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كلمة البدء

التاريخ  في  عمیقة  جذور  الح�سینیة  ال�سعائر  لمظاهر  ان 
ال�سدور..  ولطم  الوجوه..  واإدماء  والنیاحة..  فالبكاء  ال�سیعي، 
من  وغیرها  الظهور،  على  ـ  الموا�سي  ذات  ـ  ال�سال�سل  و�سرب 
ال�سعائر الأخرى، ُتعد حلقات متوا�سلة، ت�ستمد روحها من معین نبع 
العترة الطاهرة b، ول�سیما �سّج الروؤو�س بال�سیوف )التطبیر(، 
فانها �سعیرة ت�ستمد �سرعیتها من اأداء بطلة كربالء ال�سیدة زينب 

.g وبمباركة من الإمام زين العابدين ،h الكبرى
ومن هنا فقد اولى �سیعة اأهل البیت b تلك ال�سعائر اهتمامًا بالغا، 
وبحلول �سهر محرم ـ وبنحو خا�س الع�سر الأوائل منه ـ فانهم يكونون 
على میعاد مع تلك ال�سعائر، والتي تت�سمن الموا�ساة ل�سید ال�سهداء 
الأحرار الإمام الح�سین g، والذي حظي بموا�ساة الأنبیاء b له، 

ل�سیما اولي العزم باظهار معالم الحزن وادماء الجوارح.
وتحظى ال�سعائر الح�سینیة بمیزة خا�سة، في الكثیر من الدول التي 
يتواجد فیها �سیعة اأهل البیت b، وبنحو خا�س في الدول التي تتمتع 
بكثافة �سیعیة، وفقد بذلت الحكومات والأنظمة الديكتاتورية جهودا 
والمطاردة  الت�سییق  وممار�سة  ال�سعائر،  تلك  على  للق�ساء  م�سنیة 

والتنكیل والعتقال، و�ستى الممار�سات التع�سفیة، بحق من يحیي تلك 
اآثارها الإيجابیة، والتي تمنح الجماهیر زخما  ال�سعائر، توّج�سا من 
م�سهودا في تحدي الطغاة، وتغذيهم بالروح الثورية التي ت�ستلهمها من 

.g مواقف �سید �سباب اأهل الجنة الإمام الح�سین
ـ  الح�سینیة  ال�سعائر  ممار�سة  تتركها  التي  النا�سعة  ال�سورة  وتبقى 
الحرة،  ال�سالمیة  ال�سعوب  ذاكرة  في  خالدة  ـ  الن�سالي  البعد  في 
وم�سادرة  الحقوق،  انتهاك  على  المتطاولین  الظالمین،  تقارع  التي 
الخیرات، واحتالل الأرا�سي، فقد كانت الأمة الإ�سالمیة تتطلع يوما ما 
الى �سرورة مقاومة المحتل ال�سرائیلي، الذي اركع الحكومات العربیة 
منت�سرا،  منها  وخرج  معها،  خا�سها  التي  بالحروب  والإ�سالمیة، 
محققا مكا�سب ع�سكرية على الأر�س.. اإلى اأن اأطّل اأبطال المقاومة 
الإ�سالمیة في لبنان بواقع جديد، يتمّثل في مواجهة العدو ال�سهیوني، 
حتى حققوا ن�سرا موؤّزرا على الموؤ�س�سة الع�سكرية التي كانت تتبّجح 
واأبهروا  اهلل«  باإذن  »فهزموهم  الهزيمة  على  ع�سیا  جی�سها  بكون 
الخارطة  وغیرت  القوى،  موازين  قلبت  متوقعة  غیر  بنتائج  الجمیع 

الع�سكرية وال�سیا�سیة في المنطقة.
وقد اإنطلقت ال�سرارة الأولى لتلك المقاومة البا�سلة في يوم عا�سوراء، 
ومن بلدة النبطیة في الجنوب ال�سامد، حیث هاجم جموع »المطبّرين« 
وقد تو�ّسحوا باأكفان �سبغتها دماُء روؤو�سهم بحمرٍة قانیة، وهم يم�سكون 
باأكفهم مقاب�َس �سیوفهم وقاماتهم، هاتفین: »حیدر.. حیدر« واندفعوا 
بذلك الهتاف تلقاء الجنود ال�سهاينة وُثكناتهم الع�سكرية المرابطة 
هناك.. فكانت المفاجاأة.. وداخَل العدو رعٌب �سديد، مما دعاه الى 
النهزام بین يدي اأ�ساو�س المقاومة »الح�سینّیین« ي�سحب خلفه اأذيال 

الف�سل، ويتجرع علقم النك�سار.
وبذلك ُتعّد ال�سعائر الح�سینیة بمثابة م�سروع خیر وبركة لالأمة، حیث 
تمنحها زخما كبیرا للت�سدي لم�ساريع الفتنة، بو�سفها تمثل انعكا�سا 
للق�سیة العادلة التي تبّناها �سید ال�سهداء g عام 61 للهجرة، �سد 
الأموية  والزمرة  الخنا  بیزيد  وقتئٍذ  المتمثلة  والإلحاد  ال�سرك  قوى 

الحاقدة.
ولهذا وغیره فقد اأولى رعیل الفقهاء ـ ما�سیا وحا�سرا ـ تلك ال�سعائر 
بمزيد من العتناء، حاثین الأمة على اإحیاءها، وبذل الجهد لترويجها 
العظمى  اهلل  اآية  �سماحة  الكبیر  الديني  المرجع  الطلیعة  في  وياأتي 
الوقت  الح�سینیة في  ال�سعائر  K )رائد  ال�سیرازي  ال�سید �سادق 

الراهن( حیث اأحاطها بمزيد من الإهتمام..
وتو�سیاته  ا�ستفتاءاته  و  محا�سراته  خالل:  من  ذلك  ر�سد  ويمكننا 
الح�سین  الإمام  الأئمة  اأبي  �سلیل  فانه  ومدّوناته.. ول غرو من ذلك 

g.. وولید بقعته الطاهرة.

كتب حجة الإ�سالم والم�سلمین
ال�سید جعفر القزويني
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تطّرق �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سید �سادق الح�سیني ال�سیرازيK في 
�سهر ذي  ع�سر من  لل�سابع  الموافق  الأربعاء  الیوم  �سباح  الفقه(  در�سه )خارج 
الإمام  قال  وقال:   الأغر  الغدير  عید  اإلى ذكرى  1431للهجرة،  الحرام  الحّجة 
 :g في الزيارة الغديرية مخاطبًا جّده الإمام اأمیر الموؤمنین g علّي الهادي
ْحَت ما اأ�سكل من ذلك لمن توّهم وامترى بقولك �سلى اهلل علیك قد  »ولقد اأو�سَ
الُقلَُّب وجه الحیلة ودونها حاجز من تقوى اهلل فیدعها راأي العین،  ُل  الُحوَّ يرى 

وينتهز فر�ستها من ل حريجة له في الدين«)1(.
ذلك  من  يمنعني  ولكن  الِحَیل  وجه  اأعلم  اإنني  هو:   gكالمه من  والمراد 
�سيء،  اأي  فعل  يتوانى عن  ل  تعالى  فلع�سیانه هلل  تعالى،بینما غیري  اهلل  تقوى 

وعن ا�ستعمال اأي مكر واأية حیلة.
للغدير  الم�ساد  للخط  فاإّن  خا�سة،  تربیة  للغدير  اأن  كما  �سماحته:  وقال 
تربیة خا�سة به اأي�سًا، فالمالك في تربیة الغدير هي طاعة اهلل والعمل باأوامره 
هلل  الكاملة  الطاعة  هو  الغدير  هدف  اإن  اأخرى  وبعبارة  �سيء،  كل  في  ونواهیه 

تعالى. 
اأّما المالك في الخط الم�ساد للغدير فهو الت�سّلط والحكومة باأي ثمن كان 
ومهما كانت الو�سیلة. بل اإن الخط الم�ساد للغدير ل يعرف معنى لطاعة اهلل ول 

لالإمتثال لأوامره ونواهیه جّل وعال. 
كما اأّن الغدير ي�سنع اإن�سانًا، اأما الخط الم�ساد للغدير فاإنه ي�سنع ظالمًا. 
الخط  تربیة  من  ونماذج  الغدير  تربیة  من  نماذج  اإلى  �سماحته  واأ�سار 
مّمن  والنماذج  ال�سواهد  من  بالكثیر  التاريخ  حفل  لقد  فقال:  للغدير،  الم�ساد 
تّربوا على تربیة الغدير، ومنهم اأبوذر الغفاري ر�سوان اهلل تعالى علیه، فهو كما 

في بع�س التواريخ كان في بادئ اأمره ـ اأي قبل الإ�سالم ـ من قّطاع الطرق)2(.
الموؤمنین  الغدير، �سار من خّل�س  وترّبى في مدر�سة  اأ�سلم  اأن  وبعد  ولكنه 
الغدير وعن  باأن مات جوعًا جراء دفاعه عن  اأمره  اآل  اأن  اإلى  وارتقى في ذلك 

.gولية الإمام اأمیرالموؤمنین
وقد حاول عثمان اأن ي�ستمیل اأباذر فاأر�سل اإلیه مقدارًا من الأموال بوا�سطة 
اأحد موالیه وكان قد وعده بالحرية اإن قبلها اأبو ذر منه، ولما رف�سها قال مولى 

عثمان لأبي ذر: اقبلها فاإن فیها عتقي، فقال له اأبو ذر: لكن فیها رّقي )3(. 
بّزازًا وكان  الذي كان  اأبي عمیر،  ابن  الغدير هو محمد  رّباهم  الذين  ومن 
ثريًا، ولكونه من اأ�سحاب الإمام الكاظم g، فقد �سادر هارون العبا�سي اأمواله 
وعندما  التعذيب.  اأنواع  اأ�سّد  بحّقه  ومار�س  عامًا   17 ال�سجن  في  وحب�سه  كلها 
خرج ابن اأبي عمیر من ال�سجن، خرج فقیرًا ل يملك حتى درهمًا واحدًا. وكان 
ولما  ال�سجن،  يودع  اأن  قبل  المال  من  مبلغًا  �سخ�سًا  اأقر�س  قد  عمیر  اأبي  ابن 
فباع  الفقر،  من  علیه  هو  ما  فراأى  لزيارته،  ال�سخ�س  ذلك  جاء  �سراحه  اأطلق 
عمیر  اأبي  ابن  فامتنع  َدينك.  هذا  له:  وقال  عمیر  اأبي  لبن  ثمنها  واأعطى  داره 
من اأخذ المبلغ وقال له: �سمعت من اأبي عبد اهلل ال�سادق g اأنه قال: »ل ُتباع 

الدار في الَدين«)4(. 
ذلك  من  المال  يقبل  اأن  عمیر  اأبي  ابن  باإمكان  قائاًل:كان  �سماحته  وعّقب 
ال�سخ�س ولم يكن علیه اأي حرج، لأن ال�سخ�س المذكور قام باختیاره ببیع داره، 
اإلى  ال�سديد  اأبي عمیر عن قبول المبلغ رغم احتیاجه  ومع ذلك فقد امتنع ابن 

الدرهم الواحد منه وذلك لأنه تربى بتربیة الغدير. 
ممن  عمیر،  اأبي  وابن  ذر  اأبي  اأمثال  ال�سالحین،  الغدير  يرّبي  هكذا  نعم، 

يرّبون المجتمع ال�سالح والأمة ال�سالحة. 
للغدير،  المناوء  الخط  تربیة  من  النماذج  بع�س  اإلى  �سماحته  تعّر�س  ثم 
ودجاًل  كذبًا  الر�سول  اأنهم خلفاء  واّدعوا  الإ�سالم  با�سم  الذين حكموا  فقال:اإن 
حكمهم  اأ�سا�س  جعلوه  قانونًا  فر�سوا  وغیرهم-  العبا�س  وبني  اأمیة  بني  من   -
ذلك  جّراء  ارتكبوا  وقد  حّیا)5(.  يدفن  علّي  من  يبراأ  ل  من  وهو:  و�سلطتهم، 
التّمار  میثم  على  قب�س  الذي  زياد  ابن  ومنهم  الجرائم،  من  والكثیر  الكثیر 

المرجــع ال�سيــرازيK: م�سوؤوليتنا اليوم تعریف الغدیر للب�سریة جمعاء
محا�سرات
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ر�سوان اهلل تعالى علیه وقال له: لتبراأّن من علّي ولتذكرّن م�ساوئه وتتوّلى عثمان 
وتذكر محا�سنه اأو لأقطعّن يديك ورجلیك ولأ�سلبّنك)6(. فلم يعمل میثم بذلك 

وا�ست�سهد ر�سوان اهلل تعالى علیه. 
نعم  اإن الذين تربوا على ثقافة الغدير كانوا على ثبات من اأمرهم وحّبهم 
اأي  بالظاهر  حتى  منه  يیتبراأوا  لم  بحیث   gاأمیرالموؤمنین لالإمام  وولئهم 
التقیة ومجالت  ويفهم معنى  يعلم جیدًا  التمار كان  اأّن میثم  العلم  بالتقیة. مع 

ل الموت علیها.  العمل بها، لكنه لم يعمل بها وف�سّ
اأحیانًا  �سماحته:  قال  ذلك  جواز  عدم  اأو  بالتقیة  العمل  جواز  مجال  وفي 
يكون الإن�سان مخّیرًا بین العمل بالتقیة اأو ترك العمل بها، وهذا ما �سّرحت به 
الروايات ال�سريفة، ول اإ�سكال في ذلك. فعّمار بن يا�سر مثاًل عمل بالتقیة فنجى 
من الموت، اأما والداه فلم يعمال بالتقیة وا�ست�سهدا. واأحیانًا يكون العمل بالتقیة 
حرامًا، لأنه يوجب اإخفاء الحق. فاأبو ذر كان يعلم اأن العمل بالتقیة يوجب اإخفاء 
اأ�سبحت غنّیًا  اأر�سله عثمان، وقال: »قد  الباطل لذلك رف�س ما  الحق وم�ساندة 
بولية علّي بن اأبي طالب وعترته الهادين المهديین الرا�سین المر�سیین الذين 

َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن«)7(. 
واعتبر �سماحته الجرائم التي تقع الیوم في البالد الإ�سالمیة وغیرها باأنها 
الإ�سالمیة  الدول  حال  اإلى  انظروا  وقال:  للغدير  الم�ساد  الخط  امتدادات  من 

الیوم، فكم فیها من المظالم كالتعذيب والقتل، والتفجیرات. 
�سنعهم  الذين  ِقبل  من  الجرائم  بحّقه  ارتكبت  فكم  العراق،  اإلى  انظروا 

الخّط الم�ساد للغدير. 
لقد مالأوا العراق بالمقابر الجماعیة التي لزالت تكت�سف اإلى �ساعتنا هذه؟ 
وكم قتل من الأبرياء في ذلك البلد، وكم فّجروا في النجف الأ�سرف و كربالء 
الع�سكريین  لالإمامین  الطاهر  المرقد  وفّجروا  المقّد�سة  والكاظمیة  المقّد�سة 
b في �سامراء الم�سّرفة؟ وكم فّجروا وقتلوا الأبرياء في باك�ستان واأفغان�ستان 

وفي غیرها من البالد الإ�سالمیة وغیر الإ�سالمیة؟. 
K على م�سوؤلیة اأهل العلم اإزاء الغدير، فقال: لقد قال ر�سول اهلل واأكد 
 dمنه الخطاب  وهذا  الغائب«)8(.  ال�ساهد  الغدير:»فلیبّلغ  خطبة  في   d
وعلى  واأهمها  بل  الیوم،  م�سوؤولیاتنا  طلیعة  ففي  العلم.  اأهل  نحن  علینا  ي�سدق 
وثقافة  الغدير  وفكر  الغدير  واأحكام  الغدير  ومبادئ  الغدير  تعريف  هي  راأ�سها 

الغدير للب�سرية جمعاء. 
اإن العمل بهذه الم�سوؤولیة الیوم �سروري جدًا ول يزاحم لأنه فعاًل لعدم من 

فیه الكفاية ا�سبح من الواجب العیني. 
لذا فمع تی�سر الإمكانات في ع�سرنا الحالي، على اأهل العلم الذين يتمتعون 
بطاقات وقدرات كبیرة، علیهم اأن يقوموا بهذه الم�سوؤولیة ويوؤّدوها، وهي تعريف 

ون�سر الغدير للنا�س جمیعًا. 
وختم �سماحته كلمته بقوله: اأبارك هذا العید ال�سعید وهو اأعظم الأعیاد اإلى 
ت�سملنا  اأن  تعالى  اهلل  من  واأرجو  والم�سلمات،  والم�سلمین  والموؤمنات  الموؤمنین 
رعاية مولنا الإمام المهدي المنتظر f كي نقوم بهذه الم�سوؤولیة على اأح�سن 

وجه. و�سّلى اهلل على محمد واآله الطاهرين.
---------------------------------

ة بالأيام و.../ �س364. )1( بحار الأنوار: ج97/ باب 5 زياراته g المخت�سّ
)2()3(اعیان ال�سیعة :ج4/�س227/ 231

) 4( و�سائل ال�سیعة: ج18/ باب 11 اأنه ل يلزم الذي علیه الَدين بیع ما لبد له 
منه .../ �س339/ ح23801.

)5( تاريخ ابن الثیر: ج3/�س472
)6( رجال الك�سي: میثم التّمار/ �س85.

)7( الم�سدر نف�سه: اأبوذر/ �س27.
)8( اأ�سول الكافي: ج1/ باب ما ن�ّس اهلل عّز وجّل ور�سوله على الأئمة.../ �س290.

المرجــع ال�سيــرازيK: م�سوؤوليتنا اليوم تعریف الغدیر للب�سریة جمعاء
محا�سرات
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نفحات خبریة

جمع مـــن الحاّجات والحّجـــاج اأع�ساء )حملة الم�سطفـــىs( من محافظتي 
النجـــف الأ�سرف والديوانیة، واأو�ساهم �سماحته بو�سايا قّیمة فیما يجب على زائري 

الر�سول الأكرم واآله الأطهار b والحاّج اإلى بیت اهلل الحرام.
 جمـــع مـــن الموؤمنین الف�ســـالء الن�سطاء في المجـــالت الدينیـــة والثقافیة من 
�سوريـــا وتركیـــا، وقّدموا ل�سماحتـــه تقريرًا عـــن ن�ساطاتهم الدينیة كبنـــاء الم�ساجد 
والح�سینیات فـــي ا�سطنبول وغیرها مـــن المدن التركیة، وعـــن فعالیاتهم في اإحیاء 
 Kذكـــرى ملحمة عا�سوراء وذكرى عید الغدير. وقـــال �سماحة المرجع ال�سیرازي

فـــي حديثه معهـــم: يجدر بكم اأن تولوا ال�سبـــاب رعاية خا�سة، فا�سعـــوا اإلى تربیتهم 
تربیـــة اإ�سالمیة، وا�سعوا اإلـــى تثقیفهم بثقافة اأهل البیت الأطهـــار b خ�سو�سًا في 

مجالي العقائد والأخالق.
جمـــع من الموؤمنیـــن الن�سطاء في المجـــال الديني والثقافي مـــن مدينة �سیهات 
مـــن المنطقة ال�سرقیة، الأع�ساء في )م�سجد جـــواد الأئمة g(، واأّكد �سماحته في 
حديثـــه معهم �سرورة ال�ستفـــادة من كل الو�سائل الحديثة فـــي تثقیف النا�س بثقافة 

اأهل البیت b مع التحّلي بالأخالق الح�سنة.

جمع من الموؤمنین من مدينة �سیهات من المنطقة ال�سرقیة 

جمع من الموؤمنین من �سوريا وتركیا 

اأع�ساء حملة الم�سطفى �سلى اهلل علیه واآله من النجف والديوانیة 

في خالل األشهر الماضية قام بزيارة المرجع الديني الكبير سماحة آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازيK العديد من العلماء والفضالء والشخصيات 
وجموع كثيرة من المؤمنين والشباب، من مختلف البالد اإلسالمية، وذلك في بيته المكّرم بمدينة قم المقدسة، كان منهم:
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جمع مـــن اأهالي مدينة كربالء المقد�ســـة، ودعا �سماحته لهـــم بقبول الزيارات 
والطاعـــات، واأن ت�سملهم رعاية مولنا المفـــّدى الإمام المهدي المنتظر f. بعدها 
ا�ستمـــع ال�سیوف اإلى كلمـــة نجل �سماحته حّجـــة الإ�سالم والم�سلمیـــن ال�سید ح�سین 

ال�سیرازي، تحّدث فیها حول مو�سوع »العبودية هلل تعالى واآثارها في الدارين«.
ف�سیلة ال�سید حافظ ريا�س عمید الحوزة العلمیة في لهور الباك�ستانیة. وخالل 
هـــذه الزيارة قـــّدم ال�سیف الكريـــم ل�سماحته تقريـــرًا موجزًا عـــن ن�ساطات الحوزة 
بالهـــور وعن اأو�ساع اأتباع اأهل البیت b. واأو�ســـاه �سماحته ب�سرورة بذل الم�ساعي 

الحثیثة والجهود الكبیرة في ن�سر ثقافة اأهل البیت b، موؤّكدًا ان الع�سر الحالي هو 
ع�سر الت�سیع.

جمع مـــن الموؤمنـــات والموؤمنیـــن واأع�ساء )موكـــب اأ�سحاب الك�ســـاء b( من 
محافظـــة الب�ســـرة، ورّحـــب �سماحته بهـــم ودعا لهم بقبـــول الطاعـــات والزيارات، 
وبالتوفیق لخدمـــة اأهل البیت b. وبعدها اأقام ال�سیـــوف مجل�س العزاء واللطم في 
بیت المرجع ال�سیرازي K. وبعد ذلك ا�ستمعوا اإلى كلمة قّیمة األقاها علیهم حّجه 

الإ�سالم والم�سلمین ال�سید ح�سین الفالي.

اأع�ساء موكب اأ�سحاب الك�ساء علیهم ال�سالم من الب�سرة 6.

جمع من الموؤمنین من �سوريا وتركیا 

جمع من اأهالي مدينة كربالء المقد�سة 4.

ف�سیلة ال�سید حافظ ريا�س عمید الحوزة العلمیة في لهور الباك�ستانیة 5.
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اأ�ساتـــذة ومـــدراء )مدر�سة دار الزهـــراءh الدينیة( من جنـــوب تايلندا، واأّكد 
�سماحتـــه في توجیهاته القّیمة التي األقاها علیهـــم بالجد والجتهاد في تعّلم علوم اآل 
محمـــدs وتعلیمها النا�س، موؤّكدًا اأن علوم اأهل البیت b فیها الخیر وال�سعادة في 

الدارين، ل في غیرها.
جمع من الموؤمنین من محافظـــة المو�سل، ورّكز �سماحته في حديثه معهم على 
التاأ�ســـي والقتداء بالمع�سومیـــن الأربعة ع�ســـر b في التحّلي بالأخـــالق الح�سنة، 
وبال�سبر علـــى الم�ســـاكل وال�سعوبـــات، وبال�ستقامـــة وال�ستمراريـــة وال�سمود في 
التم�ّســـك بوليـــة اأهـــل البیت b ودعـــوة النا�س اإلى نـــور الت�سّیع، كي يرفلـــوا بالأمن 

والرفاه والإيمان والتقّدم وال�سالم وبالحیاة الهانئة.
جمـــع مـــن الموؤمنیـــن وال�سباب الن�سطـــاء في الهیئـــات الدينیـــة والح�سینیة من 
محافظة اأ�سفهان، فرّحب �سماحتـــه بهم، ودعا اهلل العلّي القدير اأن يتقبل زياراتهم 
وطاعاتهـــم، بعدهـــا ا�ستمعـــوا اإلى كلمـــة حّجـــة الإ�ســـالم والم�سلمین ال�سیـــد جعفر 
ال�سیـــرازي، تحـــّدث فیها حـــول مو�سوع:»مـــن مهام الهیئـــات الدينیـــة والح�سینیة«، 

م�ست�سهدًا بالآية الكريمة: »والذين جاهدوا فینا لنهديّنهم �سبلنا«.
جمـــع مـــن الموؤمنیـــن وال�سبـــاب مـــن الجالیـــة التركیـــة القاطنین فـــي األمانیا، 

وا�ستمعوا اإلى توجیهاته القّیمة التـــي جاء فیها: ورد في الحديث ال�سريف عن الإمام 
ال�ســـادق g قال: »�سمعـــت اأبي علیه ال�سالم يقول: اأتـــى ر�سول اهلل sرجل بدوي 
فقـــال: اإني اأ�سكن الباديـــة فعّلمني جوامع الكالم. فقال: اآمـــرك اأن ل تغ�سب. فاأعاد 
علیـــه الأعرابي الم�ساألة ثـــالث مّرات ...«، وعّقب �سماحته قائـــاًل: اإن الغ�سب مفتاح 
الكثیر من المظالـــم والم�ساوئ، وب�سببه يفعل المرء اأفعـــاًل غیر �سحیحة. واجتناب 

الغ�سب مفتاح الكثیر من الخیر.
جمـــع من ال�سعـــراء والرواديد مـــن الهند وباك�ستـــان برفقة عدد مـــن الف�سالء 
ووكالء �سماحتـــه فـــي الهند، وقـــال �سماحته: ورد في كتـــاب و�سائل ال�سیعـــة الرواية 
یِر؟  ا g ِبُخَرا�َساَن، َف�َساأَلُه َعِن التَّْق�سِ �سَ التالیة:»َدَخـــَل َرُجالِن َعَلى اأَِبي اْلَح�َسِن الرِّ
ْدَتِني، َوَقاَل ِلالآَخـــِر: َوَجَب َعَلْیَك  ـــَك َق�سَ یُر لأنَّ َفَقـــاَل لأَحِدِهَما: َوَجَب َعَلْیـــَك التَّْق�سِ
ْلَطـــاَن«، وعّقـــب �سماحته بقولـــه: لی�س نّیـــات النا�س في  ـــْدَت ال�سُّ ـــَك َق�سَ َمـــاُم لأنَّ التَّ
العبـــادات وفي باقي الأعمـــال في م�ستوى واحد، بـــل هي على درجات،كمـــا اإن النّیة 
لها الأثـــر البالغ في الأحكام ال�سرعیة، فنّیة كل واحد يكـــون لها التاأثیر الرئی�سي في 
الح�ســـول على الأجر والثواب. و خـــالل هذه الزيارة األقى ال�سعـــراء ال�سیوف اأبیات 

.b سعرية في ف�سائل مولنا الإمام اأمیر الموؤمنین والإمام الح�سین�

اأ�ساتذة ومدراء مدر�سة دار الزهراء �سالم اهلل علیها الدينیة من تايلندا 7.

جمع من الموؤمنین من المو�سل 

جمع من ال�سعراء والرواديد من الهند وباك�ستان 11.جمع من الموؤمنین من الجالیة التركیة القاطنین في األمانیا 

جمع من الموؤمنین من اأ�سفهان 
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الخطیـــب حّجة الإ�ســـالم والم�سلمین ال�سیـــخ مرت�سى ال�ساهـــرودي، والخطیب 
حّجـــة الإ�ســـالم والم�سلمیـــن ال�سید جمـــال المرت�ســـوي، و الخطیب حّجـــة الإ�سالم 
 Kوالم�سلمیـــن ال�سیخ جعفر الإبراهیمي، وتبادلوا مـــع �سماحة المرجع ال�سیرازي
الحديـــث حـــول اأو�ساع اأتبـــاع اأهل البیـــت b وبالأخ�ّس فـــي العراق، واأمـــور التبلیغ 

والإر�ساد وهداية النا�س.
جمـــع من الف�ســـالء والم�سوؤولین الر�سمیین من دولة باك�ستـــان، وحّجة الإ�سالم 
والم�سلمیـــن ال�سیـــد علـــي ال�سوكي، اأحـــد العلماء واإمـــام الجماعة من بغـــداد، وعدد 
مـــن م�سوؤولي قناة الفرقـــان الف�سائیة العراقیة، وجمع مـــن الف�سالء والموؤمنین من 
محافظـــة كركوك، حیث رّكـــز �سماحته في حديثـــه معهم على �ســـرورة بذل الجهود 
الكثیـــرة فـــي �سبیل ن�ســـر تعالیم اأهـــل البیـــت الأطهـــار b، وخدمة النا�ـــس وق�ساء 

حوائجهم وحّل م�ساكلهم.
جمـــع من الإخوة من ح�سینیة بیت العبا�س g من مدينة اأ�سفهان مع عوائلهم، 
واأ�ســـاد �سماحته بالجهود التي يبذلونها في �سبیل اإحیـــاء وتعظیم ال�سعائر الح�سینیة 

المقّد�سة، موؤّكدًا �سرورة تحّمل الم�ساكل والأذى في هذا ال�سبیل.
جمـــع من الإخوة اأع�ســـاء ح�سینیة اأهالـــي كربالء في مدينـــة قرچك في جنوب 

العا�سمة طهران، واأع�ســـاء ح�سینیة اأهالي كربالء في مدينة ري، ورّكز �سماحته في 
 ،b حديثـــه معهم على اأهمیة الإخال�ـــس في العمل هلل تعالى ولأهـــل البیت الأطهار

والتحّلي بالأخالق الح�سنة، بالأخ�ّس في طريق اإحیاء الق�سیة الح�سینیة المقّد�سة.
جمع مـــن الإخوة الن�سطاء في مجال تاأ�سی�س الم�ساجـــد والح�سینیات من مدينة 
جهـــرم التابعـــة لمحافظة �سیـــراز، وا�ستمعوا اإلـــى اإر�ســـادات �سماحتـــه القّیمة التي 
ِ باٍق«، وقال:  ا�ستهّلها �سماحته بالآيـــة المباركة التالیة: »ما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َوما ِعْنَد اهللَّ
مهمـــا يعی�س الإن�سان في هـــذه الدنیا ومهما يعّمر فیها، فاإنـــه بالنتیجة �سیرحل عنها 
ويتركهـــا، لأن الدنیا فانیة وزائلة، وكل ما فیها فـــان، اإّل �سیئًا واحدًا وهو: ما كان هلل 

تبارك وتعالى، فهو الباقي.
جمع مـــن الإخوة الموؤمنین مـــن )اإدارة الأمانـــة العامة للمـــزارات ال�سريفة في 
العـــراق(، فرّحـــب �سماحته بهـــم، واأو�ساهـــم بو�سايا قّیمـــة وقـــال: اإن المع�سومین 
الأربعـــة ع�سر b اأجمعین كانت كل ذّرة من ذّرات حیاتهم نورًا وخیرًا، فحاولوا اأنتم 
اأي�ســـًا اأن تقتدوا بهم bباأن تكون كل ذّرة من ذّرات حیاتكم خیرًا وفي �سبیل الخیر.
ٍة �َسّرًا  ٍة َخْیرًا َيَرُه، َوَمن َيْعَمـــْل ِمْثَقاَل َذرَّ يقـــول القراآن الكريم: »َفَمـــن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

َيَرُه«.

اأع�ساء ح�سینیة اأهالي كربالء في مدينة قرچك في طهران 41.اأ�ساتذة ومدراء مدر�سة دار الزهراء �سالم اهلل علیها الدينیة من تايلندا 7.

.ال�سیخ مرت�سى ال�ساهرودي، وال�سید جمال المرت�سوي، وال�سیخ جعفر الإبراهیمي

جمع من ال�سعراء والرواديد من الهند وباك�ستان 11.

جمع من الإخوة الن�سطاء في مجال تاأ�سی�س الم�ساجد والح�سینیات من جهرم 51.

اأع�ساء ح�سینیة بیت العبا�س �سالم اهلل علیه من اأ�سفهان 31.جمع من الموؤمنین من اأ�سفهان 
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الم�ستب�ســـر بنـــور اأهل البیت b الدكتـــور ع�سام العماد من الیمـــن وتناول مع 
�سماحته الكالم حول التاألیف، حیث ذكر اأنه ب�سدد تاألیف كتاب جديد تحت عنوان: 
»ما بعـــد الوهابیة«، وطلب مـــن �سماحة المرجـــع ال�سیرازيK توجیهاتـــه القّیمة 
بخ�سو�ـــس ذلك، فاأو�ساه �سماحته باأن يّتبع اأ�سلوب القـــراآن الكريم في عر�س تاريخ 

.b وحیاة الما�سین، ودعا له بالموفقیة في خدمة اأهل البیت الأطهار
نجـــل ال�سهید اآية اهلل العظمـــى ال�سید محمد محمد �ســـادق ال�سدر v ف�سیلة 
حّجة الإ�سالم والم�سلمین ال�سید مقتدى ال�سدر مع الوفد المرافق له، فرّحب �سماحة 
 g بال�سیوف الكرام، وقـــال: اإن ق�سیة الإمـــام الح�سین K المرجـــع ال�سیـــرازي
اأّول عا�ســـوراء عام 61 للهجرة انت�سرت عـــن طريق خطبة الإمام ال�سجاد g وخطبة 
ال�سیدة زينبh وعلى امتداد ع�ســـرات ال�سنین �سیئًا ف�سیئًا، فاإذا ا�ستفید من و�سائل 
الإعالم الحديثة في تعريف ق�سیة الإمام الح�سینg خا�سة وفكر وثقافة اأهل البیت 
b عامـــة بالتغطیة العالمیة واللغات الم�ستوعبة، فاإنها تنت�سر عالمیًا وبكل ا�ستیعاب. 
وفـــي ختـــام حديثه اأكـــّد المرجـــع ال�سیـــرازي K على �ســـرورة لملمة �سمـــل الأمة 

ة �سیعة اأهل البیت b، وبالأخ�ّس في العراق الجريح. الإ�سالمیة وخا�سّ
جمع من الموؤمنین اأع�ســـاء )حملة النور الر�سوي( من الأح�ساء، فدعا �سماحته 
لهـــم بقبول الطاعات والزيارات، بعدها ا�ستمعـــوا اإلى كلمة حّجة الإ�سالم والم�سلمین 

ال�سید جعفر ال�سیرازي، تحّدث فیها حول مو�سوع »المتثال لأحكام اهلل تعالى«.

جمـــع مـــن الم�سوؤولین ومـــدراء الأق�سام والعاملین فـــي موؤ�س�سة الر�ســـول الأكرم
s الثقافیـــة التي تعنى بن�ســـر اآراء واأفكار �سماحته K، وا�ستمعـــوا اإلى اإر�سادات 
ُهْم ِلَبْع�ٍس  �سماحته القّیمة التي ا�ستهّلها بالآيـــة المباركة التالیة: »الأِخاّلء َيْوَمِئٍذ َبْع�سُ
َعـــُدوٌّ اإّل اْلُمتَِّقیَن«، وقال: الذين كانوا اأ�سدقاء في الدنیا اأو زمالء عمل، �سیكونون يوم 
القیامـــة اأعداء لبع�س اإّل المتقین الذين اجتنبـــوا الذنوب والمعا�سي وكان ت�سادقهم 
اأو �سداقتهـــم في اهلل وهلل تعالى، وهو ت�ســـادق يوجب الأجر والثواب في الآخرة.وقال 
�سماحتـــه موؤّكـــدًا: اإن التقوى يمكن اإحرازهـــا باأمرين هما الإخال�ـــس وال�سعي. وختم 
Kحديـــث بقولـــه: اإن ن�ساطاتكـــم وفعالیاتكم فـــي الموؤ�س�سة ل �ســـك اأنها م�ستمدة 
مـــن معیـــن اأهل البیـــت الأطهار b، لـــذا اأ�سكركم على مـــا تبذلونه مـــن الجهود وما 
تقّدمونـــه مـــن الأعمال، واأ�ساأل اهلل عـــّز وجّل اأن يمّن علیكم بالمزيـــد من التوفیق في 

هذا الطريق.
جمـــع من الزّوار مـــن اأهالي مدينة نجف اآبـــاد، ورّحب �سماحته بهـــم، ودعا لهم 
بقبول الزيارات والطاعات، ثم ا�ستمعوا اإلى كلمة توجیهیة لحّجة الإ�سالم والم�سلمین 
ال�سید جعفر ال�سیرازي، تحّدث فیها حول مو�سوع »�سرورة التحّلي بالأخالق الح�سنة«، 

راِط اْلَحِمیِد«. ِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا اإِلى �سِ یِّ م�ست�سهدًا بالآية الكريمة: »َوُهُدوا اإَِلى الطَّ
وفـــد من )موؤ�س�ســـة فاطمة الزهـــراء h الخیريـــة التي تعنى بتزويـــج ال�سباب( 
و)المركـــز الثقافي الإ�سالمي( من محافظة كربـــالء المقد�سة. فرّحب �سماحته بهم 

نفحات خبریة

ف�سیلة حّجة الإ�سالم والم�سلمین ال�سید مقتدى ال�سدر  اأع�ساء حملة النور الر�سوي من الأح�ساء 

جمع من الم�سوؤولین والعاملین في موؤ�س�سة الر�سول الأكرم �سلى اهلل علیه واآله الثقافیة 

جمع من الزّوار من اأهالي مدينة نجف اآباد
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واأو�ساهـــم والقائمیـــن والعاملین بالموؤ�س�سة والمركز ببذل الجهـــود في تقديم الأمور 
الثقافیة والخیرية اإلى الموؤمنین كاّفة في كل مكان وبالأخ�ّس في العراق الجريح.

 g جمع مـــن الف�سالء وال�سباب مـــن م�سوؤولي وكادر ف�سائیـــة الإمام الح�سین
الفار�سیـــة، وا�ستمعوا اإلى توجیهات �سماحته القّیمة التي جـــاء فیها: اإن الذين تركوا 
الإمام الح�سین gلم يكونـــوا اأ�سحاب ثبات وا�ستقامة و�سمود، ولم يكونوا يمتلكون 
عزيمـــة ال�ست�سهاد في �سبیـــل اهلل تعالى، وعا�ســـوا بعد ا�ست�سهـــاد الإمام g�سنین 
 g عديـــدة لكنهم عا�سوا نادمیـــن ومتح�ّسرين، اأما الذين بقوا مـــع الإمام الح�سین
وقاتلوا بین يديه فقد فازوا و�سعدوا، وبقى ا�سمهم وذكرهم خالدًا اإلى الأبد. وخاطب

K الح�سور موؤّكـــدًا: اإن الثبات في �سبیل اهلل تعالى اأمر �سروري، وان اهلل تبارك 
ِذيـــَن اآَمُنوا  وتعالـــى قد دعا اإلـــى ذلك ومدح اأهل الثبـــات بقوله عّز وجـــّل: »يا اأَيَُّها الَّ
َ َكِثیرًا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحـــوَن«، اإذن �سّمموا على الثبات  اإِذا َلِقیُتـــْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكـــُروا اهللَّ
وال�ستقامـــة في طريق العمل لالإمام الح�سین gاإلى اآخر العمر، و�سّمموا على اأن ل 

ت�سعفوا اأمام ال�سعوبات، واأن ل تتعبكم الم�ساكل.
جمع من الموؤمنات والموؤمنین مـــن الحّجاج اأع�ساء )حملة الیمامة( من لندن، 
فرّحـــب �سماحتـــه بهـــم، ودعا اهلل العلـــّي القديـــر لهم بقبـــول الزيـــارات والطاعات 
والتوفیق لأداء �سعیرة الحّج باأح�سن نحو، واأن يرجعوا اإلى اأوطانهم �سالمین وغانمین 
بالقبـــول من اهلل تعالـــى وبالتوفیق لل�سالح ولـــكل خیر، ثم ا�ستمعـــوا اإلى كلمة حّجة 

الإ�سالم والم�سلمیـــن ال�سید ح�سین ال�سیرازي، تحّدث فیها حول مو�سوع:»ال�ستعداد 
لالآخرة«.

جمع من الموؤمنین اأع�ساء موكب خّدام اآل محّمدb من مدينة النجف الأ�سرف، 
وجمـــع من الموؤمنیـــن من محافظة الديوانیـــة، ورّحب �سماحته بهـــم، ودعا اهلل العلّي 

.b القدير لهم بالتوفیق للطاعات ولل�سالحات ولخدمة اأهل البیت الأطهار
اأحـــد وكالء �سماحته في المنطقة ال�سرقیة بال�سعودية حّجة الإ�سالم والم�سلمین 
ال�سیـــخ جـــواد ج�سر، وخـــالل هذه الزيـــارة قّدم ال�سیـــف الكريم ل�سماحتـــه تقريرًا 
موجـــزًا عن ن�ساطاته الحوزوية وعـــن اأو�ساع اأتباع اأهل البیـــتb. واأو�ساه �سماحته 
 ،bب�ســـرورة بـــذل الم�ساعي الحثیثـــة والجهود الكبیرة فـــي ن�سر ثقافة اأهـــل البیت

موؤّكدًا ان الع�سر الحالي هو ع�سر الت�سّیع. 
مديـــر موؤ�س�ســـة ومركـــز الإمام ال�ســـادقg مـــن العا�سمة الأوغنديـــة كمبال، 
ف�سیلـــة ال�سیخ يو�ســـف منیر برفقة عدد مـــن الف�سالء من اأوغنـــدا، ورّحب �سماحته 
بالوفـــد الزائر، وقال في حديثـــه معهم: اإن ممار�سة التبلیغ وهدايـــة النا�س لنور اأهل 
البیـــت b كان في ال�سابق اأمـــرًا �سعبًا ب�سبـــب ُبعد الطريق والظـــروف الأمنیة غیر 
المنا�سبة وقّلة الحرّيات والإمكانات المادية، وبالخ�سو�س في القارة الأفريقیة. واأما 
الیـــوم فبات هذا الأمر �سهاًل ومی�ّسرًا نوعًا ما، وهذا ما يجعل الم�سوؤولیة الملقاة على 

عاتقنا اأكبر واأعظم.

خدمة الق�سية الح�سينية ملك توفيق العلماء
مـــن مواكب العزاء الم�سهـــورة في العراق عزاء طويريج. ويمتـــاز هذا العزاء اأّن 
الم�ساركیـــن فیه ينطلقون �سوب كربالء المقد�سة في يوم العا�سر من محرم الحرام 
مهرولین وهـــم ي�سربون باأيديهم علـــى الروؤو�س، لذا ُتعّد الم�ساركـــة فیه �سعبة على 

بع�س النا�س.
وفي اإحدى ال�سنین وفي يوم عا�سوراء وعندما كان هذا العزاء منطلقًا نحو كربالء 
كان ال�سید بحر العلوم ي�ساهد هذا العزاء لكنه فجاأة التحق بهذا العزاء وبداأ يهرول مع 
المعّزين وي�سرب بیده على راأ�سه. ف�ساأله النا�س: �سیدنا هذا ل يلیق ب�ساأنكم، فقال: لقد 

راأيت مولي الإمام �ساحب الع�سر والزمانf �سمن المعّزين فكیف ل اأ�سارك فیه.
وقـــد كان لل�سید بحر العلـــوم اأخ يدعى ال�سید جواد بحر العلـــوم وكان من فطاحل 
العلمـــاء ويرجـــع ن�سب كثیر من ال�ســـادة الطباطبائیین اإلیه، ومنهـــم المرحوم اآية اهلل 

البروجرديe، وكان كاأخیه قمة في الورع والزهد ولكن كان غیر معروف لدى معظم 
النا�س، حتى اأني �سخ�سیًا وللعقد الرابع من عمري ما كنت اأعلم اأن لل�سید بحر العلوم 
اأخًا هو ال�سید جواد، فهو لم ي�ستهر كما ا�ستهر ال�سید بحر العلوم، وال�سبب في ذلك اأن 
ال�سید بحر العلـــوم كان يولي اهتمامًا كبیرًا لق�سیة عا�سوراء، فقد كانeح�سینیًا بما 

في الكلمة من معنى.
فـــاإذا كان الإمـــام الحّجـــة f بعـــد اأكثر مـــن األف �سنة بعـــد ا�ست�سهـــاد الإمام        
الح�سینg ي�سارك في هذا العزاء، الذي ي�سخر منه البع�س قائاًل: من يقول اإن هذه 
ال�سعائر �سحیحة؟ وما اأدراك اأّن كل الم�ساركین فیه من الم�سّلین والملتزمین �سرعیًا؟ 

وغیرها من التقّولت..
فما اأ�سعف ما يرّدد مثل هذه الأقوال؟

من اإر�سادات �سماحته بجمع من العلماء واأ�ساتذة الحوزة العلمیة، واأئمة الجمعة والجماعة والمبّلغین من 
محافظة اأ�سفهان/ الأربعاء الموافق لل�سابع والع�سرين من �سهر ذي الحجة الحرام 1427 للهجرة.

نفحات خبریة

جمع من الم�سوؤولین والعاملین في موؤ�س�سة الر�سول الأكرم �سلى اهلل علیه واآله الثقافیة 

اأع�ساء موكب خّدام اآل محّمد �سلوات اهلل علیهم من مدينة النجف الأ�سرف

حّجة الإ�سالم والم�سلمین ال�سیخ جواد ج�سر

مدير موؤ�س�سة ومركز الإمام ال�سادق �سالم اهلل علیه من كمبال

ق�س�س و عبر
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 نفحات خبریة
بــكل  الح�سينيــة  ال�سعائــر   :Kال�سيــرازي المرجــع 

اأ�سكالها مقدمات لتحقيق هدف النه�سة الح�سينية
قام بزيـــارة المرجع ال�سیرازيK، جمع من الموؤمنیـــن وال�سباب الن�سطاء في 
المجـــال الديني والثقافـــي، الأع�ساء في ح�سینیة )دار الح�سیـــن g( من مدينة يزد 

الإيرانیة، وا�ستمعوا اإلى اإر�سادات �سماحته القّیمة التي جاء فیها:
ا�سعـــوا اإلى ن�سر حّب الح�سین g، وبعده ن�سر فكر الح�سین �سلوات اهلل علیه، ثم 

ال�سعي للعمل وفقه. فمن جملة م�سوؤولیتنا تجاه ق�سیة الإمام الح�سین g هي اأمران:
الأول: التعريف بالإمام الح�سین g وق�سیته، وجعله علمًا بحیث يراه كل ان�سان 

في �سرق الأر�س وغربها.
الثانـــي: وهو الأهم، بل ُجعل الأمـــر الأول طريقًا اإلیه، فهو متابعة اأهداف الإمام 

.g الح�سین
وقـــال �سماحته: كان ا�ست�سهاد الإمـــام الح�سین g ابتالًء اإلهیـــًا، وكذلك �سهر 

محّرم الحرام في كل �سنة هو ابتالء اإلهي. 
كمـــا كان هدف الإمـــام الح�سین g مـــن نه�ستـــه المقّد�سة اإنقـــاذ النا�س من 
الجهالـــة وال�ساللـــة وال�سك والرتیاب. فعلـــى كل فرد منكم وبمقـــدار ا�ستطاعته اأن 

ي�سعى في تحقیق هذا الهدف.
واأكد K: علیكم بتاأ�سی�س عزاء الإمام الح�سین g وت�سجیع اإقامته بمختلف 
�سون في معرفة الحالل والحرام ـ  اأ�سالیبـــه واأ�سكاله الم�سروعة، والفقهـــاء المتخ�سّ
وهم مراجع التقلید ـ ُيحّددون ما هو جائز منها وح�سب، ول ينبغي ال�ستماع لغیرهم، 
اأو القول دون علـــم. فعّظموا ال�سعائـــر الح�سینة وابنوا الح�سینیـــات واأقیموا مجال�س 
العزاء والمواكب وان�سئـــوا الهیئات وعّمموا مظاهر الحـــزن والبكاء، تحظوا بجوامع 

ال�سعادة في الدنیا والآخرة.
اإن مجال�ـــس العزاء والبكاء وما يكتـــب وين�سر ونحو ذلك فیمـــا يرتبط بالق�سیة 
الح�سینیة المقد�سة، هي كّلها مقدمات لتحقیق هدف الإمام الح�سین gمن نه�سته 

المقّد�سة.

المرجع ال�سيــرازيK: اإنفاق العلم اأهم من اإنفاق 
المال، فالعلم یزكو بالإنفاق

قام بزيارة �سماحتهK الداعیة الإ�سالمي الدكتور محمد التیجاني ال�سماوي 
برفقة اأحد الم�ستب�سرين بنور اأهل البیتb من تون�س وهو من ذرية ال�سادة الكرام 
من ر�سول اهللs، فرّحب �سماحتـــه بال�سیفین الكريمین، وتبادل الكالم حول بذل 
الجهـــود فـــي ن�سر معارف اأهـــل البیتb، والم�ستجـــدات في مجـــال التاألیف، فذكر 
التیجانـــي اأنه في �سدد تاألیـــف كتابین، الأول تحت عنوان: »�سامـــري الأمة« والثاني: 

»ماخطبك يا�سامري؟«.
ثم تحّدث �سماحة المرجعK، وقال:

عندنـــا عاِلم فـــي ما�سي التاريخ، اأي قبـــل 700 �سنة تقريبًا، وهـــو ال�سهید الأول 
محمـــد بن مّكـــي العاملي v. وهو عالم جلیـــل القدر، وله موؤلفـــات عديدة. كان له 
بنـــت واحدة وابنـــان، وهم: محّمد وعلـــّي وفاطمة. وكانت ابنته فاطمـــة تدر�س عنده 
علـــوم اآل محمدb. وبعد ا�ست�سهـــاد هذا العالم الجلیل، تـــرك دارًا و�سیعة ومقدارًا 
مـــن الأموال، فقالـــت البنت لأخويها: اجعلـــوا كتب اأبي لي، وخـــذوا الباقي كّله لكما. 
فقبـــال اقتراحهـــا، وكان نتیجة ذلك اأن �ســـارت البنت عاّلمة زمانهـــا، وكان العلماء 

يق�سدونها في حّل الم�ساكل العلمیة، ولّقبت هذه المراأة الجلیلة ب�ِسْت الم�سايخ.
واأ�ســـاف �سماحتـــه: اإن زيد بن ثابت خّلف الكثیر مـــن الذهب، وخّلف عثمان بن 
عفان تـــالل من الذهب والأموال، وكذلـــك خّلف طلحة والزبیر الكثیـــر من الأموال، 
فمـــات ذكرهم في التاريخ، اأما اأبوذر الغفاري ر�سوان اهلل تعالى علیه لم يترك حتى 

درهمًا واحدًا، لكنه قّدم وعمل هلل ولأهل البیتb فخّلده التاريخ.
وختـــم المرجع ال�سیـــرازيK حديثه بقولـــه: اإن اإنفاق العلم اأهـــم من اإنفاق 

المال، لأن العلم يزكو بالإنفاق.

المرجع ال�سيرازيK: العراق مقبل علی غد م�سرق
قـــام بزيـــارة �سماحتـــهK ، وفد مـــن )المجل�ـــس ال�سیا�سي للعمـــل العراقي( 
تراأ�ســـه الأ�ستاذ اأبـــو جواد العطـــار والأ�ستاذ ال�سیخ مقـــداد البغدادي. وقـــّدم الوفد 
الزائر ل�سماحتـــه تقريرًا موجزًا عن العراق، حیث ا�ستعر�ســـوا الأو�ساع في العراق، 
كم�ساكل تاأّخر ت�سكیل الحكومة وم�ساّرها، وم�ساكل الخدمات الجتماعیة والإن�سانیة 

والقت�سادية وغیرها.
بعدها ا�ستمع الوفد اإلى توجیهات �سماحة المرجع ال�سیرازي K، حیث بارك 
�سماحته لل�سیوف الكرام هـــذا الم�سروع، واأبدى تفاوؤله الكبیـــر بالم�ستقبل الم�سرق 

للعراق ول�سعبه الجريح والأبّي وقال:
اإن مـــا يجري حالیًا في العراق هو �سريبة الحرية التي حرم منها العراق و�سعبه 
الأبـــّي طوال الحقبـــة ال�سوداء التي مـــّرت به. فالمنطقة، بـــل العالم كّلـــه تاأّثر بتغّیر 

الو�سع في العراق بعد �سقوط الطاغوت.
 .b وقـــال �سماحتـــه: اإن العـــراق يحظى باأهمیة كبیـــرة لنا لأنه بلد اأهـــل البیت
فالعـــراق عراق الم�ساهد المقد�سة... عراق علـــّي والح�سین والجوادين والع�سكريین 
والحجـــة المنتظر b. لذلك فاإن اأي اأذى يلحق بالعراق مهما كان �سغیرًا فاإنه يتاألم 
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لـــه كل موؤمـــن في اأي بقعة مـــن بقاع العالم، كمـــا اأن اأي خیر يلحقه يفـــرح كل موؤمن 
اأي�سًا. 

و�ســـّدد �سماحتـــه قائاًل: اإن مـــن اأهّم الأمور التـــي تم�س الحاجة اإلیهـــا الیوم في 
العـــراق، الذي خّلف عقـــودًا �سوداء بما للكلمة مـــن معنى، والمقبل علـــى غٍد م�سرق 

اإيماني واأخالقي، هو اأن يتبّنى العراقیون جمیعًا ثقافة التعاي�س.
وعّقـــب �سماحته بقولـــه: ي�ستطیع كل فـــرد ـ وكل اأمة ـ اأن يوفق فـــي عمله، ح�سب 
ا�ستنباطـــي من القراآن الكريم واأحاديث اأهل البیت b، اإذا و�سع ن�سب عینیه ثالثة 

اأمور، هي: 
اأوًل: ل للیاأ�ـــس، ثانیـــًا: ل للتحّیر،ثالثـــًا: نعـــم للم�ساكل.للعـــراق ول�سعبه الجريح 

والأبّي وقال:
اإن مـــا يجري حالیًا في العراق هو �سريبة الحرية التي حرم منها العراق و�سعبه 
الأبـــّي طوال الحقبـــة ال�سوداء التي مـــّرت به. فالمنطقة، بـــل العالم كّلـــه تاأّثر بتغّیر 

الو�سع في العراق بعد �سقوط الطاغوت.
 .b وقـــال �سماحتـــه: اإن العـــراق يحظى باأهمیة كبیـــرة لنا لأنه بلد اأهـــل البیت
فالعـــراق عراق الم�ساهد المقد�سة... عراق علـــّي والح�سین والجوادين والع�سكريین 
والحجـــة المنتظر b. لذلك فاإن اأي اأذى يلحق بالعراق مهما كان �سغیرًا فاإنه يتاألم 
لـــه كل موؤمـــن في اأي بقعة مـــن بقاع العالم، كمـــا اأن اأي خیر يلحقه يفـــرح كل موؤمن 

اأي�سًا. 
و�ســـّدد �سماحتـــه قائاًل: اإن مـــن اأهّم الأمور التـــي تم�س الحاجة اإلیهـــا الیوم في 
العـــراق، الذي خّلف عقـــودًا �سوداء بما للكلمة مـــن معنى، والمقبل علـــى غٍد م�سرق 

اإيماني واأخالقي، هو اأن يتبّنى العراقیون جمیعًا ثقافة التعاي�س.
وعّقـــب �سماحته بقولـــه: ي�ستطیع كل فـــرد ـ وكل اأمة ـ اأن يوفق فـــي عمله، ح�سب 
ا�ستنباطـــي من القراآن الكريم واأحاديث اأهل البیت b، اإذا و�سع ن�سب عینیه ثالثة 

اأمور، هي: 
اأوًل: ل للیاأ�س، ثانیًا: ل للتحّیر،ثالثًا: نعم للم�ساكل.

 

م�سوؤول موؤ�س�سة الإمام الح�سينg با�سطنبول
قام بزيارة �سماحة المرجع ال�سیرازيK حّجة الإ�سالم ال�سیخ محمد �سجاد 
م�ســـوؤول موؤ�س�سة الإمـــام الح�سین g في مدينـــة ا�سطنبول التركیـــة. وبعد اأن قّدم 
ال�سیـــف تقريرًا عن اأهم فعالیات ون�ساطات الموؤ�س�سة، وعن اأو�ساع اأتباع اأهل البیت 
 Kفي تركیا، وعن اأمور التبلیغ والدرا�سة الحوزوية، اأو�ساه المرجع ال�سیرازي b
باإر�سادات قّیمة، حیث قالK: يجدر بكم اأن ت�سعوا اإلى تاأ�سی�س المدار�س العلمیة 
لتعلیـــم علـــوم اأهل البیـــت b التي هي علـــوم الإ�ســـالم، للرجال والن�ســـاء بالأخ�ّس 
لل�سبـــاب وال�ساّبـــات، واأن يقـــوم الرجال بـــاإدارة مدار�س الرجـــال، والن�ســـاء باإدارة 
مدار�ـــس الن�ساء. وحاولـــوا اأن تبذلوا ق�ســـارى جهدكم بهذا ال�ســـدد، و�سیكون اهلل 

.fتعالى بعونكم، وترعاكم رعاية مولنا الإمام المهدي الموعود
كما علیكم اأن تهتمـــوا بالجانب الثقافي والإعالمي باأن تقوموا باإ�سراك ال�سباب 
والموؤمنیـــن بتاأ�سی�س موؤ�س�سات اإعالمیة لإ�سدار المجالت وال�سحف الإ�سالمیة، لما 

لالإعالم من دور موؤّثر وبالغ في تعلیم النا�س وتثقیفهم.
 s هذا، وقام ف�سیلة ال�سیخ محمد �سجاد بزيارة مقّر موؤ�س�سة الر�سول الأكرم
 K الثقافیـــة التي تعنى بن�ســـر اآراء واأفكار وتوجیهات �سماحـــة المرجع ال�سیرازي

واّطلع على فعالیاتها واأعمالها واأق�سامها وانتاجاتها.
جديـــر بالذكر، اأن موؤ�س�ســـة الإمام الح�سین g في مدينـــة ا�سطنبول التركیة، 
هـــي موؤ�س�سة دينیة ـ ثقافیة ـ علمیة ـ اجتماعیة ـ خیريـــة، تاأ�ّس�ست �سنة 1426 للهجرة 
انطالقـــًا مـــن توجیهات المرجـــع ال�سیـــرازي K، وباإ�سراف واإعانـــات مبّرة �سید 
ال�سهـــداءg بالكويت. وبداأ العمـــل فیها ر�سمیًا �سنة 1430. ومـــن ن�ساطاتها: اإقامة 
المجال�ـــس فـــي كل المنا�سبات الدينیـــة، وعقـــد دورات لتدري�س العقائـــد الإ�سالمیة 
وتف�سیـــر وتجويـــد القـــراآن الكريـــم، واإقامـــة برنامـــج �سیفي فـــي كل �سنـــة للطالب 
ال�سبـــاب، واإقامة زيارات تبلیغیة ـ تفقدية لبیوت عوائل اأتباع اأهل البیت b وغیرهم 
وخ�سو�ســـًا العوائل المتعّففـــة، وتوزيع اإعانات مختلفة للمحرومیـــن والم�ست�سعفین، 

واإقامة �سفرات لزيارة المراقد الطاهرة لأهل البیت b بالعراق واإيران و�سوريا.

 م�سوؤولوا مكتب قناة الزهراءh با�سطنبول 
قام بزيارة �سماحتهK جمع من الأفا�سل من م�سوؤولي مكتب قناة     الزهراء 

h   في ا�سطنبول التركیة. 
بعـــد اأن رّحب �سماحته بهم، قـــّدم اأحد ال�سیوف الكرام ف�سیلـــة الأ�ستاذ ال�سیخ 
جـــواد اإ�سالمـــي تقريرًا موجـــزًا عن اأو�ســـاع اأتباع اأهـــل البیتb  فـــي تركیا، وعن 
فعالیـــات وبرامج مكتب القناة فـــي ا�سطنبول، فكان مما ذكره اأنـــه قال: لقد جئتكم 
محّمـــاًل ب�سالم العلماء في تركیة. واأمـــا بالن�سبة لعمل قناة الزهـــراءh الف�سائیة، 
فاإنهـــا وببث البرامـــج الخا�سة بتعريف �سیـــرة وثقافة وتعالیم اأهـــل البیتb باللغة 
التركیـــة كان لهـــا تاأثیر كبیر علـــى الناطقین باللغـــة التركیة في تركیـــا واآذربايجان 

 نفحات خبریة
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واإيـــران وغیرهـــا من الـــدول، وبالأخ�ّس على جیـــل ال�سباب وهدايتهم اإلـــى نور اأهل 
.b البیت

وحـــول ال�سعائـــر الح�سینیة في تركیا قـــال: اإن الماليیـــن من اأتبـــاع اأهل البیت 
b في تركیـــا يقومون باإحیاء ال�سعائر الح�سینیة وذكـــرى ا�ست�سهاد الإمام الح�سین 
g، بحما�ـــس وح�سور منقطعي النظیر، وي�ساركهم في ذلك الكثیر من اإخواننا من 
العلويیـــن واأهل العامة. وفي ذكرى عا�سوراء لل�سنة الهجرية الجارية )1432( قامت 

خم�سون قناة ف�سائیة ومحلیة تركیة ببث مرا�سیم اإحیاء ذكرى عا�سوراء.
 ،Kبعدها ا�ستمع ال�سیـــوف الكرام اإلى توجیهات �سماحة المرجع ال�سیرازي

التي جاء فیها:
اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يعینكم فیما تقومون به واأن ت�سملكم رعاية مولنا الإمام �ساحب 
الع�سر والزمانf، وهذه الأعمال والن�ساطات التي تقومون بها واأمثالها، هي التي تبقى 
 bلالإن�سان، فالدنیا فانیة وكل �سيء فیها فان اإلّ ما كان هلل عّز وجّل ولأهل البیت الأطهار
، واإن �ساء اهلل تعالى تت�سع فعالیاتكم، وتت�سع التغطیة الإيمانیة لقناة الزهراء h، واعلموا 
اأن ما تقومون به في تعريف �سیرة اأهل البیتb ون�سر تعالیمهم هو توفیق عظیم. وعلیكم 
بالتحّلي بالأخالق الح�سنة، وبالإخال�س هلل تعالى فیما تقومون به، وبالجّد والجتهاد.

جدير بالذكـــر، اأن قناة الزهراءh الف�سائیة باللغة التركیة، هـــي اولى  قناة دينیة، 
�سیعیـــة، م�ستقّلة، تاأ�ّس�ست منذ �سنتین بنـــاء على توجیهات �سماحة المرجع ال�سیرازي 
K، لتغطي ببّثها الدول التي ي�سكنها الناطقین باللغة التركیة والآذرية وغیرها من 

الدول.

وفود علمائية – �سيا�سية من الب�سرة
قـــام بزيارة �سماحتهK جمع مـــن الإخوة العراقیین مـــن الف�سالء وال�سخ�سیات 
مـــن محافظة الب�سرة، �ســـّم: وفد من مكتب ال�سید ال�سهیـــد ال�سدرv، ووفد من 
مكتب جماعـــة العلماء، ووفد من الوقـــف ال�سیعي وال�سّني، ووفـــد من مكتب الحزب 
الإ�سالمـــي. وبعد اأن رّحـــب �سماحته بال�سیوف الكرام اأ�سار فـــي حديثه اإلى �سرورة 
وحدة الكلمـــة، والتحّلي بثقافة التعاي�ـــس، ولملمة ال�سمل العراقـــي، والهتمام بجیل 
ال�سباب وذلك لبناء عراق جديد حّر وم�ستقّل، ينعم بالرفاه والتقّدم وال�سالم. ورّكز 
�سماحتـــه في حديثـــه اأي�سا على الهتمام ب�سبـــاب العراق الجريح وقـــال: ا�سعوا اإلى 
بـــذل ق�سارى جهودكم في رعاية ال�سباب وتربیتهم تربیة �سلیمة م�ستمدة من تعالیم 
القـــراآن الكريم واأهـــل البیت الأطهارb، والعمل على ق�ســـاء حوائجهم وم�ساكلهم، 
ول تتوانوا فـــي هذا الأمر حتى ي�سلم ال�سباب من مكائد التیارات المنحرفة، والفرق 
ال�سالة الباطلة، والأفـــكار الفا�سدة الأجنبیة، فاإن الهتمام بال�سباب يعني الهتمام 

بم�ستقبل العراق.\

نفحات خبریة
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القائــد ال�ســيا�سي: الإمام عـلّيg اإنمـوذجًا
   �سبـــكة النبـاأ

ال�سیا�سة بحر عمیق، ل يمكن اأن يخو�سه كل من يرغب في ذلك، بل 
لبد اأن تتوافر فیه موا�سفات خا�سة، تمّكنه من النجاح في اأداء دوره، لكي 
في ظل  ولكن  ي�سو�سهم،  الذين  النا�س  ور�سا  اأوًل،  تعالى  اهلل  ر�سا  يك�سب 
التركیب النف�سي الغرائزي المتداخل للنف�س الب�سرية، �سیكون من ال�سعب 
تت�سف �سخ�سیته  لم  ما  بنجاح  القیادية  يحّقق وظیفته  اأن  ال�سیا�سي  على 

بال�سفات التي ت�ساعده على النجاح. 
يقول �سماحة المرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سید �سادق الح�سیني 

ال�سیرازي K في كتابه الثمین المو�سوم بـ»ال�سیا�سة من واقع الإ�سالم«:
ل  عري�س  عمیق  وبحر  الأطراف،  مترامي  وا�سع  بحث  )ال�سیا�سة 
النا�س في  �سوؤون  اإدارة  كیفیة  القلیل.. فهي  القلیل  اإّل  و�سواحله  يبلغ غوره 
والفتراق،  والجتماع  والرخاء،  وال�سّدة  والعطاء،  والأخذ  والحرب،  ال�سلم 
واألوانهم،  اأ�سكالهم،  في  يختلفون  كما  النا�س  اأن  علمنا  واإذا  ذلك.  وغیر 
اأذواقهم، وعقولهم، وعواطفهم. ويختلفون  ولغاتهم.. كذلك: يختلفون في 
ونظراتهم،  خلفیاتهم،  في  يختلفون  وتحلیلهم.  وفهمهم،  اإدراكهم،  في 
ومعطیاتهم. فبین �سباب ل ثقة لهم بفكر ال�سیوخ. وبین �سیوخ ل ثقة لهم 
هذا  في  والتجاهات..  والمیول،  الأهواء،  تلعب  هنا  ومن  ال�سباب.  بتجّلد 
وغیر  ال�سعود،  على  وتنازع  وغبطة،  ح�سد،  بین  الفّعالة  اأدوارها  المجال 

ذلك الكثیر.. والكثیر.. والكثیر..(.
القیادي،  ال�سیا�سي  الإن�سان في دوره  اأن ينجح  ال�سبب ليمكن  لهذا 
التحكم بنف�سه وقیادتها، بدًل من  القدرة في  ما لم يح�سل م�سبقًا على 
والتحّكم  نف�سه  زمام  بم�سك  القائد  ف�سل  اإذا  بمعنى  العك�س،  يحدث  اأن 
ما  و�سرعان  لل�سلطة،  عبد  اإلى  ويتحّول  قطعًا  �سیف�سل  فاإنه  برغباتها، 
والحزبیة،  والعائلیة  ال�سخ�سیة  م�سالحه  �سوى  ليعرف  طاغیة،  ي�سبح 

ال�سحايا! ماليین  ح�ساب  على  ذلك  تحّقق  لو  حتى 
له  يّتخذ  اأن  الإ�سالمیة  الدول  في  المعا�سر  لل�سیا�سي  لبد  ولهذا 
القیادية الخالقة  واأمامنا التجربة  اإنموذجًا يتعلم منه وي�سیر على خطاه، 
في  والتبّحر  ودرا�ستها  بها  الأخذ  يمكن  اإذ   g علّي  الموؤمنین  لأمیر 
مناهجها لكي يت�سّنى لل�سیا�سي المعا�سر تحقیق وظائفه اإزاء النا�س، يقول 

�سماحة المرجع ال�سیرازي K في هذا ال�سدد بكتابه نف�سه:
)كانت �سیا�سة اأمیر الموؤمنین g العملیة خیر در�س للقادة وللم�سلمین 
في تطبیق حیاتهم العملیة ال�سیا�سیة علیها، كما كان ذلك بالن�سبة لر�سول 

.)d اهلل
حالة  هي  ال�سیا�سي  يّتخذها  اأن  ينبغي  التي  الجوهرية  الخطوة  ولعل 

من  ومعیته  وذويه  نف�سه  على  الآخر  وتف�سیل  الذات  ونكران  الإيثار 
بالقائد وتدفعه  التي تطیح  الدنیوية  ونبذ المتیازات  اأو غیرهم،  الحا�سیة 
بالطرق  الدنیا  حّب  من  النف�س  فتح�سین  اأبى،  اأم  �ساء  الح�سی�س  نحو 
الالم�سروعة هو ال�سور الح�سین الذي يحمي القائد ال�سیا�سي من ال�سقوط 
والف�سل في اأدائه لمهامه، في هذا المجال يقول �سماحة المرجع ال�سیرازي 

:K
وما  الدنیا  من   g طالب  اأبي  بن  علي  الإمام  عند  اأهون  كان  )ما 
والأكل،  والق�سور،  واللبا�س،  والفر�س،  وال�سلطة،  والحكم،  فالمال،  فیها. 

وال�سرب.. كلها عند علي g ل �سيء، اإّل بمقدار الحاجة ال�سرورية(.
فحین توؤول الأمور والأموال للقائد وت�سبح بین يديه وطوع رغباته، هنا 
لبد له من الحذر من هذا الفخ، ولبد له من مراعاة حقوق الرعیة، فالمال 
اأو بدفع  العام هو حق لالأمة ولعامة النا�س، والتجاوز علیه من قبل القائد 
منه، اإنما يمثل خطوة اأولى وخطیرة نحو النزلق في مهاوي الف�سل الذريع، 
المتحان  هذا  في  ال�سقوط  عن  النموذج  القائد  يتعّفف  اأن  يجب  لهذا 
الع�سیر، وقد ذكر �سماحة المرجع ال�سیرازي K بكتابه نف�سه حول هذا 

المو�سوع قائاًل:
الكوفة  بین   g الموؤمنین  اأمیر  الإمام  اأكثر ق�ساها  اأو  �سنوات  )اأربع 
والب�سرة، وهو الرئی�س الأعلى للبالد الإ�سالمیة الوا�سعة الأطراف. خالل 
ياأخذ  ولم  لنف�سه،  ثیابًا  الم�سلمین  مال  من  ي�ستر  لم  الطويلة  المدة  هذه 
من اأموال الب�سرة والكوفة �سیئًا لذلك. بل ظل على ثیاب المدينة كل هذه 
المّدة الطويلة، اإّل اإذا ا�سترى من عطائه الخا�ّس كاأ�سعف م�ست�سعف من 

م�سلم اآخر في طول البالد الإ�سالمیة وعر�سها(.
التي  هي  عمومًا  القادة  اأو  للحاكم  النف�س  ردع  على  القدرة  هذه  اإن 
تمنحهم النجاح ومحّبة النا�س وثقتهم، فكلما كانو اأكثر زهدا بمزايا الحیاة 
وال�سلطة، كلما كانوا اأكثر �سمّوا وتقديرًا من قبل الأمة واأكثر قربًا اإلى اهلل 
تعالى، ولهم في �سخ�سیة و�سیرة الإمام علّي g اإنموذجًا خالدًا في هذا 

المجال، اإذ يقول المرجع ال�سیرازي K في كتابه القیم نف�سه:
الإ�سالم،  وبف�سل  الم�سلمین  بالد  الخیرات  عمت  الذي  الوقت  )في 
وكانت  الطیبات.  من  نعیم  في  يرفلون  الم�سلمین  وغیر  الم�سلمون  فكان 
من  م  المنعَّ اإّل  بها  تجد  ل  ـ   g الموؤمنین  اأمیر  الإمام  عا�سمة  ـ  الكوفة 
الإ�سالمیة،  البالد  و�سید  الكوفة،  �سید  تجد  الظرف  هذا  مثل  في  النا�س. 

وزعیم الإ�سالم: اأمیر الموؤمنینg ل ياأكل حتى ما ياأكله اأدنى النا�س(.

من روؤى المرجعية
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تتهافـــت قلوب الموؤمنین في �سرق الأر�س وغربهـــا في كل عام نحو مدينة الر�سول الأكرم 
ا�ِس  ْن ِفي النَّ d لأداء فري�ســـة الحـــّج، ملّبیة نـــداء الباري عّز وجّل حیـــث يقول تعالـــى: »َواأَذِّ
اِمـــٍر َياأِْتیَن ِمـــْن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیـــٍق ِلَی�ْسَهُدوا َمَناِفـــَع َلُهْم«. ومن  ِباْلَحـــجِّ َياأُْتـــوَك ِرَجـــاًل َوَعَلى ُكلِّ �سَ
اأهـــم م�ساديـــق تحقیق المنفعـــة ما تقوم به بعثـــات الحّج الدينیـــة التي تتوا�سل مـــع الحجیج 
بكافـــة األوانهم ومذاهبهـــم، وتزويدهم بكل ما يحتاجونـــه من مطبوعات اإر�ساديـــة وتوجیهیة 

خـــرة. تمـــام منا�سكهـــم لتحـــل المنفعـــة علیهـــم دنیـــًا واآ ت�ساعدهـــم فـــي اإ
كمـــا تقـــوم ال�سخ�سیـــات الدينیة الممثلـــة لهـــذه البعثات بالتوا�ســـل مع بع�سهـــا البع�س 
لمناق�ســـة الم�ستجدات على ال�سعید الإ�سالمي عامـــة والو�سع ال�سیعي خا�سة، وتداول الآراء 
بمـــا ي�ستجـــد من م�سائـــل تخت�س باأعمـــال الحّج وغیرهـــا. وبهـــذا التوا�سل بیـــن العلماء في 
بعثـــات الحـــّج تتحقق الفائـــدة من هذا التجمـــع الإيماني في مدينـــة منقذ الب�سريـــة الر�سول 
الأكـــرم d، ومّكـــة المكّرمـــة التي تحت�سد فیهـــا الجمـــوع الإيمانیة في موؤتمـــر عالمي لأداء 

منا�ســـك الحـــّج.
من هنا كانـــت بعثة �سماحة المرجع ال�سیرازي K اإحدى اأن�ســـط البعثات الدينیة التي 
تبـــداأ ن�ساطاتها مبكرًا با�ستقبال الزّوار واإقامة برامج دينیـــة وتوعوية متنوعة واإقامة ال�سالة 
جماعـــة، وغیر ذلـــك. وبف�ســـل اهلل تعالى وف�ســـل ر�سوله الأكـــرم واآله الطاهريـــن b قامت 
بعثـــة المرجـــع ال�سیرازيK في مو�ســـم الحّج ل�سنـــة 1431 للهجرة برعايـــة حّجة الإ�سالم 

لیكـــم اأهمهـــا: والم�سلمیـــن ال�سیـــد ح�سیـــن ال�سیـــرازي بن�ساطـــات عديـــدة، اإ
زیارة بعثات المراجع

زيـــارة العلماء والف�سالء وزيارة بعثات المراجع الأعـــالم: ال�سیخ الَعمري، ال�سیخ الیعقوبي 
وال�سیخ الخرا�ساني وال�سیخ ال�سافي الكلبايكانـــي وال�سید ال�سی�ستاني، وال�سید الحكیم، وال�سید 
ح�سیـــن ال�سدر، وال�سیـــخ نا�سر المكارم، وال�سیـــد الأردبیلي، وال�سید كاظـــم الحائري، وال�سیخ 
ب�سیر النجفي، وال�سید عّز الديـــن الزنجاني، وال�سید المدّر�سي، وال�سید عالء الغريفي، وال�سیخ 
المحّقق الكابلـــي، وال�سیخ الفیا�س، وال�سیخ الهمداني، وال�سیخ عبـــد المهدي الكربالئي الأمین 

العام للرو�سة الح�سینیة بكربالء المقد�سة.

Kفعاليــات بعثـة المـــرجع ال�سيــرازي
في مو�سم الحّج ل�سنة 1431 للهجرة

Kزيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�سیرازي

Kزيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�سیرازي

Kزيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�سیرازي

Kزيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�سیرازي

Kزيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�سیرازي
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Kفعاليــات بعثـة المـــرجع ال�سيــرازي
في مو�سم الحّج ل�سنة 1431 للهجرة

gاإحياء اأمر اأهل البيت
وفـــي مجـــال تعظیـــم واإحیاء �سعائـــر اأهل بیـــت النبـــّوة b اأقامـــت البعثة فـــي المدينة 
المنـــوّرة ومّكة المكّرمـــة المجال�ـــس الح�سینیة باللغـــات العربیة والفار�سیـــة والأوردية، كان 
منهـــا: مجل�ـــس عزاء بمنا�سبة ذكـــرى ا�ست�سهاد الإمـــام محّمد بن علي الجـــواد g. وجل�س 
بمنا�سبـــة ذكرى ا�ست�سهـــاد الإمام محمد الباقر g، اإ�سافة اإلـــى مجال�س اأخرى لمنا�سبات 
عديـــدة. وح�سر هذه المجال�ـــس مندوبوا المراجـــع والعلماء وجموع غفیرة مـــن حّجاج بیت 
اهلل الحـــرام مـــن مختلف نقـــاط العالـــم. وكان من الخطبـــاء الذين ارتقـــوا المنبر في هذه 

المجال�ـــس: 
حجـــة ال�ســـالم والم�سلمین ال�سیـــخ مرت�سى ال�ساهـــرودي، وحجة ال�ســـالم والم�سلمین 
ال�سیـــخ ح�ســـن الخويلدي، وحجـــة ال�ســـالم والم�سلمین ال�سیـــد م�سطفـــى القزويني، وحجة 
ال�ســـالم والم�سلمیـــن ال�سیخ �سیاء الزبیـــدي، وحجة ال�سالم ال�سیـــخ زهیر الأ�سدي، وحجة 
ال�ســـالم ال�سیخ محمد الدماوندي، وحجة ال�ســـالم ال�سید المو�سوي، وحجة ال�سالم ال�سید 
محمد النـــّواب، وحجة ال�سالم ال�سید ح�سمت الواعظي ، وحجة ال�ســـالم ال�سیخ الفا�سلي.

ا�ستقبال الزّوار والحّجاج
قـــام بزيارة البعثة بالمدينة المنـــّورة ومّكة المكّرمة العديد مـــن ممثلي ومندوبي المراجع 
الأعـــالم، والعلماء والم�سوؤولیـــن الر�سمیین، وف�ســـالء الحوزة العلمیـــة، وال�سخ�سیات الدينیة 
والثقافیـــة والإعالمیة واأ�سحاب الموؤ�س�سات المختلفة، وجمع غفیر من حّجاج بیت اهلل الحرام 
والموؤمنین من العـــراق، والكويت، وكندا، وتركیا، والهند، و�سوريـــا، ودولة النیجر، والبحرين، 

وال�سعودية، ولبنان، وبريطانیا، واأمیركا، وباك�ستان، واإيران، واأفغان�ستان، وك�سمیر، و... .
افتتاح فرع اآخر للبعثة بمّكة

وعلـــى �سعیـــد التوا�سل بین البعثـــات الأخرى ولكثرة توافـــد الزائرين والحّجـــاج تم افتتاح 
فـــرع ثاني لبعثة �سماحة المرجع ال�سیـــرازيK بمّكة المكّرمة في )حي المعابدةـ  جنب ج�سر 
الم�ساة( وتّم ا�ستقبال العديد من الوفود من بعثات الحّج والزّوار من �سائر اأقطار العالم، وتقديم 

العديد من الن�ساطات والفعالیات الدينیة والثقافیة ونحو ذلك لحّجاج بیت اهلل الحرام. 

Kزيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�سیرازي

Kزيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�سیرازي

Kزيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�سیرازي

زيارة ال�سید الح�سین ال�سیرازى لبعثة المرجع الكلبايكانى

زيارة ال�سید الح�سین ال�سیرازى لبعثة المرجع الخرا�سانى �سالة الجماعة باإمامة ف�سیلة ال�سید ح�سین ال�سیرازي
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تفّقد الحّجاج والتوا�سل معهم
وفـــي اإطار اللقـــاءات والتوا�سل مع حّجاج بیت اهلل الحـــرام قام نجل المرجع 
ال�سیـــرازي K حجـــة الإ�ســـالم والم�سلمیـــن ال�سید ح�سیـــن ال�سیـــرازي بزيارة 
العديـــد من حمـــالت الحّجاج فـــي مّكه المكّرمـــة، واألقى بجموع حّجـــاج الحمالت 
 ،g كلمـــات توجیهیة واإر�ساديـــة قّیمة، ومن هذه الحمالت: حملـــة الح�سن الزكي
حملـــة الحّجـــاج العراقین، حملـــة ال�سیخ جعفر، قافلـــة اأم البنیـــن h، وحملة نور 
الزهـــراء h، وحملة الغدير، وحملة البیان، وحملـــة ال�سفا، وحملة البیت العتیق، 

.g وحملـــة الكاظـــم
ندوات في البعثة

من جانب اآخر، ولأجل تنمیة الوعي والفكر والعمل في مجالت التبلیغ والهداية 
والإر�ســـاد والإدارة وغیرها، اأقیم في بعثة �سماحة المرجع ال�سیرازيK بالمدينة 
المنـــّورة �سبـــاح كل يوم ندوات مختلفة �ســـارك فیها ال�سادة الف�ســـالء في البعثة مع 
العاملین فیها. وكان من عناوين الندوات: المبّلغ ما له وما علیه و�سبل دعمه معنويًا، 
واأهمیة تطوير المجال�س الح�سینیة ومالحظة لغة الع�سر، والمدير الناجح والحاجة 
اإلى ثقافـــة الإدارة، والإدارة الناجحة وثقافة الن�سطـــار، و�سبل ن�سر فكر اأهل البیت 
الأطهار �سلوات اهلل علیهم عالمیًا، والَمَدنیـــة في البالد ال�سیعیة، والمجتمع وثقافة 

الأهم والمهم.

كلمة ال�سیح ال�ساهرودى باإحدى الحمالت

�سالة الجماعة باإمامة ف�سیلة ال�سیخ الحــائرى

كلمة ال�سید ح�سین ال�سیرازي باإحدى الحمالت

اإحدى مجال�س العزاء في البعثة

�سالة الجماعة باإمامة ال�سید الفاطمي
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ن�ساطات اأخرى
من جانب اآخر، كان لبعثة �سماحة المرجع ال�سیرازي K في المدينة المنّورة 

ومّكة المكّرمة ن�ساطات وفعالیات عديدة اأخرى، كان منها:
• اأقیمـــت فـــي البعثة بمّكة المكّرمة كل يوم �ســـالة ال�سبح والظهر والع�سر 
والمغـــرب والع�ســـاء جماعـــة بح�ســـور جمـــوع غفیـــرة مـــن الم�سّلیـــن مـــن مختلف 
البلـــدان، وكانـــت كل �سالة تقـــام ثالث مّرات في قاعـــة الجتماعـــات وباحة البعثة 

لكثرة الم�سّلین.
g بمولتنـــا ال�سیدة فاطمة  الموؤمنین  اأمیر  الإمـــام  • بمنا�سبـــة ذكرى زواج 
الزهراء h، اأقیم في البعثة بمّكة المكّرمة حفاًل بهیجًا ح�سره الف�سالء والعاملون 
بالبعثـــة، اإ�سافة اإلى عدد مـــن ال�سیوف والزائرين. وبعدها بـــداأت مرا�سم التكريم 
بكلمة لف�سیلة حّجة الإ�ســـالم والم�سلمین ال�سید ح�سین ال�سیرازي، حیث قّدم �سكره 
ل بتقديم الهدايا  لكل الإخوة العاملین بالبعثة من اإدارة وم�سايخ وكوادر، بعد اأن تف�سّ

التقديرية لهم.
b وذلك بتوزيع الكتب والن�سرات  اأهل البیت الأطهار  • الهتمام بن�سر ثقافة 

والأقرا�س المدمجة باللغات العربیة والإنجلیزية والفار�سیة والأوردية وغیرها.
لهم. المختلفة  الخدمات  وتقديم  الحّجاج  • اإر�ساد 

كلمة ال�سید ح�سین ال�سیرازي باإحدى الحمالت

جانب من احد  مجال�س العزاء في البعثة

ال�سید ح�سین ال�سیرازي مع الوكالء من ال�سعودية والبحرين

كلمة ال�سید ح�سین ال�سیرازي باإحدى الحمالت

كلمة ال�سید ح�سین ال�سیرازي باإحدى الحمالت

ال�سید ح�سین ال�سیرازى يعّزي ال�سیخ مهدي الكرباليي بوفاة والدته

كلمة ال�سید ح�سین ال�سیرازى  في جمع من الموؤمنات
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sقال مولنا ر�سول اهلل
 في يوم غدير خم »معا�سر النا�س، هذا عليٌّ 
اأخـــي وو�سّیي وواعي عْلمـــي، وخلیفتي فـــي اأُّمتي 
، والّداعي اإلیـــه والعامُل بما ير�ســـاه والمحارب  وعلـــى تف�سیر كتاب اهلل عـــّز وجلَّ
لأعدائـــه والموالي علـــى طاعته والناهـــي عن مع�سیتـــه. خلیفة ر�ســـول اهلل واأمیر 

الموؤمنین والإماُم الهـــادي وقاتـــل الناكثیـــن والقا�سطیـــن والمارقیـــن باأَمـــر اهلل«

مكتب المرجع ال�سيرازيK بدم�سق

فـــي لیلة عید اهلل الأكبـــر، عید تمام النعمـــة واإكمال الدين اأقـــام مكتب �سماحة 
المرجع ال�سیرازي K بدم�سق منطقة ال�سیدة زينب علیها ال�سالم حفاًل بهیجًا.

بداأ الحفل باآيات عطرات من الذكر الحكیم، ثم قّدم عريف الحفل ف�سیلة ال�سید 
محمد �سالح القزويني، �ساعـــر اأهل البیت bالأ�ستاذ المحامي محمد زكي النوري، 
وبعدها تقّدم حجة ال�سالم ال�سیخ محمد جواد مالك لإلقاء كلمة حول هذه المنا�سبة 
العطرة، وبعده �سارك الـــرادود الحاج حیدر ال�سغیر الكاظمي، ثم تّم توزيع الهدايا، 

.v وكانت من �سمنها مو�سوعة الغدير للعاّلمة الأمیني

 هـــذا، وفي ختام الحفل وببركة هذا العید الأكبر اعتمر العمامة على يد اآية اهلل 
ال�سید مرت�سى ال�سیرازي عدد من طالب الحوزة العلمیة الزينبیة.

بمنا�سبة حلول عيد اهلل الأكبر الموؤمنون  یهنئون 
Kالمرجع ال�سيرازي

بمنا�سبـــة حلول عیـــد اهلل الأكبـــر، عید الغدير الأغـــّر، الذي اأتـــّم اهلل �سبحانه 
فیـــه النعمة على الموؤمنیـــن والموؤمنات واأكمل لهم دينه الإ�ســـالم الحنیف بتن�سیب 
الإمـــام علي بن اأبي طالبg ولّیًا على الخلق اأجمعیـــن من بعد حبیب اإله العالمین 
النبـــي الأكرم s، وفد الكثیر من العلماء والف�سالء وال�سخ�سیات وطاّلب الحوزة 
العلمیة وجمع غفیر من الموؤمنین من قم المقد�سة وطهران وباقي المدن الإيرانیة، 
ومـــن العراق والخلیـــج واأوروبا واأمیركا، وفدوا على بیت �سماحـــة المرجع ال�سیرازي 

K �سباح يوم العید وقّدموا التهاني ل�سماحته.
بعـــد اأن بادلهم �سماحته التهاني والتبريكات، دعـــا للمهنئین ولجمیع الموؤمنین 

 .b والموؤمنات بقبول الأعمال والطاعات والتوفیق في طريق خدمة اأهل البیت
ببركة هذا العیـــد الأكبر اعتمر العمامة على يد �سماحته K عدد من طاّلب 
الحوزة العلمیة، واأو�ساهـــم �سماحتة باللتزام بالتقوى، والتحّلي بالأخالق الح�سنة، 

.b وبالعمل على ن�سر مبادئ الغدير، وثقافة المع�سومین الأربعة ع�سر

 نفحات خبریة
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ح�سينية النبي الأكرمs ب�سدني 

بمنا�سبة عید الغدير الأغّر، اأقامت ح�سینیة النبي الأكرم s ب�سدني ال�سترالیة 
حفاًل بهیجًا بهذه المنا�سبة العظیمة. 

�سهـــد هذا الحفل ح�سورًا وا�سعًا وكبیرًا من قبـــل الموؤمنین والمحّبین والموالین 
 .b لأهل البیت الأطهار

بـــداأ الحفل بتالوة معّطرة مـــن اآي الذكر الحكیم ثم �سارك فـــي اإلقاء الق�سائد 
ال�سعريـــة فـــي ف�سائـــل الإمـــام اأمیـــر الموؤمنیـــن g ومناقبـــه، جمع مـــن الرواديد 

)المن�سدين(، وتم توزيع جوائز على الفائزين في الم�سابقة التي تخّللت الحفل. 

موؤ�س�سة الإمام ال�سادقg بالدنمارك

بمنا�سبـــة حلـــول عید الغديـــر الأغّر، اأحیـــت موؤ�س�ســـة الإمام ال�ســـادق g في 
الدنمـــارك هـــذا العیـــد العظیـــم، باإقامة مهرجـــان تحت عنـــوان: مهرجـــان الغدير 

المبارك، الذي ا�ستمّر لمّدة ثالث لیالي، وكانت فقرات المهرجان كالآتي:

1.قـــراءة دعاء كمیـــل ب�سوت الـــرادود الح�سیني اأبـــا ذر الحلواجـــي القادم من 
البحرين.

2. )م�سرحیة الغدير(: وهو عمل رائع حكى اأهم اأحداث واقعة الغدير المباركة.

3. م�سك الختام كان ب�سوت الرادود المتاألق الحاج المال اأبا ذر الحلواجي.

ح�سينية الر�سول الأعظم s بادلید 

بمنا�سبـــة عیـــد الغديـــر الأغّر، اأقامـــت ح�سینیـــة الر�سول الأعظـــم s بادليد 
ال�سترالیة حفاًل بهیجًا بهذه المنا�سبة العظیمة. 

�سهد هذا الحفل ح�سورًا وا�سعًا وكبیرًا من قبل الموؤمنین. 

بداأ الحفـــل بتالوة معّطرة من اآي الذكر الحكیم. ثـــم األقى حجة الإ�سالم �سالم 
الزيـــدي كلمة باللغة الإنجلیزية، وبعدها كانت الق�سائـــد ال�سعرية في ف�سائل الإمام 
اأمیر الموؤمنین g ومناقبه اأن�سدها جمع من الرواديد )المن�سدين( باللغتین العربیة 

والفار�سیة. هذا وتم توزيع جوائز على الفائزين في الم�سابقة التي تخّللت الحفل.

حفل �سبابي في یزد

اأقیـــم حفل بهیـــج بمنا�سبة عید الغديـــر الأغّر في ح�سینیـــة دارالح�سین g في 
مدينة يـــزد الإيرانیـــة لالأ�سبال وال�سبـــاب، وكانت فقراتـــه كالتالي: اإن�ســـاد المدائح 
بم�ساركـــة الرادود ال�ساب پرهیـــزكار، وم�سرحیة عر�ستها الفرقـــة الثقافیة وعك�ست 
جوانب من واقعة غدير خم، وبعدها تم توزيع الكتب والأقرا�س المدمجة الدينیة على 
كل الحا�سرين، وُاهديت جوائز للفائزين بالم�سابقة التي اأقیمت خالل الحفل، وختم 

الحفل باإقامة �سالة المغرب والع�ساء جماعة.
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 اأحيوا اأمرنا

مهرجان الغدیر وعا�سوراء

 g بمنا�سبة عید اهلل الأكبر، عید الغدير الأغّر اأقامت هیئة يالثارات الح�سین
 g مهرجانـــًا تحت عنوان: الغديـــر وعا�سوراء، فـــي م�سجد الإمام زيـــن العابدين
بمدينة قـــم المقد�سة، وكان محـــور الموا�سیع التي نوق�ست فـــي المهرجان الرتباط 
بیـــن الغدير العلوي وعا�سوراء الح�سین  g. و�سارك في اإلقاء الكلمات والدرا�سات 
والموا�سیـــع في هـــذا المهرجان الـــذي ا�ستمر لمـــدة خم�سة اأيام عدد مـــن الخطباء 
والمحّققین المعروفین واأ�ساتذة الحوزة والجامعة. وتم توزيع الجوائز على الفائزين 

في الم�سابقة التي كانت تقام في ختام مرا�سم كل لیلة من لیالي المهرجان.
ال�سيعة والعلوّیون في تركيا

بمنا�سبة حلول عید الغدير الأغّر، اأحیا الموؤمنون ال�سیعة في تركیا ـ وكال�سنوات ال�سابقة ـ هذه المنا�سبة العظیمة في حفل بهیج اأقیم من قبل »اإدارة م�سجد الإمام علّي بن 
اأبي طالبg« و»جامع الزينبّیة« في العا�سمة ا�سطنبول، �سارك فیه حّجة الإ�سالم والم�سلمین ال�سیخ جالل معا�س. 

كما �سارك ف�سیلته في الحفل الذي اأقامه العلوّيون في اأنطاكیا، واألقى ف�سیلته في الحفلین كلمتین بالمنا�سبة العطرة، وقامت �سبع قنوات ف�سائّیة بتغطیة مرا�سم الحفلین 
.Kوبّثهما مبا�سرة عبر الهواء. ونقل ال�سیخ معا�س �سالم وتحیات ودعاء �سماحة المرجع ال�سیرازي

هـــذا، وتـــم توزيع اآلف الن�سخ من كتاب )110 اآية من القراآن فـــي حق الإمام عليg( المطبوع باللغة التركیة، وهو مقتب�س من كتـــاب »علّي في القراآن« ل�سماحة المرجع 
Kال�سیرازي

حوزة الزهراءh الن�سویة

ع�سیة حلول عید الغدير الأغّر، اأقامت حوزة ال�سیدة فاطمة الزهراءh الن�سوية 
فـــي قم المقد�ســـة حفاًل بهیجـــًا، بح�ســـور العلويـــات المكّرمات من بیـــت المرجعیة 
ال�سیرازية، واأ�ساتذة وطالبات الحوزة وجمع من الموؤمنات وم�سوؤولت الهیئات الدينیة 
والح�سینیة، وكانت فقرات الحفل كالتالي:تالوة معّطرة من اآي الذكر الحكیم، تلتها 
اإحـــدى الطالبـــات. وقراءة ن�ّس اأدبي جمیـــل حول عید الغدير قراأتـــه اإحدى طالبات 
الحوزة. ون�سید اإ�سالمـــي حول ولية الإمام اأمیر الموؤمنین g. وكلمة لعريفة الحفل 
تطّرقـــت فیها حول اأهمیـــة عید الغدير الأغـــّر و�ساأنه عند اهلل تعالـــى. وكلمة لل�سیدة 
ح�سیني تحّدثت فیها حول م�سوؤولیة الموؤمنات تجاه الغدير، مقتب�سة حديثها من اأفكار 
واآراء �سماحـــة المرجع ال�سیرازيK، واأفكار اآية اهلل ال�سید محمد ر�سا ال�سیرازي

v. وم�سرحیـــة من قبل فرقـــة التمثیل. وكلمة لل�سیدة ن�ســـر اهلل تحّدثت فیها حول 
الأعمال الم�ستحّب العمل بها في يوم الغدير. وم�سرحیة اأخرى عك�ست كیفیة تن�سیب 
ر�ســـول اهللs الإمام علّي بن اأبـــي طالبg و�سّیًا وخلیفة وولّیـــًا من بعده. وقراءة 
مقاطع من خطبة النبي الأعظمs في يوم غدير خم. وتوزيع هدايا على الم�ساركات 

في الحفل.

نفحات خبریة
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اإثر كلمة المرجع الديني الكبیر �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سید 
�سادق الح�سیني ال�سیرازي K بمنا�سبة حلول عید الغدير الأغر 
محّرم  �سهر  حلول  بمنا�سبة  �سماحته  وكلمة  للهجرة،   1431 ل�سنة 
الحرام لل�سنة الهجرية الجارية )1432( وتوجیهات �سماحته ببیان 
وال�سعائر  الغدير،  ثقافة  ن�سر  في  الدين  ورجال  العلماء  م�سوؤولیة 
الح�سینیة المقّد�سة، وكذلك اإثر كلمة �سماحته في لیلة الحادي ع�سر 
وال�سخ�سیات  العلماء  من  العديد  اأعرب  للهجرة،  من محّرم 1432 
والف�سالء واأ�سحاب واأع�ساء الموؤ�س�سات والمراكز العلمیة والدينیة 
والثقافیة، والحوزات العلمیة، واأ�سحاب الح�سینیات والهیئات الدينیة 
والقنوات الف�سائیة من العراق واإيران والبحرين وال�سعودية و�سوريا 
وبريطانیا واأمیركا وا�سترالیا، اأعربوا عن امتثالهم الكامل لتوجیهات 
�سماحة المرجع ال�سیرازي K القّیمة التي وردت في تلك الكلمات 
اأو  الر�سائل  اإر�سالهم  عبر  وذلك  بها،  والتم�ّسك  والعمل  القّیمة 

الت�سال هاتفیًا اأو باإ�سدار البیانات. ومنها البیان التالي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحیم

محّمد  �سیدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمین  رّب  هلل  الحمد 
واآله الطیبین الطاهرين، ولعنة اهلل على اأعدائهم اأجمعین.

اإلى المقام ال�سامي ل�سید الفقهاء والمجتهدين �سماحة اآية اهلل 
.K العظمى ال�سید �سادق الح�سیني ال�سیرازي

ال�سالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته.
اأن  الأمة  هذه  على  وتعالى  �سبحانه  اهلل  نعم  من  فاإن  بعد؛  اأما 
همومها  تحمل  ر�سیدة  حكیمة  مرجعیة  الع�سر  هذا  في  لها  قّی�س 

وت�سحذ هممها وتحنو على اأبنائها وتر�سم لهم معالم طريق الإيمان 
وال�سالح والعّزة والمجد.

اهلل  اأدام   - ب�سماحتكم  المتمثلة  العظیمة  المرجعیة  هذه  اإن 
المراتب  وبلوغ  الترقي  في  الأمة  هذه  اأمل  بحّق  تعتبر   - عالكم 
توجیهي  قیادي  خط  من  �سماحتكم  اختّطه  لما  وذلك  العالیة، 
اآفاقًا جديدة في  اأنماط التفكیر ال�سائدة، ويفتح  تربوي فريد، يغّیر 
الجمود  مرحلة  تجاوز  على  النفو�س  ويقّوي  والعمل،  العلم  میادين 
ال�سطرارية والتخّلي عّما رافقها من �سلوك وحیثیات، لالنطالق اإلى 

مرحلة جديدة نه�سوية لالأمة ال�سیعیة.
وبهذه  ال�سامخة،  مرجعیتكم  منهج  البا�سرة  العین  ترى  هكذا 
مقامكم  من  �سدرت  التي  ال�سامیة  التوجیهات  اإلى  نظرنا  العین 
الخارج  البحث  �سمن  األقیتموها  التي  كلمتكم  في  اأخیرًا،  المعّظم 
حلول  قرب  بمنا�سبة  الأخرى  وكلمتكم  الأغّر،  الغدير  عید  بمنا�سبة 
�سهر محّرم الحرام وذكرى م�سیبة �سید ال�سهداء g، حیث دعوتم 
بنهج  واللتزام  الحّق  كتمان  عدم  اإلى  والمبّلغین  والطلبة  العلماء 
ال�سدق والقوة في تبیین الحّق واإظهاره، وعدم التذّرع بالتقّیة للقعود 
الحّق  اإخفاء  اإلى  اأّدت  اإن  التقّیة  اإن  اإذ  المقّد�سة،  الوظیفة  عن هذه 

فاإنها تكون حرامًا، كما ن�ّس على ذلك �سماحتكم.
بالدين،  التالعب  من  العلم  اأهل  المعّظم  جنابكم  حّذر  كذلك 
حیث بّینتم خطورة ذلك، و�سربتم الأمثلة الموؤّثرة في هذا ال�سیاق، 
تكون  حیث  الفداء،  له  اأرواحنا  ال�سهداء  ب�سید  بالقتداء  وناديتم 
�سرورة  على  م�سّددين  والحّق،  الدين  اأجل  من  بالنف�س  الت�سحیة 
ب�سبب  المجیدة، وتحّمل ما قد يرد علینا  الح�سینیة  ال�سعائر  اإعالء 

ذلك من قبل ال�سذج من النا�س.
اأبلغ  لها  كان  المتاألقة؛  والكلمات  ال�سامیة  التوجیهات  هذه  اإن 
والإجالل  الإكبار  من  مزيدًا  مّنا  ا�ستدعت  وقد  نفو�سنا،  في  الأثر 
وجدنا  لهذا  الر�سیدة،  المرجعیة  بقیادتكم  والفتخار  ل�سماحتكم، 
لزامًا علینا توجیه التحیة ل�سماحتكم - اأدام اهلل ظلكم - و�سكر اهلل 

جّل وعال على نعمة وجودكم المبارك.
ونعاهدكم  تعالى  اهلل  نعاهد  والفتخار؛  والإجالل  الإكبار  ومع 
باأن نمتثل لتوجیهاتكم ال�سامیة هذه، ونم�سي على هذا المنهاج الذي 
�سبحانه  اهلل  اإلى  مبتهلین  والتبلیغ،  والدعوة  العلم  لأهل  خططتموه 
باأن يحفظكم ويديم بقاءكم ويوفق هذه الأمة لال�ستر�ساد بكم حتى 
�ساحب  ومولنا  �سیدنا  بظهور  وتكتمل  عهدكم  في  نه�ستها  تتحّقق 

.fالأمر
فلیتقّبل مقامكم العالي مّنا هذه التحیة وهذا العهد، ولی�سملنا 

عطفكم بدعائكم.
وال�سالم علیكم وعلى جمیع من يلوذ بكم ورحمة اهلل وبركاته.

29 ذو الحّجة 1431
جمع من اأهل العلم والموؤ�س�سات والهیئات الإ�سالمیة في لندن

الموؤمنون والموؤ�س�سات العلمية والثقافية 
بالعالــم یعّبرون عــن امتثالهــم وتم�ّسكهم 

Kبتوجيهات المرجع ال�سيرازي

نفحات خبریة
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األقى المرجع الديني الكبیر �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سید �سادق الح�سیني 
ال�سیرازي K كال�سنین ال�سابقة كلمة مهمة وقّیمة بجمع من العلماء والف�سالء 
واأ�ساتذة الحوزة العلمیة والمبّلغین من طهران واأ�سفهان وقم المقد�سة، وبح�سور 
الأربعاء  يوم  وذلك  و�سورية،  والخلیج  العراق  من  وال�سیوف  الف�سالء  من  جمع 
بیته  في  للهجرة   1431 الحرام  الحّجة  ذي  �سهر  من  والع�سرين  للرابع  الموافق 

المكّرم بمدينة قم المقد�سة، جاء فیها: 
ذكر المرحوم العاّلمة المجل�سي قّد�س �سّره في البحار في كتاب ال�سالة اأن 
الإمام الح�سینg كان يدعو اهلل تعالى قائاًل: »اللهم واأعذ اأولیاءك من الفتتان 
ب�سلوك  تفتین الجتباء وال�ستخال�س  نعمتك  وفّتنهم برحمتك لرحمتك في  بي، 

طريقتي واّتباع منهجي« .
ويجدر   gالح�سین لالإمام  دعاء  من  مقتطفًا  الدعاء  هذا  �سماحته:  وقال 

بالموؤمنین اأن يقراأوا الدعاء كّله ويتاأّملوا ويتدّبروا في م�سامینه ومفاهیمه.
باأن  وذلك  بي  الفتتان  من  اولیائك  بّعد  اإلهي  فهي:   g كالمه  دللة  اأّما 
كتمانه،  وعدم  الحّق  بیان  في  وعملي،  منهجي  ويّتبعوا  طريقتي  على  ي�سیروا 

ومقارعة الظالمین والجهاد �سد الطواغیت.
وقال �سماحته: اإّن من اأهم الأمور لأهل العلم، �سواء كانوا وّعاظًا اأو خطباء 
اأو مبّلغین اأو اأ�ساتذة اأو غیر ذلك، هو اأن يعلموا جّیدًا باأن عملهم يختلف عن عمل 
النا�س  تعلیم  هو  العلم  اأهل  فعمل  وغیرهم،  الموّظفین  اأو  كالك�سبة  النا�س  باقي 
الهند�سة  يتعلموا  كاأن  اأهلها،  من  الدنیوية  العلوم  يتعّلمون  النا�س  و�سائر  الدين، 
مثاًل من اأهل الهند�سة، اأّما الدين فاإّن النا�س ياأخذونه ويتعّلمونه من اأهل العلم، 

ومن اأبرز م�ساديق تعلیم الدين واأهمها: تبیین الحّق واجتناب كتمانه.
�سلحوا  اإذا  العلماء  لأن  العلم،  واأهل  العلماء  م�سوؤولیة  ي�ساعف  الأمر  وهذا 

�سلح النا�س، واإذا ف�سدوا ف�سد النا�س وف�سد دينهم.
الكريم  القراآن  في  الكريمة  الآيات  مجموع  من  قائاًل:  �سماحته  واأ�ساف 

واأهل  الأنبیاء  ومقام  رتبة  بعد  نرى  ل   b البیت  اأهل  عن  ال�سريفة  والروايات 
البیت b رتبة اأو مقامًا اأعلى من رتبة ومقام العلماء واأهل العلم، وهذا ما يتجلى 

في الرواية التالیة:
به طريقًا  �سلك اهلل  فیه علمًا  �سلك طريقًا يطلب  قال ر�سول اهللs: »من 
لی�ستغفر  واإنه  به،  ر�سى  العلم  لطالب  اأجنحتها  لت�سع  المالئكة  فاإن  الجنة،  اإلى 
وف�سل  البحر،  في  الحوت  حتى  الأر�س،  في  ومن  ال�سماء  في  من  العلم  لطالب 
ورثة  العلماء  واإن  البدر،  لیلة  النجوم  �سائر  القمر على  العابد كف�سل  العالم عن 

الأنبیاء« .
العلم،  لأهل  والمقام  الم�سوؤولیة  بین  تنا�سب  هناك  يكون  اأن  فیجب  اإذن 
الهدف  يتحّقق  اأن  بال�سرورة  ولی�س علیه  للنا�س،  الدين  تعلیم  فالعالم م�سوؤولیته 
من عمله اأن يكون النا�س متدّينین، فالكثیر من الأ�سحاب الذين عا�سوا مع ر�سول 

اهللs خرجوا بعد رحیله طالحین.
بتعلیم  النا�س  على  الحّجة  اإلقاء  هي  العلم  واأهل  العلماء  م�سوؤولیة  واإنما   
الدين، �سواء �سلح النا�س اأو لم ي�سلحوا، واإلى ذلك ي�سیر الباري تعالى قائاًل : 

َنٍة« . َنٍة َوَيْحیى َمْن َحيَّ َعْن َبیِّ »ِلَیْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن َبیِّ
واجتناب  الحّق،  تبیین  هو:  النا�س  على  الحّجة  اإلقاء  م�ساديق  اأبرز  ومن 

كتمانه.
اأبو  الحق فقال: كان  العلم ممن كتموا  اأهل  نماذج من  اإلى  �سماحته  وتطّرق 

يو�سف قا�سي الق�ساة في حكومة العبا�سیین، وفي التاريخ اأنه كان يكتم الحّق:
ُد  ُمَحمَّ ِلي  َقاَل  َقاَل:  اإِ�ْسَماِعیَل  ْبِن  َوِب�ْسِر  ْیِل  اْلُف�سَ ْبِن  ِد  ُمَحمَّ عن  الخبر  ففي 
َدَخَل  َقاَل:  َلْیِه.  اإِ َوُقْمُت  َبَلى.  ُقْلُت:  َقاَل:  ُمَثنًّى؟  َيااْبَن  َك  اأَ�ُسرُّ اإل  اإِ�ْسَماِعیَل:  ْبُن 
اأَْقَبَل  ُثمَّ   ،gاْلَح�َسِن اأَِبي  ُقَباَلَة  َفَجَل�َس  اآِنفًا،  ـ   اأبا يو�سف  ـ ويق�سد  اْلَفا�ِسُق  َهَذا 
َي�ْسَتِظلُّ َعَلى اْلَمْحِمِل؟ َفَقاَل َلُه:  َعَلْیِه َفَقاَل َلُه: َيااأََبا اْلَح�َسِن َما َتُقوُل ِفي اْلُمْحِرِم اأَ
اْلُم�ْسَتْهِزِئ  �ِسْبَه  اْلَقْوَل  َعَلْیِه  َفاأََعاَد  َنَعْم.  َلُه:  َفَقاَل  اْلِخَباِء؟  ِفي  َفَی�ْسَتِظلُّ  َقاَل:  ل. 

:Kسماحة املرجع ال�سريازي�
�سلح العامل رهني بيان احلق وترك اللعب بالدین

محا�سرات
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اإِنَّ  ُيو�ُسَف  َيااأََبا  َفَقاَل:  َوَهَذا؟  َهَذا  َبْین  َفْرُق  َفَما  اْلَح�َسِن  َيااأََبا  َفَقاَل:  َحُك،  َي�سْ
َنَع َر�ُسوُل اهلل َنْعَنا َكَما �سَ ا �سَ يِن، اإِنَّ يَن َلْی�َس ِبِقَیا�ٍس َكِقَیا�ِسُكْم، اأَْنُتْم َتْلَعُبوَن ِبالدِّ الدِّ

ِ s َيْرَكُب َراِحَلَتُه َفال َي�ْسَتِظلُّ  ِ s. َكاَن َر�ُسوُل اهللَّ s وُقْلَنا َكَما َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
َواإَِذا  ِبَیِدِه،  َوْجَهُه  �َسَتَر  َما  َوُربَّ ِبَبْع�ٍس  ُه  َبْع�سَ َج�َسَدُه  َفَی�ْسُتُر  ْم�ُس  ال�سَّ َوُتوؤِْذيِه  َعَلْیَها، 

َنَزَل ا�ْسَتَظلَّ ِباْلِخَباِء َوَفيْ ِء اْلَبْیِت َوَفيْ ِء اْلِجَداِر« . 
وعّقب �سماحته: لم يكن من اأخالق اأهل البیت b مواجهة خ�سومهم بحّدة 
اأو بكالم غلیظ اإّل في بع�س المواقف التي كانت تتطلب ذلك، ومنها قول الإمام 
ك�سائر  اإن�سانًا  يكن  لم  يو�سف  فاأبو  يو�سف،  اأبي  من  �سدر  ما  تجاه   g الكاظم 
النا�س بل كان �ساحب علم بالدين وكان النا�س وباأمر العبا�سیین ياأخذون دينهم 
منه، ولذلك قال له الإمام الكاظم g: اأنتم تلعبون بالدين، وذلك لیبّین g له 

ولغیره مدى خطورة اأن يلعب اأهل العلم بالدين.
بالدين،  اللعب  يقدرون على  ـ ل  اأو فرعون  ـ  ك�سداد  الظلمة  ال�سالطین  فاإن 
يلعب  اأن  ي�ستطیع  فاإنه  والعالم  الدين  اأّما رجل   ، النا�س كالتّجار مثاًل  بقیة  وكذا 

بالدين اأويجتنب بیان الحق ويلزم ال�سمت.
كما ذكر �سماحته نموذجًا اآخر على الذين لعبوا بالدين وقال:

َحَجاًل  اْلَماِء  اأَْهُل  َطاَد  ا�سْ ُه  اأَنَّ اْلَها�ِسِميُّ  َنْوَفٍل  ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبُن   ِ َعْبُد اهللَّ »َرَوى 
ْدُه َوَلْم  ْیٌد َلْم َن�سِ َحاِبِه، َفاأَْم�َسُكوا َفَقاَل ُعْثَماُن: �سَ ُموا اإَِلى ُعْثَماَن َواأَ�سْ َفَطَبُخوُه َوَقدَّ
 g نَّ َعِلّیًا ، َفاأَْطَعُموَناُه َفَما ِبِه َباأْ�ٌس. َفَقاَل َرُجٌل: اإِ َطاَدُه َقْوٌم ِحلٌّ ْیِدِه، ا�سْ َناأُْمْر ِب�سَ
ٌخ َيَدْيِه ِباْلَخَبِط، َفَقاَل َلُه ـ  َباُن ُمَلطِّ َيْكَرُه َهَذا. َفَبَعَث اإَِلى َعِليٍّ g َفَجاَء َوُهَو َغ�سْ
 s ِبيَّ َ َمْن �َسِهَد النَّ ُر اهللَّ َك َلَكِثیُر اْلِخالِف َعَلْیَنا. َفَقاَلg: اأَُذكِّ اأي عثمان ـ : اإِنَّ
ْهَل  اأَ ْطِعُموُه  َفاأَ َمْحُروُموَن  ا  اإِنَّ  :s َفَقاَل  ُمْحِرٌم،  َوُهَو  َوْح�ِسيٍّ  ِحَماٍر  ِبَعُجِز  اأُِتَي 
�َسِهَد  َرُجاًل   َ ُر اهللَّ اأَُذكِّ  :g َقاَل  ُثمَّ  َحاَبِة.  ِمَن ال�سَّ َرُجاًل  َع�َسَر  اإْثَنا  َف�َسِهَد   . اْلِحلِّ
ْهَل  ْطِعُموُه اأَ ا َمْحُروُموَن َفاأَ َعاِم، َفَقاَل: اإِنَّ اٍت ِمْن َبْی�ِس النَّ s اأُِتَي ِبَخْم�ِس َبْی�سَ ِبيَّ النَّ
َوَتَرَك  َوَدَخَل ُف�ْسَطاَطُه  ُعْثَماُن  َفَقاَم  َحاَبِة،  اْثَنا َع�َسَر َرُجاًل ِمَن ال�سَّ ، َف�َسِهَد  اْلِحلِّ

َعاَم َعَلى اأَْهِل اْلَماِء« .  الطَّ

وعّقب �سماحته مت�سائاًل: لماذا لم يعتر�س اأولئك النفر الإثنا ع�سر على فعل 
عثمان، و�سكتوا؟ ولماذا لم يقولوا له قبل مجيء الإمام علّي g باأن هذا العمل 

منك خالف عمل ر�سول اهلل s؟
اأقّروا  حیث  بالدين؟  لعبًا  عثمان  على  اعترا�سهم  وعدم  �سكوتهم  اأّن  األی�س 

.s عمله وتركوا ما كان يعمله ر�سول اهلل
واأ�سار �سماحته اإلى دور العالم وخطورة هذا الدور وقال: اإن مثل العالم كمثل 
نف�سه  يدفع عن  اأن  �سهولة  بكل  يتمّكن  فهو  الجبل،  قمة  يكون على  الذي  المقاتل 
فاإنه  رجله  انزلقت  اإذا  ولكن  اإلیه،  ال�ساعد  بالعدو  يتمّثل  الذي  والأذى  ال�سرر 
�سی�سقط من قّمة الجبل وتتك�ّسر وتتال�سى اأع�ساوؤه وربما ل يبقى اأثر من ج�سمه. 

فقّمة الجبل بالن�سبة لأهل العلم هي مقام العلم.
وفي �سیاق كلمته تطّرق �سماحته اإلى ق�سیة الإمام الح�سینg وقال:

ا�ستثنائیة،  ق�سیة   g الح�سین  الإمام  ق�سیة  جعل  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اإن 
ومن خالل هذه الق�سیة الح�سینیة المقد�سة يدخل النا�س الجنة �سريعًا، وب�سببها 
اأي�سًا يدخلون النار �سريعًا والعیاذ باهلل، وهذا ي�سدق على اأهل العلم اأي�سًا. فهم 
البتالءات  موارد  اأهم  من  ولكن  ال�سنة،  طول  على  كثیرة  واأمور  بم�سائل  يبتلون 
التي تواجههم في �سهري محرم و�سفر وُيمتحنون بها هي ق�سیة الإمام الح�سین 

.g
الق�سیة  اأجل  من  قتلوا  والموؤمنات  الموؤمنین  من  الكثیر  اإن  �سماحته:  وقال 
العبا�س،  وبني  اأمیة  بني  زمن  في  خا�سة  التاريخ،  مّر  على  المقد�سة  الح�سینیة 
فاإلى قبل قرن تقريبا كان القتل والتعذيب وال�سجن وم�سادرة الأموال والأمالك 
م�سیر كل من ي�سترك بعزاء الإمام الح�سین g اأو من يذهب اإلى زيارته، وحتى 

من كان ي�سّمي ولده ح�سینًا كان يتعّر�س لل�سجن والقتل.
ومحّبوا   g الح�سین  الإمام  زّوار  لها  تعّر�س  التي  المظالم  هذه  كل  ومع 
اإلقاء النف�س في  b- التي يقول عنها بع�س ال�سذج من النا�س باإنها  اأهل البیت 
التهلكة واأن القراآن ينهى عن ذلك-لم ينه الأئمة الأطهار b �سیعتهم واأتباعهم  
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بل   ،g الح�سین  الإمام  زيارة  عن  اأو  الح�سینیة  الق�سیة  اإحیاء  عن  ومحّبیهم 
كانواb يقّرون ذلك، وكانوا يدعون اهلل تعالى في �سلواتهم و�سجودهم باأن يمّن 
 g بالرحمة وبالجزاء الجمیل وبالأجر العظیم على زائري الإمام �سید ال�سهداء

والذين يحیون الق�سیة الح�سینیة المقّد�سة، ومما روي في ذلك:
اأنزل  اإني  له:  قلت  قال:   g اهلل  عبد  اأبي  عن  بكیر  ابن  عن  الأ�سم  »عن 
حتى  م�سفق  وجل  فقلبي  خرجت  فاإذا  اأبیك،  قبر  اإلى  ينازعني  وقلبي  الأرجان 
اأرجع خوفًا من ال�سلطان وال�سعاة واأ�سحاب الم�سالح. فقال: ياابن بكیر اأما تحّب 
اأن يراك اهلل فینا خائفًا؟ اأما تعلم اأنه من خاف لخوفنا اأظّله اهلل في ظل عر�سه، 
وكان محّدثه الح�سین g تحت العر�س، واآمنه اهلل من اأفزاع يوم القیامة، يفزع 

النا�س ول يفزع، فاإن فزع وّقرته وقّوته المالئكة و�سّكنت قلبه بالب�سارة« . 
ِ g َفِقیَل ِلي اْدُخْل،  َذْنُت َعَلى اأَِبي َعْبِد اهللَّ و»َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهٍب َقاَل: ا�ْسَتاأْ
ُيَناِجي  َوُهَو  َف�َسِمْعُتُه  الَتُه،  �سَ ى  َق�سَ َحتَّى  َفَجَل�ْسُت  اّلُه،  ُم�سَ ِفي  َفَوَجْدُتُه  َفَدَخْلُت 
َفاَعَة،  ال�سَّ َوَوَعَدَنا  ِة،  یَّ ِباْلَو�سِ َنا  َوَخ�سَّ ِباْلَكَراَمِة،  َنا  َخ�سَّ َياَمْن  َيُقوُل:  َوُهَو  ُه  َربَّ
ِلي  اْغِفْر  َلْیَنا،  اإِ َتْهِوي  ا�ِس  النَّ ِمَن  ْفِئَدًة  اأَ َوَجَعَل  َبِقَي،  َوَما  ى  َم�سَ َما  ِعْلَم  َواأَْعَطاَنا 
وا اأَْبَداَنُهْم  ِذيَن اأَْنَفُقوا اأَْمَواَلُهْم َواأَ�ْسَخ�سُ اِر َقْبِر اأَِبَي اْلُح�َسْیِن g الَّ َولإْخَواِني َوِلُزوَّ
 ،s َك  َنِبیِّ َعَلى  اأَْدَخُلوُه  َو�ُسُرورًا  َلِتَنا،  �سِ ِفي  ِعْنَدَك  ِلَما  َوَرَجاًء  َنا  ِبرِّ ِفي  َرْغَبًة 
َفَكاِفِهْم  اَك،  ِر�سَ ِبَذِلَك  اأََراُدوا  َنا،  َعُدوِّ َعَلى  اأَْدَخُلوُه  َوَغْیظًا  لأْمِرَنا،  ِمْنُهْم  َواإَِجاَبًة 
ِذيَن  الَّ َواأَْولِدِهُم  اأََهاِلیِهْم  َعَلى  َواْخُلْف  َهاِر،  َوالنَّ ِباللَّْیِل  َواْكالُهْم  َواِن،  �سْ ِبالرِّ ا  َعنَّ
ِمْن  ِعیٍف  �سَ َوُكلِّ  َعِنیٍد  اٍر  َجبَّ ُكلِّ  �َسرَّ  َواْكِفِهْم  َحْبُهْم،  َوا�سْ اْلَخَلِف،  ِباأَْح�َسِن  َخلَُّفوا 
ِفي  ِمْنَك  ُلوا  مَّ اأَ َما  َل  ْف�سَ اأَ َواأَْعِطِهْم  َوالإْن�ِس،  اْلِجنِّ  �َسَیاِطیِن  َو�َسرَّ  �َسِديٍد  اأَْو  َخْلِقَك 
نَّ  ُغْرَبِتِهْم َعْن اأَْوَطاِنِهْم، َوَما اآَثُروَنا ِبِه َعَلى اأَْبَناِئِهْم َواأََهاِلیِهْم َوَقَراَباِتِهْم. اللَُّهمَّ اإِ
َلْیَنا َوِخالفًا ِمْنُهْم  ُخو�ِس اإِ اأَْعَداَءَنا َعاُبوا َعَلْیِهْم ُخُروَجُهْم َفَلْم َيْنَهُهْم َذِلَك َعِن ال�سُّ
ْم�ُس، َواْرَحْم ِتْلَك اْلُخُدوَد  َرْتَها ال�سَّ ِتي َقْد َغیَّ َعَلى َمْن َخاَلَفَنا، َفاْرَحْم ِتْلَك اْلُوُجوَه الَّ
ِ g، َواْرَحْم ِتْلَك الأْعُیَن الَِّتي َجَرْت ُدُموُعَها  ِتي َتَقلََّبْت َعَلى ُحْفَرِة اأَِبي َعْبِد اهللَّ الَّ
ِتي  ْرَخَة الَّ َلَنا، َواْرَحِم ال�سَّ ِتْلَك اْلُقُلوَب الَِّتي َجِزَعْت َواْحَتَرَقْت  َلَنا، َواْرَحْم  َرْحَمًة 

َعَلى  ُتَواِفَیُهْم  َحتَّى  الأْبَداَن  ِتْلَك  َو  الأْنُف�َس  ِتْلَك  اأَ�ْسَتْوِدُعَك  ي  اإِنِّ اللَُّهمَّ  َلَنا.  َكاَنْت 
اْلَحْو�ِس َيْوَم اْلَعَط�ِس« .

واأردف �سماحته قائاًل: اأقول ـ ولی�س من باب الفتیا ـ:
اأن  ـ  كثیرة  وهي  ـ  ال�سريفة  الروايات  من  وغیرها  الرواية  هذه  من  ي�ستفاد 
خ�سو�س  في  اأو  مطلقًا  الم�ستحّبات،  من   gالح�سین الإمام  لزّوار  الدعاء 

ال�سلوات، لأن عمل المع�سوم حّجة.
اأن  و�سفر  محرم  �سهري  في  خا�سة  العلم  اأهل  م�سوؤولیة  اإن   :K واأّكد 
الحّق،  كتمان  واجتناب  الحّق  تبیین  في   g الح�سین  الإمام  بنهج  يلتزموا 
الأمر  وهذا  بالدين،  اللعب  من  يحذروا  اأن  وعلیهم  وطاقاته،  قدرته  ح�سب  كل 
باأيديهم. ففي �سهر محرم و�سهر �سفر على اأهل العلم اأن يتو�ّسلوا اإلى اهلل تعالى 
من  يطلبوا  واأن  كتمانه،  وترك  الحّق  تبیین  على  العمل  في  التوفیق  منه  ويطلبوا 
يوّفقوا  باأن  رعايتهما  ت�سملهم  اأن   fالمهدي الإمام  ومن   g الح�سین  الإمام 
بّین  الذي  الغفاري  ذر  كاأبي  يكونوا  واأن  كتمانه،  وعدم  الحق  تبیین  على  للعمل 
لم يكن عنده حتى  الجوع، حیث  ُنفي ومات من  اأن  يكتمه فكّلفه ذلك  ولم  الحق 

قر�س واحد من الخبز.
اأما غیر اأبي ذر كزيد بن ثابت فقد خّلف بعد موته الكثیر والكثیر من الأموال 
ن�سرته  بعدم  الحّق  كتم  لأنه  وذلك  بالفوؤو�س  ك�ّسروه  بحیث  والذهب  والأمالك 

مولتنا فاطمة الزهراء c عندما دعته c اإلى ن�سرتها بعد اأحداث ال�سقیفة.
اإن اأباذر عا�س فقیرًا ومات جائعًا لی�س لأنه كان ي�سّلي اأو لأنه كان يبكي في 
�سالة اللیل اأو لأنه كان ي�سوم، بل اإن �سبب نفیه عن بلده وعی�سه فقیرًا وموته من 

الجوع هو لأنه لم يكتم الحق. فهنیئًا لمن يكون كاأبي ذر.
مولنا  ببركة  تعالى  اهلل  اأ�ساأل  بقوله:  كلمته   Kال�سیرازي المرجع  وختم 
محرم  �سهري  في  بالأخ�ّس  بم�سوؤولیتنا  للعمل  يوّفقنا  اأن   f المهدي  الإمام 

و�سفر واأن نتحّمل الم�ساكل في ذلك ون�سبر على الم�ساعب.
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 نفحات خبریة

Kبيت �سماحة المرجع ال�سيرازي
بمنا�سبة ذكـــرى ا�ست�سهاد الإمـــام محمد الجواد والمام الباقـــرc، اأقام بیت 
المرجـــع ال�سیـــرازيK بمدينة قـــم المقد�سة، مرا�ســـم العزاء، باإقامـــة مجال�س 
ح�سرها العلماء، والف�سالء، وطالب الحوزة العلمیة، وجمع من الموؤمنین والموالین 

.bلأهل البیت
ارتقـــى المنبر الح�سینـــي ال�سريف في هـــذه المجال�س الخطبـــاء الأفا�سل: حجج 
الإ�ســـالم والم�سلمیـــن ال�سیـــد رجائي، وال�سیـــخ باقي، وال�سیـــخ اأمینـــي، وال�سیخ �سالم 
الترابي، وال�سید اأحمد الأ�سفهاني، وال�سیخ �سعید ال�سعیدي، وال�سیخ جوانمرد، وال�سیخ 
مازن التمیمي وذكروا جوانب من �سیرة الإمامینc، وعلمهما، ومكارم اأخالقهما، وما 

جرى علیهما من الظلم والأذى من �سالطین بني العبا�س لعنة اهلل علیهم.
الح�سينية الكربلئية بمدینة اأ�سفهان

بمنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد الإمام الجوادg اأقامت هیئة الإمام الجوادg مجال�س 
العـــزاء لمّدة ثـــالث لیالي في الح�سینیـــة الكربالئیة بمدينة اأ�سفهـــان، وكانت فقرات 

المجال�ـــس كالتالي: تالوة معّطـــرة من اآي الذكر الحكیم، وقراءة زيـــارة الإمام الجواد
g وزيـــارة عا�ســـوراء ال�سريفة وحديث الك�ســـاء ال�سريف. ومحا�ســـرات قّیمة لحّجة 
الإ�سالم والم�سلمین ال�سید ح�سن اأحمدي تطّرق فیها حول الإمامة والمقام العلمي لأهل 
البیت وف�سائلهم ومناقبهمb. واإقامة عزاء اللطم وقراءة الق�سائد ال�سجیة والمراثي 

باللغتین العربیة والفار�سیة بم�ساركة عدد من الرواديد الح�سینیین.
ح�سينية الر�سول الأعظمn في الكویت

بمنا�سبـــة ذكـــرى ا�ست�سهاد الإمـــام الجواد والمـــام الباقرcاأقامـــت ح�سینیة 
الر�ســـول الأعظـــمs فـــي دولة الكويـــت مجال�س العزاء لمـــّدة ع�سر لیالـــي، وكانت 
هـــذه المجال�س تبتـــداأ بتالوة معّطرة من اآيات القراآن الكريـــم، ثم محا�سرات دينیة 
لحّجـــة الإ�ســـالم والم�سلمین ال�سید جا�ســـم الطويرجاوي تطّرق فیهـــا حول الإمامة. 
وفـــي الختام اأقیم عزاء اللطم وقراءة الق�سائد الحزينة بم�ساركة الرادود الح�سیني 
الحـــاج جلیل الكربالئـــي. وتّم عر�س هـــذه المجال�س على الهـــواء مبا�سرة عبر قناة 

الأنوار الف�سائیة.

ذكری استشهاد اإلمامین

cالجواد و الباقر

Kفي الكويت بیت �سماحة المرجع ال�سیرازي sح�سینیة الر�سول الأعظم

الح�سینیة الكربالئیة في اأ�سفهان Kبیت �سماحة المرجع ال�سیرازي



ذوالقعدة /ربیع الأول 1432  هــ 28

�سهر  من  للعا�سر  الموافق  الخمی�س  يوم  م�ساء  في  الموؤمنة  الجماهیر  توافدت 
�سماحة  بیت  على  محّرم(  من  ع�سر  الحادي  )لیلة  للهجرة   1432 الحرام  محّرم 
 ،K ال�سیرازي  الح�سیني  �سادق  ال�سید  العظمى  اهلل  اآية  الكبیر  الديني  المرجع 
bبعد  البیت  اأهل  ُغربة  )لیلة  الوح�سة  ولیلة  عا�سوراء  بمنا�سبة  التعازي  لتقديم 

ها الكامل:  ا�ست�سهاد الإمام الح�سین g(، فاألقى �سماحته كلمة قّیمة، اإلیكم ن�سّ
 ب�سم اهلل الرحمن الرحیم

عّظم اهلل اأجورنا واأجوركم بم�سابنا بالإمام اأبي عبداهلل الح�سین gوجعلنا 
.fواإياكم من الطالبین بثاأره مع ولده الإمام المهدي من اآل محمد

ورد في الخبر في كامل الزيارات اأّن ال�سیدة الحوراء زينبh في الیوم الحادي 
g بعد ا�ست�سهاد  ع�سر من �سهر محرم الحرام كانت ت�سّلي الإمام زين العابدين 
الإمام الح�سین g وتحدثه بالعهد الذي اأخذه اهلل على اأهل البیت b - والحال 
اأّنه كان عالمًا بما جرى وما �سیجري اأكثر منها ولكن حديثها كان من باب التذكیر 

ل الإخبار-، ومن �سمن الأمور التي نقلتها له قول النبي s: وين�سبون لهذا الطف 
علمًا لقبر اأبیك �سیدال�سهداء g، ليدر�س اأثره، ول يعفو ر�سمه)1 (.

وبّین �سماحته معنى )الطف( وقال: الطف اإّما ا�سم لكربالء اأو ا�سم لخ�سو�س 
البقعة التي ا�ست�سهد فیها الإمام الح�سین g مع اأهل بیته واأ�سحابه يوم العا�سر من 
�سهر محرم �سنة 61 للهجرة، نعم الطف لغًة)2 ( هي الكیل الذي لم يكمل مقداره 
ولكن من المقرر اأن يكمل، ففي الأخبار المتواترة معنى اأو اإجماًل اأّن ق�سیة الإمام 
اأن يظهر الإمام الحجةf وينتقم لدم  اإلى  g لم تنته بل هي م�ستمرة  الح�سین 

�سیدال�سهداء g، وفي بع�س الأخبار اأنها �ست�ستمر اإلى يوم القیامة.
لذا  والمفكرون  والأ�ساتذة  المثقفون  وفیكم  الف�سل  اأهل  من  الح�سور  اأّن  وبما 
الإمام  كلمات  وتالحظوا  عا�سوراء  حقیقة  لتعرفوا  الم�سادر  تراجعوا  لكم  ينبغي 

ال�سادق g في اإحیاء ال�سعائر الح�سینیة.

المرجع ال�سيرازيK: من یعرقل ال�سعائر الح�سينية اأو ی�سّكك فيها یحرق تاریخه بيدیه
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محا�سرات
وعّقب �سماحته قائاًل: اإّن مقام من يحي  اإحدى ال�سعائر اأرفع ممن ي�سارك في 
حرب م�سروعة تحت قیادة اإمام مع�سوم g اأو تالي تلو المع�سوم gكالقتال بین 
يدي ر�سول اهلل s باإخال�س وُيقتل يقال له: مت�سحطًا بدمه في �سبیل اهلل، علمًا اأّن 
من المت�سحطین بدمائهم في �سبیل اهلل هم اأ�سحاب النبي s الذين قاتلوا معه 
في بدر واأُحد باإخال�س اإلى اأن ا�ست�سهدوا بین يديه s، ومنهم اأي�سًا الذين قاتلوا 

بین يدي اأمیرالموؤمنین g في حروبه الدفاعیة باإخال�سه حتى ا�ست�سهدوا. 
ول يخفى اأّن الإمام ال�سادق g ملتفت اإلى كالمه، فمن ل يقا�سون بالمع�سوم 
ملتفتون  اإننا  يقولون:  كالمهم،  عن  ي�ساألون  لما  والجامعة  الحوزة  كاأ�ساتذة   g
g:)ما ل يناله المت�سّحط بدمه في �سبیل اهلل( يعد من  اإلى ما قلناه، لذا فقوله 
الخ�سائ�س الح�سینیة التي ربما لم تذكر في كتب الخ�سائ�س، وحري بكم وفیكم 

اأهل العلم والمثقفون اأن تتبعوا الخ�سائ�س وتكتبوا عنها.
الفقه  اأعلى اهلل درجاته بع�س الخ�سائ�س في  الراحل  المرجع  الأخ  فقد كتب 
محا�سراته  بع�س  في   v ر�سا  محمد  ال�سید  الفقیه  الأخ  ابن  ونقل  ما،  بمنا�سبة 
كامل  كتاب  في  الموجودة  الخ�سائ�س  تجمع  لم  الیوم  فحتى  ذلك  ومع  بع�سها، 

الزيارات وحده.
النبي  مقام  من  اأعظم   g الح�سین  الإمام  مقام  اأّن  المراد  لی�س  بالطبع 
واأمیرالموؤمنین وال�سیدة الزهراء واأخیه الإمام الح�سن b، بل اإّن من اإفختار الإمام 
الح�سین g اأنه كان حامیًا لدين النبي s، لذا قالg: اأ�سیر ب�سیرة جّدي واأبي 
علي بن اأبي طالب g )3 (، وفي مو�سع اآخر قال g: جّدي خیر مّني، واأبي خیر 
الإمام  اخت�س  اهلل  اأّن  المراد  واإنما   ،)4 مّني)  خیر  واأخي  مّني،  خیر  واأّمي  مّني، 

. b بخ�سائ�س من دون بقیة المع�سومین g الح�سین
يحیي  من  مقام  عظمة  تبّین  اأخرى  رواية  �سماحته  ذكر  نف�سه  ال�سیاق  وفي 

ال�سعائر الح�سینیة، وقال:
من  كلمة  كل  في  يدّقق  اأن  بالإن�سان  الجدير  الزيارات  كامل  كتاب  في  ورد 
كلماته ل اأن يقت�سر على مطالعة رواياته �سردًا، ومع الأ�سف نجد في بع�س البالد 
الإ�سالمیة اأنهم ينقلون عن الكثیر من الكتب بما فیها كتب غیر الم�سلمین ولكنهم 
من  جماعة  اأّن  والحال  اأ�ساًل،  عنه  ينقلون  ل  اأو  الكتاب  هذا  عن  ينقلون  ما  قلیاًل 
محدثي ال�سیعة وعلمائهم عّدوه من اأ�سح الكتب بما في ذلك كتاب الكافي ال�سريف، 
جنب  اإلى  المدفون  علیهما(  اهلل  المفید)ر�سوان  ال�سیخ  اأ�ستاذ  عمر  خال�سة  فهو 

.h ال�سیخ المفید على بعد اأمتار من قدمي الإمامین الجوادين
اأي�سًا في حق من يحي  gقال  ال�سادق  الإمام  اأّن  الكامل  كتاب  ورد في  فقد 
لأقمت  مقالته  �سمع:  لو  اإنه  بحیث  العظیم  بالثواب  يناديه  ملكًا  اأّن  ال�سعائر  اإحدى 
عمرك عند قبرالح�سین)5 (، والحال اأّن الإقامة عند قبر الإمام الح�سین g لی�س 

بال�سهولة التي هي علیه الیوم.
 ونف�س الإمام ال�سادق g ياأمر البع�س قائاًل:  ثم تمر باإزاء القبر وقل: �سلى 
اأبا  يا  علیك  اهلل  �سلى  عبداهلل،  اأبا  يا  علیك  اهلل  �سلى  عبداهلل،  اأبا  يا  علیك  اهلل 

عبداهلل، فقد تمت زيارتك) 6(، لذا كان الزائر يزور عن بعد وين�سرف.
وربما يكون الجمع بین الخبرين اأّن الزائر لو علم المقام الرفیع الذي اأعده اهلل 
. g عّز وجّل له لهانت عنده تمام الم�ساكل التي يالقیها في طريق الإمام الح�سین

اإقامته في �سامراء- وربما كان  اأيام  g مر�س  الهادي  الإمام  اأّن  الخبر  وفي 
الأ�سخا�س  اأحد  به  يبعث  باأن  واأمره  ماًل  اأ�سحابه  لأحد  فاأعطى  المتوكل-  اأيام  في 
اأبو ها�سم الجعفري  g، كما روى  الإمام الح�سین  اإلى كربالء لیدعو له عند قبر 
حیث قال: »دخلت على اأبي الح�سن علي بن محمد b وهو محموم علیل، فقال لي: 
عنده  من  لي، فخرجت  اهلل  يدعو  الحائر  اإلى  موالینا  من  رجاًل  ابعث  ها�سم  يااأبا 
الذي يخرج،  الرجل  يكون  اأن  و�ساألته  لي  قال  فاأعلمته ما  فا�ستقبلني علي بن بالل 

بمنزلة من في  اإذ كان  الحائر  اأف�سل من  اإنه  اأقول:  ولكنني  والطاعة  ال�سمع  فقال: 
فقال  قال،  ما   g فاأعلمته  بالحائر،  له  دعائي  من  اأف�سل  لنف�سه  ودعاوؤه  الحائر، 
لي: قل له كان ر�سول اهلل s اأف�سل من البیت والحجر وكان يطوف بالبیت وي�ستلم 
والحائر  دعاه،  لمن  فی�ستجیب  فیها  ُيدعى  اأن  يحّب  بقاعًا  تعالى  هلل  واإن  الحجر 

منها«)7(.
اأحد يقبل الذهاب للزيارة،  ولعل ذلك كان في عهد المتوكل حیث لم يكن كل 
g،فهو  g من يدعو له عند قبر الإمام الح�سین  ومع ذلك يبعث الإمام الهادي 
يعلم ماذا تعني زيارة الإمام الح�سین g، اأّما نحن فال نعلم ماذا تعني زيارته، بل 
اإّن علمائنا جّهال بالإمام الح�سین g،وما ن�سمعه الیوم من البع�س يدل  على غاية 

في الجهل.
يحارب  عمن  الحديث  اإلى  كلمته  في   Kال�سیرازي المرجع  تطّرق  بعدها 

ال�سعائر الح�سینیة اأو ي�سعى في عرقلتها اأو منعها اأو الت�سكیك فیها وقال:
بعد اأن اأ�سرنا اإلى ثواب اإحیاء ال�سعائر لنرى كیف تعامل اهلل عّز وجّل ور�سوله 
s مع اأعداء الإمام الح�سین g ففي تف�سیر الإمام  الع�سكري g اأّن ر�سول اهلل 
s قال- ولعل ذلك كان قبل ولدة الإمام الح�سین g: األ ولعن اهلل قتلة الح�سین 
g، ومحبیهم، ونا�سريهم، وال�ساكتین عن لعنهم) 8(، ولم اأر اأو اأ�سمع اأّن ذلك ورد 
الذي لينطق عن   - s اإّن ر�سول اهلل  g بحیث  الإمام الح�سین  في غیر ق�سیة 

الهوى- يلعن ال�ساكت عن اللعن.
بالطبع اإطالق الحديث ي�سمل من ل يلعن قاتل الإمام الح�سین g كابن العربي 
الذي ادعى الإحتیاط في لعن يزيد، ومن ي�سكت عن اللعن، والذي يحارب ال�سعائر 

الح�سینیة اأمثال المتوكل العبا�سي.
واأ�ساف �سماحته: اإّن المتوكل العبا�سي- عا�سر ملوك بني العبا�س الذي تاأ�ّسى 
والمعت�سم  الماأمون  في عهد  نعم   ،g الح�سین  الإمام  زيارة  فمنع  هارون-  بجّده 
رفع الحظر عن الزيارة لأغرا�س �سیا�سیة منها ت�سكین غ�سب النا�س الذين �سخطوا 
 g g، لذا كان النا�س يفدون لزيارة الإمام الح�سین  علیهم لقتل الإمام الر�سا 

و�سارت مدينة كربالء عامرة.
على كل فقد حكم المتوكل العبا�سي مدة اإحدى ع�سرة �سنة تعّر�س فیها الكثیر 
اإلى اأ�سد اأنواع العذاب جراء زيارة الإمام الح�سین g  حیث ُمنعت فیها الزيارة، بل 
اأُعلن من قبل المتوكل العبا�سي اأّن من يزور الإمام الح�سین g يودع في)الُمطبق( 
وهو �سجن تحت الأر�س فیه بئر عمیق ليرى فیه النور، والذي يودع هذا ال�سجن ل 
ُي�سئل عنه �سواء عا�س اأو مر�س اأو مات، ومن يعتر�س من ال�سجناء على �سوء المعاملة 

كان يعّلق من رجلیه اأو يديه داخل البئر اأيامًا طويلة.
وفي بع�س التواريخ: اأّن المتوكل لما مات وُفتحت اأبواب ال�سجن ُعثر على بع�س 
لم  ذلك  ومع  كالحیوانات...  �ساروا  حتى  بدنهم  تمام  ال�سعر  غّطى  وقد  ال�سجناء 

يتخّل زّوار الإمام الح�سین g عن الزيارة.
gمهما  اأن تقام �سعائر الإمام الح�سین  واأردف �سماحته:  �ساء اهلل عّز وجّل 
كان الثمن، وبالرغم من ذلك نجد اأّن البع�س جراء بع�س التفجیرات يفتي بحرمة 
الذهاب اإلى كربالء والعیاذ باهلل، ففي زيارة الإمام الر�سا g يموت الكثیر على 
مّر ال�سنة في الحوادث المختلفة، وقد قراأت في مو�سع ما اأّن الذين يتوفون في زيارة 
الإفتاء  ينبغي على ذلك  الألوف، فهل  يبلغ عددهم  �سنة  g  خالل  الر�سا  الإمام 

بحرمة الذهاب اإلى زيارة الإمام الر�سا g ؟!
ونف�س المتوكل- الذي ورد عن اأمیرالموؤمنین g في خبر له في اأحوال حكام 
بني العبا�س، اأن قال: وعا�سرهم اأكفرهم- ي�سّرح ابن العربي في كتابه) الفتوحات 
منهم  والباطنیة،  الظاهرية  الخالفة  لهم  كانت  الحكام  من  مجموعة  اأّن  المكیة( 
ر�سول اهلل s ...ومنهم المتوكل العبا�سي)9(،ولعمري يريد ابن العربي بقوله هذا 
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اإغواء من؟ علمًا اأّن الكثیر قد انخدعوا به، ولكن هل اأنهم معذورون؟
الح�سین  الإمام  قتلة  لعن  عن  ال�ساكت   sاهلل ر�سول  يلعن  الذي  الوقت  ففي 
اأّن المتوكل خلیفة اهلل ظاهرًا وباطنًا،بل يعذر ابن العربي  g ي�سّرح ابن العربي 
يزيد لقتله المام الح�سین g ويقول )ان يزيد قتله -بحق-ب�سیف جده()10( لذا 
لينبغي ال�ستغراب من اإعرا�س الكفار- الذين يبلغ عددهم الیوم على الأقل خم�سة 
ملیارات وفیهم المثقفون والعلماء- عن الإ�سالم، لأّن الإعالم الم�سّلل يعر�س لهم 

اأمثال المتوكل على اأنهم خلفاء اهلل عّز وجّل ظاهرًا وباطنًا. 
الح�سین الإمام  ق�سايا  يحارب  من  يعاقب  اأن  اإّل  تعالى  اهلل  اأبى  فقد  كل  على 

gولكن بع�سهم يالقون عقابهم في الدنیا وهوؤلء ي�سهل اأمرهم لأّن الدنیا في يوم 
ما تنتهي، اأّما الذين يوؤخر عقابهم لالآخرة والعیاذ باهلل فی�سعب اأمرهم لأّن عالم 

الآخرة عالم البقاء.
ق�سیت  بالدقة  �سنة  �سبع وخم�سین  قبل  �سنة)1375هـ(  في  فقال:  اأي�سا  ونقل 

العا�سر ذهبت  الیوم  �سباح  وفي  المقّد�سة،  م�سهد  مدينة  في  الحرام  �سهر محرم 
وكانت  العتیق(  �سحن  ال�سريف)  ال�سحن  دخلت  ولما   ،gالر�سا الإمام  لزيارة 
من  يكن  ولم   ،gالح�سین الإمام  �سعائر  اإحدى  منعت  قد  ال�سنة  تلك  في  الدولة 
العادة اآنذاك  اأن يكون في حرم الإمام الر�ساg �سوى �سرطي واحد، لكنني راأيت 
عن  �ساألت  ولما  ال�سحن،  في  انت�سروا  قد  ال�سرطة  من  العديد  العا�سر  يوم  �سباح 
الممنوعة،  ال�سعیرة  يقیموا  اأن  يريدون  البع�س  اإّن  لي:  قیل  تجمعهم،  في  ال�سبب 
برفیع  يهتفون  وهم  الألف  يبلغون  ولعلهم  المعّزين  من  مجموعة  اأقبل  وفجاأة 
اأقام  ثم  بالفرار،  ال�سرطة  فالذ  ال�سرطة  وهاجموا  ح�سین...ح�سین...  اأ�سواتهم: 

المعّزون ال�سعیرة وتفرقوا.
واأين   gالح�سین الإمام  �سعائر  منعت  التي  الدولة  تلك  �سارت  اأين  فیاترى 

�سرطتها؟
واأين �سار المعّزون؟

الجواب كما يقول اهلل تعالى:{فريق في الجنة وفريق في ال�سعیر})11 (. 
كما اأني راأيت �سورة للبهلوي الأول في �سحیفة) الإطالعات(  وقد تقّدم اأمام 
واأخذ   gالح�سین الإمام  �سعائر  على  عدا  ثم  بالطین،  جبهته  ُملطخًا  المعزين 

يحاربها واحدة تلو الأخرى، فاأين هو البهلوي؟
واأين �سرطته الذين كانوا ياأتمرون باأمرته بحجة اأّن الماأمور معذور؟!

واأين �سار المعّزون الذين اأحیوا ال�سعائر الح�سینیة؟
{فريق في الجنة وفريق في ال�سعیر}) 12(.

لة ي�سكون  وقد كتب لي قبل اأيام البع�س من بع�س البالد المجاورة ر�سالة مف�سّ
فیها من حكومتهم التي حددت  اإحدى ال�سعائر بوقت خا�س، فقد يت�سّنى لهم بالقوة 
وبط�س ال�سالح اأذى المعّزين، ولكن هل يمكن اأن تمحى �سعائر الإمام الح�سینg ؟

فلو اأّن �سعائر الإمام الح�سینg تمحى بالقوة لمحاها يزيد وهارون العبا�سي، 
وقد حارب البعثیون ال�سعائر الح�سینیة ثالثین �سنة واهلل اأعلم كم هم الذين قتلوا 

وعّذبوا من اأجل ال�سعائر؟ وكم من الدماء اأُريقت من اأجل ذلك؟
ومازالت اإلى الیوم تكت�سف المقابر الجماعیة في العراق... ومع ذلك اأين هم 

البعثیون؟

فقد نقل لي البع�س اأّن عدد القائمین بال�سعائر قبل ثالثین �سنة لو �سربناهم 
في ثالثین فاإن عددهم �سنة �سقوط البعثیین يفوق عددهم بثالثة اأ�سعاف، ف�ساًل 
عن انت�سار �سعائر الإمام الح�سینg في العالم، ففي اإ�سترالیا- قبل ثالثین �سنة- 
لم تكن هناك ح�سینیة، اأّما الیوم فتوجد فیها العديد من الح�سینیات، وكذا الأمر 

في بقیة بقاع العالم بل وبالقرب من البیت الأبی�س هناك ح�سینیة.
اأن يخم�س الإن�سان وجهه  اأّن من المحرمات  ثم ما قال حفظه اهلل: في الفقه 
العمل، ولكن  و كفارة هذا  العملیة حرمة  الر�سائل  له، وقد ذكرت في  لموت عزيز 
خم�س الوجه في عزاء الإمام الح�سینgمن الم�ستحبات، فاأي اإ�ستثناء هذا بحیث 

اإّن الحرام ي�سیر م�ستحبًا بل وفي بع�س الأحیان ي�سیر واجبًا كفائیًا اأو عینیًا؟!
ثمانین  يقارب  ما  قبل  اأنه  العا�سر  الجزء  ال�سیعة  اأعیان  كتاب  في  قراأت  وقد 
اأ�سدر  ال�سعائر غیر جائزة  باأّن  الكالم  بع�س  الأ�سرف  النجف  انت�سر في  لما  �سنة 
اإلى  المیرزا النائیني قد�س �سره فتواه ال�سهیرة- وتبعه تالمذته وتالمذة تالمذته 
الأخ  و  الوالد  ومنهم  الفتوى  العظام  الفقهاء  من  الكثیر  اأيد  حیث  الراهن  عهدنا 
اأيدت فتواه  اأنني  الراحل قد�س �سر هما، وقد جيء لي بالفتوى قبل �سنین واأفتخر 
v- وقد �ساع في النجف اآنذاك اأّن الموؤيدين لل�سعائر ي�سّمون بالعلويین، بینما �سار 

محا�سرات
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المخالفون لل�سعائر ُيدعون بالأمويین، ونف�س كاتب المقالة المطبوعة هناك  يقول: 
وكنت من الأمويین.

وال�سوؤال هنا: ما الذي قاد هذا الكاتب اإلى الت�سريح بذلك، ويجعله يحرق تاريخه 
بیده؟!

. g الجواب: اإنها من خ�سائ�س ق�سیة الإمام الح�سین
واإنني اأ�سكر اهلل تعالى على اأنني منذ اأن فتحت عینّي فتحتهما في هذا الطريق... 
الوالد  برفقة  كنت  اأّنني  اأن�سى  الآخرين..ول  لكالم  اأ�سغ  ولم   b البیت  اأهل  طريق 
v في الیوم الثامن من محرم قبل اأكثر من خم�سین �سنة، و هو  يدخل حرم الإمام 
الإمام  ال�سواد على  لب�س  المالأ: هل يجوز  اأمام  له  وقال  اأحدهم  تلّقاه   g الح�سین 

الح�سین g؟
وكان ذلك ال�سخ�س يرى اأّن الوالد v لب�س ال�سواد ولكن لأّن اأحدهم ول�سبهة 
 v لی�ساأل منه، فاأجابه الوالد v ما كان ي�سكك في جواز لب�س ال�سواد ق�سد الوالد

قائاًل: نعم يجوز.
فقال الرجل: فالن- وقد ذكر ا�سم اأحدهم- يحّرم؟

فتوقف الوالد v وتاأمل لحظات ثم قال بكل لطافة: راأيت من  ليقل عن هذا 
. gال�سخ�س الذي تذكره علمًا وتقوى كان يلب�س ال�سواد على الإمام الح�سین

واأّكد K: اأّن ق�سیة الإمام الح�سین g تحرق تاأريخ الإن�سان اذا ت�سرف �سلبًا 
معها لذا ينبغي اأن ل نخدع ببع�س الكلمات البراقة بحیث يبلغ الأمر بال�سخ�س اأن يكتب 

بیده اأنه كان من الأمويین.
روي ابن رياح قال: لقیت رجاًل اأعمى قد ح�سر قتل الح�سین g ف�سئل عن ذهاب 
اإلى منزلي  اأرم، فلما رجعت  اأنى لم اأ�سرب ولم  ب�سره قال كنت عا�سر ع�سرة غیر 
و�سلیت فاأتاني اآت في منامي، فقال: اأجب ر�سول اهلل sفقلت: ما لي وله فاخذني 
يقودني اإلیه فاإذا هو جال�س في �سحراء حا�سر عن ذراعیه اآخذ بحربة وملك قائم بین 
يديه وفي يده �سیف من نار فقتل اأ�سحابي فكلما �سرب �سربة التهبت اأنف�سهم نارا 
فدنوت وجثوت بین يديه وقلت ال�سالم علیك يا ر�سول اهلل فلم يرد علي ومكث طوياًل، 

ثم رفع راأ�سه وقال: يا عبد اهلل انتهكت حرمتي وقتلت عترتي ولم ترع حّقي.
فقلت: يا ر�سول اهلل واهلل ما �سربت ب�سیف ول طعنت برمح ول رمیت ب�سهم، قال: 

�سدقت ولكنك كّثرت ال�سواد ُادن مّني فدنوت، فاإذا ط�ست مملوء دمًا، فقال: هذا دم 
ولدي الح�سین فكحلني منه فانتبهت ل اأرى �سیئًا)13 (.

الموؤمنین  وجمیع  الح�سور  مخاطبًا  كلمته   K ال�سیرازي  المرجع  وختم 
والموؤمنات: اإنني وانطالقًا من واجبي ال�سرعي اأ�سكركم على اإقامتكم العزاء في الأيام 
الع�سرة الأولى من المحّرم، واأ�سكر كل الموؤمنین والموؤمنات في جمیع نقاط العالم 
على اإقامتهم العزاء الح�سیني وال�سعائر الح�سینیة وما تعّر�سوا له من الأذى في ذلك 
وتحّملوا الم�ساكل التي ل تعادل الم�ساكل التي تحّملها الموؤمنون في زمن الإمام ال�سادق 
والإمام الهادي h من قبل �سالطین بني اأمیة وبني العبا�س، واأدعوا لكم ولهم باأن يديم 
اهلل تعالى هذا الفخر وهذه العّزة وهذه الف�سیلة وهي اإقامة ال�سعائر الح�سینیة التي 
فیها خیر الدنیا والآخرة، اأ�ساأله تبارك وتعالى اأن يديمها علیكم وعلى جمیع الموؤمنین 

والموؤمنات، واأن يجعلها في ذرّيتكم وذرّية جمیع الموؤمنین والموؤمنات. 
و�سّلى اهلل على محّمد واآله الطاهرين 

)1 (بحار الأنوار ج28 ب اإخبار اهلل نبیهs اأمته بما جرى على اأهل بیتهb �س55. 
)2 (ل�سان العرب ج9 �س222.

)3 (مناقب اآل اأبي طالب ج3 �س241. 
)4 (عوالم الإمام الح�سینg �س246. 

)5 (كامل الزيارات �س288 ح445. 
) 6(كامل الزيارات �س244 ح362. 

) 7(عوالم الإمام الح�سینg �س598 ح5.
) 8(مناقب اآل اأبي طالب ج2 �س110. 

)9 (الفتوحات المكیة ج2 �س6
)10(فی�س القدير �سرح الجامع ال�سغیر ج5 �س313

)11(�سورة ال�سورى:7. 
)12 (�سورة ال�سورى:7. 

)13 (مثیر الأحزان �س80. 
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العـــالـم يحــيي ذكری عاشوراء

Kبيت �سماحة المرجع ال�سيرازي
كما هو معهود في كل عام اأقیمت مجال�س العزاء على م�ساب اأبي عبد اهلل الح�سینg في بیت  �سماحة المرجع ال�سیرازيK بمدينة قم المقد�سة لمّدة 
ثالثة ع�سر يومًا، حیث كانت المجال�س في ال�سباح باللغة الفار�سیة، وع�سرًا باللغة العربیة، بح�سور جمع من العلماء، والف�سالء، وطالب الحوزة العلمیة، وجمع 

من الموؤمنین و الهیئات والمواكب الح�سینیة.
فـــي هذه المجال�س الح�سینیة تحـــّدث الخطباء الأفا�سل عن �سیرة الإمام الح�سینg، وذكروا جوانب من مظلومیـــة اأهل البیتb، بالأخ�ّس ما حّل بعترته 
 s فـــي العا�سر من المحّرم �سنة 61 للهجرة في اأر�س كربالء، وهي الجريمة الكبرى التي ارتكبها اأعـــداء اهلل واأعداء ر�سوله بقتلهم ريحانة النبي bالطاهـــرة

.g مولنا الإمام الح�سین

Kبيت �سماحة المرجع ال�سيرازي
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 نفحات خبریة

المرجع ال�سيرازي K حافي القدمين
بمنا�سبـــة ذكرى واقعة عا�سوراء، وفي �سباح الیوم العا�سر من محّرم الحرام 1432 للهجـــرة خرج �سماحة المرجع ال�سیرازيK حافي القدمین متوجهًا نحو 
بیته المكّرم للح�سور في مجل�س العزاء الح�سیني، وذلك برفقة ال�سادة الكرام من الأ�سرة ال�سیرازية، والف�سالء من مكتب �سماحته و جمع من الموؤمنین، معربا عن 

 g مولنا الإمام الح�سین sجزعه وحزنه وتاأّلمه لم�سائب �سبط ر�سول اهلل

اإحياء ليلة الحادي ع�سر من محّرم في قم المقد�سة
اأحیـــا مكتـــب �سماحة المرجـــع ال�سیـــرازيK بمدينة قـــم المقد�سة لیلة 
الحـــادي ع�سر من �سهر محّرم الحرام التـــي ت�سّمى بلیلة )الوح�سة(، حیث خرج 
الحا�سرون في موكب عزاء اإلى اأزّقة و�سوارع المدينة المقد�سة قا�سدين المرقد 
الطاهـــر لمولتنا فاطمة المع�سومـــة بنت الإمام الكاظـــمc. و�سارك في هذا 
الموكـــب ال�سادة الكرام من الأ�ســـرة ال�سیرازية، والعلمـــاء والف�سالء من مكتب 

�سماحة المرجع ال�سیرازيK وجمع من الموؤمنین.
 

موكب الفداء والت�سحية لأهالي كربلء بقم
تخلیـــدًا لبطولت اأ�سحـــاب الإمام �سیـــد ال�سهداءg الأوفیـــاء الأخیار في 
ملحمـــة الطف الخالدة، اأقام اأهالي كربالء المقیمیـــن بقم المقد�سة وبم�ساركة 
عـــدد كبیـــر من الإخـــوة الإيرانییـــن موكب الفـــداء، حیـــث خرجوا لیلـــة العا�سر 
مـــن محرم الحـــرام اإلى �سوارع قـــم المقد�سة وهـــم يرتدون الأكفـــان ويهتفون: 
»حیدر،حیدر« و»واح�سین،واح�سیـــن«. وبعد اأن طاف الموكب في �سوارع المدينة 
ح�ســـر الم�ساركون فیـــه في ال�سحـــن ال�سريف لمرقـــد مولتنا ال�سیـــدة فاطمة 
المع�سومـــةh واأقامـــوا العـــزاء. و�سارك فـــي هذا الموكـــب الكثیر مـــن محّبي 
وموالي اأهل البیتh، كان فـــي مقدمتهم بع�س م�سوؤولي مكتب �سماحة المرجع 

.Kال�سیرازي
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ح�سينية �سيد ال�سهداءg في اإ�سلم �سهر
اأقیـــم فـــي ح�سینیة �سیـــد ال�سهـــداء g فـــي مدينـــة اإ�سالم �سهـــر بجنوب 
العا�سمـــة الإيرانیة طهران مجال�س العزاء الح�سیني فـــي �سهري محّرم و�سفر، 
بم�ساركـــة عدد مـــن خطباء المنبـــر الح�سینـــي ال�سريف والرواديـــد الح�سینین. 

وتخّلل هذه المجال�س اإقامة مواكب ال�سبیه وعزاء اإحراق الخیام ونحو ذلك.

الح�سينية الكربلئية بالأهواز
بحلـــول �سهـــر محـــّرم الحـــرام، وكال�سنـــوات ال�سابقـــة، اأقامـــت الح�سینیة 
الكربالئیـــة في مدينـــة الأهواز مجال�ـــس العزاء لمـــّدة ثالثة ع�ســـرة لیلة، وكان 
المجل�ـــس العربـــي لف�سیلة ال�سیـــخ الحاج �ســـادق جهرمي، والمجل�ـــس الفار�سي 
لف�سیلـــة ال�سیـــخ بور هـــادي. و�سارك في اإقامة عـــزاء اللطم عدد مـــن الرواديد 
الح�سینییـــن. وح�ســـر هـــذه المجال�س جمـــع غفیر مـــن الموؤمنیـــن والعديد من 

الهیئات الدينیة والح�سینیة.

حوزة الزهراءg الن�سویة بقم المقد�سة
اأقامت حوزة ال�سیدة فاطمة الزهراءh الن�سوية، مجل�س عزاء ح�سیني، في 

مقّرها بقم المقد�سة، ح�سره طالبات واأ�ساتذة الحوزة وجمع من الموؤمنات.
ابتـــداأ برنامـــج المجل�ـــس بتوزيع هدايـــا تقديريـــة على جمع مـــن الطالبات 
النا�سطات فـــي المجال الثقافي. بعدهـــا كانت كلمة لإحـــدى مدّر�سات الحوزة، 
وبعدهـــا قـــراأت العلوية الفا�سلـــة ال�سیرازية مجل�ـــس عزاء. ثم اختتـــم المجل�س 
�س لم�ســـح الدموع،  بتوزيـــع علبـــات ثقافیة فیها كتـــاب، ومنديل الدمعـــة مخ�سّ
ون�سرة ت�سمنت موا�سیع حول البكاء على م�ساب الإمام الح�سینg وف�سیلته، 

�سة لالأطفال. وقبعات �سوداء مخ�سّ

ح�سينية دار الح�سين gفي یزد
اأقیم فـــي ح�سینیة دار الح�سیـــنg بمدينة يزد مجال�س العـــزاء الح�سیني 
فـــي �سهري محّرم و�سفر، وكان خطیب المنبر الح�سیني ال�سريف حّجة الإ�سالم 
ال�سیـــخ محمد بهرمـــن القادم من مدينـــة اأ�سفهان. و�سارك عـــدد من الرواديد 
الح�سینیـــن في اإقامـــة عزاء اللطم. هـــذا وتخّلل هـــذه المجال�ـــس اإقامة مواكب 

ال�سبیه ومعر�س لالإ�سدارات الثقافیة المتنّوعة.

 نفحات خبریة
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 نفحات خبریة

ح�سينية اأن�سار الح�سينg في طهران
اأقیم فـــي ح�سینیة اأن�ســـار الح�سینg بطهران مجال�س العـــزاء الح�سیني 
فـــي �سهري محّرم و�سفر، وكان خطیب المنبر الح�سیني ال�سريف حّجة ال�سالم 
ال�سیـــخ محمـــد ع�سكربـــور، و�سارك فـــي اإقامة عـــزاء اللطم عدد مـــن الرواديد 

الح�سینیین. وتخّلل هذه المجال�س اإقامة مواكب ال�سبیه ونحو ذلك.

ح�سينية بيت العبا�سg باأ�سفهان
اأقامـــت ح�سینیة بیـــت العبا�سg لأهالـــي كربـــالء المقیمین في 
مدينـــة اأ�سفهان مجال�س العزاء الح�سیني في �سهر محرم الحرام لمّدة 
ع�سرين يومًا، وارتقى المنبـــر الح�سیني ال�سريف زعیم الحوزة العلمیة 
فـــي اأ�سفهان �سماحة اآيـــة اهلل الحاج ال�سید ح�سن فقیـــه الإمامي، واآية 
اهلل الحـــاج ال�سید حّجـــت موّحد الأبطحي. و�سارك عـــدد من الرواديد 
الح�سینییـــن في اإقامـــة عزاء اللطم. وتـــم بّث هذه المجال�ـــس في قناة 

الإمام الح�سینg الف�سائیة.
هـــذا، واأقیـــم اإلـــى جانـــب ذلك معر�ـــس عر�ســـت فیـــه الإنتاجات 
�ـــس مـــكان لتعلیـــم الأخـــوات واإر�سادهـــن فـــي مجال  الثقافیـــة، وخ�سّ
�س لالأطفال في مختلـــف الفئات العمرية،  الحجـــاب، ومكان اآخر خ�سّ

وتم توزيع كتب والأقرا�س المدمجة على الحا�سرين وغیرهم.
كما اأقامت الح�سینیة مجال�س العزاء  الح�سیني لمّدة يومین لل�سم 

والبكم، وكذلك عزاء حرق الخیام.  

مرا�سم العزاء الح�سينــي بطهران بم�ساركة الح�سينيات 
الكربلئية وغيرها

في الیوم ال�سابع ع�سر من �سهر محّرم الحرام في كل �سنة، داأبت الح�سینیة 
الكربالئیـــة في منطقة كلوبنـــدك بطهران ومنـــذ ع�سرات ال�سنیـــن، على اإقامة 
مرا�ســـم عزاء ح�سیني خا�سة بمنا�سبة الیوم ال�سابع على ا�ست�سهاد مولنا الإمام 
الح�سینg، حیـــث تقام هذه المرا�ســـم بدعوة اأ�سحاب واأع�ســـاء الح�سینیات 
الكربالئیـــة الأخرى من باقي مناطق طهران ومن المدن والمحافظات الإيرانیة 
الأخـــرى، وكذلـــك بدعوة اأ�سحـــاب واأع�ســـاء الح�سینیـــة النجفیة فـــي طهران، 
والهیئـــات الح�سینیة لالإخوة الأفاغنة المقیمین بطهـــران، لی�ساركوا في مرا�سم 

هذا العزاء الح�سیني.
فـــي هذه المنا�سبة لل�سنة الهجرية الجارية اأقامت الح�سینیة الكربالئیة في 
منطقة كلوبنـــدك بطهران مرا�سم العزاء بمنا�سبة الیـــوم ال�سابع على ا�ست�سهاد 
مولنا الإمام الح�سینg، بم�ساركة اأ�سحـــاب واأع�ساء الح�سینیات الكربالئیة 
 Kوغیرها والرواديد الح�سینین، وح�سرها وفد من مكتب المرجع ال�سیرازي

بمدينة قم المقد�سة. 
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مجل�ــس تاأبينــي بذكــرى العــدوان الآثم علــی الرو�سة 
الع�سكریة باأ�سفهان

بمنا�سبـــة الذكرى ال�سنويـــة الخام�سة للعدوان التكفیـــري الآثم الجبان على 
المرقد الطاهر لالإمامیـــن الع�سكريین c في مدينة �سامراء الم�سّرفة، اأقامت 
هیئة اأئمة البقیعb مجل�س تاأبیني في م�سجد الإمام الح�سنg الواقع في �سوق 

�سرد�ست بمدينة اأ�سفهان.
ح�سر المجل�س العلماء واأ�سحاب الهیئات الدينیة وجمع من الموؤمنین.

فـــي هـــذا المجل�ـــس تحـــّدث حّجـــة الإ�ســـالم ال�سید علـــي الحیـــدري، وكان 
مو�سوع حديثه »اأ�سبـــاب وعلل وقوع فاجعة �سامراء وتفجیـــر الرو�سة الع�سكرية 

المطّهرة«.

فــي حــوزة  �سامــراء  بذكــرى فاجعــة  تاأبينــي  مجل�ــس 
hالزهراء

بمنا�سبة الذكرى الألیمة ال�سنوية الخام�سة على العدوان الآثم والغا�سم على 
المرقد الطاهر لالإمامین الع�سكريین cا في مدينة �سامراء الم�سّرفة، اأقامت 
حـــوزة ال�سیدة الزهراءh الن�سويـــة، مجل�س تاأبیني، بح�ســـور طالبات واأ�ساتذة 

الحوزة، وجمع من الموؤمنات.
ة  بداأ الحفـــل بتالوة معّطرة مـــن اآي الذكر الحكیم. وبعدهـــا اعتلى المن�سّ
حّجـــة الإ�سالم ف�سیلة ال�سید محمـــد علي ال�سیرازي. وبعـــده كانت كلمة لإحدى 
الأخـــوات حول مو�سوع »غربـــة الإمام �ساحب الع�سر والزمـــان عّجل اهلل تعالى 
فرجـــه ال�سريف«، ثم م�سرحیة قّدمتها فرقة التمثیل في الحوزة، ج�ّسدت جوانب 
من فاجعـــة �سامراء. وبعدها مجل�س عـــزاء وقراءة المراثـــي والأ�سعار ال�سجیة. 
واأمـــا ختام المجل�س فـــكان قراءة بیـــان �سماحة المرجع ال�سیـــرازيK الذي 

�سدر بمنا�سبة فاجعة �سامراء.

 Kمجال�س العزاء في بيت المرجع ال�سيرازي
بمنا�سبـــة ذكـــرى ا�ست�سهاد الإمام زين العابديـــنg، اأقیمت مجال�س العـــزاء �سباحًا وع�سرًا في بیـــت �سماحة المرجع ال�سیـــرازيK، ح�سرها العلماء 

وف�سالء وطالب الحوزة العلمیة وجمع من الموؤمنین.
ارتقـــى المنبر الح�سیني في هـــذه المجال�س الخطباء الأفا�سل: ال�سید فروغي، وال�سیخ نوروزي، وال�سیخ �سلطانـــي وال�سیخ اأبو اأحمد ال�سیمري. وتطّرقوا اإلى 
ذكـــر جوانب مـــن حیاة مولنا الإمام ال�سّجاg، ومناقبـــه وف�سائله، والدور العظیم الذي قام بـــه الإمامg في تربیة الأمة، واإي�ســـال ر�سالة النه�سة الح�سینیة 

المقد�سة اإلى الب�سرية، ودوره �سلوات اهلل علیه في زوال حكم الأمويین لعنة اهلل علیهم اأجمعین.` 

نفحات خبریة
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م�سيرة عزاء العلماء ليلة العا�سر
اإحیـــاء لذكـــرى عا�ســـوراء، انطلقـــت م�سیـــرة عـــزاء العلماء في 
كربـــالء المقد�ســـة بم�ساركـــة عدٍد جـــٍم مـــن العلماء ورجـــال الدين 
وخطبـــاء المنبر الح�سینـــي ال�سريف وطلبة العلـــوم الدينیة في حوزة 

كربالء المقد�سة.
انطلـــق العزاء العلمائي ال�سنوي من المخّیم الح�سیني ال�سريف، 

.gواختتم عند المرقد الطاهر لأبي عبد اهلل الإمام الح�سین

مجال�س هيئة علي الأكبر باأ�سفهان
بمنا�سبة اأيام ذكرى ا�ست�سهـــاد الر�سول الأكرم �سلى اهلل علیه واآله، اأقامت 
هیئة �سیدنا علـــي الأكبر علیه ال�سالم مجال�س العزاء، كال�سنوات ال�سابقة، لمّدة 
ع�سر لیالي، في الح�سینیة الكربالئیة في اأ�سفهان، وكانت فقرات هذه المجال�س 
هـــي: بث مرئـــي لمحا�سرات �سماحـــة المرجع ال�سیـــرازي دام ظلـــه، والمجل�س 
الح�سینـــي لحّجة الإ�سالم ال�سید محمد الحیدري، وعـــزاء اللطم بم�ساركة عدد 

من الرواديد الح�سینیین.

موكب �سبيه و�سول قافلة اأهل البيتg اإلی ال�سام
في الیوم الأول من �سهر �سفر �سنة 61 للهجرة و�سلت قافلة ال�سبايا من اأهل البیتb ال�سام. تخلیدًا لهذه الذكرى الألیمة قام جمع من ال�سباب اأع�ساء هیئة 

يالثارات الح�سینg وهیئة �سباب علّي الأكبرg في قم المقد�سة باإقامة موكب �سبیه، �سّور و�سول قافلة ال�سبايا من اأهل البیتg اإلى ال�سام.
انطلق الموكب متجهًا �سوب المرقد لمولتنا فاطمة المع�سومةh. وبعد اأن اأقام الم�ساركون مجل�س العزاء في ال�سحن ال�سريف خرجوا اإلى �سوارع المدينة 

وختموا م�سیرتهم في بیت المرجع ال�سیرازيK، وا�ستقبلهم نجل �سماحته حّجة الإ�سالم والم�سلمین ال�سید ح�سین ال�سیرازي، واأقاموا مجل�سًا للعزاء.
 

نفحات خبریة
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مكتــب كربــلء ی�ســارك بم�سيرة عــزاء اأهالــي طویریج 
الكبرى

 بمنا�سبـــة الیوم ال�سابع ع�سر من محّرم حیث ذكرى مـــرور �سبعة اأيام على 
واقعة الطف �سهدت مدينة كربالء المقد�سة م�سیرة عزاء اأهالي طويريج �سارك 
فیها العديد من ال�سخ�سیات والوفـــود وفي مقدمتها وفد مكتب �سماحة المرجع 

ال�سیرازيK وجم غفیر من اأهالي مدينة الهندية بطويريج.
انطلـــق الم�سیر العزائي بعد اأداء �سالتي الظهرين من منطقة باب طويريج 
قا�سدًا الرو�سة العبا�سیة المّطهرة ثـــم عبر منطقة ما بین الحرمین ال�سريفین 

.gلیختم الم�سیر عند المرقد المطّهر ل�سید ال�سهداء الإمام الح�سین

مكتــب �سماحــة المرجــع ال�سيــرازيK فــي كربــلء 
المقد�سة

اأحیـــا مكتب �سماحة المرجـــع ال�سیرازيK في كربـــالء المقد�سة ذكرى 
ا�ست�سهاد الإمام زين العابدينg، بمجل�س عزاء ا�ستهل بتالوة اآيات من الذكر 
الحكیـــم، ثم اعتلى المنبر ف�سیلة الخطیب ال�سیخ فا�سل عبد الأمیر الذي بحث 
جوانـــب عّدة من حیاة الإمـــام �ساحب الذكرى، وختم المجل�ـــس بقراءة م�سیبة 
الإمام �سیـــد ال�سهداءg في واقعة الطف الدامیة و كذلك اأقامت حوزة كربالء 
المقد�ســـة ـ مدر�سة العاّلمة اأحمد بن فهد الحّلي رحمه اهلل ـ مجل�س عزاء، وكان 
الخطیـــب ف�سیلـــة الخطیب ال�سیخ عمـــران �ساكر وف�سیلة الخطیـــب ال�سیخ علي 

ال�سامي.

ح�سينية �سيد ال�سهداءg في بيروت
اأحیـــت ح�سینیة �سید ال�سهداءg فـــي بیروت في منطقة �سفیر، ذكرى ا�ست�سهاد الإمـــام الح�سینg بح�سور جماهري حا�سد. وارتقـــى المنبر ال�سريف في هذه 
المجال�ـــس حّجـــة الإ�سالم ال�سیخ عبد الح�سن الأ�سدي القادم من الدنمارك حیث تناول ف�سیلته مختلف الموا�سیع الولئیة والتربوية خالل هذه اللیالي الألیمة. و�سارك 

في اإحیاء عزاء اللطم الرادود المال محمد �سالح الكربالئي القادم من قم المقد�سة.

 نفحات خبریة
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الفلبين - زامبونغا
اأقامـــت مبّرة �سید ال�سهـــداءg بالكويـــت وبالتعاون مع 
اإدارة حوزة اأهـــل البیت �سلوات اهلل علیهم فـــي الفلبین اأكبر 
مجل�ـــس ح�سیني في مدينة زامبونغـــا الفلبینیة الواقعة جنوب 

اإقلیم منداناو. 
ح�ســـر المجل�ـــس المئات مـــن الموالیـــن والمحّبین لأهل 
البیتg، وبم�ساركة فاعلة من روؤ�ساء القبائل وبع�س قیادات 
الموؤ�س�ســـات الإ�سالمیة في المدينة. واألقـــى ال�سیخ اأبو مهدي 
الأنـــواري كلمـــة، ا�ستعر�س فیها واقعـــة كربـــالء وُمالَب�ساتها 
وظروفها الجتماعیة والإن�سانیة، و�سط حزن وبكاء خّیم على 
الح�سور الذين ا�ستمع بع�سهم ولأول مّرة عن تفا�سیل موؤلمة 
لم�ســـاب الإمام الح�سیـــنg. كمـــا األقى عدد مـــن اأ�ساتذة 

.bالجامعة كلمات عّبروا فیها عن ولئهم لأهل البیت
 

ن�ساطات متنّوعة لموؤ�س�سة الر�سوان ال�سبابية بالكویت
اأقامت موؤ�س�سة الر�ســـوان ال�سبابیة في دولة الكويـــت برنامجها ال�سنوي خالل 

�سهر محّرم الحرام ، حیث تنّوع بالعديد من الفعالیات. 
- فقـــد اأقامت هیئـــة الإمام الجـــوادg التابعـــة للموؤ�س�سة مجل�سهـــا ال�سنوي، 
وارتقـــى المنبـــر الح�سیني كل مـــن: ف�سیلة ال�سیخ ح�ســـن ملكي وال�سیـــخ نور الدين 

النجفي وال�سید مهدي الجزائري، بم�ساركة الرادود اأحمد الباوي.
- كمـــا كان من اأبرز فعالیـــات الموؤ�س�سة توزيع اأكثر مـــن 5000 علم اأ�سود على 

المنازل والح�سینیات.
- حملـــة لتنظیـــف الح�سینیـــات وال�ســـوارع المحیطـــة بها مـــن المهمالت تحت 
م�سّمى حملة خـــّدام الح�سینg، حیث �سارك في هذه الحملة ما يقارب 80 خادمًا 

من ال�سباب الكويتي الموؤمن الح�سیني. 
- مـــن جانب اآخر، قامـــت الموؤ�س�سة ببرنامـــج كبیر وهو اإقامـــة مخّیم الر�سول 
الأعظمs الر�ســـوان، ب�سعار: »منبع الف�سائل« وذلك في الفترة: من 24 من �سهر 

محّرم الحرام اإلى 3 ربیع الأول.

 نفحات خبریة

 gاأداًء لجزء من الواجب تجاه ق�سیة مولنا �سید ال�سهداء المام الح�سین
وفي اإطار الن�ساطات الإعالمیة، ولتعمیم مظاهر الحزن، قام مكتب المرجع 

ال�سیرازيK في قم المقد�سة بتوزيع الألوف من الكتب والأقرا�س المدمجة 
الخا�سة بق�سیة عا�سوراء المقّد�سة، مع كمیات كبیرة من الأعالم والالفتات 
ال�سود التي تزّينت بالأحاديث ال�سريفة والكلمات وال�سعارات الح�سینیة على 

البیوت والح�سینیات والمواكب وعلى المحاّلت والدكاكین والمكاتب التجارية.

هدایا اإعلمية للمواكب والمحّلت التجاریة
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اأندوني�سيا- بانجيل
بف�ســـل اهلل �سبحانـــه وتعالى، وبدعم من مبّرة �سید ال�سهداءg وبم�ساركة فّعالة وح�سور كثیف للمئات من طـــالب واأ�ساتذة الحوزة العلمیة، اأحیا اأتباع اأهل 
البیتb في مدينة بانجیل الأندونی�سیة مرا�سیم العزاء، وذلك في الع�سرة الأولى من �سهر محّرم الحرام. فقد تّم تجهیز قاعة مك�سوفة بالقرب من حوزة الإمام 
ال�ســـادقg، و�سارك المعّزون، واألقیت تفا�سیل مقتل الإمام الح�سینg، و�ساركت فرقة لالإن�ساد الإ�سالمي في هذه المرا�سیم. يذكر اأنه، �سنويًا يحیي ال�سیعة 

في اأندونی�سیا البالغ عددهم قرابة ملیون �سخ�س ذكرى واقعة الطف الألیمة و�سط العا�سمة جاكرتا وفي مدن ومقاطعات مختلفة.

مدینة �سفوى
اأقیمـــت فـــي مدينة �سفـــوى مجموعـــة كبیـــرة مـــن الفعالیات 
والأن�سطـــة خـــالل ع�ســـرة محـــّرم الحـــرام 1432هـ ، �ســـارك فیها 
الألوف من اأتباع اأهل البیتb، حیث بلغ عدد المجال�س الح�سینیة 
الرجالیة اإلى اأكثر من اأربعین مجل�سًا، والن�سائیة اإلى مائة مجل�س، 
و3 مواكـــب عزاء وموكـــب الزنجیل وموكب التطبیـــر ومجموعة من 

الم�سائف الح�سینیة. وكان من اأبرز الفعالیات:
1. مجل�س الح�سینیة المهدية ال�سیخ فی�سل العّوامي.
2. مجل�س الح�سینیة الجعفرية المال �سعید المعاتیق.

3. مجل�س م�سجد الإمام الح�سنg ال�سیخ مهند الأح�سائي.
4. مجل�ـــس م�سجـــد ال�سديقـــة الزهـــراءh ال�سیـــخ علـــي اآل 

�سالح.
5. مجل�س الح�سینیة الح�سنیة ال�سیخ عبد الحمید عبا�س.

6. مجل�س جامع الكوثر ال�سیخ عبداهلل اآل موي�س.
7. مجل�س الزهراءh ال�سید منیر الخباز.

8. مجل�س جامع الر�سول الأعظمs ال�سیخ فوزي ال�سیف.
9. مجل�س م�سجد الإمام الح�سینg ال�سیخ ح�سن الخويلدي.

10. موكـــب ال�سهیـــدg بم�ساركـــة الـــرادود الح�سیني جعفر 
الق�سعمي.

.g11. تمثیلیة واقعة الطف من قبل لجنة ع�ساق الح�سین
.g12. م�سیف اأبو الف�سل العبا�س

 نفحات خبریة
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 نفحات خبریة

ح�سينية الر�سول الأعظمs بال�سوید
اأقامـــت ح�سینیة الر�سول الأعظـــمs في مدينة فك�ســـو ال�سويدية مجال�س 
العـــزاء الح�سینـــي فـــي اللیالي الع�ســـرة الأولى من �سهـــر محّرم الحـــرام، وكان 
الخطیـــب ف�سیلـــة ال�سیـــخ فا�سل الإمـــارة، و�سارك الـــرادود الح�سینـــي اأبو علي 

النجفي باإقامة عزاء اللطم. 

 sح�سينيـــة الر�ســــول الأعـــظــم
بالكویت

اأحیت ح�سینیـــة الر�سول الأعظـــمs في دولة 
الكويت وكال�سنوات ال�سابقة ذكرى عا�سوراء، باإقامة 
مجال�ـــس العزاء في الع�سرة الأولـــى من �سهر محّرم 
الحـــرام، ح�سرها العلمـــاء والف�ســـالء والجماهیر 
الموؤمنـــة، وعـــدد من نـــواب مجل�ـــس الأمـــة الكويتي 
كان منهـــم ف�سیلة ال�سید ح�سیـــن القالف، وال�سفیر 
العراقي الأ�ستاذ محمد ح�سین بحر العلوم، والعديد 

من مختلف ال�سخ�سیات.
ارتقـــى المنبـــر حّجة الإ�ســـالم الدكتـــور ال�سیخ 
محمد جمعـــة، و�سارك الـــرادود الح�سینـــي ال�سهیر 
الحـــاج با�سم الكربالئي والـــرادود حیدر الكربالئي 

باإقامة عزاء اللطم وقراءة الق�سائد ال�سجیة.

ح�سينية الر�سول الأعظمs في اأدلید
اأقیـــم في ح�سینیة الر�سول الأعظمs في اأدليد با�سترالیا مجال�س العزاء 
الح�سینـــي في �سهري محّرم و�سفر باللغتین العربیـــة والفار�سیة، وكان الخطیب 
ف�سیلـــة ال�سیـــد محمد ر�ســـا المدّر�سي، و�سارك عـــدد من الرواديـــد الح�سینین 
فـــي اإقامة عـــزاء اللطم. وتخّلل هـــذه المجال�س اإقامة مواكـــب ال�سبیه والزنجیل 

والتطبیر.
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ح�سينية الر�سول الأعظمs في لندن
اأحیت ح�سینیة الر�ســـول الأعظمs في لندن وكال�سنـــوات ال�سابقة ذكرى 
عا�ســـوراء، باإقامة مجال�س العـــزاء في الع�سرة الأولى من �سهـــر محّرم الحرام، 
ح�سرهـــا العلماء والف�ســـالء والجماهیر الموؤمنـــة وكان الخطیب حّجة الإ�سالم 
ال�سیـــد م�سطفـــى القزويني القادم مـــن اأمیـــركا، بم�ساركة عدد مـــن الرواديد 

الح�سینیین.

ح�سينية النبي الأكرمs في �سدني
اأقامـــت ح�سینیـــة النبي الأكرمs في �سدني ال�سترالیـــة مجال�س العزاء الح�سیني في �سهري محّرم و�سفر، وكان خطیـــب المنبر الح�سیني ال�سريف ف�سیلة 
ال�سیـــخ علي فهد وكانت مجال�سه باللغة الإنجلیزية، وف�سیلة ال�سید علي الر�ســـوي وكانت مجال�سه باللغة العربیة، بم�ساركة الرواديد الح�سینین: الحاج المال علي 

با�سا الكربالئي والمال محمد والمال كرار الكوفي. كما اأقیمت في الح�سینیة نف�سها خالل تلك الفترة مواكب ال�سبیه، واأقیم اأي�سًا معر�س للكتاب.

ح�سينية خدمة اأم البنينh باأ�سن الألمانية
بجهـــود الموؤمنیـــن في مدينـــة اأ�ســـن الألمانیة، اأقامـــت ح�سینیـــة خدمة اأم 
البنین h مرا�سیـــم العزاء، وذلك لمدة ثالثة ع�سرة لیلـــة. وفي هذه المجال�س 
ارتقـــى المنبر حّجة الإ�سالم ال�سیخ عبد الأمیر الخفاجي القادم من الدنمارك. 
و�ســـارك في هذا العزاء الح�سینـــي ال�سريف موكب عاب�ـــس ال�ساكري القادم من 

مدينة كولن الألمانیة واأي�سًا الهیئة الفاطمیة من مدينة كیل.

 نفحات خبریة
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 نفحات خبریة

مركز الإمام عليg بوا�سنطن
اأقـــام مركـــز الإمام علّيg في العا�سمة الأمیركیة وا�سنطـــن، مرا�سم العزاء الح�سیني لمّدة ثالثة ع�سر يومًا، بح�ســـور وم�ساركة جمع غفیر من الم�سلمین 
والم�سلمـــات من ال�سیعة ومـــن اأهل العامة، ومن غیر الم�سلمین كالم�سیحیین، ومن مختلف الجالیات. واألقى خطبـــاء المنبر الح�سیني ال�سريف محا�سرات دينیة 

متنوعة بثالث لغات. وتخّلل هذه المجال�س اإقامة عزاء اللطم والتطبیر والم�سي على النار.

 g موؤ�س�سة الإمام ال�سادق
في الدنمارك

 bاأقـــام اأتبـــاع اأهل البیـــت الأطهار
في الدنمارك مجال�ـــس العزاء الح�سیني 
فـــي الع�ســـرة الأولـــى مـــن �سهـــر محّرم 
 gالحرام في موؤ�س�ســـة الإمام ال�سادق
وكان  الدنماركیة كوبنهاجن،  بالعا�سمة 
الخطیـــب حّجـــة الإ�ســـالم ال�سیـــد علي 
اأ�سغـــر المدّر�ســـي، وبم�ساركـــة الرادود 

هاني الحّلي.

ت�سجیعـــًا لإقامة ال�سعائر الح�سینیـــة المقّد�سة، قام مكتـــب المرجع ال�سیرازي
K بمدينة قم المقد�سة ع�سیة حلول �سهر محّرم الحرام ، وكال�سنوات ال�سابقة، 
بتوزيـــع الذبائـــح والرز وال�سمن علـــى الهیئـــات والح�سینیات والمواكـــب والم�ساجد 
الموجـــودة في مدينـــة قم المقد�ســـة، الإيرانیـــة والعراقیـــة والخلیجیـــة والأفغانیة 
وغیرهـــا، وفي المدن الإيرانیـــة الأخرى كطهران واأ�سفهان وم�سهـــد والأهواز ويزد 

وغیرها، حیث ي�سل عددها اإلى اأكثر من 1700 ح�سینیة وموكب وم�سجد. 

هدایا مادیة للمواكب والح�سينيات
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الح�سينية الكربلئية في قرجك
بمنا�سبة ذكـــرى ا�ست�سهاد الإمـــام الح�سن بن علي 
بن اأبي طالبb اأجمعین، اأحیت ح�سینیة اأهالي كربالء 
فـــي مدينـــة قرجك )جنـــوب طهـــران( هـــذه المنا�سبة 
باإقامـــة مجل�س عزاء، ح�ســـره وفد من مكتـــب المرجع 
ال�سیـــرازيK فـــي مدينة قـــم المقد�ســـة، وجمع من 
الموؤمنیـــن والمحّبیـــن والموالیـــن لأهل البیـــت الأطهار 
b. وارتقى المنبر الح�سیني ال�سريف في هذا المجل�س 
حّجة الإ�ســـالم  ال�سیـــخ مح�سن الكافي نجـــل المرحوم 

الخطیب المفّوه ال�سیخ اأحمد الكافي رحمه اهلل.

موؤ�س�سة الر�سول الأكرمs الثقافية
اأقامت موؤ�س�سة الر�ســـول الأكرمsالثقافیة، مجل�س 
عزاء بمنا�سبـــة ذكرى ا�ست�سهاد الإمـــام الح�سن المجتبى

g فـــي مقّرهـــا بمدينـــة قم المقد�ســـة، ح�ســـره ال�سادة 
 ،Kالف�ســـالء مـــن مكتب �سماحـــة المرجـــع ال�سیرازي
والف�سالء وطالب الحوزة العلمیة، وال�سخ�سیات الثقافیة 

والجتماعیة وجمع من الموؤمنین.
بدء المجل�س بقراءة زيارة عا�سوراء ال�سريفة. وبعدها 
تحّدث حجة الإ�سالم ال�سید علي الحیدري، حول �سّنة اهلل 
تعالى في امتحان اأنبیائـــه واأولیائهb وابتالئهم، وابتالء 

وامتحان من يتبعهم ويتم�ّسك ب�سیرتهم وتعالیمهم.

ح�سينية الإمام ال�سادقg بالدنمارك
بمنا�سبـــة ذكـــرى ا�ست�سهـــاد الإمـــام الح�ســـن المجتبى

g، اأقامـــت ح�سینیـــة الإمـــام ال�سادقg فـــي الدنمارك 
مجال�ـــس العزاء لمـــّدة ثالثة اأيام. وكانت فقـــرات المجال�س 
كالتالـــي: تـــالوة معطـــرة مـــن اآي الذكـــر الحكیـــم، وقراءة 
زيـــارة عا�ســـوراء ال�سريفة، ومحا�ســـرات اجتماعیـــة باللغة 
الدنماركیـــة، ومحا�ســـرات باللغـــة العربیة لحجـــة ال�سالم 
والم�سلمیـــن ال�سیـــخ محمـــود اآل �سیف القادم مـــن المنطقة 

ال�سرقیة.

 نفحات خبریة
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لأول مّرة في جنوب ا�ستراليا م�سيرة بمنا�سبة الأربعين
بمنا�سبـــة ذكـــرى اأربعینیة ا�ست�سهـــاد الإمام الح�سیـــنg، اأقامت ح�سینیـــة الر�سول الأعظمs فـــي اأدليد ال�سترالیـــة م�سیرة تحت عنـــوان )موكب الم�ساية 

الأربعین(.
انطلقت الم�سیرة التي اأقیمت لأول مّرة في جنوب ا�سترالیا في �سباح يوم الع�سرين من �سهر �سفر المظّفر من)Adelaid Aquatic Centre( باتجاه 
موقـــع الح�سینیة، و�ســـارك فیها جمع من رجال الدين والمئات من الإخـــوة والأخوات من اأتباع اأهل البیتb ومحّبیهم من مختلـــف الجن�سیات. وقد حملت الالفتات 

والرايات التي حوت ال�سعارات الح�سینیة باللغتین العربیة والإنجلیزية. وبعد انتهاء الم�سیرة اأقیم مجل�س العزاء الح�سیني، ومجل�س عزاء اللطم في الح�سینیة.

حملة ُكبرى لإیواء الألوف من الزائرین
انطالقـــًا مـــن تو�سیـــات وتوجیهـــات �سماحـــة المرجع 
ال�سیرازيKقامـــت العالقـــات العامـــة لمكتـــب �سماحته 
بكربالء وموؤ�س�ســـة الر�سول الأعظمs بحملة ُكبرى لإيواء 
زائري الإمـــام الح�سیـــنg بالتعاون مـــع المديرية العامة 
لتربیـــة محافظة كربـــالء المقد�سة، وذلك عبـــر ا�ستخدام 
اأكثر من 16 مدر�ســـة تقع في مركز مدينة كربالء المقد�سة 
والمناطـــق القريبـــة، وجعلهـــا قاعـــات متكاملـــة ل�ستراحة 
الزائريـــن وتوفیـــر الم�ستلزمـــات الخا�سة. وقـــد وّفقوا وهلل 
الحمـــد اإلى خدمـــة اأكثر من 45 األـــف زائر بتوفیـــر ال�سكن 

والطعام فیما يخ�ّس المدار�س.

نفحات خبریة
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منظمة �سيد ال�سهداءg بالب�سرة
قامـــت منظمـــة �سیـــد ال�سهـــداءg للتنمیـــة الجتماعیـــة فـــي الب�ســـرة، 
وكال�سنـــوات ال�سابقـــة، بفعالیـــات اإعالمیـــة متنّوعـــة، وبتقديم خدمـــات عديدة 
للزائريـــن الح�سینیین، كان منهـــا: تعلیق لفتتات حوت الأحاديـــث ال�سريفة عن 
المع�سومیـــن �سلوات اهلل علیهم في ف�سائل زيارة الإمـــام الح�سینg، وتوزيع 
كمیـــات كبیرة ومتنّوعة مـــن المواد الغذائیة على المواكـــب والهیئات الح�سینیة، 

بالأخ�س المواكب والهیئات التي تقوم ب�سیافة وخدمة الزّوار.

موؤ�س�سة �سيد ال�سهداءg تقيم مركزًا لدعم المواكب 
والزائرین

اأقامت موؤ�س�سة �سید ال�سهداءg للتنمیـــة الب�سرية مخّیمًا لخدمة زّوار 
الإمام الح�سیـــنg الم�ساية الوافدين اإلى مدينة كربـــالء المقد�سة لإحیاء 

ذكرى زيارة الأربعین، حیث قّدمت لهم الخدمات ال�سحیة والإن�سانیة .

اأتباع اأهل البيتb في بلجيكا یحيون ذكرى اأربعينية
بمنا�سبـــة اأيـــام ذكـــرى اأربعینیة ا�ست�سهـــاد الإمـــام الح�سیـــنg، اأقامت 
ح�سینیـــة الزهراءh في مدينة انتويربن البلجیكیـــة، مجال�س العزاء الح�سیني 
بح�ســـور جمع من الموؤمنین. وكان خطیب هـــذه المجال�س حّجة الإ�سالم ال�سیخ 

عبد الأمیر الخفاجي القادم من الدنمارك.

وفود مكتب كربلء والحوزة تتفقد المواكب الح�سينية
 منـــذ �سنوات عديـــدة داأب مكتب المرجـــع الديني �سماحة اآيـــة اهلل العظمى 
ال�سید �ســـادق الح�سیني ال�سیـــرازيK في كربالء المقد�ســـة وبال�ستراك مع 
حـــوزة كربالء المقد�ســـة مدر�سة العاّلمـــة اأحمد بن فهد الحلـــي رحمه اهلل على 
اإر�ســـال الوفـــود لتفّقد المواكـــب والهیئـــات الح�سینیة والطالع علـــى �سیر عملها 
ون�ساطاتهـــا و�سوؤونها كافة وللوقوف علـــى اأهم الم�ســـاكل المعتر�سة وكذا تقديم 
الإر�ســـادات بخ�سو�سها وحـــول  اأهمیة اإحیـــاء ال�سعائر وزيـــارة الأربعین وكیفیة 
بلـــورت الفكر الح�سیني الخاّلق. هـــذا وقد تم زيارة وتفّقـــد المئات من المواكب 

والهیئات الح�سینیة خالل �سهري محرم و�سفر.

نفحات خبریة
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sمخّيم الر�سول الأعظم
اأقامـــت موؤ�س�سة الر�سوان ال�سبابیة في الكويـــت مخّیم الر�سول الأعظمs تحت �سعار: »منبع 
الف�سائـــل« لمـــّدة خم�سة اأيام، وذلـــك بمنا�سبة اأيام ذكـــرى ا�ست�سهاد ر�ســـول اهللs. وكال�سنوات 
ال�سابقـــة �سارك بالمخیم فئات عمرية مختلفة. وتنّوعـــت البرامج والن�ساطات في هذا المخیم بین 

ثقافیة وريا�سیة ودينیة واجتماعیة وغیرها.
كمـــا تمّیـــزت فئـــة ال�سباب فـــي هـــذه ال�سنـــة با�ست�سافـــة مجموعة مـــن ال�سخ�سیـــات الدينیة 
وال�سیا�سیـــة والعلمیـــة، كان منهم نجل المرجع ال�سیـــرازيK حّجة الإ�ســـالم والم�سلمین ال�سید 
اأحمد ال�سیـــرازي، والنائب الأ�ستاذ �سالح عا�سور و�سخ�سیات اأخـــرى. وفي لیلة 28 من �سهر �سفر 
اأقیـــم بالمخّیم مجل�س العزاء بذكرى م�ساب ا�ست�سهاد ر�ســـول اهللs، وارتقى المنبر ال�سیخ عبد 

اهلل مال هادي.

Kبيت �سماحة المرجع ال�سيرازي
 بمنا�سبة ذكرى ا�ست�سهـــاد الر�سول الأعظم محمد 
الم�سطفى �سلي اهلل علیه والـــه ُاقیمت مجال�س العزاء 
في بیـــت المرجع ال�سیرازي دام ظلـــه، ح�سرها العلماء 

والف�سالء وطالب الحوزة العلمیة وجمع من الموؤمنین.
وتحّدث الخطباء الأفا�سل حول �سیرة مولنا الر�سول 
الأعظم �سلى اهلل علیه واآله، ومناقبه العظیمة، وما لقاه 
�سلوات اهلل علیه واآله من الأذى والظلم والمواجهات من 

قري�س والم�سركین والمنافقین.
جديـــر بالذكر، اأنـــه وبعد انتهـــاء المجال�ـــس اأقیم 
عزاء اللطم بح�سور جمع من الموؤمنین من الح�سینیات 
والهیئات والمواكب من قـــم وطهران واأ�سفهان وكا�سان 
وباقـــي المـــدن الإيرانیة، و�ســـارك في اإلقـــاء الق�سائد 

ال�سجیة الرادود الحاج ال�سید ح�سن الكربالئي.

مكتب المرجع ال�سيرازي بدم�سق
اأقـــام مكتـــب المرجـــع ال�سیرازيK فـــي العا�سمـــة ال�سوريـــة دم�سق في 
منطقـــة ال�سیـــدة زينـــبh، مجال�س العـــزاء بمنا�سبة ذكـــرى ا�ست�سهـــاد النبي 

الأعظمs، لمّدة ثالث لیالي.
ح�ســـر هذه المجال�س العلماء وف�سالء الحوزة العلمیة وجمع من الموؤمنین. 
وكان خطبـــاء هذه المجال�س حّجة الإ�سالم ال�سیخ عبد الأمیر الن�سراوي وحّجة 

الإ�سالم ال�سیخ ح�سین.

نفحات خبریة
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اإ�سدارات جدیدة لموؤ�س�سة الر�سول العظمs بالبحرین
 s بمنا�سبـــة حلول �سهر محـــّرم الحرام، �سدر عن موؤ�س�ســـة الر�سول الأعظم
التابعـــة لمكتـــب �سماحة المرجـــع ال�سیرازيK فـــي المنامة، كتـــاب جديد حمل 

.»gالعنوان: »من اأ�سرار زيارة كربالء ـ بحث روائي حول زيارة الإمام الح�سین
يحـــوي الكتاب توجیهـــات �سماحة المرجـــع ال�سیرازيK، تـــّم اختیارها من 
ـــة ـ وكذلـــك مـــن اأجوبة  محا�ســـرات وكلمـــات ولقـــاءات �سماحتـــه ـ العاّمـــة والخا�سّ
ال�ستفتـــاءات ال�سرعیـــة فیمـــا يخ�ّس الق�سیـــة الح�سینیـــة المقد�سة وزيـــارة الإمام 

.gالح�سین
كمـــا �سدر عـــن الموؤ�س�سة نف�سها اإ�ســـدارات اأخرى، منها: ثالثـــة كتیبات باللغة 
الإنجلیزيـــة، تتحـــّدث عـــن مواعظ وحكـــم ال�سیـــدة فاطمة الزهـــراء والإمـــام اأمیر 

.bالموؤمنین والإمام الح�سین
الكتاب من اإنتاجات موؤ�س�سة الر�سول الأكرم s الثقافیة.

الغدیر ثقافة وم�سوؤولية
�سدر عن موؤ�س�ســـة الأنوار الأربعة ع�سرb الثقافیة في لبنان،كتاب جديد وهو: 

» الغدير..ثقافة وم�سوؤولیة«. 
الكتاب عبارة عن محا�سرة ل�سماحة المرجع ال�سیرازيK، األقاها �سماحته 

بمنا�سبة ذكرى عید الغدير الأغّر، خالل در�سه خارج الفقه.
طبـــع الكتاب في دار الموؤمـــل للطباعة والن�سر في بیروت، ومـــن عناوينه: نتائج 
حرمان الأمة من مواهب الإمام، الغدير في القراآن، الغدير هو الإ�سالم، من جرائم 
من حكم با�سم الإ�سالم، من تربیة الغدير، تعريف الغدير م�سوؤولیة عامة، وغیرها.

مجلة نفحات ح�سينية )عدد خا�س(
بمنا�سبـــة حلول �سهر محّرم الحـــرام 1432 للهجرة، ومن جملة ن�ساطاتها وفعالیاتها الإعالمیة والثقافیة الخا�سة بهـــذه الذكرى الألیمة، اأ�سدرت موؤ�س�سة الر�سول 
الأكـــرمs الثقافیـــة مجلة »نفحات ح�سینیة« باللغات العربیـــة والفار�سیة والأوردية، وهي مجلة خا�سة ب�سهري محّرم و�سفر، بالأخ�ـــسّ بالق�سیة الح�سینیة و�سعائرها 

المقّد�ستین. و�سدرت هذه المجالت الثالث في )46( �سفحة من القطع الرقعي )المتو�سط( وحوت ما يلي من الموا�سیع:
كلمـــات المرجـــع ال�سیرازيK، و ا�ستفتـــاءات ح�سینیة، وقب�سات من فكـــر المرجع ال�سیرازيK، وتقرير عـــن قناة الإمام الح�سیـــنg الف�سائیة الفار�سیة، 

وق�س�س ح�سینیة، ومجموعة من ال�سور عن مجال�س العزاء الح�سیني وال�سعائر الح�سینیة.

االورديةالفارسيةالعربية

اإ�سدارات
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ا�ستقبـــل ال�سید عـــارف ن�سر اهلل م�سوؤول العالقات العامـــة في مكتب �سماحة 
المرجع ال�سیـــرازيK بكربالء المقد�سة، مدير دائرة مـــرور كربالء المقد�سة 
العقیـــد مانع وال�سیـــد مختار المحنه مديـــر ممثلیة المـــزارات ال�سیعیة في كربالء 
المقد�ســـة، والفريق الركـــن ر�سید فلیح قائد علمیات �سامـــراء والوفد المرافق له. 
ورّحـــب ال�سید ن�ســـر اهلل ب�سیوفه واأثنـــى على الجهـــود المبذولة لخدمـــة ال�سعب 
الموؤمـــن، بالأخ�س فـــي الزيـــارات والمنا�سبات التـــي ت�سهدهـــا المحافظات على 
مدار ال�سنة. وطلب ال�سیـــوف الكرام من ال�سید عارف ن�سر اهلل اأن يبّلغ �سالمهم 

.Kوتمنیاتهم القلبیة بال�سّحة والعافیة اإلى �سماحة المرجع ال�سیرازي

إفتتاح م�سجد الإمامين الكاظم والهاديc في الكویت
بف�ســـل اهلل تعالـــى وببركة اأهـــل البیت الأطهـــار ورعايتهمg تـــّم وهلل الحمد 
افتتـــاح م�سجد الإمامین الكاظـــم والهاديc بمنطقة القیروان فـــي دولة الكويت، 
بح�ســـور جمع مـــن الموؤمنین والف�ســـالء وال�سخ�سیـــات كان منهـــم الأ�ستاذ �سالح 
العا�سور اأحـــد اأع�ساء البرلمان الكويتـــي، وباإقامة �سالة المغـــرب والع�ساء جماعة 

باإمامة حجة ال�سالم ال�سیخ يو�سف مال هادي.
جديـــر بالذكر، اأنه تـــم و�سع حجـــر الأ�سا�ـــس الم�سجد بح�سور نجـــل المرجع 
ال�سیـــرازيK حّجة الإ�سالم والم�سلمین ال�سید اأحمد ال�سیرازي، وذلك في �سهر 

ربیع الثاني �سنة 1429 للهجرة.

 ا�ستقبـــل مكتـــب �سماحة المرجع ال�سیـــرازيK في كربـــالء المقد�سة وفدًا 
من رجـــال الدين ال�سیعة وال�سنة وعددًا من ال�ســـادة والم�سايخ من الوقفین ال�سیعي 
وال�سّنـــي وعددًا من اأئمة الجمعة والجماعة وممثلي عـــن قیادة �سرطة ومدير مكتب 
اإ�سنـــاد وعددًا من الموّظفین والإداريین في مدينـــة ديالى العراقیة. وتمحور حديث 
الطرفین حـــول اآخر الم�ستجدات علـــى ال�ساحة العراقیة ومحـــاولت الأعداء لخلق 

الفتنة بین مكّونات ال�سعب العراقي.

 م�سوؤولون و�سخ�سيات یزورون العلقات العامة لمكتب كربلء

 مكتب كربلء ی�ستقبل وفدًا من رجال الدین والم�سوؤولين
بدیالی

نفحات خبریة
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اإحیاًء لقیم الدين الإ�سالمي الحنیف وعماًل بتوجیهات �سماحة المرجع 
ال�سیرازيK وحّثه على تفعیل مبداأ التراحم والتكاتف مع اإخواننا الفقراء 

 gوالمحتاجین؛ في ذكرى ا�ست�سهاد كريم اأهل البیت الإمام الح�سن المجتبى
قامت موؤ�س�سة �سید ال�سهداءg للتنمیة الب�سرية في كربالء المقد�سة بتوزيع 

المالب�س ال�ستوية على اأكثر من 600 ُا�سرة من اُل�سر الفقیرة والأيتام والأرامل 
والمحتاجین الذين يقا�سون من �سّدة البرد القار�س.

بتوجیه من المرجع ال�سیرازيK، قام فريق من قبل لجنة �سیدg في 
الكويت بجولة تفقدية في المناطق المنكوبة بالفی�سانات في باك�ستان منطقة 

بانجاب.
تاأّلف الفريق من حّجة الإ�سالم ال�سیخ كمال معا�س وحّجة الإ�سالم ال�سیخ 

عبا�س الباك�ستاني والحاج محمد الأ�سكناني، ورافقهم فريق من الأطباء، حیث 
قّدموا المعونات الإن�سانیة والم�ساعدات الطبیة.

كما قام الفريق بتقديم العالج لأكثر من 500 مري�سًا يومیًا. وتعتبر هذه 
المرحلة هي الثانیة من تقديم الم�ساعدات الإن�سانیة لالأ�سقاء الم�سلمین 

اإعانات موؤ�س�سة �سيد ال�سهداء للعوائل الفقيرة والمحتاجة

تفّقد العوائل المنكوبة في باك�ستان

موؤ�س�سة الر�سول العظم sتفتتح �سندوق القر�س الح�سن 

افتتحـــت موؤ�س�سة الر�سول الأعظمs الثقافیـــة ـ الجتماعیة، م�سروع �سندوق 
القر�ـــس الح�سن، باإقامـــة محفل بدء بكلمة لآيـــة اهلل ال�سیخ عبـــد الكريم الحائري 
عمیـــد حوزة كربـــالء المقد�سة، عّبـــر خاللها عن الأهمیـــة البالغة لهـــذا الم�سروع. 
وبعـــده األقى الم�سرف العـــام على موؤ�س�سة الر�سول الأعظـــمs ال�سید عارف ن�سر 
اهلل كلمـــة بالمنا�سبة. وفـــي الختام تم توزيع مبالغ القر�س اإلـــى 25 طالب من طلبة 

العلوم الدينیة.

معر�س ظلمات اأهل البيتb بدم�سق

قیـــم فـــي الحـــوزة العلمیـــة الزينبیـــة بالعا�سمـــة ال�سورية  اأ
b، حوى �ســـور بانورامیة ج�ّسدت  هـــل البیت  اأ دم�ســـق معر�س 

.b وبّینـــت �سیئـــًا مـــن ظالمـــات اآل الر�ســـول الأطهـــار
 gبداأ المعر�س قبل ذكـــرى اأربعینیة ا�ست�سهاد الإمام الح�سین

1432 للهجرة وا�ستمر اإلى الثامن من ربیع الأول.

نفحات خبریة
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قـــام وكیل �سماحة المرجع ال�سیرازيK، حّجـــة الإ�سالم والم�سلمین ال�سیخ جالل معا�س بجولته التبلیغیة ال�سنوية ل�سهـــري محّرم و�سفر لل�سنة الهجرية الجارية 
1432، وكانت جولته هذه في �ست دول اأوروبیة، هي: ال�سويد،والدنمارك، واألمانیا، و�سوي�سرا، وهولندا، وبلجیكا. وكان من ن�ساطاته: 

 ،gو�سباب القا�سم  gزيـــارة اأ�سحاب الح�سینیـــات و المراكز الإ�سالمیة، ومنها مركز الرابطـــة الإ�سالمیة للجالیة اللبنانیة، ح�سینیة الإمام الح�ســـن المجتبى
وح�سینیـــة الإمامین الجوادينc في العا�سمـــة )ا�ستكهولم(، ومركز النور وهیئة �سباب العبا�س g،  وموؤ�س�سة الإمـــام ال�سادقg ووكالء �سماحة المرجع ال�سیرازي

K في كوبنهاكن بالدنمارك، وح�سینیة الزهراءh في مدينة اأنتويربن البلجیكیة
 ،gلخدمة اأهل البیت fوارتقـــى ال�سیـــخ جالل معا�س المنبر الح�سیني في عدد من الح�سینیات، كان منها: في �سوي�سرا بمدينة زوريخ في ح�سینیة الإمام المهدي
وفـــي مدينة اإ�ِسن باألمانیا في )ح�سینیُة اأم البنینh(، وفـــي مدينة اآيماودن بهولندا في )جمعیة الر�سول الأعظمs(، وفي مدينة اآرنهم بهولندا في )هیئة خدمة اأهل 
البیت b(، وفي مدينة اأنتويربن ببلجیكا في )ح�سینیة الزهراءh(، وفي مدينة ا�ستكهولم ال�سويدية في ح�سینیة الإمام ال�سجادg لالإخوة الأكراد الفیلیة، وفي مدينة 
مالمـــو فـــي مجّمع الر�سول الأعظم �سلـــى اهلل علیه واآله وم�سّلى الإمام الح�سین �سلـــوات اهلل علیه، وفي مدينة فك�سو في ح�سینیة الر�ســـول الأعظمs. وبمنا�سبة �سابع 
الإمـــام الح�سیـــنg في ح�سینیة �سید ال�سهداءg، وفـــي مدينة اأ�سن اللمانیة في ح�سینیة اأم البنینh. وخالل هذه الجولت قـــام ف�سیلة ال�سیخ باإي�سال وتبلیغ �سالم 

وتحیات ودعاء �سماحة المرجع ال�سیرازيK اإلى الموؤمنین المقیمین في بالد الغرب.

Kوكيل المرجع ال�سيرازي 
ی�سارك بمجال�س العزاء الح�سيني ویتّفقد الح�سينيات في اأوروبا

نفحات خبریة
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فـــي ذكرى ا�ست�سهاد خاتم النبیین النبي محمدsتوافد على بیت المرجع ال�سیرازي K الكثیر من العلماء 
وال�سخ�سیـــات وروؤ�ساء الهیئـــات الكربالئیة ف�ساًل عـــن الموالیـــن والمعّزيـــن مـــن مختلـــف اأنحـــاء دولـــة اإيـــران.

K كما فـــي كل �سنـــة كلمة  يـــة اهلل العظمـــى ال�سیـــد �ســـادق الح�سینـــي ال�سیـــرازي  وقـــد األقـــى �سماحـــة اآ
توجیهیـــة بهـــذه المنا�سبـــة الألیمـــة جـــاء فیهـــا:

 :Kسماحة المرجع ال�سيرازي�
مظلومية النبي واآلهb اليوم اأكبر من الما�سي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحیم
فـــي البدء اأعـــّزي الموؤمنین و تمـــام الم�سلمین فـــي بالد العالـــم كافة، وجمیع 
ال�سعفاء الذين ت�ستغل الحكومات الجائرة �سعفهم بذكرى ا�ست�سهاد النبي الأعظم

s  ونجلـــه الإمـــام الح�سن g والإمـــام الر�سا g ، ولـــو اأّن الأ�ســـح اأّن �سهادة 
الإمام الح�سن g في ال�سابع من �سهر �سفر، واأّن ولدة الإمام الكاظم g لم تكن 

في �سهر �سفر بل في �سهر ذي الحجة.
فبعد �سهادة النبي الأكرم s خطبت ال�سیدة الزهراء h خطبة في الم�سجد 
تج�ّســـدت فیها اأ�سول واأخالق وفل�سفة اأحـــكام الإ�سالم، واإنني اأو�سي الأخوة خا�سة 
ال�سباب والأحداث- الذكـــور والإناث- بحفظ هذه الخطبة فهي تنفعكم في دنیاكم 
واأُخراكـــم، ولعّل ذلك الیوم الذي ُتقّر فیـــه هذه الخطبة �سمن مناهج المدار�س في 

البالد الإ�سالمیة يتحّقق و�سیتحّقق بحول اهلل تعالى.
فمـــن كالم لها h في هذه خطبة قولها: اأفتقولـــون مات محمد فخطب جلیل، 
وربمـــا كان ذلك اإيهام منها h اإلى ما ورد في م�ســـادر العاّمة والخا�سة، وروايتنا 

المعتبرة من اأنه s ُا�ست�سهد.
فقد بدءت الم�سائب بعد �سهـــادة النبيs ب�سهادة �سبط النبيsالمح�سن 
g ، ولعلـــه المراد  مما ينقل اأّن ال�سیطان �ســـرب بذيله النجوم ف�سقط ثلث نجوم 
ال�سمـــاء جراء ذلك، فالمح�سن ثالث الح�سنین b، ثم اآل الأمر اإلى �سهادة ال�سیدة 
الزهـــراءh وا�ستمر الظلم اإلـــى اأن حدثت واقعة كربالء و�سهـــادة الإمام الح�سین 
gواأهـــل بیته واأ�سحابه، ثم ا�ستمـــر الأمر اأيام بني اأمیة وبنـــي العبا�س...وا�ستمر 
الأمـــر وا�ستمـــر اإلـــى ع�سرنا الراهـــن حیـــث التفجیرات وقتـــل النا�س فـــي البالد 
الإ�سالمیة اأمثال باك�ستان واأفغان�ستان خا�سة العراق حیث ُيقتل زّوار اأمیرالموؤمنین 

.b و�سیدال�سهداء والكاظمین والأئمة في �سامراء
ومـــع الأ�ســـف اأّن هذه الأعمـــال تعر�س  علـــى عالم الكفـــر والإلحاد علـــى اأنها 
مـــن الإ�سالم، فـــاأي اإ�سالم هذا الذي يبتـــداأ ب�سهادة الزهراء h ويـــوؤول الأمر فیه 
اإلـــى الأحزمـــة النا�سفة وال�سیـــارات المفخخة حیث يقتلون العديـــد من المظلومین 

الأبرياء؟!
فهكـــذا اإ�ســـالم واقعًا لی�ـــس بجمیـــل، واإذا كان الإ�سالم كذلك مـــا الذي يجعل 

الملحد والن�سراني والكافر وال�سیوعي يعتنق هكذا دين؟!
فالإ�سالم الذي ُيعر�س على العالـــم الیوم هو هكذا اإ�سالم لذا يزداد عدد اأهل 
الكفر يومًا بعد الآخر، حتـــى بلغ عدد الملحدين مّمن ليقبلون اأيًا من الديانات- ل 

الن�سرانیة ول الیهودية ول الإ�سالم- األف ملیون.
وعلى فر�ـــس اأّن الم�سلمین دعوهم اإلى الإ�ســـالم، فیاترى ماذا يعر�سون لهم؟ 

وباأي اأمل ُيقبل اأمثال هوؤلء على هكذا اإ�سالم؟!
كمـــا اأ�سار �سماحته اإلى �سرورة تعريف الإ�سالم اإلى العالم عبر تعريف ال�سیرة 

الم�سرقة للنبي s، فقال: 
كان النبي الأكرم s فـــي مكة المكرمة والمدينة المنورة �سببًا لجذب الكفار 
والمنافقیـــن علمًا اأّن كل واحد منهم يخّرب الكثیـــر، وكما في الخبر في كتاب بحار 

الأنوار اأنه g بموقف واحد اأثر على األف منافق وجعلهم يعتنقون الإ�سالم.
وفـــي الخبـــر عن الإمام ال�ســـادق g قـــال: اأّن النبي s قال: اأنـــا اأولى بكل 

موؤمن من نف�سه وعلي اأولى به من بعدي ، فقیل له : ما معنى ذلك؟
 فقال : قول النبي s من ترك دينًا اأو �سیاعًا فعلي ، ومن ترك ماًل فلورثته ، 
فالرجـــل لی�ست له على نف�ســـه ولية اإذا لم يكن له مال ، ولی�س له على عیاله اأمر ول 
نهي اإذا لم يجر علیهم النفقة والنبي واأمیر الموؤمنین b ومن بعدهما األزمهم هذا 
، فمن هناك �ساروا اأولى بهم من اأنف�سهم وما كان �سبب اإ�سالم عامة الیهود اإل من 

بعد هذا القول من ر�سول اهلل s واأنهم اأمنوا على اأنف�سهم وعلى عیالتهم.
وقـــال �سماحته اأي�سًا: لو ُعر�س الیوم اأُ�سلوب النبي s على الیهود والن�سارى 
والمنافقین لآمنوا كما اآمن الیهود والن�سارى والمنافقین في عهده sولكن يجب 
اأن نعر�س علیهم نف�ـــس الأخالق التي جاء بها النبي s ،فمع الأ�سف بع�س البالد 

. s الیوم ا�سمها بالد اإ�سالمیة ولكن �سیرتها على خالف �سیرة النبي
فاإننـــي اأتذكر اأّن اأحد النقالبـــات في العراق حدث لكثـــرة الظلم وتحت �سعار 
رفـــع الظلم، وقد انطلى الأمـــر على كبار ال�سخ�سیات في  العـــراق بحیث اإّن اإحدى 
ال�سخ�سیـــات المعروفـــة في العراق اأبـــرق اإلى رئی�س النقالب ر�سالـــة كتب فیها:{ 
ومارمیـــت اإذ رمیت ولكن اهلل رمى}، كناية عـــن اأّن القائم الحقیقي بالنقالب هو 

اهلل عّز وجّل.
ولكن نف�س ذلـــك الحاكم �سرع بمحاربة �سعائر الإمـــام الح�سین g ، واأتذكر 
اأّن الموؤمنین لم يعتنوا بالمنع فاعتقلوهم وجعلوا على جروحهم الملح والفلفل، ولم 

تم�س على ذلك �سنة كاملة حتى قتل الحاكم على اأيدي النا�س.
 sفیـــا اأيها ال�سباب لتنخدعوا كما انخدع بع�س اآبائكم، فاقراأوا تاأريخ النبي

، ولتقبلوا كل ما يبلغ م�سامعكم وتوؤمنوا به بدون تاأمل.
وفي انقالب اآخـــر �سهدت اأحداثه في اإحدى البـــالد الإ�سالمیة اأخذوا يعدمون 
�سخ�سیـــات النظـــام ال�سابق، واأتذكـــر اأّن الأخ الراحل ر�سوان اهلل علیـــه اأر�سل اإلى 
رئی�س النقالب- ومازلت اأتذكرخ�سو�سیات الر�سالة وبید من اأر�سلها- يدعوه فیها 
اإلـــى ال�ستنان ب�سنة ر�سول اهلل s،والقتداء به لّما عفـــا عن اأهل مكة قائاًل لهم: 
اذهبـــوا فاأنتم الطلقاء، وذلـــك لأّن الذين كانوا يعملون في ذلـــك النظام لم يكونوا 

محا�سرات
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محا�سرات
معتقديـــن بـــه، واإنما يعملون معـــه لإمرار معا�سهـــم، ولكنه لم يعمـــل بن�سیحة الأخ 

الراحل فكانت نتیجة ذلك اأنه حتى الیوم ت�سفك الدماء.
واأ�ســـاف �سماحته قائـــاًل: اإّن ر�ســـول اهلل s تعّر�س في مّكـــة وغیرها ولمدة 
ع�سريـــن �سنة اإلـــى اأنواع الظلـــم والأذى، من قري�س والم�سركیـــن والیهود وغیرهم، 

ولكنهs لّما دخل مّكة فاتحًا اأعلن العفو العام بقوله: »اذهبوا فاأنتم الطلقاء«.
بـــل اإنه s لّما �سمع اأحد الم�سلمیـــن ي�سیح: »الیوم يوم الملحمة«، اأمر الإمام 
اأمیرالموؤمنین g اأن ياأخذ منه الراية ويعلن: »الیوم يوم المرحمة«. فكم هو عظیم 

هذا الخلق وهذا التعامل؟! 
اإّن ر�ســـول اهلل s �سنع �سیا�سة الأخالق، اأي جعـــل الأخالق اأ�سا�س ال�سیا�سة، 
ولی�ـــس �سیا�سة الحكم والتحّكم مهمـــا كان الثمن ومهما كانـــت الو�سیلة. فالنا�س لو 
اّتبعـــوا ر�ســـول اهلل s واّتبعوا الإمـــام اأمیـــر الموؤمنین g و�ســـاروا على نهجهما 

وتعاملهما لأكلوا من فوقهم ومن تحت اأرجلهم. 
وذكر �سماحتـــه نموذجًا من اأخالق ر�سول اهلل s، فقال: اإّن يهود بني قینقاع 
كانـــوا في اأطراف المدينـــة فعاهدوا النبي s على اأن ليحاربـــوا ول يعینوا اأعداء 
الإ�سالم، لكنهم نق�سوا عهدهم وكانـــوا ير�سلون الإعانات اإلى الم�سركین بالخفیة، 
فافت�ســـح اأمرهـــم، فحا�سرهـــم النبي s خم�ســـة ع�سر يومـــًا، فاأتى اإلیـــه رئی�س 
المنافقیـــن عبد اهلل بـــن اأبي �سلول وقال: يا ر�سول اهلل هـــوؤلء ـ اأي يهود بني قینقاع 
ـ اأ�سدقـــاء لي فاعفو عنهم لأجلي. فقال ر�ســـول اهلل s له: هم لك! فلم يحاربهم 

النبي s واإنما اأمر باأن يرحلوا اإلى مكان اآخر. 

لحظـــوا عظمة خلق ر�سول اهلل s، فاإنه َقِبل و�ساطة حتى المنافق، وهذه هي 
 .s سیا�سة الأخالق التي اأ�ّس�سها النبي�

وقـــال �سماحته: ورد فـــي التاأريخ اأّن جمعـــًا من اأعداء الإ�سالم جـــاءوا من مّكة 
اإلـــى المدينة وحاربوا ر�سول اهللs وبعد اأن خ�ســـروا المعركة اأُ�سر بع�سهم، وكان 
اأحدهـــم جريحًا وكان يئّن ويتاأّوه اللیل كّله، وعندمـــا حان وقت �سالة ال�سبح، جاء 
النبي s لی�سّلي بالم�سلمین،فقال: مـــا نمت اللیل كله لأنین ذاك الأ�سیر!! اأي اأنه 

s كان متاألمًا على ذلك الأ�سیر وهو من عدّوه. 
وعّقـــب �سماحته اأي�ســـًا: هل تجدون مثل هـــذه الراأفة وهذه الأخـــالق العظیمة 

عندالحكام غیر ر�سول اهلل s وغیر امیرالموؤمنین g ؟
األ يجـــدر بال�سیعة باأن يعر�سوا هذا التعامل مـــن ر�سول اهلل s في عمل فّني 
ـــة اأو فلـــم �سینمائي، خ�سو�ســـًا اأّننا نعاي�ـــس ن�سبة من الحريـــة في مجال  عبـــر ق�سّ

الإعالم والقنوات الف�سائیة؟. 
اإّن هـــذا التعامل من ر�ســـول اهلل s هو التعبیـــر المثل عن حقـــوق الإن�سان، 
ولی�س ما يّدعیـــه الغرب وما يّدعیه العديد من حّكام الـــدول الإ�سالمیة، فاّدعاوؤهم 
لی�ـــس اإّل كذبًا في كـــذب. فالحظوا كیـــف يتعامل الحـــّكام مع �سعوبهـــم ف�ساًل عن 

عدّوهم. اإنهم يقمعون �سعوبهم مقابل اأب�سط مظاهرة. 
وتطـــّرق �سماحـــة المرجع ال�سیـــرازيK اإلـــى الت�سلیل والتعتیـــم الإعالمي 

المق�سود اإزاء الزيارة الملیونیة في ذكرى اأربعینیة الإمام الح�سین g وقال: 
اإّن الماليیـــن مـــن الزائرين يم�ســـون اإلى زيـــارة الإمام الح�سیـــن g، وفیهم 
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محا�سرات
كل طبقات المجتمع مـــن العلماء والأطباء والمهند�سیـــن والك�سبة والتّجار والعمال 
والأ�ساتـــذة والن�ساء والأطفال وال�سباب والكهول وغیرهم، لكن انظروا كیف تتعامل 
الدول الإ�سالمیة مع هذه ال�سیول الهادرة وهذه الم�سیرة الملیونیة، فهم اإّما يعّتمون 
علیهـــا اأو يقّللون مـــن عظمتها. فقد جاء فـــي بع�س الإعالم ال�سالمـــي حول زيارة 
الأربعیـــن المیلیونیة بهذه ال�سیغة وبهذه العبـــارة: الآلف يزورون الح�سین بن علي

!!h
لحظـــوا كیف يبخ�سون هـــذه الزيارة حّقها، مـــع اأنهم يعلمون جّیـــدًا اأّن الإمام 

الح�سین g هو حفید ر�سول اهلل s الذي يقولون اإنهم يعتقدون بنبّوته. 
اإّن القراآن الكريم يقول: »ول تبخ�سوا النا�س اأ�سیاءهم«، اأي ل ت�ست�سغروا عمل 

النا�س، فكیف فیما يخ�ّس الإمام الح�سین g؟
واأ�ساف �سماحته قائاًل: اإّن اهلل تعالى ينتقم للمظلوم البتة، فكیف بولّیه الإمام 
الح�سین g؟ و هل �سیاأمن من يبخ�س حّق الق�سیة الح�سینیة من العذاب والنتقام 

من اهلل؟ 
اإّن الماليین من الزائرين يم�سون ويقطعـــون مئات الكیلومترات لزيارة الإمام 
الح�سیـــن g ويتعّر�ســـون للقتـــل والتفجیـــر، ولكنهـــم ليبالون بذلك بـــل يزدادون 
عزيمـــة واإ�سرارًا، ويـــزدادون عددًا ول يتوانون عن اإحیـــاء ال�سعائر الح�سینیة مهما 

كان الثمن. اإذن األ يجدر بنا اأن نكرم هذه الماليین وندعو لها؟
لذا اأننـــي اأخاطب جمیع المعّزين بالأخ�ّس ال�سعـــب العراقي واأقول لهم: بارك 

اهلل بكم. 

و�سّدد �سماحته بقوله: اإّن العالم الیوم ل يعرف مثل هذا الخلق العظیم لر�سول 
اهلل s، بل اإنه عاي�س عك�س ذلـــك تمامًا، وهذا يدّل على اأّن مظلومیة النبي واأهل 

بیته الیوم اأكثر من الما�سي. 
لذا فاإّن الجمیـــع م�سوؤولون باأن يعرفوا �سیرة ر�سول اهلل s واأخالقه وتعالیمه 
اإلـــى الب�سريـــة كاّفة بكل و�سیلة مـــن الو�سائـــل ال�سلمیة والنزيهـــة وكل ح�سب قدرته 

وطاقاته واإمكاناته، وم�سوؤولیة الدول الإ�سالمیة بهذا الخ�سو�س اأكبر من غیرها. 
وختـــم المرجـــع ال�سیـــرازي K حديثه بو�سايـــا ومنها: اأنه علـــى الجمیع اأن 
يقومـــوا بمطالعـــة تاريـــخ و�سیرة الر�ســـول الأعظـــم s بتاأمـــل وتدّبر ثـــم يقوموا 

بتعريفها للب�سرية. 
ثانیًا: اأو�سیكم واأو�سي جمیع الموؤمنین والموؤمنات بهذه الو�سیة التي كان اأخي 
الراحـــل اأعلـــى اهلل درجاته يو�ســـي بها كثیـــرًا وخ�سو�سًا في مثل هـــذا الیوم وهذه 

المنا�سبة وهي: 
اأقیمـــوا مجال�س الإمـــام الح�سین b في بیوتكـــم ولو مّرة فـــي الأ�سبوع اأو مرة 
في ال�سهـــر، فاإّن ذكر الإمام الح�سیـــن gواإقامة المجال�ـــس الح�سینیة باب للخیر 
ومفتاح الموفقیة في الدنیا والآخرة، فا�سعوا اإلى اأن ل تخلوا بیوتكم من ذكر الإمام 

.g الح�سین
و�سّلى اهلل على محّمد واآله الطاهرين

الجدير بالذكر، اأنه تم بث كلمة �سماحة المرجع ال�سیرازيK مبا�سرة على 
قناتي الإمام الح�سین g و �سالم2 الف�سائیتین الفار�سیتین.



ذوالقعدة /ربیع الأول 1432  هــ 56

خل�سة البحث ال�سابق
اأفتى  والذي  العروة،  الغنیمة في  الم�ساألة »3« من م�سائل بحث  الكالم في  كان 
الم�سّنف فیها بانه يجب ان ل يكون في اأموال الغنیمة مال مغ�سوب ممن هو محقون 
واأجابوا عن  الم�سهور على ذلك  ووافقه  علیه،  رّده  وال وجب  المال،  و محترم  الدم 
اًلـ  عدم تمامّیة  ا�سكالي غیر الم�سهور واثبتواـ  على ما م�سى في الحلقة ال�سابقة مف�سّ
ل  بانه  اي�سًا:  ال�سكالین  تمامیة  عدم  اثبات  يمكن  ذلك  الى  وم�سافًا  الإ�سكالین، 
تعار�س ا�ساًل بین روايات وجوب رّد الغ�سب الى �ساحبه، وبین روايات تق�سیم الغنیمة 
بین المقاتلین، وذلك لن التعار�س انما يكون عند تكافوؤ الطائفتین من الروايات، 
بینما ل تكافوؤ بینهما فیما نحن فیه، اذ روايات تق�سیم الغنیمة بین المقاتلین مع ارجاع 
واإّما معر�س عنها عند الخا�سة،  ال�سند  اإما �سعیفة  المغ�سوب منه الى بیت المال 
واما عند العاّمة فانهم قد ا�سطربت اأقوالهم ورواياتهم في ذلك ا�سطرابًا �سديدًا، 

والخال�سة: انه يجب رد المال المغ�سوب في الغنیمة على �ساحبه المحترم المال. 

حكم مالو كان المغ�سوب منه حربيًا
ثم قال �ساحب العروة بعد ذلك: »نعم لو كان مغ�سوبًا من غیرهم من اأهل الحرب 
ل باأ�س باأخذه واعطاء خم�سه وان لم يكن الحرب فعاًل مع المغ�سوب منهم« مثاًل في 
غزوة بدر: لو ح�سل الم�سلمون فیما بین الغنائم التي غنموها من الكفار والم�سركین 
على فر�س مغ�سوبة ممن ل حرمة لدمه وماله: كاأحد روؤ�س ال�سرك المحاربین، فهذه 
الفر�س تكون للمقاتلین بعد اخراج خم�سها، حتى و ان لم يكن ذلك الم�سرك المحارب 
المهدور الدم والمال، المغ�سوب منه موجودًا في الحرب ولم يكن الحرب معه الآن، 
علمًا بان هذا الحكم يعني: اأخذ المال المغ�سوب من الحربي في الغنیمة وتق�سیمه بین 
المقاتلین وعدم رّده الیه، هو اإلزامي واجب وان عّبر عنه الم�سّنف بقوله: »ل باأ�س 
باأخذه واعطاء خم�سه« فاّن ل باأ�س هنا لی�س بمعنى انه جائز الطرفین، بل هو بمعنى 

الوجوب.

بحث فّني
وانما قلنا هو بمعنى الوجوب: لنه في مورد توّهم الحظر، ومن المعلوم: ان مثل 
هذا التعبیر في مورد توّهم الحظر يفید الوجوب، وذلك مثل قوله تعالى: »فال جناح 
علیه اأن يّطّوف بهما« بعد قوله �سبحانه: »ان ال�سفا والمروة من �سعائر اهلل فمن حج 
البیان، ج1، �س445، عن  تف�سیر مجمع  وفي  ـ  البقرة، 158  �سورة  اعتمر«  اأو  البیت 
ابي عبداهلل g: »كان الم�سلمون يرون اأن ال�سفا والمروة مما ابتدع اهل الجاهلیة، 
فانزل اهلل تعالى هذه الآية« وعنه g اأي�سًا: »انه كان ذلك في عمرة الق�ساء، وذلك 
ان ر�سول اهلل s �سرط علیهم ان يرفعوا ال�سنام، فت�ساغل رجل من اأ�سحابه حتى 
اعیدت ال�سنام، فجاءوا الى ر�سول اهلل s فقیل له: ان فالنًا لم يطف وقد اعیدت 

ال�سنام، فنزلت هذه الآية »فال جناح علیه ان يّطّوف بهما« اي: وال�سنام علیهما، 
قال: فكان النا�س ي�سعون والأ�سنام على حالها، فلما حج النبي s رمى بها« و�سواء 
كان الم�سلمون يت�سّورون حرمة الطواف بین ال�سفا والمروة لنهما بدعة جاهلیة، او 
يرون حرمة الطواف بینهما لأجل ال�سنام المن�سوبه علیهما، فانه على كال الفر�سین 
الوجوب، وكذلك  يفید  يتوهم الحظر  توّهموا الحظر، ومجيء »فال جناح« فیما  قد 
»ل باأ�س« في قول الم�سنف فانه يفید الوجوب، بمعنى انه يجب تق�سیم الفر�س بین 
الدم  مهدور  والمحارب  محارب،  لنه  منه  المغ�سوب  على  رّده  يجوز  ول  المقاتلین 
والمال وان لم يكن القتال والحرب معه مبا�سرة ولم يكن هو م�ستغاًل بالحرب الآن، 

وذلك لطالق الأدلة القائلة بان الكافر الحربي ل حرمة لدمه وماله. 

اأمانات اأهل الحرب الموجودة في الغنيمة
ثم قال �ساحب العروة: »وكذا اذا كان عند المقاتلین مال غیرهم من اأهل الحرب 
بعنوان المانة: من وديعة، اأو اجارة، او عارية اأو نحوها« فاّن حكم اأمانات اهل الحرب 
في الغنائم الحربیة هو نف�س حكم المال المغ�سوب من اأهل الحرب اذا كان موجودًا 
في الغنائم الحربیة، فاذا َوجد المقاتلون في الغنیمة ـ مثاًل ـ فر�سًا قد اخذها الكّفار 
اإجارة او عارية، او كانت لديهم امانة ووديعة من كافر حربي ل حرمة لدمه وماله، 
فانها تكون للمقاتلین بعد اعطاء خم�سها، ول ترّد على �ساحبها الحربي حتى و ان 
لم يكن الحربي الآن في جی�س الكفار ولم يقاتل الم�سلمین معه مبا�سرة، وذلك لنف�س 
الدلیل ال�سابق الذي ُذكر في المال المغ�سوب من الكافر الحربي اذا كان موجودًا في 

الغنیمة.

ا�سكال وجواب
ل يقال: ان اهلل تعالى اأمر باأداء الأمانات الى اأهلها فیجب هنا اأي�سًا رّد الأمانة 

الى �ساحبها.
لنه يقال: ان دلیل اباحة اموال الكافر الحربي وعدم حرمة دمه وماله، حاكم على 
دلیل وجوب اداء الأمانة الى �ساحبها، وناظر الیه، وم�سّیق لدائرة وجوب رّد المانات 

الى اأهلها، ومخرج له من تحت مظّلة اطالق وجوب اأداء المانة ورّدها، وهو وا�سح.

هل لوجوب خم�س الغنيمة ن�ساب؟
ثم ان �ساحب العروة انتقل الى م�ساألة اخرى وهي الم�ساألة »4« من م�سائل بحث 
الغنائم  في  الخم�س  وجوب  في  يعتبر  ل   :»4« »الم�ساألة  وقال:  الحرب  غنائم  خم�س 
بلوغ الن�ساب ع�سرين دينارًا، فیجب اخراج خم�سه قلیاًل كان او كثیرًا على الأ�سح« 
فغنائم دار الحرب يجب فیها الخم�س مهما قّلت وكانت دون الن�ساب اأي: باأن لم تبلغ 
ع�سرين دينارًا �سرعیًا، وذلك لأنه ل ي�سترط في وجوب الخم�س في الغنیمة ما ي�سترط 

كتب: ف�سیلة اآية اهلل  ال�سیخ ح�سین الفدائي، وهو اأحد اأع�ساء لجنة الإ�ستفتاء في مكتب المرجع الديني الكبیر �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سید �سادق الح�سیني ال�سیرازي K في مدينة قم المقد�سة واأحد تالمذته في بحوث الخارج الإ�ستدللیة منذ اأكثر من ع�سرين عامًا.

بحـوث فقهيــة اإ�ستـــدلليـــة
المرجع  ل�سماحة  الإ�ستدللیة  الفقهیة  البحوث  تقريرات  من  والع�سرون  الثالثة  الحلقة 
ال�سیرازيKالمتعلقة بكتاب الخم�س، تقدمها مجلة النفحات لطالب العلم والتحقیق

 

حكم المال المغ�سوب في الغنيمة

بحوث فقهية
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بحوث فقهية
في غیرها: من المعدن والكنز والغو�س من بلوغ الن�ساب، وانما ل ي�سترط فیها بلوغ 

الن�ساب، لطالقات الأدلة من الكتاب وال�سنة، ولالجماع اأي�سًا.

اطلق اآیة الخم�س
هلل  فاأن  �سيء  من  غنمتم  انما  »واعلموا  تعالى:  قوله  اطالق  فمثل  الكتاب:  اما 

خم�سه...« النفال، 41. فانه يعّم ما لم يبلغ الن�ساب اي�سًا. 

اخبار الخم�س واطلقها
واأما ال�سنة والروايات والأخبار: فمثل اطالق رواية ابي ب�سیر عن ابي جعفر علیه 
ال�سالم قال: »كل �سيء قوتل علیه ـ على �سهادة ان ل اله ال اهلل، واأن محمدًا ر�سول 
اهللـ  فان لنا خم�سه، ول يحّل لأحد اأن ي�ستري من الخم�س �سیئًا حتى ي�سل الینا حّقنا« 
)جامع احاديث ال�سیعة: ج8، �س528، الباب2 من ابواب فر�س الخم�س، الحديث1( 

فان اطالق »كّل �سيء قوتل علیه« ي�سمل ما لم ي�سل حّد الن�ساب اأي�سًا.

الجماع علی الطلق
واأما الجماع: فهو على ما نحن فیه قطعي وم�سّلم، ومما ل كالم ول نقا�س فیه، 
وانما الذي دعى �ساحب العروة وغیره من الأعالم الى طرح هذه الم�ساألة، اي: م�ساألة 
عدم ا�ستراط بلوغ الن�ساب في وجوب الخم�س في الغنیمة مع وجود الت�سالم القطعي 
وجوب  با�ستراط  كتبه  ع�سرات  بین  من  واحد  في  المفید  ال�سیخ  انفراد  هو:  علیها 
الخم�س في الغنیمة ببلوغها الن�ساب ع�سرين دينارًا �سرعیًا، فقد حكي عنه انه قال في 
ر�سالة له با�سم: »الغرّية« بعدم وجوب الخم�س في الغنیمة اذا لم تبلغ الن�ساب ع�سرين 
دينارًا، فاذا بلغت قیمة ع�سرين دينارًا وجب فیها الخم�س، قال �ساحب الجواهر بعد 
اأن حكى هذا القول عن ال�سیخ المفید: »ل نعرف له موافقًا. ول دلیاًل، بل هو على 
خالفه متحقق«)الجواهر: ج16، �س13( فال اأحد وافق ال�سیخ المفید على قوله هذا، 
كما انه ل رواية حتى مر�سلة و�سعیفة تدل علیه، بل الروايات على خالفه، حتى انه 
لم ينقل ذلك عن ال�سیخ المفید نف�سه في �سائر كتبه، بل ولم ينقل اي�سًا عن واحد 
والنجا�سي،  الطو�سي،  وال�سیخ  المرت�سى،  وال�سید  الر�سي،  ال�سید  من تالمذته مثل 
والكراجكي، والديلمي و اآخرين من بقّیة العاظم المتتلمذين علیه مثل ذلك، وحتى 
لالأقوال  فیه  تعّر�س  الذي  »خالفه«  وكذا  تف�سیله،  على  الطو�سي  ال�سیخ  »مب�سوط« 

ال�ساذة لم يذكر فیهما مثل ذلك عن ا�ستاذه ول عن اأحد غیره. 

ا�ستنتاج
فالم�ساألة اذن مت�سالم علیها، ول �سبهة فیها، وما حكي عن ال�سیخ المفید ل ي�سر 
نوع  الأ�سح«  »على  هنا:  العروة  �ساحب  من  والتعبیر  فیه،  يخد�س  ول  الت�سالم  بهذا 
ت�سامح، اذ لی�س في محله ول مورد له، لأن مورد مثل هذا التعبیر هو: وجود قول ثاٍن، او 

وجود �سبهة، مع انه ل يوجد قول اآخر، ول توجد �سبهة اأي�سًا.

هل ال�َسَلب من الغنيمة وفيها خم�سها؟
َلب، وقال في هذه  ثم ان �ساحب العروة انتقل الى م�ساألة جديدة و هي م�ساألة: ال�سَّ
الم�ساألة الجديدة: »الم�ساألة »5« ال�سلب من الغنیمة، فیجب اخراج خم�سه على ال�سالب« 

فان في هذه الم�ساألة مطالب ثالثة كالتالي:

هنا ثلثة مطالب
هنا في هذه الم�ساألة -و هي الم�ساألة الخام�سة والأخیرة من م�سائل خم�س غنیمة 
ما  نذكر  ثالثة،  مطالب  عروته-  خم�س  في  العروة  �ساحب  ذكرها  التي  دارالحرب 

تی�ّسرلنا منها هنا، و نترك الباقي الى حلقة قادمة ان �ساء اهلل تعالى.
َلب؟ المطلب الأول: ما هو ال�سَّ

َلب هو: ما ُي�سلب وما يوؤخذ من القتیل: من فر�س، و�سیف، ودرع، وخوذ، وثیاب،  ال�سَّ
واموال ونحوها، وهو ا�سم، ولی�س م�سدرًا، لن قیا�س م�سدر »َفِعَل وَفَعَل« المتعّدي مثل 
َلْب  »َفِهَم« و»�َسَلَب« يكون على وزن »َفْعل« اي: َفْهم و�َسْلب، ولی�س على وزن »�َسَلْب« فال�سَّ

ا�سم ولی�س م�سدرًا، وذلك كما قال ابن مالك في اللفیة:
من ذي ثالثة كرّد رّدا َفْعٌل قیا�س م�سدر المعّدى          
كَفَرٍح وكَجوًى وك�َسَلْل وَفِعل الالزم باُبه َفَعْل   

َلُب لمن؟ المطلب الثاني: ال�سَّ
المام  او  النبي  باذن  �سرعیة  حرب  في  القتیل  من  يوؤخذ  الذي  َلب  ال�سَّ ان  ثم 
بعد  ويق�ّسم  غنیمة  يكون  الحربیة  الغنائم  كبقیة  هو  او  للقاتل،  هو  هل  المع�سوم، 
اخراج خم�سه بین المقاتلین؟ الم�سهور عند العامة: انه يكون للقاتل خا�سة دون �سائر 
المقاتلین، وا�ستندوا في ذلك الى ما جاء في البخاري: ج4، �س58 عن النبي s انه 
قال: »من قتل قتیاًل فله �سلبه« وانه »من قتل كافرًا فله �سلبه« ونحو ذلك، بینما الم�سهور 
عند الخا�سة، بل المجمع علیه عندهم: انه ل يخت�س بالقاتل، وانما يكون من الغنیمة 

ويق�ّسم بعد اخراج خم�سه بین المقاتلین.

خلف ابن الُجنيد ل یعباأ به
نعم خالف ابن الجنید في ذلك ل�سبهة ح�سلت له، لكن خالفه ل ي�سّر بالجماع 

ول ُيعباأ به: 
الرجالیون  الثقات، وممن مدحه  اأعاظم فقهائنا  انه من  الجنید رغم  ابن  لن 
وغیرهم مدحًا كثیرًا، ووّثقوه توثیقًا كبیرًا، وكان معا�سرًا لل�سیخ ال�سدوق وقد توفي 
على ما في ذهني في نف�س ال�سنة التي توفي فیها ال�سیخ ال�سدوق وفي نف�س المنطقة 
»الّري« التي كان يعی�س فیها ال�سیخ ال�سدوق، ال انه رغم كل ذلك كان في اأول اأمره من 
العامة ثم ا�ستب�سر واعتنق المذهب الحق: مذهب اهل البیت b وثبت علیه وح�ُسن 
ا�ستب�ساره، وعلى اثر ذلك كان ذهنه قد تاأّثر بما كان يحمله �سابقًا من اآراء العامة 
ونظرياتهم، وكان ذلك يطفح احیانًا على قلمه وفي فتاواه، مثل ما نحن فیه من قوله 
َلب للقاتل خا�سة، اعتمادًا منه على ما في ذهنه من الخبر المروي عن النبي  بكون ال�سَّ
s في البخاري: »من قتل قتیاًل فله �سلبه« مع انه لم يقل بهذا القول احد من الخا�سة 
ل قبله ول بعده، ل قديمًا ول حديثًا، مما يجعل الجماع علیه م�سّلمًا ويجعل خالف مثل 

ابن الجنید موهونًا ل ُيعباأ به.

دليلنا علی ذلك
يكون  الغنائم  وكبقیة  الغنیمة  موارد  ك�سائر  هو  َلب  ال�سَّ ان  على  الدلیل  واما 
الغنیمة، وعدم وجود دلیل معتبر على  للقاتل خا�سة هو: عمومات  ولی�س  للمقاتلین 
لظهر  للقاتل  ال�سلب  كان  لو  انه  ويوؤيده:  ذلك،  على  الم�سّلم  والجماع  التخ�سی�س، 
وبان، فانه كثیرًا ما كان روؤو�س العداء وخا�سة في �سدر ال�سالم يبرزون بوحدهم 
و�سط الجی�سین ويطلبون المبارز، كما كان مثل ذلك في غزوة بدر، وكان كّل واحد من 
القاتل والمقتول في المبارزات معلومًا، ومع ذلك لم يظهر في التاريخ ان القاتل كان 
يخت�س ب�سلب المقتول، ال اذا جعله المع�سوم كذلك.اذن: فال�سلب ليكون للقاتل، بل 
هو للمقاتلین بعد اخراج خم�سه، نعم يبقى هنا �سوؤال و ا�سكال، كما انه يبقى المطلب 

الثالث، فنوكلهما الى بحث قادم ان �ساء اهلل تعالى.
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ا�ستفتاءات

ا�ستفتاءات
اإ�سراف: لجنة ال�ستفتاء في مكتب �سماحة المرجع ال�سیرازيK بقم المقد�سة

اإعداد: حجة ال�سالم ال�سید مهند �سالح الحديدي
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ا�ستفتاءات
نعم يختلف الأفراد والأزمان والمالب�سات ونحو ذلك.

الخم�س
و�سرف  بتاأجیرهما،  فقام  ومحاًل  �سقة  ـ  وفاته  قبل  ـ  والــده  له  وهب  رجل  �س: 
الأجرة في موؤونته وموؤونة عیاله من دون اأن يبقى له �سيء يوفره، بل ربما ا�ستدان 
لتی�سیر اأموره، مع العلم باأن والده لم يخّم�س ال�سقة والمحل، فهل يجب تخمی�سهما؟

ج: نعم، يجب ويجعل يوم تخمی�سهما راأ�سًا ل�سنته الخم�سیة ويخم�س كل عام اذا 
كانت عنده زيادة، وفي الخم�س الخیر والبركة.

�س: اإذا ورث ال�سخ�س بیتًا تعلق به الخم�س ول يمكنه اأداء خم�سه، فهل يجوز 
له ال�سكن فیه؟

ج: يت�سالح مع الحاكم ال�سرعي )المرجع( اأو وكیله.
�س: عندما يرث موؤمن من اأبیه اأمواًل اأو عقارًا، هل يجب علیه تخمی�سه؟

ج: ل خم�س في الأموال المذكورة، اإل اإذا علم باأن الب لم يكن ممن يخّم�س، اأو 
علم تعّلق الخم�س بها، ولم يخرجه الأب.

ال�سراكة التجاریة
�س: تطرح ا�سهم لن�ساط تجاري بقیمة اأولیة، و�سرعان ما تتداول ا�سهمها للبیع 
وقد ترتفع قیمة هذا ال�سهم، لكن الن�ساط التجاري المزمع العمل به لم يبداأ اأ�ساًل 
حكم  فما  التاأ�سی�س،  في  �سهم  مجرد  هو  بل  اإداري  مقر  لها  لی�ست  ال�سركة  وحتى 

ال�سهم المتداول قبل بداأ عمل ال�سركة ون�ساطها الحقیقي؟
ج: اإذا كانت هناك �سركة واقعًا ولها اعتبار عقالئي ي�سح التعامل على اأ�سهمها 

وان كان قبل بداأ العمل والن�ساط الحقیقي لل�سركة.
�س: هل ت�سح الم�ساربة لو ا�سترط �ساحب المال على العامل اأن يعطیه �سهريًا 

- مثاًل - هدية معینة؟
اأبرما عقد الم�ساربة  ج: ل ت�سح، ويمكن تخريج ذلك �سمن عقدين،كما اذا 

طبق �سروطها، ثم بعد ظهور الربح اأبرما عقد �سلح على مقدار معین من الهدية.
�س: اأنا �سريك في محل تجاري مع اآخر ل�سنوات، ثم ا�ستريت ح�سة �سريكي في 
المحل بمبلغ اتفقنا علیه، وبعد مدة من تملكي المحل ح�سب العقد الموثق بیننا جاء 
له  ال�سابق، فبعت  لل�سريك  اأ�سعاف ما دفعت  اآخر وعر�س علّي مبلغ خم�سة  م�ستر 

المحل، فهل ل�سريكي ال�سابق الحق في �سيء من المبلغ الذي ح�سلت علیه؟
ج: اإذا كان قد تم البیع بین ال�سريكین فال حق له في �سيء من هذا المبلغ.

رد المظالم.
�س: ما هي القیمة المادية لرد المظالم؟

ج: لی�س هناك قیمة معّینة، واإنما يخرج الن�سان كل ما في ذمته من اموال لم 
يعرف اأ�سحابها ول اأحدًا من ورثتهم، اأو قد يئ�س من اإي�سال المال اإلیهم، ويدفعه اإلى 

الحاكم ال�سرعي، اأو اإلى الفقیر باإذن الحاكم ال�سرعي - على الأحوط وجوبًا - .
�س: اأعمل �سرافًا في بنك وغالبًا ما تتراكم بقايا ب�سیطة من معامالت البنك 
مع زبائنه، ولأنه من ال�سعوبة جدًا اإرجاع هذه المبالغ اإلى اأ�سحابها، اأت�سدق بها 

على المحتاجین، هل عملي هذا يجوز �سرعًا؟
الحاكم  اإ�ستیذان  وجوبًا  والحــوط  المذكور،  الفر�س  في  الت�سدق  يجوز  ج: 

ال�سرعي، وينوى حین الت�سدق اأن يكون الثواب ل�ساحب المال.
اأموال مجهول  الغربیة من  البالد  الأجنبیة في  ال�سركات  اأموال  تعتبر  �س: هل 
اإذا تعذر  المال  اأخذ  اأخذها، وفي حالة عدم الجواز ماذا يفعل من  المالك ويجوز 

اإرجاعه؟
تعامل  يتعامل معها  اإرجاعها  واإذا تعذر  المال،  اأموال محترم  اأخذ  ج: ل يجوز 

مجهول المالك.
الحمل

مانع  بعمل  الأولد  على  يوؤثر  وراثــي  بمر�س  م�سابین  لزوجین  يجوز  هل  �س: 
للحمل ب�سكل دائم علمًا اأن اهلل رزقهما طفلین؟

التقليد
�س: اإلى اأي زمان يجوز البقاء على تقلید المیت؟

ج: ما دام المجتهد الأعلم الحي يفتى بجواز البقاء.
يكون  تقلیده  على  البقاء  فهل  الأحیاء،  اأعلم من  المیت  المجتهد  كان  اإذا  �س: 

واجبًا؟
ج: كال، فان الظاهر جواز الرجوع اإلى الحّي مطلقًا.

�س:�سخ�ٌس كان يقلد مرجعًا، فتوفي فاأجاز العلماء الأحیاء البقاء على تقلیده، 
فعمل بفتواهم دون تحديد اأحد معین لعدم التمكن من معرفة الأعلم على راأي اأهل 

الخبرة، فهل بقاوؤه هذا كاف ومبرئ للذمة؟
ج: نعم، يكفي ذلك.

لفتواه  ا�ستنادًا  مرجعه  وفاة  بعد  المكلف  بها  عمل  التي  الأعمال  حكم  ما  �س: 
بجواز البقاء على تقلید المیت؟

اإن المختار  اإلى المجتهد الحي في جواز البقاء وعدمه، وحیث  ج: يرجع فعاًل 
جواز البقاء، ت�سح بذلك اأعماله ال�سابقة مع ا�ستجماعها لل�سرائط المعتبرة.

�س: كنت اأقلد مرجعًا ثم مات وبقیت على تقلیده فترة من الزمن، ثم عدلت اإلى 
غیره من الأحیاء، ثم اأردت الرجوع اإلیه، فهل يجوز ذلك؟

ج: كال، ل يجوز ذلك.
الطهارة

�س: ماء الخزان الذي ي�سع الكر اأو اأكثر، اإذا لم يعلم هل نق�س عن الكر اأم ل 
يزال كرًا، هل يترتب علیه حكم الكر؟

ج: نعم، وذلك ل�ست�سحاب الكرية.
�س: هل تجري اأحكام الكر على الماء المتجمد؟

ج: كال، في حالة التجمد ل تجري اأحكام الكرّية.
�س: مع تغّیر لون ماء البرك الموجودة في الم�ساجد الى ال�سواد قلیاًل، هل تبقى 

مطّهرة؟
ج: نعم، ما دام الماء باقیًا على الأطالق، فانه يبقى طاهرًا ومطهرًا.

ر في الو�سوء والتطهیر؟ �س: هل يجوز ا�ستعمال الماء المقّطَّ
ج: نعم، يجوز اإذا كان ي�سمى ماًء مطلقًا.

الو�سوء
�س: هل يجوز للمكلف اأن ي�سلي بو�سوء تو�ساأه لقراءة القراآن؟

ج: نعم يجوز.
الو�سوء  قا�سدًا  ب�ساعة  ال�سالة  وقت  قبل دخول  يتو�ساأ  كان  ما حكم من  �س: 

لل�سالة؟
ج: يتو�ساأ بنیة القربة المطلقة مثال ل بنیة ال�سالة، وما م�سى ل اإ�سكال علیه.

�س: الو�سوء قبل دخول الوقت لل�سالة هل يوؤتى به بنّیة الطهارة اأم بنّیة الو�سوء 
لل�سالة الواجبة؟

ج: يوؤتى به بنیة الكون على الطهارة، واذا كان دخول وقت ال�سالة قريبًا بحیث 
يكون من م�ساديق التهیوؤ لل�سالة - عرفًا- فال باأ�س بنیة و�سوء ال�سالة.

�س: هل يجوز للمكلف اأن يتو�ساأ لل�سالة قبل الوقت؟
التهیوؤ  عرفًا  ي�سدق  بحیث  بقلیل  الوقت  دخول  قبل  لل�سالة  التو�سوؤ  يجوز  ج: 

لتلك ال�سالة، واإذا نوى القربة جاز مطلقًا.
�س: هل الو�سوء بنیة التهیوؤ قبل �ساعة من حلول الوقت جائز؟

ج: اإذا كان من م�ساديق التهیوؤ عرفًا فال باأ�س كاأن يكون طريقه اإلى الم�سجد 
بعیدًا ول يجد الماء عنده ونحو ذلك.

�س: ما هو المقیا�س الدقیق للفترة التي ي�سدق فیها التهیوؤ؟ وهل يختلف ذلك 
من �سخ�س لآخر؟

َبُعد داره عن الجماعة �ساعة ول يجد الماء عندها،  ج: المقیا�س عرفي، كمن 
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فحرام،  النجاب  قّوة  على  يق�سي  الذي  الدائم  واما  الموؤقت،  المانع  يجوز  ج: 
م�سافًا الى انه: ما يدريك لعل اهلل تعالى يحدث بعد ذلك اأمرًا.

�س: َمْن له الحق في تقرير الحمل من عدمه، هل هو الزوج اأم الزوجة، وهل يحق 
للزوج اأن يفر�س على زوجته الحمل، وهل يجوز للزوجة اأن ترف�س؟

ج: الحمل والإنجاب هو حق لكال الزوجین، فال بد من ر�سا كل منهما في ذلك،  
لكن التوافق بینهما اأولى.

الر�ساعة
�س: هل تحرم الزوجة على الزوج في حالة اإر�ساع اأم الزوجة لحفیدها؟

ج: نعم، يحرم ذلك على الأظهر مع توفر �سروط الإر�ساع.
اإلى الأعمام  اأو من جدته لأمه بالن�سبة  �س: ما حكم من ر�سع من جدته لأبیه 

والعمات واأبنائهم، والأخوال والخالت واأبنائهم؟
اأخوة  والعمات  الأعــمــام  وي�سبح  حفیدها،  لــالأب  الجدة  باإر�ساع  باأ�س  ل  ج: 
واأما  الر�ساعیات،  والأخــوات  الأخوة  اأبناء  واأبناوؤهم  لحفیدها،  ر�ساعیین  واأخوات 
اإر�ساع الجدة لالأم حفیدها فی�سبب حرمة الزوجة على زوجها على الأظهر، وي�سبح 
الأخوة  اأبناء  واأبــنــاوؤهــم  للمرت�سع،  ر�ساعیین  واأخـــوات  اأخــوة  والــخــالت  الأخـــوال 

والأخوات الر�ساعیات.
النذر

�س: نذرت في العام الما�سي �سیام كل خمی�س من �سهري رجب و�سعبان، ولكني 
ا�سطررت لل�سفر مع زوجي وابني المري�س، واأفطرت خمی�سین، وق�سیت في �سعبان 

هذا العام ما فاتني، هل يجزئ ذلك اأم علي كفارة؟
ج: ل �سيء علیك في الفر�س المذكور.

�س: هل يلزم اأداء النذر في المكان المحدد اإذا لم يتمكن من الو�سول اإلیه؟
ج: اإذا تعذر اأداء النذر في المكان الذي حدده في نذره ينتظر التمكن اإن لم يكن 
النذر موؤقتًا بزمان معین واما اذا حّل الزمن المعین وهو ل يتمكن من اأداء نذره في 

المكان المحدد �سقط عنه.
�س: اإذا لم ي�ستطع الوفاء بالنذر المحدد بزمٍن خا�س ب�سبب عذر او ا�سطرار، 

فهل ي�سقط؟ 
ج: ل ي�سقط على الأحوط وجوبًا وانما يق�سیه في زمن اآخر.

الكفارات
�س: ما كفارة خد�س المراأة لوجهها حزنًا على المیت؟

واهل  الح�سین  المام  غیر  على  ـ  الم�سیبة  في  وجهها  المراأة  كفارة خد�س  ج: 
البیتbـ  مثل كفارة من يخالف الق�سم وهي اإطعام ع�سرة م�ساكین اأو ك�سوتهم، واإذا 

لم يمكنها ذلك فت�سوم ثالثة اأيام.
�س: ما حكم من كانت علیه كفارة �سوم �سهرين متتابعین، ف�سام �سهري رجب 

و�سعبان ولكنه اأفطر متعمدًا يومین من �سعبان؟
اأما الباقي  ج: ي�سترط التوالي في ال�سهر الأول مع يوم من ال�سهر الثاني فقط 

فیجوز تفريقها.
ر دفع كفارة اإطعام �ستین م�سكینًا؟ �س: ما حكم من اأخَّ

ج: يدفعها الآن ول �سيء علیه اإّل ال�ستغفار اإذا كان التاأخیر تهاونًا- عرفًا-.
الماتم والح�سينيات

�س: متولي اإحدى الح�سینیات اأوقف البیت المجاور لها وقفًا ح�سینیًا، فهل يجوز 
خلط الثنین معًا، وذلك للم�سلحة العامة، علمًا اأن الفا�سل بینهما جداٌر فقط؟

ج: يجوز اإدخال البیت الموقوف وقفًا ح�سینیًا مع الح�سینیة اإذا لم يكن خالف 
�سرط الواقف، ولم يكن فیه مف�سدة، وباإذن المتولي ال�سرعي لكلٍّ من الوقفین.

الأ�ساحي  بع�س  اأخــذ  علیها  القائمین  اأو  الح�سینیة  ل�ساحب  يحق  هل  �ــس: 
المقدمة للح�سینیة وال�ستفادة منها خارج الح�سینیة؟

ج: يجب ان يعمل ح�سب ما �سرطه المتبرعون.
مبالغ  وتردني   cالعبا�س واأخیه  الح�سین  لالإمام  وقف  عن  م�سوؤولة  اأنــا  �س: 
اأغلبها بعنوان )النذور( وقلیل منها �سدقة م�ستحبة، ما حكم الأموال المتبقیة بعد 

انتهاء مرا�سم العزاء؟
اأو  خا�س  مكان  في  الأمــوال  هذه  �سرف  المتبرع  اأو  الناذر  ي�سترط  لم  اإذا  ج: 
واإّل  العزاء،  اأخرى لمرا�سم  اأوقات  اأو  اأخرى  اأماكن  في يوم خا�س جاز �سرفها في 
لزم �سرفها في المكان المعین وفي الیوم المعین، نعم لو فا�ست عن الحاجة اأمكن 

�سرفها في مكان اآخر اأو يوم اآخر من منا�سبات العزاء.
تربية البناء

اأبناوؤهم التكلیف ال�سرعي ولكن من الموؤ�سف  اأ�سخا�س نعرفهم بلغ  �س: هناك 
باأعذار واهیة، ما هو واجبنا تجاههم وكیف  اأنَّهم متهاونون في تربیتهم ويعتذرون 

يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل من ن�سیحة لهم؟
فالواجب  َنارًا«  َواأَْهِلیُكْم  اأَْنُف�َسُكْم  ُقوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  »َيا  تعالى:  اهلل  قال  ج: 
على الإن�سان اأن يحفظ نف�سه وزوجته واأبناءه وكل اأهله من النار ومما يوجب النار، 
وذلك من خالل تعلم الفرائ�س من الواجبات والمحرمات، وتطبیق ما تعلمه، فیاأتي 
بالواجبات ويترك المحرمات وياأمر اأهله وعیاله واأطفاله بذلك ويهىء الأ�سباب التي 
الدينیة  الكتب  و�سراء  الح�سینیة  المجال�س  اإلى  اأخذهم  تعالى من  اإلى اهلل  تقربهم 
والأ�سرطة المفیدة لهم واأخذهم اإلى بع�س العلماء للتزود منهم فیما يتعلق بالأمور 
ـ كما في  �سّربه كبیرًا  ابنه �سغیرًا  يعلم: ان من رّبى  اأن  الدينیة ونحو ذلك وينبغي 
الحديث ال�سريف ـ وان التهاون في هذا المجال ينتج العك�س وانه ل يوؤدي اإلى تدمیر 
الآخرة فقط بل يوؤدي اإلى تدمیر الدنیا اأي�سًا، فان الأولد اإذا لم يربوا على الإيمان 
والف�سیلة والتقوى ل يكون عندهم عادة رادع من الخیانة وال�سرقة والكذب وكما دلت 

علیه التجارب الكثیرة، واهلل الموفق وهو الم�ستعان.
�س: لى ولد واأريد تربیته التربیة ال�سحیحة على نهج اأهل البیتb، فما ال�سبیل 

اإلى ذلك مع العلم باأنني اأجد �سعوبة في مثل هذا الأمر؟ 
الكالم  عــامــل  ومنها  والــعــمــل،  ال�سلوك  عــامــل  عوامل،منها  لها  التربیة  ج: 
والن�سیحة، والطفل عادة يتاأثر بال�سلوك الذي ي�سلكه الوالدان وبالعمل الذي يعمالنه 
اأكثر مما يتاأثر بالكالم والن�سیحة، ولذلك على الوالدين مراعاة �سلوكهما وعملهما 
اأمام الطفل حتى يتعلم منهما ال�سلوك الح�سن والعمل ال�سالح، كما اإن على الوالدين 
وقت  حان  واإذا  والأح�سن،  الأف�سل  اإلى  واإر�ساده  والن�سیحة،  بالكالم  الطفل  تربیة 
واأهل  القراآن  بثقافة  الآداب والأخالق، ويثقفه  يعلمه  له معلمًا موؤمنًا  تعلیمه اختارا 
البیتb، ففي الحديث ال�سريف: »دع ابنك يلعب �سبع �سنین، ويوؤدب �سبع �سنین، 
والزمه نف�سك �سبع �سنین« يعني : بعد دور اللعب ينبغي تربیة الطفل وتعلیمه، وعندما 
وجعله  ابنه  مالزمة  الأب  على  ينبغي  المراهقة  �سن  وتبداأ  الثالثة  المرحلة  يدخل 
م�ساورًا له لیطبق ما تعلمه في المرحلة الثانیة من اأخالق واآداب عملیًا، واإذا راعى 
الوالدان هذه المراحل الثالث فال يخاف على الولد بعد ذلك من النحراف اإن �ساء 

اهلل تعالى.
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“He – meaning the Messenger – did not fail to 
explain anything which the Ummah would need; 
so whoever claims that Allah did not complete 
His religion has rejected the Book of Allah Al-
mighty.” (14) 

Imam Baqir said:
“Indeed Allah did not leave out anything that 

the nation might need – right up to the Day of 
Resurrection – except that He revealed it in His 
Book and explained it to His Messenger. He set 
a limit for everything and a guide to point towards 
it.” (15) 

There are hundreds of passages with the same 
meaning which indicate that politics is part of Is-
lam – and moreover that it is at the heart of Islam 
in general and in specific aspects. The hadith 
books are full of these references in a variety of 
contexts.

Distinction between the two types of poli-
tics

Islamic politics differs from today's world politics. 
It differs in its roots and branches. Islamic politics 
is completely different from modern politics as 
implemented by nation states. That is because 
Islam in its politics follows a blend of administra-
tion and justice, comprehensive love, preserv-
ing the dignity of the person and the sanctity of 
blood. It strives not to spill even so much as a 
drop of blood without a just cause and strives not 
to let the dignity of even a single person become 
compromised unjustly, or, for a single person to 
be oppressed, or even for a single animal for that 
matter. (16)

In contrast, politics – according to the modern 
meaning of the word – is the power to steer the 
helm of government, directing people and seizing 
the reins of power no matter what the cost may 
be in terms of disregard for dignity, bloodshed, 
suppression of freedoms, blackmail, oppression, 
injustice and so on. So long as government is for 
the rulers and the executive is subject to their 
orders then [power] is the end sought, which 
justifies the means, even if these means include 
unjustly and oppressively shedding the blood of 

thousands or even millions. This is the language 
of the politics implemented by the countries of 
the world today.

In order for us to see the meaning of politics in 
Islam, what modern politics means to most coun-
tries of the world, and for us to be able to under-
stand clearly the enormous difference between 
the two types of politics, let us consider some 
real life examples and practices of both types of 
politics.

1- Surat al-A‘raf verse 157
 2- Surat al-Shura verse 13
  3-Tahdhib al-Ahkam vol. 6 pp 95-96 Chapter 46 
 4- Amali al-Shaykh al-Saduq, p679 hadith 1, session 

97
5-  Majmi‘ al-Bahrayn vol. 4 p 78
6-  Bihar al-Anwar vol. 74 p 254 Chapter 10 hadith 1 cit-

ing Tuhaf al-Uqul
7-  Bihar al-Anwar vol. 74 p 240 Chapter 10 hadith 1 cit-

ing Tuhaf al-Uqul
8-  al-Tamimi: Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim: p339 

hadith 7738
9-  Nahj al-Balagha, 
10-  Wasa'il al-Shi‘a: vol. 17 p45 Chapter 12 Hadith 2
11-  Al-Kafi vol. 1 p59: hadith 4
12-  Al-Kafi vol. 1 p57: hadith 13
13-  Bihar al-Anwar vol. 89 p81 Chapter 8 hadith 9 citing 

Tafsir al-‘Ayyashi
14-  Wasa'il al-Shi‘a vol. 28 p353 Chapter 10 hadith 46
15-  Bihar al-Anwar, vol. 89 p84 Chapter 8 hadith 16
16  It is reported that when the Messenger of Allah, peace 

be upon him and his pure family, saw a hobbled she-camel 
on top of which was its saddle [and its appurtenances] He 
said: “Where is its owner?” Tell him to get ready for a reck-
oning. He also said, peace be upon him and his pure family, 
"A beast has the right that its master carry out six practices 
– to feed it when he rests, to offer it water when he passes 
by water, not to beat it unless it deserves it, not to load it 
up beyond its capacity, not to make it travel further than it 
is able and not to stand over it after milking it waiting for its 
udders to refill with milk. Mustadrak al-Wasa'il vol. 8 p300 
hadith 1, and p258 hadith 1, and other narrations which 
can be found in their relevant places.    

politics
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And Imam Ali, peace be upon him, said in his 
covenant document to Malik al-Ashtar al-Nakha'ei 
(May Allah be pleased with him): 

“Choose your governors from amongst the 
people of piety, knowledge and politics”. (6)

In another part of the same covenant document 
Imam Ali said: “Appoint from your soldiers those 
you feel in your heart to be the most sincere to 
Allah, to His Prophet and to your Imam and who 
have the most comprehensive knowledge and 
politics.” (7) 

Imam Ali also said: “The best of policies is jus-
tice.” (8)

He said in a letter of his to Mu‘awiyah ibn Abu 
Sufyan: 

“O Mu‘awiyah! Since when have you been lead-
ers of the flock and rulers of the nation?” (9) 

This shows that the leaders of the flock were 
not Mu‘awiyah, his predecessors or the likes of 
him, but rather the Prophet, the Imam and their 
deputies.

The Messenger of Allah said in his great ser-
mon on the momentous Day of Ghadir Khum:

“O People! By Allah, there is nothing which 
takes you closer to Heaven and further away from 
the Hellfire except that I have ordered you to do, 
and there is nothing which takes you closer to 
the Hellfire and further away from Heaven except 
that I have forbidden you to do.” (10) 

It is narrated that Imam Ja’far al-Sadiq, peace 
be upon him, said:

“There is not a case except [that a law is re-
vealed] about it in the Book and the Sunnah.” 
(11) 

Also reported is a conversation between 
Suma‘ah and Imam Musa al-Kadim, peace be 
upon him, when the former said:

“May Allah keep You well. Did the Messenger 
of Allah, peace be upon him and his pure family, 
bring everything that people needed?”

The Imam, peace be upon him, said: “Yes, and 
all that they will need until the Day of Resurrec-
tion.”

“Was any of it lost?”
“No. It is all with its rightful trustees.” (12) 
It is also reported that Imam al-Sadiq, peace be 

upon him, said:
“Allah revealed in the Qur'an the explanation for 

everything to the extent that, by Allah, He did not 
fail to explain to the people anything which the 
servants need, so no servant can say: “If only this 
had been revealed in the Qur’an”, because Allah 
did make a revelation about it.” (13) 

Clearly the meaning of this is revelation in gen-
eral aspects of the Qur'an, not in specific as-
pects.

It is also reported that Imam al-Rida, peace be 
upon him, said:

politics



63 ذوالقعدة /ربیع الأول 1432  هــ

Introduction
Politics is defined as “organising people's world 

affairs in the best and most comfortable fashion”, 
and this definition is the meaning of the decla-
ration of the Almighty when describing Prophet 
Muhammad:

“… and he will relieve them of their burden and 
the fetters that they used to wear”(1)

Politics therefore is at the heart of Islam – it is 
one of the pillars of the religion – and thus it is 
the duty of every Muslim individual to endeavour 
to implement [this politics] throughout the world, 
and to strive – by all the various ways and lawful 
means – to strengthen it, putting into effect what 
the Almighty said:

“He hath ordained for you that religion which 
He commended unto Noah, and that which We 
inspire in thee (Muhammad), and that which We 
commended unto Abraham and Moses and Je-
sus, saying: Establish the religion.” (2) 

Careful scrutiny of the long, shining Islamic his-
tory through the centuries – especially the history 
of Allah’s Messenger, peace be upon him and his 
pure family, and the history of his wasiy (Execu-
tor) the Commander of the Faithful Imam Ali Ibn 
Abi Talib, and his descendants – the pure Imams 
– gives us a complete idea of the place of true 
politics in Islam.

Perusal of the Wise Qur’an and books of tafsir 

and hadith places us before the great intellectual 
and political legacy left by Islam to the Muslims 
and to the whole of the world.

Passages from the Sharia
In the Islamic Sharia there truly are very many 

passages which indicate that politics is an insep-
arable part of Islam. In fact it is more correct for 
us to say:

Islam and politics are two words for one notion. 
Politics is Islam and Islam is politics according to 
its true, comprehensive meaning.

We shall mention here some of those passages 
not mentioned at the beginning of the book or in 
the various sections coming up:

There is reference in a holy hadith describing 
the Imams to their being: “political managers 
of the servants [of Allah]”. (3) 

In another noble hadith it is said: “The Imam is 
a knowledgeable scholar who is not ignorant of 
anything, who is proficient in the Imamate, and 
knowledgeable about politics.”

It is also said in a holy hadith:
“. . . Then the Almighty delegated the matter 

of the religion and of the nation to the Prophet, 
peace be upon him and his pure family, to gov-
ern His servants.” (4) 

In another hadith it is said:
“The Children of Israel were governed by their 

Prophets.” (5)

Is at the very heart of Islam
Author: Grand Ayatullah Sayed Sadiq Hossaini Shirazi "Dama Zillah"
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