )بإضافة لفظ اجلناح إىل احلديث الشريف
ليصحح له لعبته وحيظى باجلائزة.
وقد أقر املهدي نفسه كذب هذا الوضاع ،فقال بعد
رحيله :أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول اهلل،
ما ق��ال رس��ول اهلل جناح ،ولكنه أراد أن يتقرب

إلينا.12
و مل��ن أراد اإلط �ل��اع أك �ث��ر ع �ل��ى من� ��اذج كهذه
فلرياجع كتاب(العلل املتناهية يف األحاديث الواهية) و
(املوضوعات) البن اجلوزي والذي ّ
خلصه السيوطي يف
كتابه(الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة).
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مقاالت

ŠƘǀƄƫřƾųŹŒƯƖƯŠƠƣƹ
أ ّم��ا م��ؤرخ��ي الشيعة ف��إن ك�ث�يرا منهم ولألسف
الشديد مل يو ّفقوا لكتابة تارخيهم إما تقية من جور
احلكام الذين كانوا يتعقبونهم ويرتصدونهم ،أو أنهم
كتبوا ولكن مصنفاتهم تلفت مع الرتاث الشيعي العظيم
الذي أتلف وهو األرج��ح ،وكشاهد على اتالف الرتاث
الشيعي ننقل مانقله ابن اجلوزي يف املنتظم يف أحداث
سنى  420ق��ال :وح�� ّول السلطان حم��ود الغزنوي من
الكتب مخسني محال ما خال كتب املعتزلة والفالسفة
والروافض فإنها أحرقت حتت جذوع املصلوبني إذ كانت
أصول البدع.13
كما أحرقت مكتبة الصاحب بن عباد اليت قال عنها
أبو احلسن البيهقي :وجدت فهرست تلك الكتب عشر
جملدات ،فإن السلطان حممود ملا ورد الري قيل له :إن
هذه الكتب كتب الروافض وأهل البدع فاستخرج منها
كل ما كان يف علم الكالم وأمر حبرقه14.
وقد غاىل األيوبيون يف القضاء على كل أثر للشيعة،
فبعد انقراض دولة الفاطميني ألقي بعضها يف النار،
والبعض اآلخ��ر يف النيل ،وت��رك بعضها يف الصحراء
فسفت عليها ال��ري��اح حتى ص��ارت ت�لاال عرفت بتالل
الكتب ،واختذ العبيد من جلودها نعاال15.
ويف عهد طغرلبك السلجوقي أحرقت كتب الشيخ
الطوسي يف رحبة جامع النصر ،كما أحرقت مكتبة
بيت احلكمة اليت أسسها سابور بن أردشري وزير بهاء
الدولة بن بويه وكانت من أغنى دور الكتب يف عاصمة
العباسيني وال�تي ق��ال عنها ياقوت :مل يكن يف الدنيا
أح�س��ن منها وك��ان��ت كلها خب�ط��وط األئ �م��ة املعتربة.
وأصوهلم احملررة16.
وق��د اح�ترق��ت ع�ن��د ورود طغرلبك أول ملوك
السالجقة ألنها كانت خاصة بالشيعة17.
و ق��ال اب��ن كثري يف ح��وادث سنة  416يف ترمجة
س��اب��ور ب��ن أردش�ي�ر :ك��ان كثري اخل�ير سليم اخلاطر
إذا مسع امل��ؤذن ال يشغله شيء عن الصالة وقد و ّقف
دارا للعلم يف سنة  381ه وجعل فيها كتبا كثرية جدا
وو ّقف عليها غلة كبرية فبقيت سبعني سنة ثم أحرقت
عند جميء طغرل يف سنة  450ه وكانت يف حملة بني
السورين18.
وقال احلموي لدى ترمجته حمللة ما بني السورين

يف كتابه معجم البلدان  :بني السورين  ،اس��م حمللة
كبرية كانت بالكرخ وبها كانت خزانة الكتب اليت و ّقفها
وزير بهاء الدولة ومل تكن يف الدنيا أحسن كتبا منها
كانت كلها خبطوط األئمة املعتربة وأصوهلم احملررة و
احرتقت يف ما أحرق من حمال الكرخ عند ورود طغرل
بك أول ملوك السلجوقية لبغداد19.
وقال ابن كثري أيضا  -يف ترمجة الشيخ أبي جعفر
الطوسي من حوادث سنة  460ه :أحرقت داره بالكرخ
وكتبه سنة  448ه.
وف�ع��ل أك�ث��ر م��ن ذل��ك م��ع خم ��ازن كتب اخللفاء
الفاطميني مبصر كما ذك ��ره امل �ق��ري��زي ل��دى ذكره
للخزانات ال�تي كانت يف قصر الفاطميني ،فقال عن
خزانة الكتب ،وكانت من عجائب الدنيا :ويقال إنه مل
يكن يف مجيع بالد االس�لام دار كتب أعظم من اليت
كانت بالقاهرة يف القصر ويقال :إنها كانت تشمل الف
وستمائة ألف كتاب ،وقال قبلها [أخذ جلودها عبيدهم
وإماؤهم برسم عمل ما يلبسونه يف أرجلها وأحرق ورقها
ت��أوال منهم أنها خرجت من قصر السلطان وأن فيها
ك�لام املشارقة ال��ذي خيالف مذهبهم س��وى ما غرق
وتلف ومحل إىل سائر األقطار وبقي منها ما مل حيرق
وسفت عليه الرياح الرتاب فصارت تالالً باقية إىل اليوم
يف نواحي آثار تعرف بتالل الكتب20.
وق��د فعل أكثر من ذل��ك مع خزائن كتب اخللفاء
الفاطميني مبصر عند اس�ت�ي�لاء ص�لاح ال��دي��ن على
احلكم.
وع�ل��ى ك��ل فإننا سنفرد لظالمة ات�ل�اف الرتاث
الشيعي حبثا مستقال حبول اهلل يف املستقبل ،ولكننا
نقول :إن ه��ذا ليس غريب على الشيعة الذين ألفوا
ظ�لام��ات ك�ه��ذه ،منذ ض��اع احل��ق وزوي ع��ن أه��ل بيت
العصمة والطهارة حيث أحرقت دار العلم وتركوا
باب مدينة العلم جليس ال��دار حتى أنهم استغنوا عن
قرآنه الذي خطه بيده املباركة.
وق��د تعلّم األم��وي��ون والعباسيون مم��ن سبقوهم
وص��اروا يؤكدون على سياسة اح��راق ال�تراث بشدة،
وكشاهد على ذلك ال بأس أن ننقل ما ذكره ابن سعد
يف طبقاته ،قال :وروى الزبري بن بكار أن سليمان بن
عبد امللك يف زمان واليته للعهد مر باملدينة حاجا ،وأمر
أب��ان بن عثمان أن يكتب له سري النيب ومغازيه
فقال أب��ان :هي عندي أخذتها مصححة ممن أثق به،
فأمر عشرة من الكتاب بنسخها فكتبوها يف رق ،فلما
ص��ارت إليه نظر ف��إذا فيها ذكر األنصار يف العقبتني
يقصد بيعة األنصار يف العقبتني األوىل والثانية وذكر
األنصار يف بدر ،فقال سليمان :ما كنت أرى هلؤالء القوم
هذا الفضل فأما أن يكون أهل بييت أي اخللفاء األمويني

غمصوا عليهم ،وأما أن يكونوا ليس هكذا ،فقال أبان بن
عثمان :أيها األمري! ال مينعنا ما صنعوا بالشهيد املظلوم
يقصد اخلليفة عثمان من خذالنه ،أن نقول احلق .هم
على ما وصفنا لك يف كتابنا ه��ذا .ق��ال سليمان :ما
حاجيت إىل أن أنسخ ذاك حتى أذك��ره ألمري املؤمنني
يقصد والده عبد امللك لعله خيالفه ،فأمر بذلك الكتاب
فحرق ،وملا رجع أخرب أباه مبا كان فقال عبد امللك :وما
حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل تعرف أهل
الشام أمورا ال نريد أن يعرفوها ،قال سليمان :فلذلك
أمرت بتحريق ما نسخته حتى أستطلع رأي أمرياملؤمنني
فصوب رأي21.
خالصة القول إن مؤرخي الشيعة رغ��م ظروفهم
احلالكة مل يقصروا عن حفظ ال�تراث وتدوينه ،ولكن
حماربة احلكومات اجلائرة عرب التاريخ هلذا الرتاث
وحتريضهم للمتزلفني كي يكتبوا املزيفات ويدونوها
كتاريخ يتناقل لألجيال عرب العصور ضيقا علينا خناق
العثور على احلقائق املهمة ،ولو أردنا ذكر الشواهد على
حرص الشيعة يف حفظ الرتاث لطال املقام بنا ،ولكن
يكفي يف ذلك مراجعة كتب الرتاجم وكتابي (الذريعة
إىل تصانيف الشيعة) للطهراني و(تأسيس الشيعة لعلوم
اإلسالم) للسيد حسن الصدر.
وبالرغم من ذلك كله ولكي نوصل الظالمة للعامل
األكرب فإننا سنتصيد مابني السطور وجنمع الفلتتات
والشقشقات ال�تي ب��درت م��ن امل��ؤرخ�ين لنعكس صور
املظلومية اليت صبت على الشيعة على مر التاريخ.

حبوث فقهية استداللية
هدم قبور أئمة البقيع جتاسر على حرمة الرسول
ƆŴƫƱŏŶƘŝŠưǀƫǃřŠƘūŚƠƫřƵŸƷƩƺůƽŻřźǀƄƫřƖūźưƫřŠůŚưſťŶŰţ
ƖǀƤŞƫřŠưŗŏŹƺŞƣƭŶƷƻźƧŷŠŞſŚƴưŝ
Ë
ƩŚƤƟžưŴƫřśŚŤƧƾƟƾƸƤƠƫřƶŨŰŝ
ƮǀůźƫřƲưůźƫřĽřƮƀŝ

حبوث فقهية استداللية

تقدم البحث يف احللقة املاضية وهي احللقة السادسة
عشرة م��ن حلقات حب��ث خ��ارج (اخل��م��س) ،وك��ان يف
الفداء املأخوذ من أسرى احلرب لقاء إطالق سراحهم،
وخرجنا منه بنتيجة االنتصار ملا ذهب إليه املشهور :من
القول بأن الفداء من الغنيمة باملعنى األخص وفيه أيضاً
األخص ،ووعدنا مواصلة البحث
مخس الغنيمة باملعنى
ّ
يف حلقات قادمة بإذن اهلل تعاىل؛ وقد حان وقت الوفاء
واحلمد هلل فنقول حامدين شاكرين مايلي:
(مصادفة احللقة الدرسية لذكرى تهديم البقيع)
اتفقت احللقة السابعة عشرة من حلقات حبث
خارج اخلمس مع الذكريات األليمة ،واملصائب العظيمة
ال�تي م��ازال��ت بعد رحيل ال��رس��ول الكريم ت�ترى على
أهل بيته الطيبني الطاهرين ،فمنذ أن غ ّمض رسول
اهلل عينيه م��و ّدع��اً للدنيا وآذن���اً أهلها بالرحيل،
تظافرت جهود األبالسة وشياطني اإلن��س واجل��ن على
إعفاء آثار الرسول الكريم وإقصاء أهل بيته الطاهرين
عن املناصب السماوية اليت عيّنها الوحي هلم وع ّرفها
الرسول الكريم بإصرار وتكرار للناس والتاريخ ،وذلك
ب���دءًا م��ن إق��ص��اء علي أم�ير املؤمنني ع��ن ح ّقه،
وم��ص��ادرة ف��دك حنلة رس��ول اهلل بأمر م��ن اهلل
تعاىل البنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني
من األول�ين واآلخرين ،وإسقاط جنينها الذي كان قد
مسّ��اه رس��ول اهلل حمسناً ،ثم اغتيال علي أمري
املؤمنني يف حم��راب عبادته ،وبعدها قتل رحيانة
رس��ول اهلل وسبطه األك�بر اإلم��ام احلسن اجملتبى
بالس ّم ،ثم قتل سبطه األصغر سيد شباب أهل اجلنة
اإلمام احلسني يف فاجعة كربالء ،وبعدها قتل األئمة
من ذريّة الرسول الكريم :اإلمام السجاد واإلمام الباقر
واإلمام الصادق إىل اإلمام احلادي عشر اإلمام احلسن
العسكري بالس ّم ،وانتهاء بهدم قبور أئمة البقيع،
ثم هدم قبور أئمة سامراء.

م��ن شهر ش��وال امل��ك�� ّرم لعام أل��ف وأربعمائة ومخس
وعشرين هجرية :وه��و ي��وم جت��دي��د ال��ذك��رى األليمة
لفاجعة هدم قبور أئمة البقيع ،وكان دأب العلماء
وامل��راج��ع يف ال��ع��راق تعتيم احل���وزة العلمية ،وتعطيل
الدروس الدينية ،حداداً على آل الرسول وماجرى من
ظلم يف ح ّقهم أقرح قلب جدّهم الرسول الكريم وأوجع
فؤاده يف أهل بيته وذريته ،واشتغاالً بإحياء ذكرى ابناء
رسول اهلل ،وتنديداً بظامليهم واملعتدين املتطاولني على
هدم قبورهم الكرمية ومراقدهم الطاهرة ،وأ ّما دأب
العلماء واملراجع يف إيران فهو مستمر على االستمرار
على ال���درس والتعريج فيه على م��ظ��امل أه��ل البيت
واالنتصار هلم والتشنيع باعدائهم واملتجاوزين على
أضرحتهم وقبابهم ،املنتهكني حرمة اهلل ورسوله فيهم
 ،ولقد سار من السيد االستاذ (املرجع) دام ظله الوارف
إال أن بسرية احلوزة والعلماء يف إيران و حذاحذوهم،
ولذلك بدأ حبث هذا اليوم بعد البسملة واحلمد والثناء
على اهلل تعاىل ،والصالة والسالم على رسول اهلل وآله
الطاهرين مبا يلي:

حجة اإلس�لام واملسلمني اّ
العلمة الشيخ
كتب :مساحة ّ
حسني الفدائي ،وهو أحد أعضاء جلنة االستفتاء يف مكتب مساحة
املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله
بقم املقدّسة و أحد تالمذته يف حبوث اخلارج االستداللية منذ أكثر
من عشرين عاماً.

كيف ختلفوني فيهما ،والتقدّموهما فتهلكوا ،والتعلّموهما
فإنهما أعلم منكم» وجتاس ٌر على املقدّسات والقيم،
والعلم والفضيلة ،واألخالق واإلنسانية ،وعلى كل األحرار
واألبرار ،بل على كان الناس والبشر أمجعني.
** ŠưƫŒưƫřŠƘūŚƠƫřƵŸƷŪƫŚƘƳƞǀƧ

حبـــوث فــقـهـ

** ƩřƺƃƲƯƲƯŚŨƫřƭƺǀƫř
نعم لقد ص��ادف درس احللقة السابعة عشرة يف
حبث اخلارج من مباحث اخلمس :يوم االحد ،الثامن
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** ƖǀƤŞƫřŠƘūŚƠƫƲǀƳŚưŨƫřƹŠƿŵŚŰƫřƻźƧŸƫř

هذا اليوم وهو يوم الثامن من شهر شوال املكرم
يصادف يوم هدم قبور أئمة البقيع وذلك قبل أحد
ومثانني عاماً ،وهذا التجاسر السافر والتج ّري الصريح
على هدم قبور أئمة أربعة من أبناء رسول اهلل وأهل
بيته املعصومني هو يف الواقع جتاسر على اهلل تعاىل
الذي أمر مبودّة أهل البيت وطاعتهم وإكرامهم،
وجت��اس�� ٌر على ال��ق��رآن احلكيم ال��ذي ص��دع بقول اهلل
سبحانه يف اآلية الثالثة والعشرين من سورة الشورى:
« ُقل لاَّ أَ ْسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِه أَ ْجرًا إِلاَّ المََْو َّد َة يِف ا ْل ُق ْربَى» ،وجتاس ٌر
على اإلسالم العظيم الذي ّ
عظم أمر أهل البيت وجعلهم
امتداداً للرسول األمني ،وجتاس ٌر على الرسول الكريم
الذي جعل أهل بيته املعصومني عِدل القرآن احلكيم،
كما يف حديث الثقلني املتواتر عند املسلمني مجيعاً خاصة
وعا ّمة ،بقوله« :إني خملّف فيكم الثقلني :كتاب اهلل
متسكتم بهما لن تضلّوا بعدي
وعرتتي أهل بييت ،ما إن ّ
أبداً ،وأنهما لن يفرتقا حتى يردا عل ّي احلوض ،فانظروا

وهذا التجاسر البذيء مازال باقياً ومستمراً مادام
البقيع على حاله موحشاً ،وقرب أئمة أهل البيت
فيه مهدّمة ،وال ي��زول هذا الوهن وال يعاجل إال بزوال
آثارة املفجعة ،وبقاياه املؤملة ،وذلك بإعادة بناء املراقد
الشريفة والقباب املنيعة وتشييد األض��رح��ة الكرمية
واملآذن الشاخمة ،وهذا ال ميكن حتقيقه إال بالعمل على
حنو العا ّم اجملموعي ال العام االستغراقي حيث إن ك ّل
فرد من أفراد العام االستغراقي مستق ّل عن الفرد اآلخر
حبيث ال أثر لوجوده وعدمه بالنسبة إىل اآلخرين ،بينما
العام اجملموعي ليس كذلك ،أل ّن لكل فرد من أفراده
العلّية يف حت ّقق العام اجملموعي ،حبيث لو ُفقد فرد واحد
من أفراده مل يتحقق ذلك العام اجملموعي ،فاأللف أو
املليون ً
مثال لك ّل فرد من أفراده كامل املدخلية يف حت ّقق
األلف واملليون ،فلو ُفقد فرد واحد منه مل يكن الباقي
ألفاً أو مليوناً ،وهذا أمر واضح ،ومسألة معاجلة هذه
الفاجعة املؤملة ورفع هذا التجاسر البذيء املتطاول على
اهلل وال��رس��ول ،واالس�لام وال��ق��رآن ،والقيم واالخالق،
البد وأن يكون من مجيع املسلمني بل من مجيع الناس
األحرار على حنو العام اجملموعي ،يعين :العالج حيتاج
إىل تضافر جهود اجلميع وتضامن نشاطات الكل :يف
إبداء اآلراء املطالبة بالتعمري ،وإجناز املساعي احلميدة
العادة البناء؛ وكل واحد حسب قدرته وطاقته  ،وإدراكه
وإمكاناته ،وال يعتذر بأنه واحد والواحد ال أثر له يف قبال
اآلالف .إذ الوحدات جتتمع فتش ّكل جيشاً عارماً ،كما ان
القطرات جتتمع فتصبح ً
سيال كاسحاً وجارفاً ،وإال كان
مقصراً ومسؤوالً.
اجلميع ّ

** ƲƿŶƿŚŰưƫřƖƯƪǀŗřźſřƾƴŝƲƯşŚƈƘƫř
وهذا القرآن احلكيم يذ ّكرنا بقصة أصحاب السبت
من بين إسرائيل الذين جتاسروا على أحكام اهلل تعاىل
وتهاونوا بأوامر نبيهم الكريم ،وراحوا يعملون يف صيد
السمك يوم السبت ومل يتّخذوه ـ كما أمر اهلل به ـ يوم
عطلة وتعتيم ،فلم يقف مجيع الباقني من بين إسرائيل
موقفاً واح��داً على حنو العا ّم اجملموعي جتاههم ،إذ
لو وقفوا مجيعاً موقفاً واح��داً ألثّ��ر وأنتج ،بل تغافلوا
وختالفوا فيما بينهم ،وافرتقوا اجتاههم إىل فرقتني،
ف��رق��ة أخ���ذت تستنكر عليهم وت��ذكّ��ره��م خبطئهم،
وفرقة اختذت موقف احلياد منهم ،بل راحت تعرتض
على املذ ّكرين هلم ،كما حكاه اهلل تعاىل عنهم بقوله
ِظو َن َق ْو ًما اللهُّ
َت أُ َّم�� ٌة ِّم ْن ُه ْم لمِ َ تَع ُ
سبحانهَ « :وإِ َذ قَال ْ
ً
ْ
ً
ُ
ُ
ً
ِّ
ُم ْهلِ ُك ُه ْم أَ ْو ُم َع ِّذبُ ُه ْم َعذَابا َشدِيدا قَالوا َم ْع ِذ َرة إِلىَ َربك ْم
َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن» .فاهلدف من التذكري أمران :العذر عند
اهلل تعاىل ،والتأثري يف العاصني باإلقالع عن عصيانهم،
ولقد حت ّقق األم��ر األول فأصبح امل��ذكّ��رون معذورين
ميسهم غضب اهلل وعذابه ،لك ّن األم��ر الثاني مل
ومل ّ
يتح ّقق لعدم القيام بالتذكري على حنو العام اجملموعي
بالنسبة للباقني من بين إسرائيل ،فاستم ّر العصاة على
عصيانهم واحملايدون على سكوتهم ،حتى استأصلهم
مجيعاً عذاب اهلل تعاىل ونكاله.

عرب هذه االعوام الطويلة من إصالح األمور ،وتهذيب
النفوس ،وحتقيق العدل ،وإفشاء القسط ،وتعميم السلم
والسالم ،وحمو الظلم والظالم من يومه ذاك إىل يوم
القيامة ،فالتجاسر البغيض من البعض ،والتخاذل
املهني من البعض اآلخ��ر ،وع��دم اخت��اذ اجلميع موقفاً
واح��داً على حنو العام اجملموعي سبّب كل هذا الظلم
والظالم ،والشقاء والفساد ،والفقر واجلهل ،والعنف
واإلرهاب املوجود حتى يومنا هذا .وهكذا بالنسبة إىل
سائر األئمة املعصومني من اإلمام اجملتبى حتى اإلمام
املهدي.
** ŠƴƀŰƫřŠƿŵřźƠƳǇřƾƗŚƀưƫřƹŠƿŵŚůǃřƞƣřƺưƫř

** ŌŶŝƼƬƗŵƺƗÈ
نعود إىل مسألتنا الشرعية السابقة ،ف��إ ّن هذا
البحث الشرعي وأمثاله هو أيضاً يف طريق صنع العا ّم
اجملموعي للوقوف إىل جانب أهل البيت وااللتفاف
بهم ـ كما أمر اهلل ورسول ـ لنكون من املم ّهدين
بذلك لظهور اإلمام املهدي وإقامة حكومته احلكيمة
والعادلة ،فننال بذلك خري الدنيا ونفوز بنعيم اآلخرة
إن شاء اهلل تعاىل.
كانت مسألتنا :مسألة الفداء وأنها من الغنيمة
األخص،
األخص وفيها مخس الغنيمة باملعنى
باملعنى
ّ
ّ
وذل��ك كما ق��ال به املشهور وارتضيناه ،ولكن لو شك
الفقيه يف هذه املسألة ومل خيرج من جمموع األخبار
واألقوال بنتيجة ـ كما تردّد صاحب اجلواهر فيها على ما
ظهر من كالمه يف احللقة السابقة ،وتردّد يف املستمسك
على ما ّمر من تفصيله وتأمله هناك يف كون الفداء قبل
االخص ـ فما هو احل ّل؟ إن
الغلبة من الغنيمة باملعنى
ّ
كان هنا أصل موضوع ّي ين ّقح لنا موضوع الفداء بأنه
موسعاً
من الغنيمة باملعنى األع ّم ليكون اخراج مخسه ّ
األخص ليكون إخراج مخسه مضيَّقاً وفورياً.
مرتاخياً ،أو ّ
كان هو احمل ّكم ،ولكن حيث مل يكن هنا أصل موضوع ّي،
فالب ّد من الرجوع فيه إىل األصل احلكمي ،وهو :الرباءة
خاص ،والظاهر
من الضيق والفورية إال ما خرج بدليل ّ
أ ّن املسألة من املوارد اليت خرجت عن هذا األصل العا ّم
��اص هو :عموم وإط�لاق «ما أف��اد النّاس من
بدليل خ ّ
ً
قليل وكثري» و«هي واهلل اإلفادة يوما بيوم» و«إن اخلياط
ليخيط الثوب خبمسة دوانق :لنا منه دانق» وعمومات
وإطالقات أخرى ظاهرة يف فورية اخلمس وهي تشمل
ال��ف��داء أي��ض��اً ،فعند ّ
الشك يف ك��ون وج��وب اخلمس يف
الفداء فورياً أو مرتاخياً مع وجود ما يد ّل على الفورية ،
يكون األصل الفورية وعدم الرتاخي .وإىل حلقة قادمه
إن شاء اهلل تعاىل.

ـيـة إستــداللـــية
** ƮƿźƨƫřƩƺſźƫřŶƘŝƲǀưƬƀưƫřƞƣƺƯ

لقد تك ّرر املوقف املتخاذل لبين إسرائيل بالنسبة
إىل أصحاب السبت ،من املسلمني بعد رحيل الرسول
الكريم بالنسبة إىل اإلمام أمري املؤمنني حيث جت ّرأ
البعض على التجاسر على أحكام اهلل ،والتهاون بأوامر
النيب الكريم ،وراح��وا يعملون على إقصاء علي أمري
املؤمنني عن منصبه السماوي الذي عيّنه اهلل تعاىل له
ون ّفذه الرسول األمني فيه ،فلم يقف املسلمون من أولئك
البعض موقفاً واح���داً على حنو العام اجملموعي ،بل
تغافلوا وختاذلوا ،فت ّم اإلقصاء لعلي أمري املؤمنني
وصيرّ وه جليس الدار طيلة مخس وعشرين سنة ،وصودر
حقه وحق ابنة رسول اهلل السيدة فاطمة الزهراء
يف فدك ،وجرى من الظلم ماجرى يف ح ّقهم ،ومل يؤثّر
تذكري امل��ذكّ��ري��ن م��ن آم��ث��ال سلمان واب��ي ذر ،وع ّمار
واملقداد فيهم ،حتى إذا ُقتل عثمان واستيقظ املسلمون
من غفلتهم ،واجتمعوا على حنو العا ّم اجملموعي على بيعة
علي أمري املؤمنني باخلالفة ،ولو كان هذا املوقف
قد اختذه املسلمون بعد رحيل رسول اهلل ملا صار
من هو أهل هلذا املنصب العظيم جليس الدار ،وملا وقع
من الظلم ما وقع ،والستطاع اإلمام أمري املؤمنني

** ŠƫŚŰƯǇśŚŤƗǃřƼƬƗƺƷƹƪƇŚůźǀǀƜŤƫř
بقاء البقيع الغرقد موحشاً ،وامل��راق��د الشريفة
م��ه�� ّدم��ة ،منكر م��ن أش��� ّد امل��ن��ك��رات ،وه��و مب���رأى من
املسلمني مجيعاً ومسمع ،والب ّد من يوم وهو يف الطريق،
وساعة صفر هي على األعتاب ،ي��زول فيه هذا املنكر
ويغسل عاره وشناره ،فهنيئاً ال ّمة ناشطة وقوم غيارى
املوحد،
يستطيعون صنع العام اجملموعي واختاذ املوقف ّ
للقيام برفع هذا املنكر ودفعه ،وس ّد هذا الصدع وردمه،
كيف ال والدنيا بر ّمتها يف طريقها إىل االنفتاح ،والبالد
على وسعتها وتبعثرها يف سريها حنو القرية الصغرية
الواحدة ،فلنكن حنن تلك األمّ��ة اليت تستطيع إجناز
ذلك ،حتى ننال وسام املودّة الهّل بيت رسول اهلل
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حبوث فقهية استداللية

لقد وق��ف موقف املطالب بنهاية ه��ذا التجاسر
البغيض جت��اه اهلل ورسوله ،واالس�ل�ام والقرآن،
وط��ال��ب ب��إع��ادة ب��ن��اء ق��ب��ور أئ��م��ة البقيع ال��ك��ث�ير من
العلماء االعالم ،والسادة الكرام ،والشخصيات الدينية
واالجتماعية ومن مجلتهم األخ الشهيد آية اهلل السيد
حسن الشريازي ،وذلك قبل أكثر من أربعني عاماً،
حيث بدأ محلة واسعة النطاق يف املطالبة ببناء البقيع،
وك�� ّرس كل جهوده وعبّأ مجيع طاقاته من أجل ذلك،
واتصل بالشخصيات العلمية والدينية ،واالجتماعية
والسياسية من العراق وإي��ران ،ومن اهلند وباكستان،
ومن اخلليج نفسه واحلجاز ،وجعلهم يف جمرى األحداث،
وأهبة االستعداد لصنع الرأي العام واألجواء املناسبة،
ولكن مل يصل مساحته إىل النتيجة ّ
املتوخاة ،ومل حيصل
على األهداف املنشودة من وراء هذه احلملة املكثّفة من
العمل والوسعة من حيث املواقف ،ألنه بالتالي كان فرداً
وان كان يف نفسه أ ّمة ،فذلك غري العام اجملموعي الذي
إذا حدث استطاع التغيري والتحويل ،ومت ّكن من التأثري
والتبديل.

بع ّز وافتخار إن شاء اهلل تعاىل ،وذلك ب��أداء كل فرد
مسلم وظيفته يف املطالبة ،واخت��اذ املوقف احلاسم،
والقرار ال�لازم حبسب موقعه واقتضاء علمه وشغله،
سفراً وحضراً ،حجاً وعمرة ،دائماً وأبداً يف طريق اجناز
هذه املهمة اإلنسانيه العليا ،وما ذلك اليوم ببعيد بإذن
اهلل تعاىل.
ه��ذا والخيفى أ ّن الكالم ه��ذا ك��ان قبل االعتداء
األثيم الذي طاول مرقدي اإلمامني العسكريني يف
سامراء ،و قد زاد ذلك يف مسؤولية اجلميع.

التقليد
ŚÅ ǀË ƴƿŵŚÅ ƘūźƯŶƬƤƿǇƱŚƧřŷřŌźưƫřşǈƇƪŞƤţƪƷ

جيب على اإلنسان التقليد يف اعماله ،و ال تصح اال اذا وافقت فتوى من يلزم
تقليده.

ƖǀƐŤƀƳŽŚſŏƽŏƼƬƗƹŌÈ řŶŤŝœƖūźưƫřŶǀƬƤŤƫŠƴǀƘƯŠǀƳƥŚƴƷƪƷ
ŶǀƬƤŤƬƫƖūřźưƫřŶůŏŹŚŤŴƳƱŏ

التقليد هو العمل برأي أحد اجملتهدين اجلامعني للشرائط ويتم من خالل االلتزام
قلبياً بفتواه والعمل طبقاً هلا ،علماً بأنه جيب تقليد األعلم على األحوط وجوباً ويتم
معرفته وانتخابه بالطرق املذكورة يف الرسالة «املسائل اإلسالمية».
şźŞŴƫřƪƷŏƲƯŵƺƈƤưƫřŚƯ

املراد من أهل اخلربة من يكون خبرياً يف علوم الفقه واألصول وعارفاً بتشخيص
ً
فاضال قريباً من ذلك.
اجملتهد أو األعلم وحنوهما كما لو كان بنفسه جمتهداً أو
ŢǀưƫřŶǀƬƤţƼƬƗŌŚƤŞƬƫƾŰƫřƶǀƤƠƫřƻƺŤƟƼƫœƕƺūźƫřŜŬƿƪƷ

جيب ذلك ،ويكفي فيه إطالعه على الفتوى جبواز البقاء واستناده إليها يف بقائه
على تقليده.

الطهارة
ƪƸƟƲǀſŐƧƹŏŽŐƧŹřŶƤƯǈÅ ŨƯǈÅ ǀƬƣŚÅ ŘǀƃźƨƫřŹřŶƤƯƲƯƆƤƳƺƫ
ŠƿË źƨƫřƲƗƦƫŸŝũźŴƿ

نعم خيرج بذلك عن الكرية وجيري عليه حكم القليل.

استفتاءات

ƹŏ ƲƐƤƫŚŝ ƺƄŰưƫř žŬƴŤưƫř ƁřźººƠº ƫř źǀƸƐţ ŠǀƬưƗ ƮŤţ ƞǀƧ
ƪųřŶƫřƼƫœŠſŚŬƴƫřƱŚƿźſƖƯŪƴƠſǅŚŝ

جيري عليه املاء حتى خيرج من اجلانب اآلخر مما يؤدي إىل زوال عني النجاسة
ـ إن كان للنجاسة عني ـ  ،وبعد زواهلا يطهره وصول املاء الكثري ـ كماء احلنفية ـ إليه
مرة ،أو املاء القليل مرتني ،هذا يف البول ،وأما يف غريه فتكفي املرة مطلقاً بعد زوال
عني النجاسة منها.

ƹŏźƿżƴŴƫřƮŰƃƱƺŝŚƈƫřƹƪǀƀƜƫřƢǀůŚƀƯƊƘŝŜǀƧźţƾƟƪųŶƿ
źƸƐţŠƫŚŰŤſǇřƵŸƷƪƸƟźųōŌƾƃƼƫœƶŤƫŚŰŤſřŶƘŝƲƨƫƹŠŤǀưƫř
Ë
ŠſŚŬƴƫřƲǀƗ

إذا كانت االستحالة متحققة عرفاً تطهر ،وإال فال ،نعم جيوز استعماله للتنظيف
ثم تطهري ما أصابه.

الوضوء
ŌƺƋƺƫřřÅ ŶƇŚƣŠƗŚƀŝşǈƈƫřŢƣƹƩƺųŵƪŞƣŐƋƺŤƿƲƯƮƨůŚƯ
şǈƈƬƫ

يتوضأ بنيّة القربة املطلقة ،ال بنيّة الصالة.

ƦƫŸŝƪưƗƹǈÅ ƷŚūŚÅ ŧǈŧƲƿŶǀƫřƹƶūƺƫřƪƀƜŝŐƋƺŤƿƲƯƮƨůŚƯ
ǈÅ ƸūƲƯżƫřƾƟşźŤƟ

الغسلة الثالثة ح��رام إذا كان كل من الغسالت الثالث غسلة كاملة مع النية،
والغسلة الثالثة لليد اليسرى حيث انها تستلزم أن يكون املسح مباء جديد ،فاألقرب
بطالن الوضوء به وعليه إعادة ما عمله بذلك مما يشرتط فيه الطهارة.

ŮƀƯŜŬƿƭŏŶººůřƹƱōƾººƟ ƲǀƬūźƫřŮƀƯŌƺººƋƺººƫřƾººƟ ŻƺŬƿƪººƷ
ƻźƀǀƫřƮŧǇÅ ƹŏƼƴưǀƫřƪūźƫř

جيوز ذلك ،وإن كان األحوط استحباباً تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى.

النجاسات
ŠƀŬƳƭŏşźƷŚƏƩƺŰƨƫřƪƷ

الكحول إذا مل تكن مسكرة أو متخذة من مسكر ،حيكم بطهارتها ،وكذا حيكم
بطهارتها لو مل يعلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر.
ŠǀƬưƘƫřƮƨŤƫŚſŹƾƟƮŤƬƣـŠŨƿŶŰƫřƪŗŚƀưƫřƮƀƣـ~ƩƹŚƴţŻƺŬƿǇ
ŚƯƹƦººƫŷƼƴƘƯŚƯnźưųƼººƫœƱŚººƀºƳǅřƝƺººū ƾƟƩƺŰŤţƾŤƫřŵřƺººưºƫř
ƶƫŚŨƯ

ً
مثال إذا انتهى املائع من املراحل األولية املوجبة لصريورته مخراً وكان متوقفاً على
ƲƧŚƯǃř ƾƟ ƵŚǀưƫř šřŹƹŵ šŚǀƋŹŏ ƼƬƗ şŵƺūƺưƫř ƵŚǀưƫř źŞŤƘţ ƪƷ
ً
ً
 ƾƟşǈƈƫřşŵŚƗœŜŬƿƪƷƹŠſŚŬƳŚƸǀƟźƳƮƫŚƴƳŐŝŚÅ ưƬƗŠƀŬƳŠƯŚƘƫřورود حمل حار كاملعدة ،فإذا ورد فيها صار مخرا ،كان شربه حراما ،وكذا لوكانت
هناك أقراص تتحول يف اجلوف إىل مخر أو إىل مادة مسكرة.
ƦƄƫřŠƫŚů

حيكم بطهارة هذه املياه ما دام ال يعلم بنجاستها وال يعيد الصالة منها.
ºŞº ƫřƲººƯ şŵŹƺººŤºƀºưºƫřŠƿŶƬŬƫřšŚººƗŚººƀºƫřŠººƯżººůŏƹŠººƿŸººůǃřلاźǀƛŵ
şǈƈƫřƹ ŚƸƀŞƫ ŻƺŬƿ ƪƷ ŠǀƯǈſǅř ŵǈŞƫř ƾƟ ƕŚŞ Éţ ƾŤƫřƹ ŠǀƯǈſǅř
ŚƸƘƯŜƘƈƿŠǀƜưƇşŵŚưŝƉŹǃŚŝƁřźƠƫřƢƈƬƿšƺǀŞƫřƊƘŝƾƟ

É
ŚƸǀƟ
Å
źƸƐƿƞǀƧ
ǈŨƯƩƺŞƫŚŝžŬƴţƺƬƟƶƗżƳ
É

يط ّهر مباء األنابيب (احلنفية) ،وذلك بإزالة عني النجاسة وحصر موضعها وصب
املاء املتصل باحلنفية مرة واحدة وإذا كان مباء قليل ك ّرر العملية مرتني بعد مجع املاء
األول مبنشف أو غريه.
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إذا مل يعلم أنها جلود صناعية أو طبيعية ،أو علم أنها صناعية جاز لبسها والصالة
فيها.

اخلمس

الصالة

ºƇ šřƺººƟ ƼººƫœƽŵŒººƿ ǈÅ ưƗƅŚººŴºƃǃřƊƘŝƪưƘƿلاƲƗŚººưºƷŶººůŏŌƽżººŬº ƿƪººƷƹžººưºŴºƫřƹşŚººƧżººƫřƲǀŝơźººƟƥŚººƴºƷƪººƷ šřźƯŮŞƈƫřş
ƮƸŞūřƹƺƷŚƯşźǀŨƧ
źųǁř

ال جيوز لالنسان أن يعمل ً
عمال يؤدّي إىل فوات صالته ،بل جيب عليه أن يصلّي
يف الوقت ولو جبعل املنبّه ،أو توصية من يوقظه للصالة ،أو انتظار الوقت وأداء الصالة
وحنوها.

الزكاة تتعلق بالغ ّ
الت األربع واألنعام الثالثة والنقدين ،واخلمس يتعلق مبا زاد عن
مؤونة السنة من أرباح املكاسب وغريه من املوارد األخرى املذكورة يف الرسالة العملية،
وهناك فوارق أخرى مذكورة يف الكتب الفقهية ،وال جيزيء أحدهما عن اآلخر.

řŸƸƫŠūŚŰŝžưŴƫřŜůŚƇřŶƫřƹƱŚƧřŷœŚưǀƟžưŴƫřŜŬƿƪƷ şǈƈƫř Ʊŏ ƮƬƘƿƱŚƧ Ʊœ şźŗŚƐƫřƹşŹŚǀƀƫŚƧ šŚǀƫǁř śƺººƧŹ ŻƺŬƿ ƪƷ
ŚƸūŹŚųşǈƈƫřŌřŵǃŚƸƴƯũƹźŴƫřƖǀƐŤƀƿǇƹŚƸǀƟƶţƺƠţ
ƩŚưƫř

يؤدي الصالة فيها حسب قدرته.

ŌŚƌƣźƈƘƫřƹźƸƔƫřƾŤƬƟŚƳŮŞƈţƼŤƯ

Å

ما أنفقته عليهم يف خالل أيام سنتك اخلمسية ال مخس فيه ،وما فضل عندك
من أموال جيب فيها اخلمس عند حلول رأس سنتك اخلمسية ،علماً بأنه ال جيوز للولد
إعطاء والده من اخلمس.

تصري نوافل الظهر والعصر قضا ًء بعد انتهاء وقتهما ،وأما قبل انتهاء الوقت وبعد
الصالتني فيجوز إتيان النوافل بنية القربة ال القضاء ،وإذا خرج وقت الظهرين نوى
القضاء ،وليس هلا وقت حمدد.

žưŴƫřƲƯŠƫƹŶƫřƼƫœƖƟŶţƾŤƫřŜŗřźƌƫřśŚƀŤůřŻƺŬƿƪƷ

ƱƹŵƲƯƶŞƳŚūƼƫœƹŏƾƬƈưƫřƪūźƫřƭŚƯŏşŏźưƫřƾƬƈţƱŏŻƺŬƿƪƷ
ƪƇŚƟ

ƵŶƫřƹƲƯƶƃŚƘƯƮƬŤƀƿƲƯƼƬƗžưŴƫřŜŬƿƪƷ

جيوز على كراهة ،وترتفع الكراهة بوجود ساتر ،أو البُعد عشرة أذرع.

ŚưƟǇƭŏŌŚƌƣƼƟƺŤưƫřƶǀŝŏŠƯŸŝƱŚƧƮƬƘƿǇźŞƧǃřƲŝǇřƱŚƧřŷœ
ƶƠǀƬƨţƺƷ

إذا مل يعلم بوجوب شيء يف ذمة والده فال شيء عليه.

الصوم

ال حيتسب ذلك من اخلمس.

جيب على كل من له وارد ولو كان من والده ولو كان ً
قليال أن جيعل لنفسه رأس
سنة للخمس و خي ّمسها.
ŚƸŝźƠƀƫřƆŴƄƫřƽƺƴƿƾŤƫřƩřƺƯǃřžǀưŴţŜŬƿƪƷ

نعم ،إذا مل يكن له رأس سنة للخمس ،فيخمسها وجيعل يوم ختميسه رأساً لسنته
اخلمسية ،وإن كان له رأس سنة فان حل وقت اخلمس ،فعليها اخلمس ،وإن كان السفر
يف أثناء السنة اخلمسية فال مخس فيها.

ƮƨŰƫřƺƷŚưƟƦƫŸƫŢƸŞŤƳřƮŧŚÅ ƳŚǀƀƳŢƬƧŏƹŚÅ ƗƺƐţƾƯƺƇƱŚƧřŷœ

املعامالت

ال يبطل الصوم بذلك ،سواء أكان الصوم واجباً أم مستحبّاً.

ŠƯŚƘƫř
ƪŨƯ ƶƬŰŤƀƿ Ʋưƫ  ŜƤŞƤƫř źŰŞƫř ƱŚƏźſ Ɩǀŝ Ʈƨů ŚƯ ƪƷƹƶƯƺƇƪƐŞƿƪƷƶŝŚƃŚƯƹƉźưƫŒǀƤŤƬƫƮŗŚƈƫřźƐƋřřŷœ
Ë
şŹŚƠƨƫřƶǀƬƗ
ŹŚƠƨƫřƹ

إذا كان عن عمد بطل صومه وال كفارة عليه ،وإن كان بال اختيار فال بطالن.

جيوز بيعه ملن يستحله على األظهر.

إذا كنت مسافراً ،ومل يكن من قصدك إقامة عشرة أيام فال جيوز لك الصيام.

ƱŚƌƯŹźƸƃƾƟƭŚƘƐƫřƲƗƥŚƀƯǅřƊŗŚŰƬƫŜŰŤƀƿƪƷ

ال تصح ،وميكن ختريج ذلك ضمن عقدين بان يشرتي بضاعة نقداً ثم يبيعها عليه
ومقسطاً.
بسعر أعلى نسيئة ّ

ال يستحب ،ولكن ال تتجاهر باإلفطار مبا يكون هتكاً حلرمة شهر رمضان ،كما
يكره هلا التمل ّي من الطعام والشراب.

ŠŝƺƈƜƯŚƸƳŏƮƬƗŏšřƹŵŏƖǀŝƪŰƯƾƟƪưƘƫřŻƺŬƿƪƷ

ƪưƘƫřƺƷŚưƟƩǈƸƫřŠƿőŹŠǀƌƣƾƟŌŚưƬƘƫřŹŚŞƧƲƯƱŚƤƿźƟƞƬŤųřřŷœ

şŚƧŸưƫřźǀƛƭƺŰƬƫřƖǀƐƤţƾƟƪưƘƫřŻƺŬƿƪƷŽ

احلجتان ،وإال أخذ باملطمأن إليه منهما.
إذا كان هناك تعارض شرعي تساقطت ّ

ال جيوز إذا كان يتصدّى لبيعها.

ج :جائز يف نفسه.

ƪưƗŏƹŏŚÅ ƳǈƗœŜŤƧŏƱŏżŗŚŬƫřƲƯƪƷŽ
ŠƿƺŝźƫřƉƹźƤƫřƖƯƾƏŚƘŤƬƫşƺƗŵƶǀƟŚÅ ưǀưƈţ
ŠƯźŰưƫř

ج :ال جيوز ،قال اهلل تبارك وتعاىلَ « :وتَ َعا َونُوا َعلَى ا ْل رِ ِّ
ب
َوالتَّ ْق َوى َوال تَ َعا َونُوا َعلَى األِْث ِم َوا ْل ُع ْد َوا ِن»(املائدة.)2/
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و من یعظم شعائراهلل فانها من تقوی القلوب

And whoever respecteth the signs of
God verily it is (the reflection) of the piety
of the hearts5.
For this reason, decorating the graves
and shrines of the great and pious servants
of God is considered to be a sign of God.
Whoever upholds it will indeed be given
a lot of reward.
Sabir: I really thank you for your time
and for enlightening me about decorating
shrines. I used to think a lot about it before this but I could not make me believe
that such acts are valid at all. Certainly,
you helped me find what I had lost.
Baqir: I hope you do not maintain doubt
about decorating and embellishing these
places, do you?
Sabir: No, I have no doubt and I am now
pretty sure that this act is recommended and based on the verse of the Holy
Quran.
Baqir: Anyhow, I am ready to have a
dialogue with you about any such topics
in order to throw light on the ambiguities
you have in your mind.
Sabir: Thank you very much and may
God grant you success.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Isra (17): 26-27
2. Ibn-e Khaldun, Abdul Rahman bin Khaldun Hazrami, was born in the year 732 of the Islamic calendar
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Kaaba is holier and greater than we imagine. In reality, such things do not increase
the dignity and majesty of the Kaaba, nor
does the absence of such things decrease
it. Hence, the gold tombs, gates made of
gold and silver and the embellishments on
the graves of the divine saints such as the
shrines of the Commander of the Faithful,
Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain
and Imam Reza (a.s.) have to be considered as such. Their ranks are neither elevated with these things nor are they lowered in the absence of them. For example,
Imam Hasan’s grave which is exposed to
sunshine and is without a shrine and tomb
is not superior to and worthier than the
majestic shrine of Imam Husain which is
bedecked with pure gold and other ornaments.
Nevertheless, we celebrate their position and respect their shrines by gifting
valuable stones to them and gilding their
tombs.
Sabir: Do such things make the divine
saints look great in the eye people?
Baqir: Yes, of course. Let me make it
further clear for you. If you go the Jews’
cemeteries, you will see that the graves of
their scholars are ruined with no rooms or
tombs over them but if you go to Christians’ cemeteries, the situation is quite
different over there; on the graves there
are buildings with gold and silver decorations. Now you being a Muslim who is
rejecting both religions, if you compare
between the two cemeteries, which one
of them looks grander to you, the Jewish
cemetery or the Christian one?
Sabir: Naturally, by seeing the two cemeteries, I will have a majestic picture of
Christian scholars and a poor image of the
Jewish scholars in my mind.
Baqir: That is why I say that the buildings and tombs made by Shiites and Sunnis on the graves of Imams and prophets
and the decorations are simply to honor
and sanctify their positions.
Sabir: Yes, you are utterly right. However, this motive can abolish the lavishness of these acts.
Baqir: Yes, not only it would not be lavishness then but such acts of sanctifying
and honoring the divine saints eventually
lead to appreciation and sanctification of
Islam because whatever upholds and glorifies Islam, it is considered to be a sign of
God. The Holy Quran says:

in Tunisia. He is originally from Andalusia (Spain).
In his book “Al-Ehata fi Akhbar Gharnata” Ibn-e AlKhatib describes him as under: “He (Ibn-e Khaldun)
is from Tunisia. He has explained “Burdah” in such
an innovative and beautiful manner that it stands a
proof of his strong memory and comprehension power. He summarized many of Averroes [Ibn-e Rushd]’s
books. He wrote a useful expository book on intellectual sciences (philosophy and such likes) for Sultan
Abu Salim.
He died in the year 808 A.H. in Egypt. One of his
most celebrated works is the famous “History of Ibn-e
Khaldun”. (Vide History of Ibn-e Khaldun , p. 1,
p.353, printed and published by Al-Turath Al-Arabi
Publishers’, Beirut, Lebanon).
3. This book is the first volume of his history book
which consists of six different chapters the first of
which deals with the impact of environment on behavior, suburban life, victories, dealings, industry,
sciences, etc.
4. Ibn-e Khaldun, History of Ibn-e Khaldun, vol.1 p.
353 first book, chapter 6 part 4 “The Great Mosques
and Buildings in the World”.
5. Al-Hajj (22), verse 32
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abir: Salamun alaikum
Baqir: Alaikum-ussalam warahmatullah
Sabir: Welcome to our city.
Baqir: Well, Sabir, I am here to visit my
cousin.
Sabir: You have honored us by your
coming; we will be further honored, if
you would stay with us for today.
Baqir: I am overwhelmingly preoccupied with a lot of work. I have come here
simply to visit my close relatives and I
apologize you for not being able to come
with you.
Sabir: How come! We are seeing each
other after a decade and you are telling me
that you do not have time to sit with me
for an hour. I believe I have brotherhood
right on you. What is more, I have been
having a discussion with a Shia brother
about a Sunni –Shia topic. Since I believe
you are a reliable person, I would be more
than willing to talk to you in this regard.
Hopefully, you will help clarify things for
me. That is why; I want you not to decline
my invitation.
Baqir: If that is the case, I will come
with you.
The two friends then moved to Sabir’s
house. After exchanging a few words,
Baqir asked: What were you and that
Shia brother talking about?
Sabir: Well, we were talking about the
permissibility of decorating and embellishing the graves of prophets, Imams,
saints and scholars with silver, gold and
other decorative objects.
Baqir: What is the problem with it?
Sabir: Isn’t it haram?
Baqir: Why should it be haram?
Sabir: Do the dead people in the graves
benefit from these decorations?
Baqir: No.
Sabir: That is why I say it is extravagance, squandering and wastefulness.
God says in this regard:
«والت � �ب � � ّذر تبذیرا* إن امل� �ب� � ّذری ��ن ك ��ان ��وا إخ���وان

»...الشیاطنی

And squander not (thy earnings) wastefully. Verily the squanders are the brethren of the satans1.
Baqir: What do you say about the decorations of the Kaaba, the gold and sliver
that are used to decorate it?
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Sabir: I do not have anything to say, I do
not know anything about it actually?
Baqir: Ever since the period of ignorance up until today a lot of decorative
and gold objects have been dedicated to
the Kaaba. Ibn-e Khaldun2 writes in the
“Introduction”3 to his book that, “nations
have been sanctifying the Ka’bah since
the time of ignorance. Kings such as Kasra used to send a lot of valuable gifts to
and for Kab’ah. The story of the swords
and the two gold dares which Abdul Muttalib found while digging the Zamzam
well is famous. When Prophet Muhammad (pbuh) conquered Makkah, he found
two million gold dinars in the well within
the Kaaba sanctuary. The gold which
weighed two hundred quintals was gifts
from the kings to Ka’bah. Ali Ibn-e Abi
Talib (a.s.) asked the Holy Prophet (pbuh)
if they could use the wealth to finance the
war against the pagans. The Holy Prophet
(pbuh) did not allow the money to be used
for such a purpose.
Abu Bakr also did not the gold objects.
Ibn-e Khaldun continues by saying:
“Abu Wail narrates from Sheibah bin
Uthman who said: “I was in the company
of Umar and I heard him say: I am planning to distribute all the existing gold and
silver among the Muslims.
I said: What do you want to do!?” [you
do not have the right to do so.]
He said: Why?
I said: The Prophet (pbuh) and Abu Bakr
who were Muslims’ rulers before you did
not do so.
Umar said: [If so,] we should follow
4
them.”
Now I ask you Sabir, was the Ka’bah using the huge quantity of gold and silver?
Or was Almighty God – Glory be to Him
– benefiting from it?
Sabir: No, never.
Baqir: Despite that, the Holy Prophet
(pbuh) did not touch the enormous wealth
nor did he make use of it. It was at a time
when Islam was in dire need of such a
wealth to spread itself across the world.
One might ask as to why the Holy Prophet (pbuh) did not use the wealth to help
his divine mission succeed. The answer is
clear; the existence of this great amount
of wealth in the Kaaba would further increase the glory and magnificence of the
Kaaba in the eye of the people. Of course,
we should not forget the point that the

