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الأهلية  لديهم  الفقهاء  كان  اإذا  عّما  النا�س  من  كثري  يت�ساءل 
واللياقة لإدارة �سوؤون الأمة وقيادة الرعية بحيث يو�سلونهم اإىل �ساطئ 

الأمان ويطلعونهم على روؤية الإ�سالم ومنهجيته يف �سلك الإدارة.
ومع الأ�سف ال�سديد راح البع�س يتمادى يف ت�ساوؤلته حتى بلغ به 
الأمر اإىل الت�سكيك يف م�سداقية الفقهاء يف القيادة واأخذ ي�سورهم 
الفقه  �سوى  احلياة  يف  �سيئًا  يعرفون  ل  منغلقني  رجال  اأنهم  على 

والأ�سول وبع�س العلوم الأخرى الب�سيطة.
ول يخفى اأّن اأمثال هوؤلء وجدوا من يطّبل لهم ويعينهم يف حتقيق 
بع�س  املغر�سة فجمعوا من حولهم  ويدعمهم يف حمالتهم  اأهدافهم 

الب�سطاء مّمن مل يطلعوا على تاريخ الفقهاء عرب التاريخ.
بالطبع ل ميكن للعاقل النبيه اأن يتعامل مع ت�سكيكات كهذه على 
حتى  متكث  ل  �سيف  ك�سحابة  ب�سيط  انفعال  اأو  فعل  ردة  جمرد  اأنها 
اأيادي قوية تعمل  اأمور كهذه هناك  اأّن وراء  تنق�سع، بل العاقل يدرك 
ليتخّلى  والنيل من مكانتهم  الفقهاء  ت�سويه �سورة  اأجل  نهار من  ليل 
اأعداء  حتدي  ي�ستطيعون  ل  بحيث  �سوكتهم  وت�سعف  ال�سعوب  عنهم 

الدين.
الت�سيع  فقهاء  �سرية  على  يطلعوا  مل  هوؤلء  اأمثال  اأّن  يبدو  وكما 
يف الإدارة ومواقفهم العظيمة يف القيادة اأو اأنهم اطلعوا عليها ولكن 
فيزيفون  ويراوغون  يعاندون  فبقوا  اأنف�سهم  وا�ستيقنتها  جحدوها 

احلقائق تارة، ويدل�سون الوقائع اأخرى، ويغ�سون الطرف مرة ثالثة.
النظر  ويحّقق  التبغ  ثورة  اأحداث  يف  منا  املرء  يتمعن  اأن  فيكفي 
الثورة  تلك   wال�سريازي املجدد  قاد  كيف  ويالحظ  وقائعها  يف 
اأن  اإىل  امل�سرفة  �سامراء  يف  وهو  اإيران  يف  الإجنليز  على  العارمة 
اأجرب ال�ستعمار اأن يعزف عن اأطماعه يف اإيران وتخيب اآماله وتتبدد 

اأحالمه ال�ستعمارية.
الع�سرين  ثورة  قائد   wال�سريازي تقي  حممد  املريزا  هو  وكذا 
اخلالدة حيث قاد جيو�سًا م�ستميتية من اأجل الإ�سالم لي�س لها �سوى 
)املكوار( قبال جحافلة الجنليز واأ�ساطيلهم اإىل اأن ُمّن عليهم بالن�سر 
ولطم ال�ستعمار على يد فحل من فحول اآل ال�سريازي وا�سطروا اإىل 

مغادرة العراق وهم يجرون اأذيال اخلزي والعار.
وكذا الأمر بالن�سبة ل�سائر فقهاء ال�سيعة، فكل فقيه منهم له باع 

يف قيادة زمام الأمة ورعاية �سوؤون الرعية....
الأمة  الذين لهم يد طوىل يف قيادة  العظام  الفقهاء  ومن �سمن 
ورعاية �سوؤونها بحكمة هو الفقيه الراحل املرجع الديني ال�سيد حممد 
يف  كثرية  �سورًا  للب�سرية  قدم  الذي  املجاهد  ذلك   wال�سريازي

الإدارة احلكيمة املوفقة.
لن�سر  نف�سه  نذر  قد  كان  املرجعية  باأعباء  ينه�س  اأن  قبل  فمن 
فقاد  الدين،  �سد  املغر�سة  احلمالت  و�سد  الأمة  وهداية  الإ�سالم 
معارك عديدة مع ال�سيوعيني والقوميني والبعثيني يف العراق اجلريح 

و�ساهم ب�سكل كبري يف ف�سحهم وتعريتهم اأمام ال�سعوب.

حدب  كل  من  والفنت  التهم  عليه  انهالت  للمرجعية  ت�سدى  وملا 
العوا�سف  لتثنيه  الرا�سخ  كاجلبل  ووقف  يبال  مل  ولكنه  و�سوب 
العراق  راأ�سه  م�سقط  يغادر  اأن  اإىل  ا�سطر  حتى  القوا�سف  ولتزيله 
وينزل الكويت التي وا�سل فيها م�سواره اجلهادي مدة ت�سعة اأعوام مع 

قلة النا�سر وكرثة املخالف.
ومن الكويت انتقل اإىل اإيران حمطته الأخرية وفيها عاي�س ذلك 
املحن  من  الكثري  وقا�سى  ال�سعوبات  من  العديد  املخل�س  الفقيه 
والويالت ومع ذلك مل يرتاجع عن اأهدافه قيد اأمنلة رغم ق�ساوة ما 
حب  وحمبيه  مقلديه  نفو�س  يف  فغر�س  �سعبة،  ظروف  من  عليه  مر 
الإ�سالم والت�سحية من اأجله واأعطى الب�سرية جمعاء درو�سًا يف الإدارة 

احلكيمة والقيادة املوفقة.
واليوم وبعد رحيل ذلك الفقيه املخل�س انربى للمرجعية �سقيقه 
الورع وربيبه الأول وزميل امل�سرية ال�سريازية اآية اهلل العظمى الفقيه 
ومع  ولكن  واخال�س  بحكمة  امل�سرية  وقاد  ال�سريازي  �سادق  ال�سيد 
اأحوجنا  فما  حلكمته،  الرعية  من  لكثري  جهل  مع  ال�سديد  الأ�سف 
اليوم اإىل تعريف العامل بهذا الفقيه احلكيم خا�سة حكمته يف الإدارة 

لي�ستفيد النا�س منه اأكرث فاأكرث.

كتب: ف�سيلة حجة الإ�سالم
ال�ســــيخ جا�ســــم احلائري

َ

كلمة البدء

اإدارة الفقهاء
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الإمام  بها  زاره  الغدير  يوم  يف   g املوؤمنني  اأمري  لالإمام  ماأثورة  زيارة  هناك 
الهادي �سالم اهلل عليه ورواها الإمام احل�سن الع�سكري عن اأبيه الإمام الهادي �سلوات 
اهلل عليهما. يف هذه الزيارة يخاطب الإمام الهادي �سلوات اهلل عليه جّده الإمام اأمري 
َ َمواِهِب اهلل َلك«)1(. فما هي تلك  َنَك َوَبنينْ املوؤمنني �سلوات اهلل عليه بقوله: »َوَحاَل َبينْ
املواهب التي حيل بينها وبني تطبيق الإمام لها يف الأّمة؟ اأحيل بينه وبني مواهب اهلل 

تعاىل لالإمام �سلوات اهلل عليه وهي علم الإمام، واأخالقـــــه، ومقـــــامـــــه وزهده، وعبادته؟ 
كاّل، فكـــــّل هـــــذه ثابتة له، ومل ي�ستطع اأحد اأن يحول بينها وبني الإمام �سلوات اهلل عليه.

لقد حيل بني الإمام �سالم اهلل عليه وبني مواهبه الإلهّية، اأي منعوه من تطبيق ما 
وهبه اهلل تعاىل له يف اإدارة �سوؤون الأّمة. وهذه احليلولة قد اأ�سّرت بامل�سلمني اأنف�سهم.

النبّي  بعد  مبا�سرة  الأّمة  يحكم  باأن  له  و�ُسمح  عليه  اهلل  �سالم  �َس  ُيقنْ مل  فلو 
لكانت حكومته امتدادًا كاماًل ودقيقًا حلكومة النبي وهذا معناه اأّن كّل حالت 
العدل والف�سيلة والرفاه التي كانت �ستقام منذ ذلك اليوم كان نفعها يعود لالأّمة؛ وتلك 

.gهي مواهب اهلل تعاىل التي وهبها كّلها لالإمام اأمري املوؤمنني
اإن الغدير ثقافة وم�سوؤولية ولي�ست واقعة تاريخية فح�سب. وهذا الأمر نفهمه من 
خالل التعبري الدقيق والعميق للقراآن الكرمي حول الغدير، وهو تعبري ا�ستثنائي ل يوجد 
َملنُْت َلُكمنْ ِديَنُكمنْ  َم اأَكنْ َيونْ نظري له يف القراآن من جهات متعددة، وهي الآية ال�سريفة: »النْ
ة والعاّمة يف  الَم ِدينًا«)2(، وقد ذكر اخلا�سّ يُت َلُكُم الإ�سنْ َمِتي َوَر�سِ ُكمنْ ِنعنْ ُت َعَلينْ منْ َ َواأَمتنْ
كتب التف�سري واحلديث والتاريخ باأن هذه الآية نزلت يف يوم غدير خم يف الثامن ع�سر 
من �سهر ذي احلّجة احلرام �سنة ع�سر للهجرة. علمًا اأن الغدير بداأ من اأوائل البعثة اأي 

من حادثة الدار، لكن الأعالن العام عنه كان يف يوم غدير خم. 
اإن الدين اأي ال�سالة وال�سوم واحلّج وباقي العبادات واأحكام املعامالت كل ذلك 
كان موجودًا قبل الغدير ولكنه كان ناق�سًا فكمل بيوم الغدير. وقبل الغدير كانت النعمة 
موجودة وهي �سخ�سية النبي الأعظم وقوله وفعله وتقريره  ولكنها كانت غري تامة، 

فتمت باإعالن ولية الإمام اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل عليه يف غدير خم.
كما ان اهلل تبارك وتعاىل مل يقل باأن الإ�سالم كان موجودًا فكمل ومت بل قال تعاىل: 

»ور�سيت لكم الإ�سالم دينًا« بيوم الغدير.
اإن الإ�سالم مركب ارتباطي، فعدم وجود جزء منه ي�ساوي عدم وجود باقي الأجزاء. 
فـ)اأ�سهد ل اإله اإّل اهلل( جزء، و)اأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل( جزء، و)اأ�سهد اأن علّيًا 
ويّل اهلل جزء( وعدم وجود اأي جزء من ذلك يعني عدم وجود الباقي. فالتوحيد )اأي 
ل اإله اإّل اهلل( هو اأ�سا�س الإ�سالم كان موجودًا قبل الغدير، ولكن وجوده بدون الغدير 

يعني كال�سجرة التي لها جذور وجذع واأغ�سان ولكنها بال ثمار.
لقد بّينت مولتنا فاطمة الزهراء �سلوات اهلل عليها يف خطبتها ال�سريفة التبعات 
وامل�ساوئ التي �ستلحق القوم باإق�سائهم الغدير واإق�سائهم مولنا الإمام اأمري املوؤمنني 
ِب َدمًا  تِلبوا ملء القعنْ �سلوات اهلل عليه عن اخلالفة بقولها �سلوات اهلل عليها: »ثمَّ احنْ
والويالت  اجلرائم  من  الغدير  اإق�ساء  بعد  بالأمة  حّل  ماذا  فانظروا  َعبيطًا«)3(، 
واملاآ�سي التي ارتكبها ممن �سّموا اأنف�سهم باأنهم خلفاء الر�سول، وحكموا باإ�سم الإ�سالم 

وهم حّكام بني اأمية وبني العبا�س والعثمانيني. 
ذكر التاريخ اأن اأحد احلّكام يف اإحدى بالد امل�سلمني انزعج من اأمر ما فقتل يف 

يوم واحد األفي �سخ�س وكان ذلك يف �سهر رم�سان.

:Kضماحة املرجع ال�ضرازي�
ال تتحّقق العدالة والف�ضيلة والرفاه يف العامل اإاّل بالعمل مببادئ الغدير

حما�ضرات

*
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كما ذكروا اأن امراأة ما قامت بعمل مل ير�سي احلاكم، فاأمر الأخري باأن تعّرى من 
مالب�سها، وي�سّدوا يديها ويربطوا رجليها بذيل احل�سان، ويدعوا احل�سان يرك�س بها 

اإىل اأن متوت. 
اإن هذه اجلرائم واأمثالها، كلها قد ارتكبت با�سم الإ�سالم، وهدم مراقد البقيع 
مت اأي�سًا با�سم الإ�سالم، وتفجري الرو�سة الع�سكرية مت با�سم الإ�سالم، فاملرتكب لهذه 
اجلرائم ونظريه الذي يفّجر نف�سه بني الأبرياء بحزام نا�سف اأو ب�سيارة مفخخة يبداأ 
من  الأفعال  هذه  وهل  الإ�سالم؟  منطق  هذا  فهل  اأكرب«،  »اهلل  بنداء  النكراء  فعلته 

الف�سيلة والعدالة وداعية اإىل الرفاه؟ 
اإذا راأى هذه الأفعال  اأو العلماين  اأو املجو�سي  اأو البوذي  اأو اليهودي  اإن امل�سيحي 
املن�سوبة زورًا وبهتانًا اإىل الإ�سالم، فهل �سيقبل بالإ�سالم دينًا، وهل من ال�سحيح اأن 

ُيراد منه اأن يقبل هكذا اإ�سالم؟
اإن مالك الأ�سرت النخعي ر�سوان اهلل عليه ترّبى يف مدر�سة الغدير على يدي الإمام 
مالك ميّر يف  كان  يوم  ذات  اأحواله:  عن  نقلوا  وقد  عليه.  اهلل  �سلوات  املوؤمنني  اأمري 
اإحدى اأزقة الكوفة، فا�ستهزاأ به اأحد الأ�سخا�س ورمى عليه �سيئًا من الأو�ساخ ومل يكن 
اأبي طالب عليهما  بن  النخعي �ساحب علي  الأ�سرت  اإنه مالك  ويحك  له  فقيل  يعرفه، 
دخل  قد  مالك  اأن  فوجد  مالك،  اأثر  يتبع  فطفق  وا�سطرب،  الرجل  فخاف  ال�سالم، 
امل�سجد، فدخل اأثره، وبداأ يعتذر منه، فقال له مالك: واهلل ما اأتيت امل�سجد اإّل لأ�سلي 

ركعتني قربة اإىل اهلل تعاىل ليغفر لك ما بدر منك جتاهي. وهذه هي تربية الغدير.
اأما عن الذين اأق�سوا الغدير، فقد ذكر التاريخ اأن زياد بن اأبيه عامل معاوية على 
الب�سرة عند دخوله ذات مّرة يف م�سجد بالب�سرة رماه بع�س احلا�سرين باحل�سى، 
فاأمر جالوزته اأن يغلقوا اأبواب امل�سجد كّلها واأن ل ي�سمحوا بخروج اأحد، ثم اأمر بقطع 

اأيدي احلا�سرين كّلهم، فجمعت يف �ساحة امل�سجد ثمانني يدًا.
ثم اإن املجتمع بحاجة اإىل الرتبية ولي�س النتقام، وبحاجة اإىل الف�سيلة ل التكرّب، 
وبحاجة اإىل العدالة ولي�س الظلم، وبحاجة اإىل اأن يعي�س برفاه، وهذه الأمور اإن توّفرت 

يف املجتمع ف�سي�سلح وتقّل املظامل فيه وتنعدم. 
بالعمل  اإّل  املجتمع  ويف  العامل  يف  يتحقق  ل  ذلك  كل  والرفاه،  والف�سيلة  العدالة 
ومببادئ  عليه  اهلل  �سلوات  املوؤمنني  اأمري  الإمام  وب�سرية    الأكرم  النبي  ب�سرية 
وهذه  الغدير،  مبادئ  تعريف  فيجب  احلرية  من  بن�سبة  تنعم  اليوم  فدنيا  الغدير. 
فيجدر  الهمة.  اإىل  وبحاجة  اأكرب،  م�سوؤولية  العلم  اأهل  على  وهي  اجلميع،  م�سوؤولية 

روا يف ذلك.  باجلميع اأن يقوموا باأعباء هذه امل�سوؤولية الكبرية واملهمة واأن ل يق�سّ
__________

* كلمة املرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K يف در�سه اخلارج 
يف الرابع ع�سر من �سهر ذي احلجة احلرام 1430 هـ.

ة بالأيام و.../ �س361. 1( بحار الأنوار/ ج97/ باب 5 زياراته �سلوات اهلل عليه املخت�سّ
2( �سورة املائدة: الآية 3.

3( الحتجاج/ ج1/ احتجاج فاطمة الزهراء �سلوات اهلل عليها على القوم و.../ �س108. 

عليه  اهلل  سالم  اإلمام  بني  حيل  لقد 
تطبيق  من  منعوه  أي  اإلهلّية،  مواهبه  وبني 
األّمة شؤون  إدارة  يف  له  تعاىل  اهلل  وهبه  ما 
وهذه احليلولة قد أضّرت باملسلمني أنفسهم

حما�ضرات
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gمبنا�ضبة ذكرى مولد االإمام الر�ضا

Kاملوؤمنون يهنئون �ضماحة املرجع ال�ضرازي
�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة  الديني  املرجع  بيت  على  املوؤمنون  وفد 
بالوافدين،  �سماحته  رّحب  اأن  وبعد  املقد�سة.  قم  مبدينة   Kال�سريازي احل�سيني 
بادلهم التهاين، ودعا اهلل عّز وجّل اأن يوّفق اجلميع للعمل ال�سالح وخدمة املع�سومني 
وال�سالم  بالأمن  كاّفة  واملوؤمنات  املوؤمنني  واأن ميّن على  و�سالمه عليهم،  �سلوات اهلل 
اهلل  عّجل  املوعود  املهدي  الإمام  املفّدى  مولنا  رعاية  ت�سملهم  واأن  والن�سر،  والعّزة 

بيت �سماحة املرجع ال�سريازيتعاىل فرجه ال�سريف. 

مدر�ضة العامة احللي 
اقامت حوزة كربالء املقد�سة مدر�سة العالمة احمد بن فهد احللي u اإحتفال 
اأيات من �سورة الن�سان تالها ف�سيلة ال�سيخ ذو الفقار البديري، فيما  ا�ستهل بتالوة 
قام عريف احلفل ال�سيخ عمران �ساكر بتقدمي امل�ساركني واعداد الفقرات التي تخللتها 

ابيات �سعرية وكلمات باملنا�سبة.
متيز احلفل بق�سائد املديح والثناء ل�ساحب الذكرى عليه ال�سالم حيث �سارك 
كل من ف�سيلة ال�سيخ عبد الهادي اخلفاجي و ف�سيلة ال�سيخ حممد ال�سيالوي و ف�سيلة 
ال�سيد م�سطفى اليا�سري و ف�سيلة ال�سيخ زهري نعمة ال�سدي بق�سائد متنوعة ومدائح 

متاأنقة.
فيها حول  الفراتي حتّدث  فا�سل  ال�سيخ  ال�سالم  كلمة  حلجة  كان  ختام احلفل 

الدور القيادي لالأئمة الهدى �سالم اهلل عليهم يف انها�س الأمة.
مدر�سة العالمة احللي

احتفال يف ا�ضرتاليا
اأقامت ح�سينية النبي الأكرم  يف مدينة �سدين ال�سرتالية حفاًل بهيجًا ح�سره 
ة ف�سيلة  جمع من املوؤمنني واملحّبني لآل البيت الأطهار �سالم اهلل عليهم و ارتقى املن�سّ
اأبومهدي مال اهلل واألقى كلمة يف ف�سائل الإمام الر�سا �سلوات اهلل  اخلطيب ال�سيخ 
عليه، كما �سارك يف اإلقاء الق�سائد ال�سعرية عدد من ال�سعراء والرواديد احل�سينيني.

اأ�سرتاليا

نفحات خربية

اأع�ضاء هيئة احليدريون واالإخوة من البحرين  
 K قام بزيارة املرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي
جمع من الإخوة املوؤمنني زّوار الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه من مملكة البحرين، وجمع من 
ال�سباب والإخوة املوؤمنني اأع�ساء )هيئة احليدريون الدينية( من مدينة اأ�سفهان يف بيته املكّرم 
مبدينة قم املقد�سة، فاألقى جنل �سماحته حّجة الإ�سالم وامل�سلمني ف�سيلة ال�سيد ح�سني ال�سريازي 

كلمة قّيمة فيهم.
الإخوة من البحرين
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الرقابة الذاتية ودورها يف تقومي النف�س

تعترب الرقابة الذاتية و�سيلة فاعلة من الو�سائل العديدة واملتنوعة لتقومي النف�س 
وت�سحيح اأخطائها وهفواتها، فالقانون الو�سعي الذي يعاقب على التجاوزات ل يتمّكن 
وحده من بناء جمتمع متوازن قائم على امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س وغريها من املقّومات 
التي ت�سّب يف خلق املجتمع الناجح، بل ينبغي اأن يكون هناك دور اأ�سا�سي لتقومي الذات 

عرب تنمية النزعة الفا�سلة لدى الإن�سان.
هدف  )وهو  غريها  اأو  القت�سادية  امل�ساريع  يف  النجاح  عن  البحث  فاإن  لذلك 
م�سروع لكل النا�س( يجب اأن ياأتي من الف�سيلة قبل غريها، اأو اأنه ي�سع الف�سيلة معيارًا 
اأ�سا�سيًا لتحقيق ذلك، حيث ميكن لالإن�سان اأن يحّقق اأهدافه يف جمع املال على �سبيل 
تت�ساوى  لدرجة  امل�سروعة  الو�سائل  بانتهاج  الإن�سان  هذا  يلتزم  اأن  ينبغي  لكن  املثال، 
فيها عنده قيمة املبالغ التي يح�سل عليها، مبعنى اأن اإميانه يقوده اإىل الزهد ول توؤّثر 
عليه قيمة املبالغ احلا�سل عليها مهما كربت اأو قّلت، وميكن لالإن�سان اأن ي�سل اإىل هذه 
احلالة من الثبات والزهد بتهذيب النف�س وتطويعها وال�سيطرة على نوازعها وميولها 

املتعّددة واملوزعة بني الرذيلة والف�سيلة.
اأي مبعنى حتقيق الرقابة الذاتية وال�سيطرة على النف�س وحتقيق ال�سبط الذاتي 
بعدم الجنراف يف ح�سد املكا�سب املادية والدنيوية وال�سيا�سية والجتماعية باأي ثمن 
والروحية  املعنوية  الذات  مكا�سب  حتقيق  هو  الذاتي  ال�سبط  عملية  يف  فاملهم  كان. 

وراحة ال�سمري والر�سا النف�سي العميق عن الذات.
هذا  حول   K ال�سريازي  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  الديني  املرجع  يقول 

املو�سوع يف كتابه املو�سوم بـ )نحو بناء النف�س واملجتمع(:
)ميكن لالإن�سان اأن ي�سل عرب هذا الطريق –حما�سبة النف�س- اإىل مراتب عالية، 
وقد و�سل كثريون درجة حيث مل يعد يزيد الرتغيب يف اندفاعهم ول يقّلل التثبيط من 
اأنهم ب�سر لهم �سهوات ورغبات ويدركون معنى الرتغيب والتثبيط ولكن  عزمهم، مع 

الإدراك �سيء والتاأّثر به �سيء اآخر(. 
بكلمة اأخرى اإن الإن�سان و�سل يف الرقابة الذاتية اإىل درجة جتعله ل يحزن لفقدان 

املال ول يفرح باحل�سول عليه بغ�س النظر عن مقدار قيمته.
نف�سيًا  ا�ستعدادًا  تتطلب  كونها  ي�ساء  من  لكل  تتحّقق  ل  ال�سعبة  املرتبة  وهذه 
الأق�سر  الطريق  هي  الف�سيلة  باأن  للنف�س  واإقناعًا  الإميان  على  ومواظبة  ومترينًا 

ل�سعادة الإن�سان، وهي �سمانته يوم يقف بني يدي رّبه.
وهنا يقول املرجع ال�سريازي:

)ل �سك اأن بلوغ هذه املرحلة يتطّلب عماًل كثريًا ومواظبة جاّدة؛ فلل�سهوات اأثرها 
ال�سلبي وكذلك ال�سياطني واأ�سدقاء ال�سوء، ولكن اإذا اقتنع الإن�سان باإمكانية الو�سول 
ال�سهلة  مفاتيحه  ومن  �سيو�سله،  بنف�سه  العتقاد  هذا  فاإن  تعاىل،  اهلل  على  َل  وتوكَّ
يراجع  اليوم  من  اأوقات  بتحديد  ملتزمًا  ال�سخ�س  يكون  باأن  وذلك  النف�س؛  حما�سبة 
فيها نف�سه، ب�سرط اأن يكون الوقت منا�سبًا، فال يكون عند اجلوع اأو ال�سبع اأو ان�سغال 
الذهن باأمر اآخر قد يحول دون التاأّمل والتفكري جيدًا بل يكون يف وقت ميكنه الختالء 

بنف�سه ومراجعة ما قد �سدر منها(. 

وت�سذيبها  اأخطائها  وت�سويب  النف�س  مراقبة  عملية  اأن  مالحظة  ميكن  وهكذا 
اأمر لي�س يف متناول ال�سعفاء يف رقابتهم الذاتية لأنف�سهم، لأن الو�سول اإىل مثل هذه 
الأهداف ال�سعبة يحتاج اإىل جهد ا�ستثنائي يدعمه اإميان كبري ومتاأ�سل يف النف�س كي 
تتمكن من مقارعة املغريات التي تقف يف طريقها، حيث يتطلب الأمر جهدًا وتنظيمًا 
والتزامًا يف التنفيذ واملراقبة وما �سابه. ويف هذا يذكر لنا املرجع ال�سريازي يف كتابه 

نف�سه:
)يقال: اإن بع�س الأفا�سل طلب من اأ�ستاذه العامل اأن ين�سحه ن�سيحة تنفعه طيلة 
�س لنف�سك كل يوم وقتًا حتا�سب  عمره، وكان على و�سك مفارقته، فقال له العامل: خ�سّ

فيه نف�سك، واإن قّل. 
يقول ذلك الفا�سل: عملت بن�سيحة اأ�ستاذي العامل حتى اأ�سبحت حما�سبة النف�س 
حتى  ذهنه  يف  احلالة  ارتكاز  على  يدّل  وهذا  م�ستيقظًا.  دمت  ما  ذهني  يف  حا�سرة 

لكاأنها �سارت ملكة عنده(.
اإن و�سول الإن�سان اإىل هذه الدرجة من القّوة واللتزام يف عملية مراقبة النف�س، 
له  و�سالح  خري  هو  ملا  نف�سه  تطويع  من  متكن  واأنه  اخلطر  حافة  جتاوز  اأنه  تعني 
ولالآخرين، لكن الأمر تطّلب منه الكثري من اجلهد الإمياين والنف�سي والعملي والرقابي 

لكي ي�سل اإىل ما و�سل اإليه من ثبات وا�ستقرار.
ولعل مرّد ذلك يعود اإىل قّوة الرقابة الذاتية وال�ستعداد املوجود اأ�ساًل يف النف�س 
الإن�سان من  توجيه م�سبق يح�سل عليه  وفق  والتعامل معها  ال�ساحلة  الأعمال  لتقّبل 
لعملية  تنظيمه  خالل  من  والإميانية  والفكرية  النف�سية  قدراته  تنمية  على  مواظبته 
املراقبة واللتزام مبفرداتها مبا يحقق له الو�سول اإىل الدرجة املتوخاة لتجاوز خطر 

نزعات النف�س ال�سلبية التي غالبًا ما ت�سكل نقي�سًا ل�سعي الإن�سان نحو الف�سيلة.

من روؤى املرجعية
من روؤى املرجعية
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درجة امللتزم باالأخاق احل�ضنة كدرجة ال�ضائم القائم
بع�س املوؤمنني يلتزمون بالفرائ�س وبالواجبات ويلتزمون اأي�سًا ويعملون بامل�ستحّبات 
بال�سيام، عدا  النهار  ويق�سون  بالعبادة  ال�سباح  اإىل  الليل  يق�سون دومًا  كّلها، حيث 
بالتزامهم  القائم  ال�سائم  درجة  يبلغون  املوؤمنني  وبع�س  ال�سوم  فيها  املحّرم  الأيام 
كلهم  النا�س  مع  بالأخالق احل�سنة  يتعاملون  الذين  وهم  والواجبات فقط  بالفرائ�س 
وحتى مع الذين ي�سيئون اخُللق معهم، كما يف احلديث ال�سريف التايل عن مولنا ر�سول 

اهلل : »اإن العبد لينال بح�سن ُخُلقه درجة ال�سائم القائم«)1(.
__________

1( و�سائل ال�سيعة/ ج12/ باب 104 ا�ستحباب ح�سن اخللق مع النا�س/ �س152/ ح15922. 

اأ�ساتذة وطالبات من مدينة ري

يف علوم اأهل البيت b �ضعادة الدنيا واالآخرة
بهذه  العمل  اليوم،  بها  يلتزم  اأن  لكل واحد منكم  ينبغي  التي  الأمور  اأهم  اإن من 
الو�سية من مولنا الإمام الر�سا �سالم اهلل عليه، وهي تعّلم علوم اأهل البيت �سالم اهلل 
عليهم وتعليمها الآخرين، كل ح�سب قدرته وطاقته، فكالم اأهل البيت �سالم اهلل عليهم 
نور، وخّطهم نور، وطريقهم نور، وعلومهم جتعل النا�س مبختلف م�ستوياتهم يعي�سون 
البيت �سالم اهلل عليهم  اأهل  �سعداء يف الدنيا والآخرة. واأي واحد منكم يتعّلم علوم 

ويعّلمها لالآخرين �سيكون م�سموًل بدعاء الإمام الر�سا �سلوات اهلل عليه.

طالب اجلامعة من مدينة اأرومية

ترك الغ�ضب �ضمان ال�ضعادة يف الدنيا والفوز يف االآخرة
 بكلمة واحدة، وكّرر هذه الكلمة ثالث مّرات،  ذات مّرة ن�سح ر�سول اهلل 
دللة على اأن هذه الن�سيحة مهمة جّدًا، والن�سيحة هي اأنه  قال: »ل تغ�سب، ل 
تغ�سب، ل تغ�سب«)1(. وقليل يوجد يف �سرية ر�سول اهلل اأنه  كّرر الكلمة ثالث 

مّرات.
من  اعزموا  املحرتمات،  الن�ساء  واأننت  الكرام  الرجال  اأنتم  منكم  واحد  كل 
، فهي  الو�سية من ر�سول اهلل  العمل بهذه  ليلتكم هذه على  �ساعتكم هذه ومن 
خرة، وحتى تكون �سحيفة اأعمالكم يوم القيامة خالية  �سمان ال�سعادة يف الدنيا والآ

من حالت الغ�سب، اأو فيها القليل من ذلك.
__________

1( م�ستدرك الو�سائل/ ج12/ باب 53 وجوب ت�سكني الغ�سب عن.../ �س8/ ح9. 
حملة الر�سول الأعظمq / مدينة حلب - �سورية

بزيارة  قام  احلرام  احلجة  وذي  القعدة  ذي  �سهري  خالل 
احل�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  الديني  املرجع 
خمتلف  من  واملوؤمنات  املوؤمنني  من  العديد   Kال�سريازي

البالد الإ�سالمية حيث ا�ستمعوا اإىل توجيهاته القيمة:

توجيهات مرجعية
نفحات خربية... توجيهات مرجعية
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يجدر باملوؤمن اأن ي�ضعد بنّيته حتى ينال النتائج املفيدة له يف الدنيا واالآخرة
اإن للنية والق�سد دور مهم وموؤثر يف حياة الإن�سان، كما �سّرح بذلك القراآن الكرمي 
والروايات ال�سريفة عن اأهل البيت الأطهار �سلوات اهلل عليهم، ثم اإن كل اإن�سان تقّيده 

اأربع �سال�سل هي:
النف�س الأمارة بال�سوء، وال�سيطان ومكائده، وال�سهوات والأهواء، والدنيا وزخرفها، 
فهذه ال�سال�سل الأربع تقّيد عقل الإن�سان وقلبه ويديه ورجليه. ولكن اهلل �سبحانه وتعاىل 
قد تف�سل على الإن�سان باأن اأو�سح له �سبل تفكيك وحتطيم هذه ال�سال�سل، ومن هذه 

ال�سبل النّية ال�ساحلة، اأي العزم على القول ال�سالح والعمل ال�سالح.
جمع من املوؤمنني من مدينة اإ�سفهان

اأحّب االأمور اإىل اهلل
اإن اأيام الع�سرة الأوىل من �سهر ذي احلّجة احلرام هي اأيام ف�سيلة جدًا، فقد قال 
اِم  ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمننْ اأَيَّ اِلُح ِفيَها اأََحبُّ اإِىَل اهللَّ َعَمُل ال�سَّ اٍم النْ مولنا ر�سول اهلل : »َما ِمننْ اأَيَّ
ِة«)1(، فليحاول كل واحد من املوؤمنني الكرام، واملوؤمنات  جَّ ِ َر ِذي احلنْ ِني َع�سنْ ِر َيعنْ َع�سنْ النْ
املحرتمات، يف هذه الأيام باأن يعزموا على اللتزام بالأعمال ال�ساحلة، وبالعزم على 
اللتزام برتك الأعمال ال�سيئة، فاإن العزم على ال�ساحلات يف هذه الأيام له ف�سل اأكرث 
وثواب اأعظم من العزم يف غريها من الأيام، فتوكّلوا على اهلل تبارك وتعاىل، وتو�ّسلوا 
به باأهل البيت �سلوات اهلل عليهم اأن يوّفقكم جميعًا لتطبيق هذا العزم، اأي اللتزام 
بالعمل ال�سالح �سواء يف جمال العبادات، اأو املعامالت، ومع الأرحام، وال�سركاء، ويف 
التي  الإن�سان  وحقوق  وجّل،  عّز  اهلل  حقوق  اأداء  جمال  ويف  الزوجية،  احلياة  جمال 

فر�سها اهلل �سبحانه على الإن�سان نف�سه وحقوق الآخرين.
__________

1( و�سائل ال�سيعة/ ج14/ باب 8 ا�ستحباب كرثة ذكر اهلل يف ع�سر ذي احلّجة و.../ �س273/ ح19177.

زّوار من ال�سعودية

ل اهلل تعاىل عليه كل اإن�ضان م�ضوؤول مبقدار ما تف�ضّ
ل اهلل تبارك وتعاىل عليه من املال والعلم  كل اإن�سان عليه م�سوؤولية مبقدار ما تف�سّ
م�سوؤولية  اأكرب من  الإبن  م�سوؤولية  تكون  وقد  والأخالق،  وال�ستطاعة  والقدرة  والفهم 
الأب، وقد تكون م�سوؤولية الأخ الأ�سغر اأكرب من م�سوؤولية الأخ الأكرب، وهكذا بالن�سبة 

لالأم والبنت، والأخوات، والأرحام، وزمالء العمل، وغريهم.
عبادة  من  خري  �ساعة  »تفّكر  عليه:  اهلل  �سلوات  ال�سادق  الإمام  مولنا  يقول 
�سنة«)1(، فيجدر بكل اإن�سان )رجل وامراأة( اأن يتاأّمل فيما منحه اهلل تعاىل من طاقة 
وعلم ومال واأخالق، وينفق من ذلك على الآخرين، حتى يكون قد اأدى امل�سوؤولية التي 
ر يوم  رًا، فاإن اهلل تبارك وتعاىل قد يرفع العذاب عن املق�سّ عليه، وحتى ل يكون مق�سّ

القيامة لكنه جّل وعال ل يرفع العتاب عنه.
__________

1( تف�سري العيا�سي/ ج2/ من �سورة الرعد/ �س208/ ح26. 
زّوار من ال�سعودية

اأف�ضل ما ي�ضعى اإليه االإن�ضان
اإن اأهم �سيء يف الإ�سالم بالن�سبة لالإن�سان هو اأمران:

الأول: تزكية النف�س. وتعني اأن يعزم الإن�سان وي�سّمم على اأن يكون �ساحب نف�س 
زكّية وخرّية وح�سنة.

الثاين: ُح�سن اخُللق. ويعني اأن يتعامل الإن�سان مع اهلل �سبحانه وتعاىل ومع نف�سه 
ومع النا�س كّلهم بالأخالق الفا�سلة.

فيجدر بالإن�سان اأن يعزم على التحّلي باخُللق احل�سن مع نف�سه كال�سرب واحللم، 
مع اهلل، حيث  بالوفاء  واللتزام  والعمل  القول  بال�سدق يف  وتعاىل  �سبحانه  ومع اهلل 
والغريب  القريب  مع  الوفاء  وكذلك   .)1(» ِدُكمنْ ِبَعهنْ اأُوِف  ِدي  ِبَعهنْ ُفوا  »َواأَونْ وجّل:  عّز  قال 
ومع ال�سريك ومع باقي النا�س، وهكذا يجدر اأن يقوم به الزوجني مع بع�سهما، والآباء 

والأمهات مع اأولدهما، واجلريان والأقارب بع�سهم مع بع�س.
__________

1( �سورة البقرة: الآية 40. 

زّوار من الكويت

نفحات خربية... توجيهات مرجعية
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اإ�ضدارات

                    �ضفينة النجاة
يحوي هذا الكتاب حما�سرات �سماحة املرجع 
بيان  اىل  فيها  �سماحة  يتطّرق  و   ،K ال�سريازى 
ف�سائل خدمة الإمام احل�سني g و احياء عا�سورا 

و غريها.

بطبعـــه                      قـــام  و  64�سفحـــه  يف  الكتـــاب  يقـــع 
) دار �سل�سلة( مبدينة قم املقّد�سة.

ال�ضعائر احل�ضينية التحديات وامل�ضاومات
بذكرى  الثقافية   14 الأنوار  هيئة  اإ�سدار 
عا�سوراء، وهو عبارة عن تقرير حما�سرات املرجع 
�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة  الديني 
احل�سيني ال�سريازيK التي األقاها �سماحته حول 
حماربتها  وحماولت  املقد�سة،  احل�سينية  ال�سعائر 
والطواغيت  الظاملني  واحلّكام  الأعداء  قبل  من 

.b واجلهلة وال�سّذج واملنحرفني عن اأهل البيت

اإحياء عا�ضوراء/3
 kاإعداد موؤ�س�سة الر�سول الأكرم الكتاب من 
املهمة  املوا�سيع  بع�س  بالبحث  يتناول  الثقافية 

واملتعلقة بالإمام �سيد ال�سهداءg و منها:
ال�سعائر احل�سينية ل ت�سقط مع اخلوف،ال�سعائر 
احل�سنيg،ال�سعائر  مع  �سدق  وقدم  احل�سينية 

احل�سينية اختبار للخالئق و....
ويقع يف )46( �سفحة.

ماذا خ�ضر العامل باإق�ضاء الغدير؟
الغدير  عيد  الأكرب،  اهلل  عيد  حلول  مبنا�سبة 
الأغّر، �سدر عن )هيئة الأنوار 14 الثقافية /بريوت 

– لبنان( كتاب حتت عنوان:
»ماذا خ�سر العامل باإق�ساء الغدير؟«.

 kالكتاب من اإعداد )موؤ�س�سة الر�سول الأكرم
)دار  يف  وطبع  �سفحة،   )42( يف  ويقع  الثقافية(، 

الو�سي( بلبنان.

االإمام احل�ضني عظمة اإلهية
وعطاء با حدود

ال�سريازي  الفقيه  موؤ�س�سة  عن  الكتاب  �سدر 
الثقافية، وهو عبارة عن جمموعة حما�سرات عن 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم للفقيه الراحل و ق�سم 
الكتاب  نهاية  احتوت  و  ف�سول  خم�سة  اىل  الكتاب 
الفقيه  حما�سرات  من  مقتب�سة  تو�سيات  على 
من  �سفحة   )240( يف  الكتاب  ويقع  ال�سريازي، 

القطع الكبري.

ثورة االإمام احل�ضن �ضلوات اهلل عليه
الإمام  حياة  على  ال�سوء  الكتاب  هذا  ي�سّلط 
املجتبى عليه ال�سالم، ويجيب من خالله على عدة 
من   هو  و  ال�سباب  جيل  اأذهان  يف  تدور  ت�ساوؤلت 
تاأليف املرجع الديني الراحل اآية اهلل العظمى ال�سيد 

حممد احل�سيني ال�سريازي اأعلى اهلل درجاته.
)دار  يف  وطبع  �سفحة،   )62( يف  الكتاب  يقع 

الو�سي( بلبنان. 

اإ�ضدارات
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اق�س حوائج النا�س نحن نن�ضرك*
كان �سخ�س ي�سمى )ال�سيخ حممد الكويف( ي�سكن يف مدينة النجف الأ�سرف، وبعد فرتة �سكن مدينة 

الكوفة واتخذ من اإحدى غرف م�سجد الكوفة �سكنًا له، وكان يذهب اإىل زيارة م�سجد ال�سهلة.
كان ذلك يف ع�سر مرجع ال�سيعة الكبري �سماحة ال�سيد اأبي احل�سن الإ�سفهاين رحمة اهلل عليه وكان 
ال�سيد يعطي الطالب دينارًا �سهريًا مع كمية من اخلبز تكفي ل�سهر واحد حيث كان الطالب ي�ستلمونها 

من املخابز وكانت مبالغها تكتب على ح�ساب ال�سيد.
وكان ال�سيخ حممد الكويف يذهب اإىل النجف الأ�سرف مرة كل ا�سبوع في�ستلم مقدارًا من اجلنب واللنب 
واخلبز، ويجففهما لي�ستطيع ال�ستفادة منها خالل ا�سبوع، كما كان خادم م�سجد الكوفة يعطيه ما يزيد 

من طعامه.
ال�سيد: مم  �ساأله  اأن  يبكي �سديدًا، وبعد  وبداأ  اأبي احل�سن  ال�سيد  ال�سيخ حممد على  يوم دخل  ذات 
اأبحث عن مولي احلجة بن احل�سن عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف، فراأيته  بكاوؤك؟ قال: كنت ل�سنني 

ذات مرة ولكنني ما عرفته وعندما تعّرفت عليه فقدته.
الكوفة  م�سجدي  بني  يربط  الذي  الطريق  يف  ما�سيًا  كنت  قال:  ذلك؟  حدث  وكيف  ال�سيد:  ف�ساأله 
وال�سهلة، فاأح�ست اأن خلفي �سخ�سًا، فقال يل: يا �سيخ حممد من اأين تاأكل؟ فقلت: من دينار وخبز ال�سيد 
اأبي احل�سن الإ�سفهاين الذي يعطيهما جّمانًا للطالب. فقال يل: قل لل�سيد اأبي احل�سن: »رّخ�س نف�سك، 
واجل�س يف الدهليز واق�س حوائج النا�س، نحن نن�سرك«. فتناول ال�سيد اأبواحل�سن على الفور ورقة وكتب 

فيها هذه الو�سية. 
الأعمال  جّراء  وال�سغط  بالتعب  اأح�ّس  كنت  عندما  يقول:  كان  اأنه  اهلل  رحمه  ال�سيد  عن  نقلوا  وقد 
اليومية وامل�سوؤوليات كنت اأتناول هذه الورقة واقراأ ما اأو�سى به مولي بقية اهلل الأعظم عّجل اهلل تعاىل 

فرجه ال�سريف فكان التعب يذهب عني ومعنوياتي تتجدد.
لقد رحل ال�سيد اأبواحل�سن ولكن و�سية مولنا �ساحب الع�سر والزمان عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف 

باقية وهي و�سية للجميع.
لي�س  اأو  لي�س من عملي،  كـ: هذا  اأنف�سنا من عبارات  نقي  واأن  للتعب  نعطي جماًل  ل  اأن  علينا  اإذن 
يق�سون  كانوا  اأجمعني  عليهم  و�سالمه  اهلل  �سلوات  الأطهار  الهداة  فاأئمتنا  و....  ثمني  وقتي  اأو  ب�ساأين، 

معظم اأوقاتهم يف ق�ساء حوائج النا�س. ثم اإن وقتنا لي�س باأقد�س واأعّز من اأوقاتهم �سالم اهلل عليهم.
__________

* من توجيهات �سماحته بجمع من الإخوة الف�سالء العاملني يف مكتب �سماحته مبدينة قم املقد�سة / 1427 للهجرة. 

نفحات ح�ضينية
اإ�سدار خا�س ل�سهري حمرم احلرام و�سفر اخلري 1431هـ اأ�سدرته )موؤ�س�سة الر�سول الأكرمk الثقافية(      

و هي ن�سرة خا�سة بذكرى ملحمة عا�سوراء اخلالدة باللغتني العربية والفار�سية.
تقع يف )40( �سفحة.

قر�س: �ضعائر ابراهيم
ي�سم  و  الثقافية   14 الأنوار  هيئة  عن  �سدر 
 Kال�سريازي املرجع  ل�سماحة  حما�سرات  �ستة 
الإ�سالم  حّجة  الكرميني  جنليه  وحما�سرات 
الإ�سالم  ال�سريازي وحّجة  ال�سيد ح�سني  وامل�سلمني 
وامل�سلمني ال�سيد اأحمد ال�سريازي دام عّزهما، حول 

الإمام �سيد ال�سهداء �سلوات اهلل عليه.

ق�ض�س و عرب
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 Kبيت �ضماحة املرجع ال�ضرازي
احل�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة  الديني  املرجع  بيت  يف  العزاء  جمال�س  اأقيمت 
ال�سريازي K، ح�سره العلماء والف�سالء وطلبة العلوم الدينية وزّوار من العراق، وجمع من املوؤمنني. 

وبعد تالوة عطرة من اآي الذكر احلكيم، ارتقى املنرب خالل املجل�س جمموعة من اخلطباء الأفا�سل.
بيت �سماحة املرجع ال�سريازي/ قم املقد�سة

مكتب املرجع ال�ضرازيK يف كرباء املقد�ضة 
اأحيا مكتب املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K الوارف يف كربالء 
املقد�سة هذه املنا�سبة بتالوة اآٍي من الذكر احلكيم، ثم اعتلى املنرب ال�سريف ف�سيلة اخلطيب ال�سيخ اأبو 

اأحمد النا�سري.
مكتب �سماحة املرجع ال�سريازي/ كربالء املقد�سة

uيف مرقد العامة ابن فهد احللي
 اأقيم جمل�س يف مرقد العالمة احمد بن فهد احللي u يف كربالء املقد�سة ا�ستهل باآي من الذكر 
و كان حمور  النا�سري  اأحمد  اأبو  ال�سيخ  ال�سريف ف�سيلة  احلكيم وتالوة زيارة عا�سوراء ثم اعتلى املنرب 

حما�سرته اأهمية البناء العقائدي لالأمة.
مرقد العالمة اإبن فهد احللي/ كربالء املقد�سة

gذكرى ا�ضت�ضهاد االإمام اجلواد

حوزة كرباء املقد�ضة 
اأقامت مدر�سة العالمة اأحمد بن فهد احللي u يف كربالء املقد�سة برناجمًا اإحيائيًا ا�ستهل بتالوة 
اآيات من الذكر احلكيم  ثم اعتلى املنرب ال�سريف ف�سيلة اخلطيب ال�سيخ علي ال�سامي الذي حتدث حول 
التي  الأ�سا�سية والتحديات  التاريخية يف حياة الإمام اجلواد عليه ال�سالم واملرتكزات  اأهم املنعطفات 

واجهها.
مدر�سة العالمة اإبن فهد احللي/ كربالء املقد�سة

نفحات خربية
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بيت �سماحة املرجع ال�سريازي/ قم املقد�سة

مكتب �سماحة املرجع ال�سريازي/ كربالء املقد�سة

مرقد العالمة اإبن فهد احللي/ كربالء املقد�سة

gذكرى ا�ضت�ضهاد االإمام الباقر

uجمل�س عزاء يف مرقد العامة ابن فهد احللي
 بح�سور جمع من الف�سالء واملوؤمنني اأقيم يف مرقد العالمة اأحمد بن فهد 
احللي u ارتقى املنرب ف�سيلة ال�سيخ �سالح اآل ابراهيم ا�ستمد حما�سرته من 

َبى( ال�سورى:23. ُقرنْ َة يِف النْ ََودَّ رًا اإِلَّ املنْ ِه اأَجنْ اأَُلُكمنْ َعَلينْ قوله تعاىل: )ُقل َل اأَ�سنْ

Kبيت �ضماحة املرجع ال�ضرازي
اأقيمت جمال�س العزاء يف بيت املرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد 
املجال�س  هذه  ح�سر  املقد�سة،  قم  مبدينة   K ال�سريازي  احل�سيني  �سادق 
العلمية،  احلوزة  وطالب  والف�سالء  والعلماء  الأعالم،  املراجع  بيوتات  مندوبوا 
واآله، مب�ساركة  الأكرم �سّلى اهلل عليه  الر�سول  لآل  واملوالني  املوؤمنني  وجمع من 

جمموعة من اخلطباء.

مكتب املرجع ال�ضرازيK كرباء املقد�ضة   
 بح�سور من علماء و�سخ�سيات دينية وطلبة علم اأقام مكتب املرجع ال�سريازي 
K يف كربالء املقد�سة جمل�س عزاء الإمام باقر علوم الأولني والآخرين حممد 
املنرب  واعتلى  اآيات مباركة  بتالوة  املجل�س  افتتح  ال�سالم حيث  ابن علي عليهما 

ف�سيلة اخلطيب ال�سيخ هاين �سعبان.

نفحات خربية
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من  امل�سلمني  من  املاليني   k الأعظم  الر�سول  مدينة  على  يفد 
مو�سم  يف  وباخل�سو�س  ال�سنة،  مدار  على  املعمورة  اأنحاء  جميع 
الطاهر  النبوي  املرقد  وزيارة  والعمرة  احلّج  �سعرية  لأداء  احلّج، 
وزيارة مراقد الأئمة الأطهار من اآل بيت النبّوة �سلوات اهلل عليهم 
لقول  وامتثاًل  الإلهي،  للتكليف  امتثاًل  الغرقد،  البقيع  يف  اأجمعني 
النبي الأكرم k املروي عن ابن عبا�س، وهو: »من زارين يف مماتي 

كمن زارين يف حياتي«.
من هذا املنطلق داأبت بعثة احلّج ل�سماحة املرجع الديني الكبري 
اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K يف كل عام، 
الأكرم  النبي  زّوار  خدمة  �سبيل  يف  والإمكانات  اجلهود  ح�سد  على 
ون�سر  احلرام،  اهلل  بيت  وحّجاج  عليهم  اهلل  �سلوات  البقيع  يف  والأئمة 
الإر�ساد  خالل  من  عليهم،  اهلل  �سلوات  الأطهار  البيت  اأهل  علوم 
والتوجيه يف اأداء منا�سك احلّج والزيارة، وا�ستقبال الوفود والبعثات 
وال�سخ�سيات، فقامت بعثة املرجع ال�سريازي يف مو�سم احلج ل�سنة 
1430 للهجرة برعاية ف�سيلة حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني 

ال�سريازي بن�ساطات عديدة كان منها:

زيارة بعثات املراجع
اخلرا�ساين،  ال�سيخ  الأعالم:  املراجع  بعثات  وزيارة  والف�سالء  العلماء  زيارة 
الأردبيلي،  وال�سيد  ال�ساهرودي،  وال�سيد  ال�سايف،  وال�سيخ  ال�سي�ستاين،  وال�سيد 
وال�سيخ  وال�سيد احلكيم،  ال�سبحاين،  وال�سيخ  املدر�سي،  وال�سيد  الزجناين،  وال�سيد 

ب�سري النجفي، وال�سيخ الهمداين، وال�سيخ اليعقوبي، وال�سيخ الفيا�س.

توافد الزّوار واحلّجاج
ومندوبي  ممثلي  من  العديد  املكّرمة  ومّكة  املنّورة  باملدينة  البعثة  بزيارة  قام 
العلمية،  احلوزات  وف�سالء  الر�سميني،  وامل�سوؤولني  والعلماء،  الأعالم،  املراجع 
الإن�سانية  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  والإعالمية  والثقافية  الدينية  وال�سخ�سيات 
العراق،  من  واملوؤمنني  احلرام  اهلل  بيت  حّجاج  من  غفري  وجمع  والجتماعية، 
والكويت، ولبنان، والبحرين، وال�سعودية، وبريطانيا، واأمريكا، والرنويج، وباك�ستان، 
واليمن، وال�سويد، و�سلطنة عمان، واإيران، والدمنارك، وغينيا، واأفغان�ستان، ورو�سيا، 

واأفريقيا، وتنزانيا و ا�سرتاليا و...

ن�ضاطات بعثة امل������������رجع ال�ضرازي
يف مو�ضم احلّج ل�ض��������نة.143 للهجرة

نفحات خربية
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ن�ضاطات بعثة امل������������رجع ال�ضرازي
يف مو�ضم احلّج ل�ض��������نة.143 للهجرة

bاإحياء اأمر اأهل البيت
املدينة  يف  البعثة  اأقامت   bالأطهار النبي  بيت  اأهل  واأمر  ل�سعائر  وتعظيمًا 
املنّورة ومّكة املكّرمة املجال�س احل�سينية باللغة العربية والفار�سية، كان منها جمل�س 
العزاء مبنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد مولنا الإمام اجلوادA، وجمل�س مبنا�سبة ذكرى 
والعلماء  املراجع  ممثلو  املجال�س  هذه  وح�سر   .Aالباقر الإمام  مولنا  ا�ست�سهاد 
وال�سخ�سيات وجموع من حّجاج البيت احلرام من خمتلف نقاط العامل. ومن اخلطباء 
الذين ارتقوا املنرب يف هذه املجال�س: حجة ال�سالم و امل�سلمني ال�سيد ح�سني الفايل، و 
حجة ال�سالم و امل�سلمني ال�سيخ ح�سن اخلويلدي من ال�سعودية، و حجة ال�سالم ال�سيخ 
حممد الدماوندي، و حجة ال�سالم ال�سيخ عبد املجيد الع�سفور، و حجة ال�سالم ال�سيخ           
اأبو الف�سل املدر�سي، و حجة ال�سالم ال�سيد نزار احل�سيني، و حجة ال�سالم ال�سيخ 

زهري الأ�سدي و�سارك يف قراءة املراثي والق�سائد احل�سينية جمع من الرواديد.

التوا�ضل مع احلّجاج
ويف اإطار اللقاءات والتوا�سل مع حّجاج بيت اهلل احلرام قام جنل املرجع ال�سريازي 
العديد من حمالت  بزيارة  ال�سريازي  ال�سيد ح�سني  وامل�سلمني  الإ�سالم  K حّجة 
احلّجاج يف مّكة املكّرمة، واألقى بجموع حّجاج احلمالت كلمات اإر�سادية وتوجيهية، 
ومن هذه احلمالت: حملة الر�سول الأعظمk، وحملة احل�سن الزكيA، وحملة 
الغدير، وحملة الها�سم، وحملة املوؤّمل، وحملة ال�سيخ جعفر، وحملة اآل �سهاب، وحملة 

الإمام الكاظمA، وحملة الكوثر، وقافلة اأم البنني عليها ال�سالم،وحملة البيان. 
واأقيمت يف البعثة مبّكة املكّرمة كل يوم �سالة ال�سبح والظهر والع�سر واملغرب 

والع�ساء جماعة بح�سور جموع كبرية من امل�سّلني من خمتلف البلدان.
عليهما  طالب  اأبي  بن  علّي  املوؤمنني  اأمري  الإمام  مولنا  زواج  ذكرى  ومبنا�سبة 
ال�سالم مبولتنا ال�سديقة الكربى فاطمة الزهراء �سلوات اهلل عليهما، اأقامت بعثة 
والعاملون  الف�سالء  ح�سره  بهيجًا  حفاًل  املكّرمة  مّكة  يف   K ال�سريازي  املرجع 

بالبعثة، بالإ�سافة اإىل عدد من الزائرين. 
بداأت بعد ذلك مرا�سم التكرمي بكلمة مقت�سبة حلّجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد 
ح�سني ال�سريازي، حيث قّدم �سكره لكل العاملني بالبعثة من اإدارة وم�سايخ وكوادر، قبل 

اأن يتف�سل بتقدمي ال�سهادات للمحتفى بهم.
 

ن�ضاطات اأخرى
ومّكة  املنّورة  املدينة  يف   K ال�سريازي  املرجع  لبعثة  كان  اآخر،  جانب  من 

املكّرمة ن�ساطات واهتمامات اأخرى، ومنها:
والأقرا�س  الكتب  بتوزيع  وذلك   bالأطهار البيت  اآل  ثقافة  بن�سر  -الهتمام 

املدجمة مبختلف اللغات، وبالأخ�ّس العربية والإجنليزية.
-اإر�ساد احلّجاج واإعانتهم يف خمتلف الأمور و ...

نفحات خربية
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زيارة وفود بعثات املراجع والعلماء لبعثة املرجع ال�سريازي

ال�سيد ح�سني ال�سريازي ي�ستقبل جمع من احلجاج

ال�سيد ح�سني ال�سريازي يلقي اإر�ساداته على احلجاج الأفارقة

اإحدى جمال�س العزاء يف البعثةال�سيخ ح�سن اخلويلدي يرتقي املنرب

وفد حملة الميان يزور بعثة املرجع ال�سريازي

بعثة احلج العراقية تزور بعثة املرجع ال�سريازي

زيارة وفود بعثات املراجع والعلماء لبعثة املرجع ال�سريازي

نفحات خربية
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�سالة اجلماعة باإمامة ف�سيلة ال�سيد ح�سني ال�سريازي

كلمة ال�سيد ح�سني ال�سريازي باإحدى احلمالت

كلمة ال�سيد ح�سني يف جمع من املوؤمنات

ذكرى حفل زواج النور من النور مع تكرمي كوادر البعثةال�سيد ح�سني ال�سريازي مع بع�س احلجاج

زيارة الف�سالء والعلماء لبعثة املرجع ال�سريازي

جانب من اإحدى جمال�س العزاء يف البعثة

كلمة ال�سيد ح�سني ال�سريازي باإحدى احلمالت

نفحات خربية
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الغدير... عيد اهلل االأكرب
ال�ضاهد  ليبّلغ  امل�ضلمني  يامع�ضر   «  : االأكرم  النبي  قال 
الغائب، اأو�ضي من اآمن بي و�ضّدقني بوالية علّي، اأال اإن والية 
علّي واليتي وواليتي والية رّبي، عهدًا عهده اإيّل رّبي واأمرين 

اأن اأبّلغكموه «.

املرجع ال�ضرازي: لليلة ويوم عيد الغدير �ضاأن وف�ضائل خا�ضة ال 
يوجد مثلها يف باقي الليايل واالأيام

قال املرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي 
األقاها بجمع من طالب وطالبات اجلامعة من  التي  القّيمة  توجيهاته  K يف 

حمافظة اأرومية الإيرانية، وذلك يف بيته املكّرم:
التي  احلرم  الأ�سهر  من  وهو  احلرام،  احلّجة  ذي  �سهر  هو  ال�سهر  هذا  اإن 
ذكرها القراآن الكرمي، ويف هذا ال�سهر ي�ساعف اأجر وثواب كل طاعة وكل عبادة 
وكل خري وكل عمل ح�سن وكل ت�سميم ح�سن، وبالأخ�ّس يف هذه الليلة املباركة 
والعظيمة وهي ليلة عيد الغدير الأغّر، وكذلك يف يوم غد وهو يوم عيد اهلل الأكرب، 
حيث ذكرت الروايات ال�سريفة عن اأهل البيت �سلوات اهلل عليهم اأن اأجر الأعمال 
يف يوم الغدير ي�ساعف اآلف املّرات، واأننّت اأيتها الأخوات املحرتمات، واأنتم اأيها 
الإخوة الكرام �سّمموا من هذه اللحظة لباقي �سنني عمركم، �سّمموا على اأن يكون 

قولكم وفعلكم مع الآخرين كما حتّبونه اأن يكون من غريكم جتاهكم.
اإن �ساحب منا�سبة هذه الليلة مولنا الإمام اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل عليه 
نَيا يِف ُدنَياُهم ومَل  يقول: »اإِنَّ املُتَِّقنَي َحاُزوا َعاِجَل اخَلرِي َواآِجَلُه، �َساَرُكوا اأَهَل الدُّ

.)1(» نَيا يِف اآِخَرِتِهمنْ ُهمنْ اأَهُل الدُّ ُي�َساِركنْ
اأي�سًا اإىل كلمة حلّجة الإ�سالم  اأن احل�سور الكرام ا�ستمعوا  جدير بالذكر، 

وامل�سلمني ف�سيلة ال�سيد ح�سني ال�سريازي.
__________

1( الأمايل لل�سيخ املفيد/ املجل�س احلادي والثالثون 16 �سهر رم�سان �سنة 409/ �س 263.

املوؤمنون والعلماء يفدون على �ضماحة املرجع ال�ضرازي ويباركون له
غفري  وجمع  العلمية  احلوزة  وطالب  وال�سخ�سيات  والف�سالء  العلماء  وفد 
من املوؤمنني واملحّبني لآل البيت الأطهار �سلوات اهلل عليهم اأجمعني من العراق 
واخلليج ومن قم املقد�سة وطهران وباقي املدن الإيرانية، على بيت املرجع الديني 
�سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K يف مدينة قم 

املقد�سة لتقدمي التهاين والتربيكات مبنا�سبة عيد الغدير الأغر.
ودعا �سماحة املرجع ال�سريازي K للمهنئني وجلميع املوؤمنني واملوؤمنات 
بقبول الأعمال والطاعات والتوفيق لنيل ر�سا اهلل تعاىل ونيل ر�سا املع�سومني 
التهاين  بادلهم  اأن  بعد  اأجمعني،  عليهم  و�سالمه  اهلل  �سلوات  ع�سر  الأربعة 

والتربيكات.

توافد العلماء واملوؤمنني على بيت املرجع ال�سريازي

كلمة ال�سيد ح�سني ال�سريازي يف جمع من اجلامعيني

طالب اجلامعة من مدينة اأرومية

نفحات خربية
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حفل تكرمي الفتيات البالغات 
اأقام مركز �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم الثقايف حفل التكرمي ال�سنوي الأول للفتيات 
اليتيمات اللواتي بلغن �سن التكليف وذلك على قاعة نقابة املعلمني يف كربالء املقد�سة 
�سيد  منظمة  من  ووفد  الكويت  يف  ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد  مربة  وفد  وبح�سور 
ال�سهداء عليه ال�سالم للتنمية الجتماعية و �سخ�سيات دينية واجتماعية وعدد غفري 

من املواطنني بالإ�سافة اإىل عوائل امل�ساركات.

ح�ضينية النبي االأكرم ب�ضدين اال�ضرتالية
اأقامت ح�سينية النبي الأكرم  ب�سدين ال�سرتالية حفاًل بهيجًا بهذه املنا�سبة 
العظيمة، �سهد هذا احلفل ح�سورًا وا�سعًا وكبريًا من قبل املوؤمنني واملحّبني واملوالني 
لأهل البيت الأطهار �سلوات اهلل عليهم و بداأ بتالوة معطرة من اآي الذكر احلكيم ثم 

القيت كلمة عن ف�سائل عيد الغدير باللغة الإجنليزية.

حفل موؤ�ض�ضة الر�ضول االأكرمk الثقافية بعيد الغدير االأغّر
وتكرمي العاملني فيها

اأقامت )موؤ�س�سة الر�سول الأكرم k الثقافية( حفاًل بهيجًا
وذلك يف مقّرها مبدينة قم املقد�سة، ح�سره ال�سادة الكرام من اآل ال�سريازي،

والف�سالء من مكتب املرجع ال�سريازي K، وجمع من ال�سخ�سيات والوجهاء واملوؤمنني والفنيني العاملني يف جمال انتاج الربامج املختلفة للقنوات الف�سائية ال�سيعية.
بعدها اأجريت مرا�سم تكرمي الإخوة العاملني يف املوؤ�س�سة والإخوة الذين يتعاونون معها والإخوة الذين عملوا فيها �سابقًا، وذلك بهدايا ثمينة، مالية وغري مالية، وّزعها عليهم 

حّجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد جعفر ال�سريازي جنل املرجع ال�سريازي الراحل قّد�س �سّره.
ثم األقى كلمة قّيمة رّكز فيها على اأهمية العمل التبليغي والإعالمي الإ�سالمي واأجره عند اهلل تعاىل.

موؤ�ض�ضة الر�ضول االعظمk الثقافية
تزامنًا مع احتفالت عيد الغدير الأغر افتتحت موؤ�س�سة الر�سول الأعظم k يف 
كربالء املقد�سة ح�سينية ال�سيدة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم والكائنة يف �سارع قبلة 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم، بح�سور وفد مكتب املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد 
�سادق احل�سيني ال�سريازي K وعدد من رجال الدين الأفا�سل وجمع من املوؤمنني، 

وبهذه املنا�سبة املباركة اأقامت حفاًل بهيجًا.

حفل التكرمي الفتيات البالغات / كربالء املقد�سة

حفل ح�سينية الر�سول الأكرم / ا�سرتاليا

حفل ح�سينية ال�سيدة فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها/ كربالء املقد�سة 

kتكرمي العاملني يف موؤ�س�سة الر�سول الأكرم

نفحات خربية
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عليه  اهلل  �سلوات  احل�سني  الإمام  ق�سية  تكون  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  �ساء  لقد 
ق�سية ا�ستثنائية وكونية، ولكن ل ُيعلم متى اأراد اهلل تعاىل ذلك؟ فهل اأراد اهلل ذلك 
عندما عرج ر�سول اهلل  اإىل ال�سماء وراأى مكتوبًا على ميني العر�س: »اإن احل�سني 
واآله  نبينا  وعلى  عليه  اإبراهيم  النبي  زمن  يف  اأم  جناة«)1(؟  و�سفينة  هدى  م�سباح 
اأف�سل ال�سالة وال�سالم عندما اأراد اأن يقّدم النبي ا�سماعيل عليه ال�سالم قربانًا فجاءه 
ٍح َعِظيٍم«)2(؟ اأم عند قول اآدم عليه ال�سالم جلربئيل  ِبِذبنْ َناُه  الوحي وخاطبه: »َوَفَدينْ
عليه ال�سالم: »يااأخي جربئيل يف ذكر اخلام�س ينك�سر قلبي وت�سيل عربتي«)3( عندما 
اأراه اهلل تعاىل اأنوار النبي والأئمة �سلوات اهلل عليهم اأجمعني؟ اأم قبل اأن يخلق الكون 

والدنيا والإن�س واجلن؟ 
احل�سني  الإمام  ق�سية  جعل  تعاىل  اهلل  اأن  هو  املعلوم  ولكن  ذلك،  يعلم  اأحد  ل 
�سلوات اهلل عليه ق�سية ا�ستثنائية تكوينًا وت�سريعًا، فمنذ اأن ا�ست�سهد الإمام احل�سني 
�سلوات اهلل عليه بل وقبل ولدته واإىل يومك هذا دخل الكثري من النا�س اجلنة ب�سبب 
الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه، وكثري منهم دخل النار. فقد خ�ّس اهلل تعاىل ق�سية 
الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه باأن جعل ملن يعمل يف اإحيائها وتعظيمها ا�ستثناءات 
خا�سة ووا�سعة بحيث باتت الب�سرية منبهرة جتاهها. فكم من النا�س ق�سيت حوائجهم 
بف�سل الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه، وكم منهم من ُحّلت م�ساكلهم، وكم منهم من 

تي�ّسرت اأمورهم، وكم وكم، فذلك كثري جدًا وي�سعب عّده واإح�ساوؤه.
اإن زيارات الإمام احل�سني الواردة عن املع�سومني �سلوات اهلل عليهم هي جزء من 
ثقافة الإ�سالم وقد: ورد يف اإحدى زيارات الإمام ال�سادق لالإمام احل�سني �سلوات اهلل 

عليهما، وهي زيارة معتربة و�سحيحة ال�سند: 
»واأ�سهد اأنك ثار اهلل يف الأر�س حتى ي�ستثري لك من جميع خلقه«)4(. فمعنى ثار 
اهلل هو: اإن اهلل تبارك وتعاىل هو املنتقم للح�سني �سلوات اهلل عليه، كما اإنه تعاىل هو 
املنتقم للمع�سومني �سلوات اهلل عليهم ولالإمام اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل عليه حيث 
اإن املق�سود يف قول الإمام �سلوات اهلل عليه: »وابن ثاره« من عبارة: »ال�سالم عليك يا 
ثار اهلل وابن ثاره« الواردة يف زيارة الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه هو الإمام اأمري 

املوؤمنني �سلوات اهلل عليه.
اإن اهلل �سبحانه وتعاىل األقى م�سوؤولية دم احل�سني �سلوات اهلل عليه على جميع ما 
خلق اأي الإن�س واجلن واحليوانات والنباتات واجلمادات وال�سم�س والقمر وكل موجود 
يف الكون. وهذا يعني اأننا نحن اأي�سًا واآباوؤنا واأبناوؤنا واأجيالنا الالحقة مّمن �سيعي�س 
على هذه الأر�س، جميعًا م�سوؤولون جتاه ق�سية الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه، وكذا 
من يعي�س اليوم وغدًا يف اأق�سى نقاط العامل. فاإّن اهلل اأعطى للح�سني ما مل ُيعِط اأحدًا 

من العاملني؛ اإذ ربط دمه بعامل التكوين، فاألقى م�سوؤولية دمه على كل ما خلق.
ثم اإن من امل�سوؤولية جتاه ق�سية الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه وح�سب ما ي�ستفاد 

من الأدلة املعتربة هي:
ُر  الأوىل: قال الإمام الر�سا �سلوات اهلل عليه: »َكاَن اأَِبي عليه ال�سالم اإَِذا َدَخَل �َسهنْ
َكاَن  َفاإَِذا  اٍم،  اأَيَّ َع�َسَرُة  َي  �سِ مَتنْ َحتَّى  ِه  َعَلينْ ِلُب  َتغنْ َكاآَبُة  النْ َوَكاَنِت  اِحكًا،  ُيَرى �سَ ِم ل  َُحرَّ املنْ
ُم الَِّذي ُقِتَل ِفيِه  َيونْ ِنِه َوُبَكاِئِه َوَيُقوُل ُهَو النْ يَبِتِه َوُحزنْ َم ُم�سِ ُم َيونْ َيونْ َعا�ِسِر َكاَن َذِلَك النْ ُم النْ َيونْ
ُ عليه ال�سالم«)5(. فاأيام الع�سرة الأوىل من املحرم هي اأيام العزاء واحلزن  �َسنينْ ُ احلنْ

�ضماحة املرجع ال�ضرازي يف كلمته بالعلماء واملبّلغني:
جعل اهلل الكون وما فيه م�ضوؤواًل جتاه ق�ضية االإمام احل�ضني �ضلوات اهلل عليه

نفحات خربية
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روا يف ذلك، واأقل ما ميكن اأن  وامل�سائب، فعلى اجلميع اأن يقيموا جمال�س العزاء واأن يحيوا ال�سعائر احل�سينية ويعّظموها كلٌّ ح�سب علمه وقدرته، وبالقلم والل�سان، واأن ل يق�سّ
نقوم به وكما ورد يف الرواية التي ذكرتها اآنفًا هو اجتناب ال�سحك يف هذه الأيام. 

الثانية: تعريف نه�سة الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليهم للب�سرية جمعاء، ورّد ال�سبهات املثارة جتاه ق�سية الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه و�سعائره املقد�سة، ودح�س اأقوال 
امل�سّككني، وذلك ب�ستى الطرق والإمكانات، وعرب خمتلف و�سائل الإعالم وبالأخ�س عرب الإذاعة والتلفاز والقنوات الف�سائية.

فمن ال�سبهات املثارة: اأن اجلزع حرام فلماذا كل هذا اجلزع على احل�سني �سلوات اهلل عليه؟ 
.)6(» ِ �َسنينْ ُ ُبَكاِء َعَلى احلنْ َزِع َو النْ َ ُروٌه �ِسَوى اجلنْ ُبَكاِء َمكنْ َزِع َو النْ َ والردود على هذه ال�سبهة كثرية ومنها قول الإمام ال�سادق �سلوات اهلل عليه: »ُكلُّ اجلنْ

ومن اأقوال امل�سّككني: ملاذا تقيمون ال�سعائر احل�سينية واحلّكام يتوعدونكم باملعاقبة، وملاذا تزورون احل�سنيg والأو�ساع الأمنية يف العراق خطرة جدًا؟
والرّد على هذا الت�سكيك كثري اأي�سًا ومنها قول الإمام ال�سادق �سلوات اهلل عليه لبن بكري: »اأما حتّب اأن يراك اهلل خائفًا فينا«)7(؟ فال�سعائر احل�سينية ومنها زيارة الإمام 

احل�سني �سلوات اهلل عليه، مع اأن امل�سهور عند فقهاء ال�سيعة ا�ستحبابها ل وجوبها، ل ت�سقط حتى مع اخلوف، اأي ل ي�سقط ا�ستحبابها ف�ساًل عن جوازها.
علينا اأن نوؤّدي امل�سوؤولية جتاه ق�سية الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه حتى ل نكون م�سمولني بقول الإمام ال�سادق �سلوات اهلل عليه: »حتى ي�ستثري لك من جميع اخللق«، وهذه 

امل�سوؤولية على اأهل العلم اأكرب من غريهم وثواب اأداء حّقها اأكرب، وكذلك عقاب التق�سري بحّقها اأ�سّد واأكرب.
______________________________

1( ال�سراط امل�ستقيم/ ج2/ �س161.
2( �سورة ال�سافات: الآية 107.

3( بحار الأنوار/ ج44/ باب 30 اإخبار اهلل تعاىل اأنبياءه ونبينا ب�سهادته/ �س245.
4( الكامل يف الزيارات/ �س216.

5( و�سائل ال�سيعة/ ج14/ باب 66 ا�ستحباب البكاء لقتل احل�سني/ �س504/ ح 19679. 
6( امل�سدر نف�سه/ ج3/ باب 87 جواز البكاء على امليت و.../ �س282/ ح3657.

7( الكامل يف الزيارات/ الباب اخلام�س والأربعون ثواب من زار احل�سني وعليه خوف/ �س125.

جاءت  التي   Kال�سريازي املرجع  �سماحة  قبل  من  قيمة  لتوجيهات  اإ�ستجابة 
�سمن كلمة األقاها �سماحته بجمع من املعزين بذكرى عا�سوراء ل�سنة 1430هـ اأكد فيها 
على �سرورة تاأ�سي�س قناة ف�سائية خا�سة بالإمام احل�سنيg، وب�سعي حثيث ومتوا�سل 
متكن جمموعة من ال�سباب املوؤمن بربكة اأهل البيت b تطبيق هذه التوجيهات القيمة 

وفتح قناة خا�سة حملت ا�سم )قناة الإمام احل�سنيg الف�سائية باللغة الفار�سية(.
الفار�سية(  الف�سائية   gاحل�سني الإمام  )قناة  يف  العاملني  من  جمع  زار  قد  و 
و  هوتربد،  القمر  على  براجمها  ببث  �سرعت  التي   Kال�سريازي املرجع  �سماحة 
باإيجاز عن جوانب من �سرية الإمام احل�سنيg وبنّي عظمة ومقام  حتّدث �سماحته 
واقعة عا�سوراء اخلالدة وقال: اإن اهلل تبارك وتعاىل جعل يوم عا�سوراء منعطفًا ورمزًا 
اإىل يوم القيامة، اأي عا�سوراء يف كل �سنة ولي�س فقط اليوم العا�سر من املحرم الذي 
مبقدار  عمله  يف  �سيوّفق  منكم  واحد  كل  اأن  كما   ،gاحل�سني الإمام  فيه  ا�ست�سهد 

.gاإخال�سه وتعّلقه بالإمام احل�سني

�ضماحة املرجع ال�ضرازي:
جعل اهلل تعاىل عا�ضوراء رمزًا ومنعطفًا اإىل يوم القيامة

نفحات خربية
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اإن من اأبرز م�ضاديق ال�ضعائر احل�ضينية املقّد�ضة هي جمال�س العزاء احل�ضيني وما حتتويه من ذكر م�ضائب االإمام احل�ضني
g، والبكاء، واللطم على ال�ضدور، وقراءة الق�ضائد ال�ضجية، ففي جمال�س العزاء احل�ضيني ُتبنّي للنا�س اأحداث ووقائع 
ملحمة عا�ضوراء وظامات االإمام �ضيد ال�ضهداء �ضلوات اهلل عليه واأهل بيته االأطهار واأ�ضحابه االأخيار �ضام اهلل عليهم.

مكتب �ضماحة املرجع ال�ضرازي يف كرباء املقد�ضة
العزاء يف  املقد�سة جمال�س  K يف كربالء  ال�سريازي  املرجع  �سماحة  اأقام مكتب 

الع�سرة الأوىل من �سهر حمرم احلرام 1431هـ، وكانت ت�ستهل باآي من الذكر احلكيم وقراءة زيارة عا�سوراء لريتقي بعدها اخلطيب حجة ال�سالم ال�سيد 
حممد املو�سوي. وقام املكتب بزيارات تفقدية وار�سادية للمواكب والهيئات احل�سينية.

K بيت �ضماحة املرجع ال�ضرازي
كما هو معهود يف كل، عام اأقيمت جمال�س العزاء على م�ساب مولنا الإمام احل�سني عليه 
ال�سالم يف بيت املرجع ال�سريازي K مبدينة قم املقد�سة ملدة ثالثة ع�سر يوما، بح�سور جمع 
الهيئات  اىل ح�سور  بالإ�سافة  املوؤمنني  وعامة  العلمية  والف�سالء وطالب احلوزة  العلماء  من 

واملواكب احل�سينية.

العامل يحيي عزاء الإمام احل�سني �سالم اهلل عليه

نفحات خربية

بيت املرجع ال�سريازى دام ظله

مكتب كربالء املقد�سةوفداملكتب يف زيارة اإحدى املواكب
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مرقد العامة ابن فهد احللي
اأُقيم يف مرقد العالمة اأحمد بن فهد احللي u يف كربالء املقد�سة من اليوم الأول من 
املنرب  اعتلى  و  ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد  الإمام  �سهر حمرم احلرام 1431هـ جمل�س عزاء 

ال�سريف جمموعة من اخلطباء.

هيئة خدمة اأهل البيت b / كرباء املقد�ضة
البيت  اأهل  باإحياء �سعائر عا�سوراء قّدمت هيئة خدمة  �سمن برناجمها ال�سنوي اخلا�س 
b جمموعة من الن�ساطات ت�سمنت اإقامة جمال�س التوعية والإر�ساد وعزاء الزجنيل وخدمات 

اإطعام الزائرين.

هيئة يالثارات احل�ضني عليه ال�ضام / كرباء املقد�ضة
نّظمت هيئة يالثارات احل�سني عليه ال�سالم ل�سباب كربالء املقد�سة م�سرية عزاء وت�سابيه 
يف مدينة كربالء املقد�سة، حيث طاف موكب ال�سبيه �سوارع املدينة بعدها توجه اىل حرم اأبي 

الف�سل العبا�س عليه ال�سالم واختتم يف حرم الإمام احل�سني عليه ال�سالم.

ح�ضينية النبي االأكرم  با�ضرتاليا 
اقامت ح�سينية النبي الأكرم  يف مدينة �سيدين ال�سرتالية جمال�س العزاء احل�سيني 
ملدة ع�سر ليايل، ح�سرها جمع من املوؤمنني واأتباع اأهل البيت �سلوات اهلل عليهم، وارتقى املنرب 
احل�سيني ال�سريف ف�سيلة ال�سيد ح�سن املدر�سي حيث حتّدث باللغة الإجنليزية، وحجة ال�سالم 
باإلقاء  احل�سينيون  الرواديد  من  عدد  �سارك  و  العربية،  باللغة  املدّر�سي  اأ�سغر  علي  ال�سيد 

الق�سائد ال�سجية.

ح�ضينية �ضيد ال�ضهداء �ضام اهلل عليه يف قم
باإقامة  الأليمة  اإحياء هذه الذكرى  ال�سهداء �سالم اهلل عليه( يف  �ساركت )ح�سينية �سيد 
مواكب الت�سابيه التي تخّلد بطولت �سهداء ملحمة الطف اخلالدة، ح�سر امل�ساركون فيها يف 
ال�سحن ال�سريف للمرقد الطاهر ملولتنا فاطمة املع�سومة �سالم اهلل عليها، وختتمت م�سرية 
املوكب يف بيت املرجع ال�سريازي K، وكان يف ا�ستقباله جنل �سماحته ف�سيلة حجة الإ�سالم 

وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�سريازي والف�سالء من مكتب �سماحته.

ح�ضينية احلوراء زينب يف كندا
اأقامت ح�سينية احلوراء زينب �سالم اهلل عليها الكربالئية يف كندا برناجمها ال�سنوي لذكرى 
عا�سوراء بح�سور املوؤمنني واملحّبني لآل الر�سول الأطهارb، ت�سّمنت تالوة القراآن الكرمي وقراءة 

زيارة عا�سوراء، وعزاء الزجنيل وعزاء اللطم، وارتقى املنرب ف�سيلة ال�سيخ كاظم احلائري.

نفحات خربية
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فعاليات عا�ضوراء 1431للهجرة مبدينة �ضفوى ال�ضعودية
�سفوى  مبدينة  1431للهجرة  عليه  اهلل  �سلوات  احل�سني  عا�سوراء  مو�سم  فعاليات  اختتمت 
م�سرية  عليه  اهلل  �سلوات  ال�سهيد  موكب  اأقام  )الق�س(  �سارع  ففي  متعددة،  وبرامج  بفعاليات 
عزاء حا�سدة كان معظمها من ال�سباب كما اقام املوكب عزاء اللطم وموكب تطبري وموكب عزاء 

الزجنيل، اإ�سافة اإىل م�ساركة العديد من الرواديد احل�سينني. 

افتتاح ح�ضينية ال�ضيدة فاطمة الزهراء �ضام اهلل عليها
اآية اهلل ال�سيخ عبد الكرمي احلائري وجمموعة من رجال الدين  افتتح 
يف  ال�سالم  عليها  الزهراء  فاطمة  ال�سيدة  ح�سينية  ال�سخ�سيات  من  وعدد 
ناحية احل�سينية التي �سّيدت حتت رعاية واإ�سراف احلوزة العلمية يف كربالء 
املقد�سة مدر�سة العاّلمة اأحمد اإبن الفهد احللي رحمه اهلل ، �سمن برناجمًا 

اأُعد لهذا الغر�س.

موؤ�ض�ضة الر�ضول االأعظم  يف كرباء املقد�ضة 
عقدت موؤ�س�سة الر�سول الأعظم k جمال�س العزاء اإحياءًا لذكرى الطف العظيمة وا�ست�سهاد 
اعتلى  ثم  الذكر احلكيم  باآيات من  ا�ستهّلت  ال�سالم  عليه  الإمام احل�سني  اأهل اجلنة  �سباب  �سيد 

املنرب ف�سيلة ال�سيخ حميد الدباغ.

ح�ضينية الر�ضول االأعظم  يف لندن
خالل  ال�سنوي  جمل�سها  )لندن(  الربيطانية  العا�سمة  يف    الأعظم  الر�سول  ح�سينية  اأقامت 
الع�سرة الأوىل من �سهر حمرم احلرام بح�سور جمع من املوؤمنني واملوؤمنات حيث ارتقى املنرب ف�سيلة 
احلاج  والرادود  الكربالئي  با�سم  احلاج  ال�سهري  احل�سيني  الرادود  �سارك  و  الن�ساري  ر�ساد  ال�سيخ 

�سالح الكربالئي به قراءة الق�سائد احل�سينيه.

جمال�س العزاء احل�ضيني يف مدينة رينك�ضتيذ الدامناركية
اأقامت ح�سينية الإمام احل�سن �سلوات اهلل عليه جمال�س العزاء احل�سيني ولأول مرة يف تاأريخ 
مدينة )رينك�ستيذ( الدمناركية التي تبعد عن العا�سمة )كوبنهاكن( �ستني كيلومرتًا، ملدة ثالثة ع�سر 
يومًا، ا�ستهّلت باآيات من القراآن الكرمي و قراءة زيارة عا�سوراء و كان بعدها حما�سرة فقهية لف�سيلة 
ال�سيخ اأبو منتظر ثم املجل�س احل�سيني حلجة ال�سالم ال�سيد علي القطبي املو�سوي القادم من ماملو/

ال�سويد و قراءة الق�سائد مب�ساركة الرواديد احل�سينيني.

هيئة كرباء الر�ضالية يف البحرين
اهلل  اآية  الديني  املرجع  �سماحة  كتيبات  بع�س  توزيع  الثقافية حيث مت  الن�ساطات  من  البحرين( جمموعة  )املعامري  الر�سالية  كربالء  هيئة  قّدمت 
العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K، وهي: كونوا بخدمة الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه بقلوبكم، وال�سعائر احل�سينية وقدم ال�سدق مع 
الإمام، وال�سعائر احل�سينية اختبار للخالئق، وال�سعائر احل�سينية ل ت�سقط مع اخلوف، وكل من يقف يف وجه ال�سعائر احل�سينية فهو على خط يزيد لعنة 

اهلل عليه، وتوزيع كتيب بعنوان )الّلعن( حلجة ال�سالم و امل�سلمني ال�سيد اأحمد ال�سريازي.

نفحات خربية

سماحة املرجع الشیرازی حافیاً یوم عاشوراء
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منظمة �ضيد ال�ضهداءg يف الب�ضرة
مبنا�سبة حلول �سهر الرزّية واحلزن �سهر امل�سيبة 
املرجع  لتوجيهات  وامتثاًل  احلرام  حمرم  �سهر  والأمل 
الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني 
ال�سريازي K وا�ستعدادًا لتعظيم ال�سعائر احل�سينية 
عليه  اهلل  �سالم  ال�سهداء  �سيد  منظمة  قامت  املباركة 
التجهيزات  بتوزيع  الب�سرة  يف  الجتماعية  للتنمية 
الب�سرة  مدينتي  يف  والهيئات  للمواكب  الالزمة 
والنا�سرية ت�سمنت »الدمامات - ال�سنجات - القامات 
توزيع  وكذلك  والزناجيل«  ال�سواد   وقطع   - الأكفان   -

املبالغ املالية.

موكب الفداء والت�ضحية الأهايل كرباء يف قم
اأحيت مدينة قم املقد�سة ال�سعائر احل�سينية، وت�سيري املواكب املختلفة، ومنها موكب الفداء 
الذي خرج امل�ساركون فيه ليلة العا�سر من املحرم اإىل �سوارع املدينة املقد�سة وهم يرتدون الأكفان 
ويهتفون: »حيدر، وواح�سني« �سلوات اهلل و�سالمه عليهما، بعدها ح�سر امل�ساركون يف ال�سحن 
ال�سريف ملرقد مولتنا ال�سيدة فاطمة املع�سومة �سالم اهلل عليها واأقاموا العزاء موا�ساة مل�سائب 
جّدها �سالم اهلل عليهما وقّدموا تعازيهم ملولنا املفّدى الإمام املهدي املوعود عّجل اهلل تعاىل 

.K فرجه ال�سريف، ثم ح�سروا بعد ذلك يف بيت �سماحة املرجع ال�سريازي

 
موكب خّدام اآل حمّمد b يف النجف االأ�ضرف

النجف  مدينة  يف  اأجمعني  عليهم  و�سالمه  اهلل  �سلوات  حممد  اآل  خّدام  موكب  اأحيى 
الأ�سرف، على م�سّرفها �سلوات اهلل و�سالمه،عزاء الإمام �سيد ال�سهداء �سالم اهلل عليه يف 
الأيام الع�سرة الأوىل من �سهر حمّرم احلرام وارتقى املنرب حجة ال�سالم ال�سيخ جالل معا�س 
مهدي  ال�سيد  الإ�سالم  حّجة  ف�سيلة  تراأ�سه   K ال�سريازي  املرجع  مكتب  من  وفد  وح�سر 

ال�سريازي جنل املرجع ال�سريازي الراحل قّد�س �سّره.

نفحات خربية

هيئة القراآن احلكيم حتيي ال�ضابع من ا�ضت�ضهاد االإمام احل�ضني عليه ال�ضام
انطلق  احل�سينية،  ال�سعائر  اإحياء  ب�سرورة   K ال�سريازي  املرجع  لتوجيهات  امتثاًل   
موكب هيئة القراآن احلكيم والأمور اخلريية مب�سرية عزاٍء اإحياءًا لذكرى �سابع ا�ست�سهاد الإمام 

احل�سني عليه ال�سالم واأهل بيته واأ�سحابه يف طف كربالء.

سماحة املرجع الشیرازی حافیاً یوم عاشوراء



�ضئل املرجع الديني الكبر �ضماحة
اآية اهلل العظمى ال�ضيد �ضادق احل�ضيني ال�ضرازي دام ظله

عن عزاء الرك�ضة )عزاء طويريج( فاأجاب �ضماحته:
العزاء املذكور من ال�ضعائر احل�ضينية املف�ضلة واملاأجور عليها واإنه توفيق عظيم ملن ي�ضرتك فيها
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توافدت اجلماهري املوؤمنة يف ليلة احلادي ع�سر من حمّرم احلرام 1431 للهجرة 
على بيت �سماحة املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي 
K، لتقدمي التعازي مبنا�سبة عا�سوراء وليلة الوح�سة )ليلة الُغربة على اأهل البيت 
�سلوات اهلل عليهم بعد ا�ست�سهاد الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه(، فاألقى �سماحته 

كلمة قّيمة قال فيها:
عّظم اهلل اأجورنا واأجوركم مب�سابنا ب�سيدنا الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه، 
وجعلنا اهلل تعاىل من الطالبني بثاره مع ولّيه الإمام املهدي من اآل حمّمد عّجل اهلل 

تعاىل فرجه ال�سريف.
اإن عا�سوراء نعمة كربى، وهذه النعمة يدركها حّق قدرها من كان حّيًا يف عا�سوراء 
ال�سنة املا�سية و�سارك اأو قّدم اخلدمة يف اإحياء عا�سوراء، فهو الآن يف عامل الآخرة 
لنا هنيئًا  لقال  يتحّدث معنا  اأن  ولو كان مبقدوره  تلك اخلدمة،  واأجر  بثواب  يحظى 
لكم ولكل من يخدم عا�سوراء، فاإن عا�سوراء نعمة كربى واأنتم ل تعلمون ما ملن يخدم 

عا�سوراء من الأجر العظيم الذي ل نظري له. 
بتوفيق  ونحظى  اآخر  عا�سوراء  لندرك  اأحياء  اأبقانا  اأن  على  �سبحانه  اهلل  ن�سكر 
اهلل  �سلوات  البيت  لأهل  املوالني  اأحد  ب�سفتي  علّي  الواجب  من  اأرى  وهنا  اإحيائه. 
وحتّملوا  املحّرم  من  الأوىل  الع�سرة  يف  اخلدمات  قّدموا  الذين  كل  اأ�سكر  اأن  عليهم 
الأذى وتعّر�سوا للم�ساكل وهم يحيون ذكرى عا�سوراء. فاأ�سكركم اأنتم اأيها احلا�سرون 
لتقدمي  وّفقوا  الذين  املوالني  واأ�سكر حتى غري  املعمورة  اأرجاء  املوالني يف  واأ�سكر كل 

اخلدمة يف ع�سرة حمّرم. 
ال�سعائر احل�سينية  اأقاموا  الذين  اليوم جلميع  اإين قد دعوت يف �سحر هذا  كما 
واأحيوها وذلك اقتداء باملع�سومني، فهم �سلوات اهلل عليهم قد دعوا ويدعون ملحيي 
اهلل  �سلوات  املع�سوم  فعمل  وحمييها.  احل�سينية  ال�سعائر  ملقيمي  وبالأخ�ّس  اأمرهم 
عليه حّجة كما �سّرحت الروايات ال�سريفة، ودعاء املع�سوم للذين يحيون اأمرهم هو 

من امل�ستحّبات.

واأ�سار �سماحته اإىل درجات حميي اأمر اأهل البيت �سلوات اهلل عليهم وقال: ذكرت 
ُقتل  التي  ال�سنة  تعاىل عليه حّج يف  التّمار ر�سوان اهلل  »ميثم  اأن:  ال�سريفة  الروايات 
فيها )الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه( فدخل على اأم �سلمة، فقالت: من اأنت؟ فقال: 
اأنا ميثم. فقالت: واهلل لرمبا �سمعت ر�سول اهلل  يو�سي بك علّيًا يف جوف الليل. 

ف�ساألها عن احل�سني �سلوات اهلل عليه...«)1(. 
البيت �سلوات  اأهل  �سبيل  وتفانيه يف  التّمار خلدماته  ميثم  اأن  تبنّي  الرواية  هذه 
اهلل عليهم قد حظي بدعاء النبي  وهذا توفيق عظيم ومقام رفيع. فالذين رفعوا 
علمًا للح�سني �سلوات اهلل عليه يف اأية بقعة من العامل والذين قّدموا اخلدمة يف �سبيل 
اإحياء عا�سوراء �سي�سملهم دعاء الإمام �ساحب الع�سر والزمان عّجل اهلل تعاىل فرجه 

ال�سريف بن�سبة ما قّدموا ومبقدار ما خدموا. 
ال�سكوك  يثريون  اأو  عنها  ي�سّدون  اأو  احل�سينية  ال�سعائر  يعرقلون  الذين  وعن 
وال�سبهات حولها قال �سماحته: ورد يف الروايات ال�سريفة اأن ر�سول اهلل  اأخرب اأم 
�سلمة -وكانت من زوجاته ال�ساحلات- مبا �سيجري على �سبطه الإمام احل�سني �سلوات 
اهلل عليه، واأخربها اأي�سًا بالأجر العظيم واملقام الرفيع الذي �سيناله العاملون يف �سبيل 
الق�سية احل�سينية واملحّيون ل�سعائر الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه، واأخربها اأي�سًا 
اإبلي�س  : »اإن  مبن�ساأ حماولت الذين ي�سعون اإىل ال�سّد عن اإحياء عا�سوراء فقال 
فرحًا،  عليه( يطري  اهلل  �سلوات  الإمام احل�سني  مقتل  )يوم  اليوم  ذلك  لعنه اهلل يف 
فيجول الأر�س كلها ب�سياطينه وعفاريته فيقول يامعا�سر ال�سياطني... فاجعلوا �سغلكم 
بت�سكيك النا�س فيهم وحملهم على عداوتهم واإغرائهم بهم واأوليائهم حتى ت�ستحكموا 
�ساللة اخللق وكفرهم«)2(. فح�سب قول النبي  اإن امل�سّكك بال�سعائر احل�سينية 

قد يكون بالظاهر اإن�سانًا ولكن هو يف الواقع �سيطان. هذا اأوًل.
ال�سعائر  مع  بال�سلب  يتعاملون  الذين  جتاه  به  نقوم  اأن  بنا  يجدر  ما  اإن  ثانيًا: 
ق�سد،  غري  عن  اأو  ق�سد  وعن  عمد،  عن  اأو  �سهو  عن  تعاملهم  كان  �سواء  احل�سينية 
وعن جهل اأو عن علم بذلك، هو اأن نن�سحهم ونقول لهم: األي�س من املوؤ�سف اأن تقوموا 

    �ضماحة املرجع ال�ضرازي خال كلمته ليلة 11حمرم احلرام1431 ه��: 
اأن�ضح املتعاملني �ضلبّيًا مع الق�ضية احل�ضينية و�ضعائرها باأن يعتربوا من عاقبة يزيد

نفحات خربية
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مبثل هذه الأمور التي ل تعّد لعبًا بالنار بل هي تالعب بالتاريخ، ومن يتالعب بالتاريخ 
ي�سحقه التاريخ و يفنيه دنيًا واآخرة.

فكما اإين اأ�سكر كل الذين خدموا و�ساركوا يف اإحياء عا�سوراء وكل الذين �سّجعوا 
الآخرين على اخلدمة، وكل الذين ترّبعوا بالأموال اأو جمعوا الأموال يف �سبيل اإحياء 
يحذروا  اأن  احل�سينية  ال�سعائر  مع  بال�سلب  يتعاملون  الذين  اأن�سح  كذلك  عا�سوراء، 
عواقب تعاملهم واإن كان مبقدار كلمة واحدة، لأن م�سريهم اأو حالهم �سيكون كم�سري 
اأحد الذين ا�سطفوا يف جي�س يزيد، وهو ما جاء يف الرواية التالية: »روى ابن  وحال 
رياح قال: راأيت رجاًل مكفوفًا قد �سهد قتل احل�سني �سالم اهلل عليه ف�ُسئل عن ذهاب 
اأرم، فلما قتل  اأ�سرب ومل  ب�سره؟ فقال: كنت �سهدت قتله عا�سر ع�سرة غري اأين مل 
�سالم اهلل عليه رجعت اإىل منزيل و�سّليت الع�ساء الأخرية ومنت فاأتاين اآت يف منامي 
فقال: اأجب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه، فاإنه يدعوك. فقلت: ما يل وله؟ فاأخذ بتلبيبي 
وجّرين اإليه فاإذا النبي  جال�س يف �سحراء، حا�سر عن ذراعيه، اآخذ بحربة، وَمَلك 
�سربة  �سرب  فكلما  الت�سعة،  اأ�سحابي  فقتل  نار،  من  �سيف  يده  ويف  يديه،  بني  قائم 
التهبت اأنف�سهم نارًا، فدنوت منه وجثوت بني يديه وقلت: ال�سالم عليك يار�سول اهلل، 
فلم يرّد علّي ومكث طوياًل ثم رفع راأ�سه وقال: ياعدو اهلل انتهكت حرمتي وقتلت عرتتي 
ومل ترع حّقي وفعلت ما فعلت؟ فقلت: واهلل يار�سول اهلل ما �سربت ب�سيف ول طعنت 
برمح ول رميت ب�سهم. قال: �سدقت ولكنك كرّثت ال�سواد، ادن مّني، فدنوت منه فاإذا 
ط�ست مملو دمًا، فقال يل: هذا دم ولدي احل�سني �سالم اهلل عليه، فكّحلني من ذلك 

الدم، فانتبهت حتى ال�ساعة ل اأب�سر �سيئًا«)3(. 
احل�سينية  الق�سية  خدمة  �سبيل  يف  اأموالهم  ينفقون  الذين  اإن  �سماحته:  وعّقب 

ينالون اأجر ما اأنفقوا، �سواء اأنفقوا دينارًا واحدًا اأو املاليني من الدنانري.
عقاب  ينالون  و�سعائرها  احل�سينية  الق�سية  مع  بال�سلب  يتعاملون  الذين  اإن  كما 
ال�سلبي مبقدار كلمة  التعامل  ال�سلبي يف الدنيا قبل الآخرة، �سواء كان ذلك  تعاملهم 
واحدة، اأو بالفتة يكتبون عليها )عا�سوراء يوم الفرح وال�سرور( كما فعل موؤخرًا بع�س 

الذين يّدعون باأنهم م�سلمون يف اإحدى دول اجلوار.
وخاطب �سماحته الذين يتعاملون �سلبيًا مع الق�سية احل�سينية املقد�سة وقال:

اإن الذي حّل بالإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه يف كربالء هي فاجعة عظمى ورزية 
كربى، واإن عا�سوراء م�سيبة عظمى وكربى حّلت على الكون وما فيه ولي�س على الأر�س 

واأهلها فح�سب وهذا ما �سّرحت به الروايات ال�سريفة، ومنها:
ِ �سالم اهلل عليه  �َسنينْ ُ ِر احلنْ قال الإمام ال�سادق �سلوات اهلل عليه: »ملَّا َكاَن ِمننْ اأَمنْ
َك؟  ِن َنِبيِّ َك َوابنْ ِفيِّ ِ �سَ �َسنينْ ُ َعُل َهَذا ِباحلنْ : ُيفنْ ُبَكاِء َوَقاَلتنْ ِ ِبالنْ َالِئَكُة اإِىَل اهللَّ ِت املنْ جَّ َما َكاَن �سَ
َتِقُم  اأَننْ ِبَهَذا  وَقاَل:  ال�سريف  فرجه  تعاىل  اهلل  عّجل  َقاِئِم  النْ ِظلَّ  َلُهمنْ   ُ اهللَّ َفاأََقاَم  َقاَل: 

ِلَهَذا«)4(.
ال�سماء  اإن احل�سني بن علي يف  نبّيًا  : »والذي بعثني باحلّق  وقال ر�سول اهلل 
اأكرب منه يف الأر�س«)5(. فاأقول للذين اتخذوا اأو يتخذون عا�سوراء يوم فرح و�سرور: 
اتخاذه  يزيد من  الذي جنى  و�سرور، فما  يوم عيد  اتخذ عا�سوراء  الذي  يزيد هو  اإن 

عا�سوراء يوم عيد؟ فانظروا اإىل يزيد واعتربوا مب�سريه وعاقبته.
كما اإين اأن�سح الذين يتعاملون بال�سلب مع الق�سية احل�سينية باأن يقراأوا التاريخ 
ويعتربوا من م�سري الذين قاتلوا الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه وحاربوه ومن الذين 
ا�سطفوا يف جي�س يزيد، واأن�سحهم اأي�سًا بالتوبة اإىل اهلل تعاىل، مع اإين ل اأعلم هل 
يفتح اهلل تعاىل اأبواب التوبة لهم ولأمثالهم؟ وهل يوّفقون للتوبة؟ فهذا ل يعلمه اإّل اهلل 

ور�سوله واأهل البيت �سلوات اهلل عليهم اأجمعني.
واأردف �سماحته: اإن الكثري ممن كانوا غري م�سلمني ونوا�سب كاخلليعي ال�ساعر 
املعروف اهتدوا اإىل احلّق بف�سل الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه وماتوا �سعداء وفازوا 
بنعيم الآخرة، اإذن األي�س من املوؤ�سف حّقًا اأن ي�سدر من امل�سلم جتاه الق�سية احل�سينية 

ما يوؤدي به اإىل الذل والهوان يف الدنيا ودخول النار يف الآخرة؟
اهلل  اإن  عليهم:  اهلل  �سلوات  البيت  لأهل  واملوالني  املوؤمنني  خماطبًا   K واأّكد 
تعاىل هو الذي جعل عا�سوراء يوم احلزن والعزاء والبكاء، وهو �سبحانه جعل م�سيبة 
الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه م�سيبة عظمى اإىل يوم القيامة، فدعوا الذين يقولون 
هذه  فاإن  و�سرور،  عيد  يوم  عا�سوراء  وليتخذوا  وال�سرور،  الفرح  يوم  عا�سوراء  باأن 

املحاولت واأمثالها والأكرب منها وغريها من املحاولت لها نتيجتان:
الأوىل: اإن هذه املحاولت ل تقّلل من عظمة مقام الإمام احل�سني ول من عظمة 
»وليجتهدّن  بقوله:    ر�سول اهلل  بل كما وعد  ق�سيته وم�سيبته �سلوات اهلل عليه، 
اأئمة الكفر واأ�سياع ال�ساللة يف حموه وتطمي�سه، فال يزداد اأثره اإّل ظهورًا، واأمره اإّل 
علّوًا«)6(. فهذه جمال�س اإحياء عا�سوراء واحلزن والعزاء على ما حّل بالإمام احل�سني 

�سلوات اهلل عليه تزداد �سنة بعد �سنة يف العامل كّله.
اإبراهيم عليه وعلى نبّينا واآله  الثانية: قال الإمام الر�سا �سلوات اهلل عليه: »اإن 
اأف�سل ال�سالة وال�سالم ملا ُو�سع يف كفة املنجنيق غ�سب جربئيل، فاأوحى اهلل عّز وجّل 
اإليه: ما يغ�سبك ياجربئيل؟ قال: يارّب خليلك لي�س من يعبدك على وجه الأر�س غريه 
اإليه: اإمنا يعجل العبد الذي يخاف  �سّلطت عليه عدّوك وعدّوه؟ فاأوحى اهلل عّز وجّل 
عليه  جربئيل  نف�س  فطابت  قال:  �سئت.  اإذا  اآخذه  عبدي  فاإنه  اأنا  فاأما  مثلك،  الفوت 
وقتلتهم.  اأوليائه  اأعداء  ينتقم من  الذي  هو  تعاىل  اإن اهلل  معناه  وهذا  ال�سالم«)7(. 
والإمام احل�سني �سلوات هو من اأف�سل اأولياء اهلل تعاىل، فاأين يفّر من اهلل من يتعامل 

بال�سلب مع الإمام احل�سني ومع ق�سيته �سلوات اهلل عليه؟
وختم �سماحته كلمته القّيمة خماطبًا ال�سباب بقوله: 

اأو�سي ال�سباب الأعزاء باأمرين:
والبكاء  امل�سيبة  يوم  عا�سوراء  اإن  هو:  َعربة  ومعنى  َعربة.  عا�سوراء  اإن  الأول: 
اإحياء عا�سوراء مبا ينا�سب �ساأنها، مع البتعاد  واجلزع واللطم على الروؤو�س، فيجب 

عن املحّرمات التي ي�سّخ�سها الفقهاء الأعالم ومراجع التقليد.
اأن  فيجب  ومدر�سة،  ثقافة  عا�سوراء  اإن  ومعناها  ِعربة.  عا�سوراء  واإن  الثاين: 
علّي  ب�سيدنا  والتاأ�ّسي  القتداء  عا�سوراء  من  ي�ستوحى  ومما  الدرو�س.  منها  ت�ستوحوا 
الأكرب �سالم اهلل عليه. فعلّي الأكرب �سالم اهلل عليه ذو مقام عظيم، و�ساحب ع�سمة 
كربى، ولكن ع�سمته اأقّل رتبة من ع�سمة املع�سومني الأربعة ع�سر �سلوات اهلل عليهم، 
فقد خاطبه الإمام ال�سادق �سلوات اهلل عليه يف اإحدى زياراته لالإمام احل�سني �سلوات 

اهلل عليه: »وجعلك اهلل من الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطّهرهم تطهريًا«)8(.
فعلى ال�سباب الأعزاء اأن يطالعوا �سرية مولنا علي الأكرب �سلوات اهلل عليه بتاأمل 
ودّقة وبالأخ�ّس يف تعامله مع اأبيه الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه فيقتدوا ويتاأ�ّسوا به 

يف تعاملهم مع اآبائهم.
 كما يجدر بالآباء اأن يكونوا يف مقام الرتبية، ل يف مقام الرئي�س، ح�سب ما ذكره 

القراآن الكرمي والروايات والأحاديث ال�سريفة..
اأ�ساأل اهلل تبارك وتعاىل اأن يوّفقنا واإّياكم باأن نكون دومًا من ال�ساعني اإىل اإحياء 

وتعظيم الق�سية احل�سينية و�سعائرها. و�سّلى اهلل على حمّمد واآله الطاهرين.
__________

1( الإر�ساد/ لل�سيخ املفيد/ �س321.
2( الكامل يف الزيارات/ الباب الثامن والثمانون ف�سل كربالء/ �س265.

3( اللهوف/ امل�سلك الثاين يف و�سف حال القتال و.../ �س136.
4( اأ�سول الكايف/ ج1/ باب مولد احل�سني بن علي �سلوات اهلل عليهما/ �س465/ ح6.

5( اإعالم الورى/ الف�سل الثاين ذكر بع�س الأخبار من طرق ال�سيعة/ �س400.
6( الكامل يف الزيارات/ الباب الثامن والثمانون ف�سل كربالء/ �س260.

7( الأمايل/ لل�سدوق/ املجل�س ال�سبعون/ �س455.
8( بحار الأنوار/ ج98/ باب 18 زياراته �سلوات اهلل عليه املطلقة و.../ �س242. 

نفحات خربية
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ذكرى ا�ضت�ضهاد االإمام زين العابدين �ضام اهلل عليه
مبنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد، مولنا زين العابدين، و�سيد ال�ساجدين، الإمام علي بن احل�سني 
�سلوات اهلل عليهما، اأقيمت جمال�س العزاء يف بيت املرجع ال�سريازي K مبدينة قم املقّد�سة 
واملوؤمنني  العراقيني  الزّوار  من  وجمع  العلمية،  احلوزة  وطالب  والف�سالء  العلماء  ح�سرها 
اخلطباء  ال�سريف  احل�سيني  املنرب  وارتقى  واآله،  عليه  اهلل  �سّلى  الأعظم  النبي  لآل  واملوالني 

الأفا�سل.

الذكرى ال�ضنوية الرابعة لفاجعة �ضامراء
الطاهر  املرقد  له  تعّر�س  الذي  واجلبان  الثم  العدوان  على  �سنوات  اأربع  مرور  مبنا�سبة 
اهلل  اأعداء  قبل  من  عليهما  و�سالمه  اهلل  �سلوات  الع�سكري  واحل�سن  الهادي  علي  لالإمامني 
اهلل  �سالم  الأطهار  البيت  لآل  العداء  والنا�سبني  واآله  عليه  اهلل  �سّلى  الأعظم  ر�سوله  واأعداء 
عليهم، الذي اأدمى قلوب املوؤمنني واملحّبني ملحمد واآل حممد �سّلى اهلل عليه واآله، اأقيم جمل�س 

العزاء يف بيت املرجع ال�سريازي K، ح�سره العلماء وف�سالء احلوزة العلمية.

مكتب املرجع ال�ضرازي يف عزاء االإمام ال�ضجاد عليه ال�ضام
ذكرى  مبنا�سبة  العزاء  جمل�س  املقد�سة  كربالء  يف   K ال�سريازي  املرجع  مكتب  اأقام 
ا�ست�سهاد الإمام زين العابدين عليه ال�سالم و ارتقى املنرب حجة ال�سالم ال�سيخ نا�سر احلائري 
م�ستمدًا حما�سرته من حديث الر�سول الأعظم : »اإذا كان يوم القيامة ينادي مناٍد اأين زين 

العابدين فيقوم ولدي علي بن احل�سني عليه ال�سالم«.

هيئة خدمة علي االكرب عليه ال�ضام
اقامت هيئة علي الكرب عليه ال�سالم يف كربالء املقد�سة جمل�س العزاء احل�سيني ال�سنوي 
الذي تقيمه كل عام مبنا�سبة عا�سوراء يف ح�سينية ال�سيدة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم  الذي 
كان  و  وثقافية،   واجتماعية  دينية  و�سخ�سيات   b البيت  اهل  اتباع  يح�سره ح�سد غفري من 
احل�سيني  الرادود  احل�سينية  الق�سائد  األقى  و  الفراتي  فا�سل  ال�سيخ  حجةال�سالم  اخلطيب 

حممد احلائري والرادود احل�سيني علي البا�سا الكربالئي.

نفحات خربية

موكب �ضبيه و�ضول قافلة اأهل البيت b اإىل ال�ضام
تخليدًا لذكرى و�سول قافلة ال�سبايا من اأهل بيت الر�سول امل�سطفى اإىل ال�سام قام جمع 
من ال�سباب اأع�ساء )هيئة �سباب احل�سني �سالم اهلل عليه( يف مدينة قم املقد�سة باإقامة موكب 
اأهل البيت فاطمة  ت�سابيه �سّور و�سول قافلة ال�سبايا. انطلق املوكب اإىل مرقد مولتنا كرمية 
املع�سومة �سالم اهلل عليها، وتقّدمته امل�ساعل وجوقة من اأ�سحاب الطبول وال�سنوج والأبواق، 
و�ساحب م�سري املوكب يف �سوارع املدينة قراءة املراثي والق�سائد ال�سجية، وختمت م�سريته يف 
بيت املرجع الديني ال�سريازي K، وا�ستقبله جنل �سماحته ف�سيلة حجة ال�سالم وامل�سلمني 

ال�سيد ح�سني ال�سريازي، واأقام امل�ساركون فيه جمل�سًا للعزاء.
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الفا�ضلة  العلوية  ال�ضيدة  لها  ببالغ احلزن واالأ�ضى ننعى وفاة املغفور 
كرمية اآية اهلل العظمى ال�ضيد مرزا مهدي احل�ضيني ال�ضرازي قّد�س �ضّره 
ال�ضريف، و�ضقيقة املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�ضيد �ضادق احل�ضيني 

.K ال�ضرازي
بهذه املنا�ضبة االأليمة نعّزي املرجع الديني �ضماحة اآية اهلل العظمى 
ال�ضيد �ضادق احل�ضيني ال�ضرازي K، وال�ضادة االأجاء من اآل ال�ضرازي 
حفظهم اهلل تعاىل، �ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغّمد املرحومة املغفورة 

برحمته الوا�ضعة، واأن ميّن على ذويها بال�ضرب وال�ضلوان.
الت�ضييع

العظمى  اآية اهلل  الفا�سلة كرمية  العلوية  لها  املغفور  املرحومة  ت�سييع جثمان  مت 
�سماحة  بيت  من  ال�سريف،  �سّره  قّد�س  ال�سريازي  احل�سيني  مهدي  مريزا  ال�سيد 
يف  امل�سّلني  �سماحته  اأّم  اأن  وبعد  املقد�سة،  قم  مدينة  يف   K ال�سريازي  املرجع 
الطاهر  املرقد  اإىل  الت�سييع  موكب  توّجه  الطاهر،  جثمانها  على  ال�سالة  اإقامة 

لل�سيدة فاطمة املع�سومة بنت الإمام مو�سى بن جعفر �سالم اهلل عليهما.
اآل  اآل املدّر�سي، وال�سادة الكرام من  ح�سر مرا�سم الت�سييع ال�سادة الكرام من 
احلوزة  وطالب  واأ�ساتذة  ال�سريفة،  املرجعية  بيوتات  ومندوبوا  والعلماء،  القزويني، 
مدينة  اإىل  الفا�سلة  ال�سريازية  العلوية  نقل جثمان  وبعدها  املوؤمنني،  وعاّمة  العلمية 
– مرقد العالمة اأحمد بن  كربالء املقد�سة ومت ت�سييعها من حوزة كربالء املقد�سة 
غفريمن  جمع  و  الدينية  العلوم  وطالب  العلماء  – بح�سور  اهلل  رحمه  احللي  فهد 
�سيد  مرقد  اإىل  ثم  ال�سالم  عليه  العبا�س  الف�سل  اأبي  مولنا  مرقد  اإىل  املوؤمنني 
النبي  �سبط  جّدها  بجوار  الرثى  ّوريت  حيث  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمام  ال�سهداء 

. الأعظم
 جمال�س الفاحتة / قم املقد�ضة

�سالم  العابدين  زين  الإمام  م�سجد  املرحومة يف  روح  على  الفاحتة  اأقيم جمل�س 
اهلل عليه يف مدينة قم املقد�سة، ح�سره  ال�سادة الأفا�سل من بيوتات املراجع الأعالم، 
الجتماعية  وال�سخ�سيات  العلمية،  احلوزة  وطالب  واأ�ساتذة  والف�سالء  والعلماء، 
والثقافية، وجمع من املوؤمنني من العراق واخلليج وقم املقد�سة وطهران وباقي املدن 

الإيرانية.
كرباء املقد�ضة

ال�سريازي  احل�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  الديني  املرجع  مكتب  اأقام 
و  اأيام  العلوية ملدة ثالثة  روح  ترحمًا على  الفاحتة  املقد�سة جمل�س  K يف كربالء 
�سهد جمل�س الفاحتة ح�سور العلماء ورجال الدين وممثلي املرجعيات الدينية وطلبة 

العلوم الدينية ووجهاء و�سيوخ ع�سائر وجهات �سيا�سية واجتماعية وموؤ�س�ساتية.
الكويت

اأقيم جمل�س الفاحتة على روح املرحومة العلوية الفا�سلة كرمية اآية اهلل العظمى 
الإمام  ديوانية  يف  ال�سريف،  �سّره  قّد�س  ال�سريازي  احل�سيني  مهدي  مريزا  ال�سيد 
�سهرحمّرم  من  للثالثني  املوافق  ال�سبت  يوم  الكويت  دولة  يف  �سّره  قّد�س  ال�سريازي 
والف�سالء  العلماء،  ح�سره  والع�ساء،  املغرب  �سالتي  بعد  للهجرة   1431 احلرام 

والأ�ساتذة وطالب احلوزة العلمية، وال�سخ�سيات الجتماعية والثقافية.

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجعوَن اإِنَّا هلِلّ

كربالء املقد�سة / حرم �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم

بيت �سماحة املرجع ال�سريازى دام ظله

قم املقد�سة

ديوانية الإمام ال�سريازي / الكويت

نفحات خربية
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جمل�س عزاء االمام الر�ضا عليه ال�ضام يف مكتب املرجع ال�ضرازي
عليهما  الر�سا  مو�سى  بن  علي  الهمام  الإمام  الهدى  اأئمة  ثامن  �سهادة  ذكرى  مبنا�سبة   
K يف كربالء املقد�سة جمل�س عزاء ح�سره  اأقام مكتب �سماحة املرجع ال�سريازي  ال�سالم 
الف�سالء وطالب العلوم الدينية و ارتقى املنرب ال�سريف حجة الإ�سالم ال�سيد جعفر الها�سمي و 

بداأ كالمه بذكر حديث �سل�سلة الذهب الوارد عن الإمام الر�سا عليه ال�سالم.

اإحياء ذكرى ا�ضت�ضهاد االإمام احل�ضن املجتبى �ضام اهلل عليه 
اأحيت موؤ�س�سة الر�سول الأكرم  الثقافية ذكرى ا�ست�سهاد مولنا الإمام احل�سن املجتبى 
�سلوات اهلل عليه، يف جمل�س عزاء ح�سره ال�سادة الف�سالء من مكتب �سماحة املرجع ال�سريازي 
K يف قم املقد�سة وال�سادة الأجاّلء من اآل ال�سريازي، والف�سالء وطالب احلوزة العلمية، 
وال�سخ�سيات الثقافية والإعالمية، و�سيوف من �سورية وجمع من املوؤمنني. بداأ املجل�س بقراءة 
زيارة عا�سوراء ال�سريفة ثم ارتقى املنرب حجة الإ�سالم وامل�سلمني املرحوم ال�سيخ اخلور�سيدي 

. gرحمة اهلل عليه الذى وافاه الأجل يف يوم الأربعني احل�سيني خطيبًا على املنرب احل�سيني

مرا�ضم العزاء مل�ضاب االإمام احل�ضن املجتبى �ضام اهلل عليه
مبنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد الإمام احل�سن بن علي بن اأبي طالب �سلوات اهلل عليهم، اأقيمت 
جمال�س العزاء يف بيت املرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي 
K مبدينة قم املقد�سة، �سباح وع�سر اليوم ال�سابع من �سهر �سفر املظفر ح�سرها العلماء 
والف�سالء وطالب احلوزة العلمية، وزّوار من العراق، وجمع من املوؤمنني واملوالني لآل الر�سول 

الأعظم �سّلى اهلل عليه واآله، وارتقى املنرب احل�سيني ال�سريف عدد من اخلطباء الأفا�سل.

مكتب املرجع ال�ضرازي يقيم جمل�س عزاء االإمام احل�ضن املجتبى عليه ال�ضام
مبنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد ريحانة الر�سول الأعظم  الإمام احل�سن املجتبى عليه ال�سالم 
اأقام مكتب املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K يف كربالء 
املقد�سة جمل�س العزاء بهذه املنا�سبة الأليمة وارتقى املنرب ال�سريف ف�سيلة حجة الإ�سالم ال�سيخ 
جواد البراهيمي م�ستمدًا حديثه من قول ر�سول اهلل : »يا علي من اأحب اهلل ان يلقاه وهو 

عنه را�س فليوال ح�سنا«. 

اإحياء ذكرى ا�ضت�ضهاد موالنا االإمام الر�ضا �ضلوات اهلل عليه
بح�سور الف�سالء من مكتب املرجع ال�سريازي K بقم املقد�سة، وال�سخ�سيات الدينية 
البيت  لأهل  واملوالني  املوؤمنني  من  وجمع  اإيران،  خارج  من  و�سيوف  والإعالمية،  والثقافية 
الأطهار �سلوات اهلل عليهم اأحيت موؤ�س�سة الر�سول الأكرم  الثقافية ذكرى ا�ست�سهاد مولنا 
الإمام على بن مو�سى الر�سا �سلوات اهلل عليه باإقامة جمل�س عزاء بداأ بقراءة زيارة عا�سوراء 

ال�سريفة بعدها حتّدث اخلطيب حجة الإ�سالم ال�سيد حممد احليدري.

نفحات خربية



33 العدد )20( 1430 - 1431 ه��

قام بزيارة املرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K جمع من اأ�ساتذة احلوزة العلمية واخلطباء واأئمة اجلمعة واجلماعة من 
املكّرم مبدينة قم  بيته  و�سالمه، وذلك يف  الأ�سرف على م�سّرفها �سلوات اهلل  النجف  الإ�سالمية( من مدينة  للمعارف  الغري  الأع�ساء يف )موؤ�س�سة  العراق  حمافظات 

املقد�سة، يوم الأربعاء املوافق للرابع من �سهر �سفر املظفر 1431 للهجرة، ودعا �سماحته لهم بالتوفيق وقبول الأعمال والطاعات.
ثم األقى جنل �سماحته حّجة الإ�سالم وامل�سلمني ف�سيلة ال�سيد ح�سني ال�سريازي دام عّزه كلمة قّيمة فيهم، حتّدث فيها حول �سرورة امتثال الإن�سان للم�سوؤولية ال�سرعية 

والدينية يف اإقامة الدين،

 Kا�ضاتذة احلوزة العلمية و اأئّمة اجلمعة من مدينة النجف االأ�ضرف يزورون �ضماحة املرجع ال�ضرازى          

نفحات خربية

اأع�ساء موؤ�س�سة الغري يزورون املرجع ال�سريازى دام ظلهاأع�ساء موؤ�س�سة الغري ي�ستمعون اإىل كلمة ال�سيد ح�سني ال�سريازى

مبباركة املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني 
ِعربة  ال�سالم  عليه  احل�سني  »الإمام  �سعار  وحتت   K ال�سريازي 
وَعربة« اأقامت موؤ�س�سة املع�سومني الأربعة ع�سرb الإن�سانية موؤمتر 
ال�سالم  عليها  البنني  اأم  ح�سينية  يف  الأول  احل�سيني  املنرب  خطباء 

بكربالء املقد�سة وقد متحورت فقرات املوؤمتر كما يلي:
-تالوة اآي من الذكر احلكيم.

-الإفتتاح بكلمٍة لآية اهلل ال�سيد مرت�سى القزويني متحورت حول 
.g م�سوؤولية وواجب اخلطيب اأمام اهلل �سبحانه والإمام احل�سني

جنل  ال�سريازي  اأحمد  ال�سيد  وامل�سلمني  الإ�سالم  حجة  -كلمة   
�سماحة املرجع ال�سريازىK قال فيها: اإن �سخ�سية �سيد ال�سهداء 
ال�سخ�س  يجعل  به  والرتباط  جدًا  عظيمة  �سخ�سية  ال�سالم  عليه 
بيد  الربزخ  واآخرة، فجميع احل�سابات يف عامل  دنيًا  وناجحًا  عظيمًا 
عليه  احل�سني  خادم  و�سام  يعطيه  فعندما  ال�سالم،  عليه  احل�سني 

ال�سالم ل اأعتقد وجود و�سام اأعظم من ذلك.
ال�سيخ عبد الر�سا معا�س، وقد متحورت   -كلمة حجة الإ�سالم 
اأهل  مدر�سة  اأتباع  تواجه  التي  وحتديات  املوؤمتر  عقد  اأهداف  حول 

.b البيت
 -كلمة حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيخ نا�سر الأ�سدي، حتدث فيها 
حول �سرورة الرتقاء مب�ستوى الأداء للخطيب و ح�سن اختيار املوا�سيع 

وبذل اجلهود الكبرية يف �سبيل ذلك.

موؤمتر خطباء املنرب احل�ضيني يف كرباء املقد�ضة
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منا�ضبة ذكرى اأربعينية ا�ضت�ضهاد االإمام احل�ضني �ضلوات اهلل عليه
مبنا�سبة ذكرى اأربعينية ا�ست�سهاد مولنا �سيد ال�سهداء، اأبي الأحرار الإمام احل�سني �سلوات 
اهلل عليه وامل�ست�سهدين معه من اأهل بيته الأطهار واأ�سحابه الأبرار �سالم اهلل عليهم، اأقام بيت 
املرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K يف مدينة قم 
املجال�س  املظّفر. ح�سر  �سهر �سفر  الع�سرين من  يوم  العزاء �سباح وع�سر  املقد�سة، جمال�س 
مندوبوا بيوتات املراجع الأعالم والعلماء والف�سالء وال�سخ�سيات الدينية والجتماعية، وطالب 
احلوزة العلمية، وجمع من زّوار كرمية اأهل البيت مولتنا فاطمة املع�سومة �سالم اهلل عليها، 
وجمع من املوؤمنني واملحّبني لآل الر�سول الأطهار b من العراق واأفريقيا و�سورية وقم ومن باقي 

املدن الإيرانية و حتدث عدد من خطباء املنرب احل�سيني.

اأتباع اأهل البيت b مبدغ�ضقر يحيون ذكرى االأربعني
ة باأتباع اأهل البيت �سلوات اهلل عليهم يف جزيرة مدغ�سقر  اأقامت معظم املراكز اخلا�سّ
جمال�س العزاء احل�سيني مبنا�سبة ذكرى اأربعينية ا�ست�سهاد الإمام احل�سني �سلوات اهلل عليهم 
يف ح�سينية ويّل الع�سر عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف ويف مدر�سة الإمام املنتظر عّجل اهلل 

تعاىل فرجه ال�سريف.

موكب طلبة جامعة اأهل البيت b يف خدمة الزوار 
b طواقمها الطالبية معهم الداريني والأ�ساتذة يف خدمة  اأهل البيت  ا�ستنفرت جامعة 
زوار اأبي عبداهلل احل�سني عليه ال�سالم حيث اأقامت مبنا�سبة زيارة الربعني �سرادقًا يف مدخل 
اأنواعها من طعام و�سراب،  الكرام بكل  للزائرين  حمافظة كربالء لتقدمي اخلدمات املطلوبة 

كما اأقامت اجلامعة مركزين طبيني اأحدهما للرجال والآخر للن�ساء.

موؤ�ض�ضة �ضيد ال�ضهداءg للتنمية ت�ضت�ضيف الزائرين مبنا�ضبة زيارة االأربعني
انطالقًا  و   b والع�سمة  النبوة  بيت  اأهل  مذهب  وتعاليم  الغراء  ال�سريعة  لأوامر  امتثاًل 
 K من توجيهات �سماحة املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي
اإىل  الوافدين  الزائرين  الب�سرية بخدمة  للتنمية  ال�سالم  ال�سهداء عليه  �سيد  موؤ�س�سة  ت�سّرفت 
مدينة كربالء املقد�سة للم�ساركة يف اإحياء ذكرى اأربعني احل�سيني وذلك من خالل اإقامة خميم 

ل�ست�سافة الّزوار وتقدمي اخلدمات ال�سحية والإن�سانية لهم.

هيئة خّدام االإمام احل�ضني �ضام اهلل عليه للرواديد النا�ضئني
 دعمًا لتطوير كفاءات املن�سدين والرواد يد احل�سينيني ولت�سليط الأ�سواء على ذوي املواهب 
اجلديدة اأقامت هيئة خّدام الإمام احل�سني عليه ال�سالم للرواديد النا�سئني م�سابقتها ال�سنوية 
الثانية وللفرتة من الثالث والع�سرين من �سهر �سفر املظفر 1431هـ ولغاية اخلام�س والع�سرين 
منه وذلك يف مدر�سة العاّلمة اأحمد بن فهد احللي رحمه اهلل بكربالء املقد�سة و ت�سّكلت جلنة 
حتكيم امل�سابقة من نخبة من الرواديد وال�سعراء، فيما كان عدد الرواديد و املن�سدين امل�ساركني 

واحد و�ستني، من مدن خمتلفة. 

نفحات خربية
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م�ضيف اأهايل القطيف يف كرباء املقد�ضة خدمات للزائرين
اأقام اأهايل مدينة القطيف القادمني لزيارة �سيد ال�سهداء الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف 
كربالء املقد�سة ولل�سنة الثالثة على التوايل )منذ عام 1429هـ( م�سيفًا قرب مرقد العالمة 
خالل  احل�سينيني  للزوار  واخلدمات  الطعام  وجبات  لتقدمي  اهلل  رحمه  احلّلي  فهد  بن  اأحمد 
زيارة الأربعني لالإمام احل�سني عليه ال�سالم لعام 1431هـ وباإ�سراف حجة الإ�سالم وامل�سلمني 
احل�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  الديني  جع  املر  وكالء  اأحد  ال�سميمي  طاهر  ال�سيد 

ال�سريازي K يف مدينة القطيف.

اأقامت  اأربعينة �سيدال�سهداء الإمام احل�سني عليه ال�سالم  تزامنًا مع حلول ذكرى 
موؤ�س�سات الفقيه املقد�س ال�سريازي اأعلى اهلل درجاته بالتعاون مع موؤ�س�سة الر�سول الأكرم 
ال�سيد  »قراءات يف فكراآية اهلل  املقد�سة موؤمترًا حتت عنوان  الثقافية يف كربالء   
حممدر�سا احل�سيني ال�سريازي اأعلى اهلل درجاته يف مو�سوعي عا�سوراء  والنتظار«  يف 
مدينة كربالء املقد�سة  على قاعة فندق امليزان حيث مّثل اللبنة الأوىل يف �سجل القراءات 

الفكرية املهتمة باجلوانب املعرفية والذاتية للفقيه)اعلى اهلل درجاته(.
و  الكويت  الثقافيه من دولة  و  العلمية  ال�سخ�سيات  العديد من  املوؤتر  ح�سر هذا 
و عدد من  الأوروبية  الدول  و من بع�س  لبنان  و  ايران  و  البحرين  ال�سعودية و مملكة 

م�سوؤويل املحافظة ووجهائها و الكثري من املوؤ�س�سات الدينية و الثقافية املعنية. 
بداأ املوؤمتر بتالوة اآيات من الذكر احلكيم تالها احلاج م�سطفى ال�سراف.

فيها  رحب  ق�سرية  كلمة  واألقى  اأبو�سكر  الأخ  احلفل  عريف  املن�سة  اعتلى  ثم 
بال�سيوف الكالم.

بعد ذلك كانت كلمة حلجة الإ�سالم و امل�سلمني ال�سيخ نا�سر الأ�سدي من مكتب 
�سماحة اآية  اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K يف كربالء املقد�سة 

وبعده كلمة الدكتور عبود احللي رئي�س جامعة اأهل البيت b يف كربالء املقد�سة.
حممدباقر  ال�سيد  احلجة  ف�سيلة  األقاها  كلمة  املوؤمتر  هذا  ختام  م�سك  كان  ثم 

القزويني.
هذا، و ذكر ف�سيلة ال�سيخ �سالح املجاهد )مدير موؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية 
اأ�سار اإىل ذكرى رحيل ال�سيد حممد  اإقامة املوؤمتر حيث  اأ�سباب  يف كربالء القد�سة( 
ودرا�سة  العظيمة  ال�سخ�سية  بتلك  الحتفاء  الواجب  من  اأنه  مبينًا  ال�سريازي  ر�سا 
اأفكاره وتطبيقها على اأر�س الواقع. واأ�ساف: كان ال�سيد ال�سريازي يوجه اأنظار النا�س 
اإىل عا�سوراء والنتظار، وهما ي�سكالن حالة انتظار الفرج لقيام دولة الإمام املهدي 
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف، كما ي�سكل ذلك املطلب رفع امل�ستوى الثقايف. ومن اأجل 
تعزيز ذلك الدور وتلك املعتقدات جاء املوؤمتر باعتباره الأول الذي يهتم بتناول اأفكار 

وقراءات الفقيه ال�سريازي. 
ويف نهاية املوؤمتر وّزعت هدايا تقديرية على امل�ساركني و على جميع الإخوة الذين 
الفقيه  موؤ�س�سة  اإ�سدارات  من  ق�سم  كذلك  وزعت  و  املوؤمتر  هذا  تنظيم  يف  �ساهموا 
ال�سريازي العاملية )حميي ال�سعائر املهدوية( على جميع الإخوة احلا�سرين، و غطت 
هذا املوؤمتر عدد من القنوات الف�سائية كان منها قناة الأنوار الأوىل و الثانية و قناة 

الإمام احل�سني عليه ال�سالم و قناة فورتني. 

uموؤمتر قراءات يف فكر اآية اهلل ال�ضيد حممد ر�ضا ال�ضرازي

جانب من احل�سور يف املوؤمتر

د.عبود احللي

نفحات خربية
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وفد مربة �ضيد ال�ضهداء اخلرية من الكويت
ال�سهداء �سلوات  K وفد من )مرّبة �سيد  ال�سريازي  قام بزيارة املرجع 
ال�سيخ  الإ�سالم  وحّجة  كمال  جميل  احلاج  الكويت(  دولة  يف  اخلريية  عليه  اهلل 

كمال معا�س، وذلك يف بيته املكّرم مبدينة قم املقد�سة.
يف هذا اللقاء بعد اأن رّحب �سماحة املرجع ال�سريازي K بالوفد الزائر، 
اأ�ساد بن�ساطات وفعاليات اللجنة يف خدمتها للم�ست�سعفني واملحرومني والعوائل 
املوؤ�س�سات  ببناء  اللجنة  اهتمام  �سرورة  اإىل  �سماحته  واأ�سار  والأيتام،  املتعّففة 

اخلريية يف العراق اجلريح، موؤّكدًا:
لقد عا�س العراقيون منذ اأكرث من 30 عامًا يف ظل اأنواع املعاناة والتعذيب، 
فعلى املوؤمنني واملوؤمنات اأن يعملوا ما بو�سعهم يف خدمة هذا ال�سعب املظلوم ول 

يرتكوا �سوؤون هذا ال�سعب لالأجانب.
وفد مربة �سيد ال�سهداء اخلريية

:K ضماحة املرجع ال�ضرازي�
ال�ضباب اأمانة اهلل واآل البيت b ، يف اأعناقنا

واأ�ساتذة )مدر�سة الإمام علّي �سلوات اهلل عليه  اإدارة  K وفد من  قام بزيارة املرجع ال�سريازي 
الأكادميية( للجالية العراقية يف مدينة قم املقد�سة، وذلك يف بيته املكّرم مبدينة قم املقد�سة.

خالل هذه الزيارة قّدم الوفد الزائر تقريرًا موجزًا عن اأعمال املدر�سة ونظام الدرا�سة فيها، وحاجتها 
اإىل الدعم الثقايف، والدعم املايل لتم�سية اأمورها ولإعانة الطالب وعوائلهم املتعّففة. 

وبعد اأن رّحب �سماحته بال�سيوف الكرام، دعا لهم باملزيد من التوفيق والنجاح، وقال:
اإن ال�سباب هم اأمانة اهلل واآل البيت �سالم اهلل عليهم يف اأعناقنا جميعًا، فعلينا �سيانة هذه الأمانة، 

وذلك باأن نويل ال�سباب اهتمامًا متزايدًا، لأنهم اإىل اخلري اأ�سرع..فيجب الهتمام بهم ورعايتهم وتربيتهم تربية �سليمة وفق تعاليم الإ�سالم، وعليكم كما على جميع املّثقفني 
واملت�سّدين لأمور ال�سباب والأ�سبال والأطفال، اأن ت�سعوا يف تعليمهم وتثقيفهم بتعاليم وثقافة املع�سومني الأربعة ع�سر �سلوات اهلل عليهم اأجمعني، وهذا ي�ستدعي بذل املزيد من 
  الرعاية، بتقوية البنية العقائدية للفتية وال�سباب، جلعلهم يف مناأى وماأمن من تيار الباطل والف�ساد الذي يريد اأن يحرفهم عن الإ�سالم احلقيقي املتمّثل باإ�سالم ر�سول اهلل
واإ�سالم اأهل البيت الأطهار �سلوات اهلل عليهم اأجمعني.. فعلينا اأن نو�سل هذه الفئات العمرية املهمة مبجال�س ذكر اأهل بيت النبي �سلى اهلل عليه واله، واأن ندمي هذه ال�سلة، 
وندعهم يعرّبون عن اآرائهم وما يدور يف خلدهم بحرية كاملة؛ لنعلم جيدًا وجهات نظرهم وفهمهم، حيال الأ�سياء، ون�ستعني على ذلك بال�سرب والأناة، دومنا اأدنى انفعال اأو 
�سيق.. واإذا عجز اأحدكم عن ت�سحيح عقائد واأفكار فتى اأو �ساب، اإذا كان فيها ما يزري به اأو ي�سني، لزمه اأن ير�سده اإىل من ميلك جوابه، ويقدر على اإقناعه، وتقوميه من هذه 

الناحية.. ولنعلم اأنه اإذا اهتدى و�سلح �ساب، فاإنه �سيهتدى و ي�سلح تاريخ بكامله. 
الثالث:  الدرا�سية  املراحل  وت�سّم  املقد�سة،  قم  مدينة  العراقية يف  اجلالية  مدرا�س  اأكرب  من  الأكادميية( هي  عليه  اهلل  �سلوات  علّي  الإمام  )مدر�سة  اأن  بالذكر،  جدير 

البتدائية، واملتو�سطة، والثانوية.

بتوجيه من مكتب
K ضماحة املرجع ال�ضرازي�

ت�ضكيل جلنة مل�ضاعدة �ضحايا زلزال هائيتي

نفحات خربية

gكادر مدر�ضة االإمام على

بتوجيه من مكتب �سماحة املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد 
امل�سلمني  و  الإ�سالم  حجة  قام   K ال�سريازي  احل�سيني  �سادق 
ال�سيخ حمّمد تقي الذاكري اأحد وكالء �سماحة املرجع ال�سريازي يف 
اأمريكا والأمني العام لـ)منظمة الالعنف العاملية( ببدء م�ساوراته 
مع املطلعني ب�ساأن �سبه جزيرة هائيتي املنكوبة، وذلك لت�سكيل جلنة 
الذي  الرهيب  الزلزال  اأجل م�ساعدة �سحايا  الترّبعات من  جلمع 
األف  يقارب ثالثمائة  ما  وفاة  اإىل  واأّدى  موؤّخرًا،  البلد  �سرب هذا 

�سخ�س من م�سلمني وم�سيحيني وغريهم.
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ح�ضينية الر�ضول االأعظم         يف اأداليد اال�ضرتالية
    تفتتح مكانها اجلديد باإقامة جمال�س عا�ضوراء



بف�سل اهلل تعاىل ولطفه، وبف�سل ر�سوله الأكرم واأهل البيت الأطهارb، و عمال بتوجيهات �سماحة املرجع الديني الكبري اية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني 
ال�سريازي دام ظله وبجهود املوؤمنني وم�ساعيهم مت افتتاح املقّر اجلديد حل�سينية الر�سول الأعظميف مدينة اأدليد الواقعة يف الوليات اجلنوبية يف ا�سرتاليا.

فبعد ثماين �سنوات من العمل الدوؤوب وبذل اجلهود قام جمع من حمّبي واأتباع اأهل البيت b يف مدينة اأدليد ب�سراء مكان م�ساحته )3508( مرتًا مربعًا يف مدينة 
اأدليد، واأ�ّس�سوا فيه ح�سينية الر�سول الأعظم ، وهو اأول مركز تابع لأتباع وحمّبي اأهل البيت bيف تلك املدينة الواقعة يف جنوب ا�سرتاليا، وقد مّت ت�سجيل املكان 
واحل�سينية ر�سميًا يف الدوائر ال�سرتالية الر�سمية. وافتتح املكان اجلديد للح�سينية بحلول �سهر حمرم احلرام 1431 للهجرة، وذلك باإقامة جمال�س العزاء مبنا�سبة حلول 
ذكرى عا�سوراء، حيث ا�ستمرت احل�سينية باإقامة املجال�س احل�سينية يف باقي منا�سبات �سهر حمّرم احلرام ومنا�سبات �سهر �سفر املظفر لل�سنة الهجرية اجلارية ويف ليايل 

.b اجلمع، وح�سرها جمع غفري من املوؤمنني واملحّبني لآل البيت الأطهار
اأما عن ن�ساطات وفعاليات احل�سينية فهي كثرية ومتنوعة، ومنها: 

اإقامة �سالة اجلماعة، وعقد جل�سات لتعليم تالوة القراآن الكرمي، وتعليم الأحكام ال�سرعية، وتعليم العقائد والأخالق والرتبية الإ�سالمية، وتعّلم علوم اآل الر�سول 
الأطهار b، واإقامة املجال�س يف ليايل اجُلمع، ويف ليايل �سهر رم�سان املبارك، ويف �سهري حمّرم و�سفر، ويف الأيام الفاطمية، وغريها من املنا�سبات الإ�سالمية.

نفحات خربية
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بعد اأن اأحيوا مرا�سيم ذكرى ا�ست�سهاد �سيد الكائنات، مولنا الر�سول الأعظم 
، وكال�سنوات ال�سابقة، ح�سر جموع غفرية من املوؤمنني واملعّزين يف بيت املرجع 
الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي K مبدينة قم 
للثامن والع�سرين من �سهر �سفر املظفر 1431  ال�سبت املوافق  املقد�سة ع�سر يوم 

للهجرة، فاألقى �سماحته فيهم كلمة قيمة يف خ�سو�س هذه الذكرى الأليمة.
الأولني  �سيد  ا�ست�سهاد  مبنا�سبة  اأُعّزيكم  بقوله:  القّيمة  كلمته  �سماحته  ا�ستهل 
والآخرين ر�سول اهلل ، وا�ست�سهاد �سبطه الأكرب الإمام احل�سن املجتبى �سلوات 
ا�ست�سهاد  اأن  راأيهم على  اتفق  الإ�سالم  اأن كبار مراجع  اهلل عليه- على رواية- مع 
الإمام احل�سن املجتبى �سلوات اهلل عليه هو يف يوم ال�سابع من �سهر �سفر، واأعّزيكم 
اأي�سًا بذكرى ا�ست�سهاد الإمام الر�سا �سلوات اهلل عليه حيث ت�سادف يف اآخر �سهر 

�سفر.
كما اأ�سكركم واأ�سكر جميع املوؤمنني يف البالد الإ�سالمية ويف باقي اأرجاء املعمورة 
وتعاملوا  وبذلوا اجلهود و�سربوا  امل�ساكل  لالأذى وحتّملوا  وتعّر�سوا  على ما خدموا 
الأوىل ويف  وبالأخ�س يف ع�سرة حمرم  �سهري حمّرم و�سفر  بالأخالق احل�سنة يف 
ليلة ويوم عا�سوراء ويف الأيام الثالثة الأخرية من �سفر، واأ�ساأل اهلل تبارك وتعاىل اأن 
يتقّبل من اجلميع، واأن ي�سملهم دعاء ورعاية ر�سول اهلل  واأهل بيته الطاهرين 
عليه  اهلل  �سلوات  املوعود  املهدي  اهلل  بقية  الإمام  مولنا  ودعاء  رعاية  وبالأخ�ّس 

وعّجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف.
و�سيدتنا  املوؤمنني  اأمري  الإمام  األقى    اهلل  ر�سول  ا�ست�سهاد  من  اأيام  بعد 
فاطمة الزهراء �سلوات اهلل و�سالمه عليهما خطبًا مهمة واأ�سا�سية، حوت كل عبارة 
منها اأمورًا كثرية، بحيث يتبنّي للمتاأّمل فيها العمل الذي ير�سي اهلل �سبحانه وير�سي 
اجلميع  واأو�سي  وعليهم.  عليه  و�سالمه  اهلل  �سلوات  البيت  اأهل  وير�سي  ر�سوله 
ويتاأّملوا  اخلطب  هذه  يطالعوا  باأن  العامل  جميع  يف  والأ�سبال  ال�سباب  وبالأخ�ّس 
ويتّدبروا فيها ليعلموا كيف ُبني الإ�سالم، وكيف تعّر�س للهدم، وكيف ميكن اإرجاع 
حكم الإ�سالم لينقذ العامل من امل�ساكل واملاآ�سي، وحتى يهّيئوا بذلك مقدمة �سريعة 

لظهور مولنا الإمام بقية اهلل عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف.
ملا ا�ستّدت عّلة �سيدتنا فاطمة الزهراء �سلوات اهلل عليها وغلبها اجتمع عندها 

ن�ساء املهاجرين والأن�سار فقلن لها: يابنت ر�سول اهلل كيف اأ�سبحت من علتك؟)1( 
فلم جتبهّن على �سوؤالهّن بل بّينت بع�س الأمور املهمة، ومنها ما م�سمونه: اإن ر�سول 
اهلل  قد جلب لكم الأمان ووّفر لكم الراحة، واأطفاأ نار احلرب التي ابتليتم بها 
الإ�سالم  اإىل  وجذب  املحّبة،  اإىل  بينكم  كانت  التي  العداوة  واأبدل  �سنة،  ثالثمائة 
اليهود الذين و�سفهم القراآن الكرمي باأنهم اأ�سّد عداوة للذين اآمنوا، وكذلك جذب 
اإىل الإ�سالم اأحبار اليهود وعلماءهم وجّتارهم، ولكنكم اأق�سيتم الإمام علي بن اأبي 
طالب �سلوات اهلل عليه الذي عرّب عنه القراآن الكرمي باأنه نف�س ر�سول اهلل �سلى اهلل 
بعده، وعلّي كما قالت �سلوات اهلل  به خليفة عليكم من  الر�سول قد ن�سّ واأن  عليه، 
عليها هو: »الطبني باأمر الدنيا والدين«)2( اأي اخلبري بالدنيا والدين والكفوؤ ب�سيا�سة 
العباد والبالد، ف�سّيعتم باإق�سائكم الإمام علّي �سلوات اهلل عليه دنياكم واآخرتكم.

تاريخ  وراجعوا   ، النبي  حياة  وبعد  قبل  التاريخ  راجعوا  �سماحته:  واأ�ساف 
با�سم  الكثري  حكم  فقد  �سيا�سيًا.  وكفوءًا  خبريًا  كان  منهم  َمن  وانظروا  احلّكام 
يتظاهرون  وكانوا  واملتوّكل،  واملاأمون  وهارون  واملن�سور  معاوية  بن  كيزيد  الإ�سالم 
اتخذوا  ولكن   ، الر�سول  وباأحاديث  بالقراآن  تنطق  األ�سنتهم  وكانت  بالإ�سالم، 
الإمام احل�سني وقتلوا  قتلوا  الإ�سالم  با�سم  اأي  الغطاء  كل ذلك غطاء، وحتت هذا 
وتاأّملوا  التاريخ  الر�سا �سلوات اهلل عليهم. فراجعوا  الإمام  وقتلوا  ال�سادق  الإمام 
فيه وانظروا ما الذي اأتى به ر�سول اهلل  اإىل العاملني، وكيف حّرفه احلكام من 

بعده، وماذا ح�سل بالعامل اإىل يومنا هذا.
فراجعوها  العذاب«  »مو�سوعة  ا�سمها  عربية  مو�سوعة  توجد  �سماحته:  وقال 
وطالعوها وانظروا اإىل عمليات التعذيب التي مار�سها احلّكام يف اأرجاء املعمورة بحق 
اإىل الآن، كممار�سات منرود وفرعون وبالأخ�ّس  اآدم عليه ال�سالم  النا�س من زمن 

الذين حكموا با�سم الإ�سالم كبني اأمية وبني العبا�س وحّكام الدولة العثمانية.
الإ�سالم  با�سم  حكموا  الذين  احلّكام  ومفا�سد  جرائم  بع�س  �سماحته  وذكر 
ومنهم يزيد بن معاوية لعنة اهلل عليهما وقال: ذكر التاريخ عن جرائم يزيد: اإن يزيد 
ا�ستباح املدينة املنّورة يف �سنة ثالث و�ستني على يد اأحد اأزلمه وهو م�سلم بن عقبة 
حيث اأتى بع�سكر خمذول لمتناع اأهلها من املبايعة ليزيد بن معاوية، فقاتل اأهلها 
فهزمهم وقتلهم بحرتها، على ميل من امل�سجد النبوي قتاًل ذريعًا، يف بقايا املهاجرين 

نفحات خربية

�ضماحة املرجع ال�ضرازي:
b يعيش العامل تعتيمًا إعالميًا مقصودًا غرضه جتهيل الناس عن تعاليم وسرية الرسول وآله

علیهم صلوات اهلل
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والأن�سار، وخيار التابعني، وقّراء القراآن، و�سائر النا�س، وا�ستبيحت الفروج فافت�ست 
األف عذراء، والأنف�س والأموال، وجالت اخليل يف امل�سجد النبوي.)3(

املتوّكل  اإن  التاريخ  كتب  فقد  الإ�سالم  با�سم  حكموا  الذين  مفا�سد  عن  اأما 
العبا�سي كان يكرث اخلروج اإىل التنّزه ويق�سي اأوقاته يف اللهو واملجون، وكان ي�سرف 
يف ذلك كثريًا، وذات مرة خرج اإىل دم�سق وخالل تواجده هناك دخل بيوت اجلواري 

ليلهو بهّن.
وعّقب �سماحته: اإن النا�س غري امل�سلمني عندما يّطلعون على هذه الأفعال من 

الذين حكموا با�سم الإ�سالم فهل �سيقبلون بالإ�سالم دينًا؟ وهل يعتنقونه؟
لقد كان عكرمة بن اأبي جهل من الذين اآذوا ر�سول اهلل  كثريًا يف مّكة، وكان 
يوؤّلب النا�س على احلرب �سّد النبي، وعندما دخل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه مّكة 
فاحتًا ذكر التاريخ: هرب عكرمة بن اأبي جهل اإىل اليمن وخاف اأن يقتله ر�سول اهلل 
 وكانت امراأته اأم حكيم بنت احلارث بن ه�سام امراأة لها عقل وكانت قد اتبعت 
ر�سول اهلل ، فجاءت اإىل ر�سول اهلل  فقالت اإن ابن عمي عكرمة قد هرب 

منك اإىل اليمن وخاف اأن تقتله 
باأمان  اآمنته  قد  قال:  فاآمنه. 
اهلل فمن لقيه فال يتعّر�س له، 
يف  فاأدركته  طلبه  يف  فخرجت 
وقد  تهامة  �سواحل  من  �ساحل 
اإليه  تلوح  فجعلت  البحر  ركب 
من  جئتك  عم  ابن  يا  وتقول 
اأو�سل النا�س واأبّر النا�س  عند 
نف�سك  تهلك  ل  النا�س  وخري 
فاآمنك،  لك  ا�ستاأمنت  وقد 
قلت:  ذلك؟  فعلت  اأنت  فقال: 
فرجع  فاآمنك،  كلمته  اأنا  نعم 
قال  مّكة  من  دنا  فلما  معها، 
لأ�سحابه:    اهلل  ر�سول 
فال  مهاجرًا  عكرمة  ياأتيكم 
ت�سّبوا اأباه فاإن �سّب امليت يوؤذي 

 وزوجته معه متنقبة  احلي ول يبلغ، فقدم عكرمة فانتهى اإىل باب ر�سول اهلل 
فا�ستاأذنت على ر�سول اهلل فدخلت فاأخربت ر�سول اهلل بقدوم عكرمة وقال: اأدخليه، 
فقال: ياحممد اإن هذه اأخربتني اأنك اآمنتني؟ فقال ر�سول اهلل : �سدقت فاأنت 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له واأنك عبده و ر�سوله،  اآمن. قال عكرمة: اأ�سهد اأن ل 
وقال: اأنت اأبّر النا�س واأوفى النا�س اأقول ذلك واإين ملطاأطئ الراأ�س ا�ستحياء منه، 
ثم قال: يار�سول اهلل ا�ستغفر يل كل عداوة عاديتكها اأو مركب اأو�سعت فيه اأريد به 
اأو  عادانيها  عداوة  كل  لعكرمة  اغفر  اللهم   : اهلل  ر�سول  فقال  ال�سرك.  اإظهار 
منطق تكّلم به اأو مركب اأو�سع فيه يريد اأن ي�سد عن �سبيلك. فقلت: يار�سول اهلل 
مرين بخري ما تعلم فاأعمله. قال: قل اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأ�سهد اأن حممدًا عبده 

ور�سوله، وجاهد يف �سبيل اهلل. وا�ست�سهد عكرمة يف اإحدى املعارك.)4(
وعّقب �سماحته: اإن من الكفاءة ال�سيا�سية هي اأن جتذب عدّوك نحوك وتبدله 
اإىل �سديق ل اأن تقتله، فلي�س من الكفاءة قتل اخل�سوم واملعار�سني، بل الكفاءة هي 

جذب الأعداء وتبديلهم اإىل اأ�سدقاء.
ويف ال�سياق نف�سه ذكر �سماحته جوانب من روائع �سرية النبي ب�سفته كزعيم 
اآبائه �سلوات  وقائد وحاكم وقال: ذكرت الروايات ال�سريفة عن الإمام الر�سا عن 
 يف حفر  النبي  مع  كنا  عليه:  اهلل  �سلوات  املوؤمنني  اأمري  قال  قال:  عليهم  اهلل 

اخلندق اإذ جاءت فاطمة ومعها ك�سرية من خبز، فدفعتها اإىل النبي ، فقال النبي: 
ما هذه الك�سرية؟ فقالت: خبزته قر�سًا للح�سن واحل�سني جئتك منه بهذه الك�سرية. 

فقال النبي : يافاطمة اأما اإنه اأول طعام دخل جوف اأبيك منذ ثالث.)5(
و�سّدد �سماحته بقوله: اإن الدنيا ل تعرف �سرية ر�سول اهلل  ول تعرف �سرية 
الإمام اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل عليه، فالدنيا اليوم تعي�س التعتيم الإعالمي املق�سود 
اإن القنوات الف�سائية املوجودة اليوم  اأعداء الإ�سالم، فعلى �سبيل املثال:  الذي يقوده 
مع  القنوات  هذه  اأ�سحاب  يتعامل  كيف  انظروا  ولكن  قناة،  اآلف  ثالثة  تقريبًا  تبلغ 
م�سرية الزائرين امل�ساة اإىل كربالء املقد�سة مبنا�سبة اأربعينية الإمام احل�سني �سلوات 

اهلل عليه.
اإن م�سرية امل�ساة اإىل كربالء ي�سارك فيها املاليني وتعترب ظاهرة فريدة ل نظري 
لها على وجه الكرة الأر�سية اأبدًا، لكن هذه القنوات طبعًا عدا ال�سيعية وهي قليلة جدًا 
ل  وكذلك  واحدة،  ثانية  مبقدار  حتى  عنها  تبث  ول  �سيئًا  امل�ساة  م�سرية  عن  تذكر  ل 
ينب�سون ببنت �سفة حول جرائم التفجري التي يتعّر�س لها الأبرياء زّوار الإمام احل�سني 
�سلوات اهلل عليه، يف حني اإذا جرح اأو 
العامل  اإحدى زوايا  قتل �سخ�س ما يف 
فاإنهم يذكرون خربه ع�سرات وع�سرات 

املرات. 
�سرية  من  مناذج  ذكر  اأن  وبعد 
اقتدوا  الذين  ال�ساحلني  ال�سحابة 
واأخل�سوا  وب�سريته  اهلل  بر�سول 
لالإ�سالم ولر�سول اهلل  وبقوا على 
كال�سحابي  و�سالحهم  اإخال�سهم 
ر�سوان  الأرت  بن  واخلباب  رافع  اأبي 
تعي�س   :K اأّكد  عليهما،  تعاىل  اهلل 
بحاجة  وهي  ال�سقاوة  اليوم  الب�سرية 
الأمر  وهذا  ال�سعادة  اإىل  ومتعط�سة 
الإ�سالم  تعاليم  تعريف  يف  اإّل  يتم  ل 
والعمل  الطاهرين  واآله  النبي  و�سرية 
وباخل�سو�س  باملوؤمنني  فيجدر  بها، 
ال�سباب الأعزاء اأن ي�ستنفروا جهودهم لتعّلم تعاليم و�سرية النبي واأهل البيت �سلوات 
الغيبة  فم�سوؤولية اجلميع يف ع�سر  اأجمع،  الب�سرية  يعّرفونها  ثم  اأجمعني  عليهم  اهلل 
ال�سريفة هي التاأ�سي والقتداء بر�سول اهلل  كما يقول القراآن الكرمي: »لقد كان لكم 

يف ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة«)6( وذلك عرب اللتزام بالأمور الثالثة التالية:
الأول: بذل امل�ساعي واجلهود احلثيثة.

الثاين: ال�سرب وحتّمل امل�ساكل وال�سعوبات.
الثالث: التحّلي والتعامل بالأخالق احل�سنة. 

واآله  حممد  على  اهلل  و�سلى  لذلك،  اجلميع  يوّفق  اأن  وتعاىل  تبارك  اهلل  اأ�ساأل 
الطاهرين. 

_________
1( الحتجاج/ ج1/ احتجاج فاطمة الزهراء �سلوات اهلل عليها على القوم/ �س 108.

3( التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�سريفة/ لل�سخاوي/ ج1/ �س25. 2( امل�سدر نف�سه. 
4( بحار الأنوار/ ج21/ باب 27 ذكر احلوادث بعد الفتح/ �س143.

5( امل�سدر نف�سه/ ج16/ باب 9 مكارم اأخالقه و�سريه و�سننه / �س 225/ ح28.
6( �سورة الأحزاب: الآية 21.

نفحات خربية

�ضماحة املرجع ال�ضرازي:
b يعيش العامل تعتيمًا إعالميًا مقصودًا غرضه جتهيل الناس عن تعاليم وسرية الرسول وآله

علیهم صلوات اهلل
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ف�سيلة حجة الإ�سالم ال�سيخ حممد فالح العطار اإمام اجلمعة يف املركز احل�سيني 
اأجنلو�س وموؤ�س�س ومدير مركز الإعالم الإ�سالمي يف جنوب كاليفورنيا  مبدينة لو�س 
والإنكليزية، وع�سوًا يف جمموعة  العربية  باللغتني  الناطقة  وموؤ�س�س �سحيفة احلكمة 
من املوؤ�س�سات واملراكز الإ�سالمية منها )جمل�س �سورى امل�سلمني و موؤ�س�سة الديانات 

لل�سالم العاملي و جمل�س علماء الدين ال�سيعة(.

)اإن العامل اليوم هو عامل النفتاح، والقّوة هي للكلمة واملنطق ولي�س للجرب والإكراه، 
وتوجد ن�سبة من احلرية. كما تتوافر اليوم اإمكانات كثرية وهائلة وو�سائل متطورة يف 
جمال الإعالم، فيجدر ا�ستثمار الفر�س املوجودة والإمكانات يف تعريف فكر اأهل البيت 
اآية  �سلوات اهلل عليهم وثقافتهم للب�سرية جمعاء(، من كلمة ل�سماحة املرجع الديني 

.)K( اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي
عماًل بامل�سامني العالية لهذه الكلمة الطيبة اإنت�سرت املوؤ�س�سات واملراكز الإ�سالمية 
يف بقاع الأر�س لن�سر فكر وثقافة اأهل البيت b، مرتجمة ذلك العمل عرب املوؤمترات 
والندوات املنعقدة بح�سور متنوع من الديانات والطوائف و كذلك اأخذت على عاتقها 

توعية اجلاليات الإ�سالمية املقيمة ببالد املهجر.
املجلة  �سيف  اأجنل�س حتّدث  لو�س  مدينة  والفعاليات وحتديدًا يف  الأن�سطة  وعن 

ال�سيخ حممد فالح العطار:

خُمت�ضر عن �ضخ�ضيتكم املوقرة وامل�ضتوى الدرا�ضي؟ 
ولدُت يف مدينة كربالء املقد�سة �سنة 1964، وبالن�سبة اإىل درا�ستي و�سريتي فقد 
ترعرت يف مدينة مقد�سة عظيمة وهي مدينة الإمام احل�سني عليه ال�سالم.وهاجرت 
منها اإىل مدينة بغداد ثم اىل دولةالكويت واأكملت الدرا�سة الثانوية بعدها هاجرت اىل 

مدينة قم املقد�سة لإكمال �سوط الدرا�سة يف احلوزة العلمية.

�سرعت بربنامج مكثف للو�سول اىل درجة علمية توؤهلني للقيام بالواجب ال�سرعي، 
وهي م�سوؤولية الدفاع عن منهج اأهل البيت b ون�سر فكرهم القومي يف العامل اأجمع، 
تاأهلت لأن اأهاجر اإىل الوليات املتحدة الأمريكية التي كنت قد زرتها قبل ذلك لأجد 
ما فيها من احلاجة امللحة لن�سر فكر مذهب اأهل البيت b وحماية اجلالية الإ�سالمية 

من التاأّثر بالثقافات املوجودة التي تتعار�س مع اإ�سالمنا.
حممد  ال�سيد  الراحل  الإمام  يد  على  الفقه  يف  اخلارج  البحث  درو�س  اأكملت 
الكبري  الديني  املرجع  �سماحة  )اأعلى اهلل مقامه(والأ�سول عند  ال�سريازي  احُل�سيني 

.)K( اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي
ودر�ست اللغة الإجنليزية وبحوث يف علم الإجتماع يف اإحدى اجلامعات الأمريكية 
لكي اأكون قريبًا من حقيقة املجتمع الذي اأعي�س و�سطه كما در�ست بحوثا يف الإجنيل 
حيث اأعطتني هذه الدرا�سة اآفاقا وا�سعة عن كيفية احلديث والدخول اىل حياة الأفراد 

والأ�سر.

حجة اال�ضام ال�ضيخ العطار:
االأر�ضية يف الواليات املتحدة مهياأة للعمل التبليغي بدرجة كبرة مقارنة ببقية املجتمعات

اأحيوا اأمرنا
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ماهي االأهداف ؟
كما يف قول مولنا اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم )الدنيا �ساعة فاأجعلها طاعة( هدفنا 
الأول هو نيل ر�سا اهلل تبارك وتعاىل ول يتحقق ذلك اإّل بالرجوع اىل حياة ر�سول اهلل 
الكرمي،  للقراآن  العالية  امل�سامني  �سوء  على  والعمل  العظيمة  ب�سريته  والتم�سك   
وهناك الأهداف التي يجب حتقيقها خاللها م�سريتنا على ق�سمني: الأول: حمل ر�سالة 
واأهداف ر�سول اهلل  والأئمة b يف ن�سر الإ�سالم وحماية الإ�سالم ومعرفة اأحكام 
اهلل عّزوجّل والدعوة اإىل التوحيد ور�سالة املنرب يف زرع التوحيد يف نفو�س النا�س �سواء 
العمل بدرجة  املتحدة مهياأة لذلك  الوليات  والأر�سية يف  اأو غريهم،  الكتاب  اأهل  يف 
اأجل حتقيق هذا الهدف املقد�س. والق�سم الثاين  كبرية مقارنة ببقية املجتمعات من 
من الأهداف تتعلق بامل�سلمني باخل�سو�س اأتباع مذهب اأهل البيت b فنحن بحاجة 
لأن نحفظ اأبناء جالياتنا واأبناء ديننا من الإجنراف يف تيارات النفالت الالاأخالقي 
هلل  واحلمد  امل�سووؤلية،  هذه  اأخطر  وما  مبادئه  من  الن�سان  جتّرد  التي  والثقافات 
التي  املجاميع  تعيد  اأن  التبليغ  وحمالت  واحل�سينيات  الإ�سالمية  املراكز  اأ�ستطاعت 
خرجت عن جادة ال�سواب اىل امل�سار ال�سحيح وتنقذهم من ال�سياع، بالإ�سافة اىل 
التم�سك  اىل  النا�س  تدعو  و�سفر  حمرم  �سهري  خالل  نعي�سها  التي  الدينية  الأجواء 

والإقتداء بهذه ال�سرية العظيمة وال�سواهد اخلالدة.

ماهي ن�ضاطاتكم وبراجمكم؟ وما هي التي تركزون عليها الأهميتها؟
اإقامة  املوؤ�س�سات يف  بقية  ن�سرتك مع  الأحيان  بع�س  وا�سعة وكبرية ويف  براجمنا 
الربامج التي تقام يف امل�ساجد واملراكز الإ�سالمية الأخرى مثال ما نقوم به من برامج 
واملجال�س  املحا�سرات  تكثيف  هو  الأو�سط  ال�سرق  يف  واخلا�س  العام  امل�ستوى  على 
احل�سينية والتاأكيد على ال�سعائر كما ترونها يف العراق وكافة اأنحاء العامل الإ�سالمي 
ويف املنا�سبات املختلفة، اأمايف اأمريكا فالو�سع يختلف نحن من جانب نوؤكد على اإقامة 
هذه ال�سعائر التي ل ينف�سل ديننا عنها وقد قال تعاىل )ومن يعظم �سعائر اهلل فاأنها 
من تقوى القلوب(، كمنا�سبات عا�سوراء ورم�سان وليايل القدر وذكرى ولدات الأئمة 
كذلك  ال�سعائر،  لهذه  ومنا�سبة  خا�سة  مرا�سم  نقيم  حيث   b ووفياتهم  الأطهار 

الحتفالت الكبرية اخلا�سة باملولد النبوي ال�سريف.
اإمكانية  من  املركز  ملاميتلكه  اأ�سافة  اأخرى  كثرية  وبرامج  ن�ساطات  وهناك 
لدعوة املوؤمنني وت�سجيعهم على احل�سور على مدار ال�سنة يف هذه املنا�سبات العامة 
وخ�سو�سا يف اأ�سهر حمرم و�سفر ورم�سان وبقية املنا�سبات ال�سنوية و ال�سعي لإن�ساء 
مدار�س م�ستقلة لتعليم الدين واللغة العربية وهناك مدر�سة عامرة يف لو�س اأجنل�س 
لتاأ�سي�سها  الأوىل  اللحظات  منذ  وكنت  القزويني  مرت�سى  ال�سيد  اهلل  اآية  اأ�س�سها 

ودّر�ست فيها، واقول تاأ�سي�سها جاء تلبية للحاجة امللحة ومن اأجل حفظ اأبناءنا وبناتنا 
اأو  اآخر  البيت �سالم اهلل عليهم، ومن جانب  اأهل  وثقافة  والقراآن  الإ�سالم  وتعليمهم 
اجلامعات  مع  طيبة  عالقات  نفتح  اأن  نحاول  اإننا  املتحدة  الوليات  يف  اأخرى  حمطة 
الأمريكية خ�سو�سا  التي تهتم بالديانات والدرا�سات الإ�سالمية واللغة العربية والتي 
املهتمني  والطالب  الأ�ساتذة  من  الكثري  وهناك  الأو�سط  ال�سرق  درا�سات  على  توؤكد 
الإ�سالم  ومعرفة  بدرا�سة  اجلامعة  يف  الدرا�سية  مناهجهم  و�سمن  براجمهم  �سمن 
لتعريفهم  اأي�سا  الأ�ساتذة  وعلى  الطلبة  على  املحا�سرات  لإلقاء  هناك  اىل  فنذهب 
بالإ�سالم وهناك ن�ساط اآخر وهو دعوة رجال الدين من امل�سيحيني وغريهم كاليهود 
والبوذيني والهندو�س وغريهم واأنتخبت ع�سوا يف موؤ�س�ستني للديانات التي تدعو اىل 

ال�سالم العاملي واحدة مبدينة اأديلندو �سمال كاليفورنيا.

هل لديكم اهتمام ثقايف بال�ضباب واملراأة؟

من الطبيعي ان يكون الرتكيز على اجليل اجلديد من ال�سباب والفتيات من خالل 
برامج متخ�س�سة وهي من الربامج التي نعكف على تفعليها ودعمها نحن وبقية اأخوتنا 
العاملني يف جمال التبليغ و ل يخفى عليكم اأن الكثري من ال�سباب يف املهجر انخرطوا يف 
الثقافة ال�سائدة هناك التي هي بعيدة عن تعاليم الإ�سالم خ�سو�سا يف جمال العبادة، 
الغرب وهي  للم�سلمة يف  رائع  وبعفتها هي منوذج  املراأة فانها بحجابها  وفيما يخ�س 

تتحمل م�سوؤولية كبرية �سواء يف املنزل اأو يف املجمتع.

مدر�سة مدينة العلم يف جنوب كاليفورنيا

ائمة اجلمعة يف مدينة لو�س اجنل�س الكربى

�سباب وفتيات جامع المام علي عليه ال�سالم �سان دييغو كاليفورنيا

اأحيوا اأمرنا
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هل ان عملكم خمت�س يف اأمركا اأم يف دول اأخرى؟
نعم لنا جولت يف الكثري من الدول وخ�سو�سا يف اأوروبا ون�ستثمرها للتبليغ والتعاون 
على اإي�سال ثقافة اأهل البيت b من خالل املحا�سرات واملجال�س، لكننا نركز كثريا 
على الوليات املتحدة لأنها قارة متكونة من خم�سني ولية وقد ل ن�ستطيع بن�ساطاتنا 
ولية   30 �سوى  زيارة  اأ�ستطع  مل  هنا  وجودى  من  �سنة   25 بعد  واأنا  بالكامل  تغيطتها 
واألقيت حما�سرات وجمال�س وا�سرتكت يف املوؤمترات يف الكثري من الوليات، ونحتاج 
اإىل العمل الدوؤوب لكي نتمكن من اإي�سال �سوت الإ�سالم اىل النا�س جميعا،ونحن يف 
�سدد تاأ�سي�س ف�سائية با�سم اأنوار البتول وهي م�سجلة ر�سميا ولكننا ل نزال ل منتلك 

الإمكانات الالزمة لنطالقها.
كاليفورنيا  جنوب  يف  الإ�سالمي  الإعالم  املركز  بتاأ�سي�س  قمنا  ذلك  اأجل  ومن 
�سهري  ب�سكل  ت�سدر  وجريدة  جملة  ومنها  الكتب  من  العديد  ون�سر  بطباعة  وقمنا 
با�سم احلكمة وهي �سحيفة ا�سالمية تدعو اىل العدل والت�سامح وتثقيف النا�س بثقافة 

ال�سالم وثقافة اأهل البيت b ب�سكل خا�س مع اأحرتامنا لكل الديانات.

اأذكروا لنا عن اأعمالكم املباركة؟
اأعمالنا ب�سكل خا�س هي اإمامة اجلمعة يف كل ا�سبوع يف املركز احل�سيني يف مدينة 
لو�س اجنل�س وهناك اكرث من 30 �سالة جمعة تقام هناك، و برامج ال�سباب التي تقام 
يف مركزنا وبقية املراكز يف اأيام اجُلمع م�ساًء، و يف احلقل ال�سعائري نعمل على اإقامة 
�سعائر الإمام احل�سني �سالم اهلل عليه باأح�سن �سورة يف �سهري حمرم احلرام و�سفر، 
وقد اأقيمت يف هذه ال�سنة ويف مدينة لو�س اجنل�س حتديدًا اكرث من 17 جمل�س ح�سيني 
يف كل ليلة يف خمتلف اللغات وهذه ال�سنة عقد جمل�س باللغة ال�سبانية لوجود بع�س 
المام احل�سني  اللذين دخلوا حديثا لال�سالم، كذلك م�سرية  الأ�سبان ومن  امل�سلمني 
�سالم اهلل عليه التي تخرج يوم عا�سوراء يف اأكرث من ولية اأمريكية، و يحمل امل�سلمون 
�سالم  المام احل�سني  فيها  والردية حتيي  والجنليزية  العربية  باللغتني  فيها لفتات 
اهلل عليه يف ثورته وتذكر قيمه ومبادءه ويرتدون ال�سواد، ويف بع�س املراكز تقام �سعائر 

.g اأخرى لالمام احل�سني
مثل  ال�سنوية،  والندوات  املوؤمترات  يف  املتوا�سل  احل�سور  على  التاكيد  وكذلك 
الوليات،  اإحدى  �سنة  يقام يف كل  الذي  الإ�سالمية  موؤمتر اجلماعة  اأو  )اأمة(  موؤمتر 
ويف الت�سعينات كنا نح�سر املوؤمترات التي يقيمها مركز ال�سباب امل�سلم، ولنا ن�ساطات 
العامل،  وبقية  الأو�سط  ال�سرق  بواقع جمتماعتنا يف  تهتم  التي  واملوؤمترات  املحافل  يف 
اأي�سا يف املحافل والعت�سامات التي تهتم برفع الظلم واجلور �سد �سعوبنا  ون�سرتك 
الإ�سالمية، كما ح�سل يف العت�سام الذي اأقيم تنديدًا بالفعل الإجرامي املتمثل بهدم 
مرقد المامني الع�سكريني يف �سامراء�سالم اهلل عليهما وبقية املحافل التي تدعو اىل 

ال�سالم العاملي.

ما هو دوركم يف ن�ضر ثقافة اأهل البيت �ضام اهلل عليهم؟
القراآن  لرتجمة  خطة  و�سع  هي  تنفيذها  على  نعكف  التي  املهمة  الأعمال  من 
الكرمي ب�سورة حمكمة خالية من الأخطاء، فهدفنا الأ�سا�سي هو ن�سر ثقافة الإ�سالم 
ال�سحيحة واأول طريق لتحقيق ذلك هو ن�سر القراآن الكرمي املرتجم ب�سورة �سحيحة، 
وكذلك ال�سعي لرتجمة نهج البالغة، وهنا نحتاج الدعم املادي واملعنوي لتحقيق هذه 

الأهداف ال�سامية. 
ال�سمالية  اأمريكا  يف  ال�سيعة  امل�سلمني  علماء  جمل�س  بتاأ�سي�س   1992 عام  قمنا 
بالتعاون مع اآية اهلل ال�سيد مرت�سى القزويني وبع�س الأفا�سل، ول يزال هذا املجل�س 

قائم وهو املظلة الرئي�سية والأ�سا�سية لل�سيعة يف الوليات املتحدة وبقية امل�سلمني.

هل للمرجعية دور يف ن�ضاطاتكم وهل ترعى من قبلها؟
هي  فاملرجعية  املباركة  املرجعية  من  ورعاية  اأذن  دون  نتحرك  ان  ميكن  ل  اإننا 
دعم  ولول  اهلل  اىل  والدعوة  التبليغ  حقل  يف  العاملني  لكل  الطبيعي  والطريق  الو�سيلة 
املرجعية وتثبيتها للحوزات العلمية ملا كنا قد و�سلنا اىل ما و�سلنا اليه وهذا هو امر 
امامنا  عن  م�سهورة  برواية  الإ�سالم  حفظ  اأجل  من  وتعاىل  تبارك  اهلل  و�سعه  غيبي 
الفقهاء  من  كان  )من  ال�سريف:  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  الع�سكري  احل�سن  بن  حجة 
�سائنا لنف�سه حافظا لدينه خمالفا لهواه مطيعا لأمر مواله فللعوام ان يقلوده(، فدعاء 
املراجع ومعرفتهم ب�سوؤون المة �سواء يف ال�سرق او الغرب هو الذي يجعلنا منتلك هذه 

.b القوة الروحية واملعنوية يف م�سريتنا بن�سر فكر اأهل البيت

مقابلة مع احدى القنوات الأمريكية للتنديد بتفجري �سامراء

املوؤمتر الأول يف ولية اريزونا لبناء جامع الر�سول   و�سلم

�سالة اجلماعة يف ولية يوتا

اأحيوا اأمرنا

اذكروا لنا عن اأعمالكم املباركة؟
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مع �سماحة املرجع ال�سريازي دام ظله

احد جمال�س حمرم احلرام - ولية تيني�سي

اع�ساء جمل�س الديانات لل�سالم العاملي يف جنوب كاليفورنيا

اأحيوا اأمرنا
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ن�ضبه:
هو اأبو طلحة، �سع�سعة بن �سوحان العبدي بن ُحجر بن احلارث بن الهجر�س بن 
�سربة ابن ِحِدرجان بن ع�سا�س بن ليث بن حداد بن ظامل بن ذهل بن عجل بن عمرو 
بن وديعة بن اأف�سى بن عبدالقي�س، من ربيعة. )الطبقات الكربى: 6: 221، تهذيب الكمال 13: 

167 ـ 2876/168(.

اإ�ضامه:
ذكر اجلزري، قال: كان �سع�سعة م�سلمًا على عهد ر�سول اهلل  ، ومل يره و�سغر 

عن ذلك. )اأُ�سد الغابة 2: 2503/403(.
عّمْن روى:

 ،Aقال ابن �سعد يف طبقاته: 6: 221: )روى �سع�سعة عن علي بن اأبي طالب
قال: قلُت لعلي: انهنا عّما نهانا عنه ر�سول اهلل ،  وروى عن عبداهلل بن عبا�س(.

اإخوته:
اإخوته زيد بن �سوحان، و�سيحان بن �سوحان، �سهدوا واقعة اجلمل، اأّما �سيحان 
فقد كانت الراية يوم اجلمل يف يده، ولعلها اإحدى الرايات التي عقدها اأمرُي املوؤمنني

A وخ�سِّ بها بع�س اأ�سحابه، حّتى اإذا ُقِتل اأخذ الراية اأخوه زيد وتقّدم بها، حّتى 
اإذا ُقِتَل فاأخذها �سع�سعة و�سار ُيقاتل يف ذلك اليوم حتى ارتّث. )تاريخ الطربي 5: 548(.

�ضع�ضعة وعمر بن اخلطاب:
�سوحان هذا  بن  �سع�سعة  وغريه:  الغابة: 2503/403،  اأُ�سد  الأثري يف  ابن  ذكر 
هو القائل لعمر بن اخلطاب حني ق�سم املال الذي بعثه اإليه اأبو مو�سى، وكان األف األف 
درهم، وف�سلت منه ف�سلٌة، فاختلفوا عليه حيُث ي�سعها، فقام خطيبًا فحمد اهلل واأثنى 
عليه، وقال: اأّيها النا�س، قد بقيت لكم ف�سلة بعد حقوق النا�س فما تقولون فيها؟ فقام 
�سع�سعة بن �سوحان وهو غالم �ساب، فقال: يااأمري املوؤمنني، اإمنا ت�ساور النا�س فيما 
مل ينزل اهلُل فيه قراآنًا، واأّما ما اأنزل اهلُل به القراآن وو�سعه موا�سعه ف�سعه يف موا�سعه 
التي و�سعه اهلل تعاىل فيها. فقال: �سدقت، اأنت مّني واأنا منَك، فق�ّسمه بني امل�سلمني.

�ضع�ضعة وعثمان:
يف اأعيان ال�سيعة 7: 388، عن احلافظ حميد بن هالل العدوّي، قال: قام �سع�سعة 
اىل عثمان بن عفان وهو على املنرب فقال: يا اأمري املوؤمنني، ملَت فمالت اأُّمتَك، اعدل 

يا اأمري املوؤمنني تعتدل ُامتك.
قال: وتكّلم يومًا فاأكرث فقال عثمان: يا اأيها النا�س، اإّن هذا البجباج النّفاج ـ اأي 
َمننْ اهلل،  ـ ومايدري  لي�س فيه  ح مبا  يتمدَّ الذي  الّلحم غليظه، والنفاج:  البجاج: كثري 
ول اأين اهلل. فقال له: اأّما قولك: )ما اأدري اأين اهلل( فاإّن اهلل باملر�ساد، ثم قراأ: ُاِذن 
لّلذين ُيقاتلون باأّنهم ُظِلموا واإّن اهلل على ن�سرهم لقدير، فقال عثمان: ما نزلت هذه 

الآية اإّل يفَّ ويف اأ�سحابنا، اأُخرجنا من مكة بغري حق(.
�ضع�ضعة ومعاوية:

م�سّمني  منهم  لرجاٍل  الأمان  اأخذ  قد   Aوكان احل�سن الكوفة  معاوية  قدم  ملا 
املوؤمننيA وفيهم  اأمري  اأ�سحاب  اآبائهم، فدخل عليه رجل من  واأ�سماء  باأ�سمائهم 
اأننْ تدخل  لأبغ�س  اإيّن كنُت  اأما واهلل  �سع�سعة بن �سوحان، فقال معاوية ل�سع�سعة: 
عليه  �سّلم  ثم  ال�سم.  بهذا  ُا�سّميَك  اأننْ  اأبغ�س  واهلِل  واأنا  �سع�سعة:  فقال  اأماين.  يف 

باخلالفة، فقال معاوية: اإننْ كنت �سادقًا فا�سعد املنرب والعن علّيًا.
ف�سعد املنرب فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: اأّيها لنا�س، اأتيتكم من عند رجٍل قّدم 

�سّره0 واأّخر خريه، اإّنه اأمرين اأننْ األعن عليًا فالعنوه لعنه اهلل.

kرجال حول الر�سول

�ضع�ضعة بن �ضوحان العبدي
ف�ضيلة حجة االإ�ضام ال�ضيخ نزار احل�ضن

رجال حول الر�ضول
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ف�سّج اأهُل امل�سجد باآمني، فما رجع اإليه فاأخربه قال: ل واهلِل ما عنيُت غريي، ارجع 
حتى ت�سّميه با�سمه. فرجع و�سعد املنرب ثم قال: اأّيها النا�س، اإّن اأمري املوؤمنني اأمرين 
اأننْ األعن عليَّ بن اأبي طالب، فالعنوا َمننْ لعَن علي بن اأبي طالبA. ف�سّجوا باآمني، 
فلّما اأخرب معاوية قال: ل واهلِل ما عنى غريي اأخرجوه لي�ساكنني يف بلٍد، فاأخرجوه. 

)رجال الك�سي: 123/69(.

كامه لعليA يف املوادعة:
وبالعك�س  معاوية  اإىل   Aعلّي من  الر�سل  وجاءت  املوادعة  يف  النا�س  تكّلم  ملا 
لأمري  والطاعة  الولء  من  عندهم  ما  واأبدوا   Aعلي اأ�سحاب  من  الوجوه  فتكّلم 
املوؤمننيA اأمثال الأحنف بن قي�س وغريه من جّلة ال�سحابة والتابعني ويف طليتعهم 

�سع�سعة بن �سوحان العبدي، فكان كالمه اأننْ قال:
»يا اأمري املوؤمنني، اإّنا �سبقنا النا�س اإليَك يوم قدوم طلحة والزبري عليَك، فدعانا 
حكيم اإىل ن�سرة عاملك عثمان بن ُحنيف، فاأجبناه، فقاتل عدّوك حتى ُا�سيب يف قوم 
من بني عبد قي�س عبدوا اهلل حتى كانت اأكّفهم مثل اأكّف الإبل، وجباههم مثل ركب 
املعز، فاأُ�سر احلّي، و�سلب القتيل، فكّنا اأول قتيل واأ�سري، ثم راأيت بالءنا ب�سّفني، وقد 
كّلت الب�سائر وذهب ال�سرب، وبقي احلق موفورًا، واأنت بالغ بهذا حاجتك والأمر اإليَك 

اأراك اهلل فمرنا به. )الإمامة وال�سيا�سة 1: 118، 122(.
قال  قال،  ما  اجلارود  بن  املنذر  يف  �سوحان  بن  ل�سع�سعة   Aعلي قال  وملا 
�سراكيه،  تّفال يف  لنّظار يف عطفيه،  اإّنه  قلت ذاك،  لئن  املوؤمنني،  اأمري  يا  �سع�سعة: 

تعجبه جمرة برديه. )البيان والتبيني: 3: 76(.
�ضع�ضعة عامُل عليA على ا�ضطخر:

ذكر اليعقوبي قال: ملا عزل عليA املنذر بن اجلارود، وكان واليًا من قبله على 
ا�سطخر، وكان قد اأغرمه ثالثني األفًا وحب�سه، تركها ل�سع�سعة بن �سوحان العبدي 

بعد اأننْ اأحلفه عليها. )تاريخ اليعقوبي: 2: 204(.
االإمام عليA يعوُد �ضع�ضعة:

عن اأحمد بن الن�سر، قال: كنُت عند اأبي احل�سن الثاينA ـ الر�سا ـ قال يل: يا 
اأحمد، اإّن اأمري املوؤمننيA عاَد �سع�سعة بن �سوحان يف مر�سه، فقال: يا �سع�سعة، 
لتتخذ عيادتي لَك ُابهة على قومك، فقال �سع�سعة: بلى واهلل اعّدها مّنًة من اهلل عليَّ 
وف�ساًل، فقال له اأمري املوؤمنني: اإيّن كنُت ما علمتك خلفيف املوؤنة ح�سن املعونة. فقال 
�سع�سعة: اأنت واهلل يا اأمري املوؤمنني على ما علمتك باهلل عليمًا وباملوؤمنني روؤفًا رحيمًا. 

)رجال الك�سي: 67 ـ 121/68(.

:Aضع�ضعة يعوُد علّيًا�
اأمري  على  ا�ستاأذَن  �سوحان  بن  �سع�سعة  اأّن  الطفيل:  اأبي  عن  الفرج  اأبو  ذكر 
املوؤمننيA بعد اأننْ عّممه ابن ملجم بال�سيف، وقد اأتاه عائدًا فلم يكن له عليه اإذن، 
لقد  فواهلل  ومّيتًا،  حّيًا  املوؤمنني  اأمري  يا  اهلل:  يرحمك  له  قال  لالأذن:  فقال �سع�سعة 
كان اهلل يف �سدرك عظيمًا، ولقد كنت بذات اهلل عليمًا، فاأبلغه الآذن مقالة �سع�سعة، 
فقال له عليA: )قل له واأنت يرحمك اهلل، فلقد كنَت خفيف املوؤنة كثري املعونة(. 

)مقاتل الطالبيني: 50(.

�ضع�ضعة كان �ضاعرًا:
 ،Aل�سع�سعة �سعر رائق مدّون يف كتب ال�سري والرجال و�سنذكر مراثيه لعلي

فمن �سعره قوله:
هاّل �ساألت بني اجلارود اأي فتًى

عند ال�سفاعة والباب ابن �سوحانا
كّنا وكانوا كاأمٍّ اأر�سعت ولدًا

عّقت ومل جتز بالإح�سان اإح�سانا
)اأعيان ال�سيعة: 7: 388(

ومن مراثيه الأمر املوؤمنني عليA قوله:
اأخيا يا  باأُن�سَك  يل  َمننْ  األ 

 

لدّيا ما  اأبّثك  اأننْ  يل  وَمن 

 

طوتك خطوب دهٍر قد تواىل

 

وطيا ن�سرًا  خطوبه  لذاك 

 

عيني بدّر  علي  يا  بكيُتَك 

 

�سيّيا عليَك  البكاء  يغن  فلم 

 

اأين ثم  بدفنَك  زنًا  كفى 

 

نق�سُت تراب قربك من يديا

 

فيا اأ�سفي عليَك وطول �سوقي

 

�سيا رّد  ذلك  اأّن  لو  األ 

 

)مناقب اآل اأبي طالب: 3: 314 ـ 315(
وقال اأي�سًا:

�سائليه القرُب  خرّب  هل 

 

بزائريه عينًا  قّر  اأم 

 

اأم هل تراه ُاحاط علمًا

 

فيه امل�ستكن   باجل�سد 
لو علم القرُب َمن يواري

 

يليه َمن  كلِّ  على  تاه 

 

افتداء تقبل  لو  اأفتديه ياموت  بالروح  لكنُت 

 

اإلفي دهٌر رماين بفقد 

 

واأ�ستكيه دهري  اأذمُّ 

 

)بحار الأنوار: 42: 242/ذيل ح45(

ولد �ضع�ضعة:
ذكروا اأّن ل�سع�سعة كان ولدًا ا�سمه �سوحان، وقال ال�سّيد ابن طاو�س يف ذكر اأهل 
احل�سني بن  علي  وخطبة  املدينة،  اىل  كربالء  من  رجوعهم  عند   Aاحل�سني بيت 

A ما هذا لفظه: )فقام �سوحان بن �سع�سعة بن �سوحان وكان زمنًا ـ اأي ذو عاهٍة 
ـ فاعتذر اإليه )�سلوات اهلل عليه( مبا عنده من زمانة رجليه، فاأجابه ـ ال�سّجاد ـ بقبول 

معذرته وح�سن الظّن فيه و�سكر له وترّحم على اأبيه(. )اللهوف يف قتلى الطفوف: 118(.
وفاُة �ضع�ضعة:

ذكر ابن �سعد يف طبقاته: 6: 221، وابن الأثري يف اأُ�سد الغابة: 2503/403/2: اأّنه 
تويّف �سع�سعة بالكوفة يف خالفة معاوية بن اأبي �سفيان.

ما قيل يف �ضع�ضعة:
الإمام ال�سادقA اأّنه قال: )ما كان مع اأمري املوؤمنيA َمننْ يعرف حّقه اإّل 

�سع�سعة واأ�سحابه( )رجال الك�سي: 122/68(
�سادات  من  �سّيدًا  �سع�سعة  )كان   :1211/717  :2 ال�ستيعاب:  يف  عبدالرّب  ابن 
قومه عبدالقي�س، وكان ف�سيحًا خطيبًا عاقاًل، ل�سنًا دينًا فا�ساًل بليغًا، ُيعّد يف اأ�سحاب 

علي(.
ابن �سعد يف طبقاته: 6: 221: )كان �سع�سعة ُيكّنى اأبا طلحة وكان من اأ�سحاب 
اخلطط بالكوفة، وكان خطيبًا، وكان من اأ�سحاب علي بن اأبي طالب، وكان ِثقًة قليل 

احلديث(.
اأبي طالب  بن  املعارف: 402: )كان �سع�سعة بن �سوحان مع علي  قتيبة يف  ابن 

)ر�سي اهلل عنه( يوم اجلمل، وكان من اأخطب النا�س(.
ِثقة  �سوحان  بن  �سع�سعة  )كان   :2891/315  :2 العتدال:  ميزان  يف  الذهبي 
ذلك،  ي�سح  ومل  اخلوارج،  من جملة  وعّده  ال�سعفاء،  اجلوزجاين يف  ذكره  معروف، 

وقد وّثقه ابن �سعد(.
ال�سيد ح�سن ال�سدر يف تاأ�سي�س ال�سيعة: 355: )ومن علماء الكالم �سع�سعة بن 
.)Aسوحان العبدي، نزيل الكوفة، التابعي الكبري، كان من العلماء، من �سيعة علي�

�سم�س الدين الذهبي يف تاريخ الإ�سالم، حوادث 41ـ  60: )هو �سع�سعة بن �سوحان 
ني،  بن حجر العبدي الكويف، اأحد �سيعة عليA، اأّمره على بع�س الكرادي�س يوم �سفِّ

وكان �سريفًا مطاعًا خطيبًا بليغًا مفّوهًا. واجه عثمان ب�سيٍء باأبعده اىل ال�سام(.

رجال حول الر�ضول
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قال �ساحب العروة وهو يوا�سل كالمه يف امل�ساألة الأوىل من 
م�سائل خم�س الغنيمة والتي بحث فيها حكم ما لو اأغار امل�سلمون 
ا�ستدرك  ثم  وجوبًا  احتاط  حيث  اأموالهم،  واأخذوا  الكفار  على 
حيث  من  خم�سها  اإخراج  الأقوى  بل  وقال:  الفتوى  اإىل  وارتقى 
بالإغارة:  امل�سلمون  عليه  يح�سل  فيما  اإن  اأي:  غنيمة،  كونها 
اخلم�س باملعنى الأخ�س، ثم عّقب بذكر كالمه ذلك بذكر بع�س 
ملحقات الإغارة وا�ستمّر يف اإ�سافتها اإىل ما م�سى، وبيانها وبيان 
اأحكامها فيما ياأتي بقوله: »وكذا اإذا اأخذوا بال�سرقة والغيلة« اأي: 
وكذا يكون فيه اخلم�س باملعنى الأخ�س وهو خم�س الغنيمة وُيدفع 
فورًا فيما اإذا اأخذ امل�سلمون اأموال املحاربني بهذا النحو اأي�سًا، ثم 
وا�سل �ساحب العروة كالمه وقال: »نعم لو اأخذوا منهم بالربا، 
اأو بالدعوى الباطلة، فالأقوى اإحلاقه بالفوائد املكت�سبة، فيعترب 
فيه الزيادة على موؤونة ال�سنة«. ثم ختم امل�ساألة بقوله: »واإن كان 
الأحوط اإخراج خم�سه مطلقًا« اأي: فورًا من دون ا�ستثناء املوؤونة 

وهو احتياط ا�ستحبابي ل�سبقه بالفتوى.
ُامور اأربعة

لقد تعّر�س امل�سّنف نهاية يف نهاية امل�ساألة الأوىل من م�سائل 
خم�س الغنيمة لذكر اأمور اأربعة، اأحلقها مبو�سوع الإغارة، غري اأنه 
مل ي�ساِو يف احلكم بينها، واإمنا جعل لإثنني منها خم�س الغنيمة 
باملعنى الأخ�س، ولإثنني منها خم�س الغنيمة باملعنى الأعم، فهل 

احلكم فيها كذلك؟
مع �ضاحب اجلواهر

وهنا قبل التعّر�س للجواب، ولزيادة الإ�ستفادة والإفادة، ل 
باأ�س بذكر ما جاء يف ر�سالة »جممع الر�سائل« ل�ساحب اجلواهر 
يف خ�سو�س هذه امل�ساألة، فاإنه قال: »وحكم الأموال التي حت�سل 
من الكافر احلربي بال�سرقة اأو الغيلة، يجب اإخراج اخلم�س منها، 
�ساحب  كالم  ي�سبه  وهو  املكا�سب«  اأرباح  حكم  حكمه  والباقي 
اإخراج اخلم�س  قوله: »يجب  وي�ستفاد من  بع�س منه،  العروة يف 
منها« الفورية واإنها من خم�س الغنيمة باملعنى الأخ�س كما قال 
به �ساحب العروة، بينما ي�ستفاد من قوله الآخر: »والباقي حكمه 
اإىل  اإذا بقي  اأي�سًا  اأرباح املكا�سب« تعّلق اخلم�س باملخّم�س  حكم 
راأ�س ال�سنة اخلم�سية كله اأو بقي �سيء منه، وهو من خم�س الغنيمة 
باملعنى العم، وهذا مل يتعر�س اإليه �ساحب العروة هنا، ومثاله: 
كما لو كان الذي ح�سل عليه �سرقة اأو غيلة خم�سة اآلف، فيجب 
اإخراج األٍف منه للخم�س فورًا، ثم املخّم�س الباقي وهو اأربعة اآلف 

رفت يف املوؤونة فال �سيء فيها، ولكن لو بقيت جميعها اأو �سيء  لو �سُ
منها فاإنه قال بوجوب اخلم�س فيها اأو يف الباقي منها خم�سًا ثانيًا 
ملّرة ثانية اأي�سًا، وهذا هو فرع جديد ينبغي بحثه والكالم عنه، وهو: 

اأنه هل يتعلق مبال واحد ل�سخ�س واحد خ�سمان؟ 

كام �ضاحب اجلواهر بتعبر اآخر
ماله  خم�س  ُيخرج  اأن  املكّلف  على  يجب  هل  اأخرى:  وبعبارة 

مرتني: 
1- مرة باملعنى الأخ�س: الفورية وعدم حلاظ موؤونة ال�سنة فيه؟ 

2- ومرة باملعنى الأعم: مرور ال�سنة اخلم�سية وحلاظ املوؤونة فيه؟
اأن  غري  بذلك،  عبارته  مرت  ما  على  اجلواهر  �ساحب  �سّرح 
الأعاظم الثمانية الذين لهم حوا�ٍسِ على جممع الر�سالئل اختلفوا هنا 
بني معّلق و�ساكت، فقد �سكت �ستة منهم عليه، وهم: املريزا الكبري 
اخلرا�ساين،  والآخوند  ال�سريازي،  تقي  واملريزا حممد  ال�سريازي، 
واملريزا النائيني، واملحقق العراقي، وال�سيخ عبد الكرمي احلائري، 
كاظم  حممد  وال�سيد  الأن�ساري،  ال�سيخ  وهما:  منهم  اإثنان  وعّلق 
الإحتياط  اإىل  اجلواهر  �ساحب  فتوى  اأبدل  فاإنهما  اليزدي، 
الواجب، يعني: بّدل قوله: »يجب اإخراج اخلم�س منها« اإىل قولهما: 
على الأحوط وجوبًا، فاختلف كالم �ساحب العروة يف حا�سيته على 
جممع الر�سائل مع كالمه يف العروة حيث اأحتاط بوجوب اخلم�س 
يف احلا�سية، واأفتى بالوجوب يف العروة، كما اأنه اختلف مع �ساحب 

اجلواهر يف جممع ر�سائله، ووافقه يف عروته وهو وا�سح.
كام ال�ضيخ االأن�ضاري

وهناك  الر�سائل،  جممع  يف  اجلواهر  �ساحب  كالم  هذا  كان 
الإ�ستدليل  خم�سه  كتاب  يف   w الأن�ساري  لل�سيخ  اآخر  كالم 
قال:  منه  والع�سرين  الثانية  ال�سفحة  يف  جديدة  طباعة  املطبوع 
»واأّما ما يوؤخذ من الكفار غيلة، فالظاهر: اأنه ل خم�س فيه اإل من 
حيث الإكت�ساب، فرياعى فيه موؤونة ال�سنة« وهو ت�سريح من ال�سيخ 
الأن�ساري  w هنا باأن يف املاأخوذ من الكافر احلربي غيلة خم�س 
الغنيمة باملعنى الأعم ويراعى فيه املوؤونة، فاإذا بقي كله اأو �سيء منه 
رف يف املوؤونة  باإن مل يبق منه �سيء و�سُ اإخراج خم�سه، واإل  وجب 
الوجوبي  بالإحتياط  عّلق  قد  كان  نف�سه  ال�سيخ  اأن  مع  خم�س،  فال 
اأفتى بفورية  الذي  الر�سائل  على كالم �ساحب اجلواهر يف جممع 
وجوب اخلم�س فيه واأنه باملعنى الأخ�س، حيث وافقه هناك باأن فيه 
اخلم�س اأي: خم�س الغنيمة الفوري وباملعنى الأخ�س، بينما خالفه 

االإغارة وخم�س غنائمها
كتب: ف�سيلة اآية اهلل ال�سيخ  
اأحد  وهو  الفدائي،  ح�سني 
اأع�ساء جلنة الإ�ستفتاء يف مكتب 
اهلل  اآية  الديني  املرجع  �سماحة 
ال�سيد �سادق احل�سيني  العظمى 
قم  مدينة  يف   K ال�سريازي 
املقد�سة واأحد تالمذته يف بحوث 
اخلارج الإ�ستدللية منذ اأكرث من 

ع�سرين عامًا.

بحوث فقهية اإ�ضتداللية
 K احللقة الع�ضرون من تقريرات البحوث الفقهية االإ�ضتداللية ل�ضماحة املرجع ال�ضرازي

املتعلقة بكتاب اخلم�س، تقدمها جملة النفحات لطاب العلم والتحقيق

بحوث فقهية اإ�ضتداللية
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هنا وقال باأن فيه اخلم�س باملعنى الأعم ومع حلاظ موؤونة ال�سنة، وكما اختلفت كلمات 
ال�سيخ الأن�ساري w، فقد اختلفت كلمات �ساحب العروة على ما م�سى اأي�سًا.

مع تعليقات املحقق النائيني
الر�سائل:  جممع  على  اأي�سًا  وتعليق  العروة،  على  تعليق   w النائيني  وللمحقق 
الر�سالة العملية ل�ساحب اجلواهر: وقد مّرت عبارتا العروة واملجمع ومّر اأي�سًا اأنهما 
كانا متوافقني يف الفتوى والقول بوجوب اخلم�س يف املال املاأخوذ من الكافر احلربي 
على  تعليقه  يف  اختلف   w النائيني  املحقق  لكن  الأخ�س،  باملعنى  خم�سًا  غيلة، 
الكتابني، فاإّنه قد �سكت على كالم �ساحب اجلواهر يف جممع الر�سائل مبا معناه: اأنه 
اأقّر بفتوى �ساحب اجلواهر ووافقه على وجوب اخلم�س فيه باملعنى الأخ�س، بينما مل 
ي�سكت على كالم �ساحب العروة يف العروة، بل عّلق على قول العروة -: فالأقوى اإحلاقه 
بالفوائد املكت�سبة - عّلق عليه مبا يوافق كالم ال�سيخ الأن�ساري يف خم�سه، وقال: »ل 
اأرباح  الأعم وهو خم�س  باملعنى  اإّطراد حكم اخلم�س  يعني:  اّطراد هذا احلكم«  يبعد 
الكافر  املال من  اأخذ  لبيان حكم  تعّر�ست  التي  الأربعة  املوارد  لكل  و�سموله  املكا�سب 
احلربي من دون حرب بال فرق بني كونه ماأخوذًا �سرقة اأو غيلة، ول بني كونه ماأخوذًا 
بالربا اأو بالدعوى الباطلة اأو غري ذلك، ثم اأنه احتاط ا�ستحبابًا باخراج خم�س اجلميع 
الغنيمة  خم�س  اخراج  اأي:  مطلقًا«  خم�سه  اخراج  اجلميع  يف  »والأحوط  وقال:  فورًا 

باملعنى الأخ�س من املوارد الأربعة جميعًا.
اأقوال امل�ضاألة

وكيف كان: فقد اختلف الفقهاء يف ُخم�س هذه الأمور الأربعة اإىل اأقوال تالية: 
القول االأول

الأول: اإن املاأخوذ من الكافر احلربي �سواء اأخذ �سرقة اأو غلية، اأو بالربا اأو بالدعوى 
الباطلة، فاإن فيها جميعًا اخلم�س فورًا، اأي: خم�س الغنيمة باملعنى الأخ�س، ذكر هذا 

القول الأخ الأكرب اأعلى اهلل درجاته يف مو�سوعته الفقهية �سردًا وقال: 
اأنه اأحد اأقوال امل�ساألة، ولكنه مل يذكر قائله، كما اأنه مل يذكر يف بقية الأقوال التي 

نقلها يف خم�س مو�سوعته اأ�سماء القائلني بها.
القول الثاين

اأي:  ال�سنة،  موؤونة  اإخراج  بعد  اخلم�س  الأربعة  الأمور  هذه  جميع  يف  اإن  الثاين: 
ال�سنة، وهو قول  موؤونة  فيه  الأعم مراعى  باملعنى  الغنيمة  ا�سثناء خم�س  فيها بال  اأن 
قبل  العروة  تعليقته على  الذي مّرت عبارة  النائيني  املحقق  العظام من مثل  الفقهاء 
قليل، ومثل ال�سيخ حممد ر�سا اآل يا�سني الذي يعّد من املتقّدمني يف التعليق على العروة 
على  حا�سيته  يف  ال�سريازي  الهادي  عبد  ال�سيد  املريزا  ومثل  الفقهاء،  اأعاظم  ومن 
بوجوب  هوؤلء  قول  وافق  فاإنه  تقي  حممد  ال�سيد  اخلوان�ساري:  املحقق  ومثل  العروة، 
خم�س اأرباح املكا�سب يف كل ما ُاخذ من الكافر احلربي بغري حرب واأنه مراعى مبوؤونة 

ال�سنة، وغريهم قّد�س �سّرهم.
القول الثالث

الثالث: التف�سيل بني ما لو ُاخذ املال من الكافر احلربي ب�سرقة اأو غيلة، ففيهما 
خم�س الغنيمة باملعنى الأخ�س ويكون فوريًا، وبني ما لو ُاخذ بالربا اأو بالدعوى الباطلة 
ففيهما خم�س الغنيمة باملعنى الأعم ويراعى فيه موؤونة ال�سنة، وهو قول �ساحب العروة 
وجمهرة مّمن �سكتوا على كالمه يف العروة ومل يعّلقوا كاملحقق العراقي، وال�سيخ عبد 
كا�سف  وال�سيخ  امليالين،  وال�سيد  الأ�سفهاين،  احل�سن  اأبي  وال�سيد  احلائري،  الكرمي 
الوالد  كاملرحوم  اأو  تعليق،  اأي  بال  املذكور  التف�سيل  على  �سكتوا  هوؤلء  فاإن  الغطاء، 
الذي وافق على تف�سيل �ساحب العروة اإل اأنه اأبدل فتواه يف املاأخوذ بال�سرقة والغيلة 

-بتعليقه عليه- اإىل الإحتياط الواجب، فيكون اأي�سًا من القائلني بهذا التف�سيل.
القول الرابع

اأو  غيلة،  اأو  ب�سرقة،  احلربي  الكافر  من  املال  ُاخذ  لو  ما  بني  التف�سيل  الرابع: 

بالدعوى الباطلة: ففيه خم�س الغنيمة باملعنى الأخ�س وُيدفع فورًا، وبني ما لو ُاخذ 
بالربا ففيه خم�س الغنيمة باملعنى الأعم ويراعى فيه موؤونة ال�سنة. وهو قول ال�سيد 

الربوجردي وبع�س اآخر من العلماء الأعالم.
القول اخلام�س

ُاخذ  �سواء  احلربي يف احلرب  الكافر  من  ُاخذ  لو  ما  بني  التف�سيل  اخلام�س: 
اأو بالدعوى الباطلة: ففيه خم�س الغنيمة باملعنى الأخ�س  اأو بالربا  اأو غيلة،  �سرقة 
اأو  غيلة  اأو  �سرقة  ُاخذ  �سوؤاء  احلرب  يف  منه  يوؤخذ  مل  ما  وبني  فوريًا،  دفعه  ويكون 
موؤونة  فيه  ويراعى  الأعم  باملعنى  الغنيمة  خم�س  ففيه  الباطلة:  بالدعوى  اأو  بالربا 
الفقهية  مو�سوعته  اختاره يف  الذي  درجاته  اأعلى اهلل  الأكرب  الأخ  قول  وهو  ال�سنة، 

وقال به هناك.
نقد االأقوال

هناك  يكن  مل  اأنه  مع  وت�ساربها  اختالفها  على  امل�ساألة  اأقوال  هي  هذه  كانت 
يف امل�ساألة على �سيء منها دليل خا�س، واإمنا هو الدليل العام الذي ورد يف الكتاب 
احلكيم من قول اهلل �سبحانه: »واعلموا اأمنا غنمتم من �سيء فاإن هلل خم�سه وللر�سول 
ولذي القربى واليتامى وامل�ساكني وابن ال�سبيل« الأنفال: 41. واحلديث ال�سريف الذي 
يومًا  الإفادة  واهلل  »هي  ال�سالم:  عليه  قوله  من  الكرمية  الآية  هذه  تف�سري  يف  ورد 
اأي�سًا  الأنفال احلديث8. وما ورد  اأبواب  الباب4 من  الو�سائل: كتاب اخلم�س  بيوم« 
من الأحاديث ال�سريفة الأخرى يف فري�سة اخلم�س املتعر�سة للخم�س بكال املعنيني: 
اأدلة  فعمدة  وعليه  الأعم،  باملعنى  الغنيمة  وخم�س  الأخ�س،  باملعنى  الغنيمة  خم�س 
امل�ساألة هو: جمموع الآية الكرمية من �سورة الأنفال والأحاديث ال�سريفة يف فري�سة 
اأن ي�ستظهر منها حكم املوارد الأربعة فيما نحن فيه، ويرى  اخلم�س، وعلى الفقيه 
هل اأنها جميعًا من م�ساديق اخلم�س باملعنى الأخ�س، اأو اأنها جميعًا من م�ساديق 
اخلم�س باملعنى الأعم، اأو اأنها بحاجة اإىل التف�سيل والتفريق بني بع�سها حيث اإنها 
من م�ساديق اخلم�س باملعنى الأخ�س، وبني بع�سها الآخر حيث اإنها من م�ساديق 
فعليتها  وعدم  احلرب  لعدم  اأو  وفعليتها،  للحرب  اأن  وهل  الأعم؟  باملعنى  اخلم�س 
مدخلية يف احلكم على �سيء من هذه املوارد الأربعة، وهل لها تاأثري يف تقرير كون 
خم�سها من اأّي واحد من املعنيني اأم ل؟ كل هذه واأمثالها ا�ستفهامات يجيب عليها 

الفقيه بح�سب ا�ستظهاره من هذه الأدلة.
ا�ضتنتاج

ال�سيد  ـ  ولعل الأقرب من جميع هذه الأقوال املذكورة هو: قول �ساحب العروة 
عليه  وافقه  الذي  العروة  يف  املذكور  وتف�سيله  ـ  الطباطبائي  اليزدي  كاظم  حممد 
اأعاظم املعّلقني واأكابر املح�سني املتقّدمني على العروة، �سواء الذين �سكتوا اأم الذين 
وما  الأدلة  اإىل  غريه  من  اأقرب  فاإنه  الواجب،  الإحتياط  اإىل  بالوجوب  فتواه  بّدلوا 

ي�ستظهر منها.
ا�ضتدراك

وفقه  وُا�س�س  اأحكامه،  كل  عليه  وبنى  الإ�سالم،  اأقّره  الذي  الأ�سل  اأن  يخفى  ل 
والأعرا�س  الدماء  حرمة  هو:  و�سرامة،  ب�سّدة  وذلك  وبراجمه،  مناهجه  جميع 
والأموال، و�سيانتها من التعّر�س لها، وحفظها من امل�سا�س بها، اإل يف الكافر احلربي 
الذي ي�سّن احلرب على الإ�سالم، ويقوم علنًا بتجهيز اجليو�س، وياأخذ جهرًا باإعالن 
احلرب على امل�سلمني، فالإ�سالم العظيم وبحكمته ال�سماوية اأباح كل ما يرتبط بهذا 
يف  التفّكر  ذهنه  من  وُيخرج  العدو،  به  ُيرهب  كي  واأموال،  دم  من  احلربي  الكافر 
غزو امل�سلمني، و�سّن حرب عليهم، فيكون ذلك عاماًل وقائيًا مينع من وقوع احلرب، 
وي�سّد عن حتقق قتال و�سفك دماء، وهو كذلك عرفًا وعقاًل، كيف ل وال�سارع هو 

�سّيد العقالء.

بحوث فقهية اإ�ضتداللية
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االجتهاد والتقليد
�س :هل هناك نية معينة لتقليد املرجع اإبتداء َ،وعلى اأي اأ�سا�س ن�ستطيع اأن نختار 

اأحد املراجع للتقليد؟
خالل  من  ويتم  لل�سرائط  اجلامعني  املجتهدين  اأحد  براأي  العمل  هو  التقليد  ج: 

اللتزام قلبيًا بفتواه واأخذ ر�سالته العملية والعمل طبقًا لها. 
�س :هل يتحقق من غري البالغ ا�ستقرار التقليد ،مع عمله بامل�سائل املبتالة براأي 

مرجع تقليد معني؟
ج:  نعم، ي�سح تقليد غري البالغ على الأظهر ويتحقق منه ذلك.

�س :ما املق�سود من اأهل اخلربة؟
ج: املراد من اأهل اخلربة من يكون عارفًا بت�سخي�س املجتهد اأو الأعلم ونحوهما 

كما لو كان بنف�سه جمتهدًا اأو فا�ساًل قريبًا من ذلك.
املياه

�س :لو نق�س من مقدار الكر �سيئاً قليالً مثالً مقدار كاأ�س اأو كاأ�سني ،فهل يخرج 
بذلك عن الكرّية ؟

ج: نعم يخرج بذلك عن الكرية ويجري عليه حكم القليل.
�س :ماء اخلزان الذي ي�سع الكر اأو اأكرث ،اإذا مل يعلم هل نق�س عن الكر اأم ل يزال 

كرا ً،هل يرتتب عليه حكم الكر؟
ج:  ت�ست�سحب الكرية.

�س :هل جتري اأحكام الكر على املاء املتجمد؟
ج:  يف حالة التجمد ل جتري اأحكام الكرّية.

النجا�ضات
�س :هل الكحول طاهرة اأم جن�سة؟

اأج�سام  اأج�سام طاهرة يحكم بطهارتها، واملتخذة من  املاأخوذة من  ج:  الكحول 
جن�سة يحكم بنجا�ستها، وكل م�سكر مائع بالأ�سالة فهو جن�س. نعم لو مل نعلم باأنها من 

اأي �سيء فهي حمكومة بالطهارة.
�س :ما حكم املواد الكحولية امل�ستخدمة يف الأغرا�س الطبية وكذا العطور؟ وما 

حكم �سوائل التعقيم ال�سحية مثل ال�سبريتو؟
ج:  يحكم عليها بالطهارة اإذا مل يعلم كونها من امل�سكرات املائعة بالأ�سالة.

الو�ضوء
من  الو�سوء  اإعــادة  نوى  ثم  اليمنى  غ�سل  اإىل  املتو�سئ  و�سل  اإذا  احلكم  ما  �س: 

«؟ َماَلُكمنْ ِطُلوا اأَعنْ البداية، فهل هذا م�سداق لقوله تعاىل: »َول ُتبنْ
ج:  لي�س هذا من اإبطال العمل ولكن اإذا كان ذلك عن و�سو�سة فال يجوز.

�س: ت�سطر العرو�س يوم زواجها للذهاب اإىل �سالون التزيني يف وقت مبكر فت�سع 
تقوم  لذلك  والع�ساء،  املغرب  �سالة  قبل  ـ  طبقات  عــّدة  من  يكون  قد  الــذي  ـ  املكياج 

بالو�سوء قبل و�سع املكياج ثم ت�سلي، فما حكم �سالتها؟
التهيوؤ  ل  ـ  مثاًل  ـ  تعاىل  اهلل  اإىل  التقرب  بو�سوئها  وتق�سد  بذلك  باأ�س  ل  ج:  

لل�سالة.
ال�ضاة

�س: اإذا �سك يف مقدار انحراف القبلة، فما هو حكمه؟
ج:  يجب الفح�س ومع الياأ�س تكفي املواجهة العرفية للقبلة، وذلك باأن يقف بحيث 
ي�سدق عليه اأنه متوجه نحو القبلة عرفًا، وذلك فيما اإذا مل ميكنه اأن ي�ساأل اأهل اخلربة 

املوثوق بهم، اأو يتبع البو�سلة املعتمدة وما اأ�سبه.
�س: هل يجوز ملن اأراد الأذان والإقامة لل�سالة اأن يوؤديهما جال�سًا؟

ج:  نعم يجوز، ولكن ي�ستحب الإتيان بهما من قيام وخا�سة الإقامة.
�س: ما حكم ال�سجود يف ال�سالة على الع�سب الأخ�سر وورق ال�سجر الأخ�سر غري 

الياب�س؟ وما حكم ال�سجود على ورق الن�ساف امللون اأو الأبي�س وورق الكرتون؟
ج:  يجوز ال�سجود اإذا مل يكن الع�سب والورق مما يوؤكل، واملناديل الورقية، وكذا 

ورق الكرتون.
ال�سرعية  امل�سافة  املغلقة، هل ميكن ح�ساب  املناطق  اأو  ال�سغرية  البلدان  �س: يف 
امل�ستقيم بحيث  اآخر غري  �سكل هند�سي  اأي  اأو  دائري  ب�سكل  املناطق  التنقل بني  عند 

يرتتب عليه الق�سر والتمام اأم ل؟
ج:  حت�سب امل�سافة ال�سرعية باملقدار الذي �سلكه امل�سافر فعاًل يف �سفره مع ق�سد 
يف  يكون  اأن  ب�سرط  املق�سد  بلد  باأول  وينتهي  البلد  اآخر  من  احل�ساب  ويبداأ  امل�سافة 

ال�سفر الدائري يف جميع امل�سافة خارجًا عن حد الرتخ�س.
�س: رجل �سبه معاق حلادث اأ�سابه، فو�سع يف امل�ست�سفى خم�سة اأ�سهر تقريبًا، وقد 
تعذر عليه الو�سوء وال�سالة، والآن يريد اأن يق�سي ما فاته من ال�سلوات بالرغم من 

عدم قدرته على احلركة ب�سكل �سحيح، فماذا يجب عليه؟
ج:  اإذا كان قد �سّلى بالكيفية املقدورة، فال يجب عليه الق�ساء، واإل فيق�سي ما 

فاته بال�سورة املمكنة وح�سب القدرة.
ي�سعب  التدقيق  فعند  اجلماعة،  لإمام  العدالة  �سرط  يف  التدقيق  يلزم  هل  �س: 

القتداء حيث ينتقد اأحدهم الآخر فتعترب غيبة، هل يوؤثر هذا يف العدالة؟
وعن  ال�سغائر،  على  الإ�ــســرار  وعــن  الكبائر،  عن  الجتناب  ملكة  العدالة  ج:  
منافيات املروة الدالة على عدم مبالة مرتكبها بالدين، ويكفي ح�سن الظاهر الكا�سف 
يلزم  ول  به،  القتداء  يجوز  حاله،  هذا  كان  ومن  امللكة،  تلك  حتقق  عن  ظنيًا  ك�سفًا 
التدقيق اأزيد من هذا، ولو �سك يف بقاء عدالته بعد �سدور فعل اأو قول منه، بنى على 

بقاء عدالته.
ال�ضوم

اهلل  اإىل  قربة  و�سعبان  رجب  �سهري  �سوم  يف  ال�سديدة  رغبتي  من  بالرغم  �س: 
وراء �سومي هو  الدافع من  اإن  نف�سي من  ت�سمره  ما  ب�سبب  اأمتنع عنه  لكنني  تعاىل، 
حاجتي اإىل التخفيف من وزن ج�سمي، ويف هذه احلالة لو �سمت هل هناك اإ�سكال يف 

�سومي؟

ا�ضتفتاءات
اإ�ضراف: جلنة اال�ضتفتاء يف مكتب �ضماحة املرجع ال�ضرازي بقم املقد�ضة

اإع�داد: حجة االإ�ضام ال�ضيد مهند  �ضالح  احل�ضيني احلديدي

اإ�ضتفتاءات
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التحريك  يف  م�ستقاًل  تعاىل  اهلل  اإىل  القربة  داعي  كان  اإذا  �سحيح  ال�سوم  ج:  
وكانت ال�سميمة )كتخفيف الوزن( منوية تبعًا، وكذا اإذا مل ت�سكل ال�سميمة جزءًا من 

الدافع، بل كان هناك جمرد علم برتتبها على ال�سوم.
اخلم�س

�س: هل يجب اخلم�س اأم هو اختياري على البالغ الذي يدر�س يف املدار�س العامة و 
يدخر بع�سًا من املال الذي يتح�سل عليه من والده وذلك فيما اإذا دار احلول عليه؟

ج: اخلم�س واجب كوجوب ال�سالة، لذلك يجب على كل من له دخل ولو كان قلياًل 
اأن يعنّي لنف�سه راأ�سًا ل�سنته اخلم�سية ويح�سب ما عنده من نقود وما هي يف حكم النقود 
ي�ستفد منها بعد ويخرج  ي�ستخدهما ومل  متعة واملالب�س ونحوها مما مل  والأ كالهدايا 
اأربعة  األفًا للخم�س و�سّجل املخّم�س وهو  خم�سها، فاإذا كانت مثاًل خم�سة اآلف اأعطى 
اآلف يف دفرت خا�س حتى حلول اليوم املعني من ال�سنة الثانية، فيح�سب ما ميلكه من 
نقود وما هي يف حكم النقود، فاإذا كان زائدًا على خمّم�س العام املا�سي اأي على اأربعة 

اآلف اأعطى خم�س ذلك الزائد وهكذا يف كل عام.
�س: هل يف الهدية ُخم�س اإذا حال عليها احلول من دون ا�ستخدام؟

ج: نعم يف فر�س ال�سوؤال. علمًا باأن الهدية لو كان قد تعّلق بها اخلم�س، اأو مل يكن 
الذي و�سلته الهدية ممن له راأ�س �سنة خم�سية فيجب تخمي�سها فورًا.

زكاة الفطرة
�س: اأنا طالب جامعي اأ�ستلم مكافاأة �سهرية وهي م�سدري املايل بالإ�سافة لوالدي، 
وقد خم�ست اأموايل. هل جتب علّي زكاة الفطرة وما الفرق بني الزكاة املخم�سة وغري 

املخم�سة؟
ت�سرف على  اأنت  كنت  واإن  عليه،  الزكاة  كانت  اأبــاك،  عليك  املنفق  كان  اإن  ج:  
نف�سك فعليك الزكاة، والذي يخم�س اأمواله، ل خم�س فيما يدفعه بعنوان زكاة الفطرة، 

والذي ل يخم�س اأمواله يخم�س املال اأوًل، ثم يوؤدي الزكاة.
البيع وال�ضراء

�س: لو ا�سرتط البائع اأن يبيعني الب�ساعة على اأن ل اأبيعها داخل البلد واإمنا اأبيعها 
يف بلد اآخر، فهل اأعترب اأن هذا ال�سرط ل قيمة له لأين بعد ا�ستالم الب�ساعة وت�سليم 
ب�سرط  اللتزام  اأم يجب  �سئت،  كيفما  فيها  الت�سرف  ملكًا يل ويل حق  تكون  قيمتها 

البائع؟
ج:  ال�سرط الذي يكون يف �سمن عقد لزم يجب اللتزام به، والبيع من العقود 

الالزمة فيجب اللتزام مبا ي�سرتط يف �سمنه.
�س: هل يجب على البائع بيان عيوب مبيعه حني البيع؟

ج:  يجب بيان العيوب اخلفية، اإّل اإذا ترباأ البائع من العيوب كاأن يقول: »اأبيعك 
هذا ال�سيء املوجود مبا فيه«.

ن�سيئة مــع علم  ديــنــار  نــقــدًا و125  ديــنــار  بــــ100  املـــادة  اأبــيــع  اأن  �ــس: هــل يجوز 
امل�سرتي؟ 

ج:  ي�سح ذلك، ولكن ب�سرط تعيني اأحدهما عند البيع، يعني اأن يحدد باأنه ي�سرتي 
نقدًا مثاًل وبهذا ال�سعر، اأو اأنه ي�سرتي ن�سيئة وبهذا ال�سعر.

�س: �سخ�س اأعطاين �سلعة لكي اأبيعها مببلغ )50( دينارًا مثاًل، فتمكنت اأن اأبيعها 
بـ )80( دينارًا، فهل يحل يل اأن اآخذ الزيادة؟

ج:  ل يجوز ذلك يف الفر�س املذكور ويجب دفع الزيادة اإىل �ساحب الب�ساعة، اأو 
تت�سرف بها بر�ساه.

االأطعمة
�س: ما حكم الأكل يف مطاعم بع�س الدول الإ�سالمية مع عدم معرفتي بطريقة 
اآليًا وا�سعة  الذبح وم�سدر اللحوم، فقد علمت باأن هذه املطاعم تقوم بذبح الدجاج 

كا�سيت ت�سجيل يذكر ا�سم اهلل عليها، فهل طريقة الذبح هذه �سحيحة؟

اإذا علم  نعم  الفح�س،  اإىل  امل�سلمني من دون احلاجة  �سوق  الأكل من  ج:  يجوز 
الإن�سان بعدم التذكية ال�سرعية اأو علم بكون احليوان جملوبًا من البالد الأجنبية فال 
يجوز، والكا�سيت وحده غري كاف يف احللّية، بل لبد من ت�سمية ال�سخ�س الذابح ولو 

كان الذبح بالآلة.
�س: ما حكم اأكل النخاع املوجود يف العظم؟

فهو  الفقري  العمود  يف  املوجود  النخاع  واأمــا  كراهة،  على  يجوز  العظم  مخ  ج:  
حرام.

م�ضائل طبية
�س: هل يعّد عالج العقم الذي قد ي�ستلزم النظرمن امل�سوغات التي جتيز للرجل 

اأن يبا�سر عالج املراأة الأجنبية؟
ج:  عالج العقم )ملن عليها حرج من ذلك( من امل�سوغات فيما اإذا مل يكن هناك 

طبيبة تعالج عقمها عندها.
بـ )زيت احلوت( يو�سي  ي�سمى  ي�ستخرج من احلوت  الأدويــة  نوع من  �س: هناك 

بع�س الأطباء مر�ساهم با�ستخدامه، فهل يجوز ذلك؟
كان  فاإن  منه،  ا�ستخرج  الذي  ال�سمك  واحلرمة  احللّية  يف  يتبع  ال�سمك  زيت  ج: 
ال�سمك ذات فل�س واخرج من املاء ومات خارجه فزيته حالل، وال فال، نعم يف احلرام 
اإذا كان لالإدهان به فيجوز، واأما اأكله فال يجوز اإّل يف حالة ال�سرورة باأن كان املر�س 

خطريًا والدواء منح�سرًا فيه.
اللم�س  اأو  النظر  ي�ستلزم  اأجنبي مما  يد طبيب  �س: عمليات  جتميل جترى على 

املحّرمني، ولي�س هناك �سرورة �سرعية، بل �سعيًا للجمال، ما هو حكمها؟
ج:  اإذا عّد ال�سعي وراء اجلمال �سرورة جاز واإّل فال.

�س: هناك بع�س الأدوية تباع يف ال�سيدليات حتتوي على ن�سبة من الكحول الأثيلي، 
فهل هي حمرمة؟

ج:  الكحول ال�سناعي غري امل�سكر لي�س حمرمًا يف حد ذاته.
�س: هل يجوز تناول الدواء الذي حتتوي مكوناته على م�ستقات من اخلنزير؟

والدواء  خطريًا  املر�س  كان  اإذا  فيما  اأي:  ال�سطرار  عند  اإّل  ذلك  يجوز  ل  ج:  
منح�سرًا فيه.

�س: هل يجوز التربع بالكلية اأثناء احلياة اأو بعد الوفاة؟
ب�سرط  الوفاة  بعد  يجوز  و  البالغ  ال�سرر  عدم  ب�سرط  احلياة  اأثناء  يف  يجوز  ج: 

الو�سية بها يف حياته.

ملتابعة اال�ضتفتاءات اجلديدة يوميا
زوروا موقعنا على �سبكة الإنرتنت
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Jamil: Recommended?
Jawad: Yes, and it is highly, highly recommended.
Jamil: Is there a Hadith which demonstrates it is recommended 

to visit the grave of the Prophet (peace be upon him and his family) 
and the graves of the righteous ones?

Jawad: Yes, there are many narrations, in addition to the action 
of the Prophet himself and the ongoing tradition of Muslims since 
the dawn of Islam and until today.

Jamil: Please mention some of them.
Jawad:
1- It has been narrated in the Sahih that the Prophet (peace be 

upon him and his family) visited the martyrs of Uhud.
2- It has also been narrated that he visited those at the cemetery 

of Baqi'.
3- Abu Huraira narrates in Sunan Al-Nisa'i, Sunan Ibn Maja 

and Ihya' Al-Uloom, that “the Prophet (peace be upon him and 
his family) said: Visit the graves, for they remind you of the 
Hereafter.”

4- In the same book Abu Huraira narrates, “The Prophet (peace 
be upon him and his family) visited his mother's grave, so he cried 
and made those around him cry. Then he said: Visit the graves 
since they remind you of the Hereafter.”

5- There is a section in all books of Hadith including the Sahihs 
and Sunans which addresses how to visit the dead ones. Amongst 
those are Hadiths which state that the one who intends to visit the 
graves at the Baqi' should say this when he reaches there: “Peace 
be upon you Oh believing and Muslim inhabitants...”

This is all about the desirability of visiting the righteous ones 
and the believers, and how important it is to do so. But as for 
visiting specifically the grave of the Prophet (peace be upon and 
his family) there are many narrations. I'll mention a few here:

1- Al-Dar Qatni, Al-Ghazali and Al-Bayhaqi, amongst 
others, have narrated that the Prophet (peace be upon him and his 
family) said, “The one who visits me will certainly achieve my 
intercession.”

2- It has also been narrated that the Prophet said, “The one 
who visits me in Medina, I shall intercede for him and be a witness 
for him on the Day of Judgment.”

3- Nafai' narrates from Ibn Omar, who narrates from the 
Prophet (peace be upon him and his family) saying, “The one who 
performs the Hajj but does not visit me has abandoned me.”

4- Abu Huraira narrates the Prophet (peace be upon him and 
his family) said, “Visiting me after my death is like visiting me 
while I'm alive.”

5- Ibn Abbas narrates the Prophet (peace be upon him and his 
family) said, “The one who performs the Hajj and visits me in my 
Mosque will achieve two accepted Hajjs.”

There are many other Hadiths which demonstrate how highly 
it is recommended to visit the grave of the Prophet (peace be upon 
him and his family) and the graves of the righteous ones.

Doesn't the Prophet's phrase “has abandoned me” demonstrate 
how highly recommended it is to visit him?

Doesn't his phrase “will certainly achieve my intercession” 
prove how significant it is?

Doesn't his statement “Visit the graves for they remind you of 
the Hereafter” considered a command? Even if we say it is not a 
mandatory order, isn't it at least a highly recommended order?

Jamil: In which books are these Hadiths mentioned?

Jawad: Books of Hadith are saturated with such narrations and 
others as well. Simply refer to them and you will come across 
copious Hadiths.

Jamil: Till now, I have not seen nor heard a single of the these 
Hadiths.

Jawad: Have you read Sahih Al-Bukhari?
Jamil: I currently don't have it.
Jawad: Have you read Sahih Muslim?
Jamil: My late grandfather had it, but my uncle took it when 

he died.
Jawad: Have you read Sunan Al-Nisa'i?
Jamil: What is it?
Jawad: It is a book of Hadith.
Jamil: No, I haven't seen it.
Jawad: Then what books of Hadith have you read?
Jamil: Pardon me, but I'm a student studying at the college 

of Medicine. I've very diligent in my studies so I can achieve 
success, thus I haven't had the opportunity to read books of Hadith 
although I would love to do so.

Jawad: If you haven't read a single Hadith, nor have you opened 
a book of Hadith, then how can you deny visiting the Prophet's 
grave (peace be upon him and his family) and the grave of the 
Imams (peace be upon them)? How could you do that without 
having a background in Hadith?

Now on what basis did you claim that visiting the graves is 
Shirk?

Jamil: All that I ever heard from my father, grandfather, and 
friends about the act of visiting the graves was a condemnation 
of it. All I heard them was slandering those who visit the graves. 
Never did I hear about even one of those Hadiths which you 
mentioned.

Jawad: It is incumbent on every person to search for the 
truth in order to arrive at it instead of believing everything that 
is said around him. Those around him may be mistaken in their 
beliefs, and thus he must study the truth himself, read the truth 
himself, and see what is in the books himself. That way, he will 
arrive at a belief that will satisfy Allah, and that way his actions 
and words will please Allah.

Jamil: Now I believe that visiting the Prophet's grave (peace be 
upon him and his family) is recommended, and so is the visiting 
of the Imam's graves as well as the righteous ones recommended 
too. 

Jawad: I have a request from you.
Jamil: Go ahead.
Jawad: I truly request from you not to ignorantly follow 

everything that you hear. Do not submit to the beliefs that 
surround you without doing proper research and searching for the 
truth yourself. If you do that you will achieve salvation.

Jamil: I plan on following what you said in the future because 
I realized, through Islamic proofs, that it is recommended to visit 
the graves--and that's after firmly believing that it is Shirk. I also 
realized that I must do my own research.

And first thing I'll do is discuss this topic with my father, since 
he was the sole reason why I had such a belief. Hopefully I can 
succeed in guiding him.

Jawad: Thank you.
Jamil: I thank you for your guidance.
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Jamil: What is this chaos you Shias have created for yourselves 
without a reason?

Jawad: What chaos?
Jamil: You visit the grave of the Prophet (peace be upon him 

and his family), the graves of your Imams, and the graves of the 
righteous.

Jawad: And what's wrong with that?
Jamil: It is prohibited and it is a form of polytheism.
Jawad: Oh Jamil! Are you like those ignorant ones who believe 

whatever they hear?
I really didn't expect someone like you who is educated and 

understanding to be so radical without any basis or proof. I used to 
give you value - and I still do - because you have this spirit which 
searches for the truth and accepts it.

Jamil: Was what I said radical and extreme?
Jawad: Yes, of course.
Jamil: Why do you say that?
Jawad: Now let's put the topic of visiting the graves on the 

table and discuss it to see who is on the right path and who's not.
Jamil: I'm ready, since I'm certain that visiting the graves is 

Shirk (polytheism).
Jawad: On what basis do you say it's Shirk?
Jamil: Because it's similar to the way the pagans worship their 

idols.
Jawad: And that's why it's considered Shirk?
Jamil: Yes...visiting is worshiping the grave, just as the pagans 

worship their idols.
Jawad: So visiting them is what made it Shirk?
Jamil: Yes.
Jawad: Then all Muslims, without an exception, are pagans 

(polytheists). In fact, no person in the world exists who is not a 
pagan, and even you are a polytheist!

Jamil: How so?
Jawad: Have you been to the Hajj (pilgrimage)?
Jamil: Yes by the grace of God.
Jawad: Have you prayed in Masjid Al-Haram (Grand 

Mosque)?
Jamil: Yes by the grace of God.
Jawad: Have you seen how the Muslims surround 

the Kaaba during the times of prayer...such that if one is standing 
to the west of the Kaaba he turns his back to the west and faces the 
Kaaba, the one to its north turns his back to it and faces the Kaaba, 
the one to its south turns his back to it and faces the Kaaba, and the 
one to the east of the Kaaba turns his back to the east and faces it. 
No matter where they stand, they face the Kaaba to pray, bow and 
prostrate. How you seen that?

Jamil: Yes I've seen that, and I used to do that at the time of 
prayer. Wherever I would be standing in the mosque, I would face 

the Kaaba because prayer is invalid if one doesn't face the Kaaba 
while performing it.

Jawad: So basically all the Muslims are pagans, and you're a 
pagan as well.

Jamil: Why?!
That's because when you face the Kaaba while praying is just 

like the pagans facing their idols while worshiping them. The only 
difference is that the pagans while worshiping face the idols they 
have created with their hands, and while praying you face a house 
that has been built with bricks.

Jamil: There is a big difference between me facing the Kaaba 
while praying and the pagans facing their idols while worshiping 
them.

Jawad: What's the difference?
Jamil: Because when I face the Kaaba while praying I do not 

consider it an idol that I worship besides Allah--God forbid. The 
same with all other Muslims. They don't face the Kaaba considering 
it an idol or a god. We simply face the Kaaba because Allah has 
ordered us to do so.  But as for the idol worshipers, when they face 
their idols while worshiping them, they consider them to be gods 
besides Allah. Thus, they turn to their idols by their hearts while 
worshiping them, but we Muslims turn our hears to Allah while 
praying. That's why the pagans are clearly polytheists!

But what they do is far from what we do when we face the 
Kaaba while praying. The difference is big between us! 

Jawad: So the mere resemblance is not considered Shirk, 
otherwise what you do is Shirk because it is similar to what the 
pagans do.  What made the actions of the pagans Shirk is the fact 
that they turned to their idols with their hearts, not their physical 
act itself. And what made your action valid and not Shirk is the 
fact that you did not intend to worship the Kaaba itself while 
facing it during prayer. 

Jamil: That's correct.
Jawad:  We Shias, along with other Muslims, don't intend to 

worship the Prophet, Imams or other righteous ones when we visit 
their graves. And simply because visiting the graves is similar 
to the idol-worshiping of the pagans (assuming there is such a 
similarity), it doesn't mean it is Shirk if we don't intend to worship 
those in the grave.

As one holy Hadith states, “Actions are based on intentions.”
The same action can be shirk if it is intended to be worshiping 

other than Allah, and it can be perfectly fine if there is no such 
intention.

As an example, if you were to pray in a place where there is 
an idol in front of you, if you intend to worship the idol by your 
prayer, your prayer will be considered Shirk. But if you intend to 
worship Allah, not the idol, through this prayer, your prayer will 
be correct and permissible, and it won't amount to polytheism.

Jamil: (After contemplating the matter deeply) That's all 
correct.

I ask Allah to always keep you supporting us when my 
misconceptions hide the truth from me. However, now I would 
like to ask you a question and learn from you.

Jawad: Go ahead.
Jamil: I realize now that visiting the graves is not prohibited 

and it is permissible, but what's the reason why you Shias place 
such a great emphasis on visiting the graves?

Jawad: Because it is highly recommended.
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قال االمام ال�ضادق عليه ال�ضام:
زاره عارفًا بحقه  فمن  القيامة،  يوم  اإىل  يبكونه  �ضعثًا غربًا  ملك  اآالف  اربعة  ال�ضام  وّكل اهلل بقرب احل�ضني عليه 
�ضّيعوه حتى يبلغوه ماأمنه، واإن مر�س عادوه غدوًة وع�ضية، واإن مات �ضهدوا جنازته وا�ضتغفروا له اىل يوم القيامة.

تابعونا على موقع
موؤ�ض�ضة الر�ضول االأكرم �ضلى اهلل عليه واآله الثقافية
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