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قد ُيتصّور أّن إدارة العباد وسياسة البالد هي من األمور السهلة اليت يتأتى لكّل 
الناس؛  بني  الشائعة  اخلاطئة  التصورات  من  وهذه  أعبائها،  وحتّمل  بها  القيام  فرد 

وذلك لعدم معرفتهم حبقيقة اإلدارة ومدى صعوبتها.
يؤّهل  العلم  أن  جمّرد  يتصّورون  الناس  من  كبرية  أن شرحية  له  يؤسف  ومما 
اإلنسان لقيادة األمم من غري أن يتحّلى بالتجربة واحلكمة الكافية فضاًل عن تقوى 
اهلل، وهذا تصّور خطأ أفدح من األول إلن العلم بال حكمة وخربة غري كاف للموفقية 

يف اإلدارة.
ولو دّققنا جّيدًا يف سرية قادة التشّيع املوّفقني يف اإلدارة عرب التاريخ لوجدنا أنهم 
منها  املوفقية،  إىل  قادتهم  كثرية  ويتمتعون مبميزات  خاّصة  بصفات  يّتصفون  كانوا 

احلكمة يف التصّرف وضبط األمور، وهي ملكة صعبة ال يناهلا إال ذوحظ عظيم.
وقد صّرح اهلل عّز وجّل يف القرآن الكريم أن من نال احلكمة فقد نال خريًا كثريًا، 
ًا َكِثرًيا َوَما َيذَّكَُّر  َمَة َفَقدرْ ُأوِتَي َخريرْ ِكرْ َمَة َمن َيَشاء َوَمن ُيؤرَْت احلرْ ِكرْ بقوله تعاىل: » ُيؤِتي احلرْ

ِإالَّ ُأورُْلوارْ اأَللرَْباِب «. سورة البقرة:اآلية 269

كما أكّد األئمة األطهار يف أخبارهم على أهمية احلكمة، ومن ذلك قول اإلمام 
أمري املؤمنني:احلكمة ضاّلة املؤمن، فخذ احلكمة ولو من 

أهل النفاق. نهج البالغة حكمة رقم 80.
وعن أمري املؤمنني: ..احلكمة ضالة املؤمن، فاطلبوها 
ج2  األن���وار  حب��ار  وأهلها.  بها  أح��ّق  تكونوا  املشرك  عند  ول��و 

ص97.
بل كثريًا ما ذكر القرآن الكريم أن اهلل تعاىل آتى األنبياء 
وهداية  الدعوة  مسألة  يف  أهميتها  عن  يكشف  مما  احلكمة؛ 
الناس، ومن ذلك قوله عّز وجّل يف حق نبّيه داوود:» َوآَتاُه 

َمَة« سورة البقرة: اآلية 251. ِكرْ ُلرَْك َواحلرْ اهلّلُ املرْ
َمَة  ِكرْ َنا ُملرَْكُه َوآَتيرَْناُه احلرْ ويف آية أخرى قال عّز وجّل:» َوَشَددرْ

َِطاِب« سورة ص: اآلية 20. َل اخلرْ َوَفصرْ
ومما يؤسف له حقًا أّن جزءًا كبريًا من مشاكل املسلمني 
ناجتة عن عدم حكمة القادة املتصّدين لزمام األمور، وما نراه 
إدارة  عن  احلكماء  ان��زواء  ج��ّراء  أوضاعهم  ت��رّدي  من  اليوم 

البالد وتفّرد اآلخرين بها.
التاريخ إال القليل من قيادة احلكماء، وما بقي  ومل يشهد 
اليوم من حماسن يف اإلسالم فهو بربكة احلكماء، خاصة فقهاء 
الشيعة الذين امتاز كثري منهم باحلكمة، السيما آل الشريازي 

الكرام املعروفني باحلنكة واحلكمة والبصرية والفطنة.
ففي أحد األيام بلغ حاشية اجملّدد الكبري  أّن أحد الطلبة 
 ينتقصه فطلبوا منه أن جيازيه مقابل إساءته، لكن اجملّدد
أبى وأصّر على إبقائه يف احلوزة، ثم أرسله إىل طهران حيث 

طلب منه بعض أهلها أن يرسل هلم وكياًل له.
ويف أحداث ثورة التنباك مجع الشاه العلماء وشّدد عليهم 
وطالبهم أن يتخلّوا عن فتوى اجملّدد فلم جيرؤ أحد منهم أن 
يواجهه سوى هذا الطالب الذي كان يف يوم من األيام ينتقص 
اجملّدد وقال له: إن فتوى اجملّدد نافذة على اجلميع وإن مل تتمثل 

أمره لواجهناك بالقوة.
كّنا  هل  وق��ال:  إىل حاشيته  التفت  اخلرب  د  اجمل��دّ بلغ  وملا 

سنحّقق هذا اإلجناز العظيم لو أنين طردّته النتقاصه إّياي؟
ومن بعد اجملّدد الكبري ملع يف مساء آل الشريازي العديد من الشخصيات مّمن  
املرجع  مساحة  إىل  اليوم  النوبة  آلت  أن  إىل  بالغة  حبكمة  اإلسالمي  العامل  ق��ادوا 
الديين الكبري آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي دام ظله  الفقيه احلكيم الذي 
حتّمل أعباء األمة وتصّدى إىل مسؤولية مرجعية عظمى، فقاد املسرية حبكمة رغم 

.كثرة املشاكل والتحديات ومجع األمة على حمّبة ووالء أهل البيت
ولو مل يكن من حكمته سوى جهده البالغ يف التقريب بني الشيعة وتأكيده املستمر يف 
بيان أطروحاته النافعة ومنها نشر ثقافة التعايش ونبذ اخلالفات، وجتنيد كافة اجلهود 
إلقامة الدين لكفى، فضاًل عن حتّركه احلثيث على حتريك ذوي احلل والعقد للسعي 

يف حل مشاكل األمة اإلسالمية.
لذا حري بنا وحنن نعيش يف عهد هذه املرجعية أن نستنري برؤاها النرّية ونستفيد 

من حكمتها البالغة ووصاياها املهمة يف تغيري واقع املسلمني املأساوي.
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شيئان؛  وبقي  أي��ض��ًا  ال��ع��ام  ه��ذا  ع��اش��وراء  انتهى 
واألّول  األليم،  العقاب  الثواب اجلزيل، واآلخر  أحدهما 
اإلهلي  الغضب  واآلخ��ر:  الواسعة،  اإلهلية  الرمحة  هو 
الشديد، وهكذا كان يوم عاشوراء عام 61 للهجرة؛ فلقد 
  متّيز الفريقان، واستحّق أصحاب اإلمام احلسني
الثواب والرمحة، وحّق على أعدائهم السخط والعقاب. 
أجل يف مثل هذه الليلة انتهت أحداث عاشوراء األوىل يف 
فصلها الذي سبق األسر، وكانت النتيجة انقسام الناس 
 ، َيَتَفرَُّقوَن«  »َيْوَمِئٍذ  الكرمية:  األية  قالت  وكما  فريقني، 
فهي وإن كانت خمتّصة بالقيامة، ولكن القيامة تبدأ من 

هنا.
لقد كان حبيب بن مظاهر األسدي ومشر بن ذي 
اجلوشن كالهما من مدينة واحدة، وعاشا معًا سنوات 
طويلة، ولكن شّتان ما بني عاقبتيهما وما آل إليه أمر كّل 
منهما يف يوم عاشوراء. فهذا ُختمت حياته وهو يف صّف 
األمر  به  انتهى  وذلك  ومعسكره،    اإلم��ام احلسني 

ألن يكون يف زمرة أعدائه وقاتليه.
وكان  اهل��وى،  رج��اًل عثمانّي  القني  بن  زه��ر  ك��ان 
يف  بلغا  ولكنهما  أم��ره��م��ا،  ب��داي��ة  يف  ن��ص��ران��ي��ًا،  وه��ب 
ويقف  وق��ف  م��ن  منزلة حبيث ص��ارا ضمن  ع��اش��وراء 
أنتم  »بأبي  بالقول:  أمام قبورهم وخياطبونهم  املاليني 
العلماء  وفيهم  واألّم��ه��ات،  باآلباء  يفّدونهم  أي  وأم��ي« 
يف  هذا  الناس.  عاّمة  عن  فضاًل  واملؤمنون  واحملّدثون 
حني مل حيظ بهذا الشرف الرفيع أشخاص كانوا يعّدون 
من الشيعة مثل عبيد اهلل بن احلّر اجلعفي، الذي دعاه 
اإلمام احلسني سالم اهلل عليه كما دعا زهرًا، ولكنه 
مل يلّب دعوة اإلمام ومال عنه، فخسر الدنيا واآلخرة، 
وال ُيعلم اآلن ما هو مصره األليم، ويف أّي عذاب يقيم 

حتى أبد اآلبدين؟!
أج��ل، يف ه��ذا ال��ع��ام أي��ض��ًا ح��دث نفس م��ا حدث 
باألمس � أي يف عام 61 ه� واألعوام اليت تلته � فهناك من 
ى يف طريق اإلمام احلسني سالم اهلل عليه  خدم وضحَّ
وبذل اجلهد يف سبيل إقامة شعائره اليت هي من شعائر 
اهلل تعاىل، وهناك من صنع املشاكل ووضع العراقيل يف 
طريق هذه الشعائر وآذى واستهزأ باملقيمني هلا؛ فسقط 
يف الفتنة ومل يكن من املشمولني بدعاء اإلمام احلسني 
النائب اخلاص  نقله  وال��ذي  قنوته،  عليه يف  سالم اهلل 
الثالث لإلمام احلجة عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف؛ 
إذ روي أّن سّيد الشهداء سالم اهلل عليه كان يقول يف 
يا  أولياءك من االفتتان بي« ، أي: ارحم  قنوته: »وأعذ 
السقوط يف  ب��أن حتفظهم من  وأول��ي��اءك  الشيعة  إهل��ي 

اإلمتحان الصعب بسبيب. 
إنين مل أر يف أّي دعاء من أدعية املعصومني سالم 
اهلل عليهم مثل هذا الدعاء، وهو بال شّك اليشمل أولئك 
عليهم؛  اهلل  سالم  البيت  أهل  سبيل  يتبعون  ال  الذين 
ليسوا  ألنهم  تعاىل  هلل  أحّباء  وال  بأولياء  ليسوا  فإّنهم 
أولياء ألهل بيت نبّيه صلوات اهلل عليهم أمجعني، وإّنا 
املقصودون هم أتباع آل البيت سالم اهلل عليهم خاّصة، 

فهم من عناهم اإلمام يف دعائه.
فيها  ويسقط  سقط  ح��ادث��ة  ع��اش��وراء  ح��ادث��ة  إّن 

اإلفتتان
 باإلمام احلسني

مساحته حافيًا يوم عاشوراء
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كثرون، حتى ممن كانوا ُيعّدون من أتباع أهل البيت سالم اهلل عليهم، ليس يف عامها 
األول فحسب، بل يف كل عام، ويف هذا العام أيضًا، ويف األعوام الالحقة، حتى قيام 

الساعة.
وأّول طائفة سقطت يف قصة عاشوراء هم أكثر من ألف شخص دخلوا مع سيد 
الشهداء سالم اهلل عليه إىل كربالء،  وكانوا ممن يصّلون خلف اإلمام ويقّبلون يديه 
احلسني  باإلمام  االعتقاد  يف  استقامة  على  فكانوا  الشرعية؛  مسائلهم  عن  ويسألونه 
الليلة خبذالنهم اإلمام  تلك  أنهم سقطوا يف  إال  ليلة عاشوراء،  سالم اهلل عليه إىل 
فأخذوا  االفتتان  هذا  من  يعاذوا  مل  ألنهم  عنه،  وتفّرقهم  عليه  اهلل  سالم  احلسني 

ينفرطون من حوله مجاعات مجاعات.
ولكن جنح يف هذا االمتحان الصعب القليل من أتباع أهل البيت سالم اهلل عليهم 

وهم القلّة الباقية مع اإلمام سالم اهلل عليه، إذ أعاذهم اهلل من االفتتان به.
واالستعاذة من هذا االفتتان حباجة إىل شيئني؛ األول: الدعاء، والثاني: العمل، 
فقد قال اهلل تعاىل: »ُقْل َما َيْعَبُأ ِبُكْم َربِّي َلْوال ُدَعاُؤُكْم«،  وقال عّز من قائل: »َوَأن لَّْيَس 

ِلإِلنَساِن ِإال َما َسَعى«؛  ما يعين أن األمرين مطلوبان معًا.
أن  أيضًا  علينا  ولكن جيب  لنا  دعا  عليه  اهلل  اإلم��ام احلسني سالم  أّن  صحيح 
نهتّم بذلك وأن نَدَع إثارة املشاكل واألثرات؛ ذلك أّن الشعائر احلسينية شعائر إهلية، 
والتخّصص يف إعطاء الرأي يف مفرداتها للمراجع الذين ينبغي السؤال منهم، فحذار 

أن حيكم أحد بغر ما أنزل اهلل فيها فيسقط � ال مسح اهلل �.
إّن عاشوراء فيصل وممتحن للناس مُيتحنون به؛ سرعان ما ينتهي بسببه االنسان 

إىل اجلنة والسعادة أو إىل النار والشقاء.
فلنجّنب أنفسنا وأهلينا وإخواننا يف النسب ومن أهل اإلميان من السقوط يف هذا 

وكما  هل��م،  بالنصيحة  وذل��ك  اإلمتحان؛ 
يقول القرآن الكريم: »ِباحْلِْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة 

احْلََسَنِة« .
أّن يسقط يف  امل��ؤس��ف ج���ّدًا  م��ن  إّن 
العقيدة  يف  هو  من  بعض  اإلمتحان  هذا 
عليهم.  اهلل  سالم  البيت  أهل  أتباع  من 
من  أن��ه  يعتقد  أي��ام شخص  قبل  جاءني 
بواحدة  يشكك  وك��ان  البيت  أه��ل  أت��ب��اع 
م��ن شعائر اإلم���ام احل��س��ني س��الم اهلل 
فقال:  تشكيكه  سبب  عن  فسألته  عليه، 

إلشكالني؛ األول: أّن هذه الشعرة مل تكن موجودة يف زمن النيب صّلى اهلل عليه وآله 
واألئمة املعصومني سالم اهلل عليهم. والثاني: أن بعض من ميارس هذه الشعرة قد 

يرتكب بعض احملّرمات أو يتخّلف عن بعض الواجبات.
لكم  ينبغي  فال  الوّهابية،  كلمات  من  هذا  إن  له:  فقلت  األول  اإلشكال  عن  أما 
وفقههم  أفكارهم  يف  يستندون  إنهم  قوّي؛  سند  إىل  يرجعون  ال  والوّهابية  ترديدها، 
إىل أمثال أمحد بن حنبل وابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب، وهؤالء أقّل ما يقال 
فيهم أنهم ليسوا بأكثر من جهلة ال اطالع صحيح هلم عن الدين، أما حنن فنستند 
يف عقائدنا ويف فقهنا إىل مدرسة أهل البيت سالم اهلل عليهم الذين ال يقاس بهم 

من الناس أحد.
ثم إنين أسأل من يعرتض على هذه الشعائر بدعوى عدم وجودها يف زمن النيب 
احلديثية،  والكتب  واحلسينيات،  األئمة،  قباب  يف  يقول  م��اذا  وآل��ه:  عليه  اهلل  صّلى 
واملدارس الدينية واملراجع و... فهذه كّلها مل تكن يف زمان النيب وال زمان األئمة سالم 

اهلل عليهم، مع أّن سخف القول ببطالنها من الواضحات.
وجياب على هذا اإلشكال جبوابني فقهيني: 

األول: أّن هذه الشعائر داخلة حتت العمومات، وهي تشمل اجلميع. فكما أنها تشمل 
قّبة اإلمام احلسني سالم اهلل عليه وضرحيه ومل تكن يف زمن األئمة سالم اهلل عليهم، 

فكذلك تشمل الشعائر كّلها.
الثاني: إن هذه الشعائر من مقّدمات وجود الواجب، ومقّدمات وجود الوجوب � كما 
هو معلوم � واجبة، عينية كانت أو كفائية، وإّن علماء الشيعة من الشيخ املفيد وحتى 

زمننا احلاضر حبثوا هذه املسائل بتحقيق وعمق وبسط.
ومل  ق��رأوه  أو  القرآن  يقرأوا  الذين مل  وهو كالم  وارد،  اإلشكال غر  فهذا  إذن 

يفهموه، أو مل يقرأوا احلديث أو قرأوه ومل يعوه.
� يدرك أّن  � فضاًل عن املتفّقه  أما اإلشكال الثاني فجوابه: أّن الشخص العادي 
وقوع احلرام أو التخّلف عن الطاعة يف مكان أو مقام، ال يعين عدم مشروعية ذلك 
املكان أو املقام، وإنا تنحصر احلرمة يف الفعل نفسه. فلو أّن إنسانًا بات يف مسجد 
مثاًل من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، وبسبب تساهله فاتته الصالة، فهل يؤمر بغلق 

هذا املسجد أم جيب هداية ذلك اإلنسان باحلكمة واملوعظة احلسنة؟
روى السنة يف كتبهم � فضاًل عن الشيعة � مايلي: ذكر ابن حزم من طريق الليث 

عن جرير بن حازم عن محيد عن أنس قال:
إن زينب بنت جحش أهدت إىل رسول اهلل وهو يف بيت عائشة ويومها جفنة من 

حيس، فقامت عائشة فأخذت القصعة فضربت بها األرض فكسرتها .
فهل جيب واحلال هذه إغالق بيت النيب صّلى اهلل عليه وآله ألّن عائشة ارتكبت 

فيه معاصي عديدة يف قصة واحدة؟!
إّن ما أوّد أن أنّبه إليه يف املقام أّن على املؤمنني التوّرع من إبداء الرأي يف أحكام 
اهلل تعاىل وأّن عليهم التقّيد بالرجوع إىل من هلم احلّق يف اإلفتاء وبيان أحكام اهلل 
تعاىل؛ ألّن أحكام اهلل سبحانه وتعاىل مهمة جدًا وعظيمة عنده، وال تنال بسهولة يف 
كل أحد؛ بل يبذل الفقهاء اجلهد لسنوات من أجل الوصول إليها، وُرّب مسألة واحدة 
يستغرق البحث فيها أسابيع قبل أن يتوّصل الفقيه يف نهاية األمر إىل فتوى فيها وقد 

ال يتوّصل.
ذكر املرحوم الوالد قدس سره أنه مع بضعة فقهاء بقوا يبحثون يف مسألة � وذكرها 
� ثالثة أسابيع ثم مل ينتهوا إىل شيء، أي 

مل يفتوا فيها.
لألخ  الفقه  م��وس��وع��ة  راج��ع��ت��م  ول��و 
أن  لرأيتم  درج��ات��ه،  اهلل  أعلى  ال��راح��ل 
بعض املسائل اليت تتألف من عدة كلمات 
عشر  م��ن  أك��ث��ر  يف  س���ره  ق���دس  يبحثها 
من  منه شهرًا  استغرقت  رّبا  صفحات؛ 

الوقت! 
، حتى  اهل��نيّ باألمر  ليس  اإلفتاء  إن 
لقد قيل: املفيت على شفر جهنم . وهذا 
معناه أّن أقّل احنراف يؤّدي به للسقوط يف جهنم. فحذار حذار من خمالفة االحتياط 

والسيما ممن ال أهلية له؛ فتكون تبعته عظيمة.
إّن يف احلج آالف املسائل، حتى لقد قال الراوي لإلمام الصادق سالم اهلل عليه: 
له  فقال  بعد!  تنته  ومل  احلج  مسائل  نسألكم  سنة وحنن  أربعون  اهلل،  رس��ول  بن  يا 
اإلمام: أتريد أن تنتهي مسائل احلج بأربعني سنة . هذا مع أّن اإلمام الصادق مل يكن 
مثلنا حباجة إىل الفحص والتتبع للوصول إىل األحكام ألن علمه كان لدنّيًا أي من اهلل 

تعاىل، فكان جييب فورًا دون حاجة للتأمل حتى ثانية واحدة.
أقول: يف مسائل احلج اليت هي بهذه الكثرة، هناك مسألة واحدة يكون على السب 
كفارة مع أن السبب ال كفارة عليه )غالبًا( وأّن الكفارة على من ارتكب احلرام فقط، 
إال يف مورد اإلفتاء بغر ما أنزل اهلل تعاىل، فيما لو سأل شخص من أحد احلجاج عن 

حكم مسألة تقليم األظفار فأفتاه بغر ما انزل اهلل، فعليه الكفارة أيضًا .
إّن النيب هو أفضل اخللق عند اهلل وأعّزهم لديه، ومل خيلق اهلل تعاىل � شاء أن 
ال خيلق � له نظرًا، حتى لقد قال فيه من ساواه بنفسه � االمام علي سالم اهلل عليه � 
: أنا عبد من عبيد حممد ، ولقد بلغ صّلى اهلل عليه وآله من املكانة أن قال اهلل تعاىل 
فيه: »َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم«  وقال: »َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى«  ولكن عندما تصل 
النوبة لألحكام يقول اهلل تعاىل: »َوَلْو َتَقوََّل َعلَْيَنا َبْعَض اأَلَقاِويِل. أَلَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمنِي. 
ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي. َفَما ِمنُكم مِّْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن« . ويقول العلماء إن القضية 

الشرطية صادقة حتى مع عدم صدق الطرفني.
ال شّك أّن النيب صّلى اهلل عليه وآله ال يفعل ذلك، ولكن اهلل تعاىل يريد أن خيربنا 
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عن قضية مهمة وهي عظمة أحكام اهلل تعاىل وحرمة اإلفتاء بأن ُينسب إىل اهلل ودينه 
مامل يقله، فكيف إذا كان هذا اإلفتاء � بغر ما أنزل اهلل � يف حق سيد الشهداء سالم 

اهلل عليه وقضيته وشعائره؟!
إننا ال نستغرب من التشكيك الذي ميارسه البعض بشأن قضية احلسني سالم 
اهلل عليه بعد أن أعيتهم احليل يف مواجهتها؛ وذلك ألن الشيطان هو الذي عّلم أولياءه 
يعّده بعض  الذي  الزيارات  كامل  كتاب  فلقد جاء يف  املواقف،  مثل هذه  التشكيك يف 
علماء الشيعة أصّح حتى من الكايف والتهذيب واالستبصار، وهو حبّق من أفضل كتب 
الروايات لدى الشيعة، رواية تقول إن زينب سالم اهلل عليها سألت أباها اإلمام أمر 
املؤمنني سالم اهلل عليه عن حديث أم أمين � وهو نفس احلديث الذي أخربت به زينب 
ابن اخيها اإلمام زين العابدين سالم اهلل عليه يف كربالء والذي جاء فيه »وليجتهدن 
عليه:  اهلل  سالم  املؤمنني  أمر  اإلم��ام  هلا  فقال  الضاللة...«؛   وأشياع  الكفر  أئمة 
احلديث ما حّدثتك به أم أمين. ويف هذه الرواية اليت نقلتها عن أمر املؤمنني سالم 
اهلل عليه وعن أم أمين عن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله أن إبليس أمر شياطينه 

قائاًل: يا معاشر الشياطني ... فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس .
اإلمام احلسني  يواجهوا قضية  أن  وأتباعه ال يستطيعون  أنه  ملا عرف  إبليس  إن 
سالم اهلل عليه دعاهم للتشكيك بها، فعلى الذين يفرتض أن يكونوا ممن دعا هلم 
اإلمام احلسني يف قنوته، أن حيذروا من دعوة إبليس هذه وأن ال يكونوا من املشككني.

إّن قضايا عاشوراء مل يبلغنا منها إال القليل، فلقد أحرق األعداء كتب الشيعة، 
فضاع الكثر مما يتعلق بعاشوراء وغره.

احلسني  اإلم���ام  أّن  املعلوم  م��ن 
سالم اهلل عليه خرج من مكة املكرمة 
يف الثامن ذي احلجة، ووصل كربالء 
استغرقت  أي  حم��رم،  من  الثاني  يف 
يرافقه  وك��ان  ي��وم��ًا،   )24( مسرته 
يف هذه املدة ألف مائة شخص حتى 
ورد كربالء. فكم مسألة سألوا اإلمام 
املدة؟  ه��ذه  خ��الل  عليه  اهلل  س��الم 
أين ص��ارت؟ وأين خطبه سالم اهلل 

عليه؟
ثم إننا نعلم أّن قول املعصوم وفعله وتقريره حّجة، فكم من قول وفعل وتقرير صدر 
عن اإلمام سالم اهلل عليه خالل هذه املّدة مقابل أكثر من ألف إنسان؟ إنه مل يبلغنا 

حتى واحد باملائة منها.
انتقلت بعد وفاته للشيخ  إّن السيد املرتضى كان عنده )80( ألف كتاب  وقالوا: 

الطوسي رمحه اهلل، وقد أحرقت مكتبة الطوسي يف بغداد.
كما نسمع أن فالنًا الرواي نقل )30( ألف رواية مثاًل عن اإلمام، مع أنه مل يصلنا 
منها ألف رواية. وأن فالنًا نقل مئة رواية، لكنا مل نسمع منها حتى عشر روايات. فأين 

ذهبت الروايات الباقية؟
إن التشكيك بقضايا وشعائر اإلمام احلسني سالم اهلل عليه ليس لعبًا يف نار الدنيا 

فقط وإنا هو يفسد آخرة اإلنسان أيضًا.
من جهة أخرى: إن من املستحبات الدعاء للقائمني بالشعائر احلسينية بأن يوّفقهم 

اهلل تعاىل ويعينهم ويلهمهم الصرب وزيادة التحمل يف هذا الطريق. 
واملنقولة  بالتواتر اإلمجالي  أقل  وال  املتواترة  الرواية  مأخوذ من  املستحب  وهذا 
عن اإلمام الصادق سالم اهلل عليه أّنه دعا حال السجود لزّوار قرب اإلمام أبي عبد 
اهلل احلسني سالم اهلل عليه وأولئك الذين يبذلون جهدًا يف عزائه فقال: »فارحم تلك 

الوجوه اليت غّرتها الشمس وارحم تلك الصرخة اليت كانت لنا« .
ويقول العلماء يف أمثال ذلك: إن املورد ليس خمصصًا، فالعربة بإطالق الوارد ال 

خبصوص املورد.
تشبيهًا  الرضع  بأطفاهلم  يأتون  املوالني  بعض  أن  األي��ام  هذه  يف  الشعائر  ومن 
برضيع اإلمام احلسني سالم اهلل عليه فيحملونه على األكّف ليشتّد بكاء الناس، وال 
شك أن هلم بذلك أجرًا إن كان يف مقام تعظيم شعائر أبي عبد اهلل سالم اهلل عليه؛ 

ولقد روي أن اإلمام الصادق سالم اهلل عليه كان جالسًا يستمع ملرثية شاعر يف مصاب 
اإلمام احلسني سالم اهلل عليه وكانت النسوة خلف ستار يستمعن أيضًا فجيء بطفل 
من وراء الستار فوضع يف حجر اإلمام سالم اهلل عليه فلما رآه اإلمام اشتد بكاؤه. هذا 
مع أنه كانت متّر على حادثة عاشوراء ومقتل الطفل الرضيع عقود من الزمن، ولكنها 

كانت مؤّثرة جّدًا.
لقد تأمل األئمة من كل ما جرى على اإلمام احلسني سالم اهلل عليه يوم عاشوراء، 
وتأثروا عميقًا ودائمًا من كل واحدة من املصائب من قتل علي األكرب والعباس والقاسم 

واألصحاب، ولكن مصيبة الرضيع كانت مصيبة مقرحة.
ويوم خرج املختار الثقفي بعد مخس سنني، وجاء املنهال إىل املدينة ودخل على 

اإلمام السجاد سالم اهلل عليه، قال له اإلمام: ما صنع حرملة بن كاهل األسدي؟ 
لقد كان موقف اإلمام احلسني سالم اهلل عليه يوم عاشوراء عند مقتل الرضيع 
موقف املتأمل ما يصنع بطفله الرضيع بعد أن ذحبوه، أيرجعه إىل أّمه أم يدفنه أواًل 
ثم خيربها بقتله؟ إنه كان قد ذهب ليطلب له املاء، فماذا يصنع وما سيقول ألمه 
وقد عاد به قتياًل؟! ولئن كان اإلمام معصومًا فإن أمه ليست معصومة؛ واختار سالم 
اهلل عليه أن يدفنه ومل يذهب به مذبوحًا إىل اخليام، وإن كان األمران كل واحد منهما 

صعب ويف منتهى األمل.
إن هذه املصائب كان من شأنها أن تذيب احلديد، ولكن اإلمام سالم اهلل عليه كان 
معصومًا واملعصوم وإن كان أرّق الناس عاطفة، ولكنه أيضًا أكملهم عقاًل، ويسر لعقله 
بأمر اهلل تعاىل. أما احلوراء زينب فكادت أن تذوب أيضًا لوال أن اإلمام سالم اهلل 
على صدرها  املباركة  يده  وضع  عليه 

ودعا هلا فأهلمها اهلل الصرب.
روي أّنه حتى األرض والسماوات 
من  وطلبت  املصيبة  عظم  تتحّمل  مل 
القوم  أول��ئ��ك  ع��ل��ى  يقضي  أن  اهلل 
من  صاعقة  أو  األرض  م��ن  ب��زل��زال 
السماء، وملئ ما بني السماء واألرض 
حيملون  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  ب��امل��الئ��ك��ة 
بأيديهم قطعًا من النار وهم ينتظرون 
أولئك  لكي حيرقوا  اإلمام  اإلذن من 
الظاملني؛  إال أن اإلمام سالم اهلل عليه كان قد اختار ما اختاره اهلل تعاىل وهو أن يبذل 

دمه ودماء أهل بيته يف سبيل اإلبقاء على اإلسالم وإقامة الصالة.
يكرّب لصالة  أن  قبل  كان  الشرازي  اهلادي  عبد  السيد  الكبر  املرجع  أن  وُنقل 
اجلماعة يسّلم على اإلمام احلسني سالم اهلل عليه ثم يدخل يف الصالة، وعندما سئل 

عن السبب قال: لوال احلسني سالم اهلل عليه ملا أقيمت الصالة.
ومل يقل هذا من عند نفسه، فإن املعصوم هو من قال يف حق سيد الشهداء: أشهد 

أنك قد أقمت الصالة.
إن هذه املشاهد هّزت املالئكة ولذلك تدّخلوا ألنهم كانوا قد الحظوا من قبل ويف 
حوادث ومواقف أقّل إثارة لسخط اهلل من هذه احلادثة أن اهلل تعاىل كان يأخذ الظاملني 
فورًا أو يغضب ألوليائه؛ لذلك طلبوا منه هذه املرة أيضًا أن يتدخل وينزل غضبه على 

هؤالء القوم وال يدع سيد الشهداء سالم اهلل عليه يقتل بذلك النحو الفجيع.
فمن احلوادث اليت ميكن االستشهاد بها يف املقام مثاًل حادثة خروج النيب صّلى 
اهلل عليه وآله من مكة لياًل بعدما أراد قومه أن يقتلوه يف قصة املبيت املشهورة؛ ثم عاد 
إليها بعد 8 سنوات، وكان صّلى اهلل عليه وآله يعلم أنه سيعود ظافرًا وسيحكم مّكة. 
ولكنه عندما خرج من مكة يف تلك الليلة تلفت إليها وبكى ألنها كانت مسقط رأسه 

وفيها بيته وبيت أبيه وأمه وتاريخ أجداده ابراهيم وإمساعيل وعبد املطلب.
روي عن النيب واألئمة سالم اهلل عليهم أّنه من أجل ذلك أي بسبب بكاء النيب 
صّلى اهلل عليه وآله غضب اهلل على مكة  وهي البقعة الوحيدة يف العامل اليت تضّم بيته 
سبحانه؛ فكرَّه املبيت فيها. فصار من املندوب على من يذهب للحج أن يبيت خارجها 
لياًل ثم يعود إليها نهارًا، ولقد عمل بهذا احلكم الشرعي النيب صّلى اهلل عليه وآله 
واإلمام أمر املؤمنني سالم اهلل عليه مع أّن املواصالت مل تكن يومذاك ميّسرة كما 

 ǰǾƾƮǩƗ  ƘǽƘǊǡ  Ǽøøǝ  ǤǾǦǂƢǩƗ  ǰøøǭ  ƷƗƶøøƭ  ƷƗƶøøƭ
 ƙƗǸƦǩƗǷ ǨǭȁƗǷ ǫƘǢǮǩƗǷ ƸƩȁƗ ǯƍ ƘǮǦǝ ÛǳƸƕƘǖǁǷ
 ÛǳƸƕƘǖǁǷ  ǰǾƾƮǩƗ  ǜøøǅ  Ǽøøǝ  ǜǢǽ  ǰǮǩ  ǬǾǒǕ
 ǨǡƸǖǽ Ƿƍ ƘǶǾǝ ǤǦǂǽ ǰǮǩ ǬǾǒǕ ƙƘǢǖǩƗ ǤǩƶǦǝ

ƘǵƊƗƸƩƑ

ت
ضرا

حا
م
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يف أيامنا هذه.
وهكذا ما روي عن قصة صاحل وما جرى على مثود الذين عقروا الناقة؛ 
يقول اهلل تعاىل: »َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعلَْيِهْم َربُُّهم ِبَذنِبِهْم َفَسوَّاَها«  وهذه الفاء 
يف »فدمدم« هي فاء الرتتيب االتصالي، كما قال العلماء، فان اهلل تعاىل مل 

ميهلهم بل قتلهم يف مساء نفس اليوم الذي عقروا فيه الناقة. 
وحيث إن املالئكة يعلمون بهذه األمور ورأوا أن ما جيري يف عاشوراء 
هو أعظم منها بكثر، لذلك توجهوا إىل اهلل يطلبون منه أن حيولوا دون 

وقوعها.
ولكن اإلمام احلسني سالم اهلل عليه كان قد اختار ما اختاره اهلل تعاىل 
ليكون دمه ضمانة حلفظ اإلسالم  نهايته  الشهادة حتى  له، فواصل طريق 

عن االحنراف.
فحذار حذار من التشكيك يف قضايا احلسني وشعائره، فكما أن األجر 
والثواب عظيم ملن يقف يف صف احلسني وشعائره، فكذلك  واملقام واألمل 
العقاب عظيم ملن يشكك فيها أو يعرقل إجراءها. واعلموا أن ما جيري يف 
السماوات من تعظيم هذه الشعائر هلو أعظم بكثر مما جيري يف األرض يف 
بالد الشيعة وغرهم من جمالس وإطعام وشعار وكتب وأقراص مدجمة وما 

يبث عرب الفضائيات وينشر على اإلنرتنيت وغر ذلك. 
اليت  وغضبه  نقمته  جيّنبنا  وأن  العميم  بفضله  يشملنا  أن  اهلل  أسأل 
جعلها ملن وقفوا أو يقفون يف وجه اإلمام احلسني سالم اهلل عليه وشعائره. 
وأن جيعل مجيع املؤمنني من املشّجعني للشعائر احلسينية املرتيثني يف إطالق 
ما ال يعلمون حكمه وأن يرجعوا يف ما خيتلفون فيه إىل املراجع فعليهم تقع 

املسؤولية، وأن يتقبل اهلل من اجلميع ما بذلوه يف هذا السبيل.
___________________

1. كلمة مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشرازي دام ظله  جبموع املعزين ليلة 
احلادي عشر من حمرم احلرام 1428 للهجرة.

2. سورة الروم: اآلية 14.
3. مهج الدعوات/ قنوت اإلمام احلسني سالم اهلل عليه/ ص 48.

4. حبار األنوار/ ج45/ ص 74.
5. سورة الفرقان: اآلية 77.

6. سورة النجم: اآلية 39.
7. سورة النحل: اآلية 125.

8. عمدة القاري/ج13/ ص 36 والسيل اجلرار/ ج3/ ص 16. كما ذكر ابن حجر يف فتح الباري/
ج5/ ص 125 احلادثة نفسها مع أم سلمة.

9. منية املريد للشهيد الثاني )ره(/ ص47.
10. وسائل الشيعة/ ج8/ احلج/ أبواب وجوبه/ الباب 1/ ص 7/ ح12.

11. املصدر نفسه/ ج9/ احلج/ أبواب بقية كفارات اإلحرام/ الباب 13.
12. أصول الكايف/ ج1/ باب الكون واملكان/ ص 90/ ح5.

13. سورة القلم: اآلية 4.

14. سورة النجم: اآلية9.
15. سورة احلاقة: اآليات 44� 47.

16. كامل الزيارات/ الباب التسعون إن احلائر من املواضع .../ ص 260.
17. املصدر نفسه/ص 444.

18. ثواب األعمال/ ثواب من زار قرب احلسني سالم اهلل عليه/ ص 94.
19. األمالي للطوسي/ اجمللس التاسع يف بقية أحاديث.../ ص 238.

20. معالي السبطني/ ج1/ ص 18.
21. وسائل الشيعة/ ج9/ ص 342/ ح8.

22. سورة الشمس: اآلية 14.
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 ǯǸƖǲǶǽ ǯǸǲǭƐǮǩƗ ��ƘǉƸǩƗ ǫƘǭȃƗ ƴǩǸǭ ƞƜƽƘǲǮƛ
ǻƹƗƸǾǂǩƗ ǔƩƸǮǩƗ

 ،مبناسبة ذكرى مولد موالنا اإلمام علي بن موسى الرضا
وفد العلماء وفضالء احلوزة العلمية والشخصيات والزّوار وضيوف 
داخل  ومن  وكندا  واخلليج  وسوريا  العراق  من  املؤمنني  من  ومجع 
العظمى  اهلل  آي��ة  الديين مساحة  املرجع  بيت  على  وف��دوا  إي��ران، 
السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله  مبدينة قم املقدسة، وقّدموا 
التهاني والتربيكات لسماحة املرجع الشريازي دام ظله . وبعد أن رّحب 
شأنه  جّل  اهلل  ودعا  التهاني،  بادهلم  املهنئني،  باملؤمنني  مساحته 
وأن   ،عشر األربعة  املعصومني  مبادئ  اجلميع خلدمة  يوّفق  أن 
والنصر  والعّزة  واملؤمنات كاّفة باألمن والسالم  املؤمنني  ميّن على 

والرفاه. 
مساحة  يد  على  العمامة  اعتمر  امليمونة  الذكرى  هذه  وبربكة 

املرجع دام ظله  عدد من طالب العلوم الدينية.

 Ǽǝ  ��ƘǉƸǩƗ  ǫƘøøøøǭȃƗ  ƴøøǩǸøøǭ  ƞƜƽƘǲǮƛ  ǧƘøøǞøøƢøøƭƗ
ǼǱƴǾƽ

بسدني   األكرم ال��ن��ي  حسينية  أق��ام��ت  املناسبة  وب��ه��ذه 
االسرتالية احتفااًل، حضره مجع من املؤمنني واحملّبني للني األعظم 

 .وآله الطاهرين
بدأ احلفل بتالوة معطرة من آي الذكر احلكيم، ثم شارك يف 
إلقاء القصائد الشعرية اليت ذكرت مولد اإلمام وبركاته الرواديد 

)املنشدين( احلسينيني.

ƸǢǂǙƴǭ Ǽǝ �� ƞǭǸǆǖǮǩƗ ƞǮǍƘǝ ƝƴǾƾǩƗ ƴǩǸǭ
مبناسبة ذكرى مولد سيدتنا فاطمة املعصومة أقيم حفل بهيج يف 

حسينية ولّي العصر يف مدينة ماجنكا جبزيرة مدغشقر.
بدأ احلفل بقراءة حديث الكساء ودعاء كميل الشريفني.

ثم ارتقى املنرب حجة اإلسالم الشيخ مصطفى موليدينا وحتّدث 
حول كرامات ومعاجز السيدة الفاضلة فاطمة املعصومة. واختتم 
احلفل بإلقاء قصائد شعرية يف مدح أهل البيت األطهار، وقراءة 

زيارة وارث الشريفة.
 يف  املنتظر  باملناسبة يف مدرسة اإلم��ام  أقيم إحتفال  كما 

املدينة 

 Ǽǝ ƊƘǮǩƗ  ƟƗƳƗƸøøƛ  Ǔ ĉƹǸøøơ  ��ƊƗƴǶǂǩƗ ƴǾƽ ƞƾƽƐǭ
ƊȆƛƸǥ

انطالقًا من تأكيد املرجع الشريازي دام ظله : »إن على املؤمنني 
العراقي  الشعب  خدمة  يف  بوسعهم  ما  يعملوا  أن  كاّفة  واملؤمنات 
مع  ومتاشيًا  لألجانب«،  الشعب  هذا  ش��ؤون  يرتكوا  ال  وأن  املظلوم 
سيد  مؤسسة  إليه  تهدف  ال��يت  البشرية  للتنمية  اإلنساني  النهج 

ية
بر

خ
ت 

حا
نف

حسينية ولي العصر يف مدغشقر

توزيع الرّبادات يف كربالء املقدسة

بيت مساحة املرجع الشريازي ـ قم املقدسة

بيت مساحة املرجع الشريازي ـ قم املقدسة
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للتنمية البشرية، قامت املؤسسة بتوزيع عدد من برادات  الشهداء 
داخل مدينة  املنتشرة يف  واجلوامع  املاء على عدد من احلسينيات 

كربالء املقدسة وخارجها. 

ǼǱƴǾƾƛ ǫƸǥȁƗ ĉǼƜǲǩƗ ƞǾǲǾƾƭ Ǽǝ ��
بهيج يف حسينية  ح��ف��ل  ال��ع��ط��رة  امل��ن��اس��ب��ة  ب��ه��ذه  أق��ي��م  ك��م��ا 
من  مجع  حضره  االسرتالية،  سيدني  مدينة  يف   األكرم النّي 
املؤمنني واحملّبني آلل الرسول األعظم والفضالء وضيوف من 
وارتقى  املدّرسي.  السيد هادي  آية اهلل  كان منهم  خارج اسرتاليا 
املدّرسي وحتّدث عن هذه  السيد علي أصغر  املنرب حجة اإلسالم 
فاطمة  الفاضلة  السيدة  من سرية  جوانب  وذكر  العطرة،  الذكرى 

املعصومة، وعلو شأنها ومقامها الرفيع.

ƞǽƸǾƲǩƗ ǺǞǎǆǮǩƗ ƞǲƪǩ  ǔǡǸǭ ƫƘƢƢǝƗ ��
 مّت افتتاح موقع جديد باسم )جلنة املصطفى اخلريية يف 

أفغانستان( وهو خاص بنشر فعاليات ونشاطات  اللجنة املذكورة.
هذه اللجنة ُأّسست جبهود أحد وكالء املرجع الشريازي دام ظله  
حجة اإلسالم واملسلمني السيد عسكر احليدري يف مدينة مزار شريف 
عام 2002م إثر احلاجة امللحة للمشاريع اخلدمية يف املناطق الفقرية 
واحملرومة، حيث بدأت اللجنة أعماهلا برتميم املساجد واحلسينيات 
فيها،  والدينية  الثقافية  التوعية  ومراكز  املكتبات  وإقامة  املهدمة 

وتأسيس املدارس ومراكز حمو األمية، وحفر اآلبار.
 كما ُشّكلت هيئات خاصة برعاية األيتام واألرامل وتأمني السكن 
واللباس والطعام وتوفري فرص عيش أفضل هلم، وتقديم املساعدات 
احلرب  ومعّوقي  جلرحى  وخاّصًة  الفقرية  لألسر  واملالية  الغذائية 
ممن ال يقدرون على العمل، وتعمل على إيصال الصدقات والنيابات 

والنذور والكفارات إىل مستحقيها..

 ǫƘǭȃƗ  ƝƳȅǷ  ǹƸǥƵ  ǼǾƮơ  ƞƽƴǢǮǩƗ  ƊȆƛƸǥ  ƝƹǸƭ ��
ƘǉƸǩƗ

مبناسبة والدة اإلمام علي بن موسى الرضا أقامت حوزة 
كربالء املقدسة � مدرسة العالمة أمحد بن فهد احللي رمحه اهلل � 

حفاًل بهيجًا باملناسبة.
بدأ احلفل بتالوة معطرة من آي من الذكر احلكيم ثم كلمات 
بكلمة  متمثاًل  كان  احلفل  وختام  مديح  ابيات  مع  باملناسبة  تهنئة 

فضيلة الشيخ عائد الشمري.

ية
بر

خ
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اسرتاليا

اسرتاليا

حفل حوزة كربالء املقدسة مبناسبة مولد اإلمام الرضا
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ƞǾƕƘǊǞǩƗ ƊƗƸǵƺǩƗ ƝƘǲǡ ƧƘƢǱƑ ǰǭ ǼƕƘǮǲǾƽ ǬǪǝ ¬ƞǲǽƴǮǩƗ Ǽǝ ǯƘƜǵƷ¼ ��
 حتت إشراف هيئة حممد األمني وقناة الزهراء الفضائية بدأت يف كربالء املقدسة عمليات تصوير الفلم السينمائي »رهبان يف املدينة« مبعدات تصوير 
تلفزيونية، وتدور أحداثه حول جانب مهم من جوانب حياة اإلمام أمري املؤمنني  ومواقفه التأرخيية يف تشييد عرى اإلسالم واحلفاظ على أصالته وهي 

حوارات جرت له  مع جمموعة من الرهبان، وهو أول فلم عربي يناقش هذا املوضوع.
ومن اجلدير بالذكر أن الفلم سيعرض حصريًا على قناتي الزهراء واملهدي الفضائيتني وهو من إخراج فاضل العقابي ومتثيل جمموعة من املمثلني 

العراقيني واإلشراف الفين نبيل أمحد ومدير اإلنتاج عباس األسدي.

ية
بر

خ
ت 

حا
نف

هل جتدون اليوم عند احلكومات اليت تّدعي بوجود احلّرية يف البلدان اليت حتكمها أّنها تسمح لشعوبها باملظاهرات بدون 
شروط وحدود.

أّما اإلمام أمري املؤمنني  وقبل 1400 سنة قد مسح بالتظاهر ضّده بدون أّية قيود أو شروط، ومنها ما يف القّصة املعروفة 
التالية: قال اإلمام الصادق : »ملّا قدم أمري املؤمنني  الكوفة أمر احلسن بن علي  أن ينادي يف الناس ال صالة 
 مبا أمره به أمري املؤمنني  صالة النافلة( يف شهر رمضان يف املساجد مجاعة، فنادى يف الناس احلسن بن علي(
فلّما مسع الناس مقالة احلسن بن علي صاحوا: واعمراه واعمراه، فلّما رجع احلسن إىل أمري املؤمنني  قال له: ما هذا 

الصوت؟ فقال: ياأمري املؤمنني الناس يصيحون: واعمراه واعمراه، فقال أمري املؤمنني: قل هلم صّلوا«)1( .
إّن الذين اعرتضوا على أمري املؤمنني  مل يكونوا ميّثلون نسبة واحد باأللف من جمتمع الكوفة ولكن رغم ذلك مسح هلم 

اإلمام بالتظاهر واإلعرتاض وأمر برتكهم على ما يريدون. فهل جتدون نظري هذا يف الدول املتحّضرة واليت تّدعي باحلّرية؟
____________________

*. من كلمة لسماحة املرجع الشريازي ألقاها جبمع من مدراء ومسؤولي الدوائر الرمسية واحمللّية يف مدينة كربالء املقّدسة/ 11 مجادى اأُلوىل 1425 
للهجرة.

1( تهذيب األحكام للطوسي / ج3 / ص70 / باب فضل شهر رمضان والصالة فيه / ح30.

 :يف حكومة أمرياملؤمنني
مظاهرات بال شروط وبال قيود *
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ƙƘƜǂǩƗ ǫƘǦƭƍ

واالستفتاءات  املهمة  املسائل  م��ن  العديد  وفيه   
بالشباب  فاالهتمام  الشباب.  خت��ّص  ال��ي  الشرعية 
وجعلهم مأمن من التيارات الباطلة واملنحرفة والضالة 
الفئات  ه��ذه  وتثقيف  تعليم  يف  وكمساهمة  والفاسدة، 
العمرية املهمة بأصول اإلسالم وأحكامه وآدابه وأخالقه 
وبتعاليم أهل البيت األطهار مّت إصدار هذا الكتاب 

الذي يقع يف 440 صفحة.

ǔĉǾǂƢǩƗ ƘǲǥƷ ƊƗƷǸǁƘǕǷ ƸǽƴǚǩƗ

مؤسسة  أص���درت  األغ���ّر،  الغدير  عيد  ومبناسبة 
عنوان  كتابًا جديدًا محل  الثقافية   األكرم الرسول 

)الغدير وعاشوراء ركنا التشّيع(.
للمرجع  حماضرة  تقرير  عن  عبارة  الكتاب  ه��ذا 
الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين 
الشريازي دام ظله ، ألقاها يف الثامن عشر من شهر ذي 
املشاركني  من  حشد  يف  للهجرة   1428 احل��رام  القعدة 
من  ال��ش��ري��ف(  الكساء  ح��دي��ث  )هيئة  يف  وامل��س��ؤول��ني 

حمافظة أصفهان. 

ƞǾǲǾƾƮǩƗ ǨƕƘƾǮǩƗ ƞƛǸƩƍ

 يف هذا الكتاب الذي يقع يف 136 صفحة جمموعة 
مهمة من االستفتاءات اخلاصة مبوضوع الشعائر احلسينية 
ونهضة كربالء ووقائع عاشوراء، حيث يضم املوضوعات 
املهمة يف قضية عاشوراء ومراسم إحيائها والشبهات الي 
تدور حوهلا بأسلوب سلس مبسط. وجتدر اإلشارة إىل أن 
نشر مثل هذه االستفتاءات وأجوبتها يساهم بقدر كبري 
يف اطالع املؤمنني على أهمية الشعائر احلسينية وضرورة 
التمّسك بها والعمل على ترسيخها، إذ بها متت احملافظة 
والئهم  يف  ووحدتهم  أبنائه  ومتاسك  احلّق  املذهب  على 

.العميق ألئمة أهل البيت

ƞƽƴǢǮǩƗ ƟƘƜƢǖǩƗ ǫƘǦƭƍ

 عدد صفحاته 216 صفحة، وخيتص ببيان أحكام 
ليس يف أصل  املقدسة،  العتبات  زيارة  الشرع يف جمال 
الكبري  واألج��ر  العظيم  الثواب  يف  بل  فقط  مشروعيتها 
بها  االبتالء  وم��وارد  التفاصيل  بعض  و  عليها،  املرتتب 
القرآن  ثقافة  نشر  يف  متواضعة  مساهمة  وه��و  أيضًا. 
لتعرضه  تعاىل،  اهلل  شعائر  تعظيم  جم��ال  يف  الكريم 
اهلل  أولياء  مراقد  إىل  الوفادة  وثقافة  الزيارة  لشعرية 
احلرام.  بيته  م��ن  حرمة  أعظم  اهلل  عند  ه��م  ال��ذي��ن 
ورسالة عملية يف بيان أحكام اهلل تعاىل يف هذا اجلانب 

الروحي واملعنوي من احلياة من جهة أخرى.

إصــدارات

ƞǽƴƕƘǢǖǩƗ ǨƕƘƾǮǩƗ ƞƛǸƩƍ

ثقايف هو  لغزو  اليوم  تتعّرض  األمة اإلسالمية   إن 
األشّد من نوعه على مّر التاريخ، واملستهدف فيه مذهب 
أهل البيت األطهار، وهذا حيّمل املؤمنني  مسؤولية 
مضاعفة للوقوف يف وجه هذه احملاوالت اليائسة والتصّدي 
هلا، وال يتحّقق ذلك دون اكتساب املعرفة الصحيحة، وال 
تتسنى املعرفة إاّل بالرجوع إىل علماء الدين. فانطالقًا 
من هذه املسؤولية، مّت نشر اجملموعة األوىل من األسئلة 

العقائدية يف كتاب يقع يف 190 صفحة.
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ǹƸǂƛ ƞǪƪǭ

بشرى  جملة  م��ن  التسعون  ال��ع��دد  م��ؤخ��رًا  ص��در 
املسلمة،  املرأة  بشؤون  تعنى  الي  االجتماعية  الثقافية 
النسوية يف كربالء  واالزده��ار  امل��ودة  وتصدرها مجعية 
الفقيد  ملّفًا خاّصًا عن  العدد  وقد حوى هذا  املقدسة. 
السعيد آية اهلل السيد حممد رضا احلسيين الشريازي 

قّدس سّره الشريف، ومواضيع ومقاالت خمتلفة.
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ƊƗƷǸǁƘǕ ƊƘǾƭƑ

صدر عن مؤسسة الرسول األكرم  كتاب إحياء 
عاشوراء لسماحة املرجع الشريازي دام ظله .

الكتاب يقع يف210 صفحة وهو عبارة عن جمموعة 
خمتلفة  مناسبات  يف  ألقاها  مساحته  ك��ان  حماضرات 

خالل شهري حمرم وصفر يف السنني املاضية.
جزءين  ب��ص��ورة  ول��ك��ن  قبل  م��ن  الكتاب  طبع  وق��د 
املرة طبع بشكل كتاب  الرقعي، وهذه  مستقلني باحلجم 

واحد بالشكل الوزيري.
أهم حمتويات الكتاب: عاشوراء دروس وعرب، عربات 
الدين،  أق��ام   اإلم��ام احلسني  ،  املهدي اإلم��ام 
املقام الرفيع واملآثر اخلالدة، لنتنافس يف إحياء الشعائر 
احلسينية، اإلمام احلسني استثناء يف عامل الوجود، 
 ،اإلم��ام احلسني كيوم  ي��وم  ال  ب��ع��اش��وراء،  االفتتان 

اإلمام احلسني جوهرة التاريخ الفريدة.

ƝƘǂǮǪǩ ƞ ĉƮǪǭ ƝƷǷƸǉ ǰǽƸƕƘƾǩƗ ǴǢǝ

زيارة  يف  املليونية  املشاة  مسرية  على  منه  حرصًا 
الشريازي  ص��ادق  السيد  الديين  املرجع  م  ق��دّ األربعني 
املشاة  احكام  يتضّمن  فقهيًا عقائديًا  كتابًا  )دام ظّله( 

السائرين على درب احلسني.
و قد نال هذا الكتاب الذي اعّده فضيلة الشيخ حسني 
احملمداوي رضى و اعجاب الذين إقتنوه وطالعوه بدّقة، 
يتطّلعون  الذين  املشاة  ال��زّوار  ملاليني  ملّحة  فهو حاجة 
الشرعية  واالح��ك��ام  وفضلها  ال��زي��ارة  مشروعية  اىل 

الناجته عنها والي غالبًا ما يبتلى بها الزائر.
فكان هذا الكتاب و ما حيتويه من احكام الطهارة 
والطب  واألوق���اف  اللقطة  وكذلك  واإلطعمة  وال��ص��الة 
واحكام ختّص النساء � رفيق الدرب للسائرين على نهج 
احلسني الذين وجدوا فيه األجوبة الوافيه ملا كانوا 

يبحثون عنه خالل مسريتهم املليونّية.

ǨƜǢƢƾǮǩƗ ǺǩƗ ƟƘǖǪǎơ Ƿ ƞǾǖƩƸǭ ƟƘǾǅǸơ

)توصيات مرجعية ( كتاب يضم جمموعة أفكار و 
رؤى مستوحاة من فكر املرجع الشريازي قامت جبمعه 

واصداره مؤسسة اجملتبى للتحقيق والنشر.
و  الكريم  القرآن  الكتاب:  هذا  عناوين  مجلة  ومن 
من  دروس  الرمحة،  دي��ن  االس��الم  الشرعية،  األحكام 
عاشوراء، العراق بلد اهل البيت، السياسيون و العمليات 
املواضيع  م��ن  غريها  و  س��ام��راء..  فاجعة  االره��اب��ي��ة، 
املسلم حنو اخلري  الشباب احلسيين  لتوجيه  الضرورية 

و الصالح.

ǬǽƸǦǩƗ ǻƷƘǢǩƗ ƴǽ ǰǾƛ ǺǢƥǸǩƗ ƝǷƸǖǩƗ ƞǾǁƘƭ

العروة  )حاشية  م��ن  الثاني  اجمللد  حديثًا  ص��در 
الوثقى( الذي يضم شروحات و تعليقات املرجع الديين 
مساحة السيد صادق الشريازي دام ظله على كتاب العروة 

الوثقى.
ك��م��ا و حي��ت��وي ال��ك��ت��اب ع��ل��ي ف��ص��ول يف مبطالت 
الصالة و احكام املسافر فضاًل عن الصوم و االعتكاف 

والزكاة واخلمس.

ƞǾǪǆǞǩƗ ƞǾǲƾƮǮǩƗ ƞǪƪǭ

والتحقيق يف مدينة  للثقافة  أصدر مركز احملسنية 
الفصلية  احملسنية  جملة  م��ن  األول  ال��ع��دد  أص��ف��ه��ان 
مبناسبة عيد الغدير األغّر، وقد تضّمن العدد، العديد 

من املقاالت واخلطب حول عيد الغدير األغّر. 
اجمللة يقع يف 18 صفحة.

ǻƷƘǦƢƽƷ ƴǽǸǱ

املقدسة  قم  مدينة  يف  النسوية  احل��وزة  عن  ص��در 
وقد خصص  الفارسية،  باللغة  رستكارى(  )نويد  جملة 
العدد هذه املرة حول الفقيد السعيد آية اهلل السيد حممد 
رضا الشريازي رمحه اهلل مجع فيه العديد من املقاالت 
حول الفقيد الراحل وحماضرة املرجع الشريازي دام ظله 
يف املناسبة وجمموعة جيدة من الوثائق والصور اخلاصة 

بالفقيد الراحل رمحه اهلل.
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  ǰǾƾƮǩƗ ǔǭ ǟƴǅ ǫƴǡ

الثقافية    األك��رم  الرسول  مؤسسة  عن  ص��در 
.) كراسًا جديدًا بعنوان )قدم صدق مع احلسني

للمرجع  حماضرتني  تقرير  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ك��راس 
الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين 

الشريازي دام ظله .
قرب  مبناسبة  مساحته  ألقاها  األوىل  احملاضرة 
حلول شهر حمرم احلرام لسنة ه� 1430، والثانية ألقاها 
احلرام  حم��رم  شهر  م��ن  عشر  احل���ادي  ليلة  مساحته 

1430 للهجرة. من عناوين الكراس: 
• قدم الصدق والثبات على املبدأ.

• ضرورة تأسيس فضائية حسينية.
• مانعوا الشعائر هم من أئمة الكفر.

• اإلمام أشرف اخللق وأعّزهم.
• قضية احلسني  اختبار كبري.

اجلييب.  احلجم  من  )32( صفحة  يف  يقع  الكتاب 
وقامت بنشره دار )سلسلة(. ƻƘƜǖǩƗ ƠǾƛ ƞǪƪǭ

أص�����در م���رك���ز ب��ي��ت ال��ع��ب��اس  ال��ث��ق��ايف يف 
العباس  بيت  جملة  م��ن  األول  ال��ع��دد  أصفهان  مدينة 
املواضيع  العديد من  العدد  و قد تضّمن  الفصلية، 
املناظرة  الغيبة،  عصر  آف��ات  عاشورا،  و  حمرم  منها: 

الطبية لإلمام الصادق  وغريها من املواضيع.
العدد يقع يف 32 صفحة.

ǰǽƴǩƗ Ǽǝ ƞǭȆƾǩƗǷ ǰǾǲǭƐǮǩƗ ƸǾǭƍ

أصدرت مؤسسة الرسول األعظم  يف البحرين 
يف  وال��س��الم��ة   أمرياملؤمنني( ع��ن��وان  حت��ت  كتيب 
الشريازي  للمرجع  حماضرة  عن  عبارة  وهو  الدين(، 

دام ظله.

الكتيب يقع يف 32 صفحة.

ƞǾǕƸǂǩƗ ǨƕƘƾǮǩƗ ǔǭƘƩ

والنشر  والتحقيق  للطباعة  العلوم  دار  عن  ص��در 
الكويت  يف  احلجة  أنصار  هيئة  من  وبرعاية  والتوزيع 
كتاب جامع املسائل الشرعية  مجع فيه العديد من فتاوى 

املرجع الشريازي.
 الكتاب حيتوي على عشرة أبواب وهي كالتالي:

1.- الشؤون العبادية.
2.- اجلهاد واصالح اجملتمعات.

3.- الشؤون االجتماعية واألسرة.
4.- األخالق وبناء الشخصية.
5.- شؤون األطعمة واألشربة.
6.- الثقافة والتطور اإلنساني.

7.- الشؤون االقتصادية واملعامالت.
8.- اهلجرة إىل البالد غري اإلسالمية.

9.- املؤسسات والوقف.
10.- الشؤون اجلزائية والعقوبات.

Tafarkin Rabauta

الثقافية    األك���رم  ال��رس��ول  موسسة  أص���درت 
 Tafarkin( كتابًا جديدًا باللغة األفريقية محل العنوان
Rabauta( أي )طريق السعادة(. وهو مقدمة الرسالة 
العملية )املسائل اإلسالمية( لسماحة املرجع الشريازي 

دام ظله .

سيد،  حممد  ح��اف��ظ  األخ  فضيلة  الكتاب  ت��رج��م 
.) وقامت بطبعه دار )ياس الزهراء

يقع الكتاب يف )123( صفحة من القطع الرقعي.

islam fundamental principles 
and teaching

 islam fundamental principles( صدر كتاب
املبادئ  وت��ع��ل��ي��م  )اإلس�����الم  أي   )and teaching

األساسية(.
وهو )املقدمة العقائدية( للرسالة العملية )املسائل 

اإلسالمية( لسماحة املرجع الشريازي دام ظله .
اإلجنليزي  للموقع  التحرير  قسم  الكتاب  ترجم 

لسماحة املرجع الشريازي يف لندن
 )www.ImamShirazi.com( 

.) وقامت بطبعه دار )ياس الزهراء
يقع الكتاب يف )192( صفحة من القطع الرقعي.
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قال مساحة املرجع الديين آية اهلل العظمى 
دام ظله  يف  الشريازي  السيد صادق احلسيين 
توجيهاته القّيمة اليت ألقاها يوم االثنني املوافق 
للحادي عشر من شهر ذي القعدة احلرام 1429 
للهجرة بوفد من )هيئة القرآن احلكيم واألمور 
اخلريية( من مدينة كربالء املقدسة، بعد أن تال 

اآلية الشريفة: »وأنذرهم يوم احلسرة« : 
يوم  إنسان عندما يرى صحيفة أعماله  كل 
القيامة إذا كان قد أكل طّنًا من اخلبز مثاًل أو 
يأكل  مل   َ ملمِ يتحّسر  ال  فإنه  احللويات  أو  اللحم 
من  أكثر  كونه  على  يتحّسر  وقد  من طن،  أكثر 

أكل ذلك.
مئة  ال��ق��رآن يف حياته  قد ختم  ك��ان  إذا  أم��ا 
ختمة  مئة  القرآن  ختمت  ليتين  يتحّسر  فإنه  مرة 
وختمة، أو مئتني. وإذا كان قد تعامل خبلق حسن 
مع عائلته وأصدقائه وأرحامه وزمالئه ومع باقي 
الناس عشرين ألف مرة فإنه يتحّسر على التعامل 
والعشرين  الثالث  أو  واالثنني  والعشرين  الواحد 
حياته  يف  غضبه  ملك  ق��د  ك��ان  وإذا  م���ّرة.  أل��ف 
الزوجية أو االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية 
ألف مّرة فإنه يتحّسر ليته ملك غضبه عشرة آالف 
مرة أو مخسني ألف مّرة. وإذا كان قد قابل إساءة 
فإنه  م���ّرات  عشر  إليهم  باإلحسان  ل��ه  اآلخ��ري��ن 
يتحّسر: ياليتين عملت ذلك عشرين أو ثالثني أو 
أربعني مرة. وإذا كان فقريًا وصرب على ذلك ومل 
يأكل احلرام ومل يسرق أو يغّش أو خيدع أحدًا فإنه 

يتحّسر ويتمّنى ليته صرب على ذلك أكثر.
بالقرآن  العمل  أهمية  إىل  مساحته  وأش���ار 

الكريم وقال:
َقاَل موالنا َرُسوُل اهللهَّمِ: »َفَعلَْيُكْم بمِاْلُقْرآنمِ 
ٌل ُمَصدهٌَّق، َوَمْن َجَعَلُه َأَماَمُه  َفإمِنهَُّه َشافمٌِع ُمَشفهٌَّع َوَماحمِ
َقاَدُه إمِىَل اْلَنهَّةمِ َوَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه إمِىَل النهَّارمِ« . 
أنتم يف هيئة القرآن احلكيم قد وّفقتم بفضل 

اهلل تعاىل أن تكونوا محلة للقرآن فعليكم:
أواًل: بقراءة القرآن بصوت حسن.

ثانيًا: حفظ القرآن عن ظهر القلب.
التّدبر  أي  تعاىل  اهلل  يقوله  ما  معرفة  ثالثًا: 

يف القرآن.
فالقرآن  بالقرآن.  العمل  األه��ّم  وه��و  راب��ع��ًا: 
قالوا  الاهلون  خاطبهم  »وإذا  ي��ق��ول:  الكريم 
سالمًا«  فليحاول كل واحد منكم أن ال يرّد إساءة 

اآلخرين إال باإلحسان.
لعلكم  اخلري  »وافعلوا  يقول:  الكريم  والقرآن 
اخلري.  جم��ال  يف  أعمالكم  كل  فلتكن  تفلحون«  
وال��ق��رآن ال��ك��ري��م ي��ق��ول: »ال��ذي��ن آم��ن��وا وعلموا 
ال��ص��احل��ات أول��ئ��ك أص��ح��اب ال��ّن��ة ه��م فيها 
واعملوا  وق��وّي��ًا  ج��ّي��دًا  إميانكم  فليكن  خ��ال��دون«  

الصاحلات دومًا.
يف  اس��ع��وا   : ظله  دام  أّك��د  حديثه  ختام  ويف 
وحفظ  ق��راءة  تعّلم  جلسات  إىل  الشباب  ج��ذب 
وشّجعوهم  بآياته  والعمل  الكريم  القرآن  وتفسري 
على ذلك وال تبخلوا يف هذا اجملال بأن حتصروا 

هذه اللسات على أنفسكم فقط.
كما عليكم أن حتّثوا األخوات املؤمنات الالتي 
تعليم  من  ويتمّكّن  القرآن  وتفسري  ق��راءة  يعرفن 
جلسات  يعقدن  أن  على  القرآن  ومفاهيم  أحكام 

للشابات.
اهتموا بذلك حتى يتشّفع القرآن الكريم لكم 

يف نيل الدرجات العالية يف الّنة.

املرجع الشريازي: عّلموا الشباب تعاليم القرآن الكريم

مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، توافد صباح يوم الثالثاء 
العلماء  للهجرة   1429 احل��رام  احلّجة  ذي  من شهر  للعاشر  املوافق 
واألفاضل وطالب احلوزة العلمية والشخصيات وضيوف من العراق، 
اهلل  آية  مساحة  الديين  املرجع  بيت  على  املؤمنني  من  كثري  ومجع 
العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله  مبدينة قم املقدسة، 

لتقديم التهاني والتربيكات.
وبعد أن بادهلم مساحته التحيات والتهاني، دعا اهلل العلّي القدير 
أن ميّن على املؤمنني واملؤمنات مجيعًا باخلري والُيمن والعّزة واألمن 

والسالم وقبول األعمال والطاعات.

املؤمنون يهنئون املرجع الشريازي بعيد األضحى املبارك
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العظمى السيد صادق احلسيين  آية اهلل  قام بزيارة مساحة 
واملواكب  اهليئات  اإلخ��وة مسؤولي  دام ظله  مجع من  الشريازي 
احلسينية من مدينة قم املقدسة، فألقى حجة اإلسالم واملسلمني 

السيد جعفر الشريازي كلمة فيهم قال فيها:
السيد  العظمى  اهلل  آية  الديين  املرجع  املرحوم  وال��دي  كان 
حممد الشريازي أعلى اهلل درجاته مواظبًا على تأليف كتاب حول 
موالنا اإلمام سيد الشهداء يف كل سنة وإن كان حبجم كراس. 
وكان بعض األفاضل يقولون له: إنكم كتبتم كتبًا كبرية وموسوعات 
تكتبوا  أن  بشأنكم  الالئق  من  فليس  الفقه(  )كموسوعة  عديدة 

كراريس أو كتبًا صغرية، فدعوا تأليف هذه إىل تالمذتكم.
)خ����ّدام سيد  قائمة  يف  يكتب امس��ي  أن  أح���ّب  إن��ي  ي��ق��ول: 
الشهداء( ولو ألجل عّدة أسطر. فإن من ُيكتب امسه يف قائمة 

)خّدام اإلمام احلسني( حيظى بالعّزة والكرامة يف الدنيا، ويف 
اآلخرة هو من الفائزين، وأنا ال ُابالي مبا يقوله اآلخرون.

اإلخ��الص هلل سبحانه يف  إن  الشريازي:  السيد جعفر  وق��ال 
واخلدمة ألجل  أساسي،  املقّدسة شرط  احلسينية  القضية  خدمة 
وتكون  بإخالص  وباطل. فمن خيدم  فاٍن  والوجاهة عمل  السمعة 
نّيته هلل تعاىل وملوالنا اإلمام سيد الشهداء ويتحّمل ما يالقيه 
من صعوبات ومشاكل سينال من اهلل تعاىل اخلري الكثري والربكات 

الكثرية.

السيد جعفر الشريازي: 
اإلخالص هلل شرط خدمة القضية احلسينية 
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السيد  العظمى  اهلل  آي��ة  مساحة  ب��زي��ارة  ق��ام 
ص���ادق احل��س��ي��ين ال���ش���ريازي دام ظ���ل���ه   مج��ع من 
املؤمنات واملؤمنني )أعضاء محلة املؤمل( من أوربا 

وبريطانيا  وال��دامن��ارك  السويد  )م��ن 
ل��ل��ذه��اب إىل ح��ّج بيت اهلل  وأمل��ان��ي��ا( 
احلرام، واستمعوا إىل توجيهاته القّيمة 

اليت قال فيها:
لكم  سفرتكم هذه سفرة مصريية 
مؤمن  إن��س��ان  لكل  وم��ص��ريي��ة  مجيعًا 
كان  س���واء  احل����رام،  اهلل  بيت  يقصد 
رجاًل أو امرأة. وقد سبقكم إىل احلّج 
عرب التاريخ الكثريات والكثريون، ومن 
وحاّجات  كثريون  حّجاج  سيأتي  بعدكم 

كثريات.
بعض من احلّجاج يذهبون إىل احلّج ويرجعون 
مملوء  يرجع  وبعض  ب��اهلل،  والعياذ  اليدين  صفر 

من وصايا املرجع الشريازي إىل احلّجاج 
أهل  وبرعاية  ورمحته  تعاىل  اهلل  بغفران  اليدين 
الثاني.  القسم  من  تكونوا  أن  فحاولوا   .البيت
نّيتكم.  ودرج��ة حسن  نّيتكم  إىل  يرجع  األمر  وهذا 
 . اهلل«  عند  درج��ات  »ه��م  يقول:  الكريم  فالقرآن 
»إّن الّنة درجات«   :الباقر وقال موالنا اإلمام 
تنالون  صاحلة  أعمال  من  به  ماتقومون  فبنسبة   ،
أن  يف  منكم  واح��د  كل  فليسع  النة.  يف  ال��درج��ات 
يعمل ما جيعله يف الدرجات الرفيعة يف النة وذلك 

بأن تكون نّيتكم نّية خالصة وعملكم صاحلًا.
دام ظله : قال اهلل عّز وجّل حول حّجاج  وأّك��د 
أن  فحاولوا   . هلم«  منافع  »ليشهدوا  احل��رام:  بيته 
تستفيدوا من هذه السفرة لدنياكم وآخرتكم منافع 

مادية ومعنوية.
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تتهافت قلوب املؤمنني يف شرق األرض وغربها يف 
استعدادًا   األكرم الرسول  مدينة  حنو  عام  كل 
يقول  وجّل حيث  عّز  الباري  نداء  ملّبية   ، احل��جّ ملوسم 
َوَعَلى ُكلِّ  ِرَجااًل  َيْأُتوَك  ِباحْلَجِّ  تعاىل: »َوَأذِّْن يِف النَّاِس 
َلُْم«.  َمَناِفَع  ِلَيْشَهُدوا  َعِميٍق  ُكلِّ َفجٍّ  ِمْن  َيْأِتنَي  َضاِمٍر 
بعثات  به  تقوم  ما  املنفعة  مصاديق حتقيق  أهم  ومن 
احلّج الدينية اليت تتواصل مع احلجيج بكافة ألوانهم 
ومذاهبهم، وتزويدهم بكل ما حيتاجونه من مطبوعات 
إرشادية وتوجيهية تساعدهم يف إمتام مناسكهم لتحل 

املنفعة عليهم دنيًا وآخرة.
كما تقوم الشخصيات الدينية املمثلة لذه البعثات 
بالتواصل مع بعضها البعض ملناقشة املستجدات على 
خاصة،  الشيعي  وال��وض��ع  ع��ام��ة  اإلس��ام��ي  الصعيد 
بأعمال  وت��داول اآلراء مبا يستجد من مسائل ختتص 
من  يطرأ  ما  مناقشة  إىل  باإلضافة  والعمرة،  احل��ّج 
تؤثر  اليت  والتجديد  التوسعة  أعمال  بسبب  متغريات 

على األحكام اخلاصة بتأدية شعائر احلّج.
وبهذا التواصل بني العلماء يف بعثات احلّج تتحقق 

منقذ  مدينة  يف  اإلمي��ان��ي  التجمع  ه��ذا  م��ن  ال��ف��ائ��دة 
اليت  املكّرمة  ومّكة   ،األكرم ال��رس��ول  البشرية 
ألداء  عاملي  مؤمتر  يف  اإلميانية  اجلموع  فيها  حتتشد 

مناسك احلّج.
ومن هنا كانت بعثة املرجع الديين مساحة آية اهلل 
ظله   دام  الشريازي  احلسيين  ص��ادق  السيد  العظمى 
إحدى أنشط البعثات الدينية اليت تبدأ نشاطاتها مبكرًا 
باستقبال الزّوار وإقامة برامج دينية وتوعوية متنوعة 
وإقامة الصاة مجاعة، وغري ذلك. وبفضل اهلل تعاىل 
وفضل رسوله األكرم وآله الطاهرين قامت 
 1429 لسنة  احل��ّج  موسم  يف  ال��ش��ريازي  املرجع  بعثة 
للهجرة برعاية حجة اإلسام واملسلمني السيد حسني 
أمحد  السيد  واملسلمني  اإلس���ام  وح��ّج��ة  ال��ش��ريازي 

الشريازي بنشاطات عديدة، إليكم أهمها:

زيارة بعثات املراجع
والفضاء،  العلماء  ب��زي��ارة  البعثة  ق��ام��ت  فقد 
الروحاني،  السيد  األع���ام:  امل��راج��ع  بعثات  وزي���ارة 

والشيخ  اخل��راس��ان��ي،   والشيخ  السيستاني،  والسيد 
الصايف،  والشيخ  ال��ف��ي��اض،  والشيخ  النجفي،  بشري 
والشيخ  اليعقوبي،  والشيخ  احل��ائ��ري،  كاظم  والسيد 
المداني،  نوري  والشيخ  بهجت،  والشيخ  السبحاني، 
والسيد  الزجناني،  شبريي  والسيد  املدرسي،  والسيد 
العّامة الشيخ حممد  الدين الزجناني، وحسينية  عّز 

علي الَعْمري.

استقبال الضيوف والزّوار
املكّرمة  ومّكة  املنّورة  باملدينة  البعثة  بزيارة  وقام 
العديد من ممثلي ومندوبي املراجع األعام، والعلماء، 
العلمية،  احل���وزات  وف��ض��اء  الرمسيني،  وامل��س��ؤول��ني 
وأصحاب  واإلعامية  والثقافية  الدينية  والشخصيات 
من  غفري  ومج��ع  واالجتماعية،  اإلنسانية  املؤسسات 
حّجاج بيت اهلل احلرام واملؤمنني من العراق، والكويت، 
وأمريكا،  وبريطانيا،  والسعودية،  والبحرين،  ولبنان، 
والنرويج، وباكستان، واليمن، والسويد، وسلطنة عمان، 

وإيران، والدمنارك و..
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جانب من زيارة وفودبعثات املراجع والعلماء لبعثة املرجع الشريازي مكة املكرمةجانب من زيارة وفودبعثات املراجع والعلماء لبعثة املرجع الشريازي باملدينة املنورة

فضالء البعثة و اإلخوة العاملنيكلمة السيد أمحد الشريازي يف حجاج )محلة اهلاشم( 
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إحياء أمر أهل البيت
 وتعظيمًا لشعائر وأمر أهل بيت النيب األطهار
أقامت البعثة يف املدينة املنّورة ومّكة املكّرمة اجملالس 
احلسينية باللغة العربية والفارسية، كان منها جملس 
ال���ع���زاء مب��ن��اس��ب��ة ذك����رى اس��ت��ش��ه��اد م��والن��ا اإلم���ام 
اجلواد، وجملس مبناسبة ذكرى استشهاد موالنا 
ممثلو  اجمل��ال��س  ه��ذه  وح��ض��ر   .الباقر اإلم���ام 
املراجع والعلماء والشخصيات ومجوع من حّجاج البيت 
احلرام من خمتلف نقاط العامل. ومن اخلطباء الذين 
ارتقوا املنرب يف هذه اجملالس: آية اهلل السيد مرتضى 
الشيخ  واملسلمني  اإلسام  حّجة  واخلطيب  القزويين، 
مرتضى الشاهرودي، وحّجة اإلسام واملسلمني السيد 
احلسن  عبد  الشيخ  اإلس���ام  وحجة  الفالي،  حسني 
واملسلمني  اإلس���ام  وحجة  ال��دمن��ارك،  م��ن  األس���دي 
اإلسام  وثقة  السعودية،  من  اخلويلدي  حسن  الشيخ 
واملسلمني  اإلس��ام  وحجة  الدماوندي،  حممد  الشيخ 
حاجي  الشيخ  اإلس��ام  وحجة  منفرد،  نظري  الشيخ 
احلسينية  والقصائد  املراثي  قراءة  يف  وشارك  آبادي، 

عدد من الرواديد.

التواصل مع احلّجاج
بيت اهلل  والتواصل مع حّجاج  اللقاءات  إطار  ويف 
دام ظله  حّجة  ال��ش��ريازي  املرجع  ق��ام جنل  احل��رام 
بزيارة  ال��ش��ريازي  أمح��د  السيد  واملسلمني  اإلس���ام 
وألقى  املكّرمة،  مّكة  يف  احلّجاج  محات  من  العديد 
وتوجيهية،  إرش��ادي��ة  كلمات  احلمات  حّجاج  جبموع 
ومن هذه احلمات: محلة نور الزهراء، ومحلة 
الشيخ  املؤّمل، ومحلة  الاشم، ومحلة  الغدير، ومحلة 
جعفر، ومحلة آل شهاب، من السعودية، ومحلة الكوثر 

من بريطانيا و..
صاة  ي��وم  ك��ل  املكّرمة  مبّكة  البعثة  يف  وأقيمت 
مجاعة  وال��ع��ش��اء  وامل��غ��رب  والعصر  والظهر  الصبح 
حبضور مجوع كبرية من املصّلني من خمتلف البلدان.

حفل يف البعثة
ومبناسبة ذكرى زواج موالنا اإلمام أمري املؤمنني 
فاطمة  الكربى  الصديقة  مبوالتنا  طالب  أبي  بن  علّي 
الزهراء، أقامت بعثة املرجع الشريازي دام ظله  
يف مّكة املكّرمة حفًا بهيجًا مساء يوم األربعاء املوافق 

للهجرة،   1429 احل��رام  احلّجة  ذي  شهر  من  للرابع 
حضره الفضاء والعاملون بالبعثة، باإلضافة إىل عدد 
اإلمام  ملوالنا  احلفل  ثواب هذا  وأهدي  الزائرين،  من 

 .أمري املؤمنني

نشاطات أخرى
الشريازي  امل��رج��ع  لبعثة  ك��ان  آخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
نشاطات  املكّرمة  ومّكة  امل��ن��ّورة  املدينة  يف  ظله   دام 

واهتمامات أخرى، ومنها:
 األطهار البيت  آل  ثقافة  بنشر  • االهتمام 
امل��دجم��ة مبختلف  واألق����راص  الكتب  ب��ت��وزي��ع  وذل���ك 

اللغات، وباألخّص العربية واإلجنليزية. 
• اإلجابة على األسئلة الشرعية. 

• إرشاد احلّجاج وإعانتهم يف خمتلف األمور.
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فضيلة السيد حسني الشريازي يتحّدث مع بعض الفضالء

جانب من إحدى جمالس العزاء يف البعثه مبكة الصالة مجاعة بإمامة فضيلة السيد أمحد الشريازي يف مكة

فضيلة السيد حسني الشريازي يرشد احلّجاج
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السيد حسني الشريازي مع بعض احلّجاج

السيد أمحد الشريازي يف زيارة حلملة الشيخ جعفر

زيارة السيد حسني الشريازي إلحدى محالت احلجاج

اعضاء ديوانية الرسول األعظم  مع جنلي املرجع الشريازي

السيد حسني الشريازي يلقي إرشاداته لبعض احلجاجالسيد أمحد الشريازي يزور إحدى احلمالت 

حفل ذكرى زواج النور من النور

الصالة مجاعة بالبعثة يف املدينة
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أداء مناسك احلج

إحدى جمالس العزاء يف البعثة مبكة

السيد امحد الشريازي مع بعض الشبيبة

آية اهلل السيد مرتضي القزويين  يرتقي املنربمجوع احلجيج يتضرعون إىل اهلل 

كلمة  السيد أمحد الشريازي  يف مجع من املؤمننيكلمة  السيد أمحد الشريازي  يف مجع من املؤمنات
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ƳƗǸƪǩƗ ǫƘǭȃƗ ƝƳƘǶǁ ǹƸǥƵ ƊƘǾƭƑ
 ،اجلواد اإلم��ام حممد  الثاني،  جعفر  أبي  موالنا  استشهاد  ذك��رى  مبناسبة 
السيد صادق  العظمى  آية اهلل  الديين مساحة  املرجع  بيت  العزاء يف  أقيمت جمالس 
احلسيين الشريازي دام ظله  مبدينة قم املقدسة،  حضرها العلماء، والفضاء، وطاب 

.احلوزة العلمية، وعامة املؤمنني واحملّبني آلل الرسول األعظم
ارتقى املنرب يف هذه اجملالس اخلطباء األفاضل وتطرقوا يف أحاديثهم إىل ذكر 
جوانب من سرية موالنا اإلمام حممد التقي ومناقبه ومكارم أخاقه وعلو شأنه، 
وما القاه من األذى والظلم وهو يف ريعان شبابه من العباسيني لعنة اهلل عليهم. 

ƞǾǝƘǢƦǩƗ ǫƸǥȁƗ ǧǸƽƸǩƗ ƞƾƽƐǭ ƼǪƪǭ
وبهذه املناسبة األليمة أقامت مؤسسة الرسول األكرم يف مقّرها مبدينة قم 
دام  الشريازي  املرجع  مكتب مساحة  من  الفضاء  ع��زاء،  حضره  املقدسة، جملس 
ظله ، وفضاء احلوزة العلمية، والشخصيات الثقافية، ومجع من املوالني واحملّبني آلل 

.الرسول األطهار
بدأ اجمللس بقراءة زيارة عاشوراء الشريفة. وبعدها ألقى حجة اإلسام السيد 
أعداء  يرّوج لا  اليت  واألباطيل  التهم  فيها عن  كلمة حتّدث  عبد احلميد اجلزائري 

 الدين واملنافقني ضد أتباع أهل البيت

ǯƘǶǞǅƎƛ ƞǾƕȆƛƸǦǩƗ ƞǾǲǾƾƮǩƗ Ǽǝ ƼǪƪǭ
بذكرى  العزاء  جملس  أقيم  أصفهان  حمافظة  يف  كرباء  أهالي  حسينية  ويف 
استشهاد اإلمام اجلواد، حضره فضاء احلوزة العلمية والشخصيات ومجع من 
املؤمنني، وارتقى املنرب اخلطيب حجة اإلسام الشيخ مهدي دانشمند، وآية اهلل السيد 

حّجت موحد األبطحي، وشارك الرادود احلاج علي باشا زاده.

 ƊƗƺǖǩƗ ƼǪƪǭ ǬǾǢǽ ƞƽƴǢǮǩƗ ƊȆƛƸǥ ƚƢǦǭ
 وبهذه املناسبة أقام مكتب املرجع الشريازي دام ظله  يف كرباء املقدسة جملس 
عزاء صباح يوم اجلمعة 29 ذي القعدة احلرام 1429ه�، واعتلى املنرب الشريف فضيلة 
اخلطيب الشيخ وائل البديري وحتّدث عن الدور الذي قام به اإلمام اجلواد يف 
اإلسامي  للمبلغ  املهم  ال��دور  وعن  واإلم��ام،  اإلمامة  معرفة  وعن  العقائدي،  البناء 

.وأهمية األمانة العلمية يف العمل على إحياء قضية القرآن وأمر أهل البيت

جملس العزاء يف بيت مساحته دام ظله 

جملس مؤسسة الرسول األكرم

احلسينية الكربالئية بأصفهان

جملس العزاء يف بيت مساحته دام ظله 

مكتب كربالء املقدسة
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آية  الراحل  الديين  املرجع  اهتمامات  من  كان  لقد 
أن   :الشريازي السيد حممد احلسيين  العظمى  اهلل 
يعمل أتباع مذهب أهل البيت على تأسيس قنوات 
فضائية مستقّلة تكون يف خدمة الدين واملتدّينني. لكن 
األجل احملتوم مل ميهل املرجع الراحل كي يرى حتّقق 

هذا األمر.
لكن وبعد رحيله، وبرعاية املرجع الديين مساحة 
يؤّكد  ال��ذي  ظله   دام  الشريازي  احلسيين  ص��ادق  السيد 
 دومًا على ذلك بقوله: )إن الذين يعرفون أهل البيت
ال يبلغون حتى واحدًا باملئة من جمموع سّكان األرض. أما 
الباقون فال يعرفونهم. وأقصد أنهم ال يعرفونهم معرفة 
حقيقية تناسب شأنهم الرفيع. لذا جيدر االستفادة من 
وسائل اإلعالم احلديثة واملتطورة وعرب السبل اجلديدة 
بسرية  املتمثلة  السامية  تعاليمه  ونشر  الدين  تبليغ  يف 
وتعاليم موالنا رسول اهلل واألئمة اهلداة من آله األطهار 

 أمجعني(.
 وبهمم وجهود عدد من مقّلديه دام ظله ، واملؤمنني 
أصحاب الرّب واملعروف، وبطلب العون من الباري تعاىل، 
األربعة عشر، حتّقق جزء مما  املعصومني  وبفضل 
قنوات  تأسيس  ومّت   ،الراحل املرجع  إليه  يدعو  ك��ان 
الفارسية(.  سالم  )قناة  ومنها  مستقلة  دينية  فضائية 
وألجل التعّرف على هذه القناة وعملها وبراجمها أجرينا 
حجة  القناة،  على  امل��س��ؤول  امل��دي��ر  م��ع  التالي  احل���وار 

اإلسالم الشيخ حممد اهلداييت:
 ƞǾƕƘǊǝ ǨǮǕ ǯǷƸơ ǜǾǥ ǼƢǽƗƴǵ ưǾǂǩƗ ƞǪǾǊǝ ��
 ǸƩƸǱǷ ÝƘǶƾǾƽƎơ ǺǪǕ ƟƗǸǲƽ ǔøøƛƷƍ ƷǷƸøøǭ ƴǖƛ  ǫȆøøƽ
.ƺƩǸǭ ǨǦǂƛ ƊƗ ĉƺǕȁƗ ƊƗ ĉƸǢǪǩ ƝƘǲǢǩƗ ǜǽƸǖƢƛ Ǩ ĉǊǞƢǩƗ

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، 
وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهلل على 

أعدائهم أمجعني.
الثامن عشر من شهر  اليوم  قبل أربع سنوات ويف 
ذي احّلجة احلرام ويف الساعة 12:45 بعد الظهر شرعت 
)تلستار5(  األمريكي  القمر  عرب  براجمها  ببث  القناة 
وحينها كانت تغطي كندا واملكسيك، وكانت تبث أيضًا 
)www.salamtv.org(عرب موقعها على األنرتنت

باللغات الفارسية والعربية واإلجنليزية. وبسبب قّلة 
اإلمكانات وبعد ستة أشهر مل نتمكن من االستمرار يف 

بث الربامج باللغة العربية.
ويسعى  ثقافية،  دينية  قناة  ه��ي  س��الم  فضائية 
وسياستها  ال��ق��ن��اة  أه���داف  ت��ك��ون  أن  فيها  ال��ع��ام��ل��ون 
الرسول  آل  وتعاليم  املبني  ال��دي��ن  إط��ار  يف  وبراجمها 
آية اهلل العظمى  الراحل  األطهار. وقد كان للمرجع 
تشّرفت  ال��ذي   �  الشريازي احلسيين  حممد  السيد 
يف  رئيسي  دور   � يديه  بني  احلوزوية  بالدراسة  شخصيًا 
تؤّسس  أن  يف  كثريًا  يأمل  كان   فهو القناة،  تأسيس 
قناة فضائية دينية تهتم بنشر تعاليم وثقافة اإلسالم 
 ،املتمثلة خبط الرسول األعظم وأهل بيته الطاهرين
يف  حاليًا  القناة  وتعمل  ذلك.  على  املؤمنني  وكان حيّث 
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ظل توجيهات وإرشادات املرجع الديين مساحة آية اهلل 
العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله . 

وحول عمل القناة فأقول: إنه يف بداية عملنا واجهنا 
صعوبات بالغة وذلك لقّلة اإلمكانات الفنية واملادية وألن 
هذا العمل يف بدايته كان أول جتربة لنا، واجهنا صعوبة 
لوال  أنه  راسخ  واعتقاد  كامل  بإميان  أقول  ولكن  بالغة، 
ألطاف اهلل تبارك وتعاىل، ورعاية موالنا املفّدى ولّي اهلل 
األعظم اإلمام صاحب العصر والزمان عّجل اهلل تعاىل 
فرجه الشريف ملا استطعنا أن نوّفق يف هذا العمل، وأن 

نستمر فيه ليل نهار خالل هذه السنني األربع املاضية.
السيد  أق��ّدم شكري اجلزيل آلية اهلل  أن  أنسى  وال 
لنا  وتشجيعه  للقناة  دعمه  على  ال��ش��ريازي  مرتضى 

لالستمرار يف العمل وحتّمل الصعوبات واملشاكل.
 Ǩǵ ƝƘǲǢǩƗ ƼǾƽƎơ ǺǪǕ Ɵ ĉƸǭ ǼƢǩƗ ƝƴǮǩƗ ǳƶǵ ƴǖƛ ��

ÝƘǶƾǞǱ ǨǥƘǂǮǩƗǷ ƟƘƛǸǖǆǩƗ ǯǸǶƩƗǸơ ǬƢǩƹƘǭ
نعم املشاكل نفسها باقية، بل ازدادت أيضًا يف بعض 

اجلوانب وذلك ألمرين:
يأملونه  وما  الكرام،  املشاهدين  األول: كثرة طلبات 
والثانية  األوىل  السنة  الكريم ويف  فاملشاهد  القناة.  من 
الربامج  يف  امل��وج��ودة  النواقص  عن  النظر  يغض  ك��ان 
عمل  بداية  يف  ذلك  يكون  أن  الطبيعي  من  أنه  معتربًا 
بدأ  م��ّرت  ال��يت  الزمنية  الفرتة  ه��ذه  وبعد  لكن  القناة، 
املشاهد يطالبنا بالتحّسن وبالتطّور، طبعًا فيما خيّص 

األمور الفنية والبّث.
وعشرين ساعة  أربع  الربامج خالل  بث  إن  الثاني: 
واإلبداع والتطور يف كّمه وكيفيته يتطلب ميزانية مالية 
من  املخاطب  يكون  عندما  وب��األخ��ّص  م��ا،  نوعًا  كبرية 
طبقات خمتلفة من اجملتمع ويف أعمار خمتلفة وقوميات 

خمتلفة.
 ǔƛƷȁƗ  ǰøøǾøøǲøøƾøø ǩƗ  Ǽøø ǝ  ǬøøǦøøƢøøƛƸøøƪøøơǷ  ǬǦǪǮǕ  ǧȆøøøƱ ��
 ÝŸƸǾƥƎơ ƸƦǥƍ ƠǱƘǥ ǔǾǉƗǸǮǩƗǷ ƨǭƗƸƜǩƗ ǻƍ ÛƞǾǉƘǮǩƗ

تفسري  ه��ي:  تأثريًا  أكثر  كانت  ال��يت  املواضيع  من 
العقائدية  وال��ب��ح��وث  الشبهات،  على  وال����رّد  ال��ق��رآن، 
ومعرفة  التشّيع،  مذهب  بأصول  يتعّلق  فيما  وباألخّص 
البالغة،  نهج  وتفسري  املختلفة،  املسلمني  م��ذاه��ب 
قضايا  ودراس���ة  وال��ط��الق،  ك��ال��زواج  العائلية  والقضايا 

ومشاكل األشبال والشباب.
 ƝƘǲǢǩƗ ǻƴǵƘǂǭ ǰǭ ǯƘƾƮƢƽȅƗ Ơǡȅ ƨǭƗƸƜǩƗ ǻƍ ��

ÝƘǶơƳƘǕƒƛ ƗǸƜǩƘǍ Ƿƍ
املشاهدين  من  االستحسان  الدينية  الربامج  القت 
سواء املتدينني منهم أوغريهم، وأكثر طلبات املشاهدين 
واقرتاحاتهم هي يف تنوّع الربامج وأن ال تكون على وترية 

واحدة.
ÝǯƗƴǪƜǩƗ ǻƍ ǰǭǷ ƝƘǲǢǩƗ ǬǶƜǍƘƲơ ǔǾǭƘƪǮǩƗ ǻƍ ��

فمن  الفارسية  باللغة  القناة  برامج  أغلب  أن  مبا 
وأفغانستان،  اي��ران  من  املخاطبون  يكون  أن  الطبيعي 
إضافة إىل أنه لدينا برامج باللغة اآلذرية والرتكية، وأخريًا 

قمنا ببث برامج باللغة العربية يف كل ثالثاء مساء.
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ÝƝƴǽƴƩ ƟƘƭǷƸǍƗǷ ƨǭƗƸƛ ǬǦǽƴǩ Ǩǵ ��
خ���الل ال��س��ن��ة اجل��اري��ة وض��ع��ن��ا خ��ّط��ت��ني مهّمتني 
وأساسيتني ونعمل على تنفيذهما: األوىل: تشجيع أتباع 
الفضائية  القنوات  توسيع  على  وحّثهم   البيت أهل 

مبختلف اللغات.
الثانية: العمل على االكتفاء نصف الذاتي للقنوات 
وتربّعات  مساعدات  على  نعتمد  بأن  وذل��ك  الفضائية 
الناس بنسبة مخسني باملئة. وأقول اكتفاء نصف ذاتي 
لدليلني: األول: إّن الكثري من املؤمنات واملؤمنني حيّبون 
ويرغبون مشاركتنا يف نيل األجر والثواب العظيمني الذي 
قد  معنويًا  وحن��ن  العمل،  من  النوع  ه��ذا  بهما  حيظى 
ملسنا ذلك كثرياً، فتربّعات الناس ومساعداتهم تنبع من 
حّبهم ورغبتهم الشديدة ومن إميانهم وعقيدتهم، كما 
تأثري  له  أن تربّعاتهم مصحوبة بصاحل دعائهم، وهذا 
. ولذلك  معنوي كبري يف نيل التوفيق من اهلل عّز وج��لّ
املالية  امليزانية  من  قسم  يؤّمن  أن  ينبغي  أن��ه  نعتقد 

مبشاركة مباشرة من الناس.
الثاني: وهو بالطبع ليس مهمًا كثريًا ولكن أقول أن 
االكتفاء الذاتي ألي قناة فضائية دون مشاركة الناس يعّد 

أمراً صعبًا إن مل أقل غري ممكن.
 Ǽǝ  ƝƘǲǢǩƗ  ǻƴǵƘǂǭ ƳƴøøǕ  Ƙǲǩ  ǯǷƸøøǥƶøøơ  Ǹøøǩ  ƗƶƜƭ ��
 .ƝƘǲǢǩƗ Ǽǝ ƤƜǩƗ ƞǽƗƴƛ ǺǩƑ ŷƽƘǾǡǷ ǼǩƘƮǩƗ ƠǡǸǩƗ

بعشرين  حاليًا  املشاهدين  عدد  أمّخن  أن  ميكنين 
عدد  م��ع  قياسه  الميكن  طبعًا  وه��ذا  مشاهد،  مليون 
كان  حينها  البّث  ألن  القناة  عمل  بداية  يف  املشاهدين 
القناة تغطي  أما اآلن فإن  مقتصرًا على أمريكا وكندا، 
ببّثها الشرق األوسط وأوربا وأضيف إىل ذلك قبل شهر 

تقريبًا البث على اسرتاليا ونيوزيلندا.
 ÝƝƘǲǢǩƗ ǴǾǚƜơ Ƙǭ ǈǖƛ ƗǸǲ ĉǾƜơ ǯƍ ǰǦǮǽ Ǩǵ ŷǾǩƘƭ ��

ÝǨƜǢƢƾǮǪǩ ƘǶǎǎƱ ǼǵƘǭǷ
من أهم ما خّططت له القناة: التنويع يف الربامج، 
وإعداد برامج مفيدة وجّذابة لألطفال واألشبال والشباب، 
اإلحنرافات  مواجهة  ط��رق  خي��ّص  فيما  برامج  وإع��داد 
االجتماعية كالتأّخر يف الزواج، والطالق واإلدمان، حيث 

تعّد مثل هذه الربامج من أكثر اهتمامات القناة.
.ǴǩǸǡ ǯǸ ĉƜƮơ ǫȆǥ ƸƱƋ ưǾǂǩƗ ƞǪǾǊǝ ��

اجمللة  إىل  اجلزيل  بشكري  أتقّدم  هو:  كالمي  آخر 
تعريف فضائية  اجلميلة هذه يف  مبادرتها  على  املوقرة 
سالم لقرّائها األعزاء، واسأل اهلل تعاىل للعاملني فيها 
مجيعًا باملزيد من التوفيق يف سبيل خدمة الثقلني اللذين 
أوصى بهما موالنا رسول اهلل: كتاب اهلل وعرتته أهل 

بيته الطاهرين  أمجعني.
 ƞǪǾǊǝ  ŸƸǾƦǥ  ǬǥƸǦǂǱ  ƘǱƷǷƴƛ  ǰƮǱǷ  :ƟƘƮǞǲǩƗ ��
 ƞǅƸǞǩƗ  ǬǦƢƭƘơƑ  ǺǪǕǷ ÛǴƛ  ǬƢǪǊǞơ Ƙǭ ǺǪǕ ưǾǂǩƗ
 ŻƗ ǧƎƾǱǷ .ƊƗƺǕȁƗ ƘǲƕƗ ĉƸǢǩ ǫȆƽ ƞǾƕƘǊǝ ǛƸ ĉǖǱ Ǽǥ Ƙǲǩ
 ÛǬǥƘǎƱ Ƴ ĉƴƾǽǷ ǬǦǾǪǕ ǴǢǾǝǸơ Ǭǽƴǽ ǯƍ ƸǽƴǢǩƗ ĉǼǪǖǩƗ

.ǠǾǝǸƢǩƗ ĉǼǩǷǷ ǺǩǸǮǩƗ ǬǖǱ ǴǱƑ
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ƸǽƴǚǩƗ ǫǸǽ Ǽǝ ǻƹƗƸǾǂǩƗ ǔƩƸǮǩƗ ƠǾƛ ǺǪǕ ǰǾǲǭƐǮǩƗ ƴǝƗǸơ ��
العلماء  من  الكثري  وف��د   ، األغ���رّ الغدير  عيد  األك��ر،  اهلل  عيد  حلول  مبناسبة 
والفضالء والشخصيات وطالب احلوزة العلمية ومجع غفري من املؤمنني واحملّبني آلل 
بيت النيب األطهار من قم املقدسة وطهران وباقي املدن اإليرانية، ومن العراق 
واخلليج، وفدوا على بيت املرجع الشريازي دام ظله  يف مدينة قم املقدسة لتقديم التهاني 

لسماحته.
املؤمنني  وجلميع  للمهنئني  دعا  والتريكات،  التهاني  مساحته  بادهلم  أن  وبعد 

 .واملؤمنات بقبول األعمال والطاعات والتوفيق يف طريق خدمة أهل البيت
وبركة هذا العيد األكر اعتمر العمامة على يد مساحته عدد من طالب احلوزة 
وبالعمل  احلسنة،  باألخالق  والتحّلي  بالتقوى،  بااللتزام  مساحتة  وأوصاهم  العلمية، 

.على نشر مبادئ الغدير، وثقافة املعصومني األربعة عشر

 (ƙƘƜǂǩƗǷ ƸǽƴǚǩƗ) ǯƘƩƸǶǭ ��
وانطالقًا   ، املنتظر  املهدي  اإلمام  األعظم  بقّية اهلل  املفّدى  وبرعاية موالنا 
على  يعملوا  أن  باجلميع  بأنه جيدر  ظله   دام  الشريازي  املرجع  توجيهات مساحة  من 
نشر مفاهيم وثقافة الغدير وأن يعّرفوا ذلك للناس مجيعًا وباألخّص جيل الشباب، 
ومبناسبة حلول عيد اهلل األكر، عيد الغدير األغّر، أقامت اهليئة الثقافية احلسينية 

بالتعاون مع هيئة يالثارات احلسني، مهرجانًا حتت عنوان )الغدير والشباب(.
هذا املهرجان أقيم ملّدة مخسة أيام يف مسجد اإلمام زين العابدين الواقع 
جنب مرقد ابن بابويه يف مدينة قم املقدسة،  وذلك مبشاركة أبرز أساتيذ احلوزة 
اإلسالم  حجة  العلمية  احل��وزة  وأس��ت��اذ  اإلس��الم��ي  املؤلف  وه��م  واجلامعة،  العلمية 
واملسلمني فضيلة الشيخ جعفر اهلادي، وحجة اإلسالم واملسلمني الشيخ نظري منفرد، 
الفقيهي،  علي  حممد  الدكتور  واألستاذ  معاونيان،  الشيخ  واملسلمني  اإلسالم  وحجة 
وحجة اإلسالم واملسلمني السيد حممد القزويين. وختّلل املهرجان طرح أسئلة حول 

موضوع الغدير، وأهديت بالقرعة جوائز للفائزين.  

ƊȆƛƸǥ ƚƢǦǭ Ǽǝ ƸǽƴǚǩƗ ƞǾǩƘǞƢƭƗ ��
 وبهذه املناسبة العظيمة أقام قسم العالقات العامة يف مكتب املرجع الشريازي 
دام ظله  بكربالء املقدسة احتفااًل بهيجًا أحيى فيه هذه املناسبة. ومتحور احلفل وفق 

الفقرات التالية:
� تالوة آيات من الذكر احلكيم تالها املقرئ احلاج مصطفى الصراف. 

� كلمة باملناسبة لثقة اإلسالم الشيخ علي اجملاهد، تناول فيها اآلثار املرتتبة على 
ختاذل األمة عن العمل مببادئ الغدير.

� قصيدة باملناسبة لفضيلة السيد عبد الرضا القزويين.
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جانب من توافد العلماء واملؤمنني على بيت املرجع الشريازي يف يوم الغدير

جانب من توافد العلماء واملؤمنني على بيت املرجع الشريازي يف يوم الغدير

مهرجان )الغدير والشباب( بقم املقدسة
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 � قراءة مدائح وحلقة نقاشية ملركز سيد الشهداء الثقايف بكربالء 

ƊƗƸǢǞǩƗ ǺǪǕ ǫǸƮǪǩƗ Ǔ ĉƹǸơ ƝƸǆƜǩƘƛ ��ƊƗƴǶǂǩƗ ƴǾƽ ƞǮǒǲǭ
الدين وإمتام  الغدير األغّر، وشكرًا هلل تعاىل على إكمال  ومبناسبة حلول، عيد 
النعمة قامت )منظمة سيد الشهداء للتنمية االجتماعية يف البصرة( واملدعومة 
من قبل )مّرة سيد الشهداء اخلريية يف دولة الكويت(بتوزيع اللحوم على الفقراء 
واحملتاجني يف املناطق التالية: الكرمة، والسويب، وأبي اخلصيب، واحليانية، والعالية، 

والزبري، ومزارع سفوان. 

ƘǾǩƗƸƢƽƗ Ǽǝ ǨǞƭ ��
وأقامت حسينية النيب األكرم بسدني االسرتالية حفاًل بهيجًا بهذه املناسبة 
العظيمة يف مقّرها اجلديد، حضره مجع من املؤمنني واحملّبني ألمري املؤمنني وأبنائه 
وألقى كلمة يف فضائل  الشيخ جهاد  املنصة فضيلة اخلطيب  وارتقى   .الطاهرين
عيد الغدير باللغة اإلجنليزية. وبعده شارك يف إلقاء القصائد الشعرية يف مناقب موالنا 
احلسينيني   )املنشدين(  الرواديد  من  عدد   وفضائله طالب  أبي  بن  علي  اإلمام 
الغدير،  ح��ول  أسئلة  تضّمنت  مسابقة  أقيمت  احلفل  ختام  ويف  الكويف.  ك��ّرار  وامل��ال 

وأهديت جوائز للفائزين.

ƸǢǂǙƴǭ ƝƸǽƺƩ Ǽǝ ƸǽƴǚǩƗ ƴǾǕ ǹƸǥƵ ��
  مبناسبة حلول عيد الغدير األغّر، أقيم حفل بهيج يف مدرسة اإلمام املنتظر
يف مدينة ماجنكا جبزيرة مدغشقر، حضره كبار الشخصيات العلمية منهم مساحة 
الشيخ حممد رضي نور حممد والشيخ غالم علي من جزر القمر، ومجع من أتباع أهل 

البيت األطهار، وشخصيات من أهل العاّمة، وكانت فقرات احلفل كالتالي:
• قراءة اآليات الشريفة املختّصة بواقعة الغدير من سورة املائدة املباركة.

• كلمة لفضيلة الشيخ مصطفى حتّدث فيها عن أهمية األعياد يف اإلسالم.
• كلمة عن حدث الغدير ألقاها فضيلة الشيخ حممد رمضان.

• كلمة اخلتام ملدير املدرسة مساحة الشيخ مؤمن، حتدُّ فيها عن فضائل موالنا 
.اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

جدير بالذكر، أنه بعد احلفل مّت افتتاح مكتبة إسالمية يف املدرسة ضّمت أكثر من 
الكتب  واإلجنليزية. ومن  والعربية،  املالغاسية،  ومنها  اللغات  كتابًا مبختلف   )250(
 ،اليت ضّمتها املكتبة بعض مؤلفات املرجع الديين الراحل اجملّدد الشريازي الثاني
احلسيين  ص��ادق  السيد  العظمى  اهلل  آي��ة  مساحة  الديين  املرجع  مؤلفات  وبعض 

الشريازي دام ظله .
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مهرجان )الغدير والشباب( بقم املقدسة

حفل مكتب كربالء  املقدسة

حفل حسينية الرسول األكرم يف اسرتاليا

احتفال مدرسة اإلمام املنتظر يف مدغشقر

حفل حسينية الرسول األكرم يف سيدني
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مبناسبة عيد الغدير األغّر أقيم يف حسينية الرسول األعظم يف لندن عاصمة 
اجنلرتا املهرجان العاملي إلحياء عشرة الوالية بتعاون رابطة علماء الدين يف بريطانيا 

مع اهليئات احلسينية:
 ،وهيئة عّشاق احلسني ،وهيئة اإلمام الصادق ،هيئة خدمة أهل البيت
وهيئة حميّب أبي الفضل العباس، وهيئة أصحاب الكساء، وهيئة شباب اجلنة 

لألشبال، ومؤسسة )السي واي سي( الشبابية، ملدة ثالث ليالي باللغة اإلجنليزية.
تضمن املهرجان حماضرات لعميد اجلامعة اإلسالمية العاملية آية اهلل الدكتور السيد 
فاضل امليالني، وفضيلة السيد كمال املوسوي باللغة العربية، واخلطيب الشاب الشيخ 

حممد وليد احلّلي وفضيلة أيوب راشد، وفضيلة السيد علي النّواب باللغة اإلجنليزية.
كما ختّلل املهرجان قصائد ومدائح والئية شارك يف إلقائها الشاعر السيد أمحد 
باللغة  الكاظمي  جابر  علي  والشاعر  اخللخالي  علي  والسيد  العربية،  باللغة  طبيخ  أبو 
حيدر  واحل��اج  النائب  واحل��اج مصطفى  الدراجي  باسم  احل��اج  وال��رادود  اإلجنليزية، 
الفضلي  أسامه  واملال  اخلطيب  فاضل  علي  والشاب  الكربالئي  واحلاج صاحل  الكرخي 
 )الزهراء )أنصار  فرقة  وقّدمت  النبوية(.  )املنقبة  وفرقة  الناشد  والشاب عمار 

مسرحية بهذه املناسبة.
واختتم املهرجان بكلمة لرابطة علماء الدين يف بريطانيا ألقاها فضيلة السيد هاشم 
آل ماجد. ويف نهاية احلفل وّزعت جوائز تذكارية ألعضاء اهليئات واملساهمني والعاملني 

.يف اجناح وإجناز هذا العمل الوالئي الذي يصّب يف إعالء شأن أهل البيت
هذا، ومبناسبة عيد الغدير األغّر قام مركز اإلشعاع الشيعي بتوزيع كمية هائلة من 

الكتب بعناوين خمتلفة.
كما أقامت حسينية اإلمام املهدي احتفاهلا السنوي ليلة عيد الغدير األغّر.

كذلك أقيم مهرجان خاص بالنساء ملدة عشرة أيام، وتضمن برنامج املهرجان كل 
يوم عرض مسرحية، وإلقاء كلمات خاصة من قبل األخوات، وقراءة مدائح باملناسبة. 

مهرجان إحياء عشرة الوالية
يف حسينية الرسول األعظم  بلندن
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تقديم/ رضوان عبد اهلادي
إن املنر احلسيين هو أحد الوسائل الفعالة من أجل 
وتركيز   ،اإلم��ام احلسني األح��رار  أبي  ثورة  امتداد 
اختذه  ول��ذل��ك  اخل���ط،  ط��ول  على  النفوس  يف  مبادئه 
لبثِّ  وسيلًة  اليوم  هذا  وإىل  الطف  واقعة  بعد  املسلمون 
هذه الذكرى العظيمة لتأجيج املشاعر وشحذ اهلمم حنو 

نشر حقيقة الفاجعة والسري على نهجها القويم.
لكن املوجود اليوم ال يكفي لسّد الفراغ الذي أوجدته 
أهل  لفكر  امل��ع��ادي��ة  واألن��ظ��م��ة  واجل���ور  الظلم  سلطات 
البيت، حيث جاهدت ملنعه وقمع متابعيه، لذا جيب 
علينا التعاون من أجل تكوين جمالس على طول البالد 
اإلمام  ألن  وذلك  احليوية..  املهمة  هذه  ألداء  وعرضها 
احلسني إمنا قام بنهضته املقدسة لإلسالم وإعالء 

كلمة اهلل سبحانه وتعإىل.
ومن مصاديق حديثنا هذا هو الدور الفعال واملؤثر 
العالمة  فضيلة  الكبري  احلسيين  اخلطيب  قدمه  ال��ذي 
الشيخ عبد احلميد املهاجر دام توفيقه من خالل جملسه 
املنعقد يف حمافظات العراق الوسطى واجلنوبية، فرتى 
حضورًا منقطع النظري، وعلى مداِر أربعنَي يومًا عاشت 
والناصرية  األش���رف  والنجف  املقدسة  ك��رب��الء  م��دن 
العطرة  ليالي كلها إميان وتواصل مع السرية  والسماوة 

.املعطاء ألهل البيت
ففي مدينة اإلمام احلسني، وعلى مدى عشرين 
يومًا كان اجمللس يف أطهر وأشرف بقعة أال وهي مرقد 
اإلمام احلسني سبط النيب حممد ومرقد أخيه 
قمر العشرية أبي الفضل العباس، ابتداًء من األول 

من شهر ذي القعدة لسنة 1429ه�.
فكانت املدينة طيلة هذه املدة تنصُت وبانتباه كامل 
وتواصل يقّرب العبد لرّبه، من خالل الدعاء واالستماع 
للمحاضرات القيمة اليت تركت انطباعًا إميانيًا وتوعويًا 

لدى مجيع احلاضرين.
كما إن احلضور مل يقتصر على أبناء املدينة املقدسة 
بل وبشهادة اجلميع كان من مجيع احملافظات، وخصوصًا 
ليالي اجلمع، فكل من الصحنني الشريفني ومنطقة مابني 
كانوا  الذين  املؤمنني  بآالف  غّصت  الشريفني  احلرمني 
جيلسون أو حيجزون مكانًا قرب اجمللس قبل ساعات من 
بدايته، وهذا األمر كان واضحًا من خالل البث املباشر 

لقناة األنوار الفضائية.

وتطرق اخلطيب الكبري الشيخ املهاجر جلوانب عديدة 
من سرية وحياة أهل البيت، كما خصص وقتًا ويف كلِّ 
حماضرة حول ضرورة االهتمام بإعادة بناء العراق من 
جديد، وأكد على أهمية محاية وتطوير املدن املقدسة، 
واالهتمام بها من الناحية العمرانية ألنها عانت األمّرين 
أهمية رعاية هذه  وبنينَّ  السابقة،  الدكتاتورية  العهود  يف 
)َوُقِل  املباركة  القرآنية  باآلية  الطاهره مستشهدًا  البقع 
َوَسرُتَدُّوَن  َوامْلُْؤِمُنوَن  َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  اهلّلُ  َفَسرَيَى  اْعَمُلوْا 
َتْعَمُلوَن(  ُكنُتْم  مِبَا  َفُيَنبُِّئُكم  َهاَدِة  َوالشنَّ اْلَغْيِب  َعامِلِ  إىل 

التوبة 105.
كما انتقد فضيلته ومن على املنر احلسيين تصرفات 
البعض جتاه الشعائر احلسينية وحماولة عرقلتها، ودعا 
إىل تعظيم الشعائر احلسينية بكّل اقسامها معترًا إياها 
)َوَمن  املباركة  القرآنية  لآلية  وامتثااًل  اهلل،  شعائر  من 
ْم َشَعاِئَر اهللنَِّ َفِإننََّها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب( سورة احلّج:  ُيَعظِّ

اآلية 32.
بكل  الشعائر احلسينية  َأم��ام  يقفون  الذين   وح��ذر 
أقسامها بقوله: إن الذي يقفون أمام الشعائر احلسينية 
وسيتلّقون  واآلخ���رة  الدنيا  يف  وال��ع��ار  اخل��زي  سينالون 

.الضربة من اإلمام احلسني
وقفوا  الذين  أع��رف  إني  أيضًا:   الشأن  بهذا  وق��ال 
أمام الشعائر احلسينية يف العام املاضي، حتى أن البعض 
قام بإرجاع زّوار االمام احلسني متذّرعًا باالزدحام 

الشديد يف أيام الزيارة بكربالء املقدسة .
وخبصوص ترير البعض باستهزاء األعداء بشعائرنا 
احلسينية قال: هل لو استهزءوا بصالتنا � كمافعل اليهود 

يف انطالقة اإلسالم األوىل � فعلينا أن نرتك الصالة؟
ويف اجمللس املخصص بذكرى استشهاد اإلمام جعفر 
مدرسة  عن  السالم حتدث  عليهما  الصادق  بن حممد 
املتجّسدة  واحلضارية  الفكرية  وال��رؤى   البيت أهل 
بفكرهم وسلوكم وما ورد عنهم من روايات وأخبار، وقال 
من  هي   الصادق اإلم��ام  مدرسة  إن  الشأن:  بهذا 
الروايات  الكثري من  امل��دارس اإلسالمية وهناك  أعظم 
اليت تؤكد قولي هذا، فعلينا أحبيت أن ننهل من هذا النبع 

العذب لنعيش سعداء يف الدارين.
تعيشه  الذي  الواقع  املهاجر إىل  العاّلمة  أشار  كما 
به بعض  يقوم  الذي  التخرييب  وال��دور  األمة اإلسالمية 
دعاة إثارة الفتنة الطائفية، داعيًا إىل توحيد الكلمة ورّص 

الصفوف يف رحاب أهل البيت من خالل قوله:  ال 
وحدة بني املسلمني من دون حمبة أهل البيت، ألنهم 
عدل القرآن الكريم وهم من أوصى بهم الرسول وما 

ورد من القرآن الكريم حبّقهم عظيم جّدًا.
 وبعد أن أنهى جملسه يف مدينة اإلمام احلسني  
توجه إىل مدينة أمري املؤمنني النجف األشرف حيث 
احمليطة  املنقطة  غطى  كثيف  وحبضور  جملسه  تواصل 
باحلرم املطهر ملوىل املوحدين أسد اهلل الغالب علي بن 

.أبي طالب
فعلى مدى سبعة لياٍل أحيى فضيلة العالمة املهاجر 
جملسه بذكر فضائل ومواقف أمري املؤمنني، وقال 
يف أحدها: نرى اليوم بعض خطباء املنابر يتحدثون عن 
قّدموا شيئًا لإلنسانية،  باعتبارهم  وفالن  فضائل فالن 
يتوّقفون،   املؤمنني أمري  إىل  يصلون  عندما  لكنهم 
أليس هو أخا رسول اهلل ووصيه، فلماذا هذا احلقد 

على احلّق؟!
وص����ادف يف أح���د اجمل��ال��س ذك����رى وف����اة اإلم���ام 
اإلمام  مناقب  إىل  اجمللس  خالل  فتطرق   ،الرضا
الرضا، وقدمها بعرض يؤثر يف القلوب ويزيد العرة 

.على املظلومية اليت وقعت على اإلمام
ثم  السماوة،  مدينة  التالية  حمطته  كانت  بعدها 
الناصرية، وكان احلضور ال يقّل  قضاء سوق الشيوخ يف 
عن جمالسه يف كربالء املقدسة أو النجف األشرف، وهذا 
إن دّل على شيء فإمنا يدّل على احلاجة الكبرية للناس 
ملثل هذه اجملالس وهؤالء اخلطباء الكبار الذين ينذرون 
ذكر  عن  يعيقهم  وال  وامل��ذه��ب،  الدين  خلدمة  أنفسهم 
مناقب آل حممد أيُّ شكل من األشكال الكارهة للحق 
لإلنسانية  تنري  مشس  هم   البيت فأهل  واحلقيقة، 

طريقها مهما حاولت غربان الباطل تظليلها.
عبد  الرضيع  الطفل  قّصة  قرئت  لو  نقول:  وختامًا 
اهلل ألقسى الناس قلبًا، وأبعد الناس عن اإلسالم 
ي��رّق قلبه وجت��ري دمعته، ويف  وأن  ونيب اإلس��الم، البد 
الن  إذا  القلب  ف��إن  واإلرش���اد،  الِعظة  تؤّثر  احلالة  ه��ذه 
خالله  من  وتستطيع  وإص���الح،  هداية  لكل  قاباًل  ك��ان 
نشر املنهج القويم للمذهب احلق الذي نستمّد رؤاه من 
أبي  واملرسلني  األنبياء  خ��امت  ع��رتة  اخلالصة  الصفوة 
القاسم حممد صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى أهل بيته 

الطيبني الطاهرين.

املنرب احلسيين ودوره يف ايصال فكر أهل البيت

حماضرات الشيخ املهاجر يف العراق منوذجا
 ǨǶǝ ƘǲơȆǅ ǯǷƴǢƢǲǾƽ ǤǩƵ ƴǖƛ ǬǶǱƑ !!ƘǶǥƸơ ƘǲǾǪǕ ǨǶǝ ƞǾǲǾƾƮǩƗ ƸƕƘǖǂǩƗ ƗǷƴǢƢǱƗ ƗƵƑ Ļ

!! ăƘǊǽƍ ƘǶǥƸƢǱ

 Ǽǝ ƘǱƏƘǖǞǁ ǬǵǷ ǫƸǥȁƗ ǼƜǲǩƗ ƞǾǅǷ ǬǵǷ ǺǢƥǸǩƗ ƝǷƸǖǩƗ ǬǵǷ ǠƮǩƗ Ǭǵ ƠǾƜǩƗ Ǩǵƍ Ļ
 .ǬǵǸǊǚƜǭ Ǻƛƍ ǫƍ ƊƘǁ ..ƝƸƱǿƗǷ ƘǾǱƴǩƗ
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املرجع  ت��ط��ّرق  األغ���ّر،  الغدير  عيد  ح��ل��ول  عشية 
الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين 
الشريازي دام ظله  يف درسه خارج الفقه يف مسجد اإلمام 
للسابع  املوافق  الثالثاء  يوم  العابدين، صباح  زين 
عشر من شهر ذي احلّجة احلرام 1429 للهجرة، تطّرق 

إىل هذه الذكرى العظيمة وقال: 
عيد  هو  الغدير  عيد  أن  الشريفة  الروايات  كما يف 
ع���ّ هذا  ال��ذي  هو  تعاىل  أن اهلل  ويعين  األك��ر،  اهلل 
اليوم عيدًا. وما بعث اهلل عّز وجل نبّيًا إال وتعّيد يف هذا 
اليوم وعرف حرمته.)1( وهذه خصيصة مل توجد لباقي 
أعياد اإلسالم. وإذا أردنا معرفة سبب وصف الروايات 
لنا  لتبّ�  بأعظم األعياد وأكرها،  العيد  الشريفة هذا 
جلّيًا أنه لو ُعمل بالغدير لساد احلق والعدل يف كل زمان 
أمر يف غنى عن االستدالل، فأبرز  ويف كل مكان. وهذ 
دليل عليه وأوضحه هي الفرتة الزمنية القصرية حلكومة 
موالنا اإلمام أمري املؤمن�، اليت أحيا فيها اإلمام 
بقوله وعمله احلق والفضيلة. ويف املقابل، نرى أن الذين 
ترّبعوا على كرسي احلكم بلباس اإلسالم كمعاوية ويزيد 
وهارون ومأمون وأمثاهلم، تّصرفوا عكس سرية اإلمام 

علّي وطريقة حكمه.
)العذاب(  باسم  كتاب  يوجد  مساحته:  وأض��اف 
من  جوانب  فيه  ذكر   � الفضالء  عليه  يطلع  لو  وحبذا   �
مظامل وجرائم احلّكام املستبّدين الذين حكموا بلباس 
الكتاب  هذا  فراجعوا   .رسول اهلل وباسم  اإلسالم 
وقارنوا ما ذكر يف موسوعة )حبار األن��وار( عن سرية 
مع  حكمه  وطريقة   �املؤمن أم��ري  اإلم���ام  م��والن��ا 
والفارق  العكس  لتعرفوا  )ال��ع��ذاب(  كتاب  يف  ذك��ر  ما 
الكبريي�. وعرض هذه املقارنة للناس تغين عن باقي 
اّطلعوا  إذا  نبّلغ لإلسالم. فالناس  أن  أردنا  إذا  األمور 
على هذين النموذج� وقارنوا بينهما سيعرفون من هو 

احلسن ومن هو القبيح.
وق���ال مس��اح��ت��ه: مل��ا اش��ت��دت ع��لّ��ة م��والت��ن��ا فاطمة 
نساء  ع��ن��ده��ا  اج��ت��م��ع  ال��وج��ع  وغ��ل��ب��ه��ا   الزهراء
املهاجرين واألنصار وسألنها عن سالمتها وصّحتها فلم 
جتبهن عن سؤاهلن بل تكّلمت حول ما ارتكبه رجاهلّن، 
أنهم حيسنون  فكان مما قالته صلوات: »حيسبون 

صنعًا أال إنهم هم املفسدون«)2(.
يف  ظهور  له  التأخري  حّقه  ما  تقديم  أن  نعلم  كما 
أن   الزهراء موالتنا  ق��ول  معنى  فيكون  احل��ص��ر، 

أولئك  رج�����ال  ه���م  امل���ف���س���دون 
الفساد  أن  وي���ع���ين  ال���ن���س���وة. 
أقصوا  ال��ذي��ن  يف  ح��ّق��ًا  ينحصر 
الغدير. وعلى هذا فإن منشأ كل 
فساد وكل باطل وإىل يومنا هذا 
فيه  ُأقصي  الذي  اليوم  ذلك  هو 

الغدير.
ال��س��ي��د حم��م��د باقر  ي��ق��ول 
اهلندي وهو من علماء العراق 
ومن تالميذ السيد حممد  كاظم 
له  قصيدة مجيلة  يف   اليزدي
يف   األميين ال��ع��اّلم��ة  ذك��ره��ا 

موسوعة )الغدير(:
كل غدر وقول إفك وزور 

   هو فرع عن جحد نّص الغدير
أش���ار  ح��دي��ث��ه  س���ي���اق  ويف 
مساحة املرجع الشريازي دام ظله   
التاريخ  ومن��اذج من  إىل جوانب 
ملوالنا  النورانية  والسرية  املشرق 
وقال:   �املؤمن أمري  اإلمام 
ق��ب��ل م��س��ريه إىل ص��ف��� خطب 
يف   �املؤمن أم���ري  م���والن���ا 
رج��ل من بين  فعارضه  ال��ن��اس، 
بأرجلهم  الناس  فوطئه  ف��زارة، 
ب��ن��ع��اهل��م ح��ت��ى مات،  وض���رب���وه 
فوداه أمري املؤمن� من بيت 

املال.)3( فهل اليوم إذا عارض رجل كالم رئيس حكومته 
 اإلمام به  ق��ام  ملا  وه��ل جت��دون  امل��وت؟  يسلم من 

نظريًا يف عامل اليوم؟
كذلك ذكر التاريخ أنه يف احلرب اليت ُفرضت على 
موالنا اإلمام أمري املؤمن� وهي حرب اجلمل، وبعد 
أن انتصر اإلمام على جيش اجلمل، الذ أفراده بالفرار، 
ويف طريق فرارهم صادفوا امرأة وكانت حاماًل، فخافت 
خر  وصل  وعندما  جنينها،  فأسقطت  منهم  وارتعدت 

ذلك لإلمام أرسل إليها وأعطاها دية السقط.
علمًا أن اإلمام مل يكن مسؤواًل عن ذلك، ألن املرأة 
 ..اإلمام وليس من جيش  خافت من جيش اجلمل 
مسؤول  اإلسالمي  احلاكم  أن  هذا  اإلم��ام  عمل  فمعنى 
عن أي ظلم يقع يف نطاق حكومته وإن مل يكن هو مسّببه. 

فهل جتدون نظريًا هلذا التعامل يف حكومات اليوم اليت 
تتبّجح باحلرية وتّدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق 

احليوان؟ 
تعامل  من  النموذج  هذا  بعرض  اكتفينا  إذا  حنن 
اإلمام للناس بشكل صحيح فسيتّغري الكثري منهم 

ويدخلون التشّيع أفواجًا.
ثم أشار مساحته إىل بعض أفعال احلّكام الظامل� 

واملستبدّين وأعداء أهل البيت وقال:
ذكر التاريخ عن معاوية ما يندى له جب� اإلنسانية، 
ومن ذلك أنه بعث بسر بن أبي أرطأه إىل البصرة فعمل 
وعندما  إن��س��ان  أل��ف  مثانية  قتل  حيث  عظيمة  مقتلة 
أجابهم  بسر  فعلة  جت��اه  معاوية  على  بعض  اع��رتض 
معاوية: ال أبالي لو قتل ضعف ذل��ك!)4(  وهذه احلادثة 

وأمثاهلا هي من نتائج إقصاء الغدير.

املرجع الشريازي:  
إسالم الرسول وأمري املؤمنني  هو اإلسالم احلقيقي
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ويف جرمية أخرى قتل بسر ثالث� ألفًا وقال ملعاوية: 
قتلت ثالث� ألف من عدّوك. فقال له معاوية: بل قتلهم 
اهلل!)5(  فمعاوية بقوله هذا قد نسب ذلك الظلم الكبري 
إىل اهلل تعاىل، كما عمل غريه من الظامل� حيث نسبوا 

.أنفسهم إىل اهلل وإىل الرسول
الظامل�  للحّكام  السيئة  السرية  مساحته  واعتر 
واملنحرف� عن أهل البيت  بأنها من أسباب عدم 

انتشار اإلسالم يف العامل وقال:
إن إح���دى ع��وام��ل ع��دم إمي���ان ال��ك��ّف��ار باإلسالم 
ال��ظ��امل��� ه��م الذين  ي��ظ��ن��ون أن احل���ّك���ام  أن��ه��م  ه��ي 
الذي  جيّسدون اإلسالم، يف ح� أن اإلسالم احلقيقي 
دخ��ل فيه الناس أف��واج��ًا هو إس��الم رس��ول اهلل وأمري 

.�املؤمن
هذا موىل املتق� اإلمام علّي يقول حول طريقة 
مأكله وملبسه: إن اهلل تعاىل فرض على أئمة العدل أن 
يقّدروا أنفسهم بضعفة الناس، كيال يتبّيغ بالفقري فقره 
)6(. فلم ُينقل أن أحدًا مات من اجلوع يف فرتة حكومة 

اإلمام، بل إن اإلمام عندما رأى شيخًا مكفوفًا 
املؤمن�  أمري  يا  له:  فقالوا  ما هذا؟  قال:  يسأل  كبريًا 
وعجز  كر  إذا  حتى  استعملتموه   :فقال نصراني. 

منعتموه، أنفقوا عليه من بيت املال.)7(
 أما عن باقي احلّكام فقد ذكر التاريخ أنه وبسبب 

اجلوع مات الكثري من الناس.
من املؤسف إننا نرى يف اجملتمعات اإلسالمية اليوم 
بدنهم  وأع��ض��اء  ِكالهم  يبيعون  الناس  من  مجعًا  أن 
هذه  مثل  عن  امل��س��ؤول  فمن  امل��ال��ي،  وفقرهم  لعوزهم 

القضايا؟
وق���ال مس��اح��ت��ه: ل��ق��د ح��ك��م م��والن��ا اإلم����ام أمري 
كان  حيث  األرض��ي��ة،  ال��ك��رة  نصف  على   �املؤمن
لكنه  اليوم،  دول  من  دول��ة  مخسون  حكومته  نطاق  يف 

سالم كان يعيش مبستوى أضعف الناس.
باقي  تصّرف  مع   اإلمام حكم  طريقة  قارنوا 
احلّكام كعثمان مثاًل لتعرفوا ذلك أكثر. فقد كتب التاريخ 
أنه مل خيّلف أحد بعد موته بكثرة ما خّلفه عثمان. فمن 
كل  حّصة  وكانت  زوج��ات  أرب��ع  عثمان  خّلفه  ما  مجلة 
واحدة منهن مما عّينه هلّن عثمان مئت� ومخس� ألف 
دينار ذهب. وبالنظر إىل أن مقدار حّصة الزوجة من 
تركة زوجها هو الثمن تكون النتيجة أن عثمان قد ترك 

من  أكثر  أي  ذه��ب  دينار  مالي�  مثانية 
وهذه  ال��ذه��ب.)8(  من  طّن  وعشرين  ستة 
املشاهد من تاريخ اإلسالم إذا اطّلع عليها 
واحلرية؛  الدهشة  فستنتابهم  املسيحيون 
حال  ه��و  ه��ذا  ك��ان  إذا  سيقولون  ألن��ه��م 
اإلسالم  يعّد  فال  اإلس��الم  وزعماء  أئمة 
يرتك  أن  الصواب  من  وليس  حسنًا  دينًا 
اليهودي أو املسيحي أو عابد الصنم دينه 

ويعتنق اإلسالم.

 �املؤمن أم��ري  اإلم��ام  إن  وأض��اف مساحته: 
العاّلمة  ذكر  وكما  للناس  َدي��ن  وعليه  الدنيا  عن  رحل 
اجمللسي يف البحار أن اإلمام احلسن اجملتبى أّدى 

َدين اإلمام بعد كّد وتعب.
خبليفة  نفسه  مّس��ى  ال��ذي  العباسي  مأمون  وع��ن 
طول  كان  قصرًا  بنى  أنه  التاريخ  ذكر   رس��ول اهلل

سوره ثالثة فراسخ. 
إذًا فمن نتائج إقصاء الغدير هو حتّكم أمثال عثمان 
دينًا  ويعتنق  دينه  يرتك  عاقل  فأي  العباسي.  ومأمون 

زعماؤه كمأمون العباسي؟
الشريفة  ال��رواي��ات  اع��ت��رت  لقد   : ظ��ل��ه   دام  وأك��د 
الغدير أعظم عيد ألنه يرتبط جبذور وأساس اإلسالم، 
إليها  أشرت  كاليت  نتائج سيئة  إىل  ي��ؤّدي  إقصاءه  وأن 
التاريخ  من مناذج احلّكام املستبدّين الذين امتأل بهم 

اإلسالمي أمثال معاوية ومأمون ومن على شاكلتهم.
إذن مسؤوليتنا اليوم جتاه هذه الصورة السلبية اليت 
موالنا  الناس سرية  نعّرف  أن  هو  اإلس��الم  إىل  ُتنسب 
اإلمام أمري املؤمن� علي بن أبي طالب اليت متّثل 
 :الرضا اإلسالم احلقيقي، فقد قال موالنا اإلمام 

»فإن الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا«.)9(
العيد  هذا  أب��ارك  قال مساحته:  حديثه  ختام  ويف 
السعيد إىل األتباع احلقيق� للغدير، وأسال اهلل تبارك 

وتعاىل أن يوفقين وإّياكم إىل العمل على تعريف ثقافة 
وآله  حممد  على  اهلل  وص��ل��ى  مجيعًا.  للناس  الغدير 

الطاهرين.
_______________

1. إقبال األعمال/ البن طاوس احلّلي/ فصل فيما ذكر من عمل الغدير/ 
ص 475.

القوم/  على    ال��زه��راء  فاطمة  اح��ت��ج��اج  ج1/  االح��ت��ج��اج/   .2
ص108.

 /398 ص  وامتناع.../  معاوية  بغي   11 باب  ج32/  األن��وار/  حبار   .3
ح370.

4. راجع شرح نهج البالغة البن أبي احلديد/ج1 والغارات للثقفي.
5. املصدر نفسه.

  له  كالم  من  خ209   /324 اخلطب/ ص  باب  البالغ‘/  نهج   .6
بالبصرة و... .

7. تهذيب األحكام/ للطوسي/ ج6/ باب 92 من الزيادات يف القضايا 
و.../ ص 292/ح18.

للبالذري/ األش��راف  وأنساب  ابن س��ع��د/ج3/ص40.  8. راجع طبقات 
ج3/ص4. واالستيعاب يف ترمجةعثمان/ج2/ص476.

9. وسائل الشيعة/ ج27/ باب8 وجوب العمل بأحاديث النيب  و.../ 
ص 92/ ح33297.

مساحته جييب على أسئلة الطالب

جانب من احلضور يف درس اخلارج
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. أن نقتدي به ونكمل مسريته يف السري على طريقه
من جانب آخر قال مساحته: لقد شاء اهلل سبحانه وتعاىل أن تبقى قضية موالنا 
سيد الشهداء  حّية وأن تزداد حيوية كل يوم، وأن تزداد انتشاراً وسعة يف كل مكان 
مهما سعى الظاملون يف عرقلتها. ووصف املرجع الشريازي قضية موالنا سيد الشهداء 
 بأنها اختبار وامتحان كبري للخالئق وقال: هذا االمتحان جيري وسيظل جيري على 
اجلميع، فعلينا أن ننتبه جّيداً اىل أن إهانة قضية سيد الشهداء  والتالعب بالشعائر 

احلسينية أمر خطري جّدًا.
واعتر مساحته اخلدمة يف سبيل قضية سيد الشهداء بأنها ذات قيمة عظيمة جدًا 

وباألخّص الفعاليات التبليغية يف شهري حمّرم وصفر، وقال: 
كان ملرجع التشّيع الكبري املرحوم السيد عبد اهلادي الشريازي زميل يف املباحثات 
العلمية وهو السيد جعفر الشريازي. وبعد وفاة األخري نقل املرحوم السيد عبد اهلادي 

الشريازي قّصه عنه وهي ذات عرة، حيث قال: 
ذات ليلة رأيت موالنا اإلمام سيد الشهداء وموالنا قمر بين هاشم  يف عامل الرؤيا 
يف الغرفة اليت كنت أتباحث فيها مع السيد جعفر الشريازي، فقال موالنا اإلمام احلس� 
الفالني من قائمة قّراء اجملالس احلسينية  القارئ  : احذف اسم  العباس  ألخيه 
واكتب مكانه اسم السيد جعفر الشريازي. فاستيقظت متعّجباً ومندهشًا، ويف الصباح 

سألت من السيد جعفر الشريازي: هل أصبحت قارئاً يف اجملالس احلسينية؟
قال:ال. 

قال: فذكرت له ما رأيت يف عامل الرؤيا، فبكينا، وقال السيد جعفر: 
ذهبت ليلة أمس � وكانت ليلة األول من حمّرم � إىل املرقد الطاهر ملوالنا اإلمام أمري 
املؤمن�  ألقّدم تعازّي له . وخالل رجوعي كنت ُأفّكر يف احلديث الشريف عن 
األئمة الصادق� : »من بكى )على احلس�( أو أبكى غريه ولو واحداً ضمّنا له على 
اهلل اجلّنة، ومن مل يتأت له البكاء فتباكى فله اجلّنة«)3(، فقلت يف نفسي: احلمد هلل حيث 
إني بكيت كثرياً على اإلمام احلس�، ولكن ومع األسف مل ُأوفَّق حلّد اآلن إلبكاء أحٍد عليه، 
ألني ال ُأجيد قراءة التعزية يف اجملالس احلسينية. فصّممت على أن أقرأ جملس العزاء 
لعائليت من أحد كتب املقاتل. فذهبت إىل األصدقاء وسألتهم عن كتاب يروي قّصة مقتل 
. فناولين أحدهم كتاب)جالء العيون( للعاّلمة اجمللسي، فأخذته  سيد الشهداء 

وقرأت منه جملس العزاء لزوجيت وأبنائي. 
هو  من  يعرفوا  أن  حوله  كانوا  ممن  الكثري  أص��ّر  أن��ه  اهل���ادي  عبد  وذكرالسيد 
اء اجملالس  ذلك القارئ الذي أمر اإلمام احلس�  حبذف امسه من قائمة )ق��رّ

احلسينية(. لكنه � رمحه اهلل � امتنع ومل يفش امسه. وكان حمّقاً يف ذلك.

مبناسبة قرب شهر حمرم احلرام، وكالسن� السابقة، ألقى املرجع الديين مساحة 
آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله، كلمة مهمة وقّيمة جبمع من 
العلماء والفضالء وأساتذة احلوزة العلمية واملبّلغ� الذين وفدوا من طهران وأصفهان وقم 
املقدسة على بيت مساحته لالستفادة من توجيهاته القّيمة. يف بداية كلمته بارك مساحته 
ذكرى عيد الغدير األغّر والذكريات العطرة وهي ذكرى نزول سورة )هل آتى(، ونزول آية 
املباهلة، وآية الوالية )اليت تذكر تصّدق موالنا االمام أمري املؤمن�  باخلامت(، وسأل 
 : �اهلل تبارك وتعاىل أن يوّفق اجلميع ألن يكونوا مصداقًا لقول اإلمام أمري املؤمن
»إن اهلل تعاىل اطلع إىل األرض فاختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا وحيزنون 
حلزننا ويبذلون أنفسهم وأمواهلم فينا، فأولئك مّنا وهم معنا يف اجلنان« وباألخّص إلحياء 

الغدير وعاشوراء اللذين يعّدان ركين التشّيع، وقال: 
يف السن� السابقة كانت تقام مثل هذه اجللسات حبضور آية اهلل السيد حممد 
الشريازي أعلى اهلل درجاته وجنله آية اهلل السيد حممد رضا الشريازي قّدس سّره، 
لكننا اليوم نفتقدهما، و سيأتي اليوم الذي علينا أن نرتك فيه الدنيا ونرحل عنها إىل 
الدار اآلخرة، وهناك سيكون كل واحد مّنا مسروراً وقرير الع� مبقدار ما بذل جهدًا 
وسعى يف إحياء الغدير وعاشوراء، وإذا كان مقصراً ومتقاعساً يف ذلك فستنتابه احلسرة 

بقدر ما قّصر وتقاعس.
أما من كان معرقاًل إلحياء الغدير وعاشوراء فال ميكننا أن نتصور عاقبته السيئة 

واليوم األسود الذي ينتظره وما سيصيبه يف اآلخرة.
وقال مساحته: نقرأ يف زيارة املعصوم�  ملوالنا قمر بين هاشم أبي الفضل 
رسوله  عن  اهلل  »فجزاك  السند:  وصحيحة  عديدة  بطرق  مروية  وهي    العباس 
وعن فاطمة وعن أمري املؤمن� واحلسن واحلس� أفضل اجلزاء مبا صرت واحتسب�ت 

وأعنت«.
ه��ذه الفقرة من ال��زي��ارة تؤكد ث��الث خصيصات مهمة ج��داً ملوالنا العباس  وهي:

 

األوىل: الصر يف الشدائد.
الثانية: النّية اخلالصة هلل تعاىل، واحتساب املصاعب قربة إىل اهلل ويف سبيله جّل وعال.
عمره  من  آخ��ر حلظة  إىل  له  ونصرته    احلس�  اإلم��ام  أخيه  إعانة  الثالثة: 
الشريف ، فيجدر بنا أن نتعّلم هذه الفضائل من سيدنا العباس  ونطّبقها على 
أنفسنا. فمن بعد واقعة كربالء وإىل يومنا هذا اقتدى بسيدنا العباس  الكثري من 
املؤمن� وصروا على الشدائد وأخلصوا هلل تبارك وتعاىل واحتسبوا كل ما القوه من األذى 
واملصاعب يف سبيل اهلل تعاىل، وسنرى � ويرى غرينا أيضاً � يوم القيامة األجر العظيم 

ألولئك املؤمن�.
وأّكد مساحته ضرورة التأّسي مبوالنا أبي الفضل العباس  وقال: حنن ال نستطيع 
أبداً أن نبلغ مقام موالنا العباس  وال يستطيع أحد أن يبلغ مقامه ، ولكننا ميكننا 

املرجع الشريازي امام حشد من املبّلغني :
من يعرقل الشعائر احلسينية ال جيين سوى املصري االسود
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عشية احلادي عشر من احملرم لسنة 1430 هجرية ألقى مساحة املرجع الديين 
آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي دام ظله خطابا تارخييًا على مجوع احملاضرين 

يف مكتبه يف قم املقدسة.
فقد جرت العادة يف هذه الليلة اليت تسّمى ب� )ليلة الوحشة( ان تتوافد املواكب 
واهليئات احلسينية املوّحدة لتستمع اىل توصيات وتوجيهات املرجع الشريازي لتكون 

حمورًا يف نشاطاتها و اعماهلا.
يف بداية اخلطاب وّجه مساحته تعازيه ملوالنا املفدى صاحب الزمان  عجل اهلل 
أيام  طيلة  احلسينية  الشعائر  احياءهم  على  املعّزين  شكر  ثم  الشريف  فرجه  تعاىل 

العشرة االوىل من شهر حمرم احلرام.
ثم تطرق مساحته اىل العبارة الواردة يف زيارة عاشوراء )وثّبت لي قدم صدق( 
مشّبها اياها بقوله تعالي )و جعلنا هلم لسان صدق علّيًا(، مشريًا اىل ان الصدق شرط 

أساس يف كال املقطع� و لوال الصدق ملا حتقق اهلدف املنشود.
فالذين خرجوا من االمام احلس�   يف مسريته اىل كربالء كانو ألوفًا ولكن 
مل يبق منهم سوى من رفع )قدم صدق( امثال زهري بن الق� وحبيب بن مظاهر 
ومسلم بن عوسجة بينما من رفع )قدم كذب( ختّلى عن االمام يف اللحظات احلرجة 

ومل ينصره مع انه شارك يف املسرية اىل كربالء.
واستطرد مساحته، ان التاريخ يعيد نفسه، فاليوم نرى من كان يشجع الشعائر 
و ينشرها بدأ يعرتض عليها النها ال ختدم مصاحله و قد رأيت بنفسي صورًا )حملّمد 
يف  شرع  حكمه  استتب  ان  بعد  و  لكنه  العزاء  مراسم  يف  يشارك  هو  و  بهلوي(  رضا 
حماربة الشعائر بل و تصّدى هلا مبا ميلك من قّوة مستخدما احلديد و النار يف قمع 

مواكب العزاء احلسينية.
و اشار مساحته اىل سعة انتشار الشعائر احلسينية رغم حماربة االنظمة الفاسدة 

البيت االبيض االمريكي و قصر الكرمل� ويف الدول اجملاورة  هلا، فهي تقام جبوار 
لقطب الشمال، ذلك ألن املقولة النبوية أكدت )و ليجتهدّن أئمة الكفر و اشياع الضاللة 
يف حموه وطمسه، فال يزداد اثره إال ظهورًا وأمره إاّل علّوًا( و يظهر من هذه العبارة 
ان الذين مينعون الشعائر من احلّكام و رؤساء الدول واملسؤول� امنا هم أئمة الكفر 

الذين غضب اهلل عليهم و اعّدهلم سعريا.
و اكد مساحته يف خطابه على مجلة من الوصايا و التوجيهات اهمها الرتكيز على 
العمل الثقايف البّناء يف احياء الشعائر احلسينية إذ ال ميكن للتعازي وحدها ان توصلنا 
اىل اهداف الثورة احلسينية الن ذلك حيدث فراغًا ثقافيًا واسعًا مؤكدًا على ضرورة 
تأسيس القنوات الفضائية الشيعية خلدمة أهل البيت  و دعى اىل تأسيس قناة 
فضائية باسم موالنا سيد الشهداء  تغطي وقائع عاشوراء و تهدي االنسانية اىل 

الفكر احلسيين الوّقاد.
ويف هذا السياق طلب مساحته من اخلدمة احلسيني� حتّمل مسؤولياتهم الثقافية 
باللسان واملال و القلم و ما اشبه فهذه املسؤولية تقع على عاتقهم و اذا مل يهتّموا بها 

فسيئودي ذلك الدور أناس آخرون و تفوتهم هذه الفرصة الذهبية.
و أشار مساحته اىل ان املسيحي� و الكفار استفادوا من قضية االمام  احلس� 
 يف خدمة أهدافهم الثورية و قد صّرح زعيم اهلند غاندي : )تعلمت من احلس� 

ان أكون مظلومًا فانتصر( فلماذا ال نستفيد حنن من هذا املع� النابض.
و يف نهاية اخلطاب أوصى مساحته باالستقامة على نهج احلس�  الذي هو 
امتداد لنهج رسول اهلل و حّذر من الغفلة و االنزالق يف مستنقع التشكيل بالشعائر و 
الشبهات العقائدية اليت يرّوج هلا اعداء مذهب اهل البيت و مؤيدوهم والتاريخ خري 
فلنراجع  الساعات احلرجة  عنه يف  ثم ختّلى    مع احلس�  على من سار  شاهد 

انفسنا اليوم ولنرى من أي الفريق� حنن؟!

املرجع الشريازي: الرؤساء الذين مينعون الشعائر هم أئمة الكفر
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جملس العزاء ـ بيت املرجع الشريازي

بيت املرجع الشريازي  ـ  قم املقدسة
أقيمت جمالس العزاء على مصاب موالنا اإلمام سيد الشهداء يف بيت املرجع 
الشريازي دام ظله  مبدينة قم املقدسة ملّدة ثالثة عشر يومًا حضرها العلماء وفضالء 
وطالب احلوزة العلمية وعامة املؤمنني. وحضر العديد من اهليئات واملواكب احلسينية 

العراقية واإليرانية واألفغانية وأقاموا مآمت العزاء احلسيين.

املرجع الشريازي يسري حايف القدمني مع حشد من أنصاره
يف الساعات األوىل من صباح يوم العاشر من احملرم وبعد مشاركته جمللس العزاء 
الذي اقامه حجة االسالم السيد جعفرالشريازي- خرج مساحة املرجع الديين آية  هلل 
العظمى السيد صادق الشريازي دام ظله   حايف القدمني نازعًا لعبائته متوجها اىل بيته 

. خبطوات ملؤها االمل ليقيم فيه جملس العزاء على مصاب سيد الشهداء
وقد رافق مساحته مجع غفري من السادة الكرام من االسرة الدينية ساروا بامجعهم 

ُحفات تأسيًا مبرجعهم الكبري.
 ويعترب هذا النوع من التعازي تعبرياً عن األمل الشديد ملصائب االمام احلسني

وأهل بيته األطهار الذين قتلوا صربًا وجردوا من ثيابهم.

وفود تتفقد اهليئات، والشريازي يؤكد على دور الشباب:
يف اطار الزيارات املتبادلة  واحلث على تعظيم الشعائر احلسينية قام مكتب املرجع 
تفقدية  جبولة  ظله    دام  الشريازي  احلسيين  ص��ادق  السيد  العظمى  اهلل  آية  الديين 

حملافظات ايران. 
الشريازية وعدد من اعضاء  السادة يف االسرة  يتقدمها  اليت  الزيارات  وتأتي هذه 
املكتب من اجل بيان الوصايا والتوجيهات املرجعية لتلك املساجد واحلسينيات، واالطالع 

على نشاطاتها وسبل تطوير ها. 
فمما يوصي به مساحة املرجع الشريازي دام ظله   استغالل الوسائل احلديثة لتعريف 
القضية احلسينية املقدسة  وضرورة االهتمام بالشباب وتشجيعهم للحضور يف جمالس 

العزاء.
كما واوصي الوفد باالهتمام بالشباب بصورة خاصة وضرورة اجراء مسابقات قرآنية 
وأخرى حلفظ أحاديث اهل البيت وقصص من سريتهم املقدسة  وزيارة  عاشوراء 

مع ختصيص جوائز تشجيعية  تقديرًا هلم.

جملس العزاء ـ بيت املرجع الشريازي

املرجع الشريازي حافيًا يف يوم عاشوراء

مجوع املعزين ـ بيت املرجع الشريازي

ية
بر

خ
ت 

حا
نف



35العدد ) 19 ( حمرم احلرام 1430 هـ

يي ذكرى عاشوراء لسنة 1430 هجرية: مكتب سوريا تحُ
صادق  السيد  الديين  املرجع  مكتب  أحيى    زينب  السيدة  مرقد  ج��وار  من 

الشريازي دام ظله   ذكرى عاشوراء لسنة 1430 هجرية.
لشهر  االول  اليوم  من  ابتداءً   الزينبية   احلسينية   يف  العزاء  جمالس  اقيمت  حيث 
املراسم عدد من ممثلي  وقد شارك يف هذه  يوماً ،  وملدة ثالثة عشر  احل��رام  حمرم 

مكاتب املراجع واساتذة احلوزة واملقيمني يف دمشق من خمتلف اجلاليات االسالمية.
مساحة السيد صفاء الفّحام ألقي حماضرات قيمة ختليداً  لذكرى عاشوراء بهذه 

املناسبة.

مراسم عاشوراء يف حسينية الرسول االعظم  يف الكويت:
العزاء اليت تقام  الكويت جمالس  الرسول االعظم يف دولة  احتضنت حسينية 
. سنوياً  يف العشرة االوىل من احملرم ذكرى استشهاد االمام ابي عبداهلل احلسني

فقد شارك يف هذه اجملالس ألوف املعزين والشخصيات الدينية واملثقفني،  وكان من 
بني املشاركني مساحة آية اهلل السيد مرتضى الشريازي جنل االمام الشريازي الراحل 

)اعلي اهلل درجاته(.
املفّوه  واخلطيب  الكربالئي  باسم  احلاج  احلسيين  ال��رادود  حبضور  املأمت  وامتاز 

احلاج حممد مجعة )دام عزه(.
وجتدر  التشابيه  موكب  قبل  من  االليمة  الطف  واقعة  متثيل  املراسم  هذه  يف  ومت 
وبناء  احلسينية  اهليئات  بدعم  تقوم   االعظم الرسول  حسينية  ان  اىل  االش��ارة 

املساجد واحلسينيات يف خمتلف البالد االسالمية.

بيان مكتب مساحة املرجع الشريازي مبناسبة عاشوراء
مبناسبة حلول ذكرى عاشوراء اصدر مكتب املرجع الديين السيد صادق الشريازي 
الزيف  االس��الم من  للحفاظ على  احياء نهضة عاشوراء  فيه على  اكد  بيانًا  دام ظله   

والتحريف.
اهل  اليت جّسدها  االصيلة  االسالمية  الثقافة  نشر  على ضرورة  البيان  واكد  كما 
البيت  مبواقفهم والعمل على توعية اجلماهري عن طريق األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر.

جمالس العزاء يف بلجيكيا
يف  العزاء  جمالس  البلجيكية  انتوبرين  مدينة  يف    الزهراء  حسينية  اقامت 
العشرة األوىل من شهر حمرم احلرام حضرها الفضالء ومجع غفري من اتباع مذهب 

. اهل البيت
كما وخطب بهذه املناسبة حجة االسالم الشيخ عبداألمري اخلفاجي وشارك عدد 

من الرواديد، وختلل اجمللس جانب متثيلي لواقعة الطف.

مراسم عزاء يف نيوزلندا
السالسل يف  الّلطم وضرب  العزاء   ( مراسم  الزهراء  اقامت )هيئة فاطمة 
مدينة اوكلندا بدولة نيوزلندا. وقد شارك يف املراسم مجع من املشايخ والفضالء. ويعّد 

هذا العزاء األول يف تاريخ هذا البلد النائي.

مكتب املرجع الشريازي ـ سورية

البث املباشر يف حسينية الرسول األعظم  ـ  الكويت

حسينية الرسول األعظم   ـ الكويت

بيت املرجع الشريازي 

جمالس العزاء ـ بلجيكاجمالس العزاء ـ نيوزلندا
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املرجع الديين الكبري
آية  اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله  (
ان زيارات اهل البيت  سالم اهلل عليهم  هي ثقافة االسالم، و املعصومون  سالم اهلل عليهم  هم السبيل الوحيد 
يا  السالم عليك   (    : عجل اهلل تعاىل فرجه  االمام احلجة  زيارة   و تعاىل، فقد ورد يف  اىل اهلل سبحانه 
سبيل اهلل الذي من سلك غريه هلك ( . وواضح من ذلك ان من يسلك غري طريق االمام الذي هو 

امتداد املعصومني فقد هلك، و ال فرق يف ذلك ان كان قاصراً  او مقصراً ،  او جاهاًل.
لقد شاءت ارادة اهلل تعاىل ان يكون الطريق اليه طريقًا واحداً  عرب اهل البيت  عليهم السالم
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منح  ومساعدات يقدمها املرجع الشريازي للمساجد واهليئات:
دعماً  منه للشعائر احلسينية قّدم مكتب املرجع الديين السيد صادق الشريازي دام ظله    
مساعدات ومنح مالية ومواد غذائية للمساجد واحلسينيات واملواكب واهليئات. وقد مت 

بهذه املناسبة توزيع املساعدات على 1500 حسينية وموكب ومسجد وهيئة.

موكب عزاء )ليلة الوحشة(:
يف ليلة العاشر من احملرم إنطلق من مكتب املرجع الديين السيد صادق الشريازي 
دام ظله  موكبًا تأبينيًا حاشدًا الحياء ذكرى )ليلة الوحشة( احلزينة، وقد محل املعّزون 

الشموع ورّددوا هتافات حسينية. 
ملواساة  الصدور  على  اللطم  مراسم  أقاموا  الشريف  الصحن  اىل  وصوهلم  ولدى 

.سيدتنا فاطمة املعصومة
 

مسرية عاشوراء يف اسرتاليا
االسرتالية  سيدني  يف  انطلقت  هـ   1430 لعام  احملرم  من  العاشر  يوم  يف صبيحة 
مسرية عاشورائية شارك فيها املئات من اتباع مذهب أهل البيت  وحمبيهم. وقد 
تقدم املسرية مجع من العلماء والفضالء وانتهت بالقاء بيان يف ختليد ذكرى عاشوراء 

االليمة.

مسرية عاشورائية يف مدغشقر
انطلقت يف مدغشقر مسرية عاشورائية شاركت فيها مجيع املراكز الشيعية. وألقى 
ثورة  اهداف  فيها  تناول  املالغاسية  باللغة  كلمة  مؤمن  الشيخ  فضيلة  املناسبة  بهذه 

عاشوراء. واخريًا انتهت املسرية بقراءة زيارة عاشوراء يف مدرسة النور االكادميية.

مسرية نظمتها جامعة اهل البيت   يف كربالء املقدسة
العاملية مسرية الحياء ذكرى عاشوراء يف كربالء    البيت  أهل  نظمت جامعة 

املقدسة.
وطالب  اجلامعات  واســاتــذة  املثقفني  من  كبري  حشد  حبضور  املسرية  وامــتــازت 
الكلّيات املختلفة. وقد رفعت بهذه املناسبة الفتات كثرية كتبت عليها شعارات هادفة 
لثورة كربالء املقدسة. كما وشارك يف املسرية مجع من األخوات املؤمنات تأسياًَ بعقيلة 

. بين هاشم زينب الكربى

موكب فدائيي احلسني  ألهالي كربالء املقدسة
احياًء لذكرى عاشوراء بشكلها البطولي انطلق يف مدينة قم املشّرفة موكب الفداء 

والتضحية ألهالي كربالء املقدسة.
حرم  اىل  دخوله  قبل  حيدر  حيدر  رافعًا صوته  املدينة  شــوارع  املوكب  جاب  حيث 

. السيدة فاطمة املعصومة
وقد جتمهر عدد كبري من الناس ملشاهدة هذا املوكب املوحد الكبري الذي جّسد 

بلونه األبيض وصرخاته النارية ليلة العاشر من احملرم.
 

 نشاطات ثقافية حلسينية سيد الشهداء
وقبور  ألبنية  منــاذج  املقدسة  قم  )نوبهار(  يف  الشهداء(  سيد  )حسينية   عرضت 

البقيع وسامراء املقدسة اليت تعرضت للهدم من قبل الفئة الوهابية الضاّلة.
وجتد االشارة اىل ان هذه النشاطات الثقافية تأتي يف سياق جمالس العزاء اليت 
شهري حمرم  طيلة  تستمر  والــيت  عاشوراء  ذكــرى  مبناسبة  احلسينية  هذه  يف  تقام 

وصفر.

 موكب العزاء يدخل حرم السيدة فاطمة املعصومة

مسرية العزاء ـ  أسرتاليا

مسرية العزاء ـ  مدغشقر

موكب فدائيي احلسني    ـ قم املقدسة

نشاطات حلسينية سيد الشهداء  ـ قم املقدسة
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نشاطات ثقافية يف البحرين
انطالقًا من توجيهات املرجع الشريازي دام ظله   وحرصًا على نشر الثقافة احلسينية 
مشلت  ثقافية  بنشاطات  البحرين  مملكة  يف   األعظم الرسول  مؤسسة  قامت 
توزيع كتب ومؤلفات املرجع الشريازي، كما ووزعت حماضرتان للمرجع على أقراص 

مضغوطة نظرًا إلستقبال املؤمنني.

معرض للصور واللوحات  الفنّية يف مدينة يزد:
أقامت مؤسسة دار اجلوادين  يف مدينة يزد االيرانية معرضًا للصور واللوحات 

الفنية واخلطوط اليت تتناول واقعة الطف االليمة حتت عنوان )بتوقيت كربالء(.
لكتب  مضغوطة  اقراص  ووزعت  والعربية  الفارسية  باللغتني  الكتب  وعرضت  كما 

عاشورائية على الزائرين.

مسرية شبيه عبداهلل الرضيع
بتنظيم مسرية شبيه عبداهلل    أبناء احلسني  قام مجع من األشبال يف هيئة 
الرضيع بن احلسني الشهيد بكربالء. وتقدم املسرية مشاعل نارية وجوقة من اصحاب 

الطبول والصنوج.
اوصى    املعصومة  فاطمة  للسيدة   الشريف  الصحن  من  املسرية  عودة  ولدى 
مساحة السيد حسني الشريازي جنل املرجع الشريازي دام ظله   يف كلمة ألقاها على 
املعزين باقامة الشعائر احلسينية باحسن صورة واصفًا إّياها بأنها اقصر الطرق اىل 

اجلّنة.

مسابقات لـ 51 منشدًا حسينيًا
أجرت هيئة خدام اإلمام احلسني  مسابقات العداد الرواديد الناشئة شارك 

فيها واحداً ومخسون منشدًا حسينيًا.
وامتازت املسابقات اليت اقيمت يف مدرسة العالمة احلّلي بالّدقة يف التحكيم.كونها 

ختصصية وتشمل الشعر واالوزان واالداء.
مهمًا يف تكوين عناصر  وتأتي اهمية املسابقات كون اإلنشاد احلسيين حيتّل حيزاً 

اجلذب والتفاعل مع النهضة احلسينية املباركة.

)مهرجان الصوت احلسيين ( حييي ذكراه السنوية الثانية
أقام املركز الثقايف ملؤسسة سيد الشهداء  للتنمية البشرية يف كربالء املقدسة 
مل  الذين  الشباب  الرواديد  من  كبري  عدد  فيه  شارك  وقد  الثاني  السنوي  مهرجانه 

تتجاوز اعمارهم العشرون عامًا.
واشرف على اداء الرواديد جلنة حتكيم تشكلت من احلاج حممد الرادود والشاعر 

عبدالرسول اخلفاجي وآخرين، ومّت حتديد املتفوفني وقدمت هلم جوائز تقديرية.

محلة الوفاء الكويتية.. مراسم يف املقربة الشريازي
أقامت محلة الوفاء الكويتية جملسا تأبينيًا يف مقربة األسرة الشريازية يف الصحن 

احلسيين الشريف
واألدباء   الشعراء  من  ومجع  البدري  وائل  الشيخ  اخلطيب  املناسبة  بهذه  وحتدث 

. وألقيت خطب وقصائد بليغة تنعى مصائب أهل البيت

عشائر اخلالص ... اعتزاز بتوصيات املرجع الشريازي
 تلبية لدعوة وجهاء وشيوخ عشائر اخلالص قام وفد من مؤسسة الرسول األعظم

بزيارة ودّية لقضاء اخلالص التابع حملافظة دياىل.
العالقة  تعزيز  بهدف  الطرفني  بني  املتبادلة  الزيارات  ضمن  الزيارة  هذه  وتأتي 

الطّيبة بني املرجعّية واألّمة.

معرض الصور واللوحات اللفنية ـ يزد

 مسرية شبيه عبداهلل الرضيع

مهرجان الصوت احلسيين  ـ كربالء املقدسة

محلة الوفاء الكويتية ـ  يف مقربة آل الشريازي

وفد مؤسسة الرسول اآلعظم   يف زيارته لعشائر اخلالص 
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وخالل الّلقاء نقل السيد نصر اهلل توصيات ومتنيات املرجع الشريازي دام ظله  مؤكدًا 
على ضرورة احباط كل التحركات املشبوهة للتكفرييني والزمر اإلرهابية.

ويف املقابل شكر شيوخ العشائر اعضاء الوفد معربني عن اعتزازهم البالغ بتوصيات 
املرجع الشريازي ومبواقفة املشّرفه وبإهتمامه البالغ بأمن املنطقة كما واقاموا مأدبة 

عشاء تكرميًا للزيارة.

هيئة  حممد األمني  تواصل نشاطاتها اخلريية:
الثقافية   األمــني  حممد  هيئة   قامت  اخلدمات-  توفري  علي  حرصها  من  انطالقاً  
مدينة   يف  احلسينية  واملواكب  اهليئات  علي  الغذائية  واملواد  األعانات  بتوزيع  اخلريية  

قم املقدسة.
املراكز  وتأسيس  الكتب  علي طباعة  تقتصر  تأسيسها  بداية   اهليئة يف  كانت  حيث 
الدينية لكنها ونظرًا ملتطلبات العصر خاضت جمال االعالم فقامت بتأسيس قنوات 

 ) (  و)املهدي فضائية باسم )الزهراء

: مواكب شبيه العباس والقاسم بن احلسن
 ختليداً  لبطوالت حامل لواء الطف موالنا ابوالفضل العباس والقاسم بن احلسن
نظمت هيئة  يالثارات احلسني  موكبًا شبيه العباس والقاسم بن احلسن  يف 

ليلة السابع والثامن من احملرم.
ابتداءًا من اخلامس  ليلة  الُسّنه لدى اهليئة ان تقام مواكب الشبيه يف كل  وجرت 

وحتى العاشر من احملرم.
. ومما يذكر ان املوكب اختتم مسريته بعد الصحن الشرييف يف حسينية بيت العباس

مساعدات عاجلة املواكب العزاء يف البصرة
لدعم وجتهيز  االجتماعية مساعدات عاجلة  للتنمية   الشهداء  قدمت منظمة  سيد 

املواكب احلسينية يف البصرة.
وتأتي هذه املساعدات بتمويل ورعاية مرّبة  سيد الشهداء اخلريية يف دولة الكويت، 
حيث تقوم بتقديم املواد الغذائية واملساعدات املالية وما حتتاجُه مواكب العزاء من 

طبول ومالبس سوداء وسالسل واكفان وقامات.

موكب شبيه القاسم   يف مشال طهران
اقامت هيئة يالثارات احلسني  موكبًا للشبيه ميثل القاسم ابن احلسن  يف 

مشال العاصمة االيرانية طهران.
حيث جاب املوكب شوارع املنطقة وانتهى باقامة مراسم اللطم.

 جملس عزاء هليئة شباب العباس
تزامنًا مع دخول قافلة السبايا اىل أرض الشام، أقامت هيئة شباب العباس جملس 

العزاء وملدة مخسة ايام يف مسجد االمام زين العابدين يف قم املقدسة.
ارتقي املنرب بهذه املناسبة حجة اإلسالم واملسلمني السيد حسن االصفهاني  وقد 

وعدد من الرواديد احلسينيني.
 

جملس عزاء ملؤسسة الرسول األكرم  الثقافية
أحيت مؤسسة الرسول األكرم الثقافية ذكرى شهادة السيدة رقية بنت اإلمام 

احلسني  يف مقرها بقم املقدسة.
وقد شارك يف اجمللس الذي اقامته بهذه املناسبة السادة آل الشريازي والفضالء من 

مكتب املرجع الشريازي وشخصيات اعالمّية. 
كما ألقى حجة اإلسالم الشيخ متقي كلمة بهذه املناسبة

جمموعة من إعانات هيئة حممد األمني  ـ قم املقدسة

 موكب شبيه العباس والقاسم إبن احلسن

 جملس العزاء ـ مؤسسة الرسول األكرم

 جملس العزاء ـ مسجد اإلمام زين العابدين

موكب شبيه القاسم   ـ طهران
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 ختليدًا لذكرى شهادة االمام احلسن
. أحيى مكتب املرجع الشريازي يف قم املقدسة ذكرى شهادة االمام احلسن اجملتبى 
فقد شارك يف هذه املراسم عدد من اخلطباء تناولوا يف حديثهم سرية االمام اجملتبى 

 ومناقبه وفضائله.

: مكتب كربالء يف ذكرى شهادة اإلمام احلسن
مكتب  اقامه  الذي  التأبيين  اإلســدي يف اجمللس  الشيخ زهري  اإلســالم  دافع حجة 
 عن الصلح الذي أبرمه اإلمام  كربالء مبناسبة شهادة اإلمام احلسن اجملتبى 

مع معاوية.
الصلح  عن  دافع  من  اول   الرسول ان  باعتبار  الصلح  املعارضني هلذا  وانتقد 
أوقعدا(.  قاما  امامان  واحلسني  )احلسن  حديثه  يف  وقــال  األحــداث،  إستبق  حينما 
فاالمام صاحل ليجّنب األّمة خطر التفّرق والتمّزق وليكون سّدًا منيعًا بوجه الطامعني.

مساعدات لفقراء البحرين
انطالقًا من احلديث النبوي: )َمن أكرم فقريًا مسلمًا لقى اهلل يوم القيامة وهوراض 
عنه(  قام مكتب مساحة املرجع الديين السيد صادق  الشريازي دام ظله    بتوزيع بطانيات 

الي العوائل الفقرية  يف البحرين وذلك العانتهم على فصل الشتاء البارد.
 

املرجع الشريازي يوفد مبعوثني اىل الدول األوربية
تفقد وفد )رابطة علماء الدين يف بريطانيا( املبعوث من قبل املرجع الشريازي دام 
ظله  عددًا من الدول االروبية واالسكندنافية على مدى سته أيام وذلك لإلطالع على 

نشاطات املؤسسات واهليئات احلسينية يف هذه الدول النائية.
والشيخ  الشيخ عبدالرمحن احلائري  كل من مساحة  الذي ضّم  الوفد  نقل  وقد 
حتيات  وآخرين  احلائري  صــادق  واحلــاج  ماجد  آل  هاشم  والسيد  اجليزاني  صالح 
الوفد  واعــرب  ــدول.  ال هــذه  يف  املقيمة  االسالمية  للجاليات  ظله  دام  املرجع  مساحة 
عن دعوة مساحته لتطوير العمل مبا يليب متطلبات اجلاليات امللمة خاصة  الشباب 

باعتبارهم جيل املستقبل.

املرجع الشريازي يدين قتل اإلبرياء يف باكستان
املمارسات  فيه  شجب  بياناٌ  ظله.  دام  الــشــريازي  املرجع  مساحة   مكتب  أصــدر 
املؤمنني خالل تشييع  التكفرييون واالرهابيون ضد املسلمني  التعسفية اليت ميارسها 

احدى جنائز الضحايا من جرائم الطالبان.
وطالب البيان املسؤولني الباكستانيني بالوقوف حبزم أمام التفجريات اإلرهابية 

وضرورة مساندة العوائل املتضرّرة.

مساعدات لفقراء البحرين

مكتب املرجع الشريازي ـ كربالء املقدسة

بيت املرجع الشريازي 

بعض املراكز اليت تفقدها وفد رابطة العلماء يف أروبا

بعض املراكز اليت تفقدها وفد رابطة العلماء يف أروبا صورة عن جمازر اإلرهابيني يف باكستان

ية
بر

خ
ت 

حا
نف



العدد ) 19 ( حمرم احلرام 1430 هـ 42

املرجع الشريازي مبناسبة فاجعة سامراء:
ستبقى اجلرمية فاجعة عظمى وان أعيد بناء االضرحة

يف الذكرى السنوية الثالثة  هلدم قبور األئمة االطهار يف سامراء استنكر مساحة املرجع 
الديين السيد صادق الشريازيدام ظله   يف درس اخلارج للفقه ـ اجلرمية النكراء اليت 
طالت الروضة  العسكرية املقدسة واصفا هذا العمل االجرامي اهلمجي الذي قامت به 
الفرقة االرهابية السلفية  يعود يف جذوره اىل بين امية وبين العباس الّلذان نصبا العداء 

ألهل بيت النيب االطهار )عليهم افضل الصالة  وازكى السالم(
واضاف مساحته:  ان االعتداء يف سامراء طال ايضاً  سرداب الغيبة  املقدس الذي تقام 

. فيه الزيارة  املقدسة  لالمام املنتظر
الزائرين  لوصول  متهيداً   االعمار  اعــادة  عملية  بتعجيل  املسؤولني  وطالب مساحته 

العاشقني من خمتلف اقطار العامل االسالمي.
وشدد مساحته على نشر ثقافة اهل البيت  باعتبارها ثقافة الرمحة والتواصل 
والتعايش السلمي لتكون بديالً  عن ثقافة القتل واهلدم والكراهية السوداء اليت ترّوج 
 هلا ثقافة  السلفيني االرهابية كما وطالب يف ختام حديثه اتباع مذهب اهل البيت
خاصة  املسلمني االحرار عامة مواصلة  االستنكار واالدانة ملنع املزيد من اجلرائم ولتسليط 

االضواء على اجلرمية النكراء اليت سكت عنها بعض االطراف ولألسف.

جملس عزاء مبناسبة استشهاد االمام السجاد  وفاجعة سامراء
مع حلول ذكرى شهادة االمام السجاد وتقارنها مع الذكرى السنوية الثالثة لفاجعة 
سامراء اقام مكتب املرجع الشريازي دام ظله يف قم املقدسة  جملس عزاء تأبينًا هلاتني 

املناسبتني.
وقد شارك يف اجمللس مجع من العلماء والسادة االفاضل ليستمعوا اىل اخلطب اليت 
ألقاها حجج اإلسالم اخلطيب الشيخ علي رضا صادقي والشيخ حسني الطهراني والشيخ 

املتقي.
 

جملس تأبيين يف ذكرى فاجعة سامراء:
أقيم يف مدينة قم املقدسة جملساً  تابينياً  مبناسبة  مرور ثالثة  اعوام على اجلرمية 

النكراء ملرقد الروضتني العسكريتني يف سامراء املقدسة.
وقد ألقى مساحة السيد حسني الشريازي كلمةً  بهذه املناسبة اكد فيها على ضرورة 
املطالبة باالسراع يف عملية اعادة االعمار واالستنكار املتواصل ملنع وقوع مثل هذه اجلرائم 

يف دور العبادة املقدسة.
وانتهت املراسم بعرض مسرحية عكست جوانب من الفاجعة االليمة قدمتها بعض 

الطالبات.
 

مسرية حاشدة تستنكر فاجعة سامراء:
انطلقت يف قم املقدسة مسرية  حاشدة استنكاراً للجرمية النكراء اليت اسفرت عن 

هدم الروضة العسكرية يف سامراء املقدسة.
وتأتي هذه املسرية احياًء للذكرى السنوية الثالثة للفاجعة، وقد طاف املشاركون شوارع 
املدينة حاملني االعالم السود والفتات تشجب االعمال االرهابية واالجرامية ضد دور 

 العبادة واملقدسات االسالمية والسيما املرتبطة بآل النيب االطهار
 

مؤسسة الرسول األعظم يف سامراء 
تفّقد وفد مؤسسة الرسول األعظم مرقد اإلمامني العسكريني يف سامّراء لالطالع 

على آخر تطّورات مراحل اعادة اعمار املرقد الطاهر.
فقد التقى السيد عارف نصراهلل املشرف العام على املؤسسة باملسؤولني يف العتبة 

العسكرية، وحبث معهم سبل تذليل العقبات اليت تعرقل جهود االعمار.
واعرب السيد نصر اهلل عن شكره البالغ للمسؤولني مثّمنًا جهودهم املتواصلة بهذا 
االجتاه، لكنه شّدد علي ضرورة اإلسراع يف اجناز ما تبقى من عملية اإلعمار واإلسراع 

فيها ألجل فتح الطريق امام قوافل الزّوار.

بأي ذنب هدمت؟

جملس العزاء يف بيت املرجع الشريازي 

 حجة اإلسالم واملسلمني السيد حسني الشريازي يف حوزة السيدة نرجس

مسرية حاشدة تستنكر فاجعة سامراء

 السيد عارف نصر اهلل مع بعض مسئولي مرقد العسكريني
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وفد من عمان يزور مكتب كربالء املقدسة
وحبث  عمان،  من  القادمني  بالضيوف  كربالء  يف  الشريازي  املرجع  مكتب  رّحــب 
معهم األوضاع الدينية واالجتماعية يف السلطنة وضرورة التعاون املشرتك يف اجملالت 
التواصل  أهمية  على  األســدي  ناصر  الشيخ  واملسلمني  اإلســالم  حجة  واكــد  املختلفة 

وتبادل املعلومات.

حمافظ بابل.. مشاورات مع املكتب حول تطوير الطرق
20 صفر  االثنني  مساء  كربالء  مكتب  املسلماوي  سامل  االستاذ  بابل  زار حمافظ 
وحبث مع اعضاء املكتب سبل تطوير الطرق اليت يسلكها الزائرون ووجوب االعتناء بها 

وتطويرها وتوسيعها علما بأن احلّلة تعترب املمّر الرئيسي لدخول الّزوار اىل كربالء.

شخصيات ثقافية تزور املكتب .. والرتكيز على تطوير العمل الثقايف
حجة  وفيهم  كربالء،  يف  الشريازي  املرجع  مكتب  الثقافية  االختصاصات  ذوي  زار 
اإلسالم واملسلمني السيد طاهر الشميمي )الوكيل يف القطيف( والسيد مرزوق العلوي 
سالم  قناة  مدير  هداييت  حممد  الشيخ  اإلســالم  وحجة  لندن،  يف  واديـــب(  )شاعر 

الفضائية.
التحديات  الثقايف ملواجهة  العمل  اللقاء على ضــرورة تطوير  الطرفني يف هذا  وركز 

. اخلطرية واليصال الرسالة اليت ضحى من اجلها اهل البيت
وشــّددوا على ضــرورة استثمار معطيات الشعائر كموروث حضاري معرّب عن ثقافة 

املسلمني.
ويف الصعيد نفسه أثنى املكتب على جهود بعض املثقفني والشعراء والكتاب القادمني 
من كركوك وال سّيما اصدارهم جملله )طوز مدينيت ( بالعربية والتزكية مبيناً حاجة 

اجملتمع العراقي لتلك النشاطات.

طلبة جامعات العراق.. هموم وتطلعات
زار وفد من طالب جامعات العراق وآخر من الكرادة الشرقية مكتب كربالء واطلعوا 

اعضاء املكتب على اهم املعوقات واملشاكل اليت يعاني منها الواقع اجلامعي 
وألقى  الدراسية  واثنى على جهودهم  بالوفد  رّحب  الشّمري  الشيخ  اإلسالم  حجة 
كلمة توجيهية بهذه املناسبة حتّث على طلب العلم واملعرفة واهميتها يف بناء اجملتمع 

املتحّضر.

وفد الكاظمية ومواكب السماوه تستمع لتوجيهات املرجعية
استقبل اعضاء مكتب كربالء وفد من السادة احلسينيني ألهالي الكاظمية وموكيب 
قضاء اخلضر وأّم البنني ألهالي السماوة، حجة االسالم السيد مهدي الشريازي أكد 
الزيارة  لدى استقباله الوفود على اهمية قضاء حوائج الناس معتربا ذلك اهم من 

نفسها مع علومكانها.
ودعى الشباب اىل الدراسة الدينية وطلب العلم وروى هلم قصة اخلطيب املشهور 
حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ املهاجر الذي كان صغريًا برفقه والده فشّجعه االمام 
الراحل السيد حممد الشريازي على طلب العلم فصار من اعمدة اخلطابة احلسينّية.

قافلة األنوار يف كربالء املقدسة
زارت قافلة األنوار القادمة من القطيف واألحساء وسيهات وتاروت مكتب كربالء.

وبهذه املناسبة شكر حجة اإلسالم السيد مهدي الشريازي القافلة على حتّملها عناء 
الطريق وموضحًا ألهمية الزيارة وفضلها، وانها تعادل احيانًا سبعني حجة مع رسول 
اهلل كما وشرح حديث االمام الصادق  ان ليس من نيب يف السماوات واألرض 

. إال ويستأذن اهلل تعاىل لزيارة قرب احلسني

حمافظ بابل يف مكتب كربالء املقدسة

حجة اإلسالم واملسلمني السيد طاهر الشميمي يف مكتب كربالء املقدسة

طلبة اجلامعة يف مكتب كربالء املقدسة

وفد الكاظمية ومواكب السماوة

وفد قافلة األنوار يف مكتب املرجع الشريازي 
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جرمية ارهابية واملكتب يدعواىل احليطة واحلذر
طالب مكتب املرجع الشريازي مواكب العزاء باملزيد من احليطة واحلذر بعد األنفجار 

 : االرهابي الذي وقع يف كربالء املقدسة واستهدفت زوار األمام احلسني
مؤكدًا ان هذه االعمال اجلبانة لن تنال من عزمية الزوار وصربهم كما ودعى املكتب 

الباري تعاىل ان يتغمد الشهداء بواسع رمحته وان ميّن على اجلرحى بالشفاء العاجل.

وفد من قضاء بلد يزور حوزه كربالء املقدسة
زار وفد من أهالي قضاء بلد احلوزه العلمية املباركة يف كربالء املقدسة، وكان لدى 
استقباهلم آية اهلل الشيخ عبدالكريم احلائري الذي دعى الزائرين اىل التعّرف اكثر 
على نهضة اإلمام احلسني  وقضيته التارخيية العمالقة ألن اهلل يثيب الزائر العارف 

حبّقه ويغفرله ذنوبه فيكون كما ولدته أّمه.

الروضة الكاظمية املطّهرة تتحّدث للمكتب عن سبل تطويرها
استقبل املكتب يف كربالء السادة خدمة الروضة الكاظمية املقدسة ، ودار احلديث 
حول سبل تطوير اخلدمات يف املراقد املقدسة وتطوير اداء العمل فيها. وقد وجه الوفد 
يف هذه املناسبة دعوة رمسية ألعضاء مكتب املرجع الشريازي لزيارة العتبة الكاظمّية 

واالطالع على نشاطاتها وخدماتها للزائرين الكرام.

رابطة الغدير تستعرض نشاطاتها الثقافية 
رابطة  املقدسة  كربالء  يف  الشريازي  صــادق  السيد  الديين  املرجع  مكتب  استقبل 
اللقاء اىل االجنــازات اليت  الغدير االسالمية يف بغداد واستمع اعضاء املكتب خالل 
حققتها الرابطة خالل وجودها يف كربالء والذي تضّمن عرض ملسرحيات حول أسر 
 وتنظيم مهرجان شعري لواقعة الطف االليمة فضاًل عن خروجه  السيدة زينب 

مبسرية عزاء كبرية يف مساء يوم العشرين من صفر.
وأشاد املكتب بتلك االجنازات الثقافية اليت بامكانها نقل صورة مشرقة يف مسرية 

عاشوراء

عشرات املواكب تتوافد اىل كربالء واملكتب يقّدم تسهيالته للزائرين
مع وصول ماليني الزائرين الوافدين من خمتلف حمافظات العراق لزيارة االربعني 
يف كربالء املقدسة، قام مكتب املرجع الديين مساحة السيد صادق الشريازي وبالتعاون 
مع حوزه كربالء املقدسة جبولة تفقدّية لعشرات املواكب واهليئات احلسينية إلّطالع 

على نشاطاتها، والصعوبات اليت تواجهها خالل مّدة بقاء ها يف كربالء املقدسة.
وخالل اجلولة أدىل املكتب بنصائح وتوجيهات املرجع الشريازي لتنظيم تلك املواكب 

ولتكون اكثر عطاء واكثر فاعلية.
ألقاها اعضاء املكتب  التثقيفية والتوعوية اليت  واشارت تلك املواكب باحملاضرات 
واليت ترمي اىل نشر الثقافة اإلسالمية، معربة عن تقديرها للجهود املبذولة وامتثاهلا 

ألوامر املرجعية.

ذكرى األربعني احلسيين يف سيدني  ـ أسرتاليا
 يف سدني باسرتاليا جمالس عزاء ملدة عشر  أقامت حسينية النيب األكرم 
ليال، يف العشرة األخرية من شهر صفر املظّفر، مبناسبة  أربعينية استشهاد اإلمام 
الــرادود احلسيين  أبو سجاد وشارك    وقد ارتقى املنرب فضيلة الشيخ  احلسني 

احلاج علي باشا الكربالئي القادم من إيران.

خدمة الروضة الكاظمية يف مكتب كربالء املقدسة

بعض املواكب اليت تفقدها اعضاء مكتب كربالء املقدسة

ذكرى األربعني احلسيين يف أسرتاليا

بعض املواكب اليت تفقدها اعضاء مكتب كربالء املقدسة

رابطة الغدير يف مكتب كربالء املقدسة
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أربعينية اإلمام احلسني  يف بيت املرجع الشريازي
مبناسبة ذكرى أربعينية اإلمام احلسني  أقيم جملس العزاء يف بيت املرجع 
الشريازي دام ظله  شارك فيه مندوبوا بيوتات املراجع العظام والعلماء األعالم و مجع من 

الفضالء والشخصيات الدينية واإلجتماعية.
و قد ارتقى املنرب كل من حجج اإلسالم واملسلمني الشيخ حسني الطهراني والشيخ 

فاضل التربيزي .

اربعينية اإلمام احلسني  يف السويد
اإلمام  أربعينية  مبناسبة  عــزاء  جملس  السويدية  ستاد  كريستان  مدينة  يف  أقيم 

 احلسني
حضره وفد من مدينة ماملو متمثاًل بعدد من املشايخ والشعراء واإلعالميني.

وفود خليجية ونقاشات كربالئية
زار املكتب يف كربالء وفد من دول خليجية هي السعودية والبحرين.

وتطرق خالل الزيارات حجة اإلسالم السيد مهدي الشريازي اىل اهمية النهضة 
الثورة  بقاء  املساجد يف  دور  نقاش حول  دار  ثم  وبقاءه  االســالم  احلسينية يف حفظ 
بقائها  ألجل  والعمل  واحلسينّيات  باملساجد  االهتمام  الضروري  فمن  لذا  احلسينية 

مثمرة تزحز بعطاءاتها.

شخصيات دينّية تتهافت على مكتب كربالء
زار العديد من العلماء والشخصيات الدينية مكتب كربالء مبناسبة زيارة األربعني، 
وكان من بني الزائرين آية اهلل السيد مرتضى القزويين وآية اهلل السيد هادي املدرسي 
وآية اهلل السيد حسني الشاهرودي و حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ حممد فلك ومجع 
من طلبة العلوم دينية يف النجف ومتحور احلديث حول آخر مستجدات الساحة الدينية 

والسياسية وضرورة ايصال التعاليم اإلسالمية اىل ابعد نقطة ممكنة من العراق.
كما واستقبل املكتب وفودا من كركوك والكوت وقضاء بلد وموكب اهالي املشخاب 
الذي استشهد ثالثة منه يف انفجار شارع القبلة يوم 16 صفر ووفود من اخلارج قادمة 

من البحرين والقطيف.

خدمات للزائرين يف قضاء الزبري:
االجتماعية-  للتنمية  الشهداء  سيد  منظمة  قامت  واحملبة  الرتاحم  لقيم  تكريساً  

البصرة بتوفري خدمات لزوار االمام احلسني يف منطقة قضاء الزبري.
وتأتي هذه املساعدات اليت تتم برعاية مرّبة سيد الشهداء اخلريية يف دولة الكويت 
بناًء على توصيات املرجع الشريازي دام ظله  . حيث قدمت املنظمة الطعام اىل اآلف 

الزائرين فضالً  عن منتسيب القوات األمنية املتكفلة حبماية الزائرين.

مراسم األربعني يف املانيا
أقام موكب عابس الشاكري جملسا للعزاء يف مدينة كولن األملانية مبناسبة ذكرى 
اربعينية االمام احلسني  شارك فيه فضيلة اخلطيب الشيخ عبد األمري اخلفاجي و 

الرادود هاني احلّلي، كما وعرضت مسرحية مبشاركة األشبال.

إحياء ذكرى األربعني يف مدينة مونرتيال
أقيمت مراسم ذكرى أربعني سيد الشهداء يف حسينية احلوراء زينب يف 
مدينة مونرتيال كندا شارك فيها مجع من املوالني وارتقى املنرب فضيلة اخلطيب الشيخ 
حيدر اخلفاجي تعرض يف حماضرته إىل أهمية إحياء مراسم األربعني واملقام الرفيع 

.لزوار قرب اإلمام احلسني

بعض الوفود اخلليجية يف مكتب كربالء املقدسة

شخصيات دينية تتهافت على مكتب كربالء املقدسة

جملس األربعني ـ بيت املرجع الشريازي

جملس األربعني ـ السويد

شخصيات دينية تتهافت على مكتب كربالء املقدسة
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زار وفد علمائي بتوجيه من املرجع الشريازي دام ظله  كل من دولة  الدمنارك 
والتطّلع  ومشاكلهم،  همومهم  ومشاركتهم  املسلمة،  اجلالية  أوضاع  لتفّقد  والسويد، 

إىل آفاق العمل اإلسالمي يف بلدان الغرب.
السيد  واملييسييلييميين  اإلسيييييالم  حيييّجييية  فييضيييييليية  اليييوفيييد  رأس  عييلييى  كييييان  وقييييد 
جييعييفيير اليييشيييريازي جنييل املييرجييع اليييشيييريازي اليييراحيييل قيييدس سيييييّره، وكيييل ميين حجة 
الييشيييييخ جيييالل معاش.  الييشيييييخ حمييمييود آل سيييييف، وحييجيية اإلسيييييالم  اإلسيييييالم 
 وكييييان لييلييوفييد نييشيياطييات عيييدييييدة وزيييييييارات لييلييمييؤسييسييات واحلييسييييينيييييات، منها:

يف الدمنارك.
حيث زار الوفد)مؤسسة اإلمام الصادق( ومت استقباله  من قبل املشرفن 
على املؤسسة، علمًا أّن املؤسسة املذكورة تأسست برعاية مساحة املرجع الشريازي، 
للنساء،  وقاعة  للرجال  حسينية  وتشمل  واسعة،  ومجاهريية  دينية  نشاطات  وهلا 

تستوعبان ما يقارب ألف شخص، إضافة إىل مدرسة للبنات أيام األحد.
عن  فيها  ث  حتييدّ ليال،  ثالث  ملدة  حماضرات  جعفر  السيد  فضيلة  ألقى  كما 

)آفاق العمل اإلسالمي يف الغرب( أعقبها أجوبة عن أسئلة احلضور.
كما كان لفضيلة السيد جعفر الشريازي كلمة على مجع من النساء، وكلمة أخرى 
ألقاها على الشباب. وكانت كلمته ترتجم ترمجة فورية للحضور باللغة الدمناركية، 
أعقبها أجوبة على أسئلة احلضور.. والتقى الوفد أيضًا جبمع من شخصيات اجلالية 

اإلسالمية يف الدمنارك، وزار بعض املراكز الدينية فيها..
أّما يف العاصمة السويدية استوكهومل فقد ألقى السيد الشريازي كلمة للرجال  

.وكلمة لألخوات يف حسينية اإلمام احلسن اجملتبى

كبرية،  إسالمية  جالية  تتواجد  حيث  السويدية  ماملو  مدينة  الوفد  زار  كما 
وألقى فضيلة السيد جعفر الشريازي كلمة يف )مصّلى اإلمام احلسن( أعقبها 
إجابات فضيلته على أسئلة احلضور. ومّت تشجيع وحّث القائمن على املصّلى لتوسعة 

املكان..
كبرية  إسالمية  جالية  تتواجد  حيث  السويدية  يتبوري  مدينة  الوفد  زار  ثم 
 .الشهداء سيد  حسينية  يف  كلمة  الشريازي  جعفر  السيد  فضيلة  وألقى  أيضًا، 
وبعد مغادرة الوفد املدينة املذكورة، رجع الشيخ جالل معاش إليها، وأحيا مراسم 
ذكرى أربعن موالنا اإلمام احلسن )( فيها ويف مدينة ماملو، وشارك يف مسرية 

السنوية. األربعن 
كلمة حول  الشريازي  السيد  وألقى  السويدية،  مدينة هلسنبوري  الوفد  زار  كما 
أوضاع املسلمن وذلك يف )املركز اإلسالمي لإلخوة العراقين(، الذي حضره أيضًا 

مجع من اإلخوة اللبنانين..
وسويسرا،  والنرويج  وفرنسا  بلجيكا  من  كاًل  أيضًا  املرجعي  الوفد  وزار  هذا، 
الوقت  لضيق  ونظرًا  البلدان.  تلك  يف  اإلسالمي  العمل  وآفاق  جمريات  على  واطلع 

فقد مّت تأجيل زيارة البلدان األوروبية األخرى إىل سفرة قادمة. 
وقد أبلغ الوفد سالم وحتيات وشكر مساحة املرجع الشريازي دام ظله    جلميع 
اإلخوة من أبناء اجلالية املسلمة يف أوروبا، كما مّحل املؤمنن يف تلك البلدان مّحلوا 

الوفد حتياتهم وشكرهم لسماحة السيد املرجع دام ظله.

وفد من بيت املرجع الشريازي 
يتفقد أوضاع اجلالية املسلمة يف بعض الدول األوربية
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حجة اإلسالم واملسلمني السيد حسني الشريازي يف أصفهان أقامة صالة اجلماعة

جنل مساحة املرجع الشريازي شارك يف أضخم مراسم
 إحياء ذكرى األربعني احلسيين يف أصفهان

مبناسبة ذكرى أربعينية اإلمام احلسن، وكالسنوات السابقة، أقيمت مراسم 
العزاء احلسيين يف بقعة السيد جعفر املعروف )بشاه كرم( يف حمافظة أصفهان.

حضر هذه املراسم اليت تعّد من أضخم وأكرب املراسم يف إيران، العلماء والفضالء، 
واملئات من اهليئات واملواكب احلسينية، واأللوف من املؤمنن واملؤمنات من املدن اإليرانية 
أصفهان، وقم املقدسة، وطهران وغريها، حيث قّدر عدد احلضور يف هذه السنة أكثر من 

مئة ألف.
شارك يف هذه املراسم جنل املرجع الشريازي دام ظله، حجة اإلسالم واملسلمن السيد 

حسن الشريازي مع وفد من مكتب مساحته.
بدأت هذه املراسم بإقامة جملس عزاء، حيث ارتقى املنرب احلسيين آية اهلل السيد 

حّجت املوحد األبطحي.
ثم أقيمت صالتا الظهر والعصر مجاعة بإمامة مساحة آية اهلل السيد حممد باقر 

.األبطحي، وبعدها ُدعي احلضور إىل مائدة موالنا أبي عبد اهلل احلسن
 ، هو من أبناء اإلمام علي بن موسى الرضا جدير بالذكر، أن السيد جعفر

ومّسي بابن الرضا، وهو صاحب كرامات عديدة. 
تقع بقعته املباركة يف مدينة أصفهان يف الطريق املؤّدي إىل مطار أصفهان الدولي. 

كانت بناية هذه البقعة يف املاضي صغرية وبسيطة، لكن وبهمم وجهود املؤمنن من 
أهل الرّب وكبار العلماء يف أصفهان ومنهم آية اهلل السيد حممد باقر األبطحي وآية اهلل 
السيد حسن فقيه اإلمامي، مت إعادة بنائها على مساحة سبعن هكتارًا، حيث وضع حجر 

أساس األعمار سنة 1417 للهجرة يف يوم ذكرى مولد الصديقة الكربى موالتنا فاطمة 
.الزهراء

تتكون بناية هذه البقعة من قسمن: القسم األول يقع على مساحة 16 ألف مرت يف 
ثالث طوابق، ويضم مرقد السيد جعفر. وحسب قول أحد املمثلن عن اهليئة اإلدارية 

هلذه البقعة:
إن هذه البناية فريدة من نوعها، وقد بنيت بشكل حمكم وقوي حبيث تتحمل زلزال 

بقوة 8.9 رخيرت، وتشمل األقسام التالية:
• مصّلى مبساحة 4 آالف مرت، ومت رفع سقفه بال أعمدة.

• مكان للوضوء ولشرب املاء مبساحة ألفي مرت، ومت بناؤه على الطريقة الكالسيكية، 
ومزّين بزخارف مجيلة وجّذابة.

• متحف.
• مكتبة عامة.

• قاعة خاصة إلقامة اجملالس واملؤمترات.
• روضة لألطفال.
• مطبخ ومطعم.

)تكنولوجيا  األنفورماتيك  بيقسم  يسّمى  الذي  البقعة  هذه  من  الثاني  القسم  أما 
املعلومات(، فيحتوي على مخسمأة جهاز حاسوب يتم استعماهلا يف جمال التبليغ والتثقيف 

.واإلعالم خلدمة مذهب أهل البيت األطهار
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ألقى املرجع الشريازي دام ظله كلمة يف ذكرى استشهاد الرسول األعظم  اكد فيها 
على ضرورة احياء تعاليم التشيع و مبادئه و ثقافته من خالل دراسة سرية اهل بيت النيب 

. اليت هي امتداد لسرية الرسول االعظم 
ودعا مساحته اجلميع إىل تعريف سرية النيب  للعامل، ألن الناس إذا عرفوا 
  سريته سيدخلون يف اإلسالم أفواجًا، كما اوصى مساحته اتباع مذهب اهل البيت
بتشجيع أبناءهم على تعّلم وحفظ خطبة الزهراء  اليت تعّرف سرية الرسول  و 

تعّري املنهج اخلاطيء الذي أراده البعض بديال عن السّنة النبوية الشريفة.
وضمن كالمه أشار إىل أن أهل البيت  كانوا يعلمون أن عاشوراء ستتعرض 

كلمة املرجع الشريازي 
 يف ذكرى استشهاد الرسول األكرم

للمحاربة لذلك أكدوا عليها يف أحاديثهم، ويف الوقت نفسه عّرض باملشككن يف زيارة 
والدليل كمسألة  السند  املسلمات وهي يف غنى عن  املسائل من  قائاًل: بعض  األربعن 
انتساب األبناء إىل آبائهم، والذين يطالبون بسند زيارة األربعن ليست هلم معرفة مبا 

ذكر يف كتاب )جواهر الكالم( واجمللد الثاني من كتاب )العروة الوثقى( 
ولدى اختتام الكلمة قال مساحته: ان عامل اليوم حباجة اىل سرية النيب االعظم 

 لتوحيد صفوف املسلمن والقضاء علي الفنت اليت يدّبرها اعداء االسالم.
وبهذه املناسبة أقام بيت مساحته جملس العزاء حيث ارتقى املنرب مجع من اخلطباء 

. األفاضل تطّرقوا يف حديثهم اىل مقتطفات من حياة الرسول األكرم
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 ختليدًا لذكرى شهادة خامت األنبياء
.أحيى مكتب املييرجييع الييشييريازي يف قييم املقدسة ذكييرى شييهييادة الييرسييول األكرم 
متحدثًا عن عظمة  البطاط  السيد هشام  اإلسييالم  الشريف حجة  املنرب  إرتقى  فقد 

الرسول اخلامت ومنزلته عند اهلل سبحانه ومناقبه وفضائله.

اهليئات الكربالئية تتوافد على مدينة قم املقدسة
شهدت مدينة قم املقدسة يف ذكرى استشهاد الرسول األعظم  حضوراً مجاهرييًا 
  واسعًا من قبل اهليئات الكربالئية يف ايران الوافدة على مسجد اإلمام زين العابدين

يف مدينة قم املقدسة. 
و قد ارتقى املنرب يف هذه املناسبة حجة اإلسالم الشيخ مهدي رفعيت و عدد كبري من 

الرواديد احلسينن املرافقن للهيئات.

وفد من اهليئات يف كاشان يزور املرجع الشريازي
زار عدد من اهليئات احلسينية الوافدة من مدينة كاشان اإليرانية مساحة املرجع 
الشريازي دام ظله، وقّدم أحد الزائرين لسماحته تقريراً موجزاً عن نشاطات و فاعليات 
اهليئات املذكورة، ومن جهته بارك مساحته اجلهود املبذولة يف سبيل احياء منهج أهل 
الييذي يتطّلب اإلخييالص والزهد  ، وأكييد على ضييرورة العمل يف سبيل اهلل  البيت 

والتواصل.

املرجع الشريازي يدين االعتداء على زّوار املرقد النبوي الشريف
أدان مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله يف بيان أصدره ضد االعتداءات الظاملة 
اليت تعّرض هلا زّوار املرقد النبوي الشريف من قبل الزمرة الوهابية اليت تطلق على 

نفسها )هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر(.
وطالب البيان باطالق سراح املعتقلن ووجوب حماسبة املعتدين و معاقبتهم ملنع 
. استمرار املضايقات اليت يتعّرض هلا الزائرين الكرام من اتباع مذهب اهل البيت

اعتصام علماء واساتذة وطلبة العلوم الدينية يف كربالء املقدسة 
 اثر االعتداءات اهلمجية األخرية اليت تعرض هلا املؤمنون من زوار ضريح خامت 
التكفريية قام علماء  الزمر  املنورة من قبل  املدينة   يف  الرسول االعظم  االنبياء 
الدين االفاضل واساتذة احلوزات العلمية وطلبة العلوم الدينية يف مدينة كربالء املقدسة 
باعتصام يف منطقة ما بن احلرمن الشريفن احلسيين والعباسي، منددين ومستنكرين 

االنتهاكات الال مسؤولة.
وقد ختلل االعتصام كلمات وخطب استنكار حيث القى حجة اإلسالم الشيخ زهري 

االسدي كلمة ادان فيها تلك االعتداءات.
هذا واصدر املعتصمون بيانًا تاله يف جتمع املعتصمن فضيلة الشيخ وائل البديري.

 مراسم احياء ذكرى استشهاد اإلمام الرضا
أحيى مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظّله يف قم املقدسة ذكرى استشهاد االمام 

.علي بن موسى الرضا
ووكالء  دينية  شخصيات  و  العظام  املراجع  بيوتات  مندوبوا  املناسبة  حضر  وقد 
مساحته يف لندن و دمشق. وألقيت بهذه املناسبة كلمات خلطباء تناولت شخصية االمام 
الرضا  و دوره يف فضح حكام بين العباس الذين مجعوا حوهلم اصحاب البدع و 

املتصّوفة و الزنادقة امللحدين.

جيدر بنا أن ال نغفل عن مسؤولية وال ية أهل البيت
زار مجع من أهالي مدينة يزد اإليرانية املرجع الشريازي دام ظله يف بيته املكّرم مبدينة 
قم املقدسة، وألقى حجة اإلسالم واملسلمن السيد حسن الشريازي على مسامعهم 
ُتُه ما َزكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد  كلمة قّيمة استهّلها بقوله تعاىل )َوَلْو ال َفْضُل اهللهَِّ َعلَْيُكْم وَرمْحَ

 جملس العزاء ليلة وفاة النيب

وفد من كاشان

إعتصام علماء وطالب كربالء املقدسة

بيت املرجع الشريازي 

 جملس العزاء يوم استشهاد اإلمام الرضا
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حسينية بيت الزهراء  النسوية

حسينية بيت الزهراء  النسوية

يٌع َعلِيٌم( . َأَبدًا َولِكنهَّ اهللهََّ ُيَزكِّي َمْن َيشاُء َواهللهَُّ مَسِ
وكان من مجلة خطابه هو: إن املقصود من )فضل اهلل( يف اآلية الكرمية هو موالنا 
رسول اهلل ، واملقصود من )رمحته( هم أهل البيت األطهار ، كما صّرحت 

. بذلك األحاديث والروايات الشريفة املروية عنهم

من نشاطات حسينية بيت الزهراء  النسوية
خالل  العزاء  جمالس  املقدسة  قم  مدينة  يف   الزهراء بيت  حسينية  أحيت 
شهري حمرم احلرام وصفر املظفر سنة1430للهجرة، وقد شهدت اجملالس حضورًا 

غفريًا من املؤمنات.
وقد شاركت يف إحياء اجملالس العديد من اهليئات منها:

.1.- هيئة خادمات الزهراء
.2.- هيئة السيدة زينب

. 3.- هيئة اإلمام السجاد
.4.- هيئة السيدة سكينة

.5.- هيئة السيدة فاطمة الصغرى
6.- هيئة عشاق كربالء.

. 7.- هيئة اإلمام الرضا
. 8.- هيئة اإلمام صاحب الزمان

. 9.- هيئة أبي الفضل العباس
.10.- هيئة أصحاب الكساء

. 11.- هيئة خدمة أهل البيت
 . 12.- هيئة اإلمام حسن اجملتبى

معرض القلوب اجلزوعة
أقام مجع من الشباب الكربالئين يف مدينة قم املقدسة معرضًا حتت عنوان ) 

القلوب اجلزوعة( وذلك يف حسينية دار احلسن، وقد ضم املعرض ما يلي:
اإلسالمية،  البالد  خمتلف  يف  احلسينية  الشعائر  إحياء  عن  متنوعة  صور   .1

ومنها صورة مسري املرجع الشريازي حافيًا يوم العاشر من حمرم احلرام.
2. صور خمتلفة للمشاة من زوار حرم أبي عبداهلل احلسن يوم األربعن.

3. غرفة خاصة لألطفال عرض فيها صور غري ملونة فيها رسوم حول الشعائر 
احلسينة وغريها لكي ينشغل األطفال بتلوينها.

ذكرى استشهاد اإلمام احلسن العسكري  يف بيت املرجع الشريازي 
أقيمت جمالس العزاء يف بيت املرجع الشريازي دام ظله  مبناسبة ذكرى استشهاد اإلمام 

. احلسن العسكري
وقد حضر اجملالس العلماء والفضالء وطالب احلوزة العلمية، وضيوف من أمريكا 

 . واخلليج والعراق، ومجع من املؤمنن واحملّبن آلل بيت رسول اهلل
الصادقي،  والشيخ  منفرد،  نظري  الشيخ  واملسلمن  اإلسالم  املنرب حجج  ارتقى 
وحتّدثا عن سرية موالنا اإلمام العسكري وفضائله ودوره  يف احلفاظ على الدين 
ورّد أباطيل املنحرفن والضاّلن، وماالقاه  من أذى وظلم من حّكام بين العباس 

لعنة اهلل عليهم. 

جملس عزاء يف مؤسسة الرسول األكرم الثقافية
أقامت مؤسسة الرسول األكرم  الثقافية جملس عزاء يف مقّرها مبدينة قم 

. املقدسة مبناسبة ذكرى استشهاد اإلمام احلسن العسكري
الدينية  الشريازي،والشخصيات  املرجع  مكتب  من فضالء  اجمللس مجع   حضر 

جملس العزاء يوم إستشهاد اإلمام العسكري  ـ قم املقدسة

معرض القلوب اجلزوعة

 جملس العزاء يف مؤسسة الرسول األكرم
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ذكرى شهادة اإلمام العسكري يف مكتب كربالء املقدسة

ألهل  واملوالن  املؤمنن  من  ومجع  إيييران،  خارج  من  وضيوف  واإلعالمية،  والثقافية 
. البيت األطهار

بدأ اجمللس بقراءة زيارة عاشوراء الشريفة، وزيارة موالنا اإلمام احلسن العسكري 
. ثم ارتقى املنرب حجة اإلسالم السيد حممد احليدري

 إحياء ذكرى شهادة اإلمام العسكري مبكتب املرجع الشريازي 
برجمته  ضمن  املقدسة  كربالء  يف  ظله  دام  الشريازي  الديين  املرجع  مكتب  قام 
إلحياء املناسبات الدينية، قام باحياء ذكرى الشهادة املفجعة مبجلس عزاء ومن ثم 
زيارة عاشوراء سيد الشهداء  وقد اعتلى املنرب اخلطيب احلسيين فضيلة الشيخ 

ابو امحد الناصري.

زوار من مدينة النجف األشرف
قام بزيارة املرجع الشريازي دام ظله مجع من الزّوار العراقين، أعضاء )موكب 
خّدام أهل البيت( برفقة عوائلهم، من مدينة النجف األشرف، على مشّرفها صلوات اهلل 
وسالمه، وألقى حّجه اإلسالم واملسلمن السيد حسن الفالي كلمة فيهم حول )معرفة 

مقام أهل البيت األطهار  والتمّسك بهم والدفاع عنهم وبيان مظلوميتهم(.

زوار من مدينة النجف األشرف يف بيت  املرجع الشريازي

افتتاح القّبة ومنارتي الروضة العسكرية املطهرة
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تطّرق املرجع الشريازي دام ظله    يوم التاسع من شهر ربيع األول خالل درسه )خارج 
الفقه(  إىل مناسبة اليوم املذكور، فقال: 

ورد يف اخلرب املعترب حول اليوم التاسع من ربيع األول بأنه يوم عيد أهل البيت ، وقد 
ذكرت سابقًاـ  وعلى سبيل منع اخللوـ  قرائن عديدة حول اعتبار تلك الرواية، فرواية أمحد 

بن إسحاق معتربة يف )الال اقتضائيات( وأيضًا كون اليوم املذكور عيدًا.
وبالتالي الرواية معتربة إما سندا ـ وهي كذلك ـ أو من باب التسامح يف أدلة السنن.

وقد صّرح الفقيه األصولي املريزا النائيين يف موارد وفروع عديدة من الفقه أنه: إن 
كانت لدينا رواية ضعيفة وعمل بها مجاعة من األصحاب، فيكون عملهم جمرباً لضعفها 
وتكون معتربة. وال ننسى أن تعبري )مجاعة من األصحاب( خيتلف عن تعبري )املشهور( 

املــشــهــور من وعن )كّل األصحاب( وقد عمل بذلك 
استحباب  مسألة  يف  الفقهاء 

الغسل يف اليوم املذكور.
أما قاعدة التسامح ـ 
وهي الوجه األخر لصحة 
الــروايــة املــذكــورة ـ فلها 

موارد عديدة أما أمحد بن 
حممد بن احلسن بن الوليد 
فــلــيــس لـــه تــوثــيــق خـــاص، 
حول  العلماء  اختلف  لذلك 
كون الرجل ثقة أو ال، ولكنه 
ُعّد معترباً عند مجاعة وأنا 

منهم.
النائيين  فــاملــرحــوم 
أفتى  يوّثقه ومع ذلك  ال 
باستحباب تلك الصالة.

هذه  أن  خيــفــى  وال 
الــــصــــالة هــــي صـــالة 

إال  تنقل  ومل  جديدة 
عــن طــريــق أمحــد بن 

فقد  الوليد،  بن  احلسن 
به  بــأس  وال  النائيين:  قــال 

بعد جرب الرواية بعمل بعض األصحاب وبعد التسامح يف أدلة السنن..
وذكر النائيين وجهني هلذا العمل: اجلرب السندي، وقاعدة التسامح يف أدلة السنن 
)أي حتى لو قلنا ال يستفاد من قاعدة التسامح يف األدلة باستحباب تلك الصالة، فجرب 

السند هو الوجه األخر هلذه الرواية(.
إذن: رواية أمحد بن إسحاق معتربة على ضوء تلك األدلة الثالثة، ويف هذه الرواية 

. املعتربة مت وصف التاسع من ربيع األول بأنه يوم عيد أهل البيت
وقال مساحته: لدينا عيدان: عيد التوّلي وهو عيد الغدير، وعيد الترّبي وهو يوم 

التاسع من ربيع األول . 
وإذا راجع األخوة الفضالء كتب الصرف واللغة لوجدوا أن صيغة )تفّعل( تستخدم، 
غالبًا لـ)إظهار( شيء ما وليس جملّرد االعتقاد بذلك الشيء. وبعبارة: إن املعنى الغالب 

لـ)تفّعل( هو اإلظهار العملي.
إذن هنا ُيستلزم أمران: 

التوّلي  وهما  والبغض  احلــّب  إظهار  والثاني:  والبغض.  احلــبّ  على  التوّفر  األول: 

والترّبي.
وأضاف مساحته: إن صيغة )تكّسب( و)تصّدي( و)تعّلم( وأمثاهلا كّلها تدّل على أن 
ماّدة تفّعل ترتبط باألمور اليت تظهر يف اخلارج كعمل وسلوك. فإذا مل يتّم إظهار التوّلي 

والترّبي فليس هنالك يف الواقع ال توّلي وال ترّبي.
  وأردف مساحته: إن للتوّلي والترّبي يف الثقافة اإلسالمية ويف روايات أهل البيت
أهمية خاصة ومرتبة عالية وفريدة. وهلذه األهمية عّد العاّلمة اجمللسي التوّلي والترّبي 
من أصول الدين، )طبعًا ال بأس بدرجها يف فروع الدين عند تعليم املبتدئني(. ولدينا بهذا 
اخلصوص روايات عديدة ومتواترة كثرية، ومنها رواية أمحد بن اسحاق التالية عن موالنا 

رسول اهلل  عن اهلل تبارك وتعاىل: 
ثواب  اليوم حمتسبًا  ذلك  يف  تعّيد  من  ألحبوّن  مكاني  يف  وعلّوي  وجاللي  »بعّزتي 
رمحه،  وذوي  أقربائه  يف  وألشفعّنه  اخلافقني، 
ــدّن يف ماله إن وّســع على نفسه وعياله  وألزي
فيه، وألعتقّن من النار يف كّل حول يف مثل 
ذلك اليوم ألفاً من مواليكم وشيعتكم، 
مشكورًا،  سعيهم  وألجــعــلــّن 
وذنبهم مغفورًا، وأعماهلم 

مقبولة«.
ـــد(  ـــّي ـــع فـــلـــفـــظـــة )ي
شاهد  الــــروايــــة  هــــذه  يف 
آخــر على ما ذكــرنــاه حول 
معناه  فالتعّيد  )الــتــفــّعــل(. 
ربيع  التاسع من  نعّيد يف  أن 
األول ونظهر السرور والفرح. 
فال يكفي أن نعتقد بكون هذا 
اليوم عيداً يف القلب فقط وال 
يصدق عليه التعّيد. بل علينا 
اليوم  تعّيدنا يف هذا  نظهر  أن 
وأن نعمل باألعمال اليت نعملها يف 
باقي األعياد. وكّل من ميتثل لذلك 
فسيتقّبل اهلل أعماله وينعم عليه بهدية. أي إن 
هذا العمل هو من أسباب قبول الصالة والصيام وباقي األعمال. فأداء الصالة ال يكفي 
لقبول الصالة. فرّب مصٍل تكون صالته غري مقبولة عند اهلل تعاىل ولذلك ال يكتب له 
األجر يف صحيفة أعماله. فقد ذكرت الروايات الشريفة أن صالة العبد يقبل منها ما كان 
املصّلي حاضر القلب والذهن. فيوم القيامة يرى العبد أن نصف صلواته أو ربعها أو جزءًا 
قلياًل منها كتبت مقبولة، والباقي غري مقبولة ألنها مل تكن عن حضور القلب والذهن. 

ومثل هذا العبد ال يعاقب لكن أجره يكون قلياًل وبنسبة الصالة املقبولة.
وأّكد دام ظله   : إن التعّيد يف هذا اليوم الذي عّد يف الرواية املعتربة )عيد أهل البيت( 
هو من األمور اليت تقبل بواسطتها أعمالنا. وبالطبع كلُّ يعّيد حسب شأنه. فالفقري ميكنه 
ذلك حتى بشراء شوكوالته واحدة البنه الصغري ويصدق عليه التعّيد، ولكن الغيّن والثري 

إذا عمل بنفس ما عمله الفقري فال يصدق عليه التعّيد.
ويف ختام كلمته قال مساحته: أبارك هذا العيد للمؤمنني واملسلمني مجيعًا، وأسأل 
اهلل تعاىل حبّق فاطمة الزهراء أن نكون املثل األعلى والنموذج األبرز للتعّيد يف هذا 

اليوم. وصّلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

املرجع الشريازي دام ظله: 
 التاسع من ربيع األول يوم عيد أهل البيت
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يقيم برناجمه السنوي يف ذكرى ميالد الرسول مركز سيدالشهداء
أقام مركز سيدالشهداء الثقايف يف كربالء املقدسة احتفااًل بهيجًا حضره مجهور 
غفري من املوالني، وقد ألقى األستاذ السيد حسني الطويل حماضرة تربوية حول شخصية 

.النيب

مجوع املؤمنني يهنئنون املرجع الشريازي مبيالد النيب
الرسول  ميالد  بذكرى  وهنئوه  الشريازي  املرجع  والفضالء  العلماء  من  العديد  زار 
األكرموحفيده اإلمام الصادق، وقد توج مساحته بهذه املناسبة عدد من طالب 

العلوم الدينية.

مكتب املرجع الشريازي بدمشق حيي ذكرى ميالد الرسول األعظم
 األعظم الــرســول  ميالد  ذكــرى  دمشق  مبدينة  الــشــريازي  املرجع  مكتب  أحيى 
العلماء منهم آية اهلل  وحفيده اإلمام الصادق ، وقد شارك يف احلفل العديد من 

السيد مرتضى الشريازي.

املؤمنون يهنئون املرجع الشريازي

حفل مركز سيد الشهداء   الثقايف ـ كربالء املقدسة

حفل مؤسسة اإلمام الصادق  ـ الدامنارك

حفل مكتب املرجع الشريازي ـ دمشق

احتفالية والدة نيب الرمحة يف كربالء املقدسة 
مبشاركة حجة اإلسالم واملسلمني السيد باقر الفالي

مبناسبة ذكرى الوالدة املباركة للرسول االعظم حممد بن عبد اهلل  يف السابع 
عشر من ربيع االول اقيم يف مطعم حسني العائلي يف حي احلسني بكربالء املقدسة حفاًل 
منصة اخلطابة  اعتلى  ثم  احلكيم  الذكر  من  آيــات  بتالوة  احلفل  افتتح  بهيجًا حميث 
اخلطيب احلسيين البارع حجة اإلسالم واملسلمني السيد حممد باقر الفالي منطلقاً من 

لت:22. قوله تعاىل: »ُقل الَ َأْسَأُلُكْم َعلَْيهيِ َأْجراً إيِالَّ امْلََودََّة يفيِ اْلُقْرَبى « ُفصِّ
شارعًا يف بيان صفات رسول االنسانية العظيم ومبا متيز به من خصال محيدة اعتلى 

من خالهلا قمة اهلرم االخالقي يف تاريخ االنسانية
وان من حق الرسول علينا ابراز فضله فينا ومكانته عندنا فينبغي تسمية شوارع 

ومسشفيات ومؤسسات و... بأمسه.
وقد ختم كلمته باملناسبة السعيدة بأبيات مديح حبق الرسول  بعد ذلك مت 
توجيه عدة اسئلة اىل اجلهور املشارك باالحتفالية، لتوزع اجلوائز باملناسبة على اصحاب 

االجابات الصحيحة.
هذا وحضر احلفل عدد من الشخصيات الدينية واالجتماعية والسياسية فضاًل عن 

اجلمهور الغفري.

يف الدامنارك حتي ذكرى ميالد النيب مؤسسة اإلمام الصادق
 يف الدامنارك مهرجانًا بذكرى ميالد النيب أقيم يف مؤسسة اإلمام الصادق
الشعراء  مقدمتهم  ويف  املسلمة  اجلاليات  من  العديد  فيه  شاركت   الصادق واإلمــام 

واألدباء والرواديد.
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برعاية مساحة املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي 
دام ظله ، وبإشراف مباشر من )جلنة سيد الشهداء  يف الكويت(، مت افتتاح )مركز 

سيد الشهداء عليه الصالة والسالم يف مدينة اسطنبول( الرتكية. 
تزامن االفتتاح مع احتفال املسلمني يف العامل بذكرى املولد النبوي الشريف ، وقد 
حضر احلفل  مجع غفري من أتباع أهل البيت الطاهرين ، منهم وفد من املرجعية 
الدينية املباركة، والعاّلمة الشيخ يوسف مال هادي، أحد مؤسسي املركز، وعدد من 
ممثلي وسائل اإلعالم، وتضّمن فقرات عديدة، بدأت بتالوة معطرة آيات كتاب اهلل 

اجمليد تالها فضيلة الشيخ حامد توران.
ثم ألقى مدير املركز فضيلة الشيخ حممد سجاد كلمة باملناسبة. 

بعدها ألقى احلاج فيصل بوعليان كلمة جلنة سيد الشهداء ، وبعده 
 يف  البيت  أهل  الشيخ علي بالل مدير )مركز  تقّدم فضيلة 

املشرفة  اللجنة  جهود  على  فيها  أثنى  بكلمة  أنطاكيا( 
ومساعيها اخلرية يف اجملال التبليغي. 

دده  األســتــاذ حممد  ألقى  ثــم 

تقرير مصّور عن مراسم
افتتاح مركز سيد الشهداء يف اسطنبول

كلمة العلويني الشيعة، وألقى األستاذ احملامي وكل أركان كلمة باملناسبة، أعقبتها كلمة 
فضيلة الشيخ علي عرفان مدير )مركز واليت يف مدينة أدنه الرتكية(. 

احلسيين  صــادق  السيد  العظمى  اهلل  آيــة  الديين  املرجع  بكلمة  احلفل  واختتم 
الشريازي دام ظله  ألقاها حجة اإلسالم الشيخ جالل معاش.
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قام بزيارة املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله مجع من األخوات واإلخوة من مدينة طهران يف بيته املكّرم مبدينة قم املقدسة 
فأفاض مساحته عليهم بإرشاداته القّيمة، وقال:

إن )الوادي األمين( هو وادي مدفن األموات يف مدينة كربالء املقدسة، وأما الذي يف مدينة النجف األشرف فهو )وادي السالم(. ومبا أن وادي السالم مّسي بهذا االسم 
قبل استشهاد موالنا اإلمام أمري املؤمنني وقبل أن يدفن فيه ، لكن شاء التقدير اإلهلي أن يكون موضع هذين املدفنني بني احلرمني، أي بني مرقد موالنا اإلمام أمري املؤمنني 

ومرقد موالنا اإلمام احلسني . وكل من يذهب إىل كربالء من النجف أو بالعكس فإنه ميّر يف طريقه على هذين الواديني. 
وقال مساحته: إن الذين وافاهم األجل قد انتهت حياتهم ورحلوا إىل عامل آخر، ومل يبق منهم سوى أمل الفراق، ورغم ما للفراق من أمل جيدر بذويهم أن ال يشغلوا فكرهم 

بذلك كثريًا، بل عليهم أن يطلبوا من أمواتهم الذين نالوا حظ الدفن يف الوادي األمين أو يف وادي السالم بأن يدعوا هلم بنيل توفيق الدفن يف أحد الواديني. 
وأّكد دام ظله بعد أن ذكر احلديث الشريف الوارد عن موالنا اإلمام أمري املؤمنني  حول املؤمنني والصاحلني الذين رحلوا عن الدنيا: »وألن يكونوا عربًا أحّق من أن يكونوا 

مفتخرًا« ، بقوله:
إن هذه الدنيا عرّب عنها باملمر واجملاز الذي جيتازه اإلنسان إىل عامل احلقيقة واخللود. فعلى املؤمنات واملؤمنني مجيعًا، وباألخّص الشباب واألشبال، أن يهتموا ويسعوا ملا 
ينفعهم وينجيهم يف عامل اخللود وهو عامل اآلخرة. فمهما عاش اإلنسان يف الدنيا فعليه أن يسعى آلخرته، فإن كل ما جينيه وما حيّصله اإلنسان يف اآلخرة فهو نتيجة ما يعمله 

يف الدنيا. 
يقول القرآن الكريم: »فمن يعمل مثقال ذّرة خريًا يره، ومن يعمل مثقال ذّرة شرًا يره«، فيجدر باإلنسان أن يعمل يف الدنيا ما حيصل به اجلنة يف اآلخرة، وأن حيذر من عمل 

ما يكون عاقبته غري اجلنة.
ويف نهاية حديثه خاطب مساحته ذوي املرحومني بقوله: إنين أعّزيكم وأسأل اهلل تعاىل لكم الصرب وألمواتكم األجر، واعلموا أن زيارة موالنا اإلمام احلسني  هلا من 

اهلل تعاىل أجرًا كبريًا، وهذا األجر يتضاعف مبقدار ما يالقي الزائر يف طريقه من املشّقة واخلوف واألذى. 

املرجع الشريازي: كل ما حيّصله املرء يف اآلخرة فهو نتيجة عمله يف الدنيا

الذكرى السنوية األوىل لكرمية املريزا مهدي الشريازي  بقم املقدسة
أقيم جملس الفاحتة على روح املرحومة العلوية الفاضلة كرمية آية اهلل العظمى السيد مريزا مهدي احلسيين الشريازي قّدس سّره الشريف، وحرم آية اهلل السيد كاظم 

املدّرسي رمحة اهلل عليه، مبناسبة مرور سنة على وفاتها، وذلك يف مسجد اإلمام زين العابدين  يف مدينة قم املقدسة.
حضر هذه املراسم السادة األجالء من آل املدرسي، وآل القزويين، والسادة األفاضل من بيوتات املراجع األعالم، والعلماء، وفضالء وأساتذة وطالب احلوزة العلمية، 
والشخصيات االجتماعية والثقافية، وعدد من وكالء مساحة املرجع الشريازي دام ظله من السعودية، وضيوف من العراق وسورية وسلطنة عمان، ومجع من املؤمنني من قم 

املقدسة وطهران وباقي املدن اإليرانية.
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احلسينية الكربالئية يف مدينة أصفهان  حتيي ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء 
مبناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الكربى فاطمة الزهراء  )على رواية استشهادها بعد 45 يومًا من بعد استشهاد موالنا رسول اهلل ( أقام )هيئة حمسنية( 
جمالس العزاء ملّدة مخس ليالي يف احلسينية الكربالئية مبدينة أصفهان، حضرها مجهور غفري من املؤمنني واحملّبني آلل الرسول األطهار ، وفضالء وطالب احلوزة العلمية، 
والعديد من الشخصيات االجتماعية والثقافية والعلمية، و قد ارتقى املنرب يف هذه املناسبة اخلطيب املفّوه حّجة اإلسالم واملسلمني الشيخ مرتضى الشاهرودي و عدد من الرواديد 

احلسينيني.

ندوة حول ازدياد حاالت الطالق يف السويد
موضوع  حول  نــدوة  السويدية  ماملو  مدينة  يف  الدينية  العلوم  طلبة  جملس  أقــام 
)ازدياد حاالت الطالق يف السويد(، حضرها مجع من العلماء والفضالء والشخصيات 
واملؤمنني، كان منهم وكالء املرجع الشريازي دام ظله يف السويد حجة اإلسالم السيد 

علي القطيب املوسوي وحجة اإلسالم الشيخ عبد الواحد البصري. 
ابتدأت الندوة بتالوة معطرة من آيات القرآن الكريم. 

ثم حتّدث مدير اجللسة السيد علي القطيب املوسوي حيث أشار يف مستهّل حديثه 
وباختصار عن أهداف الندوة, ثم بنّي أسباب االختالفات اليت تنشب داخل العائلة ثم 
 ) كانت كلمة للشيخ عبد الواحد البصري إمام )مصّلى وحسينية خّدام احلسني
بعده جاء دور األستاذ السيد أمحد الصائغ ثم حتّدث اخلطيب احلسيين السيد علي 

احلسين.
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املرجع الشريازي يف مجع من أهالي مشهد: 
 إسعوا ان ترددوا اموركم كلها إىل اهلل وأهل البيت

إذا قطع املرء طمعه عّما يف أيدي الناس، ورّد أمره إىل اهلل عّز وجّل وأهل البيت األطهار 
، فإن اهلل تعاىل وأهل بتيه سيضمنان له منافع وفوائد كثرية، ويرزقه اهلل سبحانه من 

حيث ال حيتسب.
هذا ما أّكده املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي 
دام ظله يف توجيهاته القّيمة اليت ألقاها جبمع من الفضالء واملؤمنني القادمني من مدينة 
مشهد املقدسة لزيارة املرقد الطاهر ملوالتنا فاطمة املعصومة  يف ذكرى استشهادها، 

وذلك يف بيته املكّرم مبدينة قم املقدسة.
وقال مساحته أيضًا: إن قطع الطمع عّما يف أيدي الناس ليس معناه أن جيلس اإلنسان 
يف بيته دون سعي وعمل، بل عليه أن يسعى ويعمل دومًا ويعلمـ  بإميان راسخـ  يف الوقت نفسه 

أن كل األسباب الظاهرية مرّدها إىل مسبب األسباب احلقيقي وهو اهلل سبحانه وتعاىل.
وأضاف مساحته: إن اهلل سبحانه جعل املعصومني األربعة عشر  الوسيلة إليه يف 
الدنيا واألخرة. فكل من يعتقد بذلك وجيعلهم  وسيلته إليه تعاىل، ويتوّسل إىل اهلل بهم 

لقضاء حوائجه املادية واملعنوية، فستحظى حياته براعيتهم . فالذين يعيشون جبوار موالنا اإلمام الرضا  عليهم بأن يعلموا بأن املعصوم هو من جعل اهلل سبحانه يف إرادته 
وبيده مقادير الكون والوجود كّله. وهذا ما نقرأه يف زيارة اجلامعة الكبرية الشريفة: »إرادة الرّب يف مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم«. 

املرجع الشريازي يف مجع من أهالي أصفهان:
األخالق احلسنة توصلكم إىل مقام الصائم القائم

قام مجع من املؤمنني والشباب من مدينة أصفهان بزيارة املرجع الديين مساحة آية 
اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله يف بيته املكّرم مبدينة قم املقدسة 
واستمعوا إىل توجيهاته القّيمة اليت استهلها مساحته باحلديث النبوي الشريف: »إن العبد 

لينال حبسن ُخُلقه درجة الصائم القائم«
  وقال مساحته: حسب احلديث الشريف الذي ذكرته آنفًا عن موالنا رسول اهلل
فإن بعض األشخاص يبلغون درجة الصائم القائم بالتزامهم بالفرائض والواجبات فقط 
ودون أن يكدوا أو يتعبوا، وهم الذين يتحّلون باخللق احلسن. أي يتعاملون بأخالق حسنة 
يسيئون  الذين  مع  وحتى  وأرحامهم  وأقاربهم  وأوالدهم  وزوجاتهم  وأمهاتهم  آبائهم  مع 

اخُللق معهم.
وأوضح مساحته: الشك أن اخُللق احلسن الينحصر يف بشر الوجه وطالقته بل من 
مصاديقه الصرب والتحّمل واحللم وكظم الغيظ والوفاء والصدق والعفو وماشابه ذلك من 

الفضائل.
وأّكد دام ظله: أوصيكم بأمرين:

األول: صّمموا على أن يكون ُخلقكم حسنًا مع اجلميع، ومن يصمم ينل التوفيق، والعكس بالعكس أيضًا. وإذا غفل أحدكم أحيانًا وتعامل ـ المسح اهلل ـ خبلق سيئ مع شخص 
ما فليستغفر اهلل سبحانه، وكلما تكّرر ذلك منه فليستغفر ويصّمم على عدم تكراره.

الثاني: رّغبوا اآلخرين وشّجعوهم على أن يتحلّوا باخللق احلسن، وباألخص األقربني إليكم، ومن تربطكم به رابطة صداقة أو حمّبة قوية. 

وجودكم يف مدينة قم املقدسة 
خري فرصة لتحصيل الدروس

دام ظله مجع من  الــشــريازي  بــزيــارة املرجع  قــام 
الطلبة األفارقة يف قم املقدسة و ألقى حجة اإلسالم 
واملسلمني السيد حسني الشريازي فيهم وتعرض فيها 
إىل السعي وبذل اجلهود لتحصيل الدروس املفيدة من 
سرية رسول اهلل  وحتصيل احلكمة غاية الرساالت 

القصوى.
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 احتفال السنوي الثالث للتكليف الشرعي بتكريم 350 فتاة
أقامت مؤسسة املعصومني األربعة عشر يف كربالء املقدسة حفلها السنوي الثالث 
ثالمثائة  بتكريم  وقامت  ابنيت(   يا  عفافك  )حجابك  شعار  الشرعي حتت  للتكليف 
ومخسني فتاًة وقد استهل احلفل بتالوة آي من الذكر احلكيم ومن ثم ابتدأت الفعاليات 
املتنوعة للحفل منها عدد من األناشيد اإلسالمية بأداء الفرقة اإلنشادية يف املؤسسة 

وألقى حجة اإلسالم الشيخ عبد الرضا معاش كلمة باملناسبة.
العتبة  أمني عام  ـ  الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد  واملسلمني  وألقى حجة اإلسالم 

احلسينية املطهرة ـ باملناسبة.
 

مؤسسة فاطمة الزهراء تساهم بتجهيز زواج 55 شابًا وشابة
بن  جعفر  اإلمــام  الــوالدة  ومبناسبة  املبارك  النبوي  املولد  احتفاالت  مع  إقرتانًا 
حممد الصادق عليهما السالم أقيم يف كربالء املقدسة حفل توزيع جتهيزات زفاف 
مخس ومخسني شابًا وشابة مبشاركة مؤسسة فاطمة الزهراء اخلريية لتزويج العزاب 
من  عدد  وكذلك مبشاركة  التجهيزات  وتقديم  احلفل  يف  الفعال  األثر  هلا  كان  اليت 
الثقافية وجلنة سيد الشهداء اخلريية وعدد  املؤسسات اخلريية كهيئة حممد األمني 

من التجار.

حفل بهيج مبناسبة ذكرى مولد اإلمام العسكري
أقامت )هيئة خّدام اإلمام احلسني ( يف مدينة ماملو ـ جنوب السويد، حفاًل 
، حضره مجع من  العسكري  اإلمام احلسن  بهيجًا مبناسبة ذكرى والدة موالنا 

أتباع أهل البيت  والفضالء. 
وقد كانت لفضيلة حجة اإلسالم السيد علي القطيب املوسوي كلمة حتّدث فيها عن 
جوانب من سرية موالنا اإلمام احلسن العسكري، وما عاناه  وذرية موالنا رسول 

اهلل من الظلم واحملن واملصائب من سالطني بين العباس.

الذكرى األوىل لرحيل كرمية 
السيد مريزا مهدي الشريازي يف كربالء املقدسة

 مبشاركة مكتب املرجع الشريازي دام ظله يف كربالء املقدسة أقام مكتب آية اهلل 
العظمى السيد حممد تقي املدرسي جملس فاحتة إحياءًا للذكرى السنوية األوىل لرحيل 
كرمية املرجع الديين السيد مريزا مهدي الشريازي قدس سره وحبضور عدد من علماء 

وخطباء ووجهاء وأهالي مدينة كربالء املقدسة.
 

 برنامج قرآني من إعداد هيئة القرآن احلكيم 
برعاية قناة الزهراء الفضائية

إمتثااًل ألوامر الشريعة الغراء يف احلث على تعلم القرآن وتعليمه قامت هيئة القرآن 
م بثالثني حلقة  احلكيم واالمور اخلريية يف كربالء املقدسة بإعداد برنامج قرآني ُنظِّ
املطهرة(  احلسينية  العتبة  يف  واملــؤذِّن  )املقريء  الصّراف  مصطفى  احلــاج  بإشراف 
حيث جيري تصوير ثالث حلقات اسبوعيًا يف األيام األحد واإلثنني واخلميس ويف مرقد 

العالمة أمحد بن فهد احللي قدس سره الشريف.
أمري  النازلة حبق  اآليــات  تــالوة  كان  الربنامج  احملــاور  أحد  اّن  بالذكر  وجديد 
املؤمنني  وبيانها اعتماداً وبشكٍل أساسي على كتاب »علي يف القرآن«  لسماحة آية 

اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله.
 

حفل يف مدينة ماملو ـ السويد

الذكرى األوىل لرحيل السيدة الشريازي

برنامج قرآني برعاية قناة الزهراء

احتفال للتكليف الشرعي بتكريم 350 فتاة

حفل تزويج الشباب يف كربالء املقدسة
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وفد مكتب مساحة املرجع الشريازي 
يف زيارة ملقر قناة سالم الفضائية بكربالء املقدسة

 TV زار وفد من مكتب املرجع الشريازي دام ظله يف كربالء املقدسة مقر قناة سالم
الفضائية ومتحور احلديث حول آليات العمل اإلعالمي األكثر فاعلية يف إيصال املعلومة 
الصحيحة للمتلقي وضرورة الرتكيز على ابراز جانب األهمية لكربالء املقدسة ونشر 

رسالة سيد الشهداء اإلمام احلسني  يف العامل 
هذا فيما بني كادر قناة سالم TV بأنهم بصدد العمل ألجل تأمني البث املباشر 

من كربالء املقدسة.
  

بيان مكتب املرجع الشريازي مبناسبة استشهاد 
عدد من زّوار العتبات املقدسة يف الكاظمية وخانقني

مدينة  يف    األطهار  اهلــداة  األئمة  مراقد  زّوار  من  العشرات  استشهاد  إثر 
زمر  ارتكبتها  اليت  األخرية  التفجريات  املقدسة ويف مدينة خانقني، جّراء  الكاظمية 
وأعداء  املظلوم  العراقي  الشعب  وأعــداء  والبعثيني  التكفرييني  من  والظالم  الشر 
اإلجرامية،  األفعال  هذه  فيه  أدان  بيانًا،  الشريازي  املرجع  مكتب  أصدر  اإلنسانية، 
وبنّي أن ترك حماسبة ومعاقبة بعض رؤوس الفتنة واحتمائهم مبواقعهم وببعض الدول 
األجنبية زاد يف متاديهم يف غّيهم. وألزم البيان حماسبة وحماكمة مجيع قوى اإلرهاب 

من غري متييز، مؤّكدًا إن قانون الشرع والعقل جيرى على اجلميع بال استثناء.

TV الوفد يف زيارة ملقر قناة سالم

 زار آية اهلل السيد حسن اإلمامي من مدينة أصفهان العتبات املقدسة يف العراق، وقد رافقت زيارته بعض الربامج منها:
1. زيارته ملكتب آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي دام ظله، تلبية لدعوة وفد أعضاء املكتب الذين زاروه إثر قدومة من إيران، وقد دار احلديث حول أهمية مدينة كربالء 

املقدسة ومكانتها يف النفوس ولزوم السعي والتكاتف إلبراز كربالء حبلة الئقة.
2. زيارته حلوزة ابن فهد احللي العلمية والتقائه باألساتذة والطلبة، وقد القى مساحته على مسامعهم كلمة توجيهية أكد فيها على وظائف الرسول األكرم ومنها النذار 

والعبادة اخلالصة وهجر الرجز والصرب.
  ثم إنه دعا الطلبة إىل اإلقتداء بالنيب والسري على وظائفه والتأكيد بهذين مهمني وهما:الرشد العلمي والتزكية.  

آية اهلل السيد حسن اإلمامي يزور العتبات املقدسة
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رجال حول الرسول
قال أمري املؤمنني له:»ياعمرو إّنك ملقتول بعدي 
وإّن رأسَك ملنقول وهو أول رأس ُينقل يف اإلسالم والويُل 

لقاتلك« )البحار: ج34، ص300(

:ǴƜƾǱ *
هو عمرو بن احلمق اخلزاعي بن الكاهن بن حبيب 
بن عمرو بن القني بن زراح بن عمرو بن سعد بن كعب 
بن عمرو بن ربيعة اخلزاعي. )ُأسد الغابة: ج3، ص714، 

رقم 3906(

:  *ǼƜǲǩƗ ǔǭ
قال الذهيب: بايع النيب يف حّجة الوداع ومسع 

منه. )تاريخ اإلسالم حوادث 41 ـ 60(
قيل: وهاجر إىل املدينة بعد احلديبّية، وقد صحب 
وانتقل  الكوفة،  وسكن  أحاديث،  عنه  وحفظ   النيب
الغابة،  )ُأســـد  الكوفة.  إىل  انتقل  وبعدها  مصر  إىل 

ص714، رقم 3906(

:Ǵǩ  *ǼƜǲǩƗ ƊƘǕƳ
يروى عنه: أّنه سقى النيبَّ فقال: )اللهّم 
مّتعه بشبابه( فمّرت عليه مثانون سنًة الَترى يف حليته 
رقم  ص598،  ج21،  الكمال:  )تهذيب  بيضاء.  شعرةًُ 

)4353

:  *ǼƜǲǩƗ ǰǕ ǴƦǽƴƭ
بن  عمر  قال  قال:  القتباني،  شداد  بن  رفاعة  عن 
أّمَن  احلمق اخُلزاعي: قال رسول اهلل: أّيا مؤمن 
)حلية  بــريء(  القاتل  من  فأنا  فقتله  دمه  على  مؤمنًا 

األولياء: ج9، ص24(

:ǴǲǕ ǯǷǷƗƸǩƗ *
روى عنه جبري بن نفري، ورفاعة بن شداد القتباني 
ج3، ص1174،  عبدالرب:  البن  )االستيعاب،  وغريهما. 

رقم 1909(
وهــو أحد  وكــان مّمــن ســار إىل عثمان بن عفان، 
األربعة الذين دخلوا الدار فيما ذكروا، وصار بعد ذلك 
اجلمل،  كّلها:  مشاهده  معه  وشهد   علي شيعة  من 

وصّفني، والنهروان. )نفس املصدر(

:ǨǮƪǩƗ ǫǸǽ ǴǞǡǸǭ *
)قاتل  الطوال، ص150:  أخباره  يف  الدينوري  ذكر 
عليٌّ وأصحابه ـ أصحاب اجلمل ـ وقاتل حامت حتى ُفِقئت 
وكان  اخلزاعي،  احلمق  بن  عمرو  وقاتل  عينيه،  إحدى 
من عّباد أهل الكوفة ومعه النساك قتااًل شديدًا، فضرب 
بسيفه حتى انثنى، ثم انصرَف إىل أخيه رياح فقال له 
رياح: يا أخي، ما أحسن ما نصنع اليوم إْن كانت الغلبة 

لنا(.

:ǰǾ ųǞǅ Ǽǝ ǴǞǡǸǭ *
)خــرج حجر  قــال:  املنقري  مزاحم  بن  نصر  روى 
يظهران  اخلزاعي  احلمق  بن  وعمرو  الكندي  عدي  بن 
 الرباءة والّلعن من أهل الشام، فأرسل إليهما علي
أْن كّفا عّما يبلغين عنكما، فأتياه فقاال: يا أمري املؤمنني، 
قال:  مبطلني؟  أوليسوا  قاال:  بلى.  قال:  ألسنا حمّقني؟ 
بلى. قاال: فِلَم منعتنا من شتمهم؟ قال: كرهُت لكم أْن 
تكونوا لّعانني شّتامني تشتمون وتتربؤن، ولكن لو وصفتم 
ومن  وكــذا،  كذا  من سريتهم  فقلتم:  أعماهلم  مساوئ 
عملهم كذا وكذا كان أصوب يف القول، وأبلغ يف العذر، 
ولو قلتم مكان لعنكم إّياهم وبراءتكم منهم: اللهّم احقن 
واهدهم  وبينهم،  بيننا  ذات  واصلح  ودماءهم،  دماءنا 
من ضاللتهم حتى يعرَف احلّق منهم َمْن جهله، ويرعوي 
عن الغي والعدوان َمْن هلج به، كان هذا أحبُّ إليَّ وخريًا 
ونتأدب  عظتك  نقبل  املؤمنني،  يــاأمــري  فــقــاال:  لــكــم(. 

بأدبك. )وقعة صّفني: ص103(

 *ǼǪǖǩ Ǵ ĉƜƭǷ ǠǮƮǩƗ ǰƛ ǷƸǮǕ
قال  اخلزاعي  احلمق  بن  عمرو  إّن  املؤرخون:  ذكر 
ما  املؤمنني،  أمــري  يــا  واهلل  ــي  إّن  :املؤمنني ألمــري 
أحببتَك وال بايعتَك على قرابٍة بيين وبينَك، وال إرادة ماٍل 
تؤتينيه، وال التماس سلطان ُيرفُع ذكري به، ولكن أحببتَك 
خلصاٍل مخس؛ إّنَك ابن عم رسول اهلل، وأّول َمْن 
 ،آَمن به، وزوج سيدة نساء ااُلّمة فاطمة بنت حممد
وأبو الذرّية اليت بقيت فينا من رسول اهلل، وأعظم 
رجل من املهاجرين سهمًا يف اجلهاد. فلو أّني ُكلِّفت نقل 
اجلبال الرواسي ونزح البحور الطوامي، حّتى يأتي علّي 
يومي يف أمٍر أقوّي به ولّيَك وُأوهن به عدّوك ما رأيُت أّني 

قد أّديُت فيه كّل الذي حيّق عليَّ من حِقَك. فقال أمري 
املؤمنني: »اللهّم نّور قلبه بالتقى واهده إىل صراٍط 
مستقيم ويف سفينة البحار: )إىل صراطك املستقيم(، 

ليت أّن يف جندي مائة مثلك(.
فقال حجر: إذًا واهلل يا أمري املؤمنني صّح جندك، 

وقلَّ فيهم َمْن يغّشك.
بنو  املؤمنني، حنن  أمــري  يا  وقــال:  قــام حجر  ثــّم 
ضارستنا  قد  وننتجها،  نلّقحها  الذين  وأهلها  احلــرب 
وضارسناها، ولنا أعوان ذوو صالح، وعشرية ذات عدد، 
ورأي جمّرب، وبأس حممود، وأزمتنا منقادة لك بالسمع 
وما  غّربنا،  غّربْت  وإْن  شرقنا،  شّرقْت  فإن  والطاعة، 

أمرتنا به من أمٍر فعلناه.
رأيـــَك؟(  مثل  يــرى  قومك  )أكـــّل   :علي فقال 
قال: مارأيُت منهم إاّل حسنًا، وهذه يدي عنهم بالسمع 
)أعيان  عليٌّ خري.  له  فقال  اإلجابة.  والطاعة وحبسن 

الشيعة: ج8، ص376(

:ǰǾ ĉǞǅ Ǽǝ ǠǮƮǩƗ ǰƛ  ǷƸǮǕ *
ذكر نصُر بن مزاحم يف وقعة صفِّني: ص399: إّن 
عمرو بن العاص ملا رأى الشرَّ استقبل ـ يف صفِّني ـ فقال 
له معاوية: ائِت ببين أبيَك فقاتل بهم، فإّنه إن يُك عند 
أحٍد خري فعندهم، فأتى مجاعة أهل اليمن فقال:أنتم 
بعده من  له،  يوم  الشأن، هذا  لكم  وغــدًا  الناس  اليوم 
األمر، امحلوا معي على هذا اجلمع. قالوا: نعم. فحملوا 

ومحل عمرو وهو يقول:
أكرُّ جبمٍع طّيٍب من ياْن

جّدوا تكونوا أوليآء عثمان   
إّني أتاني خرب فأشجاْن

أّن علّيًا قتل ابن عّفان   
خليفة اهلل على تبيان

رّدوا علينا شيخنا كما كان   
فُردَّ على عمرو:

أبت شيوخ مذحج وهمدان
بأْن نرّد نعثاًل كما كاْن   

خلقًا جديدًا مثل خلق الرمحن
القوم  فإّن  والرجل  دعوني  بن احلمق:  فقال عمرو 
قومي، فقال ابن بديل: دع اجلمع يلقى بعضهم بعضًا، 

فأبى عليه ومحل وهو يقول:
بؤسًا جلند ضائٍع ياِن

مستوسقني كاتساق الضاِن   
تهوي إىل راٍع هلا وسناِن

أقحمها عمرو إىل اهلواِن   
ياليَت كّفي عدمت بناني

وأنكم بالشجر من عماِن   
مثل الذي أفناكم أبكاني
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رجال حول الرسول

ثم طعن يف صدره فقتله، ووّلت اخليل، وأزال القوم 
عن مراكزهم.

ǜƭƘǆǮǩƗ ǔǝƷǷ ǠǮƮǩƗ ǰƛ ǷƸǮǕ *
خداعًا  الرماح  على  املصاحف  الشام  أهُل  رفع  ملا 
رفعها،  أمر  يف  وتكّلموا  مجاعة،   ٍّعلي على  اجتمع 
فتقّدم عمرو بن احلمق لعلي وقال: يا أمري املؤمنني، 
الباطل،  على  والنصرناَك عصبيًة  ماأجبناك،  واهلل  إّنا 
وال أجبنا إاّل اهلل عّز وجّل، وال طلبنا إاّل احلق، ولو دعانا 
غريك إىل ما دعوت إليه الستشرى فيه اللجاج، وطالت 
معَك  لنا  وليس  مقطعه،  احلــّق  بلغ  وقــد  النجوى،  فيه 
رأي. وتكّلم بعض أصحاب أمري املؤمنني مبثل هذا 

الكالم وحنوه. )وقعة صفِّني: ص482(

ǠǮƮǩƗ ǰƛ ǷƸǮǕ ƝƳƘǶǁ *
ذكر الذهيب يف تاريخ اإلسالم يف حوادث سنة 41 
ـ 60، ص88، فقال: تطّلب زياد رؤساء أصحاب حجر، 
فخرج عمرو إىل املوصل هو ورفاعة بن شداد، فكمنا يف 
جبٍل، فبلغ عامل ذلك الرستاق فاستنكر شأنهما، فسار 
مريضًا،  فكان  احلمق  بن  عمرو  فأّما  اخليل،  إليهما يف 
فركب  شابًا  فكان  رفاعة  وأّمــا  امتناع،  عنده  يكن  فلم 
ومحل عليهم فأفرجوا له، ثم طلبته اخليل، وكان راميًا 
بن  عبدالرمحن  إىل  بعمرو  وبعثوا  وانصرفوا،  فرماهم 
أّم احلكم ـ أمري املوصل ـ فكتب اىل معاوية، فكتب إليه 
معاوية: أّنه زعم أّنه طعَن عثمان تسع طعنات مبشاقص، 
وحنن النعتدي عليه، فاطعنه كذلك، ففعل به ذلك فمات 

يف الثانية.
ــة مخــســني مـــن اهلـــجـــرة.  ـــت شـــهـــادتـــه ســن وكـــان

)االستيعاب: ج3، ص1174، رقم 1909(

:ǫȆƽȃƗ Ǽǝ ĆǨ ĈǮ ćƭ ąƻƍƷ ćǧǷƍ *
بأمٍر من طاغوت  وعدوانًا  وحقدًا  قتلوه ظلمًا  فلّما 
قطعوا  اهلل(،  لعائن  آبائه  وعلى  )عليه  معاوية  زمانه 
َل من  رأسه ومحلوه إىل معاوية، وكان أّول رأس ملسلٍم مُحِ
بلد إىل بلد يف اإلسالم، وكانت زوجته آمنة بنت الشريد 
قد حبسها معاوية يف سجن دمشق زمانًا حتى وّجه إليها 
لذلك،  فارتاعت  فُألقي يف حجرها،  رأس زوجها عمرو 
ثم  جبينه  على  كّفها  ووضعت  حجرها،  يف  وضعته  ثم 
لثمْت فاه ثم قالت: )غيبتموه عيّن طوياًل ثم اهديتموه 
إليَّ قتياًل، فأهاًل بها من هديٍة غري قاليه وال مقلية(. 

)ُأسد الغابة: ج3، ص715، رقم 3906(

: ăƗǷƸǮǕ Ƹǥƶǽ  *ǰǾƾƮǩƗ ǫƘǭȃƗ
ذكر املؤرخون قالوا: كتب احلسني كتابًا إىل معاوية 
حيتجُّ عليه بقتله جّلة الصحابة واملؤمنني، كقتله حجرًا 

واّدعائه زياد بن مسّية أخًا له، وبعض موبقاته.

منه: )أَولسَت قاتل عمرو بن احلمق صاحب رسول 
جسمه،  فنحل  العبادة  أبلته  الصاحل  العبد   ،اهلل
اهلل  عهود  من  وأعطيته  أمنته  بعدما  لونه،  وأصــفــّرت 
رأس  من  إليَك  لنزل  طــائــرًا  أعطيته  لو  ما  ومواثيقه 
بذلك  وإستخفافًا  رّبـــَك  على  جـــرأًة  قتلته  ثــم  اجلــبــل، 
وأعيان   ،181 ـ  ص180  والسياسة:  )اإلمامة  العهد(. 

الشيعة: ج8، ص376(

:ǳƸƜǡ ǔǉǸǭ *
بالقرب  باملوصل  اخلــزاعــي  احلمق  بن  عمرو  قرب 
من دير األعلى، كما ذكره ياقوت يف معجم البلدان ج2، 
)وكذلك  األعلى  لدير  ذكــره  عند   5000 رقم  ص566، 
كالمه عن  الــديــارات: ص179 يف ضمن  يف  الشابشيت 
دير األعلى، قال: )وإىل جانب هذا الدير مشهد عمرو 
يّتصل  محــدان  بنو  بَنْته  ومسجد  اخلزاعي،  احلمق  بن 
أصحاب  من  وكــان  صحبة،  احلمق  بن  ولعمرو  بالقرب، 
وكان  كّلها.  مشاهده  وشهد   ، طالب  أبي  بن  علي 
معاوية طلبه دهرًا، وهو ينتقل من مكان إىل مكان، ثم 
ظفر به باملوصل، وكان قد سقي بطنه ـ أي ُأصيب بعّلة 
االستسقاء ـ واشتّدت عليه علُّته، فدّل عليه عبدالرمحن 
فكان  ـ  معاوية،  ُأخــت  ابــن  وهــو  الثقفي،  احلكم  ُام  بن 
وقتله،  باملوصل  غار  يف  فكبسه  ـ  فاسقًا  فاجرًا  كخاله 
َل يف اإلسالم  ومحل رأسه اىل معاوية، وهو أّول رأس مُحِ
من بلٍد إىل بلد، وُدفِنْت جثته يف هذا املوضع(، وكان هذا 

يف سنة مخسني.
رقم  الغابة: ج3، ص716،  ُأسد  األثري يف  ابن  قال 
3906: )وقربه مشهور بظاهر املوصل ُيزار، وعليه مشهد 
كبري، ابتدأ بعمارته أبو عبداهلل سعيد بن محدان ـ وهو 
ـ يف  ابين محــدان  الدولة  وناصر  الدولة  ابن عم سيف 
فتنة  والشيعة  السّنة  بني  وجرى   ، هـ   336 شعبان سنة 

بسبب عمارته(.

Ǵ ĉǢƮƛ ǫȆǕȁƗ ǴǩƘǡ Ƙǭ *
الطوسي عّده يف رجاله من أصحاب  الشيخ   .1
أمري املؤمنني تارًة وتارًة أخرى من أصحاب اإلمام 
 ،644 رقــم  ص70  الشيخ:  رجــال  )راجــع   احلسن

وص95، رقم 940(
2. الكّشي يف رجاله: ج1، ص248، قد أخرج أربع 
روايات ـ وهي 96 و97 و98 و99 ـ طوال يف فضله ومنزلته 

وعلو شأنه، فراجع.
ويف تعليقة السيد املريداماد على رجال الكشي قال: 
قتلة  كان من   بن احلمق صاحب رسول اهلل عمرو 
كّلها..  مشاهده   املؤمنني أمري  مع  وشهد  عثمان، 

.وأّنه من حواري أمري املؤمنني
3. ابن قتيبة يف املعارف: ص291، رقم 15: عمرو 
بن احِلمق رضي اهلل عنه هو من ُخزاعة، بايَع رسول اهلل 

يف حّجة الوداع، وصحبه بعد ذلك وروى عنه حديثًا.
أبي  بن  علي  شيعة  ومن  الكوفة،  من ساكين  وكان 
طالب. وكان مّمن سار إىل )عثمان( وشهد مع علّي 
بن أبي طالب مشاهده، وأعان ِحجر بن َعدّي، ثم 
هرب إىل املوصل، ودخل غارًا، فنهشته حّيًة فقتلته، وُبِعَث 
املوصل  عامل  فأخذ  مّيتًا،  فوجدوه  طلبه،  يف  الغار  إىل 
رأسه، فحمله اىل زياد، وبعث به زياد إىل معاوية، وهو 

ل من بلٍد اىل بلد يف اإلسالم. أّول رأس مُحِ
4. السّيد علي خان يف الدرجات الرفيعة: ص432، 
قال: )عمرو بن احَلِمق اخلزاعيـ  بفتح احلاء وكسر امليم 
ـ صاحب جليل القدر من خواص أمري املؤمنني شهد 

معه مشاهده كّلها وكان مّمن خرج على عثمان.
الذين  السابقني  من  إّنــه  شــاذان:  بن  الفضل  قال 

رجعوا إىل أمري املؤمنني(.
5. السيد التفريشي يف نقد الرجال: ج3، ص330، 
والكشي،  الطوسي،  الشيخ  ذكــره  ما  ذكــَر   :3794 رقــم 

والسّيد علي خان املدني يف الدرجات الرفيعة.
هـ   1256 املتوفى  الكاظمي  عبدالنيب  الشيخ  وذكر 
املسّمى  التفريشي،  للسيد  الرجال،  نقد  يف شرحه على 
بتكملة الرجال: ج2، ص226، عن البحار: ).. إّن عمرو 
بن احلمق كان من أمري املؤمنني مبنزلة سلمان من 

.)رسول اهلل
ج23،  ــال:  ــق امل تنقيح  يف  املــامــقــانــي  الــعــالمــة   .6
ل يف ترمجته وذبَّ عنه،  ص328، حيث رمحه اهلل فصَّ
فقال: )عمرو بن احلمق اخلزاعي من السابقني الذين 
وأصفيائه،  حواريه  ومن   املؤمنني أمري  اىل  رجعوا 
داّلــة على غاية  أخبار  فيه  وردْت  وقد   : ـ  قال  أْن  ـ إىل 
جاللته البأس بنقلها بطوهلا ملا فيها من كرامات أهل 
البيت وإبداء مثالب أعدائهم..( ونقل األخبار تفصياًل، 

فراجع.
7. احملدِّث القّمي يف سفينة البحار: ج6، ص463: 
 قال: أقول: )عمرو بن احلمق ككتف، صحَب النيب
وحــفــظ عــنــه أحـــاديـــث وكــــان ُيــعــّد مــن حــــواري أمري 
كّلها اجلمل وصّفني  املؤمنني، وشهد معه مشاهده 
والنهروان، وذكر عن بعض إّنه قال: إّن عمرو بن احلمق 
رسول  من  سلمان  مبنزلة   املؤمنني أمري  من  كان 
اهلل، ذكرُت مقتله مع مقتل حجر بن َعدّي يف نفس 
املهموم وقربه بظاهر املوصل ابتدأ بعمارته أبو عبداهلل 
الدولة يف شعبان من  سعيد ابن محدان ابن عم سيف 

سنة )336(.
بن  عمرو  ص400:  ج1،  اآلمـــال:  منتهى  يف  وقــال 
احلمق اخلزاعي، العبد الصاحل اإلهلي، من حواري باب 
علم النيب، ولقد وصل اىل املقام األسنى خبدمته 
ألمري املؤمنني، وأدرك حضوره وقد شارك يف مجيع 

حروبه، اجلمل وصفني والنهروان..(. 
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حبوث  يف  كالمه  مواصاًل   العروة صاحب  قال 
مخس الغنيمة وان اخلمس فيها سواء كان فداًء ام غريه 
هو اخلمس باملعنى األخص، مايلي: »وكذا ما يؤخذ منهم 
عند الدفاع معهم إذا هجموا على املسلمني يف أمكنتهم«

ƞǩƎƾǮǩƗ ǧƗǸǡƗ ��

اذا غنم املسلمون يف  احلروب الدفاعية غنائم  من 
الكفار فهل فيها مخس الغنيمة، او مخس املكاسب، اوال 

هذا وال ذاك وامنا يكون لالمام يضعه حيث شاء؟
قال االخ الراحل أعلى اهلل درجاته خبمس الغنيمة 
ثم  كاملشهور،  املسالة  ه��ذه  يف  الفقهية  موسوعته  يف 
اضاف:»وان خالف يف ذلك مجع« مما يدل على ان مجعًا 

من الفقهاء خالفوا املشهور يف املسألة.

ƞǾǕƘǝƴǩƗ ƙǷƸƮǩƗ Ǽǝ ƞǮǾǲǚǩƗ ƼǮƱ ƞǩƳƗ ��

وكيف كان: فانه يدل على قول املشهور مايلي:
اوالً� االطالقات، مثل اطالق قوله تعاىل: واعلموا 
أمنا غنمتم من شيء فان اهلل مخسه واطالق الروايات 
الشريفة فانها تشمل احلروب اهلجومية والدفاعية على 

حّد سواء.
غنائم  بني   األكرم الرسول  تفريق  عدم  ثانياً� 
احلروب الدفاعية- كما يف حرب ُأحد وحنني على القول 
سائر  وب��ني  الدفاعية-  احل���روب  م��ن  وحدهما  بأنهما 
الغنائم املأخوذة يف احلروب االخرى على القول بان ما 
سواهما كانت هجومية، ولو أنه فّرق بينهما لبان � 

طبقًا لقاعدة: لو كان لبان �
ثالثًا � قد حّقق يف التاريخ أّن كل غزوات  الرسول 
لنقض  ول��و  دفاعية  كانت  س��راي��اه  األكرمومجيع 
هجومية  ح��رب   منه ُيعهد  مل  وان��ه  العهد،  الكفار 
ابتدائية قط، وهو الصحيح املنصور، الن االسالم دين 
السلم والسالم وجاء غوثًا للعاملني ورمحة للناس، لذلك 
كان   األكرم الرسول  ان  مع  بقتال،  أح��دًا  يبدأ  مل 
ملن  الغلبة  تقول:  اليت  العسكرية  القاعدة  جيدًا  يعرف 

تعّرض  وقد  األوىل،  الضربة  ويوقع  االول،  النبل  يطلق 
إىل ذلك  بالتفصيل العالمة الشيخ حممد جواد البالغي 
يف كتابه)الرحلة املدرسية(، وأشار األخ الراحل إليه 
باختصار يف موسوعته الفقهية »كتاب اجلهاد«، نعم قبول 
هذا الوجه متوّقف على حصول اإلطمئنان به، وكما يبدو 
االكرم  الرسول  حروب  ويراجع  التاريخ  يتتّبع  الذي  أّن 
اهلل  واالم���ام احلسني ص��ل��وات  املؤمنني  ام��ري  واالم���ام 

وسالمه عليهم امجعني، يطمئن اليه.

ƞǮǾǲǚǩƗ ƼǮƱ ƟƗƴǽƐǭ ǰǭ ��

ويؤيد القول خبمس الغنائم يف احلروب الدفاعية، 
جم��م��وع��ة م��ن األخ���ب���ار امل���روي���ة ح���ول ح����روب النيب 
حباره  يف   اجمللسي العالمة  ذك��ر  فقد   الكريم
بعضها   الكريم النيب  بتاريخ  املختصة  األج��زاء  يف 
انها  مع  الغنائم  فيها مخس  أخ��ذ   أنه اىل  وأش��ار 

كانت حروبًا دفاعية نشري لبعضها: 

ǬƕƘǲǚǩƗ ƼǾǮƲơ ǰǭ ƧƵƘǮǱ ��

البحار� ج20،  القردة، فقد جاء يف  1� منها: غزوة 
ص5 يف اهلامش � »فأرسل رسول اهلل زيد بن حارثة 
يف مائة راكب فأصابوا العري وأفلت أعيان القوم: فقدموا 
بالعري فخّمسها رسول اهلل وقّسم ما بقي على أهل 

السرّية«.
2� ومنها: سرية فدك، ففي البحار � ج20، ص376 
فلم  معه،  وانتهى مبن   ..علي »فسار   � اهلامش  يف 
بعري،  مخسمائة  وه��ي  النعم  وس���اق  اح���دًا،  منهم  ي��ر 
لقوحًا   فعزل اخلمس وصفى رسول اهلل وألفاشاة، 

تدعى احلفدة، ثم قّسم مابقي«.
3� ومنها: غزوة قرقرة الكدر، فقد جاء يف الصحيح 
للهجوم  ان املشركني خططوا   � � ج6، ص7  من السرية 
فبلغ  املسلمني  وقتل  أهلها،  على  والزحف  املدينة  على 
اليهم،  وس��ار  القتال  ة  ع��دّ فأعّد   النيب إىل  اخلرب 
املسلمون  يبلغ  أن  قبل  وأف��ل��ت��وا  ف���ّروا  املشركني  ولكن 
مّخسها  بعري  مخسمائة  منهم  فغنموا  ال��ك��در  منطقة 

رسول اهلل وقّسم البقّية على أصحابه.

ƧƘƢǲƢƽƗ ��

وتبعهم  املشهور  ك��الم  أّن  يبدو  كما  فانه  وعليه: 
صاحب العروة تام ومل أر من حمّشي العروة خمالفًا 
له، سوى مامّر من ان األخ الراحل نقل يف موسوعته 
الفقهية يف كتاب »اجلهاد« أّن مجعًا من الفقهاء خالفوا 

املشهور يف املسألة، وقال: »وإن خالف يف ذلك مجع«.

ƞƜǾǚǩƗ ǰǭƹ ƞǾǕƘǝƴǩƗ ƙǷƸƮǩƗ ǬƕƘǲǙ ��

قال صاحب العروة: »ولو يف زمن الغيبة« يعين: أّن 
غنائم احلروب الدفاعية سواء كانت يف زمن الغيبة ام 
يف زمن احلضور ففيها اخلمس حتى ان كانت من دون 
 الن مادل على االذن منه اذن االمام املعصوم

عبارة عن أدلة تالية ال تشمل احلروب الدفاعية وهي: 
1. االمج��اع: وهو فيما حنن فيه ال معقد له حتى 
يشمل احلروب الدفاعية، مضافًا اىل تصريح مجع من 
االص��ح��اب على  بل مشهور  ب��اخل��الف،  االص��ح��اب هنا 

خالفه.
2. مرسل الوّراق القائل بانه اذا غزا قوم بغري اذن 
االمام فغنموا كانت الغنيمة كلها لالمام يضعها 

حيث يشاء، وهذا مورده الغزو، وهو غري الدفاع.
السرّية  فيها:  ج��اء  ال��يت  وه��ب  اب��ن  صحيحة   �3
يبعثها االمام وهذه ايضًا موردها السرّية وهي غري 

الدفاع.

ǫȆǦǩƗ ƞǅȆƱ ��

غنائم  يف  الغنيمة  موضوع  حتقق  أدلة  فان  وعليه: 
االنفال  موضوع  حتقق  وادل��ة  تامة،  الدفاعية  احل��روب 
فيها ق��اص��رة ع��ن مش��ول امل��ق��ام، ول��ذل��ك ق��ال صاحب 

حبوث فقهية استداللية 

غنائم احلروب الدفاعية

حسني  الشيخ  واملسلمني  اإلس���ام  ح��ّج��ة  مس��اح��ة  ك��ت��ب: 
الفدائي، وهو أحد أعضاء جلنة االستفتاء يف مكتب مساحة املرجع 
الديين آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله  بقم 
املقّدسة و أحد تامذته يف حبوث اخلارج االستداللية منذ أكثر من 

عشرين عامًا.

 ƙƘƢǦƛ ƞǢǪǖƢǮǩƗ  ǴǪǑ ǫƗƳ ǻƹƗƸǾǂǩƗ ǔƩƸǮǩƗ ƞƭƘǮƾǩ ƞǾǩȅƴƢƽȅƗ ƞǾǶǢǞǩƗ ƣǸƮƜǩƗ ƟƗƸǽƸǢơ ǰǭ ƝƸǂǕ ƞǖƽƘƢǩƗ ƞǢǪƮǩƗ
.ǠǾǢƮƢǩƗ Ƿ ǬǪǖǩƗ ƙȆǎǩ ƟƘƮǞǲǩƗ ƞǪƪǭ ƘǶǭ ĉƴǢơ ÛƼǮƲǩƗ
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العروة: فيجب إخراج اخلمس من مجيع ذلك قلياًل 
كان أو كثريًا من غري مالحظة خروج مأونة السنة على 
املكاسب وسائر  أرباح  � يف  تعاىل  ان شاء اهلل   � مايأتي 

الفوائد.

ƙƗǸƩǷ ǧƘǦǁƗ ��

املصّنف  على  العروة  بعض حمّشي  أشكل  ان��ه   ثم 
بعدم صدق الغنيمة على القليل كما لو كانت درهمًا.

وفيه: أّن الغنيمة هي كل ما ُيغنم ولو كان قلياًل، نعم 
منها  املراد  أّن  اىل  النظر  بادئ  للذهن يف  يتبادر  رمبا 

الشيء الكثري ولكنه بدوي يزول بأدنى تأمل وتدّبر.

ƘǶǮƕƘǲǙ ƼǮƱǷ ƝƷƘǙȃƗ ��

ثم ان صاحب العروة قال: »1� مسألة: إذا أغار 
بل  ف��األح��وط  أم��واهل��م  ف��أخ��ذوا  الكفار  على  املسلمون 
األقوى إخراج مخسها من حيث كونها غنيمة ولو يف زمن 

الغيبة فال يالحظ فيه مأونة السنة«.

ƞǾǲǝ ƷǸǭƗ ��

مايتضّمن  السابقة  البحوث  مطاوى  يف  مضى   .1
صاحب  على  البعض  أشكل  ول��ذا  اي��ض��ًا،  املسألة  ه��ذه 
للنظر  يبدو  ال��ذي  ولكن  ال��ت��ك��رار،  العروةبإشكال 
االغارة:  من   املاتن اراد  رمبا  اذ  تكرارًا،  ليس  انه 
اهلجوم على الغادرين من غري نشوب قتال، وذلك الن 
اإلغارة أعم من وقوع احلرب وعدم وقوعها، ولعله من 
أجل التعرض خلصوص اهلجوم واخذ الغنائم من دون 

حرب، افرد صاحب العروة هذه املسألة.
2. لقد احتاط املاتن يف كون مخس االغارة من 
الفتوى  اىل  ترقى  ثم  األخ��ص،  باملعنى  الغنيمة  مخس 
موضوع  يف  القتال  اخ��ذ  لشبهة  ذل��ك  ولعل  منه،  بكونه 
املوارد  باملعنى األخص يشمل  وانه هل اخلمس  الغنيمة 
اليت مل يتحّقق فيها القتال أو أنه مقتصر على موارد وقوع 
القتال ونشوبه؟ كما تأّمل الشيخ االنصاري يف املسألة 
وذلك يف حاشيته على رسالة لصاحب اجلواهر كان 

قد أفتى فيها باخلمس.
3. ولعله ايضًا لشبهة انصراف غنيمة دار احلرب 

اىل اليت حصلت عرب القتال، 
 العراقي احملقق  منهم  مجع،  بذلك  صّرح  كما 
اخلمس  بلزوم  املسألة  على  حاشيته  يف  ّص��رح  قد  فانه 
يكون ذلك من  أن  قّيده بشرط  ولكن  األخ��ص،  باملعنى 

توابع احلرب.

ǣƗƷƴƢƽƗ ��

لكن الشبهتني ممنوعتني ملا ذكر من ان املسألة اعم 
من وقوع احلرب وعدم وقوعها.

نعم جيب أن تكون اإلغارة جائزة كما لو كان الكفار 
من  لكونه  ب��ه،  ال��ع��روة  يصّرح  وان مل  حتى  حم��ارب��ني، 
اإلغارة  جيوز  ال  الكافر  فمطلق  وإال  الفقه،  ضروريات 
على أمواله، بل الذي يصح اإلغارة عليه هو من مل يكن 

ماله حمرتمًا  وهو الكافر احلربي.

ƞǩƎƾǮǩƗ ǧƗǸǡƗ ��

األقوال يف املسألة عديدة:
1. قول املشهور وهو: ان يف الغنائم احلاصلة باالغارة 
مخس الغنيمة باملعنى االخص، وبه قال صاحب العروة 
ومن سكت على املنت مثل: كاشف الغطاء وحفيد صاحب 
اجل��واه��ر، واحل��ائ��ري، واب���ن ال��ع��م السيد م���ريزا عبد 
اسرارهم،   وامليالني والنائيين،  الشريازي،  اهلادي 
»جممع  رسالة  يف  اجلواهر  صاحب  ذلك  اىل  وسبقهم 
املسائل« حيث أفتى يف املسألة بوجوب مخس الغنيمة 
باملعنى االخص، ومل حيّش عليه أحد من احملّشني ومنهم 
اجملّدد الكبري، والشيخ حممد تقي الشريازي، واآلخوند 
اخلراساني، وصاحب العروة، والشيخ عبدالكريم اليزدي 
ومجاعة من تالمذة الشيخ االنصاري واحملقق العراقي 
 رمحة اهلل عليهم أمجعني ما عدا الشيخ األنصاري
تقع يف  اليت  كتأّمله يف احل��روب  تأمل«  »فيه  قال:  الذي 

.زمن غيبة االمام املعصوم
احلكيم،  والسيد  اجلواهر،  صاحب  حفيد  قول   .2
الغنائم  يف  ان  وه��و:  اخل��وان��س��اري  تقي  حممد  والسيد 
احلاصلة باالغارة مخس الغنيمة باملعنى األعم وحكمها 

كسائر األرباح واملكاسب، ومل أر قائاًل به من املاضني.
 3. قول مجع من االعالم منهم الشيخ األنصاري
يف حاشيته على جممع املسائل، وّعدة من حمّشي العروة 
ومنهم السيد أبي احلسن األصفهاني والسيد الربوجردي 
االحتياط  وه��و:  مجيعًا  اهلل  رمحهم  ال��وال��د  وامل��رح��وم 

بالتأمل يف املسألة.

ǴǾǪǕ ǨǾǩƴǩƗǷ ƷǸǶǂǮǩƗ ǧǸǡ ��

قال املشهور بوجوب مخس الغنيمة باملعنى االخص 
يف الغنائم املأخوذة باالغارة، واستدلوا له بادلة عمدتها: 
اطالق الغنيمة على االموال املأخوذة من الكفار باالغارة، 
قوله  فيشمله  وسنة،  وكتابًا  واصطالحيًا،  لغويًا  اطالقًا 

تعاىل: »واعلموا أمنا غنمتم من شيء فان هلل مخسه« 

نعم، جيب أن تكون الغنيمة مأخوذة من الكافر عرب 
اإلغارة مبجّوز شرعي، وعلى قول: يلزم أن تكون الغنيمة 
مأخوذة عرب اهلجوم على الكفار ألنه القدر املتيقن يف 

املقام.
وأّما التقييد بكون الغنيمة يف احلرب فلم يدل عليه 
دليل، ال من اآليات والروايات، وال من اللغة واالصطالح، 
وغريه  البحار  من  ذكرناه  ما  اإلش��رتاط  عدم  يؤيد  بل 
من ختميس النيب الغنائم املأخوذة من الكفار من 
غري وقوع حرب وقتال، مثل غزوة القردة، وسرية فدك، 

وغزوة قرقرة الكدر.

ƝƷƘǙȅƗ ǬƕƘǲǙ ǌƕƗƸǁ ǰǭ ��

 نعم يشرتط يف اإلغارة على الكفار إذن املعصوم
ملرسل الوّراق، وصحيحة معاوية بن وهب. 

»ول��و يف زمن   :العروة ق��ول صاحب  ف��إّن  ل��ذا  و 
رضا  فيها  ال��يت حي��رز  امل���وارد  على  إّم��ا  الغيبة« حيمل 
وعدم   املعصوم رض��ا  بكفاية  وال��ق��ول   اإلمام
موارد  من  امل��ورد  ب��أّن  القول  على  أو  إذن��ه،  خصوصية 
زمن  يف   املعصوم إىل  الوصول  إّن  وحيث  احلسبة، 
الغيبة متعذر لذا ينبغي بناء املسألة على القول بكفاية 
أن  على  العام  النائب  من  االذن  أو   املعصوم رضا 
تكون املسألة من موارد احلسبة أو من باب الوالية بناًء 

على اخلالف يف ذلك. 
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  من عبق المرجعية

يولي  أن  الديين  العلم  على طالب 
عناية  واألخ��الق  بالفضائل  االل��ت��زام 
ويصب  األكرب  هّمه  جيعلها  بل  فائقة 
يتفوق  حتى  عليها  وتركيزه  اهتمامه 
فيها  مستواه  ارتفع  كلما  ألن��ه  فيها، 
ارت��ف��ع م��س��ت��وى ال���ت���زام ال��ن��اس بها 
اليت متيز  الفروق  أحد  وهذا  بالتبع، 
والفنون  العلوم  سائر  ع��ن  األخ���الق 
والفلسفة  والبالغة  واألص��ول  كالفقه 

واحلكمة واخلطابة وغريها.
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االجتهاد والتقليد ¿¿

ÝǳƸǾǙ ǺǩƑ ǓǸƩƸǩƗ ƹǸƪǽ Ǩǵ ÛǬǪǕȂǩ ǹǸƢǝ ǣƘǲǵ ǯƘǥ ƗƵƑ :ƻ �¿
ج: ال جيوز على االحوط وجوبًا.

 ÛǴƛ ǼƢǢƥǷ ǼǱƘǲƖǮǍƗ ǺǪǕ ăƊƘǲƛ ƸƱƋ ǺǩƗ ǧǷƴǖǩƗ ƳǷƍǷ ăƘǖƩƸǭ ƴǪǡƍ :ƻ �¿
ÝƞǾǖƩƸǮǪǩ ǴƢǾǪǵƍ ƠƜƦơ ƟƘǲĆǾƛ ǺǩƗ ƧƘƢƭƍ Ǩǵ

ج: إذا كان الثاني أعلم، جيوز العدول إليه.

ÝƠǾǮǩƗ ƴǾǪǢơ ǺǪǕ ƊƘǢƜǩƗ ƹǸƪǽ ǯƘǭƹ ǻƍ ǺǩƑ :ƻ �¿
ج: ما دام اجملتهد األعلم احلي يفتى جبواز البقاء.

 ƊƘǢƜǩƗ  ƊƘǾƭȁƗ  ƊƘǮǪǖǩƗ  ƹƘƩƎǝ  ǼǝǸƢǝ  Û ăƘǖƩƸǭ  ƴǪǢǽ  ǯƘǥ  ĄǄƲǁ:ƻ �¿
 ǰǭ  ǰǦǮƢǩƗ  ǫƴǖǩ  ǰǾǖǭ  ƴƭƍ  ƴǽƴƮơ  ǯǷƳ  ǬǵƗǸƢǞƛ  ǨǮǖǝ  ÛǳƴǾǪǢơ  ǺǪǕ

ÝƞǭƶǪǩ ƓƸƜǭ ǴƕƘǢƛ Ǩǵ ÛƝƸƜƲǩƗ Ǩǵƍ ǻƍƷ ǺǪǕ ǬǪǕȁƗ ƞǝƸǖǭ
ج: يكفي ذلك.

الطهارة ¿¿

 ƞǾǞǲƮǩƗ  ǰǭ  ƊƘǮǩƗ  ƶƱƎơ  ƞǾǦǾơƘǭǸơƍ  ƞǾƕƘƛƸǶǥ  ƟȅƘƾǙ  ǣƘǲǵ  :ƻ �¿
 ƧƸƲơ  Ǭƥ  ƝƸøøǭ  Ǩǥ  Ǽǝ  ƼƛȆǮǩƗ  ǨƾǚơǷ  ƞǾǩƘƢƢǭ  ƟƗƸøøǭ  ƣȆøøƥ  ăƘǾǦǾơƘǭǸơƍ
 ƞƽƘƪǲƛ ƞƾƪǲƢǮǩƗ ƼƛȆǮǩƗ ƸǾǶǎơ ƹǸƪǽ ǨǶǝ ÛƟƗƸǭ ƣȆƥ ƗƶǦǵ ƊƘǮǩƗ

ÝƞǩƘƾǚǩƗ ǳƶǶƛ ǫƴǩƗ Ƿƍ ǧǸƜǩƗ
ج: يف مثل مورد السؤال تطهر املالبس.

 ƊƘǮǩƗ  ƘǶǩȆƱ ƶǞǲǽ ȅ ǼƢǩƗ  ƊƘƾǪǮǩƗ  ƬǎƽȁƗ ƸǾǶǎơ ǼǞǦǽ Ǩǵ :ƻ �¿
 ƊƘǮƛ ǨǪƜǭ ƿƘǁ Ƿƍ  ǰǎǢƛ ǯƘǦǮǩƗ  ǨǾǪƜƢƛ  Ǭƥ Û ăȅǷƍ  ƞƽƘƪǲǩƗ  ǰǾǕ ƞǩƗƹƒƛ
 ƞƩƷƴǩ ƞǾǝƘǥǷ ƞǽƷƘƽ ƞƛǸǍƷ ƞǲǎǢǩƗ ǰǭ ǧƺǲǽǷ ǔǡǸǮǩƗ ƞƛǸǍƷ ƸǾǚƢơ ƤǾƮƛ
 ƊƘǮƛǷ  ƝƴǽƴƩ  ƞǲǎǢǩƗ  ǯǸǦơ  ƝƸøøǭ  Ǩǥ  Ǽǝ  ÛǰǾơƸǭ  ƫǸǉǸƛ  ǨǪƜǩƗ  ǹƸøøǽ  ǯƍ
 ƞǩƘƭ Ǽǝ) ÝƴǽƴƩ ǰǎǢƛ ǯƘǦǮǩƗ ǜǾǞƪơ ǬƢǽ ǹƸƱȁƗǷ ƝƸǮǩƗ ǰǾƛǷ ƴǽƴƩ

Ý(ƞǾƜǎǩƗ ǨǭƘǖǮǩƗ Ǽǝ ǧǸƜǩƗ Ƿƍ ǌƕƘǚǩƗ Ƿƍ ǫƴǩƘƛ ƼƪǲƢǩƗ
ج: الكيفية املذكورة مطهرة للمكان املتنجس مع انتقال املاء من مكان إىل مكان 

ولو بواسطة القطن وحنوه.

 ăƗƷƘøøøǥƵƍ  ǣƘøøǲøøǵ ǯƍ ǫƍ ÛƊȆøøƲøøǩƗ  ƠǾƛ Ǽøøǝ ƺøøƕƘøøƩ ƸøøǥƶøøǩƗ  ǠǪǎǭ Ǩøøǵ :ƻ �¿
ÝƞǅǸǆƲǭ

ج: مطلق الذكر جائز، وخصوصًا الواردة منها يف آداب التخلي.

 ƊƘǮǩƗ  ǓƘǎǢǱƗ  ƴǲǕ  ăȆƦǭ  ǟƷǸøøǩƗ  Ƿƍ  ƸƪƮǩƗ  ǫƗƴƲƢƽƗ  ƹǸƪǽ  Ǩǵ  :ƻ �¿
ÝǧǸƜǩƗ ǺǩƑ ƞƜƾǲǩƘƛ

ج: ال يكفي احلجر والورق لتطهري موضع البول، نعم ميكن استخدامهما لتجفيف 

املوضع أمنًا من السراية حتى جيد املاء فيطهره.

الصالة ¿¿

 ƝȆǆǩ  ǐǢǾƢƾǽ  ȅ  ǴøøǱƍ  ǬǪǖǽ  ǯƘøøǥ  ƗƵƑ  ǫǸøøǲøøǩƗ  ƸǾƱƎơ  ƹǸøøƪøøǽ  Ǩøøǵ  :ƻ �¿
ÝƬƜǆǩƗ

ج: ال يتأخر يف النوم اذا كان يعلم ذلك او يضع منبهًا يوقظه يف وقت الصالة.

ÝƝȆǆǩƗ Ǽǝ ƘǶǾǭƴǡ ƸǵƘǑ ǰǕ ǜǂǦơ ǯƍ ƝƍƸǮǪǩ ƹǸƪǽ Ǩǵ :ƻ �¿
ج: جائز إىل الكعبني بشرائطه.

 Ǽǝ ƘǶƢǥƸƭ ǧƘƭ ƷƘǎǢǩƗǷ ƝƷƘǾƾǩƗǷ ƝƸƕƘǎǩƗ Ǽǝ ƝȆǆǩƗ ƹǸƪǽ Ǩǵ :ƻ �¿
ÝǯƴƜǩƗ ƷƗƸǢƢƽƗ ǫƴǕ ǔǭ ÛƠǡǸǩƗ ƞǖƽ

ج: االحوط وجوبا التأخري إىل ان يصليها مع االستقرار قبل نهاية الوقت.

ÝƘǶǩ ƠǡǷ ǨǊǝƍ Ǹǵ ƘǭǷ ÝǨǾǪǩƗ ƝȆǅ ƠǡǷ Ǹǵ Ƙǭ :ƻ �¿
ج: من منتصف الليل، اىل أذان الفجر واألفضل اتيانها قريبًا من اذان الفجر.

اخلمس ¿¿

 ƊƘƜǎƲǩƗ ǈǖƛ ƺǥƸǽ ƗƵƘǮǩǷ ÛƝƘǥƺǩƗǷ ƼǮƲǩƗ ǰǾƛ ǟƸǞǩƗ Ǹǵ Ƙǭ :ƻ �¿
ÝƝƘǥƺǩƗ ǰǭ ƸƦǥƍ ƼǮƲǩƗ ǺǪǕ ƊƘǮǪǖǩƗǷ

بتسعة  الزكاة خمتص  حكم  إن  والزكاة،  اخلمس  بني  الرئيسية  الفوارق  من  ج: 
أشياء فقط، وال يبتلى بالزكاة ـ غالبًا ـ إال املزارعون الذين ميلكون احلنطة والشعري 
والتمر والزبيب، وأصحاب املواشي من اإلبل والبقر والغنم، ومن ميتلك الذهب والفضة 
يشمل  اخلمس  بينما  الفقهية،  الكتب  يف  مذكورة  بشرائط  املعاملة،  بسكة  املسكوكني 
مجيع األصناف، ويعم كل من له موارد مالية ولو عن طريق الوالدين، أو الزوج، ولو كان 
على حنو اهلدية، وحيث إن غالب الناس يبتلون بأحكام اخلمس، فلذلك جاء الرتكيز 

عليه أكثر من الزكاة.

 ȅ ǼƢǩƗ  ƊƘǾǁȁƗǷ  ƼǮƲǩƗ  ƘǶǾǝ  ƚƪǽ ǼƢǩƗ  ƊƘǾǁȁƗ  ǛƸøøǕƍ  ǜǾǥ  :ƻ �¿
ÝƼǮƲǩƗ ƘǶǾǝ ƚƪǽ

ج: األصل يف األشياء اخلمس، اال ما كان منه مؤونة فعلية لنفسه ومن يعوهلم، 
ففي املؤونة الفعلية ال مخس له ويف كل ما يفضل عن مؤونة السنة ـ بالنسبة ملن له سنة 
مخسية، غري ما مّخسه سابقًا ـ فيه اخلمس، وال مخس ايضًا يف اإلرث ممن حيتسب، 
ومهر املرأة، وعني القرض أو ما اشرتاه به، باملقدار الذي بقي يف ذّمته، وما أخذه من 
العملية يف  الرسالة  ينبغي مراجعة  التفصيل  وللمزيد من  له،  لكونه مستحقا  اخلمس 

باب اخلمس.

 ÛǧƺǲǮǩƗ  Ɨƶǵ  ǓƘƛ  Ǭƥ  ÛƞƾǮƲǮǩƗ  ǴǩƗǸǭƍ  ǰǭ  ăȅƺǲǭ  ǨƩƷ  ǹƸƢǁƗ  :ƻ �¿
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 ǧǸǪƮƛ ǴƾǮƱ ƠǡǷ ǯƘƭ ƸǶǁƍ ƴǖƛǷ ÛǤǲƜǩƗ Ǽǝ ǬǶƽƍ ǺǩƑ ǴƢǮǾǡ ǧǸƭǷ
ÝǬǶƽȁƗ ǳƶǵ Ǽǝ ƼǮƲǩƗ ƚƪǽ ǨǶǝ ÛǴƢǲƽ ƻƍƷ

ج: ال جيب اخلمس يف املقدار املخّمس إال إذا ارتفعت قيمته السوقية، أو استفاد 
منه رحبًا، فيخّمس االرتفاع والربح فقط إن كان زائدًا عن رأس ماله املخّمس.

الصوم ¿¿

ÝǴǪƜǡ ǫƍ ƸƪǞǩƗ ǯƗƵƍ ǔǭ Ǹǵ Ǩǵ ÛǣƘƾǭȃƗ ƠǡǷ ǯǸǦǽ ǺƢǭ :ƻ �¿
ج: ميسك قبل اآلذان بقليل من باب املقدمة العلمية.

ÝƞǾǲǩƗ Ǻǲǖǭ Ƙǭ :ƻ �¿
العبادات يشرتط مضافًا إىل ذلك  النية هي القصد القليب حنو الفعل، ويف  ج: 

)قصد التقرب( و)اخللوص(.

 ǯƘǥǷ ÛƚƩƗǷ ǫǸǅ ƊƘǊǡ ǴƢǭƶƛǷ ăƘƛƘƜƮƢƽƗ ǫǸǆǽ ǯƍ ǹǸǱ ĄǄƲǁ :ƻ �¿
 ǴǲǦǩǷ ÛƚƩƗǷ ǫǸǆƛ ƞǩǸǚǂǭ ǴƢǭƵǷ ăƘƛƘƜƮƢƽƑ ǫǸǆǩƗ ƹƗǸƩ ǫƴǖƛ ăȆǵƘƩ
 ǫƘǾǅ ǸǶǝ ƺƪǽ Ǭǩ ǯƒǝ ăƘƛƘƜƮƢƽƗ ǫǸǅƍ :ƗƶǦǵ ǹǸǱ ƗƶǩǷ ÛǤǩƵ ǨǮƢƮǽ ǯƘǥ

ÝǤǩƵ Ƭǆǽ ǨǶǝ ÛƚƩƗǷ ƊƘǊǡ
ج: ال إشكال فيه.

 Ǩǵ ÛǬƕƘǅ ǴǱƍ Ƹǥƶơ ǴǢǪƭ ǺǩƑ Ǩǆǽ ǯƍ ǨƜǡǷ ăƗǸǶƽ ăƘƖǾǁ ǔǪƢƛƗ ƗƵƑ :ƻ �¿
ÝǴǭǸǅ ǨǎƜǽ

ج: إن أمكن إخراجه ومل يستلزم التقيء لزم ذلك وصح الصوم.

املطهرات ¿¿

 ǼƢǩƗ  ƴǾǩƗ  ǨƦǭ ÛƼ ĉƪǲƢǮǩƗ  ƊǼǂǩƗ  ƸǾǶǎơ ǰǭ ǬƽƴǩƗ  ǔǲǮǽ  Ǩǵ :ƻ �¿
ÝƠǽƺǩƗǷ ǬƮǪǩƗ ǬƽƳ ǤǩƵ ƘǶǾǪǕ

ج: الدسم القليل ال مينع.

 ǰǭ  ǈǾǞǽ  ǺƢƭ  ǨǾǪǢǩƗ  ƊƘǮǩƘƛ  Ƽ ĉƪǲƢǮǩƗ  ǠøøǽƸøøƛȃƗ  ƸǶǎǽ  Ǩǵ  :ƻ �¿
ÝǴƜǱƗǸƩ

ج: نعم، إذا صنع ذلك ثالث مرات احتياطًا وان كان بالّكر فيكفي مرة واحدة.

ÝƳƴǖƢǩƗ ǨǾǪǢǩƗ ƊƘǮǩƘƛ ǼǱƗǷȁƗ ƸǾǶǎơ Ǽǝ ƚƪǽ Ǩǵ :ƻ �¿
ج: نعم، ثالث مرات ويف الكثري مرة واحدة.

األطعمة واألشربة ¿¿

 Ǵǲǭ ǺǢƜƢǽǷ ƝƴƕƘǮǩƗ ǺǪǕ Ǵǲǭ ƊƗƺƩƍ ǌǢƾơ ǫƘǖǎǩƗ ǧǷƘǲơ ƊƘǲƥƍ :ƻ �¿
ÝǫƘǖǎǩƗ Ɨƶǵ ǨƦǭ ǔǭ ǛƸǆƢǩƗ ǰǦǮǽ ǜǾǥ ÛǼǱƗǷȁƗ Ǽǝ

ج: ينبغي أن يؤكل، أو يلقى أمام احليوانات أو حنو ذلك، والقاعدة العامة جتنب 
ما يعّد إسرافًا وتبذيرًا فإنهما حمرمان.

 ůǨ Ĉƭ ĆƙƘĆƢ ĈǦ ĊǩƗ ƗǸ ćơǷ ćƍ Ćǰǽ ĈƶűǩƗ ćǫƘ Ćǖ ĆǍĆǷ¼ :ƞǾǱƋƸǢǩƗ ƞǽǿƗ ǰǭ ƳǸǆǢǮǩƗ Ƙǭ :ƻ �¿
¿(Đ ƞǽǿƗ ÛƝƴƕƘǮǩƗ ƝƷǸƽ) ¬ ĊǬ ćǶĆǩ ůǨ Ĉƭ ĊǬ ćǦ ćǭƘ Ćǖ ĆǍĆǷ ĊǬ ćǦĆǩ

ج: املراد بالطعام احلبوب.

 ǰǭ ǼøøǱƗǷȁƗ Ǽǝ ǼǢƜƢǮǩƗ ǫƘǖǎǩƗ ƊƗƺøøƩƍ ǺǪǕ ǐǞƮƢǩƗ ǫƺǪǽ Ǩǵ :ƻ �¿
ÝǨǾƾǚǩƗ ƊƘǭ ǔǭ ǻƷƘƪǮǩƗ Ǽǝ ǋǸǢƾǩƗ

ج: ينبغي التحفظ مهما أمكن، علمًا بان اإلسراف والتبذير حّمرمان.

الوضوء ¿¿

 ĄǄƲǁ ƘǶǪǖǝ  ǸǩǷ  ÛƞǭƸƮǭ ǰǽƴǾǩƗǷ  ǴƩǸǪǩ  ƞƦǩƘƦǩƗ  ƞǪƾǚǩƗ  Ǩǵ  :ƻ �¿
ÝǳƊǸǉǷ Ƭǆǽ ǨǶǝ Û ăƗƸǅƘǡ ăȆǵƘƩ

اجلاهل  إىل  بالنسبة  الوضوء  بطالن  تسبب  ال  ولكن  الثالثة حمرمة،  الغسلة  ج: 
القاصر.

ÝƻƍƸǩƗ ƝƸǂƛ ĉƼǮơ ǯƍ ƚƪǽ Ƿƍ ƻƍƸǩƗ Ƹǖǁ Ƭƾǭ ǼǞǦǽ Ǩǵ :ƻ �¿
ج: يكفي املسح على شعر الربع املقدم من الرأس الذي منبته حتت املاسح.

 ǧƘǍ ƗƵƑ ƸǞǒǩƗ ƠƮơ Ƙǭ ǺǩƑ ƊǸǉǸǩƗ Ǽǝ ƊƘǮǩƗ ǧƘǆǽƑ ƚƪǽ Ǩǵ :ƻ �¿
ÝǛƷƘǖƢǮǩƗ ǰǭ ƸƦǥƍ

ج: جيب إيصال املاء إىل مجيع ما يعد من الظاهر عرفًا.

ÝǴǪǾƾǚơ ǨƜǡǷ ǳƳƸƛ ƴǖƛ ăƘƢǾǭ Ƽǭ ǰǭ ƊǸǉǷ ǨǎƜǽ Ǩǵ :ƻ �¿
ج: نعم على األحوط وجوبًا.

النجاسات ¿¿

ÝƼƪǱ ǫƍ ƸǵƘǍ ǰǾƢǞǂǩƗ ǰǭ ǴǖǪƱ ƴǖƛ ǳƘǞǂǩƗ ƴǪƩ Ǩǵ :ƻ �¿
ج: طاهر وإن نزعه اختيارًا.

 ǤǩƵ ǠƜǎǲǽ ǨǶǝ ÛƼ ųƪǲǽ ȅ ǔƛƗƸǩƗ ƼƪǲƢǮǩƗ ǯƍ ǬǦƢƭƘǮƽ ǹƸǽ :ƻ �¿
ÝƟƘǖƕƘǮǩƗ ǰǭ ǳƸǾǙǷ ƊƘǮǩƗ ǺǪǕ

ج: نعم.

 ǰǭ ƞƾƪǱ ƞƛǸǍƷ Ǵƛ ƠǢƢǩƗǷ ƷƗƴƩ ǺǪǕ ƝƳǸƩǸǭ ƞƛǸǍƷ ƠǱƘǥ ƗƵƑ :ƻ �¿
ÝƝƘǡȆǮǩƗ ǳƶǶƛ ƷƗƴƪǩƗ Ƽƪǲǽ ǨǶǝ ÛǴǪǞƽƍ

ج: ال ينجس اجلدار يف مفروض السؤال. 

 ǴǱǸǥ ǋƸƢǂ ćǽ Ǩǵ Ûƞ ĉǾǪƮǩƗǷ ƞƽƘƪǲǩƗ Ǽǝ ƴƭƗǸǩƗ ǧǸǢƛ ƶƱȁƗ ƴǲǕ :ƻ �¿
ÝǴǩǸǢƛ ǯƘǲƖǮǍȅƗ ǋƸƢǂǽ ƞǢƥ Ƿƍ Û ăƘǲǭƐǭ Ƿƍ ăƘǮǪƾǭ

ج: إذا كان مسلمًا ثقة قبل كالمه.

 Ƙǭ ÛƚǍƷ ǸǵǷ ǴƾǭȆǽǷ ǨǮǖǩƗ ƊƘǲƥƍ Ǽǝ ƸǝƘǦǩƘƛ ǬǪƾǮǩƗ ǌǪƢƲǽ :ƻ �¿
 ƊǸǉǸǩƗ ǨƜǡ ǬǪƾǮǪǩ ƝƸǵƘǎǩƗ ƙƘǾƦǩƗ ƸǝƘǦǩƗ ƼǮǪǽ ǯƍ ƴǖƛ ƝȆǆǩƗ ǬǦƭ

ÝǳƴǖƛǷ
ويف  الكتابي،  غري  يف  االجتناب  فيجب  وإال  حرجيًا الجيب،  اجتنابه  كان  إذا  ج: 

الكتابي هو احتياط وجوبي. 

 ƘǶƢǭƸƭ ǺǪǕ ǺǢƜơ ǨǶǝ ÛƘǵƸǦƽ ƠǩƗƹƍ ƝƳƘǭ ƸǮƲǩƗ Ǽǝ ǼǢǩƍ Ǹǩ :ƻ �¿
Ýȅ ǫƍ ƘǶƢƽƘƪǱǷ

ج: تبقى على حاهلا يف احلرمة والنجاسة، ما دام يصدق عليه أنه مخر، أما إذا 
استحال فال حرمة وال جناسة.
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elers for visitation of Imam Husain (may 

Allah's peace be upon him). When I glance 

at him I begin to feel at ease and have rest 

of mind on him.

He came closer to me after he has in-

quired of my condition and rubs over my 

leg and said: there is nothing wrong with 

you, rise up and continue your journey.

I became cautious and said to myself: 

will I be bale to stand up? But I found my-

self to be able, thus I stood up and walk to 

join you people.

The great Ayatollah continue saying: It 

was the habit of my late brother -the de-

cease Ayatollah- (may Allah have mercy 

on him) to admonish the believers in this 

auspicious occasion with Qur'anic admo-

nition or the admonition of the household 

of the holy Prophet (may Allah's peace 

be upon them) or the inspired admonition 

from the teaches of the holy Qur'an and the 

household of the holy Prophet (may Al-

lah's peace be upon them) consequently in 

this auspicious occasion I am advising you 

with two admonitions:

Firstly: if there is any differences or 

discrepancies between two people or more 

it should not be affiliated with the affairs 

and rites of Imam Husain (may Allah's 

peace be upon him), you should keep the 

differences and discrepancies aside in or-

der to attend this gathering, thanks to Al-

mighty Allah that you are not party of dis-

crepancies but in case any of you is having 

difference with his colleague he should be 

advised not to affiliates it with the rites and 

gatherings of Imam Husain because here is 

a place of nearness to Almighty Allah.

Secondly: don't avoid any one from 

this rites and gatherings even though he is 

polluted with sins and crimes rather you 

should try to reform whoever is polluted. 

Surely a lot of people have been reformed 

in this manner. Likewise there is a lot of 

narrations and historical stories of those 

who are distance from Allah, prayer, acts 

of worship, recommendable and obliga-

tory acts…. But when they came or when 

they were brought towards Imam Husain 

(may Allah's peace be upon him) they were 

guided, righteous and they were success-

fully elevated to high rank.

So try to encourage such people and 

advise them if you are able to do so or 

through a known preacher in order to 

change him by Allah's wish, by so doing 

you have contributed to the cause of his 

guidance.

Our master, the holy Messenger (peace 

be upon him and his family) said: "certain-

ly it was written on the right side of Allah's 

Throne: Imam Husain is the light of guid-

ance and ark of rescue"(3) 

The holy Prophet found this statement 

when he ascends to the heaven for Allah to 

show him His great signs, and the above 

statement is part of the great signs shown 

to him.

Not only those that are astray or sinners 

that were guided through Imam Husain 

(may Allah's peace be upon him) rather the 

entire human being no matter the extent of 

their rank were guided through Imam Hu-

sain (may Allah's peace be upon him). 

So try to forge forward and adorn your-

selves with good moral and perfection in 

guidance through Imam Husain (may Al-

lah's peace be upon him).

I seek from Almighty Allah to accept 

me and you all through the blessing of 

Ark of rescue and light of guidance; Imam 

Husain (may Allah's peace upon him) and 

may He increase our success within these 

two months (Muharam and Safar), May 

Allah's blessing be upon Mohammad and 

his pure household.  

________________           

1. Wasa'il al-Shi'ah volume (4) chapter (1) the necessity of 

preserving prayer page (108) hadith number (4636).

2. Furu' al-Kafi, volume (4) chapter of whoever delay pil-

grimage while he is capable, page (268) hadith number (1).  

3. Uyun Akhbar al-Rida, volume (2) chapter (31) page (62).
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but upon that, at any time a person is in a 

state of fear for his soul and life, he is per-

mitted to delay it until the fear is over.

Fasting is also among the important act 

of worship in Islam, but if a person is in 

fear for his life due to fasting, it is incum-

bent upon him to break it and to pay it back 

after the fear is over.

Let's come to Pilgrimage which is one 

of the pillars of Islam and it was reported 

from Imam Sadiq (may Allah's peace be 

upon him) that: "whoever dies without per-

forming the compulsory pilgrimage with-

out any prevention or sickness that disable 

him or being prevented by tyrant leaders, 

he will die as Jew or Christian"(2)  

Upon the aforementioned narration, 

not being in a state of fear is still regarded 

as one of its condition, the Jurist has refer 

to this condition as the way to be secured, 

meaning that if pilgrimage is perform in a 

state of fear it is not accepted and it is upon 

the pilgrim to repeat it if it is a compulsory 

pilgrimage.

As for rites of Imam Husain (may Al-

lah's peace be upon him) of which visita-

tion is part of it, nevertheless there is con-

sensus of its recommendation before the 

Shites scholars – and it is not regarded as 

obligatory- it is not stop even though it is 

couple with fear and its recommendation 

is not abolished also. That is why Imam 

Sadiq (may Allah's peace be upon him) in 

an answer to Ibn Bukair said: "don't you 

wish Allah to envisage in a state of fear 

for our course", and such statement was 

not heard from any of the infallibles (may 

Allah's peace be upon them) concerning 

other aspect of worship.

This is not the only narration rather 

there are a lot narrations in this respect. 

Verily this type of narration from Ibn Bu-

kair has been reported from Musma'a and 

other companions under the chapter "Rec-

ommendation of visitation of Imam Husain 

even if it is couple with fear" thus we don't 

have any other act of worship in the narra-

tions which is obligatory or recommended 

if it is couple with fear.

When (Sadam) prevented trekking for 

visitation of Imam Husain (may Allah's 

peace be upon him) he spread secret po-

lice within the cities and ways which leads 

to Karbala, they kill whoever observe 

the visit on trekking, that is why people 

doesn't go in congregation or in a crowd 

rather they went in small convoy in order 

to enable them flee if they were caught by 

the agents of the tyrant leader, in spite of 

this a lot of people were being martyred in 

this way. Congratulation to those martyrs, 

surely whoever went on this way Imam 

Husain (may Allah's peace be upon him) 

will be his speaker in the Day of Judgment 

as it was narrated from Imam Sadiq (may 

Allah's peace be upon him) in the previous 

narration.

A narrator of an incident said: we are 

small group of people wearing black or 

dark dresses without carrying a staff even 

though it is necessary for long journey 

traveler by foot, that was due to fear of the 

police and the security men, at the day time 

we walk in a place where there is build-

ings, trees and any other barriers and stop 

when the night comes, but in the desert 

and other open places we walk in the night 

hence there is no any cover-up in order to 

avoid the security of the enemy.

We came to a big stream in one of the 

nights and the archway is in an open place 

and far from us and there is no any arch-

way at our side, we search for wood to 

serve as bridge for our crossing, we did not 

found except the wood that is shorter than 

the breadth of the stream, thus one young 

man among us decide to sacrifice to bear 

one side of the wood on his shoulder and 

the other side at the shore of the stream, 

we cross the stream one after the other and 

later bring out the young man after he has 

immersed into the mud with tiredness be-

cause the mission is not a minor. Thus the 

mud is flabby and to be firm on it carry-

ing wood while people walk on it is a very 

difficult tax and weary, though he is suc-

cessful in that as we are also successful in 

bringing him out by the grace of God, but 

at that very moment a snake bite his leg 

and it immediately swell up and became 

black, he fell down twisting out of pain, he 

fell in our hand and we don't know what 

to do meanwhile there was no any nearby 

hospital in order to transfer him there for 

treatment and there is no any other way out 

for us, meanwhile it is not proper for us 

to delay very much and we are afraid not 

to be caught by the police or the security 

men. We are despair of his condition as 

the young man was also despair of his con-

dition, thus he thought there is no benefit 

for us to remain with him and there is no 

power for us to rescue him. The afflicted 

young man said to us: definitely I am dead 

and he addressed Imam Husain (may Al-

lah's peace be upon him) saying: I wish to 

pay visit to you but I am excused as you 

can see.

We bid him farewell hence we are 

forced to continue our journey due to fear 

of enemies, we continue until we can not 

envisage him, thus we decide to be faster 

as we have a lot of distance to cover in 

the desert before the day break. We've 

not gone far when we heard a voice that 

resembles his voice calling us; we waited 

while he joins us. We were surprise for a 

person who is not able to stand and how 

comes he able to walk, we glance at his leg 

and found it of being relief without swell-

ing and black spot on it.

When we inquire from him of what 

happen, he said: after your departure I 

concentrated on Imam Husain (may Al-

lah's peace be upon him) with despair from 

medication and seek from him to intercede 

for me on the Day of Judgment, still on 

that situation a man appeared before, in the 

first instance I fear thinking he is a govern-

mental security, but immediately I became 

tranquil for the fact that I am not with trav-
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The speech of the great Ayatollah 

Sayyid Sadiq Husain Shirazi (may Allah 

prolong his life) which was delivered to 

the officials and members of organizations 

and convoys of Imam Husain (peace be 

upon him) on Tuesday corresponded with 

28th Zulhijja 1428 A.H.

Certainly visitation of Imam Husain 

(may Allah's peace be upon him) through 

out the history is coupled with fear, sacri-

fice and difficulties, rather even mention-

ing Imam Husain (may Allah's peace be 

upon him) enraged the tyrants, which make 

them to confine the believers and creates 

problems upon them. When they men-

tioned Imam Husain (may Allah's peace be 

upon him) or when they organize memo-

rial gathering or went for his visitation or 

they glorifies any of his signs and rites or 

mentioned what has occurred to him, his 

household and companions in Karbala. 

That is why Imam said to Ibn Bukair: don't 

you wish Almighty Allah to envisage you 

among us (i.e. in our course and because of 

us) in a state of fear?

The greatness in remembering Imam 

Husain (may Allah's peace be upon him) 

and organizing heart feeling for his calam-

ity, like wise his visitation and reviving his 

sign and rites which are among the signs 

of Allah the most high. Its distinctiveness 

is not in any act of worship even the com-

pulsory act talk much of the recommended 

act. The distinctiveness is the impermissi-

bility of leaving its commemoration even 

though in a state of fear.

The great Ayatollah added saying: if 

we exempt Jihad (fighting in the course 

of God) which is naturally couple and ac-

companied with fear, there is no any other 

act of worship in Islam that is coupled with 

fear irrespective of whether such worship 

is obligatory or recommended.

For instance Prayer which is one of the 

most important obligation and it was said 

concerning it "the first thing a servant will 

be call upon for its accountability, if it is ac-

cepted, the other acts shall be accepted"(1)  

The Great Ayatollah Shirazi
Reviving the Rites of Imam Husain 
is Recommended Even in Existence 
of Fear:

posed to the view of all the Islamic sects; 
do you accept it?  

Kamal: Yes, apparently the truth is 
with Shiites and other Muslims in this re-
gard.  I don’t know what to do with all the 
curses and accusations I have made against 
the Shiites. 

Muhammad:  Seek divine forgiveness 
and always look for truth so that God may 
forgive you. Always verify the claims 
made against Shia to make sure that you 
have reached the truth and you are not 
misled. Do not be a bigot because the Holy 
Prophet (pbuh) said that every [unneces-
sary] bigotry will make a person entitled 
to hell fire.  

Kamal: I will do so and I am grateful 
to you for helping me get acquainted with 
truth. 

______________________
1. Kashul Ertiyab, p.139 (cited from Khulasatul Kalam, 

p.230)
2. Qaf (50): 22
3. Al-Baqarah (2): 154
4. Aal-e Imran (3): 169
5. Abu Abdullah, Muhammad bin Ismaail Bukhari Ju’afi, 

Sahih Bukhari, vol.1, p.462, chapter 85, hadith No.1304, kitab 
al-janayez. Also, the same narration has been related in the 
following manner: The Holy Prophet (pbuh) walked over to 
the bodies of pagans who had been killed during the Battle of 
Badr. Addressing the dead bodies, the Holy Prophet said: “We 
found our God’s promise to be true; did you find your god’s 
promise to be true?” The companions asked: “Do you speak 
with the dead?”  The Holy Prophet answered: “You do not 
hear better than they do but they cannot answer.

6. Abu Hamed, Muhammad bin Muhammad Ghazzali, 
Ehia al-Ulum, vol.4, p.493, part 7, chapter Explaining the Es-
sence of Death.

7. Ibid.
8. Sahih Bukhari, vol.1, p.462, chapter 85, hadith 

No.1304, kitab al-janayez.
9. Kashul Ertiyab, p.139
10. Companion or “Sahabi” of the prophet can be re-

garded as the one who met the Holy Prophet and accepted 
Islam and died as Muslim, even though in between accepting 
and Islam and death he may have become apostate (vide, Al-
Re’ayah fi Ilm al-Dirayah, p.339). 

11. Vide Bayhaqi, Sunan al-Kubra, Ibn-e Abi Shaibah, 
Al-Musnaf, vol.7, p.481, Darul-Fikr Publishers’, Beirut, 1409 
A.H. and Ahmad bin Zaini Dahlan, Sirah. 

12. As-Samhudi, Khulasatul Kalam, p.17, (printed in 
Egypt,1305 A.H.) and Tabarani, Al-Mu’jam al-Kabir, vol.9, 
p.18 

13. He is Malik bin Anas bin Malik bin Ghaiman bin 
Khathil bin Amr. 

14. Al-Nisa (4:64)
15. Khulasatul Kalam, p.17
16. Ibid
17. Al-Zukhruf (43): 23
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from religion, beseech the Prophet, Imam 
or one of the pious saints of God? 

Muhammad: That is a good question 
but let me ask you whether it is permissible 
to ask someone for help and assistance or to 
seek their prayer? Is it permissible [as per 
the Islamic Law] to say, O Baqir, O J’afar, 
O Reza, give me a dinar, pray for me, grab 
my hand and take me to the mosque? 

Kamal: Of course, it is permissible. 
Muhammad: Now that we have proved 

that a dead person hears like a living hu-
man being, is there any objection to be-
seeching him? 

Kamal paused for a moment. Raising 
his head, he said: You are right, it is cor-
rect.  

Muhammad: There is yet another evi-
dence substantiating the validity and per-
missibility of beseeching the Holy Prophet 
(pbuh) and other pious servants of God. 

Kamal: What is it? 
Muhammad:  The companions(10)  of 

the Holy Prophet (pbuh) resorted to the 
Holy Prophet (pbuh) before and after his 
demise.  The Prophet (pbuh) during his 
lifetime and his companions after his death 
did not stop people from doing so. If be-
seeching a being other than God were con-
sidered polytheistic, they would undoubt-
edly prohibit it. 

Kamal: Who beseeched the Prophet 
(pbuh) after his demise?

Muhammad: Let me mention a few in-
stances: 

Beihaqi(11)  and Ibn-e Abi Shaibah 
narrate (also it has been narrated through 
Ahmad bin Zaini Dahlan) that during the 
caliphate of Umar, people suffered from 
famine. Bilal bin Harath went to the grave 
of the Holy Prophet (pbuh). Addressing 
the Prophet (pbuh), he said: “O Prophet of 
God, pray for rain because your Ummah 
(nation) is on the verge of destruction [due 
to hunger and drought]. 

We know that Bilal was a friend and 
companion of the Holy Prophet (pbuh) 
for a long time. He used to receive divine 
laws directly from the Prophet (pbuh). If 
calling and imploring the Prophet (pbuh) 
constituted polytheism, Bilal would not 
have committed such an act. Had he done 
it, other companions would have prevented 
him from doing so. This example is one 
of the strongest evidences showing the 
permissibility of beseeching the Prophet 
(pbuh). 

Also Bayhaqi narrates from Umar bin 
Khattab that the Holy Prophet of God said:  

When Adam made the mistake, he said:

آله  و  علیه  اهلل  (ص��ل  اسئلك حبق حممد  رب  یا 
وسلم) إال ما غفرت یل...

O my Lord, I ask you through Muham-
mad’s right to forgive me...(12) 

Therefore, if beseeching the Holy 
Prophet were forbidden or polytheistic, 
Prophet Adam would never go for doing 
such an act. 

In another narration, it is mentioned as 
such: 

When Mansoor Dawaniqi went on a 
journey to Makkah to perform Hajj, he also 
visited the Holy Prophet’s grave.  There he 
met Malik,(13)  leader of the Malikis. He 
said:

'O' Abu Abdullah, may I face the 
Qiblah to pray or should I face the (shrine 
of the) Prophet?'' 

Malik answered, 'Why do you turn 
your face away from him when he is your 
intermediary and your father Adam's inter-
mediary to Allah on the Day of Judgment' 
Turn your face towards him and ask him to 
be your intercessor with Allah. Allah (Ex-
alted is He) says,

 ولو أنهم إذ ظلموا انفسهم جآءوك فاستغفروا اهلل 
واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحیما.

  'And had they, when they were unjust 
to themselves, come to you and asked for-
giveness of Allah and the Apostle had also 
asked forgiveness for them, they would 
have found Allah Oft returning to mercy, 
Merciful.(14)(15)

The passage “he is your intermediary 
and your father Adam's intermediary to 
Allah on the Day of Judgment(16) ” is a 
strong evidence showing the permissibil-
ity or rather desirability of beseeching the 
Prophet – peace and blessing of Allah be 
upon him and his pure progeny.  

In his book, Darami narrates Abul Jaw-
za that: 

“The people of Madina were suffer-
ing from severe famine. They talked about 
their grievances to Aisha who said to them: 
Look at the Prophet’s grave (and by so do-
ing) make yourself a ray (of hope) stretch-
ing from the earth to the sky with no bar-
rier in between (ask him to intercede with 
Allah). 

They went to the Prophet’s grave and 
acted accordingly. As a result of their re-
sorting, the sky started raining, there was 
grass everywhere, the camels became so 
fleshy that they produced more fat and 

cracked. That was called “crack year”. 
Books containing narrations are re-

plete with hundreds of similar instances 
revealing the permissibility of beseech-
ing the Prophet after his demise.  Hence, 
if beseeching had been permissible, there 
should not be any objection to beseeching 
the Imams, angels and the pious servants 
of God because if it were a polytheistic act, 
it would have been declared forbidden. If 
it is allowed, it should necessarily be al-
lowed not only with the Prophet but with 
all pious servants of God. 

Kamal: Strange! So far I had heard not 
heard any of the traditions which you enu-
merated. 

Muhammad: If you refer to hadith 
books, you will find hundreds of evidences 
and instances underscoring the legality 
of beseeching the Prophet (pbuh). What I 
mentioned for you was a dewdrop versus 
an ocean. It seems to me that you have not 
had much study in the area of hadith and 
the practical biography of the saints. 

Kamal: In spite of my great enthusiasm 
to read such books, I have been unable to 
read any due to daily preoccupations. 

Muhammad: Given your confession 
that you have read no hadith books, is it 
right to abuse and accuse Shiites of poly-
theism on the basis of Muhammad bin Ab-
dul Wahhab’s saying? I don’t believe it is 
right. Let me tell you something frankly. 

Kamal smiled and giggled out: Tell me 
whatever you have in your mind. After all, 
we are friends and I raised this discussion 
so as to benefit from your knowledge.

Muhammad: You are very much like 
the Quraish unbelievers who made their 
forefathers’ idolatry a pretext for not ac-
cepting the truth. They used to say: 

ءاثارهم  علی  إن��ا  و  أم��ة  علی  ءاب��آءن��ا  إن��اوج��دن��آ 
مقتدون. 

Verily, we found our fathers on a creed, 
and verily, of their footprints we are the 
followers.(17) 

And they were persisting on their idol-
atrous acts. Do you know why God chas-
tised them? They were chastised because 
they did not pay heed to the sayings of 
the prophets to examine the correctness or 
wrongness of their sayings. 

I want you not to follow your forefa-
thers blindly. Use your mind to think and 
contemplate while looking for truth.  Defi-
nitely, if you go through hadith books, you 
will find out that the view of the opponents 
of beseeching  God’s saints is quite op-
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Kamal: It seems to me that their trick-
ery, deceitfulness and polytheistic acts 
have had an impact on you also…. You 
have very little knowledge of Islam. 

Muhammad: I am ready to discuss with 
you about beseeching God’s saints with 
reliance on the holy Quran, prophetic tra-
dition and the lifestyle of the pious Mus-
lims. 

Kamal: Almighty God is more kind 
to his creatures than His own creatures; 
there is no barrier between God and His 
creatures. His servants should commu-
nicate with Him directly at all times and 
under any circumstances. He should seek 
help only from Him and beseeching a be-
ing other than God like prophets, Imams, 
angels and God’s saints is not permissible 
even though they may be in high divine 
position. 

Muhammad: Why is it not permissible 
to beseech them? 

Kamal: Man vanishes after death. He 
gets perished, why should we beseech 
someone who cannot benefit others and 
who is completely destroyed. 

Muhammad: What are your arguments 
to prove that death amounts to destruction? 
Who actually says that? 

Kamal: Imam Muhammad bin Abdul 
Wahhab says: To beseech the dead saints 
is tantamount to seeking help from a per-
ished individual; it is rationally mean and 
despicable. 

Also, one of his followers reports that 
it was said in his presence or he heard the 
following and consented to it and approved 
of it: “this cane of mine is better than Mu-
hammad because we can use it for killing 
snakes, scorpions and the likes whereas 
Muhammad is dead and of no benefit to 
the creatures.(1)  

Therefore, these arguments and what I 
said earlier prove the meanness and despi-
cability of beseeching the dead even if one 
of them may be our prophet, the Prophet of 
Islam (pubh). 

Muhammad: The fact is quite the op-
posite of what you said because there are 
worlds which are revealed and discovered 
to the dead person after his death. They are 
the worlds which remained undiscovered 
during his lifetime.  In this connection, 
God says: 

فكشفنا عنك غطآءك فبصرك الیوم حدید. 

Now We removed from thee thy veil, 
so thy sight today is sharp.(2)  

احیاء  بل  اموات  یقتل فی سبیل اهلل  والتقولوا ملن 
ولكن التشعرون. 

And say not of those who are slain in 
the path of God that they are dead; Nay, 
(they are) living , but ye perceive not.(3)  

بل  ام��وات��ا  ف��ی سبیل اهلل  ال��ذی��ن قتلوا  والحت��س��ن 
احیاء عند ربهم یرزقون.

Reckon not those who are slain in the 
way of God, to be dead; Nay! Alive they 
are with their Lord being sustained.(4)  

It is reported in Sahih Bukhari that 
on the day of the Battle of Badr, Allah's 
Prophet (pbuh) ordered that the bodies 
of twenty-four leaders of the Quraysh be 
thrown into one of the foul, abandoned 
wells of Badr. On the third day after the 
battle the Prophet called for his mount and 
saddled it. Then he set out, so his com-
panions followed him. They said amongst 
themselves, "He must be going to some-
thing important." When the Prophet (pbuh) 
arrived at the well, he stood at its edge and 
began addressing those therein by calling 
upon them by their names, "O so and so, 
son of so and so; and you, so and so, son 
of so and so! Would it not have been easier 
to have obeyed Allah and His Messenger? 
We have found that which our Lord prom-
ised us to be true. Did you find what your 
Lord promised you to be true? Thereupon 
some people inquired, "O Messenger of 
Allah, what are you saying to these bod-
ies without souls?! The Prophet (pbuh) an-
swered, "By Him in whose hand lies the 
soul of Muhammad, you did not hear bet-
ter than them."(5)  

Also, Ghazzali, one of the Shafe’ei 
scholars says: “Some people think that 
death means destruction …. this is a percep-
tion particular to atheists (infidels).” (6) 

Kamal: Is Imam Ghazzali of the view 
that belief in destruction is atheistic and 
the same as infidelity?! Where has he stat-
ed that? 

Muhammad: He has mentioned it in his 
book titled Ehia al-Ulum.(7) Go through 
his book and you will find his statement 
in this regard. 

Kamal: This statement is very weird on 
his part!

Muhammad: Ghazzali’s statement 
is not weird! What is weird is your lack 
of knowledge in this regard.  Didn’t you 
know what the Holy Prophet said to the 
slain pagans in the Battle of Badr? He said: 
“You are not more hearing than them.(8)” I 
guess the Holy Prophet’s saying is enough 
to convince you that the dead people can 

hear and understand. 
Kamal: Yes, I wonder why I had not 

taken notice of these verses and contem-
plated over them in my whole life, nor 
had I heard the Prophet’s saying or that of 
Ghazzali. 

Muhammad: I think that you have ac-
cepted now that Shia’s belief that man does 
not perish after his death is just and based 
on reality. Do you still maintain doubt 
about it?

Kamal: No, I have no doubt in that 
saying but something is still confusing for 
me.  

Muhammad: What is that? 
Kamal: The thing which has been a 

matter of confusion for me is Ghazzali’s 
saying. He says that belief in destruction 
is particular to atheists. The Holy Prophet 
also stresses that the dead people hear and 
understand like the living people whereas 
Muhammad bin Abdul Wahhab maintains 
that men are doomed to destruction!

What's more, he makes me puzzled by 
making the rude remark that “my stick is 
better than the Prophet because it benefits 
me whereas the Prophet does not.(9)” 

Muhammad: You should not be tak-
en aback.  We must judge people by the 
Quran, Sunnah and the lifestyle (Sirah) of 
the pious predecessors. If their conducts 
and sayings are consistent with the Quran, 
Sunnah and the lifestyle of the pious ones, 
then they are believers. What is more, we 
should not recognize religion through indi-
viduals.  Can we take a person’s acts and 
sayings for Islam even though we know 
it is against the Quran and Sunnah simply 
because he is a faithful and sincere person? 
No, never. We should detach ourselves 
from whomsoever who is deviated no mat-
ter what their ranks and status. 

Kamal: You are right…up until now I 
had a strong faith in this man (Muhmmad 
bin Abdul Wahhab) but now that you have 
informed me about a false belief, one that 
can be counted as faithlessness and infidel-
ity, I have lost my belief in him and I will 
no longer give him the status of a scholar, 
one who could be considered as a source 
for obtaining religious laws.  

Muhammad: Let’s leave aside talking 
about him (Muhammad bin Abdul Wah-
hab) and carry on our discussion on be-
seeching God’s saints. 

Kamal: That is okay. I accept that man 
does not perish with death but how can one, 
who believes that beseeching a being other 
God amounts to polytheism and separation 
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He sighed and whispered to himself: 
“Woe unto these pagans and heretics…. who 
consider themselves as Muslims.  Woe… 

Muhammad tells him: Whom do you 
mean?

Kamal: I mean the Shiites!
Muhammad: Don’t curse them and 

don’t call them polytheists because they 
are Muslims.

Kamal: They are more entitled to death 
rather than the infidels. 

Muhammad: What is this preposterous 
allegation for? Why do you believe they 
are polytheists?

Kamal: They have chosen other gods 
besides Allah. They worship a thing, in-
stead of God, that cannot benefit or harm 
them.

Muhammad: How come?
Kamal: They beseech the prophet, 

Imams and God’s saints by phrases such 
as: O Messenger of Allah, O Ali, O Hu-
sain, O Imam of Time etc. asking them 
to grant their wishes? Shiites believe that 
they are God’s saints and they can grant 
their wishes. Don’t you think such an act is 
an express, naked and visible form of wor-
shipping a being other than God?

Muhammad: Let me tell you something 
in brief.

Kamal: Go ahead.
Muhammad: I am also one of those 

people who used to abuse, curse and put 
unjust accusations on the Shiites. When-
ever, I had an opportunity, I would curse 
them in their absence until one day I met a 
Shiite man in a journey to Makkah. Since I 
was very much pessimist about the Shiites, 
I tried to behave incompatibly with him; I 
talked whatever ill I could of the Shiites 
but he was patient and silent. He smiled 
at me with cheerfulness on his face.  The 
more I insulted him and the Shiites, the 
more he smiled with kindness and gentle-
ness.  His kind and gentle indisposition ex-
tinguished the fire of hate and animosity 
in me. When I stopped speaking, he turned 
his face towards me and said: my brother 
in faith, Muhammad, will you allow me to 
say a few words?

We exchanged opinion about different 
topics. One of the topics which we dis-
cussed about and which made me believe 
that it was true was calling and imploring 
God’s saints. 

Beseeching God’s Saints




