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كلمة البدء

ال�شعائرالح�سينية
م�شروع خير للأمة

كتب حجة الإ�سالم والم�سلمین
ال�سید جعفر القزویني

ان لمظاهر ال�شعائر الح�سينية جذور عميقة في التاريخ
ال�شيعي ،فالبكاء والنياحة ..و�إدماء الوجوه ..ولطم ال�صدور..
و�ضرب ال�سال�سل ـ ذات الموا�سي ـ على الظهور ،وغيرها من
ال�شعائر الأخرىُ ،تعد حلقات متوا�صلة ،ت�ستمد روحها من معين نبع
�شج الر�ؤو�س بال�سيوف (التطبير)،
العترة الطاهرة  ،bوال�سيما ّ
فانها �شعيرة ت�ستمد �شرعيتها من �أداء بطلة كربالء ال�سيدة زينب
الكبرى  ،hوبمباركة من الإمام زين العابدين .g
ومن هنا فقد اولى �شيعة �أهل البيت  bتلك ال�شعائر اهتمام ًا بالغا،
وبحلول �شهر محرم ـ وبنحو خا�ص الع�شر الأوائل منه ـ فانهم يكونون
على ميعاد مع تلك ال�شعائر ،والتي تت�ضمن الموا�ساة ل�سيد ال�شهداء
الأحرار الإمام الح�سين  ،gوالذي حظي بموا�ساة الأنبياء  bله،
ال�سيما اولي العزم باظهار معالم الحزن وادماء الجوارح.
وتحظى ال�شعائر الح�سينية بميزة خا�صة ،في الكثير من الدول التي
يتواجد فيها �شيعة �أهل البيت  ،bوبنحو خا�ص في الدول التي تتمتع
بكثافة �شيعية ،وفقد بذلت الحكومات والأنظمة الديكتاتورية جهودا
م�ضنية للق�ضاء على تلك ال�شعائر ،وممار�سة الت�ضييق والمطاردة

والتنكيل واالعتقال ،و�شتى الممار�سات التع�سفية ،بحق من يحيي تلك
توج�سا من �آثارها الإيجابية ،والتي تمنح الجماهير زخما
ال�شعائرّ ،
م�شهودا في تحدي الطغاة ،وتغذيهم بالروح الثورية التي ت�ستلهمها من
مواقف �سيد �شباب �أهل الجنة الإمام الح�سين .g
وتبقى ال�صورة النا�صعة التي تتركها ممار�سة ال�شعائر الح�سينية ـ
في البعد الن�ضالي ـ خالدة في ذاكرة ال�شعوب اال�سالمية الحرة،
التي تقارع الظالمين ،المتطاولين على انتهاك الحقوق ،وم�صادرة
الخيرات ،واحتالل الأرا�ضي ،فقد كانت الأمة الإ�سالمية تتطلع يوما ما
الى �ضرورة مقاومة المحتل اال�سرائيلي ،الذي اركع الحكومات العربية
والإ�سالمية ،بالحروب التي خا�ضها معها ،وخرج منها منت�صرا،
محققا مكا�سب ع�سكرية على الأر�ض� ..إلى �أن �أط ّل �أبطال المقاومة
الإ�سالمية في لبنان بواقع جديد ،يتم ّثل في مواجهة العدو ال�صهيوني،
تتبجح
حتى حققوا ن�صرا م�ؤ ّزرا على الم�ؤ�س�سة الع�سكرية التي كانت ّ
بكون جي�شها ع�صيا على الهزيمة «فهزموهم ب�إذن اهلل» و�أبهروا
الجميع بنتائج غير متوقعة قلبت موازين القوى ،وغيرت الخارطة
الع�سكرية وال�سيا�سية في المنطقة.
وقد �إنطلقت ال�شرارة الأولى لتلك المقاومة البا�سلة في يوم عا�شوراء،
ومن بلدة النبطية في الجنوب ال�صامد ،حيث هاجم جموع «المطب ّرين»
وقد ّ
تو�شحوا ب�أكفان �صبغتها دما ُء ر�ؤو�سهم بحمر ٍة قانية ،وهم يم�سكون
َ
مقاب�ض �سيوفهم وقاماتهم ،هاتفين« :حيدر ..حيدر» واندفعوا
ب�أكفهم
بذلك الهتاف تلقاء الجنود ال�صهاينة و ُثكناتهم الع�سكرية المرابطة
َ
رعب �شديد ،مما دعاه الى
هناك ..فكانت المفاج�أة..
وداخل العدو ٌ
االنهزام بين يدي �أ�شاو�س المقاومة «الح�سين ّيين» ي�سحب خلفه �أذيال
الف�شل ،ويتجرع علقم االنك�سار.
وبذلك ُتع ّد ال�شعائر الح�سينية بمثابة م�شروع خير وبركة للأمة ،حيث
تمنحها زخما كبيرا للت�صدي لم�شاريع الفتنة ،بو�صفها تمثل انعكا�سا
للق�ضية العادلة التي تب ّناها �سيد ال�شهداء  gعام  61للهجرة� ،ضد
وقتئذ بيزيد الخنا والزمرة الأموية
قوى ال�شرك والإلحاد المتمثلة ٍ
الحاقدة.
ولهذا وغيره فقد �أولى رعيل الفقهاء ـ ما�ضيا وحا�ضرا ـ تلك ال�شعائر
بمزيد من االعتناء ،حاثين الأمة على �إحياءها ،وبذل الجهد لترويجها
وي�أتي في الطليعة المرجع الديني الكبير �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق ال�شيرازي ( Kرائد ال�شعائر الح�سينية في الوقت
الراهن) حيث �أحاطها بمزيد من الإهتمام..
ويمكننا ر�صد ذلك من خالل :محا�ضراته و ا�ستفتاءاته وتو�صياته
ومد ّوناته ..وال غرو من ذلك فانه �سليل �أبي الأئمة الإمام الح�سين
 ..gووليد بقعته الطاهرة.

محا�ضرات

المرجــع ال�شيــرازي :
K

تط ّرق �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي Kفي
در�سه (خارج الفقه) �صباح اليوم الأربعاء الموافق لل�سابع ع�شر من �شهر ذي
الحجة الحرام 1431للهجرة� ،إلى ذكرى عيد الغدير الأغر وقال :قال الإمام
ّ
علي الهادي  gفي الزيارة الغديرية مخاطب ًا جدّه الإمام �أمير الم�ؤمنين :g
ّ
«ولقد � َ
أو�ض ْحتَ ما �أ�شكل من ذلك لمن توهّ م وامترى بقولك �صلى اهلل عليك قد
الح َّو ُل ال ُق َّل ُب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى اهلل فيدعها ر�أي العين،
يرى ُ
وينتهز فر�صتها من ال حريجة له في الدين»(.)1
الح َيل ولكن يمنعني من ذلك
والمراد من كالمه gهو� :إنني �أعلم وجه ِ
تقوى اهلل تعالى،بينما غيري فلع�صيانه هلل تعالى ال يتوانى عن فعل �أي �شيء،
وعن ا�ستعمال �أي مكر و�أية حيلة.
وقال �سماحته :كما �أن للغدير تربية خا�صة ،ف�إنّ للخط الم�ضاد للغدير
تربية خا�صة به �أي�ض ًا ،فالمالك في تربية الغدير هي طاعة اهلل والعمل ب�أوامره
ونواهيه في كل �شيء ،وبعبارة �أخرى �إن هدف الغدير هو الطاعة الكاملة هلل
تعالى.
�أ ّما المالك في الخط الم�ضاد للغدير فهو الت�س ّلط والحكومة ب�أي ثمن كان
ومهما كانت الو�سيلة .بل �إن الخط الم�ضاد للغدير ال يعرف معنى لطاعة اهلل وال
للإمتثال لأوامره ونواهيه ج ّل وعال.
كما �أنّ الغدير ي�صنع �إن�سان ًا� ،أما الخط الم�ضاد للغدير ف�إنه ي�صنع ظالم ًا.
و�أ�شار �سماحته �إلى نماذج من تربية الغدير ونماذج من تربية الخط
الم�ضاد للغدير ،فقال :لقد حفل التاريخ بالكثير من ال�شواهد والنماذج م ّمن
ت ّربوا على تربية الغدير ،ومنهم �أبوذر الغفاري ر�ضوان اهلل تعالى عليه ،فهو كما
في بع�ض التواريخ كان في بادئ �أمره ـ �أي قبل الإ�سالم ـ من ّ
قطاع الطرق(.)2
ولكنه وبعد �أن �أ�سلم وتر ّبى في مدر�سة الغدير� ،صار من خ ّل�ص الم�ؤمنين
وارتقى في ذلك �إلى �أن �آل �أمره ب�أن مات جوع ًا جراء دفاعه عن الغدير وعن
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والية الإمام �أميرالم�ؤمنين.g
وقد حاول عثمان �أن ي�ستميل �أباذر ف�أر�سل �إليه مقدار ًا من الأموال بوا�سطة
�أحد مواليه وكان قد وعده بالحرية �إن قبلها �أبو ذر منه ،ولما رف�ضها قال مولى
عثمان لأبي ذر :اقبلها ف�إن فيها عتقي ،فقال له �أبو ذر :لكن فيها ر ّقي (.)3
ومن الذين ر ّباهم الغدير هو محمد ابن �أبي عمير ،الذي كان بزّاز ًا وكان
ثري ًا ،ولكونه من �أ�صحاب الإمام الكاظم  ،gفقد �صادر هارون العبا�سي �أمواله
كلها وحب�سه في ال�سجن  17عام ًا ومار�س بح ّقه �أ�ش ّد �أنواع التعذيب .وعندما
خرج ابن �أبي عمير من ال�سجن ،خرج فقير ًا ال يملك حتى درهم ًا واحد ًا .وكان
ابن �أبي عمير قد �أقر�ض �شخ�ص ًا مبلغ ًا من المال قبل �أن يودع ال�سجن ،ولما
�أطلق �سراحه جاء ذلك ال�شخ�ص لزيارته ،فر�أى ما هو عليه من الفقر ،فباع
داره و�أعطى ثمنها البن �أبي عمير وقال له :هذا دَينك .فامتنع ابن �أبي عمير
من �أخذ المبلغ وقال له� :سمعت من �أبي عبد اهلل ال�صادق � gأنه قال« :ال تُباع
الدار في الدَ ين»(.)4
وع ّقب �سماحته قائ ًال:كان ب�إمكان ابن �أبي عمير �أن يقبل المال من ذلك
ال�شخ�ص ولم يكن عليه �أي حرج ،لأن ال�شخ�ص المذكور قام باختياره ببيع داره،
ومع ذلك فقد امتنع ابن �أبي عمير عن قبول المبلغ رغم احتياجه ال�شديد �إلى
الدرهم الواحد منه وذلك لأنه تربى بتربية الغدير.
نعم ،هكذا ير ّبي الغدير ال�صالحين� ،أمثال �أبي ذر وابن �أبي عمير ،ممن
ير ّبون المجتمع ال�صالح والأمة ال�صالحة.
ثم تع ّر�ض �سماحته �إلى بع�ض النماذج من تربية الخط المناوء للغدير،
فقال�:إن الذين حكموا با�سم الإ�سالم وادّعوا �أنهم خلفاء الر�سول كذب ًا ودج ًال
 من بني �أمية وبني العبا�س وغيرهم -فر�ضوا قانون ًا جعلوه �أ�سا�س حكمهمعلي يدفن ح ّيا( .)5وقد ارتكبوا ج ّراء ذلك
و�سلطتهم ،وهو :من ال يبر�أ من ّ
الكثير والكثير من الجرائم ،ومنهم ابن زياد الذي قب�ض على ميثم الت ّمار

محا�ضرات

 :م�س�ؤوليتنا اليوم تعريف الغدير للب�شرية جمعاء

علي ولتذكرنّ م�ساوئه وتتو ّلى عثمان
ر�ضوان اهلل تعالى عليه وقال له :لتبر�أنّ من ّ
وتذكر محا�سنه �أو لأقطعنّ يديك ورجليك ولأ�صلب ّنك( .)6فلم يعمل ميثم بذلك
وا�ست�شهد ر�ضوان اهلل تعالى عليه.
نعم �إن الذين تربوا على ثقافة الغدير كانوا على ثبات من �أمرهم وح ّبهم
ووالئهم للإمام �أميرالم�ؤمنين gبحيث لم ييتبر�أوا منه حتى بالظاهر �أي
بالتقية .مع العلم �أنّ ميثم التمار كان يعلم جيد ًا ويفهم معنى التقية ومجاالت
العمل بها ،لكنه لم يعمل بها ّ
وف�ضل الموت عليها.
وفي مجال جواز العمل بالتقية �أو عدم جواز ذلك قال �سماحته� :أحيان ًا
يكون الإن�سان مخ ّير ًا بين العمل بالتقية �أو ترك العمل بها ،وهذا ما �ص ّرحت به
الروايات ال�شريفة ،وال �إ�شكال في ذلك .فع ّمار بن يا�سر مث ًال عمل بالتقية فنجى
من الموت� ،أما والداه فلم يعمال بالتقية وا�ست�شهدا .و�أحيان ًا يكون العمل بالتقية
حرام ًا ،لأنه يوجب �إخفاء الحق .ف�أبو ذر كان يعلم �أن العمل بالتقية يوجب �إخفاء
الحق وم�ساندة الباطل لذلك رف�ض ما �أر�سله عثمان ،وقال« :قد �أ�صبحت غن ّي ًا
علي بن �أبي طالب وعترته الهادين المهديين الرا�ضين المر�ضيين الذين
بوالية ّ
ُ
َي ْه ُدونَ ِبا ْل َحقِّ َو ِب ِه َي ْع ِدلونَ »(.)7
واعتبر �سماحته الجرائم التي تقع اليوم في البالد الإ�سالمية وغيرها ب�أنها
من امتدادات الخط الم�ضاد للغدير وقال :انظروا �إلى حال الدول الإ�سالمية
اليوم ،فكم فيها من المظالم كالتعذيب والقتل ،والتفجيرات.
انظروا �إلى العراق ،فكم ارتكبت بح ّقه الجرائم من ِقبل الذين �صنعهم
ّ
الخط الم�ضاد للغدير.
لقد ملأوا العراق بالمقابر الجماعية التي الزالت تكت�شف �إلى �ساعتنا هذه؟
فجروا في النجف الأ�شرف و كربالء
وكم قتل من الأبرياء في ذلك البلد ،وكم ّ
وفجروا المرقد الطاهر للإمامين الع�سكريين
المقدّ�سة والكاظمية المقدّ�سة ّ
فجروا وقتلوا الأبرياء في باك�ستان و�أفغان�ستان
 bفي �سامراء الم�ش ّرفة؟ وكم ّ

وفي غيرها من البالد الإ�سالمية وغير الإ�سالمية؟.
و�أكد  Kعلى م�س�ؤلية �أهل العلم �إزاء الغدير ،فقال :لقد قال ر�سول اهلل
 dفي خطبة الغدير«:فليب ّلغ ال�شاهد الغائب»( .)8وهذا الخطاب منهd
ي�صدق علينا نحن �أهل العلم .ففي طليعة م�س�ؤولياتنا اليوم ،بل و�أهمها وعلى
ر�أ�سها هي تعريف الغدير ومبادئ الغدير و�أحكام الغدير وفكر الغدير وثقافة
الغدير للب�شرية جمعاء.
�إن العمل بهذه الم�س�ؤولية اليوم �ضروري جد ًا وال يزاحم لأنه فع ًال لعدم من
فيه الكفاية ا�صبح من الواجب العيني.
لذا فمع تي�سر الإمكانات في ع�صرنا الحالي ،على �أهل العلم الذين يتمتعون
بطاقات وقدرات كبيرة ،عليهم �أن يقوموا بهذه الم�س�ؤولية وي�ؤدّوها ،وهي تعريف
ون�شر الغدير للنا�س جميع ًا.
وختم �سماحته كلمته بقوله� :أبارك هذا العيد ال�سعيد وهو �أعظم الأعياد �إلى
الم�ؤمنين والم�ؤمنات والم�سلمين والم�سلمات ،و�أرجو من اهلل تعالى �أن ت�شملنا
رعاية موالنا الإمام المهدي المنتظر  fكي نقوم بهذه الم�س�ؤولية على �أح�سن
وجه .و�ص ّلى اهلل على محمد و�آله الطاهرين.
--------------------------------المخت�صة بالأيام و� /...ص.364
( )1بحار الأنوار :ج /97باب  5زياراته g
ّ
()3()2اعيان ال�شيعة :ج�/4ص231 /227
(  )4و�سائل ال�شيعة :ج /18باب � 11أنه ال يلزم الذي عليه الدَين بيع ما البد له
منه � /...ص /339ح.23801
( )5تاريخ ابن االثير :ج�/3ص472
( )6رجال الك�شي :ميثم الت ّمار� /ص.85
( )7الم�صدر نف�سه� :أبوذر� /ص.27
ن�ص اهلل ع ّز وج ّل ور�سوله على الأئمة� /...ص.290
(� )8أ�صول الكافي :ج /1باب ما ّ
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نفحات خبرية

في خالل األشهر الماضية قام بزيارة المرجع الديني الكبير سماحة آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي Kالعديد من العلماء والفضالء والشخصيات
وجموع كثيرة من المؤمنين والشباب ،من مختلف البالد اإلسالمية ،وذلك في بيته المك ّرم بمدينة قم المقدسة ،كان منهم:

والحج���اج �أع�ضاء (حملة الم�صطف���ى )sمن محافظتي
الحاجات
جمع م���ن
ّ
ّ
النج���ف الأ�شرف والديوانية ،و�أو�صاهم �سماحته بو�صايا ق ّيمة فيما يجب على زائري
والحاج �إلى بيت اهلل الحرام.
الر�سول الأكرم و�آله الأطهار b
ّ
جم���ع م���ن الم�ؤمنين الف�ض�ل�اء الن�شطاء في المج���االت الديني���ة والثقافية من
�سوري���ا وتركي���ا ،وقدّموا ل�سماحت���ه تقرير ًا ع���ن ن�شاطاتهم الدينية كبن���اء الم�ساجد
والح�سينيات ف���ي ا�سطنبول وغيرها م���ن المدن التركية ،وع���ن فعالياتهم في �إحياء
ذك���رى ملحمة عا�شوراء وذكرى عيد الغدير .وق���ال �سماحة المرجع ال�شيرازيK

ف���ي حديثه معه���م :يجدر بكم �أن تولوا ال�شب���اب رعاية خا�صة ،فا�سع���وا �إلى تربيتهم
تربي���ة �إ�سالمية ،وا�سعوا �إل���ى تثقيفهم بثقافة �أهل البيت الأطه���ار  bخ�صو�ص ًا في
مجالي العقائد والأخالق.
جم���ع من الم�ؤمني���ن الن�شطاء في المج���ال الديني والثقافي م���ن مدينة �سيهات
م���ن المنطقة ال�شرقية ،الأع�ضاء في (م�سجد ج���واد الأئمة  ،)gو�أ ّكد �سماحته في
حديث���ه معهم �ضرورة اال�ستف���ادة من كل الو�سائل الحديثة ف���ي تثقيف النا�س بثقافة
�أهل البيت  bمع التح ّلي بالأخالق الح�سنة.

جمع من الم�ؤمنين من �سوريا وتركيا

جمع من الم�ؤمنين من مدينة �سيهات من المنطقة ال�شرقية
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�أع�ضاء حملة الم�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله من النجف والديوانية

نفحات خبرية

جمع م���ن �أهالي مدينة كربالء المقد�س���ة ،ودعا �سماحته له���م بقبول الزيارات
والطاع���ات ،و�أن ت�شملهم رعاية موالنا المف���دّى الإمام المهدي المنتظر  .fبعدها
حج���ة الإ�سالم والم�سلمي���ن ال�سيد ح�سين
ا�ستم���ع ال�ضيوف �إلى كلم���ة نجل �سماحته ّ
ال�شيرازي ،تحدّث فيها حول مو�ضوع «العبودية هلل تعالى و�آثارها في الدارين».
ف�ضيلة ال�سيد حافظ ريا�ض عميد الحوزة العلمية في الهور الباك�ستانية .وخالل
ه���ذه الزيارة ق���دّم ال�ضيف الكري���م ل�سماحته تقري���ر ًا موجز ًا ع���ن ن�شاطات الحوزة
باله���ور وعن �أو�ضاع �أتباع �أهل البيت  .bو�أو�ص���اه �سماحته ب�ضرورة بذل الم�ساعي

الحثيثة والجهود الكبيرة في ن�شر ثقافة �أهل البيت  ،bم�ؤ ّكد ًا ان الع�صر الحالي هو
ع�صر الت�شيع.
جمع م���ن الم�ؤمن���ات والم�ؤمني���ن و�أع�ضاء (موك���ب �أ�صحاب الك�س���اء  )bمن
ورح���ب �سماحته به���م ودعا لهم بقب���ول الطاع���ات والزيارات،
محافظ���ة الب�ص���رةّ ،
وبالتوفيق لخدم���ة �أهل البيت  .bوبعدها �أقام ال�ضي���وف مجل�س العزاء واللطم في
حجه
بيت المرجع ال�شيرازي  .Kوبعد ذلك ا�ستمعوا �إلى كلمة ق ّيمة �ألقاها عليهم ّ
الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد ح�سين الفالي.

ف�ضيلة ال�سيد حافظ ريا�ض عميد الحوزة العلمية في الهور الباك�ستانية

�أع�ضاء موكب �أ�صحاب الك�ساء عليهم ال�سالم من الب�صرة

.6

جمع من �أهالي مدينة كربالء المقد�سة
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نفحات خبرية
�أ�سات���ذة وم���دراء (مدر�سة دار الزه���راء hالدينية) من جن���وب تايلندا ،و�أ ّكد
�سماحت���ه في توجيهاته الق ّيمة التي �ألقاها عليه���م بالجد واالجتهاد في تع ّلم علوم �آل
محم���د sوتعليمها النا�س ،م�ؤ ّكد ًا �أن علوم �أهل البيت  bفيها الخير وال�سعادة في
الدارين ،ال في غيرها.
جمع من الم�ؤمنين من محافظ���ة المو�صل ،ور ّكز �سماحته في حديثه معهم على
الت�أ�س���ي واالقتداء بالمع�صومي���ن الأربعة ع�ش���ر  bفي التح ّلي بالأخ�ل�اق الح�سنة،
وبال�صبر عل���ى الم�ش���اكل وال�صعوب���ات ،وباال�ستقام���ة واال�ستمراري���ة وال�صمود في
التم�س���ك بوالي���ة �أه���ل البيت  bودع���وة النا�س �إلى ن���ور الت� ّشيع ،كي يرفل���وا بالأمن
ّ
والرفاه والإيمان والتقدّم وال�سالم وبالحياة الهانئة.
جم���ع م���ن الم�ؤمني���ن وال�شباب الن�شط���اء في الهيئ���ات الديني���ة والح�سينية من
العلي القدير �أن يتقبل زياراتهم
محافظة �أ�صفهانّ ،
فرحب �سماحت���ه بهم ،ودعا اهلل ّ
حج���ة الإ�س�ل�ام والم�سلمين ال�سي���د جعفر
وطاعاته���م ،بعده���ا ا�ستمع���وا �إلى كلم���ة ّ
ال�شي���رازي ،تح���دّث فيها ح���ول مو�ضوع«:م���ن مهام الهيئ���ات الديني���ة والح�سينية»،
م�ست�شهد ًا بالآية الكريمة« :والذين جاهدوا فينا لنهدي ّنهم �سبلنا».
جم���ع م���ن الم�ؤمني���ن وال�شب���اب م���ن الجالي���ة التركي���ة القاطنين ف���ي �ألمانيا،

وا�ستمعوا �إلى توجيهاته الق ّيمة الت���ي جاء فيها :ورد في الحديث ال�شريف عن الإمام
ال�ص���ادق  gقال�« :سمع���ت �أبي عليه ال�سالم يقول� :أت���ى ر�سول اهلل sرجل بدوي
فق���ال� :إني �أ�سكن البادي���ة فع ّلمني جوامع الكالم .فقال� :آم���رك �أن ال تغ�ضب .ف�أعاد
علي���ه الأعرابي الم�س�ألة ث�ل�اث م ّرات  ،»...وع ّقب �سماحته ً
قائ�ل�ا� :إن الغ�ضب مفتاح
الكثير من المظال���م والم�ساوئ ،وب�سببه يفعل المرء �أفع���ا ًال غير �صحيحة .واجتناب
الغ�ضب مفتاح الكثير من الخير.
جم���ع من ال�شع���راء والرواديد م���ن الهند وباك�ست���ان برفقة عدد م���ن الف�ضالء
ووكالء �سماحت���ه ف���ي الهند ،وق���ال �سماحته :ورد في كت���اب و�سائل ال�شيع���ة الرواية
التالية«:د ََخ َ
ا�سانَ َ ،ف َ�س�أَال ُه َع ِن ال َّتق ِْ�ص ِير؟
���ل َر ُج ِ
الن َع َلى �أَ ِبي ا ْل َح َ�س ِن ال ِّر َ�ضا ِ gب ُخ َر َ
���ك ال َّتق ِْ�صي ُر لأ َّن َ
���ال ل َأحدِ ِه َماَ :و َج َب َع َل ْي َ
َف َق َ
���ك َق َ�ص ْد َت ِنيَ ،و َق َال ِلل َآخ ِ���رَ :و َج َب َع َل ْي َك
���ام لأ َّن َ
ال�س ْل َط���انَ » ،وع ّق���ب �سماحته بقول���ه :لي�س ن ّي���ات النا�س في
���ك َق َ�ص ْ
ال َّت َم ُ
���دتَ ُّ
العب���ادات وفي باقي الأعم���ال في م�ستوى واحد ،ب���ل هي على درجات،كم���ا �إن الن ّية
لها الأث���ر البالغ في الأحكام ال�شرعية ،فن ّية كل واحد يك���ون لها الت�أثير الرئي�سي في
الح�ص���ول على الأجر والثواب .و خ�ل�ال هذه الزيارة �ألقى ال�شع���راء ال�ضيوف �أبيات
�شعرية في ف�ضائل موالنا الإمام �أمير الم�ؤمنين والإمام الح�سين .b

�أ�ساتذة ومدراء مدر�سة دار الزهراء �سالم اهلل عليها الدينية من تايلندا

جمع من الم�ؤمنين من الجالية التركية القاطنين في �ألمانيا

جمع من الم�ؤمنين من المو�صل
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جمع من ال�شعراء والرواديد من الهند وباك�ستان

جمع من الم�ؤمنين من �أ�صفهان

نفحات خبرية
حجة الإ�س�ل�ام والم�سلمين ال�شي���خ مرت�ضى ال�شاه���رودي ،والخطيب
الخطي���ب ّ
حج���ة الإ�سالم
حج���ة الإ�س�ل�ام والم�سلمي���ن ال�سيد جم���ال المرت�ض���وي ،و الخطيب ّ
ّ
والم�سلمي���ن ال�شيخ جعفر الإبراهيمي ،وتبادلوا م���ع �سماحة المرجع ال�شيرازيK
أخ�ص ف���ي العراق ،و�أم���ور التبليغ
الحدي���ث ح���ول �أو�ضاع �أتب���اع �أهل البي���ت  bوبال ّ
والإر�شاد وهداية النا�س.
وحجة الإ�سالم
���ان،
ت
باك�س
دولة
من
الر�سميين
ؤولين
�
والم�س
الف�ض�ل�اء
جم���ع من
ّ
والم�سلمي���ن ال�سي���د عل���ي ال�شوكي� ،أح���د العلماء و�إم���ام الجماعة من بغ���داد ،وعدد
م���ن م�س�ؤولي قناة الفرق���ان الف�ضائية العراقية ،وجمع م���ن الف�ضالء والم�ؤمنين من
محافظ���ة كركوك ،حيث ر ّك���ز �سماحته في حديث���ه معهم على �ض���رورة بذل الجهود
الكثي���رة ف���ي �سبيل ن�ش���ر تعاليم �أه���ل البي���ت الأطه���ار  ،bوخدمة النا����س وق�ضاء
حوائجهم وح ّل م�شاكلهم.
جم���ع من الإخوة من ح�سينية بيت العبا�س  gمن مدينة �أ�صفهان مع عوائلهم،
و�أ�ش���اد �سماحته بالجهود التي يبذلونها في �سبيل �إحي���اء وتعظيم ال�شعائر الح�سينية
المقدّ�سة ،م�ؤ ّكد ًا �ضرورة تح ّمل الم�شاكل والأذى في هذا ال�سبيل.
جم���ع من الإخوة �أع�ض���اء ح�سينية �أهال���ي كربالء في مدين���ة قرچك في جنوب

.7

العا�صمة طهران ،و�أع�ض���اء ح�سينية �أهالي كربالء في مدينة ري ،ور ّكز �سماحته في
حديث���ه معهم على �أهمية الإخال����ص في العمل هلل تعالى ولأه���ل البيت الأطهار ،b
أخ�ص في طريق �إحياء الق�ضية الح�سينية المقدّ�سة.
والتح ّلي بالأخالق الح�سنة ،بال ّ
جمع م���ن الإخوة الن�شطاء في مجال ت�أ�سي�س الم�ساج���د والح�سينيات من مدينة
جه���رم التابع���ة لمحافظة �شي���راز ،وا�ستمعوا �إل���ى �إر�ش���ادات �سماحت���ه الق ّيمة التي
ا�سته ّلها �سماحته بالآي���ة المباركة التالية« :ما ِع ْندَ ُك ْم َي ْن َف ُد َوما ِع ْندَ اللهَّ ِ باقٍ » ،وقال:
مهم���ا يعي�ش الإن�سان في ه���ذه الدنيا ومهما يع ّمر فيها ،ف�إن���ه بالنتيجة �سيرحل عنها
ويتركه���ا ،لأن الدنيا فانية وزائلة ،وكل ما فيها ف���ان� ،إ ّال �شيئ ًا واحد ًا وهو :ما كان هلل
تبارك وتعالى ،فهو الباقي.
جمع م���ن الإخوة الم�ؤمنين م���ن (�إدارة الأمان���ة العامة للم���زارات ال�شريفة في
فرح���ب �سماحته به���م ،و�أو�صاه���م بو�صايا ق ّيم���ة وق���ال� :إن المع�صومين
الع���راق)ّ ،
الأربع���ة ع�شر � bأجمعين كانت كل ذ ّرة من ذ ّرات حياتهم نور ًا وخير ًا ،فحاولوا �أنتم
�أي�ض��� ًا �أن تقتدوا بهم bب�أن تكون كل ذ ّرة من ذ ّرات حياتكم خير ًا وفي �سبيل الخير.
يق���ول القر�آن الكريمَ « :ف َم���ن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْير ًا َي َر ُهَ ،و َمن َي ْع َم ْ
���ل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َ�ش ّر ًا
َي َر ُه».

�أع�ضاء ح�سينية �أهالي كربالء في مدينة قرچك في طهران

جمع من الإخوة الن�شطاء في مجال ت�أ�سي�س الم�ساجد والح�سينيات من جهرم

.11

.ال�شيخ مرت�ضى ال�شاهرودي ،وال�سيد جمال المرت�ضوي ،وال�شيخ جعفر الإبراهيمي

�أع�ضاء ح�سينية بيت العبا�س �سالم اهلل عليه من �أ�صفهان
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نفحات خبرية
الم�ستب�ص���ر بن���ور �أهل البيت  bالدكت���ور ع�صام العماد من اليم���ن وتناول مع
�سماحته الكالم حول الت�أليف ،حيث ذكر �أنه ب�صدد ت�أليف كتاب جديد تحت عنوان:
«ما بع���د الوهابية» ،وطلب م���ن �سماحة المرج���ع ال�شيرازي Kتوجيهات���ه الق ّيمة
بخ�صو����ص ذلك ،ف�أو�صاه �سماحته ب�أن يتّبع �أ�سلوب الق���ر�آن الكريم في عر�ض تاريخ
وحياة الما�ضين ،ودعا له بالموفقية في خدمة �أهل البيت الأطهار .b
نج���ل ال�شهيد �آية اهلل العظم���ى ال�سيد محمد محمد �ص���ادق ال�صدر  vف�ضيلة
فرحب �سماحة
ّ
حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد مقتدى ال�صدر مع الوفد المرافق لهّ ،
المرج���ع ال�شي���رازي  Kبال�ضيوف الكرام ،وق���ال� :إن ق�ضية الإم���ام الح�سين g
�أ ّول عا�ش���وراء عام  61للهجرة انت�شرت ع���ن طريق خطبة الإمام ال�سجاد  gوخطبة
ال�سيدة زينب hوعلى امتداد ع�ش���رات ال�سنين �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،ف�إذا ا�ستفيد من و�سائل
الإعالم الحديثة في تعريف ق�ضية الإمام الح�سين gخا�صة وفكر وثقافة �أهل البيت
 bعام���ة بالتغطية العالمية واللغات الم�ستوعبة ،ف�إنها تنت�شر عالمي ًا وبكل ا�ستيعاب.
وف���ي خت���ام حديثه �أك��� ّد المرج���ع ال�شي���رازي  Kعلى �ض���رورة لملمة �شم���ل الأمة
أخ�ص في العراق الجريح.
وخا�صة �شيعة �أهل البيت  ،bوبال ّ
الإ�سالمية ّ
جمع من الم�ؤمنين �أع�ض���اء (حملة النور الر�ضوي) من الأح�ساء ،فدعا �سماحته
حجة الإ�سالم والم�سلمين
له���م بقبول الطاعات والزيارات ،بعدها ا�ستمع���وا �إلى كلمة ّ
ال�سيد جعفر ال�شيرازي ،تحدّث فيها حول مو�ضوع «االمتثال لأحكام اهلل تعالى».

�أع�ضاء حملة النور الر�ضوي من الأح�ساء

جم���ع م���ن الم�س�ؤولين وم���دراء الأق�سام والعاملين ف���ي م�ؤ�س�سة الر�س���ول الأكرم
 sالثقافي���ة التي تعنى بن�ش���ر �آراء و�أفكار �سماحته  ،Kوا�ستمع���وا �إلى �إر�شادات
�سماحته الق ّيمة التي ا�سته ّلها بالآي���ة المباركة التالية« :ال ِأخ ّالء َي ْو َمئِذٍ َب ْع ُ�ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ�ض
َع��� ُد ٌّو �إ ّال ا ْل ُم َّتقِينَ » ،وقال :الذين كانوا �أ�صدقاء في الدنيا �أو زمالء عمل� ،سيكونون يوم
القيام���ة �أعداء لبع�ض �إ ّال المتقين الذين اجتنب���وا الذنوب والمعا�صي وكان ت�صادقهم
�أو �صداقته���م في اهلل وهلل تعالى ،وهو ت�ص���ادق يوجب الأجر والثواب في الآخرة.وقال
�سماحت���ه م�ؤ ّك���د ًا� :إن التقوى يمكن �إحرازه���ا ب�أمرين هما الإخال����ص وال�سعي .وختم
Kحدي���ث بقول���ه� :إن ن�شاطاتك���م وفعالياتكم ف���ي الم�ؤ�س�سة ال �ش���ك �أنها م�ستمدة
م���ن معي���ن �أهل البي���ت الأطهار  ،bل���ذا �أ�شكركم على م���ا تبذلونه م���ن الجهود وما
تقدّمون���ه م���ن الأعمال ،و�أ�س�أل اهلل ع��� ّز وج ّل �أن يمنّ عليكم بالمزي���د من التوفيق في
هذا الطريق.
ورحب �سماحته به���م ،ودعا لهم
جم���ع من الز ّوار م���ن �أهالي مدينة نجف �آب���ادّ ،
لحجة الإ�سالم والم�سلمين
بقبول الزيارات والطاعات ،ثم ا�ستمعوا �إلى كلمة توجيهية ّ
ال�سيد جعفر ال�شيرازي ،تحدّث فيها حول مو�ضوع «�ضرورة التح ّلي بالأخالق الح�سنة»،
م�ست�شهد ًا بالآية الكريمةَ « :وهُ دُوا ِ�إ َلى َّ
راط ا ْل َحمِ يدِ ».
الط ِّي ِب ِمنَ ا ْل َق ْو ِل َوهُ دُوا ِ�إلى ِ�ص ِ
وف���د من (م�ؤ�س�س���ة فاطمة الزه���راء  hالخيري���ة التي تعنى بتزوي���ج ال�شباب)
فرحب �سماحته بهم
و(المرك���ز الثقافي الإ�سالمي) من محافظة كرب�ل�اء المقد�سةّ .

حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد مقتدى ال�صدر
ف�ضيلة ّ

جمع من الم�س�ؤولين والعاملين في م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله الثقافية

جمع من الز ّوار من �أهالي مدينة نجف �آباد
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نفحات خبرية
و�أو�صاه���م والقائمي���ن والعاملين بالم�ؤ�س�سة والمركز ببذل الجه���ود في تقديم الأمور
أخ�ص في العراق الجريح.
الثقافية والخيرية �إلى الم�ؤمنين كا ّفة في كل مكان وبال ّ
جمع م���ن الف�ضالء وال�شباب م���ن م�س�ؤولي وكادر ف�ضائي���ة الإمام الح�سين g
الفار�سي���ة ،وا�ستمعوا �إلى توجيهات �سماحته الق ّيمة التي ج���اء فيها� :إن الذين تركوا
الإمام الح�سين gلم يكون���وا �أ�صحاب ثبات وا�ستقامة و�صمود ،ولم يكونوا يمتلكون
عزيم���ة اال�ست�شهاد في �سبي���ل اهلل تعالى ،وعا�ش���وا بعد ا�ست�شه���اد الإمام �gسنين
ومتح�سرين� ،أما الذين بقوا م���ع الإمام الح�سين g
عدي���دة لكنهم عا�شوا نادمي���ن
ّ
ً
وقاتلوا بين يديه فقد فازوا و�سعدوا ،وبقى ا�سمهم وذكرهم خالدا �إلى الأبد .وخاطب
 Kالح�ضور م�ؤ ّك���د ًا� :إن الثبات في �سبيل اهلل تعالى �أمر �ضروري ،وان اهلل تبارك
وتعال���ى قد دعا �إل���ى ذلك ومدح �أهل الثب���ات بقوله ع ّز وج��� ّل« :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذي���نَ � َآم ُنوا
ُ���م ِف َئ ًة َفا ْث ُبتُوا َو ْاذ ُك��� ُروا اللهَّ َ َك ِثير ًا َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح���ونَ »� ،إذن �ص ّمموا على الثبات
�إِذا َل ِقيت ْ
واال�ستقام���ة في طريق العمل للإمام الح�سين �gإلى �آخر العمر ،و�ص ّمموا على �أن ال
ت�ضعفوا �أمام ال�صعوبات ،و�أن ال تتعبكم الم�شاكل.
الحجاج �أع�ضاء (حملة اليمامة) من لندن،
جمع من الم�ؤمنات والم�ؤمنين م���ن ّ
���ي القدي���ر لهم بقب���ول الزي���ارات والطاعات
ّ
فرح���ب �سماحت���ه به���م ،ودعا اهلل العل ّ
الحج ب�أح�سن نحو ،و�أن يرجعوا �إلى �أوطانهم �سالمين وغانمين
والتوفيق لأداء �شعيرة ّ
حجة
بالقب���ول من اهلل تعال���ى وبالتوفيق لل�صالح ول���كل خير ،ثم ا�ستمع���وا �إلى كلمة ّ

الإ�سالم والم�سلمي���ن ال�سيد ح�سين ال�شيرازي ،تحدّث فيها حول مو�ضوع«:اال�ستعداد
للآخرة».
جمع من الم�ؤمنين �أع�ضاء موكب خدّام �آل مح ّمد bمن مدينة النجف الأ�شرف،
العلي
وجم���ع من الم�ؤمني���ن من محافظة الديواني���ةّ ،
ورحب �سماحته به���م ،ودعا اهلل ّ
القدير لهم بالتوفيق للطاعات ولل�صالحات ولخدمة �أهل البيت الأطهار .b
حجة الإ�سالم والم�سلمين
�أح���د وكالء �سماحته في المنطقة ال�شرقية بال�سعودية ّ
ال�شي���خ ج���واد ج�ضر ،وخ�ل�ال هذه الزي���ارة قدّم ال�ضي���ف الكريم ل�سماحت���ه تقريراً
موج���ز ًا عن ن�شاطاته الحوزوية وع���ن �أو�ضاع �أتباع �أهل البي���ت .bو�أو�صاه �سماحته
ب�ض���رورة ب���ذل الم�ساعي الحثيث���ة والجهود الكبيرة ف���ي ن�شر ثقافة �أه���ل البيت،b
م�ؤ ّكد ًا ان الع�صر الحالي هو ع�صر الت� ّشيع.
مدي���ر م�ؤ�س�س���ة ومرك���ز الإمام ال�ص���ادق gم���ن العا�صمة الأوغندي���ة كمباال،
ورحب �سماحته
ف�ضيل���ة ال�شيخ يو�س���ف منير برفقة عدد م���ن الف�ضالء من �أوغن���داّ ،
بالوف���د الزائر ،وقال في حديث���ه معهم� :إن ممار�سة التبليغ وهداي���ة النا�س لنور �أهل
البي���ت  bكان في ال�سابق �أم���ر ًا �صعب ًا ب�سب���ب ُبعد الطريق والظ���روف الأمنية غير
المنا�سبة وق ّلة الحر ّيات والإمكانات المادية ،وبالخ�صو�ص في القارة الأفريقية .و�أما
ومي�سر ًا نوع ًا ما ،وهذا ما يجعل الم�س�ؤولية الملقاة على
الي���وم فبات هذا الأمر �سه ًال ّ
عاتقنا �أكبر و�أعظم.

حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�شيخ جواد ج�ضر
ّ

مدير م�ؤ�س�سة ومركز الإمام ال�صادق �سالم اهلل عليه من كمباال

ق�ص�ص و عبر

خدمة الق�ضية الح�سينية مالك توفيق العلماء
م���ن مواكب العزاء الم�شه���ورة في العراق عزاء طويريج .ويمت���از هذا العزاء �أنّ
الم�شاركي���ن فيه ينطلقون �صوب كربالء المقد�سة في يوم العا�شر من محرم الحرام
مهرولين وه���م ي�ضربون ب�أيديهم عل���ى الر�ؤو�س ،لذا تُع ّد الم�شارك���ة فيه �صعبة على
بع�ض النا�س.
ً
وفي �إحدى ال�سنين وفي يوم عا�شوراء وعندما كان هذا العزاء منطلقا نحو كربالء
كان ال�سيد بحر العلوم ي�شاهد هذا العزاء لكنه فج�أة التحق بهذا العزاء وبد�أ يهرول مع
المعزّين وي�ضرب بيده على ر�أ�سه .ف�س�أله النا�س� :سيدنا هذا ال يليق ب�ش�أنكم ،فقال :لقد
ر�أيت موالي الإمام �صاحب الع�صر والزمان� fضمن المعزّين فكيف ال �أ�شارك فيه.
وق���د كان لل�سيد بحر العل���وم �أخ يدعى ال�سيد جواد بحر العل���وم وكان من فطاحل
العلم���اء ويرج���ع ن�سب كثير من ال�س���ادة الطباطبائيين �إليه ،ومنه���م المرحوم �آية اهلل

�أع�ضاء موكب خدّام �آل مح ّمد �صلوات اهلل عليهم من مدينة النجف الأ�شرف

البروجردي ،eوكان ك�أخيه قمة في الورع والزهد ولكن كان غير معروف لدى معظم
النا�س ،حتى �أني �شخ�صي ًا وللعقد الرابع من عمري ما كنت �أعلم �أن لل�سيد بحر العلوم
�أخ ًا هو ال�سيد جواد ،فهو لم ي�شتهر كما ا�شتهر ال�سيد بحر العلوم ،وال�سبب في ذلك �أن
ال�سيد بحر العل���وم كان يولي اهتمام ًا كبير ًا لق�ضية عا�شوراء ،فقد كانeح�سيني ًا بما
في الكلمة من معنى.
الحج���ة  fبع���د �أكثر م���ن �ألف �سنة بع���د ا�ست�شه���اد الإمام
ف����إذا كان الإم���ام ّ
الح�سين gي�شارك في هذا العزاء ،الذي ي�سخر منه البع�ض قائ ًال :من يقول �إن هذه
ال�شعائر �صحيحة؟ وما �أدراك �أنّ كل الم�شاركين فيه من الم�ص ّلين والملتزمين �شرعي ًا؟
وغيرها من التق ّوالت..
فما �أ�ضعف ما يردّد مثل هذه الأقوال؟
من �إر�شادات �سماحته بجمع من العلماء و�أ�ساتذة الحوزة العلمية ،و�أئمة الجمعة والجماعة والمب ّلغين من
محافظة �أ�صفهان /الأربعاء الموافق لل�سابع والع�شرين من �شهر ذي الحجة الحرام  1427للهجرة.
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نفحات خبرية

المرج��ع ال�شي��رازي :Kال�شعائ��ر الح�سيني��ة ب��كل
�أ�شكالها مقدمات لتحقيق هدف النه�ضة الح�سينية

قام بزي���ارة المرجع ال�شيرازي ،Kجمع من الم�ؤمني���ن وال�شباب الن�شطاء في
المج���ال الديني والثقاف���ي ،الأع�ضاء في ح�سينية (دار الح�سي���ن  )gمن مدينة يزد
الإيرانية ،وا�ستمعوا �إلى �إر�شادات �سماحته الق ّيمة التي جاء فيها:
حب الح�سين  ،gوبعده ن�شر فكر الح�سين �صلوات اهلل عليه ،ثم
ا�سع���وا �إلى ن�شر ّ
ال�سعي للعمل وفقه .فمن جملة م�س�ؤوليتنا تجاه ق�ضية الإمام الح�سين  gهي �أمران:
الأول :التعريف بالإمام الح�سين  gوق�ضيته ،وجعله علم ًا بحيث يراه كل ان�سان
في �شرق الأر�ض وغربها.
ً
الثان���ي :وهو الأهم ،بل ُجعل الأم���ر الأول طريقا �إليه ،فهو متابعة �أهداف الإمام
الح�سين .g
ً
وق���ال �سماحته :كان ا�ست�شهاد الإم���ام الح�سين  gابتال ًء �إلهي���ا ،وكذلك �شهر
مح ّرم الحرام في كل �سنة هو ابتالء �إلهي.
كم���ا كان هدف الإم���ام الح�سين  gم���ن نه�ضت���ه المقدّ�سة �إنق���اذ النا�س من
الجهال���ة وال�ضالل���ة وال�شك واالرتياب .فعل���ى كل فرد منكم وبمق���دار ا�ستطاعته �أن
ي�سعى في تحقيق هذا الهدف.
و�أكد  :Kعليكم بت�أ�سي�س عزاء الإمام الح�سين  gوت�شجيع �إقامته بمختلف
المتخ�ص�صون في معرفة الحالل والحرام ـ
�أ�ساليب���ه و�أ�شكاله الم�شروعة ،والفقه���اء
ّ
وهم مراجع التقليد ـ ُيحدّدون ما هو جائز منها وح�سب ،وال ينبغي اال�ستماع لغيرهم،
�أو القول دون عل���مّ .
فعظموا ال�شعائ���ر الح�سينة وابنوا الح�سيني���ات و�أقيموا مجال�س
العزاء والمواكب وان�شئ���وا الهيئات وع ّمموا مظاهر الح���زن والبكاء ،تحظوا بجوامع
ال�سعادة في الدنيا والآخرة.
�إن مجال����س العزاء والبكاء وما يكت���ب وين�شر ونحو ذلك فيم���ا يرتبط بالق�ضية
الح�سينية المقد�سة ،هي ك ّلها مقدمات لتحقيق هدف الإمام الح�سين gمن نه�ضته
المقدّ�سة.

«ماخطبك يا�سامري؟».
ثم تحدّث �سماحة المرجع ،Kوقال:
ً
عندن���ا عا ِلم ف���ي ما�ضي التاريخ� ،أي قب���ل � 700سنة تقريبا ،وه���و ال�شهيد الأول
محم���د بن م ّك���ي العاملي  .vوهو عالم جلي���ل القدر ،وله م�ؤلف���ات عديدة .كان له
���ي وفاطمة .وكانت ابنته فاطم���ة تدر�س عنده
بن���ت واحدة وابن���ان ،وهم :مح ّمد وعل ّ
عل���وم �آل محمد .bوبعد ا�ست�شه���اد هذا العالم الجليل ،ت���رك دار ًا و�ضيعة ومقدار ًا
م���ن الأموال ،فقال���ت البنت لأخويها :اجعل���وا كتب �أبي لي ،وخ���ذوا الباقي ك ّله لكما.
فقب�ل�ا اقتراحه���ا ،وكان نتيجة ذلك �أن �ص���ارت البنت ع ّالمة زمانه���ا ،وكان العلماء
ب�س ْت الم�شايخ.
يق�صدونها في ح ّل الم�شاكل العلمية ،ول ّقبت هذه المر�أة الجليلة ِ
و�أ�ض���اف �سماحت���ه� :إن زيد بن ثابت خ ّلف الكثير م���ن الذهب ،وخ ّلف عثمان بن
عفان ت�ل�ال من الذهب والأموال ،وكذل���ك خ ّلف طلحة والزبير الكثي���ر من الأموال،
فم���ات ذكرهم في التاريخ� ،أما �أبوذر الغفاري ر�ضوان اهلل تعالى عليه لم يترك حتى
درهم ًا واحد ًا ،لكنه قدّم وعمل هلل ولأهل البيت bفخ ّلده التاريخ.
وخت���م المرجع ال�شي���رازي Kحديثه بقول���ه� :إن �إنفاق العلم �أه���م من �إنفاق
المال ،لأن العلم يزكو بالإنفاق.

المرجع ال�شيرازي :Kالعراق مقبل على غد م�شرق

المرجع ال�شي��رازي� :Kإنفاق العلم �أهم من �إنفاق
المال ،فالعلم يزكو بالإنفاق
قام بزيارة �سماحته Kالداعية الإ�سالمي الدكتور محمد التيجاني ال�سماوي
برفقة �أحد الم�ستب�صرين بنور �أهل البيت bمن تون�س وهو من ذرية ال�سادة الكرام
فرحب �سماحت���ه بال�ضيفين الكريمين ،وتبادل الكالم حول بذل
من ر�سول اهللّ ،s
الجه���ود ف���ي ن�شر معارف �أه���ل البيت ،bوالم�ستج���دات في مج���ال الت�أليف ،فذكر
التيجان���ي �أنه في �صدد ت�ألي���ف كتابين ،الأول تحت عنوان�« :سام���ري الأمة» والثاني:

 12ذوالقعدة /ربیع الأول  1432ه ـ

ق���ام بزي���ارة �سماحت���ه , Kوفد م���ن (المجل����س ال�سيا�سي للعم���ل العراقي)
تر�أ�س���ه الأ�ستاذ �أب���و جواد العط���ار والأ�ستاذ ال�شيخ مق���داد البغدادي .وق���دّم الوفد
الزائر ل�سماحت���ه تقرير ًا موجز ًا عن العراق ،حيث ا�ستعر�ض���وا الأو�ضاع في العراق،
كم�شاكل ت� ّأخر ت�شكيل الحكومة وم�ضا ّرها ،وم�شاكل الخدمات االجتماعية والإن�سانية
واالقت�صادية وغيرها.
بعدها ا�ستمع الوفد �إلى توجيهات �سماحة المرجع ال�شيرازي  ،Kحيث بارك
�سماحته لل�ضيوف الكرام ه���ذا الم�شروع ،و�أبدى تفا�ؤله الكبي���ر بالم�ستقبل الم�شرق
أبي وقال:
للعراق ول�شعبه الجريح وال ّ
�إن م���ا يجري حالي ًا في العراق هو �ضريبة الحرية التي حرم منها العراق و�شعبه
���ي طوال الحقب���ة ال�سوداء التي م��� ّرت به .فالمنطقة ،ب���ل العالم ك ّل���ه ت�أ ّثر بتغ ّير
الأب ّ
الو�ضع في العراق بعد �سقوط الطاغوت.
وق���ال �سماحت���ه� :إن الع���راق يحظى ب�أهمية كبي���رة لنا لأنه بلد �أه���ل البيت .b
���ي والح�سين والجوادين والع�سكريين
فالع���راق عراق الم�شاهد المقد�سة ...عراق عل ّ
والحج���ة المنتظر  .bلذلك ف�إن �أي �أذى يلحق بالعراق مهما كان �صغير ًا ف�إنه يت�ألم

نفحات خبرية
ل���ه كل م�ؤم���ن في �أي بقعة م���ن بقاع العالم ،كم���ا �أن �أي خير يلحقه يف���رح كل م�ؤمن
�أي�ض ًا.
أهم الأمور الت���ي تم�س الحاجة �إليه���ا اليوم في
و�ش���دّد �سماحت���ه قائ ًال� :إن م���ن � ّ
الع���راق ،الذي خ ّلف عق���ود ًا �سوداء بما للكلمة م���ن معنى ،والمقبل عل���ى غدٍ م�شرق
�إيماني و�أخالقي ،هو �أن يتب ّنى العراقيون جميع ًا ثقافة التعاي�ش.
وع ّق���ب �سماحته بقول���ه :ي�ستطيع كل ف���رد ـ وكل �أمة ـ �أن يوفق ف���ي عمله ،ح�سب
ا�ستنباط���ي من القر�آن الكريم و�أحاديث �أهل البيت � ،bإذا و�ضع ن�صب عينيه ثالثة
�أمور ،هي:
�أو ًال :ال للي�أ����س ،ثاني��� ًا :ال للتح ّير،ثالث��� ًا :نع���م للم�شاكل.للع���راق ول�شعبه الجريح
أبي وقال:
وال ّ
�إن م���ا يجري حالي ًا في العراق هو �ضريبة الحرية التي حرم منها العراق و�شعبه
���ي طوال الحقب���ة ال�سوداء التي م��� ّرت به .فالمنطقة ،ب���ل العالم ك ّل���ه ت�أ ّثر بتغ ّير
الأب ّ
الو�ضع في العراق بعد �سقوط الطاغوت.
وق���ال �سماحت���ه� :إن الع���راق يحظى ب�أهمية كبي���رة لنا لأنه بلد �أه���ل البيت .b
���ي والح�سين والجوادين والع�سكريين
فالع���راق عراق الم�شاهد المقد�سة ...عراق عل ّ
ً
والحج���ة المنتظر  .bلذلك ف�إن �أي �أذى يلحق بالعراق مهما كان �صغيرا ف�إنه يت�ألم
ل���ه كل م�ؤم���ن في �أي بقعة م���ن بقاع العالم ،كم���ا �أن �أي خير يلحقه يف���رح كل م�ؤمن
�أي�ض ًا.
أهم الأمور الت���ي تم�س الحاجة �إليه���ا اليوم في
و�ش���دّد �سماحت���ه قائ ًال� :إن م���ن � ّ
الع���راق ،الذي خ ّلف عق���ود ًا �سوداء بما للكلمة م���ن معنى ،والمقبل عل���ى غدٍ م�شرق
�إيماني و�أخالقي ،هو �أن يتب ّنى العراقيون جميع ًا ثقافة التعاي�ش.
وع ّق���ب �سماحته بقول���ه :ي�ستطيع كل ف���رد ـ وكل �أمة ـ �أن يوفق ف���ي عمله ،ح�سب
ا�ستنباط���ي من القر�آن الكريم و�أحاديث �أهل البيت � ،bإذا و�ضع ن�صب عينيه ثالثة
�أمور ،هي:
ً
ً
�أو ًال :ال للي�أ�س ،ثانيا :ال للتح ّير،ثالثا :نعم للم�شاكل.

تعالى بعونكم ،وترعاكم رعاية موالنا الإمام المهدي الموعود.f
كما عليكم �أن تهتم���وا بالجانب الثقافي والإعالمي ب�أن تقوموا ب�إ�شراك ال�شباب
والم�ؤمني���ن بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات �إعالمية لإ�صدار المجالت وال�صحف الإ�سالمية ،لما
للإعالم من دور م�ؤ ّثر وبالغ في تعليم النا�س وتثقيفهم.
هذا ،وقام ف�ضيلة ال�شيخ محمد �سجاد بزيارة مق ّر م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم s
الثقافي���ة التي تعنى بن�ش���ر �آراء و�أفكار وتوجيهات �سماح���ة المرجع ال�شيرازي K
ّ
واطلع على فعالياتها و�أعمالها و�أق�سامها وانتاجاتها.
جدي���ر بالذكر� ،أن م�ؤ�س�س���ة الإمام الح�سين  gفي مدين���ة ا�سطنبول التركية،
ه���ي م�ؤ�س�سة دينية ـ ثقافية ـ علمية ـ اجتماعية ـ خيري���ة ،ت� ّأ�س�ست �سنة  1426للهجرة
انطالق��� ًا م���ن توجيهات المرج���ع ال�شي���رازي  ،Kوب�إ�شراف و�إعان���ات مب ّرة �سيد
ال�شه���داء gبالكويت .وبد�أ العم���ل فيها ر�سمي ًا �سنة  .1430وم���ن ن�شاطاتها� :إقامة
المجال����س ف���ي كل المنا�سبات الديني���ة ،وعق���د دورات لتدري�س العقائ���د الإ�سالمية
وتف�سي���ر وتجوي���د الق���ر�آن الكري���م ،و�إقام���ة برنام���ج �صيفي ف���ي كل �سن���ة للطالب
ال�شب���اب ،و�إقامة زيارات تبليغية ـ تفقدية لبيوت عوائل �أتباع �أهل البيت  bوغيرهم
وخ�صو�ص��� ًا العوائل المتع ّفف���ة ،وتوزيع �إعانات مختلفة للمحرومي���ن والم�ست�ضعفين،
و�إقامة �سفرات لزيارة المراقد الطاهرة لأهل البيت  bبالعراق و�إيران و�سوريا.

م�س�ؤول م�ؤ�س�سة الإمام الح�سين gبا�سطنبول

م�س�ؤولوا مكتب قناة الزهراء hبا�سطنبول

حجة الإ�سالم ال�شيخ محمد �سجاد
قام بزيارة �سماحة المرجع ال�شيرازيّ K
م�س����ؤول م�ؤ�س�سة الإم���ام الح�سين  gفي مدين���ة ا�سطنبول التركي���ة .وبعد �أن قدّم
ال�ضي���ف تقرير ًا عن �أهم فعاليات ون�شاطات الم�ؤ�س�سة ،وعن �أو�ضاع �أتباع �أهل البيت
 bفي تركيا ،وعن �أمور التبليغ والدرا�سة الحوزوية� ،أو�صاه المرجع ال�شيرازيK
ب�إر�شادات ق ّيمة ،حيث قال :Kيجدر بكم �أن ت�سعوا �إلى ت�أ�سي�س المدار�س العلمية
أخ�ص
لتعلي���م عل���وم �أهل البي���ت  bالتي هي عل���وم الإ�س�ل�ام ،للرجال والن�س���اء بال ّ
لل�شب���اب وال�شا ّب���ات ،و�أن يق���وم الرجال ب����إدارة مدار�س الرج���ال ،والن�س���اء ب�إدارة
مدار����س الن�ساء .وحاول���وا �أن تبذلوا ق�ص���ارى جهدكم بهذا ال�ص���دد ،و�سيكون اهلل

قام بزيارة �سماحته Kجمع من الأفا�ضل من م�س�ؤولي مكتب قناة الزهراء
 hفي ا�سطنبول التركية.
رحب �سماحته بهم ،ق���دّم �أحد ال�ضيوف الكرام ف�ضيل���ة الأ�ستاذ ال�شيخ
بع���د �أن ّ
ج���واد �إ�سالم���ي تقرير ًا موج���ز ًا عن �أو�ض���اع �أتباع �أه���ل البيت bف���ي تركيا ،وعن
فعالي���ات وبرامج مكتب القناة ف���ي ا�سطنبول ،فكان مما ذكره �أن���ه قال :لقد جئتكم
مح ّم ً
�ل�ا ب�سالم العلماء في تركية .و�أم���ا بالن�سبة لعمل قناة الزه���راء hالف�ضائية،
ف�إنه���ا وببث البرام���ج الخا�صة بتعريف �سي���رة وثقافة وتعاليم �أه���ل البيت bباللغة
التركي���ة كان له���ا ت�أثير كبير عل���ى الناطقين باللغ���ة التركية في تركي���ا و�آذربايجان
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أخ�ص على جي���ل ال�شباب وهدايتهم �إل���ى نور �أهل
و�إي���ران وغيره���ا من ال���دول ،وبال ّ
البيت .b
وح���ول ال�شعائ���ر الح�سينية في تركيا ق���ال� :إن الماليي���ن من �أتب���اع �أهل البيت
 bفي تركي���ا يقومون ب�إحياء ال�شعائر الح�سينية وذك���رى ا�ست�شهاد الإمام الح�سين
 ،gبحما����س وح�ضور منقطعي النظير ،وي�شاركهم في ذلك الكثير من �إخواننا من
العلويي���ن و�أهل العامة .وفي ذكرى عا�شوراء لل�سنة الهجرية الجارية ( )1432قامت
خم�سون قناة ف�ضائية ومحلية تركية ببث مرا�سيم �إحياء ذكرى عا�شوراء.
بعدها ا�ستمع ال�ضي���وف الكرام �إلى توجيهات �سماحة المرجع ال�شيرازي،K
التي جاء فيها:
�أ�س�أل اهلل تعالى �أن يعينكم فيما تقومون به و�أن ت�شملكم رعاية موالنا الإمام �صاحب
الع�صر والزمان ،fوهذه الأعمال والن�شاطات التي تقومون بها و�أمثالها ،هي التي تبقى
للإن�سان ،فالدنيا فانية وكل �شيء فيها فان �إ ّال ما كان هلل ع ّز وج ّل ولأهل البيت الأطهارb
 ،و�إن �شاء اهلل تعالى تت�سع فعالياتكم ،وتت�سع التغطية الإيمانية لقناة الزهراء  ،hواعلموا
�أن ما تقومون به في تعريف �سيرة �أهل البيت bون�شر تعاليمهم هو توفيق عظيم .وعليكم
بالتح ّلي بالأخالق الح�سنة ،وبالإخال�ص هلل تعالى فيما تقومون به ،وبالج ّد واالجتهاد.

وفود علمائية – �سيا�سية من الب�صرة
ق���ام بزيارة �سماحته Kجمع م���ن الإخوة العراقيين م���ن الف�ضالء وال�شخ�صيات
�ض���م :وفد من مكتب ال�سيد ال�شهي���د ال�صدر ،vووفد من
م���ن محافظة الب�صرةّ ،
ّ
مكتب جماع���ة العلماء ،ووفد من الوق���ف ال�شيعي وال�سني ،ووف���د من مكتب الحزب
رح���ب �سماحته بال�ضيوف الكرام �أ�شار ف���ي حديثه �إلى �ضرورة
الإ�سالم���ي .وبعد �أن ّ
وحدة الكلم���ة ،والتح ّلي بثقافة التعاي����ش ،ولملمة ال�شمل العراق���ي ،واالهتمام بجيل
ال�شباب وذلك لبناء عراق جديد ح ّر وم�ستق ّل ،ينعم بالرفاه والتقدّم وال�سالم .ور ّكز
�سماحت���ه في حديث���ه �أي�ضا على االهتمام ب�شب���اب العراق الجريح وق���ال :ا�سعوا �إلى
ب���ذل ق�صارى جهودكم في رعاية ال�شباب وتربيتهم تربية �سليمة م�ستمدة من تعاليم
الق���ر�آن الكريم و�أه���ل البيت الأطهار ،bوالعمل على ق�ض���اء حوائجهم وم�شاكلهم،
وال تتوانوا ف���ي هذا الأمر حتى ي�سلم ال�شباب من مكائد التيارات المنحرفة ،والفرق
ال�ضالة الباطلة ،والأف���كار الفا�سدة الأجنبية ،ف�إن االهتمام بال�شباب يعني االهتمام
بم�ستقبل العراق\.
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جدير بالذك���ر� ،أن قناة الزهراء hالف�ضائية باللغة التركية ،ه���ي اولی قناة دينية،
�شيعي���ة ،م�ستق ّلة ،ت� ّأ�س�ست منذ �سنتين بن���اء على توجيهات �سماحة المرجع ال�شيرازي
 ،Kلتغطي بب ّثها الدول التي ي�سكنها الناطقين باللغة التركية والآذرية وغيرها من
الدول.

من ر�ؤى المرجعية

عـلي� gإنمـوذج ًا
القائــد ال�ســيا�سي :الإمام ّ
�شب ــكة النبـ�أ

ال�سيا�سة بحر عميق ،ال يمكن �أن يخو�ضه كل من يرغب في ذلك ،بل
البد �أن تتوافر فيه موا�صفات خا�صة ،تم ّكنه من النجاح في �أداء دوره ،لكي
يك�سب ر�ضا اهلل تعالى �أو ًال ،ور�ضا النا�س الذين ي�سو�سهم ،ولكن في ظل
التركيب النف�سي الغرائزي المتداخل للنف�س الب�شرية� ،سيكون من ال�صعب
على ال�سيا�سي �أن يح ّقق وظيفته القيادية بنجاح ما لم تت�صف �شخ�صيته
بال�صفات التي ت�ساعده على النجاح.
يقول �سماحة المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي  Kفي كتابه الثمين المو�سوم بـ«ال�سيا�سة من واقع الإ�سالم»:
(ال�سيا�سة بحث وا�سع مترامي الأطراف ،وبحر عميق عري�ض ال
يبلغ غوره و�سواحله �إ ّال القليل القليل ..فهي كيفية �إدارة �ش�ؤون النا�س في
ال�سلم والحرب ،والأخذ والعطاء ،وال�شدّة والرخاء ،واالجتماع واالفتراق،
وغير ذلك .و�إذا علمنا �أن النا�س كما يختلفون في �أ�شكالهم ،و�ألوانهم،
ولغاتهم ..كذلك :يختلفون في �أذواقهم ،وعقولهم ،وعواطفهم .ويختلفون
في �إدراكهم ،وفهمهم ،وتحليلهم .يختلفون في خلفياتهم ،ونظراتهم،
ومعطياتهم .فبين �شباب ال ثقة لهم بفكر ال�شيوخ .وبين �شيوخ ال ثقة لهم
بتج ّلد ال�شباب .ومن هنا تلعب الأهواء ،والميول ،واالتجاهات ..في هذا
المجال �أدوارها الف ّعالة بين ح�سد ،وغبطة ،وتنازع على ال�صعود ،وغير
ذلك الكثير ..والكثير ..والكثير.)..
لهذا ال�سبب اليمكن �أن ينجح الإن�سان في دوره ال�سيا�سي القيادي،
ما لم يح�صل م�سبق ًا على القدرة في التحكم بنف�سه وقيادتها ،بد ًال من
�أن يحدث العك�س ،بمعنى �إذا ف�شل القائد بم�سك زمام نف�سه والتح ّكم
برغباتها ،ف�إنه �سيف�شل قطع ًا ويتح ّول �إلى عبد لل�سلطة ،و�سرعان ما
ي�صبح طاغية ،اليعرف �سوى م�صالحه ال�شخ�صية والعائلية والحزبية،
حتى لو تح ّقق ذلك على ح�ساب ماليين ال�ضحايا!
ولهذا البد لل�سيا�سي المعا�صر في الدول الإ�سالمية �أن يتّخذ له
�إنموذج ًا يتعلم منه وي�سير على خطاه ،و�أمامنا التجربة القيادية الخالقة
والتبحر في
علي � gإذ يمكن الأخذ بها ودرا�ستها
ّ
لأمير الم�ؤمنين ّ
مناهجها لكي يت�س ّنى لل�سيا�سي المعا�صر تحقيق وظائفه �إزاء النا�س ،يقول
�سماحة المرجع ال�شيرازي  Kفي هذا ال�صدد بكتابه نف�سه:
(كانت �سيا�سة �أمير الم�ؤمنين  gالعملية خير در�س للقادة وللم�سلمين
في تطبيق حياتهم العملية ال�سيا�سية عليها ،كما كان ذلك بالن�سبة لر�سول
اهلل .)d
ولعل الخطوة الجوهرية التي ينبغي �أن يتّخذها ال�سيا�سي هي حالة

الإيثار ونكران الذات وتف�ضيل الآخر على نف�سه وذويه ومعيته من
الحا�شية �أو غيرهم ،ونبذ االمتيازات الدنيوية التي تطيح بالقائد وتدفعه
حب الدنيا بالطرق
نحو الح�ضي�ض �شاء �أم �أبى ،فتح�صين النف�س من ّ
الالم�شروعة هو ال�سور الح�صين الذي يحمي القائد ال�سيا�سي من ال�سقوط
والف�شل في �أدائه لمهامه ،في هذا المجال يقول �سماحة المرجع ال�شيرازي
:K
(ما كان �أهون عند الإمام علي بن �أبي طالب  gمن الدنيا وما
فيها .فالمال ،والحكم ،وال�سلطة ،والفر�ش ،واللبا�س ،والق�صور ،والأكل،
وال�شرب ..كلها عند علي  gال �شيء� ،إ ّال بمقدار الحاجة ال�ضرورية).
فحين ت�ؤول الأمور والأموال للقائد وت�صبح بين يديه وطوع رغباته ،هنا
البد له من الحذر من هذا الفخ ،والبد له من مراعاة حقوق الرعية ،فالمال
العام هو حق للأمة ولعامة النا�س ،والتجاوز عليه من قبل القائد �أو بدفع
منه� ،إنما يمثل خطوة �أولى وخطيرة نحو االنزالق في مهاوي الف�شل الذريع،
لهذا يجب �أن يتع ّفف القائد النموذج عن ال�سقوط في هذا االمتحان
الع�سير ،وقد ذكر �سماحة المرجع ال�شيرازي  Kبكتابه نف�سه حول هذا
المو�ضوع قائ ًال:
(�أربع �سنوات �أو �أكثر ق�ضاها الإمام �أمير الم�ؤمنين  gبين الكوفة
والب�صرة ،وهو الرئي�س الأعلى للبالد الإ�سالمية الوا�سعة الأطراف .خالل
هذه المدة الطويلة لم ي�شتر من مال الم�سلمين ثياب ًا لنف�سه ،ولم ي�أخذ
من �أموال الب�صرة والكوفة �شيئ ًا لذلك .بل ظل على ثياب المدينة كل هذه
الخا�ص ك�أ�ضعف م�ست�ضعف من
المدّة الطويلة� ،إ ّال �إذا ا�شترى من عطائه
ّ
م�سلم �آخر في طول البالد الإ�سالمية وعر�ضها).
ً
�إن هذه القدرة على ردع النف�س للحاكم �أو القادة عموما هي التي
تمنحهم النجاح ومح ّبة النا�س وثقتهم ،فكلما كانو �أكثر زهدا بمزايا الحياة
وال�سلطة ،كلما كانوا �أكثر �سم ّوا وتقدير ًا من قبل الأمة و�أكثر قرب ًا �إلى اهلل
علي � gإنموذج ًا خالد ًا في هذا
تعالى ،ولهم في �شخ�صية و�سيرة الإمام ّ
المجال� ،إذ يقول المرجع ال�شيرازي  Kفي كتابه القيم نف�سه:
(في الوقت الذي عمت الخيرات بالد الم�سلمين وبف�ضل الإ�سالم،
فكان الم�سلمون وغير الم�سلمين يرفلون في نعيم من الطيبات .وكانت
الكوفة ـ عا�صمة الإمام �أمير الم�ؤمنين  gـ ال تجد بها �إ ّال المن َّعم من
النا�س .في مثل هذا الظرف تجد �سيد الكوفة ،و�سيد البالد الإ�سالمية،
وزعيم الإ�سالم� :أمير الم�ؤمنين gال ي�أكل حتى ما ي�أكله �أدنى النا�س).
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فعاليــات بعثـة المـــ

نفحات خبرية

الحج ل�سنة  1431للهجرة
في مو�سم ّ

زيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�شيرازيK

زيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�شيرازيK

زيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�شيرازيK

زيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�شيرازيK

زيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�شيرازيK
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تتهاف���ت قلوب الم�ؤمنين في �شرق الأر�ض وغربه���ا في كل عام نحو مدينة الر�سول الأكرم
ا�س
���ج ،مل ّبية ن���داء الباري ع ّز وج ّل حي���ث يقول تعال���ىَ « :و�أَ ِّذنْ ِفي ال َّن ِ
 dلأداء فري�ض���ة الح ّ
ْ
ِّ
ِّ
ُ
ُ
َ
َ
���ج َي�أْت َ
َ
ي���ق ِل َي ْ�ش َه ُدوا َمنا ِف��� َع ل ُه ْم» .ومن
ُ���وك ر َِج���ا ًال َو َعلى كل َ�ض ِام ٍ���ر َي�أتِينَ ِم���نْ كل َف ٍّج َعمِ ٍ
ِبا ْل َح ِّ
الحج الديني���ة التي تتوا�صل م���ع الحجيج
�أه���م م�صادي���ق تحقيق المنفع���ة ما تقوم به بعث���ات ّ
بكاف���ة �ألوانهم ومذاهبه���م ،وتزويدهم بكل ما يحتاجون���ه من مطبوعات �إر�شادي���ة وتوجيهية
ت�ساعد ه���م ف���ي �إتم���ام منا�سكه���م لتح���ل المنفع���ة عليه���م دني��� ًا و �آ خ���رة.
كم���ا تق���وم ال�شخ�صي���ات الدينية الممثل���ة له���ذه البعثات بالتوا�ص���ل مع بع�ضه���ا البع�ض
لمناق�ش���ة الم�ستجدات على ال�صعيد الإ�سالمي عام���ة والو�ضع ال�شيعي خا�صة ،وتداول الآراء
الحج وغيره���ا .وبه���ذا التوا�صل بي���ن العلماء في
بم���ا ي�ستج���د من م�سائ���ل تخت�ص ب�أعم���ال ّ
���ج تتحقق الفائ���دة من هذا التجم���ع الإيماني في مدين���ة منقذ الب�شري���ة الر�سول
بعث���ات الح ّ
الأك���رم  ،dوم ّك���ة المك ّرم���ة التي تحت�شد فيه���ا الجم���وع الإيمانية في م�ؤتم���ر عالمي لأداء
���ج.
منا�س���ك الح ّ
من هنا كان���ت بعثة �سماحة المرجع ال�شيرازي � Kإحدى �أن�ش���ط البعثات الدينية التي
تب���د�أ ن�شاطاتها مبكر ًا با�ستقبال الز ّوار و�إقامة برامج ديني���ة وتوعوية متنوعة و�إقامة ال�صالة
جماع���ة ،وغير ذل���ك .وبف�ض���ل اهلل تعالى وف�ض���ل ر�سوله الأك���رم و�آله الطاهري���ن  bقامت
حجة الإ�سالم
الحج ل�سن���ة  1431للهجرة برعاي���ة ّ
بعث���ة المرج���ع ال�شيرازي Kفي مو�س���م ّ
والم�سلمي���ن ال�سي���د ح�سي���ن ال�شي���رازي بن�شا ط���ات عد ي���دة� ،إليك���م �أهمه���ا:
زيارة بعثات المراجع
زي���ارة العلماء والف�ضالء وزيارة بعثات المراجع الأع�ل�ام :ال�شيخ ال َعمري ،ال�شيخ اليعقوبي
وال�شيخ الخرا�ساني وال�شيخ ال�صافي الكلبايكان���ي وال�سيد ال�سي�ستاني ,وال�سيد الحكيم ,وال�سيد
ح�سي���ن ال�صدر ,وال�شي���خ نا�صر المكارم ,وال�سي���د الأردبيلي ,وال�سيد كاظ���م الحائري ,وال�شيخ
ب�شير النجفي ،وال�سيد ع ّز الدي���ن الزنجاني ،وال�سيد المد ّر�سي ،وال�سيد عالء الغريفي ،وال�شيخ
المح ّقق الكابل���ي ،وال�شيخ الفيا�ض ،وال�شيخ الهمداني ،وال�شيخ عب���د المهدي الكربالئي الأمين
العام للرو�ضة الح�سينية بكربالء المقد�سة.

ـرجع ال�شيــرازيK
�إحياء �أمر �أهل البيتg
وف���ي مج���ال تعظي���م و�إحياء �شعائ���ر �أهل بي���ت النب��� ّوة � bأقام���ت البعثة ف���ي المدينة
المن���و ّرة وم ّكة المك ّرم���ة المجال����س الح�سينية باللغ���ات العربية والفار�سي���ة والأوردية ،كان
منه���ا :مجل����س عزاء بمنا�سبة ذك���رى ا�ست�شهاد الإم���ام مح ّمد بن علي الج���واد  .gوجل�س
بمنا�سب���ة ذكرى ا�ست�شه���اد الإمام محمد الباقر � ،gإ�ضافة �إل���ى مجال�س �أخرى لمنا�سبات
حجاج بيت
عدي���دة .وح�ضر هذه المجال����س مندوبوا المراج���ع والعلماء وجموع غفيرة م���ن ّ
اهلل الح���رام م���ن مختلف نق���اط العال���م .وكان من الخطب���اء الذين ارتق���وا المنبر في هذه
المجال����س:
حج���ة اال�س�ل�ام والم�سلمين ال�شي���خ مرت�ضى ال�شاه���رودي ،وحجة اال�س�ل�ام والم�سلمين
ال�شي���خ ح�س���ن الخويلدي ،وحج���ة اال�س�ل�ام والم�سلمين ال�سي���د م�صطف���ى القزويني ,وحجة
اال�س�ل�ام والم�سلمي���ن ال�شيخ �ضياء الزبي���دي ,وحجة اال�سالم ال�شي���خ زهير الأ�سدي ،وحجة
اال�س�ل�ام ال�شيخ محمد الدماوندي ،وحجة اال�س�ل�ام ال�سيد المو�سوي ،وحجة اال�سالم ال�سيد
محمد الن��� ّواب ،وحجة اال�سالم ال�سيد ح�شمت الواعظي  ،وحجة اال�س�ل�ام ال�شيخ الفا�ضلي.
والحجاج
ا�ستقبال الز ّوار
ّ
ّ
ق���ام بزيارة البعثة بالمدينة المن��� ّورة ومكة المك ّرمة العديد م���ن ممثلي ومندوبي المراجع
الأع�ل�ام ،والعلماء والم�س�ؤولي���ن الر�سميين ،وف�ض�ل�اء الحوزة العلمي���ة ،وال�شخ�صيات الدينية
حجاج بيت اهلل الحرام
والثقافي���ة والإعالمية و�أ�صحاب الم�ؤ�س�سات المختلفة ،وجمع غفير من ّ
والم�ؤمنين من الع���راق ،والكويت ،وكندا ،وتركيا ،والهند ،و�سوري���ا ،ودولة النيجر ،والبحرين،
وال�سعودية ،ولبنان ،وبريطانيا ،و�أميركا ،وباك�ستان ،و�إيران ،و�أفغان�ستان ،وك�شمير ،و. ...
افتتاح فرع �آخر للبعثة بمكّة
والحج���اج تم افتتاح
وعل���ى �صعي���د التوا�صل بين البعث���ات الأخرى ولكثرة تواف���د الزائرين
ّ
ف���رع ثاني لبعثة �سماحة المرجع ال�شي���رازي Kبم ّكة المك ّرمة في (حي المعابدة ـ جنب ج�سر
الحج والز ّوار من �سائر �أقطار العالم ،وتقديم
الم�شاة) ّ
وتم ا�ستقبال العديد من الوفود من بعثات ّ
لحجاج بيت اهلل الحرام.
العديد من الن�شاطات والفعاليات الدينية والثقافية ونحو ذلك ّ

نفحات خبرية

زيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�شيرازيK

زيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�شيرازيK

زيارة وفود بعثات المراجع والعلماء لبعثة المرجع ال�شيرازيK

زيارة ال�سید الح�سین ال�شیرازی لبعثة المرجع الكلبایكانی

�صالة الجماعة ب�إمامة ف�ضيلة ال�سيد ح�سين ال�شيرازي

زيارة ال�سید الح�سین ال�شیرازی لبعثة المرجع الخرا�سانی

ذوالقعدة /ربیع الأول  1432ه ـ 17

نفحات خبرية

كلمة ال�شیح ال�شاهرودی ب�إحدى الحمالت

�صالة الجماعة ب�إمامة ف�ضيلة ال�شیخ الحــائری

كلمة ال�سيد ح�سين ال�شيرازي ب�إحدى الحمالت

�إحدی مجال�س العزاء في البعثة

�صالة الجماعة ب�إمامة ال�سید الفاطمي
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الحجاج والتوا�صل معهم
تفقّد
ّ
حجاج بيت اهلل الح���رام قام نجل المرجع
وف���ي �إطار اللق���اءات والتوا�صل مع ّ
ال�شي���رازي  Kحج���ة الإ�س�ل�ام والم�سلمي���ن ال�سيد ح�سي���ن ال�شي���رازي بزيارة
حج���اج الحمالت
الحجاج ف���ي م ّكه المك ّرم���ة ،و�ألقى بجموع ّ
العدي���د من حم�ل�ات ّ
كلم���ات توجيهية و�إر�شادي���ة ق ّيمة ،ومن هذه الحمالت :حمل���ة الح�سن الزكي ،g
الحج���اج العراقين ،حمل���ة ال�شيخ جعفر ،قافل���ة �أم البني���ن  ،hوحملة نور
حمل���ة ّ
الزه���راء  ،hوحملة الغدير ،وحملة البيان ،وحمل���ة ال�صفا ،وحملة البيت العتيق،
وحمل���ةالكاظ���م.g
ندوات في البعثة
من جانب �آخر ،ولأجل تنمية الوعي والفكر والعمل في مجاالت التبليغ والهداية
والإر�ش���اد والإدارة وغيرها� ،أقيم في بعثة �سماحة المرجع ال�شيرازي Kبالمدينة
المن��� ّورة �صب���اح كل يوم ندوات مختلفة �ش���ارك فيها ال�سادة الف�ض�ل�اء في البعثة مع
العاملين فيها .وكان من عناوين الندوات :المب ّلغ ما له وما عليه و�سبل دعمه معنوي ًا،
و�أهمية تطوير المجال�س الح�سينية ومالحظة لغة الع�صر ،والمدير الناجح والحاجة
�إلى ثقاف���ة الإدارة ،والإدارة الناجحة وثقافة االن�شط���ار ،و�سبل ن�شر فكر �أهل البيت
الأطهار �صلوات اهلل عليهم عالمي ًا ،وال َمدَ ني���ة في البالد ال�شيعية ،والمجتمع وثقافة
الأهم والمهم.

نفحات خبرية

كلمة ال�سيد ح�سين ال�شيرازي ب�إحدى الحمالت

كلمة ال�سيد ح�سين ال�شيرازي ب�إحدى الحمالت
ن�شاطات �أخرى
من جانب �آخر ،كان لبعثة �سماحة المرجع ال�شيرازي  Kفي المدينة المن ّورة
وم ّكة المك ّرمة ن�شاطات وفعاليات عديدة �أخرى ،كان منها:
• �أقيم���ت ف���ي البعثة بم ّكة المك ّرمة كل يوم �ص�ل�اة ال�صبح والظهر والع�صر
والمغ���رب والع�ش���اء جماع���ة بح�ض���ور جم���وع غفي���رة م���ن الم�ص ّلي���ن م���ن مختلف
البل���دان ،وكان���ت كل �صالة تق���ام ثالث م ّرات في قاع���ة االجتماع���ات وباحة البعثة
لكثرة الم�ص ّلين.
• بمنا�سب���ة ذكرى زواج الإم���ام �أمير الم�ؤمنين  gبموالتن���ا ال�سيدة فاطمة
الزهراء � ،hأقيم في البعثة بم ّكة المك ّرمة حف ًال بهيج ًا ح�ضره الف�ضالء والعاملون
بالبعث���ة� ،إ�ضافة �إلى عدد م���ن ال�ضيوف والزائرين .وبعدها ب���د�أت مرا�سم التكريم
حجة الإ�س�ل�ام والم�سلمين ال�سيد ح�سين ال�شيرازي ،حيث قدّم �شكره
بكلمة لف�ضيلة ّ
لكل الإخوة العاملين بالبعثة من �إدارة وم�شايخ وكوادر ،بعد �أن ّ
تف�ضل بتقديم الهدايا
التقديرية لهم.
• االهتمام بن�شر ثقافة �أهل البيت الأطهار  bوذلك بتوزيع الكتب والن�شرات
والأقرا�ص المدمجة باللغات العربية والإنجليزية والفار�سية والأوردية وغيرها.
الحجاج وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
• �إر�شاد ّ

ال�سيد ح�سين ال�شيرازي مع الوكالء من ال�سعودیة والبحرین

كلمة ال�سيد ح�سين ال�شيرازي ب�إحدى الحمالت

جانب من احد مجال�س العزاء في البعثة
ال�سید ح�سین ال�شیرازی یعزّي ال�شيخ مهدي الكربالیي بوفاة والدته

كلمة ال�سيد ح�سين ال�شیرازی في جمع من الم�ؤمنات
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نفحات خبرية

قال موالنا ر�سول اهلل

s

علي
في يوم غدير خم «معا�شر النا�س ،هذا ٌّ
�أخ���ي وو� ّصيي وواعي ع ْلم���ي ،وخليفتي ف���ي �أُ ّمتي
وعل���ى تف�سير كتاب اهلل ع��� ّز وج َّل ،وال ّداعي �إلي���ه والعام ُل بما ير�ض���اه والمحارب
لأعدائ���ه والموالي عل���ى طاعته والناه���ي عن مع�صيت���ه .خليفة ر�س���ول اهلل و�أمير
إمام اله���ادي وقات���ل الناكثي���ن والقا�سطي���ن والمارقي���ن ب�أَم���ر اهلل»
الم�ؤمنين وال ُ
بمنا�سبة حلول عيد اهلل الأكبر الم�ؤمنون يهنئون
المرجعال�شيرازيK
���م اهلل �سبحانه
بمنا�سب���ة حلول عي���د اهلل الأكب���ر ،عيد الغدير الأغ��� ّر ،الذي �أت ّ
في���ه النعمة على الم�ؤمني���ن والم�ؤمنات و�أكمل لهم دينه الإ�س�ل�ام الحنيف بتن�صيب
الإم���ام علي بن �أبي طالب gول ّي ًا على الخلق �أجمعي���ن من بعد حبيب �إله العالمين
النب���ي الأكرم  ،sوفد الكثير من العلماء والف�ضالء وال�شخ�صيات وط ّالب الحوزة
العلمية وجمع غفير من الم�ؤمنين من قم المقد�سة وطهران وباقي المدن الإيرانية،
وم���ن العراق والخلي���ج و�أوروبا و�أميركا ،وفدوا على بيت �سماح���ة المرجع ال�شيرازي
� Kصباح يوم العيد وق ّدموا التهاني ل�سماحته.
بع���د �أن بادلهم �سماحته التهاني والتبريكات ،دع���ا للمهنئين ولجميع الم�ؤمنين
والم�ؤمنات بقبول الأعمال والطاعات والتوفيق في طريق خدمة �أهل البيت .b
ببركة هذا العي���د الأكبر اعتمر العمامة على يد �سماحته  Kعدد من ط ّالب
الحوزة العلمية ،و�أو�صاه���م �سماحتة بااللتزام بالتقوى ،والتح ّلي بالأخالق الح�سنة،
وبالعمل على ن�شر مبادئ الغدير ،وثقافة المع�صومين الأربعة ع�شر .b

مكتب المرجع ال�شيرازي Kبدم�شق
ف���ي ليلة عيد اهلل الأكب���ر ،عيد تمام النعم���ة و�إكمال الدين �أق���ام مكتب �سماحة
المرجع ال�شيرازي  Kبدم�شق منطقة ال�سيدة زينب عليها ال�سالم حف ًال بهيج ًا.
بد�أ الحفل ب�آيات عطرات من الذكر الحكيم ،ثم ق ّدم عريف الحفل ف�ضيلة ال�سيد
محمد �صالح القزويني� ،شاع���ر �أهل البيت bالأ�ستاذ المحامي محمد زكي النوري،
وبعدها تق ّدم حجة اال�سالم ال�شيخ محمد جواد مالك لإلقاء كلمة حول هذه المنا�سبة
العطرة ،وبعده �شارك ال���رادود الحاج حيدر ال�صغير الكاظمي ،ثم ّتم توزيع الهدايا،
وكانت من �ضمنها مو�سوعة الغدير للع ّالمة الأميني .v
ه���ذا ،وفي ختام الحفل وببركة هذا العيد الأكبر اعتمر العمامة على يد �آية اهلل
ال�سيد مرت�ضى ال�شيرازي عدد من طالب الحوزة العلمية الزينبية.
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نفحات خبرية
ح�سينية النبي الأكرم sب�سدني
بمنا�سبة عيد الغدير الأغ ّر� ،أقامت ح�سينية النبي الأكرم  sب�سدني اال�سترالية
حف ًال بهيج ًا بهذه المنا�سبة العظيمة.
�شه���د هذا الحفل ح�ضور ًا وا�سع ًا وكبير ًا من قب���ل الم�ؤمنين والمح ّبين والموالين
لأهل البيت الأطهار .b
ب���د�أ الحفل بتالوة ّ
معطرة م���ن �آي الذكر الحكيم ثم �شارك ف���ي �إلقاء الق�صائد
ال�شعري���ة ف���ي ف�ضائ���ل الإم���ام �أمي���ر الم�ؤمني���ن  gومناقب���ه ،جمع م���ن الرواديد
(المن�شدين) ،وتم توزيع جوائز على الفائزين في الم�سابقة التي تخ ّللت الحفل.
م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق gبالدنمارك
بمنا�سب���ة حل���ول عيد الغدي���ر الأغ ّر� ،أحي���ت م�ؤ�س�س���ة الإمام ال�ص���ادق  gفي
الدنم���ارك ه���ذا العي���د العظي���م ،ب�إقامة مهرج���ان تحت عن���وان :مهرج���ان الغدير
المبارك ،الذي ا�ستم ّر لم ّدة ثالث ليالي ،وكانت فقرات المهرجان كالآتي:
.1ق���راءة دعاء كمي���ل ب�صوت ال���رادود الح�سيني �أب���ا ذر الحلواج���ي القادم من
البحرين.
( .2م�سرحية الغدير) :وهو عمل رائع حكى �أهم �أحداث واقعة الغدير المباركة.
 .3م�سك الختام كان ب�صوت الرادود المت�ألق الحاج المال �أبا ذر الحلواجي.
ح�سينية الر�سول الأعظم  sباداليد
بمنا�سب���ة عي���د الغدي���ر الأغ ّر� ،أقام���ت ح�سيني���ة الر�سول الأعظ���م  sباداليد
اال�سترالية حف ًال بهيج ًا بهذه المنا�سبة العظيمة.
�شهد هذا الحفل ح�ضور ًا وا�سع ًا وكبير ًا من قبل الم�ؤمنين.
بد�أ الحف���ل بتالوة ّ
معطرة من �آي الذكر الحكيم .ث���م �ألقى حجة الإ�سالم �سالم
الزي���دي كلمة باللغة الإنجليزية ،وبعدها كانت الق�صائ���د ال�شعرية في ف�ضائل الإمام
�أمير الم�ؤمنين  gومناقبه �أن�شدها جمع من الرواديد (المن�شدين) باللغتين العربية
والفار�سية .هذا وتم توزيع جوائز على الفائزين في الم�سابقة التي تخ ّللت الحفل.
حفل �شبابي في يزد
�أقي���م حفل بهي���ج بمنا�سبة عيد الغدي���ر الأغ ّر في ح�سيني���ة دارالح�سين  gفي
مدينة ي���زد الإيراني���ة للأ�شبال وال�شب���اب ،وكانت فقرات���ه كالتالي� :إن�ش���اد المدائح
بم�شارك���ة الرادود ال�شاب پرهي���زكار ،وم�سرحية عر�ضتها الفرق���ة الثقافية وعك�ست
جوانب من واقعة غدير خم ،وبعدها تم توزيع الكتب والأقرا�ص المدمجة الدينية على
كل الحا�ضرين ،و ُاهديت جوائز للفائزين بالم�سابقة التي �أقيمت خالل الحفل ،وختم
الحفل ب�إقامة �صالة المغرب والع�شاء جماعة.
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نفحاتأمرنا
�أحيوا �
خبرية
حوزة الزهراء hالن�سوية
ع�شية حلول عيد الغدير الأغ ّر� ،أقامت حوزة ال�سيدة فاطمة الزهراء hالن�سوية
ف���ي قم المقد�س���ة حف ًال بهيج��� ًا ،بح�ض���ور العلوي���ات المك ّرمات من بي���ت المرجعية
ال�شيرازية ،و�أ�ساتذة وطالبات الحوزة وجمع من الم�ؤمنات وم�س�ؤوالت الهيئات الدينية
والح�سينية ،وكانت فقرات الحفل كالتالي:تالوة ّ
معطرة من �آي الذكر الحكيم ،تلتها
ن�ص �أدبي جمي���ل حول عيد الغدير قر�أت���ه �إحدى طالبات
�إح���دى الطالب���ات .وقراءة ّ
الحوزة .ون�شيد �إ�سالم���ي حول والية الإمام �أمير الم�ؤمنين  .gوكلمة لعريفة الحفل
تط ّرق���ت فيها حول �أهمي���ة عيد الغدير الأغ��� ّر و�ش�أنه عند اهلل تعال���ى .وكلمة لل�سيدة
ح�سيني تح ّدثت فيها حول م�س�ؤولية الم�ؤمنات تجاه الغدير ،مقتب�سة حديثها من �أفكار
و�آراء �سماح���ة المرجع ال�شيرازي ،Kو�أفكار �آية اهلل ال�سيد محمد ر�ضا ال�شيرازي
 .vوم�سرحي���ة من قبل فرق���ة التمثيل .وكلمة لل�سيدة ن�ص���ر اهلل تح ّدثت فيها حول
الم�ستحب العمل بها في يوم الغدير .وم�سرحية �أخرى عك�ست كيفية تن�صيب
الأعمال
ّ
ً
ً
علي بن �أب���ي طالب gو� ّصيا وخليفة وول ّي���ا من بعده .وقراءة
ر�س���ول اهلل sالإمام ّ
مقاطع من خطبة النبي الأعظم sفي يوم غدير خم .وتوزيع هدايا على الم�شاركات
في الحفل.
مهرجان الغدير وعا�شوراء
بمنا�سبة عيد اهلل الأكبر ،عيد الغدير الأغ ّر �أقامت هيئة يالثارات الح�سين g
مهرجان��� ًا تحت عنوان :الغدي���ر وعا�شوراء ،ف���ي م�سجد الإمام زي���ن العابدين g
بمدينة ق���م المقد�سة ،وكان مح���ور الموا�ضيع التي نوق�شت ف���ي المهرجان االرتباط
بي���ن الغدير العلوي وعا�شوراء الح�سين  .gو�شارك في �إلقاء الكلمات والدرا�سات
والموا�ضي���ع في ه���ذا المهرجان ال���ذي ا�ستمر لم���دة خم�سة �أيام عدد م���ن الخطباء
والمحقّقين المعروفين و�أ�ساتذة الحوزة والجامعة .وتم توزيع الجوائز على الفائزين
في الم�سابقة التي كانت تقام في ختام مرا�سم كل ليلة من ليالي المهرجان.
ال�شيعة والعلو ّيون في تركيا
علي بن
بمنا�سبة حلول عيد الغدير الأغ ّر� ،أحيا الم�ؤمنون ال�شيعة في تركيا ـ وكال�سنوات ال�سابقة ـ هذه المنا�سبة العظيمة في حفل بهيج �أقيم من قبل «�إدارة م�سجد الإمام ّ
حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�شيخ جالل معا�ش.
�أبي طالب »gو«جامع الزينب ّية» في العا�صمة ا�سطنبول� ،شارك فيه ّ
كما �شارك ف�ضيلته في الحفل الذي �أقامه العلو ّيون في �أنطاكيا ،و�ألقى ف�ضيلته في الحفلين كلمتين بالمنا�سبة العطرة ،وقامت �سبع قنوات ف�ضائ ّية بتغطية مرا�سم الحفلين
وب ّثهما مبا�شرة عبر الهواء .ونقل ال�شيخ معا�ش �سالم وتحيات ودعاء �سماحة المرجع ال�شيرازي.K
«علي في القر�آن» ل�سماحة المرجع
ه���ذا ،وت���م توزيع �آالف الن�سخ من كتاب (� 110آية من القر�آن ف���ي حق الإمام علي )gالمطبوع باللغة التركية ،وهو مقتب�س من كت���اب ّ
ال�شيرازيK
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نفحات خبرية

الم�ؤمنون والم�ؤ�س�سات العلمية والثقافية
وتم�سكهم
بالعال��م يع ّبرون ع��ن امتثاله��م
ّ
بتوجيهات المرجع ال�شيرازيK
�إثر كلمة المرجع الديني الكبير �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد
�صادق الح�سيني ال�شيرازي  Kبمنا�سبة حلول عيد الغدير الأغر
ل�سنة  1431للهجرة ،وكلمة �سماحته بمنا�سبة حلول �شهر مح ّرم
الحرام لل�سنة الهجرية الجارية ( )1432وتوجيهات �سماحته ببيان
م�س�ؤولية العلماء ورجال الدين في ن�شر ثقافة الغدير ،وال�شعائر
الح�سينية المقدّ�سة ،وكذلك �إثر كلمة �سماحته في ليلة الحادي ع�شر
من مح ّرم  1432للهجرة� ،أعرب العديد من العلماء وال�شخ�صيات
والف�ضالء و�أ�صحاب و�أع�ضاء الم�ؤ�س�سات والمراكز العلمية والدينية
والثقافية ،والحوزات العلمية ،و�أ�صحاب الح�سينيات والهيئات الدينية
والقنوات الف�ضائية من العراق و�إيران والبحرين وال�سعودية و�سوريا
وبريطانيا و�أميركا وا�ستراليا� ،أعربوا عن امتثالهم الكامل لتوجيهات
�سماحة المرجع ال�شيرازي  Kالق ّيمة التي وردت في تلك الكلمات
والتم�سك بها ،وذلك عبر �إر�سالهم الر�سائل �أو
الق ّيمة والعمل
ّ
االت�صال هاتفي ًا �أو ب�إ�صدار البيانات .ومنها البيان التالي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �سيدنا مح ّمد
الحمد هلل ّ
و�آله الطيبين الطاهرين ،ولعنة اهلل على �أعدائهم �أجمعين.
�إلى المقام ال�سامي ل�سيد الفقهاء والمجتهدين �سماحة �آية اهلل
العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي .K
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�أما بعد؛ ف�إن من نعم اهلل �سبحانه وتعالى على هذه الأمة �أن
ق ّي�ض لها في هذا الع�صر مرجعية حكيمة ر�شيدة تحمل همومها

وت�شحذ هممها وتحنو على �أبنائها وتر�سم لهم معالم طريق الإيمان
وال�صالح والعزّة والمجد.
�إن هذه المرجعية العظيمة المتمثلة ب�سماحتكم � -أدام اهلل
عالكم  -تعتبر بحقّ �أمل هذه الأمة في الترقي وبلوغ المراتب
ّ
اختطه �سماحتكم من خط قيادي توجيهي
العالية ،وذلك لما
ً
تربوي فريد ،يغ ّير �أنماط التفكير ال�سائدة ،ويفتح �آفاقا جديدة في
ميادين العلم والعمل ،ويق ّوي النفو�س على تجاوز مرحلة الجمود
اال�ضطرارية والتخ ّلي ع ّما رافقها من �سلوك وحيثيات ،لالنطالق �إلى
مرحلة جديدة نه�ضوية للأمة ال�شيعية.
هكذا ترى العين البا�صرة منهج مرجعيتكم ال�شامخة ،وبهذه
العين نظرنا �إلى التوجيهات ال�سامية التي �صدرت من مقامكم
ّ
المعظم �أخير ًا ،في كلمتكم التي �ألقيتموها �ضمن البحث الخارج
بمنا�سبة عيد الغدير الأغ ّر ،وكلمتكم الأخرى بمنا�سبة قرب حلول
�شهر مح ّرم الحرام وذكرى م�صيبة �سيد ال�شهداء  ،gحيث دعوتم
العلماء والطلبة والمب ّلغين �إلى عدم كتمان الحقّ وااللتزام بنهج
ال�صدق والقوة في تبيين الحقّ و�إظهاره ،وعدم التذ ّرع بالتق ّية للقعود
عن هذه الوظيفة المقدّ�سة� ،إذ �إن التق ّية �إن �أدّت �إلى �إخفاء الحقّ
ن�ص على ذلك �سماحتكم.
ف�إنها تكون حرام ًا ،كما ّ
ّ
المعظم �أهل العلم من التالعب بالدين،
كذلك ح ّذر جنابكم
حيث ب ّينتم خطورة ذلك ،و�ضربتم الأمثلة الم�ؤ ّثرة في هذا ال�سياق،
وناديتم باالقتداء ب�سيد ال�شهداء �أرواحنا له الفداء ،حيث تكون
الت�ضحية بالنف�س من �أجل الدين والحقّ  ،م�شدّدين على �ضرورة
�إعالء ال�شعائر الح�سينية المجيدة ،وتح ّمل ما قد يرد علينا ب�سبب
ذلك من قبل ال�سذج من النا�س.
�إن هذه التوجيهات ال�سامية والكلمات المت�ألقة؛ كان لها �أبلغ
الأثر في نفو�سنا ،وقد ا�ستدعت م ّنا مزيد ًا من الإكبار والإجالل
ل�سماحتكم ،واالفتخار بقيادتكم المرجعية الر�شيدة ،لهذا وجدنا
لزام ًا علينا توجيه التحية ل�سماحتكم � -أدام اهلل ظلكم  -و�شكر اهلل
ج ّل وعال على نعمة وجودكم المبارك.
ومع الإكبار والإجالل واالفتخار؛ نعاهد اهلل تعالى ونعاهدكم
ب�أن نمتثل لتوجيهاتكم ال�سامية هذه ،ونم�ضي على هذا المنهاج الذي
خططتموه لأهل العلم والدعوة والتبليغ ،مبتهلين �إلى اهلل �سبحانه
ب�أن يحفظكم ويديم بقاءكم ويوفق هذه الأمة لال�ستر�شاد بكم حتى
تتح ّقق نه�ضتها في عهدكم وتكتمل بظهور �سيدنا وموالنا �صاحب
الأمر.f
فليتق ّبل مقامكم العالي م ّنا هذه التحية وهذا العهد ،ولي�شملنا
عطفكم بدعائكم.
وال�سالم عليكم وعلى جميع من يلوذ بكم ورحمة اهلل وبركاته.
الحجة 1431
 29ذو ّ
جمع من �أهل العلم والم�ؤ�س�سات والهيئات الإ�سالمية في لندن
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محا�ضرات

�سماحة املرجع ال�شريازي:K

�صالح العامل رهني بيان احلق وترك اللعب بالدين

�ألقى المرجع الديني الكبیر �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي  Kكال�سنين ال�سابقة كلمة مهمة وق ّيمة بجمع من العلماء والف�ضالء
و�أ�ساتذة الحوزة العلمية والمب ّلغين من طهران و�أ�صفهان وقم المقد�سة ،وبح�ضور
جمع من الف�ضالء وال�ضيوف من العراق والخليج و�سورية ،وذلك يوم الأربعاء
الحجة الحرام  1431للهجرة في بيته
الموافق للرابع والع�شرين من �شهر ذي ّ
المك ّرم بمدينة قم المقد�سة ،جاء فيها:
ذكر المرحوم الع ّالمة المجل�سي قدّ�س �س ّره في البحار في كتاب ال�صالة �أن
الإمام الح�سين gكان يدعو اهلل تعالى قائ ًال« :اللهم و�أعذ �أولياءك من االفتتان
بي ،وفتّنهم برحمتك لرحمتك في نعمتك تفتين االجتباء واال�ستخال�ص ب�سلوك
طريقتي واتّباع منهجي» .
وقال �سماحته :هذا الدعاء مقتطف ًا من دعاء للإمام الح�سين gويجدر
بالم�ؤمنين �أن يقر�أوا الدعاء ك ّله ويت�أ ّملوا ويتد ّبروا في م�ضامينه ومفاهيمه.
�أ ّما داللة كالمه  gفهي� :إلهي ب ّعد اوليائك من االفتتان بي وذلك ب�أن
ي�سيروا على طريقتي ويتّبعوا منهجي وعملي ،في بيان الحقّ وعدم كتمانه،
ومقارعة الظالمين والجهاد �ضد الطواغيت.
ً
وعاظا �أو خطباء
وقال �سماحته� :إنّ من �أهم الأمور لأهل العلم� ،سواء كانوا ّ
�أو مب ّلغين �أو �أ�ساتذة �أو غير ذلك ،هو �أن يعلموا ج ّيد ًا ب�أن عملهم يختلف عن عمل
ّ
الموظفين وغيرهم ،فعمل �أهل العلم هو تعليم النا�س
باقي النا�س كالك�سبة �أو
ّ
الدين ،و�سائر النا�س يتعلمون العلوم الدنيوية من �أهلها ،ك�أن يتعلموا الهند�سة
مث ًال من �أهل الهند�سة� ،أ ّما الدين ف�إنّ النا�س ي�أخذونه ويتع ّلمونه من �أهل العلم،
ومن �أبرز م�صاديق تعليم الدين و�أهمها :تبيين الحقّ واجتناب كتمانه.
وهذا الأمر ي�ضاعف م�س�ؤولية العلماء و�أهل العلم ،لأن العلماء �إذا �صلحوا
�صلح النا�س ،و�إذا ف�سدوا ف�سد النا�س وف�سد دينهم.
و�أ�ضاف �سماحته قائ ًال :من مجموع الآيات الكريمة في القر�آن الكريم
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والروايات ال�شريفة عن �أهل البيت  bال نرى بعد رتبة ومقام الأنبياء و�أهل
البيت  bرتبة �أو مقام ًا �أعلى من رتبة ومقام العلماء و�أهل العلم ،وهذا ما يتجلى
في الرواية التالية:
قال ر�سول اهلل« :sمن �سلك طريق ًا يطلب فيه علم ًا �سلك اهلل به طريق ًا
�إلى الجنة ،ف�إن المالئكة لت�ضع �أجنحتها لطالب العلم ر�ضى به ،و�إنه لي�ستغفر
لطالب العلم من في ال�سماء ومن في الأر�ض ،حتى الحوت في البحر ،وف�ضل
العالم عن العابد كف�ضل القمر على �سائر النجوم ليلة البدر ،و�إن العلماء ورثة
الأنبياء» .
�إذن فيجب �أن يكون هناك تنا�سب بين الم�س�ؤولية والمقام لأهل العلم،
فالعالم م�س�ؤوليته تعليم الدين للنا�س ،ولي�س عليه بال�ضرورة �أن يتح ّقق الهدف
من عمله �أن يكون النا�س متد ّينين ،فالكثير من الأ�صحاب الذين عا�شوا مع ر�سول
اهلل sخرجوا بعد رحيله طالحين.
الحجة على النا�س بتعليم
و�إنما م�س�ؤولية العلماء و�أهل العلم هي �إلقاء ّ
الدين� ،سواء �صلح النا�س �أو لم ي�صلحوا ،و�إلى ذلك ي�شير الباري تعالى قائ ًال :
« ِل َي ْه ِل َك َمنْ هَ َل َك َعنْ َب ِّي َن ٍة َو َي ْحيى َمنْ َح َّي َعنْ َب ِّي َن ٍة» .
الحجة على النا�س هو :تبيين الحقّ  ،واجتناب
ومن �أبرز م�صاديق �إلقاء ّ
كتمانه.
وتط ّرق �سماحته �إلى نماذج من �أهل العلم ممن كتموا الحق فقال :كان �أبو
يو�سف قا�ضي الق�ضاة في حكومة العبا�سيين ،وفي التاريخ �أنه كان يكتم الحقّ :
ففي الخبر عن ُم َح َّم ِد ْب ِن ا ْل ُف َ�ض ْي ِل َو ِب ْ�ش ِر ْب ِن ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل َق َالَ :ق َال ِلي ُم َح َّم ُد
ْبنُ ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل� :إال �أَ ُ�س ُّر َك َياا ْبنَ ُم َث ًّنى؟ َق َالُ :ق ْلتُ َ :ب َلىَ .و ُق ْمتُ ِ�إ َل ْي ِهَ .ق َال :د ََخ َل
ا�سقُ ـ ويق�صد �أبا يو�سف ـ �آ ِنف ًاَ ،ف َج َل َ�س ُق َبا َل َة �أَ ِبي ا ْل َح َ�س ِنُ ،gث َّم �أَ ْق َب َل
هَ َذا ا ْل َف ِ
َ
َ
َع َل ْي ِه َف َق َال َلهَُ :يا�أ َبا ا ْل َح َ�س ِن َما َت ُق ُ
ول ِفي ا ْل ُم ْح ِر ِم �أ َي ْ�ست َِظ ُّل َع َلى ا ْل َم ْحمِ ِل؟ َف َق َال َلهُ:
َ
الَ .ق َالَ :ف َي ْ�ست َِظ ُّل ِفي ا ْل ِخ َباءِ؟ َف َق َال َلهَُ :ن َع ْمَ .ف�أ َعا َد َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو َل ِ�ش ْب َه ا ْل ُم ْ�س َت ْه ِزئِ
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و�س َف ِ�إنَّ
َي ْ�ض َح ُكَ ،ف َق َالَ :يا�أَ َبا ا ْل َح َ�س ِن َف َما َف ْر ُق َب ْين هَ َذا وَهَ َذا؟ َف َق َالَ :يا�أَ َبا ُي ُ
ا�س ُك ْم� ،أَ ْنت ُْم َت ْل َع ُبونَ بِالدِّ ِين�ِ ،إ َّنا َ�ص َن ْع َنا َك َما َ�ص َن َع َر ُ�س ُ
ول الل
ا�س َك ِق َي ِ
الدِّ ينَ َل ْي َ�س ِب ِق َي ٍ
للهَّ
للهَّ
ول ا ِ َ .sكانَ َر ُ�س ُ
 sو ُق ْل َنا َك َما َق َال َر ُ�س ُ
ول ا ِ َ sي ْر َك ُب َر ِاح َل َت ُه َفال َي ْ�ست َِظ ُّل
َع َل ْي َهاَ ،و ُت�ؤ ِْذي ِه َّ
ال�ش ْم ُ�س َف َي ْ�س ُت ُر َج َ�سدَ ُه َب ْع َ�ض ُه ِب َب ْع ٍ�ض َو ُر َّب َما َ�س َت َر َو ْج َه ُه ِب َي ِد ِهَ ،و ِ�إ َذا
ا�ست ََظ َّل ِبا ْل ِخ َبا ِء َو َف ْي ِء ا ْل َب ْي ِت َو َف ْي ِء ا ْل ِجدَ ارِ» .
َنزَ َل ْ
وع ّقب �سماحته :لم يكن من �أخالق �أهل البيت  bمواجهة خ�صومهم بحدّة
�أو بكالم غليظ �إ ّال في بع�ض المواقف التي كانت تتطلب ذلك ،ومنها قول الإمام
الكاظم  gتجاه ما �صدر من �أبي يو�سف ،ف�أبو يو�سف لم يكن �إن�سان ًا ك�سائر
النا�س بل كان �صاحب علم بالدين وكان النا�س وب�أمر العبا�سيين ي�أخذون دينهم
منه ،ولذلك قال له الإمام الكاظم � :gأنتم تلعبون بالدين ،وذلك ليب ّين  gله
ولغيره مدى خطورة �أن يلعب �أهل العلم بالدين.
ف�إن ال�سالطين الظلمة ـ ك�شداد �أو فرعون ـ ال يقدرون على اللعب بالدين،
كالتجار مث ًال � ،أ ّما رجل الدين والعالم ف�إنه ي�ستطيع �أن يلعب
وكذا بقية النا�س ّ
بالدين �أويجتنب بيان الحق ويلزم ال�صمت.
كما ذكر �سماحته نموذج ًا �آخر على الذين لعبوا بالدين وقال:
ا�ص َطا َد �أَ ْه ُل ا ْل َما ِء َح َج ًال
« َر َوى َع ْب ُد اللهَّ ِ ْبنُ ا ْل َحار ِِث ْب ِن َن ْو َف ٍل ا ْل َه ِ
ا�شمِ ُّي �أَ َّن ُه ْ
َف َط َب ُخو ُه َو َق َّد ُموا �إِ َلى ُع ْث َمانَ َو�أَ ْ�ص َحا ِب ِهَ ،ف�أَ ْم َ�س ُكوا َف َق َال ُع ْث َمانُ �َ :ص ْي ٌد َل ْم َن ِ�ص ْد ُه َو َل ْم
ا�ص َطا َد ُه َق ْو ٌم ِح ٌّلَ ،ف�أَ ْط َع ُمو َنا ُه َف َما ِب ِه َب�أْ ٌ�سَ .ف َق َال َر ُج ٌل�ِ :إنَّ َع ِل ّي ًا g
َن�أْ ُم ْر ِب َ�ص ْي ِد ِهْ ،
َي ْك َر ُه هَ َذاَ .ف َب َعثَ �إِ َلى َع ِل ٍّي َ gف َجا َء َوهُ َو َغ ْ�ض َبانُ ُم َل ِّط ٌخ يَدَ ْي ِه ِبا ْل َخ َب ِطَ ،ف َق َال َل ُه ـ
الف َع َل ْي َناَ .ف َق َال� :gأُ َذ ِّك ُر اللهَّ َ َمنْ َ�شهِ دَ ال َّن ِب َّيs
�أي عثمان ـ � :إِ َّن َك َل َك ِثي ُر ا ْل ِخ ِ
�أُ ِت َي ِب َع ُج ِز ِح َما ٍر َو ْح ِ�ش ٍّي َوهُ َو ُم ْح ِر ٌمَ ،ف َق َال � :sإِ َّنا َم ْح ُرو ُمونَ َف َ�أ ْط ِع ُمو ُه َ�أ ْه َل
ال�ص َحا َب ِةُ .ث َّم َق َال � :gأُ َذ ِّك ُر اللهَّ َ َر ُج ًال َ�شهِ دَ
ا ْل ِح ِّلَ .ف َ�شهِ دَ �إ ْث َنا َع َ�ش َر َر ُج ًال ِمنَ َّ
ات ِمنْ َب ْي ِ�ض ال َّن َع ِامَ ،ف َق َال� :إِ َّنا َم ْح ُرو ُمونَ َف َ�أ ْط ِع ُمو ُه َ�أ ْه َل
ال َّن ِب َّي� sأُ ِت َي ِب َخ ْم ِ�س َب ْي َ�ض ٍ
ال�ص َحا َب ِةَ ،ف َق َام ُع ْث َمانُ َود ََخ َل ُف ْ�س َط َ
اط ُه َو َت َر َك
ا ْل ِح ِّلَ ،ف َ�شهِ دَ ا ْث َنا َع َ�ش َر َر ُج ًال ِمنَ َّ
َّ
الط َع َام َع َلى �أَ ْه ِل ا ْل َماءِ» .

وع ّقب �سماحته مت�سائ ًال :لماذا لم يعتر�ض �أولئك النفر الإثنا ع�شر على فعل
علي  gب�أن هذا العمل
عثمان ،و�سكتوا؟ ولماذا لم يقولوا له قبل مجيء الإمام ّ
منك خالف عمل ر�سول اهلل s؟
�ألي�س �أنّ �سكوتهم وعدم اعترا�ضهم على عثمان لعب ًا بالدين؟ حيث �أق ّروا
عمله وتركوا ما كان يعمله ر�سول اهلل .s
و�أ�شار �سماحته �إلى دور العالم وخطورة هذا الدور وقال� :إن مثل العالم كمثل
المقاتل الذي يكون على قمة الجبل ،فهو يتم ّكن بكل �سهولة �أن يدفع عن نف�سه
ال�ضرر والأذى الذي يتم ّثل بالعدو ال�صاعد �إليه ،ولكن �إذا انزلقت رجله ف�إنه
وتتك�سر وتتال�شى �أع�ضا�ؤه وربما ال يبقى �أثر من ج�سمه.
�سي�سقط من ق ّمة الجبل ّ
فق ّمة الجبل بالن�سبة لأهل العلم هي مقام العلم.
وفي �سياق كلمته تط ّرق �سماحته �إلى ق�ضية الإمام الح�سين gوقال:
�إن اهلل �سبحانه وتعالى جعل ق�ضية الإمام الح�سين  gق�ضية ا�ستثنائية،
ومن خالل هذه الق�ضية الح�سينية المقد�سة يدخل النا�س الجنة �سريع ًا ،وب�سببها
�أي�ض ًا يدخلون النار �سريع ًا والعياذ باهلل ،وهذا ي�صدق على �أهل العلم �أي�ض ًا .فهم
يبتلون بم�سائل و�أمور كثيرة على طول ال�سنة ،ولكن من �أهم موارد االبتالءات
التي تواجههم في �شهري محرم و�صفر و ُيمتحنون بها هي ق�ضية الإمام الح�سين
.g
وقال �سماحته� :إن الكثير من الم�ؤمنين والم�ؤمنات قتلوا من �أجل الق�ضية
الح�سينية المقد�سة على م ّر التاريخ ،خا�صة في زمن بني �أمية وبني العبا�س،
ف�إلى قبل قرن تقريبا كان القتل والتعذيب وال�سجن وم�صادرة الأموال والأمالك
م�صير كل من ي�شترك بعزاء الإمام الح�سين � gأو من يذهب �إلى زيارته ،وحتى
من كان ي�س ّمي ولده ح�سين ًا كان يتع ّر�ض لل�سجن والقتل.
ومع كل هذه المظالم التي تع ّر�ض لها ز ّوار الإمام الح�سين  gومح ّبوا
�أهل البيت  -bالتي يقول عنها بع�ض ال�سذج من النا�س ب�إنها �إلقاء النف�س في
التهلكة و�أن القر�آن ينهى عن ذلك-لم ينه الأئمة الأطهار � bشيعتهم و�أتباعهم
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ومح ّبيهم عن �إحياء الق�ضية الح�سينية �أو عن زيارة الإمام الح�سين  ،gبل
كانوا bيق ّرون ذلك ،وكانوا يدعون اهلل تعالى في �صلواتهم و�سجودهم ب�أن يمنّ
بالرحمة وبالجزاء الجميل وبالأجر العظيم على زائري الإمام �سيد ال�شهداء g
والذين يحيون الق�ضية الح�سينية المقدّ�سة ،ومما روي في ذلك:
«عن الأ�صم عن ابن بكير عن �أبي عبد اهلل  gقال :قلت له� :إني �أنزل
الأرجان وقلبي ينازعني �إلى قبر �أبيك ،ف�إذا خرجت فقلبي وجل م�شفق حتى
تحب
�أرجع خوف ًا من ال�سلطان وال�سعاة و�أ�صحاب الم�سالح .فقال :ياابن بكير �أما ّ
�أن يراك اهلل فينا خائف ًا؟ �أما تعلم �أنه من خاف لخوفنا �أظ ّله اهلل في ظل عر�شه،
وكان محدّثه الح�سين  gتحت العر�ش ،و�آمنه اهلل من �أفزاع يوم القيامة ،يفزع
النا�س وال يفزع ،ف�إن فزع و ّقرته وق ّوته المالئكة و�س ّكنت قلبه بالب�شارة» .
ا�س َت ْ�أ َذ ْنتُ َع َلى �أَ ِبي َع ْب ِد اللهَّ ِ َ gف ِق َيل ِلي ا ْد ُخ ْل،
َ
و«عنْ ُم َعا ِو َي َة ْب ِن َو ْه ٍب َق َالْ :
َفدَ َخ ْلتُ َف َو َج ْد ُت ُه ِفي ُم َ�ص ّال ُهَ ،ف َج َل ْ�ستُ َحتَّى َق َ�ضى َ�صال َتهَُ ،ف َ�سمِ ْع ُت ُه َوهُ َو ُي َن ِاجي
َر َّب ُه َوهُ َو َي ُق ُ
ولَ :ي َامنْ َخ َّ�ص َنا ِبا ْل َك َر َام ِةَ ،و َخ َّ�ص َنا ِبا ْل َو ِ�ص َّي ِةَ ،و َو َعدَ َنا َّ
ال�ش َف َاع َة،
َ
ا�س َت ْه ِوي ِ�إ َل ْي َناْ ،اغ ِف ْر ِلي
َو�أَ ْع َطا َنا ِع ْل َم َما َم َ�ضى َو َما َب ِق َيَ ،و َج َع َل �أ ْفئِدَ ًة ِمنَ ال َّن ِ
َولإخْ َوا ِني َو ِل ُز َّوا ِر َق ْب ِر �أَ ِب َي ا ْل ُح َ�س ْي ِن  gا َّل ِذينَ �أَ ْن َف ُقوا �أَ ْم َوا َل ُه ْم َو�أَ ْ�ش َخ ُ�صوا �أَ ْبدَ ا َن ُه ْم
َر ْغ َب ًة ِفي ِب ِّر َنا َو َر َجا ًء ِل َما ِع ْندَ َك ِفي ِ�ص َل ِت َناَ ،و ُ�س ُرور ًا �أَ ْد َخ ُلو ُه َع َلى َن ِب ِّي َك ،s
َو ِ�إ َجا َب ًة ِم ْن ُه ْم ل ْأم ِر َناَ ،و َغ ْيظ ًا �أَ ْد َخ ُلو ُه َع َلى َع ُد ِّو َنا� ،أَ َرادُوا ِب َذ ِل َك ر َِ�ض َ
اكَ ،ف َكافِهِ ْم
َع َّنا ِبال ِّر ْ�ض َو ِانَ ،وا ْكالهُ ْم ِبال َّل ْي ِل َوال َّن َهارَِ ،واخْ ُل ْف َع َلى �أَهَ الِيهِ ْم َو�أَ ْوال ِد ِه ُم ا َّل ِذينَ
يف ِمنْ
ا�ص َح ْب ُه ْمَ ،وا ْكفِهِ ْم َ�ش َّر ُك ِّل َج َّبا ٍر َعنِيدٍ َو ُك ِّل َ�ض ِع ٍ
َخ َّل ُفوا ِب�أَ ْح َ�س ِن ا ْل َخ َل ِفَ ،و ْ
َخ ْل ِق َك �أَ ْو َ�ش ِديدٍ َو َ�ش َّر َ�ش َي ِاط ِين ا ْل ِجنِّ َوالإ ْن ِ�سَ ،و�أَ ْع ِطهِ ْم َ�أ ْف َ�ض َل َما َ�أ َّم ُلوا ِم ْن َك ِفي
ُغ ْر َبتِهِ ْم َعنْ �أَ ْو َطانِهِ ْمَ ،و َما �آ َث ُرو َنا ِب ِه َع َلى �أَ ْب َنائِهِ ْم َو�أَهَ الِيهِ ْم َو َق َرا َباتِهِ ْم .ال َّل ُه َّم ِ�إنَّ
وج ُه ْم َف َل ْم َي ْن َه ُه ْم َذ ِل َك َع ِن ُّ
و�صِ �إ َل ْي َنا َو ِخالف ًا ِم ْن ُه ْم
ال�ش ُخ ِ
�أَ ْعدَ ا َء َنا َعا ُبوا َع َل ْيهِ ْم ُخ ُر َ
َع َلى َمنْ َخا َل َف َناَ ،فا ْر َح ْم ِت ْل َك ا ْل ُو ُجو َه ا َّل ِتي َق ْد َغ َّي َر ْت َها َّ
ال�ش ْم ُ�سَ ،وا ْر َح ْم ِت ْل َك ا ْل ُخ ُدو َد
وع َها
ا َّل ِتي َت َق َّل َب ْت َع َلى ُح ْف َر ِة �أَ ِبي َع ْب ِد اللهَّ ِ َ ،gوا ْر َح ْم ِت ْل َك ال ْأع ُينَ ا َّل ِتي َج َرتْ ُد ُم ُ
ال�ص ْر َخ َة ا َّل ِتي
َر ْح َم ًة َل َناَ ،وا ْر َح ْم ِت ْل َك ا ْل ُق ُل َ
وب ا َّل ِتي َج ِز َع ْت َو ْاح َت َر َق ْت َل َناَ ،وا ْر َح ِم َّ
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َكا َن ْت َل َنا .ال َّل ُه َّم ِ�إ ِّني �أَ ْ�س َت ْو ِد ُع َك ِت ْل َك الأ ْن ُف َ�س َو ِت ْل َك الأ ْبدَ انَ َحتَّى ُت َوا ِف َي ُه ْم َع َلى
ا ْل َح ْو ِ�ض َي ْو َم ا ْل َع َط ِ�ش» .
و�أردف �سماحته قائ ًال� :أقول ـ ولي�س من باب الفتيا ـ:
ي�ستفاد من هذه الرواية وغيرها من الروايات ال�شريفة ـ وهي كثيرة ـ �أن
الدعاء لز ّوار الإمام الح�سين gمن الم�ستح ّبات ،مطلق ًا �أو في خ�صو�ص
حجة.
ال�صلوات ،لأن عمل المع�صوم ّ
و�أ ّكد � :Kإن م�س�ؤولية �أهل العلم خا�صة في �شهري محرم و�صفر �أن
يلتزموا بنهج الإمام الح�سين  gفي تبيين الحقّ واجتناب كتمان الحقّ ،
كل ح�سب قدرته وطاقاته ،وعليهم �أن يحذروا من اللعب بالدين ،وهذا الأمر
يتو�سلوا �إلى اهلل تعالى
ب�أيديهم .ففي �شهر محرم و�شهر �صفر على �أهل العلم �أن ّ
ويطلبوا منه التوفيق في العمل على تبيين الحقّ وترك كتمانه ،و�أن يطلبوا من
الإمام الح�سين  gومن الإمام المهدي� fأن ت�شملهم رعايتهما ب�أن يو ّفقوا
للعمل على تبيين الحق وعدم كتمانه ،و�أن يكونوا ك�أبي ذر الغفاري الذي ب ّين
الحق ولم يكتمه فك ّلفه ذلك �أن ُنفي ومات من الجوع ،حيث لم يكن عنده حتى
قر�ص واحد من الخبز.
�أما غير �أبي ذر كزيد بن ثابت فقد خ ّلف بعد موته الكثير والكثير من الأموال
ك�سروه بالف�ؤو�س وذلك لأنه كتم الحقّ بعدم ن�صرته
والأمالك والذهب بحيث ّ
موالتنا فاطمة الزهراء  cعندما دعته � cإلى ن�صرتها بعد �أحداث ال�سقيفة.
�إن �أباذر عا�ش فقير ًا ومات جائع ًا لي�س لأنه كان ي�ص ّلي �أو لأنه كان يبكي في
�صالة الليل �أو لأنه كان ي�صوم ،بل �إن �سبب نفيه عن بلده وعي�شه فقير ًا وموته من
الجوع هو لأنه لم يكتم الحق .فهنيئ ًا لمن يكون ك�أبي ذر.
وختم المرجع ال�شيرازي Kكلمته بقوله� :أ�س�أل اهلل تعالى ببركة موالنا
أخ�ص في �شهري محرم
الإمام المهدي � fأن يو ّفقنا للعمل بم�س�ؤوليتنا بال ّ
و�صفر و�أن نتح ّمل الم�شاكل في ذلك ون�صبر على الم�صاعب.

نفحات خبرية

ذكری استشهاد اإلمامین

الجواد و الباقرc

المجال����س كالتالي :تالوة ّ
معط���رة من �آي الذكر الحكيم ،وقراءة زي���ارة الإمام الجواد
بيت �سماحة المرجع ال�شيرازيK
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بمنا�سبة ذك���رى ا�ست�شهاد الإم���ام محمد الجواد واالمام الباق���ر� ،cأقام بيت
المرج���ع ال�شي���رازي Kبمدينة ق���م المقد�سة ،مرا�س���م العزاء ،ب�إقام���ة مجال�س الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد ح�سن �أحمدي تط ّرق فيها حول الإمامة والمقام العلمي لأهل
ح�ضرها العلماء ،والف�ضالء ،وطالب الحوزة العلمية ،وجمع من الم�ؤمنين والموالين البيت وف�ضائلهم ومناقبهم .bو�إقامة عزاء اللطم وقراءة الق�صائد ال�شجية والمراثي
باللغتين العربية والفار�سية بم�شاركة عدد من الرواديد الح�سينيين.
لأهل البيت.b

ارتق���ى المنبر الح�سين���ي ال�شريف في ه���ذه المجال�س الخطب���اء الأفا�ضل :حجج
الإ�س�ل�ام والم�سلمي���ن ال�سي���د رجائي ،وال�شي���خ باقي ،وال�شي���خ �أمين���ي ،وال�شيخ �سالم
الترابي ،وال�سيد �أحمد الأ�صفهاني ،وال�شيخ �سعيد ال�سعيدي ،وال�شيخ جوانمرد ،وال�شيخ
مازن التميمي وذكروا جوانب من �سيرة الإمامين ،cوعلمهما ،ومكارم �أخالقهما ،وما
جرى عليهما من الظلم والأذى من �سالطين بني العبا�س لعنة اهلل عليهم.

الح�سينية الكربالئية بمدينة �أ�صفهان

بمنا�سبة ذكرى ا�ست�شهاد الإمام الجواد� gأقامت هيئة الإمام الجواد gمجال�س
الع���زاء لمدّة ث�ل�اث ليالي في الح�سيني���ة الكربالئية بمدينة �أ�صفه���ان ،وكانت فقرات

ح�سينية الر�سول الأعظم nفي الكويت

بمنا�سب���ة ذك���رى ا�ست�شهاد الإم���ام الجواد واالم���ام الباقر�cأقام���ت ح�سينية
الر�س���ول الأعظ���م sف���ي دولة الكوي���ت مجال�س العزاء لم���دّة ع�شر ليال���ي ،وكانت
ه���ذه المجال�س تبت���د�أ بتالوة ّ
معطرة من �آيات القر�آن الكري���م ،ثم محا�ضرات دينية
لحج���ة الإ�س�ل�ام والم�سلمين ال�سيد جا�س���م الطويرجاوي تط ّرق فيه���ا حول الإمامة.
ّ
وف���ي الختام �أقيم عزاء اللطم وقراءة الق�صائد الحزينة بم�شاركة الرادود الح�سيني
وتم عر�ض ه���ذه المجال�س على اله���واء مبا�شرة عبر قناة
الح���اج جليل الكربالئ���يّ .
الأنوار الف�ضائية.

بيت �سماحة المرجع ال�شيرازيK

ح�سينية الر�سول الأعظم sفي الكويت

بيت �سماحة المرجع ال�شيرازيK

الح�سينية الكربالئية في �أ�صفهان
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المرجع ال�شيرازي :Kمن يعرقل ال�شعائر الح�سينية �أو ي�شكّك فيها يحرق تاريخه بيديه
توافدت الجماهير الم�ؤمنة في م�ساء يوم الخمي�س الموافق للعا�شر من �شهر
مح ّرم الحرام  1432للهجرة (ليلة الحادي ع�شر من مح ّرم) على بيت �سماحة
المرجع الديني الكبیر �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي ،K
لتقديم التعازي بمنا�سبة عا�شوراء وليلة الوح�شة (ليلة ُغربة �أهل البيت bبعد
ن�صها الكامل:
ا�ست�شهاد الإمام الح�سين  ،)gف�ألقى �سماحته كلمة ق ّيمة� ،إليكم ّ
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ّ
عظم اهلل �أجورنا و�أجوركم بم�صابنا بالإمام �أبي عبداهلل الح�سين gوجعلنا
و�إياكم من الطالبين بث�أره مع ولده الإمام المهدي من �آل محمد.f
ورد في الخبر في كامل الزيارات �أنّ ال�سيدة الحوراء زينب hفي اليوم الحادي
ع�شر من �شهر محرم الحرام كانت ت�س ّلي الإمام زين العابدين  gبعد ا�ست�شهاد
الإمام الح�سين  gوتحدثه بالعهد الذي �أخذه اهلل على �أهل البيت  - bوالحال
�أ ّنه كان عالم ًا بما جرى وما �سيجري �أكثر منها ولكن حديثها كان من باب التذكير
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ال الإخبار ،-ومن �ضمن الأمور التي نقلتها له قول النبي  :sوين�صبون لهذا الطف
علم ًا لقبر �أبيك �سيدال�شهداء  ،gاليدر�س �أثره ،وال يعفو ر�سمه(.) 1
وب ّين �سماحته معنى (الطف) وقال :الطف �إ ّما ا�سم لكربالء �أو ا�سم لخ�صو�ص
البقعة التي ا�ست�شهد فيها الإمام الح�سين  gمع �أهل بيته و�أ�صحابه يوم العا�شر من
�شهر محرم �سنة  61للهجرة ،نعم الطف لغ ًة( ) 2هي الكيل الذي لم يكمل مقداره
ولكن من المقرر �أن يكمل ،ففي الأخبار المتواترة معنى �أو �إجما ًال �أنّ ق�ضية الإمام
الح�سين  gلم تنته بل هي م�ستمرة �إلى �أن يظهر الإمام الحجة fوينتقم لدم
�سيدال�شهداء  ،gوفي بع�ض الأخبار �أنها �ست�ستمر �إلى يوم القيامة.
وبما �أنّ الح�ضور من �أهل الف�ضل وفيكم المثقفون والأ�ساتذة والمفكرون لذا
ينبغي لكم تراجعوا الم�صادر لتعرفوا حقيقة عا�شوراء وتالحظوا كلمات الإمام
ال�صادق  gفي �إحياء ال�شعائر الح�سينية.

وع ّقب �سماحته قائ ًال� :إنّ مقام من يحي �إحدى ال�شعائر �أرفع ممن ي�شارك في
حرب م�شروعة تحت قيادة �إمام مع�صوم � gأو تالي تلو المع�صوم gكالقتال بين
يدي ر�سول اهلل  sب�إخال�ص و ُيقتل يقال له :مت�شحط ًا بدمه في �سبيل اهلل ،علم ًا �أنّ
من المت�شحطين بدمائهم في �سبيل اهلل هم �أ�صحاب النبي  sالذين قاتلوا معه
في بدر و�أُحد ب�إخال�ص �إلى �أن ا�ست�شهدوا بين يديه  ،sومنهم �أي�ض ًا الذين قاتلوا
بين يدي �أميرالم�ؤمنين  gفي حروبه الدفاعية ب�إخال�صه حتى ا�ست�شهدوا.
وال يخفى �أنّ الإمام ال�صادق  gملتفت �إلى كالمه ،فمن ال يقا�سون بالمع�صوم
 gك�أ�ساتذة الحوزة والجامعة لما ي�س�ألون عن كالمهم ،يقولون� :إننا ملتفتون
المت�شحط بدمه في �سبيل اهلل) يعد من
�إلى ما قلناه ،لذا فقوله (:gما ال يناله
ّ
الخ�صائ�ص الح�سينية التي ربما لم تذكر في كتب الخ�صائ�ص ،وحري بكم وفيكم
�أهل العلم والمثقفون �أن تتبعوا الخ�صائ�ص وتكتبوا عنها.
فقد كتب الأخ المرجع الراحل �أعلى اهلل درجاته بع�ض الخ�صائ�ص في الفقه
بمنا�سبة ما ،ونقل ابن الأخ الفقيه ال�سيد محمد ر�ضا  vفي بع�ض محا�ضراته
بع�ضها ،ومع ذلك فحتى اليوم لم تجمع الخ�صائ�ص الموجودة في كتاب كامل
الزيارات وحده.
بالطبع لي�س المراد �أنّ مقام الإمام الح�سين � gأعظم من مقام النبي
و�أميرالم�ؤمنين وال�سيدة الزهراء و�أخيه الإمام الح�سن  ،bبل �إنّ من �إفختار الإمام
الح�سين � gأنه كان حامي ًا لدين النبي  ،sلذا قال� :gأ�سير ب�سيرة جدّي و�أبي
علي بن �أبي طالب  ،) 3( gوفي مو�ضع �آخر قال  :gجدّي خير م ّني ،و�أبي خير
م ّني ،و�أ ّمي خير م ّني ،و�أخي خير م ّني(  ،)4و�إنما المراد �أنّ اهلل اخت�ص الإمام
الح�سين  gبخ�صائ�ص من دون بقية المع�صومين . b
وفي ال�سياق نف�سه ذكر �سماحته رواية �أخرى تب ّين عظمة مقام من يحيي
ال�شعائر الح�سينية ،وقال:
ورد في كتاب كامل الزيارات الجدير بالإن�سان �أن يد ّقق في كل كلمة من
كلماته ال �أن يقت�صر على مطالعة رواياته �سرد ًا ،ومع الأ�سف نجد في بع�ض البالد
الإ�سالمية �أنهم ينقلون عن الكثير من الكتب بما فيها كتب غير الم�سلمين ولكنهم
قلي ًال ما ينقلون عن هذا الكتاب �أو ال ينقلون عنه �أ�ص ًال ،والحال �أنّ جماعة من
محدثي ال�شيعة وعلمائهم عدّوه من �أ�صح الكتب بما في ذلك كتاب الكافي ال�شريف،
فهو خال�صة عمر �أ�ستاذ ال�شيخ المفيد(ر�ضوان اهلل عليهما) المدفون �إلى جنب
ال�شيخ المفيد على بعد �أمتار من قدمي الإمامين الجوادين .h
فقد ورد في كتاب الكامل �أنّ الإمام ال�صادق gقال �أي�ض ًا في حق من يحي
�إحدى ال�شعائر �أنّ ملك ًا يناديه بالثواب العظيم بحيث �إنه لو �سمع :مقالته لأقمت
عمرك عند قبرالح�سين( ،) 5والحال �أنّ الإقامة عند قبر الإمام الح�سين  gلي�س
بال�سهولة التي هي عليه اليوم.
ونف�س الإمام ال�صادق  gي�أمر البع�ض قائ ًال :ثم تمر ب�إزاء القبر وقل� :صلى
اهلل عليك يا �أبا عبداهلل� ،صلى اهلل عليك يا �أبا عبداهلل� ،صلى اهلل عليك يا �أبا
عبداهلل ،فقد تمت زيارتك(  ،)6لذا كان الزائر يزور عن بعد وين�صرف.
وربما يكون الجمع بين الخبرين �أنّ الزائر لو علم المقام الرفيع الذي �أعده اهلل
ع ّز وج ّل له لهانت عنده تمام الم�شاكل التي يالقيها في طريق الإمام الح�سين . g
وفي الخبر �أنّ الإمام الهادي  gمر�ض �أيام �إقامته في �سامراء -وربما كان
في �أيام المتوكل -ف�أعطى لأحد �أ�صحابه ما ًال و�أمره ب�أن يبعث به �أحد الأ�شخا�ص
�إلى كربالء ليدعو له عند قبر الإمام الح�سين  ،gكما روى �أبو ها�شم الجعفري
حيث قال« :دخلت على �أبي الح�سن علي بن محمد  bوهو محموم عليل ،فقال لي:
يا�أبا ها�شم ابعث رج ًال من موالينا �إلى الحائر يدعو اهلل لي ،فخرجت من عنده
فا�ستقبلني علي بن بالل ف�أعلمته ما قال لي و�س�ألته �أن يكون الرجل الذي يخرج،
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فقال :ال�سمع والطاعة ولكنني �أقول� :إنه �أف�ضل من الحائر �إذ كان بمنزلة من في
الحائر ،ودعا�ؤه لنف�سه �أف�ضل من دعائي له بالحائر ،ف�أعلمته  gما قال ،فقال
لي :قل له كان ر�سول اهلل � sأف�ضل من البيت والحجر وكان يطوف بالبيت وي�ستلم
يحب �أن ُيدعى فيها في�ستجيب لمن دعاه ،والحائر
الحجر و�إن هلل تعالى بقاع ًا ّ
منها»(.)7
ولعل ذلك كان في عهد المتوكل حيث لم يكن كل �أحد يقبل الذهاب للزيارة،
ومع ذلك يبعث الإمام الهادي  gمن يدعو له عند قبر الإمام الح�سين ،gفهو
يعلم ماذا تعني زيارة الإمام الح�سين � ،gأ ّما نحن فال نعلم ماذا تعني زيارته ،بل
�إنّ علمائنا ج ّهال بالإمام الح�سين ،gوما ن�سمعه اليوم من البع�ض يدل على غاية
في الجهل.
بعدها تط ّرق المرجع ال�شيرازي Kفي كلمته �إلى الحديث عمن يحارب
ال�شعائر الح�سينية �أو ي�سعى في عرقلتها �أو منعها �أو الت�شكيك فيها وقال:
بعد �أن �أ�شرنا �إلى ثواب �إحياء ال�شعائر لنرى كيف تعامل اهلل ع ّز وج ّل ور�سوله
 sمع �أعداء الإمام الح�سين  gففي تف�سير الإمام الع�سكري � gأنّ ر�سول اهلل
 sقال -ولعل ذلك كان قبل والدة الإمام الح�سين � :gأال ولعن اهلل قتلة الح�سين
 ،gومحبيهم ،ونا�صريهم ،وال�ساكتين عن لعنهم(  ،)8ولم �أر �أو �أ�سمع �أنّ ذلك ورد
في غير ق�ضية الإمام الح�سين  gبحيث �إنّ ر�سول اهلل  - sالذي الينطق عن
الهوى -يلعن ال�ساكت عن اللعن.
بالطبع �إطالق الحديث ي�شمل من ال يلعن قاتل الإمام الح�سين  gكابن العربي
الذي ادعى الإحتياط في لعن يزيد ،ومن ي�سكت عن اللعن ،والذي يحارب ال�شعائر
الح�سينية �أمثال المتوكل العبا�سي.
و�أ�ضاف �سماحته� :إنّ المتوكل العبا�سي -عا�شر ملوك بني العبا�س الذي ت� ّأ�سى
بجدّه هارون -فمنع زيارة الإمام الح�سين  ،gنعم في عهد الم�أمون والمعت�صم
رفع الحظر عن الزيارة لأغرا�ض �سيا�سية منها ت�سكين غ�ضب النا�س الذين �سخطوا
عليهم لقتل الإمام الر�ضا  ،gلذا كان النا�س يفدون لزيارة الإمام الح�سين g
و�صارت مدينة كربالء عامرة.
على كل فقد حكم المتوكل العبا�سي مدة �إحدى ع�شرة �سنة تع ّر�ض فيها الكثير
�إلى �أ�شد �أنواع العذاب جراء زيارة الإمام الح�سين  gحيث ُمنعت فيها الزيارة ،بل
�أُعلن من قبل المتوكل العبا�سي �أنّ من يزور الإمام الح�سين  gيودع في(ال ُمطبق)
وهو �سجن تحت الأر�ض فيه بئر عميق اليرى فيه النور ،والذي يودع هذا ال�سجن ال
ُي�سئل عنه �سواء عا�ش �أو مر�ض �أو مات ،ومن يعتر�ض من ال�سجناء على �سوء المعاملة
كان يع ّلق من رجليه �أو يديه داخل البئر �أيام ًا طويلة.
وفي بع�ض التواريخ� :أنّ المتوكل لما مات و ُفتحت �أبواب ال�سجن ُعثر على بع�ض
ال�سجناء وقد ّ
غطى ال�شعر تمام بدنهم حتى �صاروا كالحيوانات ...ومع ذلك لم
يتخ ّل ز ّوار الإمام الح�سين  gعن الزيارة.
و�أردف �سماحته� :شاء اهلل ع ّز وج ّل �أن تقام �شعائر الإمام الح�سين gمهما
كان الثمن ،وبالرغم من ذلك نجد �أنّ البع�ض جراء بع�ض التفجيرات يفتي بحرمة
الذهاب �إلى كربالء والعياذ باهلل ،ففي زيارة الإمام الر�ضا  gيموت الكثير على
م ّر ال�سنة في الحوادث المختلفة ،وقد قر�أت في مو�ضع ما �أنّ الذين يتوفون في زيارة
الإمام الر�ضا  gخالل �سنة يبلغ عددهم الألوف ،فهل ينبغي على ذلك الإفتاء
بحرمة الذهاب �إلى زيارة الإمام الر�ضا  g؟!
ونف�س المتوكل -الذي ورد عن �أميرالم�ؤمنين  gفي خبر له في �أحوال حكام
بني العبا�س� ،أن قال :وعا�شرهم �أكفرهم -ي�ص ّرح ابن العربي في كتابه( الفتوحات
المكية) �أنّ مجموعة من الحكام كانت لهم الخالفة الظاهرية والباطنية ،منهم
ر�سول اهلل ... sومنهم المتوكل العبا�سي(،)9ولعمري يريد ابن العربي بقوله هذا
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�إغواء من؟ علم ًا �أنّ الكثير قد انخدعوا به ،ولكن هل �أنهم معذورون؟
ففي الوقت الذي يلعن ر�سول اهلل sال�ساكت عن لعن قتلة الإمام الح�سين
 gي�ص ّرح ابن العربي �أنّ المتوكل خليفة اهلل ظاهر ًا وباطن ًا،بل يعذر ابن العربي
يزيد لقتله االمام الح�سين  gويقول (ان يزيد قتله -بحق-ب�سيف جده)( )10لذا
الينبغي اال�ستغراب من �إعرا�ض الكفار -الذين يبلغ عددهم اليوم على الأقل خم�سة
مليارات وفيهم المثقفون والعلماء -عن الإ�سالم ،لأنّ الإعالم الم�ض ّلل يعر�ض لهم
�أمثال المتوكل على �أنهم خلفاء اهلل ع ّز وج ّل ظاهر ًا وباطن ًا.
على كل فقد �أبى اهلل تعالى �إ ّال �أن يعاقب من يحارب ق�ضايا الإمام الح�سين
gولكن بع�ضهم يالقون عقابهم في الدنيا وه�ؤالء ي�سهل �أمرهم لأنّ الدنيا في يوم
ما تنتهي� ،أ ّما الذين ي�ؤخر عقابهم للآخرة والعياذ باهلل في�صعب �أمرهم لأنّ عالم
الآخرة عالم البقاء.
ونقل �أي�ضا فقال :في �سنة(1375هـ) قبل �سبع وخم�سين �سنة بالدقة ق�ضيت

يحاربها واحدة تلو الأخرى ،ف�أين هو البهلوي؟
و�أين �شرطته الذين كانوا ي�أتمرون ب�أمرته بحجة �أنّ الم�أمور معذور؟!
و�أين �صار المعزّون الذين �أحيوا ال�شعائر الح�سينية؟
}فريق في الجنة وفريق في ال�سعير{( .)12
مف�صلة ي�شكون
وقد كتب لي قبل �أيام البع�ض من بع�ض البالد المجاورة ر�سالة ّ
فيها من حكومتهم التي حددت �إحدى ال�شعائر بوقت خا�ص ،فقد يت�س ّنى لهم بالقوة
وبط�ش ال�سالح �أذى المعزّين ،ولكن هل يمكن �أن تمحى �شعائر الإمام الح�سين g؟
فلو �أنّ �شعائر الإمام الح�سين gتمحى بالقوة لمحاها يزيد وهارون العبا�سي،
وقد حارب البعثيون ال�شعائر الح�سينية ثالثين �سنة واهلل �أعلم كم هم الذين قتلوا
وع ّذبوا من �أجل ال�شعائر؟ وكم من الدماء �أُريقت من �أجل ذلك؟
ومازالت �إلى اليوم تكت�شف المقابر الجماعية في العراق ...ومع ذلك �أين هم
البعثيون؟

�شهر محرم الحرام في مدينة م�شهد المقدّ�سة ،وفي �صباح اليوم العا�شر ذهبت
لزيارة الإمام الر�ضا ،gولما دخلت ال�صحن ال�شريف( �صحن العتيق) وكانت
الدولة في تلك ال�سنة قد منعت �إحدى �شعائر الإمام الح�سين ،gولم يكن من
العادة �آنذاك �أن يكون في حرم الإمام الر�ضا� gسوى �شرطي واحد ،لكنني ر�أيت
�صباح يوم العا�شر العديد من ال�شرطة قد انت�شروا في ال�صحن ،ولما �س�ألت عن
ال�سبب في تجمعهم ،قيل لي� :إنّ البع�ض يريدون �أن يقيموا ال�شعيرة الممنوعة،
وفج�أة �أقبل مجموعة من المعزّين ولعلهم يبلغون الألف وهم يهتفون برفيع
�أ�صواتهم :ح�سين...ح�سين ...وهاجموا ال�شرطة فالذ ال�شرطة بالفرار ،ثم �أقام
المعزّون ال�شعيرة وتفرقوا.
فياترى �أين �صارت تلك الدولة التي منعت �شعائر الإمام الح�سين gو�أين
�شرطتها؟
و�أين �صار المعزّون؟
الجواب كما يقول اهلل تعالى}:فريق في الجنة وفريق في ال�سعير{(.) 11
كما �أني ر�أيت �صورة للبهلوي الأول في �صحيفة( الإطالعات) وقد تقدّم �أمام
المعزين ُملطخ ًا جبهته بالطين ،ثم عدا على �شعائر الإمام الح�سين gو�أخذ

فقد نقل لي البع�ض �أنّ عدد القائمين بال�شعائر قبل ثالثين �سنة لو �ضربناهم
في ثالثين ف�إن عددهم �سنة �سقوط البعثيين يفوق عددهم بثالثة �أ�ضعاف ،ف�ض ًال
عن انت�شار �شعائر الإمام الح�سين gفي العالم ،ففي �إ�ستراليا -قبل ثالثين �سنة-
لم تكن هناك ح�سينية� ،أ ّما اليوم فتوجد فيها العديد من الح�سينيات ،وكذا الأمر
في بقية بقاع العالم بل وبالقرب من البيت الأبي�ض هناك ح�سينية.
ثم ما قال حفظه اهلل :في الفقه �أنّ من المحرمات �أن يخم�ش الإن�سان وجهه
لموت عزيز له ،وقد ذكرت في الر�سائل العملية حرمة و كفارة هذا العمل ،ولكن
خم�ش الوجه في عزاء الإمام الح�سينgمن الم�ستحبات ،ف�أي �إ�ستثناء هذا بحيث
�إنّ الحرام ي�صير م�ستحب ًا بل وفي بع�ض الأحيان ي�صير واجب ًا كفائي ًا �أو عيني ًا؟!
وقد قر�أت في كتاب �أعيان ال�شيعة الجزء العا�شر �أنه قبل ما يقارب ثمانين
�سنة لما انت�شر في النجف الأ�شرف بع�ض الكالم ب�أنّ ال�شعائر غير جائزة �أ�صدر
الميرزا النائيني قد�س �سره فتواه ال�شهيرة -وتبعه تالمذته وتالمذة تالمذته �إلى
عهدنا الراهن حيث �أيد الكثير من الفقهاء العظام الفتوى ومنهم الوالد و الأخ
الراحل قد�س �سر هما ،وقد جيء لي بالفتوى قبل �سنين و�أفتخر �أنني �أيدت فتواه
 -vوقد �شاع في النجف �آنذاك �أنّ الم�ؤيدين لل�شعائر ي�س ّمون بالعلويين ،بينما �صار
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المخالفون لل�شعائر ُيدعون بالأمويين ،ونف�س كاتب المقالة المطبوعة هناك يقول:
وكنت من الأمويين.
وال�س�ؤال هنا :ما الذي قاد هذا الكاتب �إلى الت�صريح بذلك ،ويجعله يحرق تاريخه
بيده؟!
الجواب� :إنها من خ�صائ�ص ق�ضية الإمام الح�سين . g
عيني فتحتهما في هذا الطريق...
و�إنني �أ�شكر اهلل تعالى على �أنني منذ �أن فتحت ّ
ّ
طريق �أهل البيت  bولم �أ�صغ لكالم الآخرين..وال �أن�سى �أنني كنت برفقة الوالد
 vفي اليوم الثامن من محرم قبل �أكثر من خم�سين �سنة ،و هو يدخل حرم الإمام
الح�سين  gتل ّقاه �أحدهم وقال له �أمام الملأ :هل يجوز لب�س ال�سواد على الإمام
الح�سين g؟
وكان ذلك ال�شخ�ص يرى �أنّ الوالد  vالب�س ال�سواد ولكن لأنّ �أحدهم ول�شبهة
ما كان ي�شكك في جواز لب�س ال�سواد ق�صد الوالد  vلي�س�أل منه ،ف�أجابه الوالد v

قائ ًال :نعم يجوز.
فقال الرجل :فالن -وقد ذكر ا�سم �أحدهم -يح ّرم؟
فتوقف الوالد  vوت�أمل لحظات ثم قال بكل لطافة :ر�أيت من اليقل عن هذا
ال�شخ�ص الذي تذكره علم ًا وتقوى كان يلب�س ال�سواد على الإمام الح�سين. g
و�أ ّكد � :Kأنّ ق�ضية الإمام الح�سين  gتحرق ت�أريخ الإن�سان اذا ت�صرف �سلب ًا
معها لذا ينبغي �أن ال نخدع ببع�ض الكلمات البراقة بحيث يبلغ الأمر بال�شخ�ص �أن يكتب
بيده �أنه كان من الأمويين.
روي ابن رياح قال :لقيت رج ًال �أعمى قد ح�ضر قتل الح�سين  gف�سئل عن ذهاب
ب�صره قال كنت عا�شر ع�شرة غير �أنى لم �أ�ضرب ولم �أرم ،فلما رجعت �إلى منزلي
و�صليت ف�أتاني �آت في منامي ،فقال� :أجب ر�سول اهلل sفقلت :ما لي وله فاخذني
يقودني �إليه ف�إذا هو جال�س في �صحراء حا�سر عن ذراعيه �آخذ بحربة وملك قائم بين
يديه وفي يده �سيف من نار فقتل �أ�صحابي فكلما �ضرب �ضربة التهبت �أنف�سهم نارا
فدنوت وجثوت بين يديه وقلت ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل فلم يرد علي ومكث طوي ًال،
ثم رفع ر�أ�سه وقال :يا عبد اهلل انتهكت حرمتي وقتلت عترتي ولم ترع ح ّقي.
فقلت :يا ر�سول اهلل واهلل ما �ضربت ب�سيف وال طعنت برمح وال رميت ب�سهم ،قال:

�صدقت ولكنك ك ّثرت ال�سواد ُادن م ّني فدنوت ،ف�إذا ط�شت مملوء دم ًا ،فقال :هذا دم
ولدي الح�سين فكحلني منه فانتبهت ال �أرى �شيئ ًا(.) 13
وختم المرجع ال�شيرازي  Kكلمته مخاطب ًا الح�ضور وجميع الم�ؤمنين
والم�ؤمنات� :إنني وانطالق ًا من واجبي ال�شرعي �أ�شكركم على �إقامتكم العزاء في الأيام
الع�شرة الأولى من المح ّرم ،و�أ�شكر كل الم�ؤمنين والم�ؤمنات في جميع نقاط العالم
على �إقامتهم العزاء الح�سيني وال�شعائر الح�سينية وما تع ّر�ضوا له من الأذى في ذلك
وتح ّملوا الم�شاكل التي ال تعادل الم�شاكل التي تح ّملها الم�ؤمنون في زمن الإمام ال�صادق
والإمام الهادي  hمن قبل �سالطين بني �أمية وبني العبا�س ،و�أدعوا لكم ولهم ب�أن يديم
اهلل تعالى هذا الفخر وهذه العزّة وهذه الف�ضيلة وهي �إقامة ال�شعائر الح�سينية التي
فيها خير الدنيا والآخرة� ،أ�س�أله تبارك وتعالى �أن يديمها عليكم وعلى جميع الم�ؤمنين
والم�ؤمنات ،و�أن يجعلها في ذر ّيتكم وذر ّية جميع الم�ؤمنين والم�ؤمنات.
و�ص ّلى اهلل على مح ّمد و�آله الطاهرين
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() 2ل�سان العرب ج� 9ص.222
() 3مناقب �آل �أبي طالب ج� 3ص.241
() 4عوالم الإمام الح�سين� gص.246
() 5كامل الزيارات �ص 288ح.445
( )6كامل الزيارات �ص 244ح.362
( )7عوالم الإمام الح�سين� gص 598ح.5
( )8مناقب �آل �أبي طالب ج� 2ص.110
() 9الفتوحات المكية ج� 2ص6
()10في�ض القدير �شرح الجامع ال�صغير ج� 5ص313
(�)11سورة ال�شورى.7:
(�) 12سورة ال�شورى.7:
() 13مثير الأحزان �ص.80
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العـــالـم يحــيي ذكری عاشوراء
بيت �سماحة المرجع ال�شيرازيK

كما هو معهود في كل عام �أقيمت مجال�س العزاء على م�صاب �أبي عبد اهلل الح�سين gفي بيت �سماحة المرجع ال�شيرازي Kبمدينة قم المقد�سة لمدّة
ثالثة ع�شر يوم ًا ،حيث كانت المجال�س في ال�صباح باللغة الفار�سية ،وع�صر ًا باللغة العربية ،بح�ضور جمع من العلماء ،والف�ضالء ،وطالب الحوزة العلمية ،وجمع
من الم�ؤمنين و الهيئات والمواكب الح�سينية.
أخ�ص ما ح ّل بعترته
ف���ي هذه المجال�س الح�سينية تح���دّث الخطباء الأفا�ضل عن �سيرة الإمام الح�سين ،gوذكروا جوانب من مظلومي���ة �أهل البيت ،bبال ّ
الطاه���رة bف���ي العا�شر من المح ّرم �سنة  61للهجرة في �أر�ض كربالء ،وهي الجريمة الكبرى التي ارتكبها �أع���داء اهلل و�أعداء ر�سوله بقتلهم ريحانة النبي s
موالنا الإمام الح�سين .g

بيت �سماحة المرجع ال�شيرازيK
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نفحات خبرية
المرجع ال�شيرازي  Kحافي القدمين

بمنا�سب���ة ذكرى واقعة عا�شوراء ،وفي �صباح اليوم العا�شر من مح ّرم الحرام  1432للهج���رة خرج �سماحة المرجع ال�شيرازي Kحافي القدمين متوجه ًا نحو
بيته المك ّرم للح�ضور في مجل�س العزاء الح�سيني ،وذلك برفقة ال�سادة الكرام من الأ�سرة ال�شيرازية ،والف�ضالء من مكتب �سماحته و جمع من الم�ؤمنین ،معربا عن
جزعه وحزنه وت�أ ّلمه لم�صائب �سبط ر�سول اهلل sموالنا الإمام الح�سين g

محرم في قم المقد�سة
�إحياء ليلة الحادي ع�شر من ّ

�أحي���ا مكت���ب �سماحة المرج���ع ال�شي���رازي Kبمدينة ق���م المقد�سة ليلة
الح���ادي ع�شر من �شهر مح ّرم الحرام الت���ي ت�س ّمى بليلة (الوح�شة) ،حيث خرج
الحا�ضرون في موكب عزاء �إلى �أز ّقة و�شوارع المدينة المقد�سة قا�صدين المرقد
الطاه���ر لموالتنا فاطمة المع�صوم���ة بنت الإمام الكاظ���م .cو�شارك في هذا
الموك���ب ال�سادة الكرام من الأ�س���رة ال�شيرازية ،والعلم���اء والف�ضالء من مكتب
�سماحة المرجع ال�شيرازي Kوجمع من الم�ؤمنين.

موكب الفداء والت�ضحية لأهالي كربالء بقم

تخلي���د ًا لبطوالت �أ�صح���اب الإمام �سي���د ال�شهداء gالأوفي���اء الأخيار في
ملحم���ة الطف الخالدة� ،أقام �أهالي كربالء المقيمي���ن بقم المقد�سة وبم�شاركة
ع���دد كبي���ر من الإخ���وة الإيرانيي���ن موكب الف���داء ،حي���ث خرجوا ليل���ة العا�شر
م���ن محرم الح���رام �إلى �شوارع ق���م المقد�سة وه���م يرتدون الأكف���ان ويهتفون:
«حيدر،حيدر» و«واح�سين،واح�سي���ن» .وبعد �أن طاف الموكب في �شوارع المدينة
ح�ض���ر الم�شاركون في���ه في ال�صح���ن ال�شريف لمرق���د موالتنا ال�سي���دة فاطمة
المع�صوم���ة hو�أقام���وا الع���زاء .و�شارك ف���ي هذا الموك���ب الكثير م���ن مح ّبي
وموالي �أهل البيت ،hكان ف���ي مقدمتهم بع�ض م�س�ؤولي مكتب �سماحة المرجع
ال�شيرازي.K
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نفحات خبرية
حوزة الزهراء gالن�سوية بقم المقد�سة

�أقامت حوزة ال�سيدة فاطمة الزهراء hالن�سوية ،مجل�س عزاء ح�سيني ،في
مق ّرها بقم المقد�سة ،ح�ضره طالبات و�أ�ساتذة الحوزة وجمع من الم�ؤمنات.
ابت���د�أ برنام���ج المجل����س بتوزيع هداي���ا تقديري���ة على جمع م���ن الطالبات
النا�شطات ف���ي المجال الثقافي .بعده���ا كانت كلمة لإح���دى مد ّر�سات الحوزة،
وبعده���ا ق���ر�أت العلوية الفا�ضل���ة ال�شيرازية مجل����س عزاء .ثم اختت���م المجل�س
مخ�ص�ص لم�س���ح الدموع،
بتوزي���ع علب���ات ثقافية فيها كت���اب ،ومنديل الدمع���ة ّ
ون�شرة ت�ضمنت موا�ضيع حول البكاء على م�صاب الإمام الح�سين gوف�ضيلته،
مخ�ص�صة للأطفال.
وقبعات �سوداء ّ

الح�سينية الكربالئية بالأهواز

بحل���ول �شه���ر مح��� ّرم الح���رام ،وكال�سن���وات ال�سابق���ة� ،أقام���ت الح�سينية
الكربالئي���ة في مدين���ة الأهواز مجال����س العزاء لم���دّة ثالثة ع�ش���رة ليلة ،وكان
المجل����س العرب���ي لف�ضيلة ال�شي���خ الحاج �ص���ادق جهرمي ،والمجل����س الفار�سي
لف�ضيل���ة ال�شي���خ بور ه���ادي .و�شارك في �إقامة ع���زاء اللطم عدد م���ن الرواديد
الح�سينيي���ن .وح�ض���ر ه���ذه المجال�س جم���ع غفير م���ن الم�ؤمني���ن والعديد من
الهيئات الدينية والح�سينية.

ح�سينية دار الح�سين gفي يزد

�أقيم ف���ي ح�سينية دار الح�سي���ن gبمدينة يزد مجال�س الع���زاء الح�سيني
حجة الإ�سالم
ف���ي �شهري مح ّرم و�صفر ،وكان خطيب المنبر الح�سيني ال�شريف ّ
ال�شي���خ محمد بهرم���ن القادم من مدين���ة �أ�صفهان .و�شارك ع���دد من الرواديد
الح�سيني���ن في �إقام���ة عزاء اللطم .ه���ذا وتخ ّلل ه���ذه المجال����س �إقامة مواكب
ال�شبيه ومعر�ض للإ�صدارات الثقافية المتن ّوعة.

ح�سينية �سيد ال�شهداء gفي �إ�سالم �شهر

�أقي���م ف���ي ح�سينية �سي���د ال�شه���داء  gف���ي مدين���ة �إ�سالم �شه���ر بجنوب
العا�صم���ة الإيرانية طهران مجال�س العزاء الح�سيني ف���ي �شهري مح ّرم و�صفر،
بم�شارك���ة عدد م���ن خطباء المنب���ر الح�سين���ي ال�شريف والروادي���د الح�سينين.
وتخ ّلل هذه المجال�س �إقامة مواكب ال�شبيه وعزاء �إحراق الخيام ونحو ذلك.
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نفحات خبرية

مرا�سم العزاء الح�سين��ي بطهران بم�شاركة الح�سينيات
الكربالئية وغيرها

في اليوم ال�سابع ع�شر من �شهر مح ّرم الحرام في كل �سنة ،د�أبت الح�سينية
الكربالئي���ة في منطقة كلوبن���دك بطهران ومن���ذ ع�شرات ال�سني���ن ،على �إقامة
مرا�س���م عزاء ح�سيني خا�صة بمنا�سبة اليوم ال�سابع على ا�ست�شهاد موالنا الإمام
الح�سين ،gحي���ث تقام هذه المرا�س���م بدعوة �أ�صحاب و�أع�ض���اء الح�سينيات
الكربالئي���ة الأخرى من باقي مناطق طهران ومن المدن والمحافظات الإيرانية
الأخ���رى ،وكذل���ك بدعوة �أ�صح���اب و�أع�ض���اء الح�سيني���ة النجفية ف���ي طهران،
والهيئ���ات الح�سينية للإخوة الأفاغنة المقيمين بطه���ران ،لي�شاركوا في مرا�سم
هذا العزاء الح�سيني.
ف���ي هذه المنا�سبة لل�سنة الهجرية الجارية �أقامت الح�سينية الكربالئية في
منطقة كلوبن���دك بطهران مرا�سم العزاء بمنا�سبة الي���وم ال�سابع على ا�ست�شهاد
موالنا الإمام الح�سين ،gبم�شاركة �أ�صح���اب و�أع�ضاء الح�سينيات الكربالئية
وغيرها والرواديد الح�سينين ،وح�ضرها وفد من مكتب المرجع ال�شيرازيK
بمدينة قم المقد�سة.

ح�سينية بيت العبا�س gب�أ�صفهان

�أقام���ت ح�سينية بي���ت العبا�س gلأهال���ي كرب�ل�اء المقيمين في
مدين���ة �أ�صفهان مجال�س العزاء الح�سيني في �شهر محرم الحرام لمدّة
ع�شرين يوم ًا ،وارتقى المنب���ر الح�سيني ال�شريف زعيم الحوزة العلمية
ف���ي �أ�صفهان �سماحة �آي���ة اهلل الحاج ال�سيد ح�سن فقي���ه الإمامي ،و�آية
موحد الأبطحي .و�شارك ع���دد من الرواديد
اهلل الح���اج ال�سيد ّ
حج���ت ّ
الح�سينيي���ن في �إقام���ة عزاء اللطم .وت���م بثّ هذه المجال����س في قناة
الإمام الح�سين gالف�ضائية.
ه���ذا ،و�أقي���م �إل���ى جان���ب ذلك معر����ض عر�ض���ت في���ه الإنتاجات
وخ�ص����ص م���كان لتعلي���م الأخ���وات و�إر�شاده���ن ف���ي مجال
الثقافي���ةّ ،
خ�ص�ص للأطفال في مختل���ف الفئات العمرية،
الحج���اب ،ومكان �آخر ّ
وتم توزيع كتب والأقرا�ص المدمجة على الحا�ضرين وغيرهم.
كما �أقامت الح�سينية مجال�س العزاء الح�سيني لمدّة يومين لل�صم
والبكم ،وكذلك عزاء حرق الخيام.

ح�سينية �أن�صار الح�سين gفي طهران

�أقيم ف���ي ح�سينية �أن�ص���ار الح�سين gبطهران مجال�س الع���زاء الح�سيني
حجة اال�سالم
ف���ي �شهري مح ّرم و�صفر ،وكان خطيب المنبر الح�سيني ال�شريف ّ
ال�شي���خ محم���د ع�سكرب���ور ،و�شارك ف���ي �إقامة ع���زاء اللطم عدد م���ن الرواديد
الح�سينيين .وتخ ّلل هذه المجال�س �إقامة مواكب ال�شبيه ونحو ذلك.
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نفحات خبرية
مجال�س العزاء في بيت المرجع ال�شيرازيK

بمنا�سب���ة ذك���رى ا�ست�شهاد الإمام زين العابدي���ن� ،gأقيمت مجال�س الع���زاء �صباح ًا وع�صر ًا في بي���ت �سماحة المرجع ال�شي���رازي ،Kح�ضرها العلماء
وف�ضالء وطالب الحوزة العلمية وجمع من الم�ؤمنين.
ارتق���ى المنبر الح�سيني في ه���ذه المجال�س الخطباء الأفا�ضل :ال�سيد فروغي ،وال�شيخ نوروزي ،وال�شيخ �سلطان���ي وال�شيخ �أبو �أحمد ال�صيمري .وتط ّرقوا �إلى
ال�سجا ،gومناقب���ه وف�ضائله ،والدور العظيم الذي قام ب���ه الإمام gفي تربية الأمة ،و�إي�ص���ال ر�سالة النه�ضة الح�سينية
ذك���ر جوانب م���ن حياة موالنا الإمام ّ
المقد�سة �إلى الب�شرية ،ودوره �صلوات اهلل عليه في زوال حكم الأمويين لعنة اهلل عليهم �أجمعين`.

مجل���س ت�أبين��ي بذك��رى فاجع��ة �سام��راء ف��ي ح��وزة
الزهراءh
بمنا�سبة الذكرى الأليمة ال�سنوية الخام�سة على العدوان الآثم والغا�شم على
المرقد الطاهر للإمامين الع�سكريين cا في مدينة �سامراء الم�ش ّرفة� ،أقامت
ح���وزة ال�سيدة الزهراء hالن�سوي���ة ،مجل�س ت�أبيني ،بح�ض���ور طالبات و�أ�ساتذة
الحوزة ،وجمع من الم�ؤمنات.
بد�أ الحف���ل بتالوة ّ
المن�صة
معطرة م���ن �آي الذكر الحكيم .وبعده���ا اعتلى
ّ
حج���ة الإ�سالم ف�ضيلة ال�سيد محم���د علي ال�شيرازي .وبع���ده كانت كلمة لإحدى
ّ
عجل اهلل تعالى
���ان
م
والز
الع�صر
�صاحب
إمام
ل
ا
���ة
ب
«غر
مو�ضوع
حول
���وات
خ
الأ
ّ
ج�سدت جوانب
فرج���ه ال�شريف» ،ثم م�سرحية قدّمتها فرقة التمثيل في الحوزةّ ،
من فاجع���ة �سامراء .وبعدها مجل�س ع���زاء وقراءة المراث���ي والأ�شعار ال�شجية.
و�أم���ا ختام المجل�س ف���كان قراءة بي���ان �سماحة المرجع ال�شي���رازي Kالذي
�صدر بمنا�سبة فاجعة �سامراء.

مجل���س ت�أبين��ي بذك��رى الع��دوان الآثم عل��ى الرو�ضة
الع�سكرية ب�أ�صفهان

بمنا�سب���ة الذكرى ال�سنوي���ة الخام�سة للعدوان التكفي���ري الآثم الجبان على
المرقد الطاهر للإمامي���ن الع�سكريين  cفي مدينة �سامراء الم�ش ّرفة� ،أقامت
هيئة �أئمة البقيع bمجل�س ت�أبيني في م�سجد الإمام الح�سن gالواقع في �سوق
�سرد�شت بمدينة �أ�صفهان.
ح�ضر المجل�س العلماء و�أ�صحاب الهيئات الدينية وجمع من الم�ؤمنين.
حج���ة الإ�س�ل�ام ال�سيد عل���ي الحي���دري ،وكان
ف���ي ه���ذا المجل����س تح���دّث ّ
مو�ضوع حديثه «�أ�سب���اب وعلل وقوع فاجعة �سامراء وتفجي���ر الرو�ضة الع�سكرية
المط ّهرة».
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نفحات خبرية
م�سيرة عزاء العلماء ليلة العا�شر

�إحي���اء لذك���رى عا�ش���وراء ،انطلق���ت م�سي���رة ع���زاء العلماء في
���م م���ن العلماء ورج���ال الدين
كرب�ل�اء المقد�س���ة بم�شارك���ة ٍ
عدد ج ٍ
وخطب���اء المنبر الح�سين���ي ال�شريف وطلبة العل���وم الدينية في حوزة
كربالء المقد�سة.
انطل���ق العزاء العلمائي ال�سنوي من المخ ّيم الح�سيني ال�شريف،
واختتم عند المرقد الطاهر لأبي عبد اهلل الإمام الح�سين.g

موكب �شبيه و�صول قافلة �أهل البيت� gإلى ال�شام

في اليوم الأول من �شهر �صفر �سنة  61للهجرة و�صلت قافلة ال�سبايا من �أهل البيت bال�شام .تخليد ًا لهذه الذكرى الأليمة قام جمع من ال�شباب �أع�ضاء هيئة
علي الأكبر gفي قم المقد�سة ب�إقامة موكب �شبيه� ،ص ّور و�صول قافلة ال�سبايا من �أهل البيت� gإلى ال�شام.
يالثارات الح�سين gوهيئة �شباب ّ
انطلق الموكب متجه ًا �صوب المرقد لموالتنا فاطمة المع�صومة .hوبعد �أن �أقام الم�شاركون مجل�س العزاء في ال�صحن ال�شريف خرجوا �إلى �شوارع المدينة
حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد ح�سين ال�شيرازي ،و�أقاموا مجل�س ًا للعزاء.
وختموا م�سيرتهم في بيت المرجع ال�شيرازي ،Kوا�ستقبلهم نجل �سماحته ّ

مجال�س هيئة علي الأكبر ب�أ�صفهان

بمنا�سبة �أيام ذكرى ا�ست�شه���اد الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله� ،أقامت
هيئة �سيدنا عل���ي الأكبر عليه ال�سالم مجال�س العزاء ،كال�سنوات ال�سابقة ،لمدّة
ع�شر ليالي ،في الح�سينية الكربالئية في �أ�صفهان ،وكانت فقرات هذه المجال�س
ه���ي :بث مرئ���ي لمحا�ضرات �سماح���ة المرجع ال�شي���رازي دام ظل���ه ،والمجل�س
لحجة الإ�سالم ال�سيد محمد الحيدري ،وع���زاء اللطم بم�شاركة عدد
الح�سين���ي ّ
من الرواديد الح�سينيين.
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نفحات خبرية
مكت��ب �سماح��ة المرج��ع ال�شي��رازي Kف��ي كرب�لاء
المقد�سة

�أحي���ا مكتب �سماحة المرج���ع ال�شيرازي Kفي كرب�ل�اء المقد�سة ذكرى
ا�ست�شهاد الإمام زين العابدين ،gبمجل�س عزاء ا�ستهل بتالوة �آيات من الذكر
الحكي���م ،ثم اعتلى المنبر ف�ضيلة الخطيب ال�شيخ فا�ضل عبد الأمير الذي بحث
جوان���ب عدّة من حياة الإم���ام �صاحب الذكرى ،وختم المجل����س بقراءة م�صيبة
الإمام �سي���د ال�شهداء gفي واقعة الطف الدامية و كذلك �أقامت حوزة كربالء
المقد�س���ة ـ مدر�سة الع ّالمة �أحمد بن فهد الح ّلي رحمه اهلل ـ مجل�س عزاء ،وكان
الخطي���ب ف�ضيل���ة الخطيب ال�شيخ عم���ران �شاكر وف�ضيلة الخطي���ب ال�شيخ علي
ال�شامي.

مكت��ب كرب�لاء ي�ش��ارك بم�سيرة ع��زاء �أهال��ي طويريج
الكبرى
بمنا�سب���ة اليوم ال�سابع ع�شر من مح ّرم حيث ذكرى م���رور �سبعة �أيام على
واقعة الطف �شهدت مدينة كربالء المقد�سة م�سيرة عزاء �أهالي طويريج �شارك
فيها العديد من ال�شخ�صيات والوف���ود وفي مقدمتها وفد مكتب �سماحة المرجع
ال�شيرازي Kوجم غفير من �أهالي مدينة الهندية بطويريج.
انطل���ق الم�سير العزائي بعد �أداء �صالتي الظهرين من منطقة باب طويريج
قا�صد ًا الرو�ضة العبا�سية ّ
المطهرة ث���م عبر منطقة ما بين الحرمين ال�شريفين
ليختم الم�سير عند المرقد المط ّهر ل�سيد ال�شهداء الإمام الح�سين.g

ح�سينية �سيد ال�شهداء gفي بيروت

�أحي���ت ح�سينية �سيد ال�شهداء gف���ي بيروت في منطقة �صفير ،ذكرى ا�ست�شهاد الإم���ام الح�سين gبح�ضور جماهري حا�شد .وارتق���ى المنبر ال�شريف في هذه
حج���ة الإ�سالم ال�شيخ عبد الح�سن الأ�سدي القادم من الدنمارك حيث تناول ف�ضيلته مختلف الموا�ضيع الوالئية والتربوية خالل هذه الليالي الأليمة .و�شارك
المجال����س ّ
في �إحياء عزاء اللطم الرادود المال محمد �صالح الكربالئي القادم من قم المقد�سة.
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نفحات خبرية
الفلبين  -زامبونغا

�أقام���ت مب ّرة �سيد ال�شه���داء gبالكوي���ت وبالتعاون مع
�إدارة حوزة �أه���ل البيت �صلوات اهلل عليهم ف���ي الفلبين �أكبر
مجل����س ح�سيني في مدينة زامبونغ���ا الفلبينية الواقعة جنوب
�إقليم منداناو.
ح�ض���ر المجل����س المئات م���ن الموالي���ن والمح ّبين لأهل
البيت ،gوبم�شاركة فاعلة من ر�ؤ�ساء القبائل وبع�ض قيادات
الم�ؤ�س�س���ات الإ�سالمية في المدينة .و�ألق���ى ال�شيخ �أبو مهدي
الأن���واري كلم���ة ،ا�ستعر�ض فيها واقع���ة كرب�ل�اء و ُمال َب�ساتها
وظروفها االجتماعية والإن�سانية ،و�سط حزن وبكاء خ ّيم على
الح�ضور الذين ا�ستمع بع�ضهم ولأول م ّرة عن تفا�صيل م�ؤلمة
لم�ص���اب الإمام الح�سي���ن .gكم���ا �ألقى عدد م���ن �أ�ساتذة
الجامعة كلمات ع ّبروا فيها عن والئهم لأهل البيت.b

هدايا �إعالمية للمواكب والمح ّالت التجارية
�أدا ًء لجزء من الواجب تجاه ق�ضية موالنا �سيد ال�شهداء االمام الح�سينg
وفي �إطار الن�شاطات الإعالمية ،ولتعميم مظاهر الحزن ،قام مكتب المرجع
ال�شيرازي Kفي قم المقد�سة بتوزيع الألوف من الكتب والأقرا�ص المدمجة
الخا�صة بق�ضية عا�شوراء المقدّ�سة ،مع كميات كبيرة من الأعالم والالفتات
ال�سود التي تز ّينت بالأحاديث ال�شريفة والكلمات وال�شعارات الح�سينية علی
البيوت والح�سينيات والمواكب وعلى المح ّالت والدكاكين والمكاتب التجارية.

ن�شاطات متن ّوعة لم�ؤ�س�سة الر�ضوان ال�شبابية بالكويت

�أقامت م�ؤ�س�سة الر�ض���وان ال�شبابية في دولة الكوي���ت برنامجها ال�سنوي خالل
�شهر مح ّرم الحرام  ،حيث تن ّوع بالعديد من الفعاليات.
 فق���د �أقامت هيئ���ة الإمام الج���واد gالتابع���ة للم�ؤ�س�سة مجل�سه���ا ال�سنوي،وارتق���ى المنب���ر الح�سيني كل م���ن :ف�ضيلة ال�شيخ ح�س���ن ملكي وال�شي���خ نور الدين
النجفي وال�سيد مهدي الجزائري ،بم�شاركة الرادود �أحمد الباوي.
 كم���ا كان من �أبرز فعالي���ات الم�ؤ�س�سة توزيع �أكثر م���ن  5000علم �أ�سود علىالمنازل والح�سينيات.
 حمل���ة لتنظي���ف الح�سيني���ات وال�ش���وارع المحيط���ة بها م���ن المهمالت تحتم�س ّمى حملة خ���دّام الح�سين ،gحيث �شارك في هذه الحملة ما يقارب  80خادم ًا
من ال�شباب الكويتي الم�ؤمن الح�سيني.
 م���ن جانب �آخر ،قام���ت الم�ؤ�س�سة ببرنام���ج كبير وهو �إقام���ة مخ ّيم الر�سولالأعظم sالر�ض���وان ،ب�شعار« :منبع الف�ضائل» وذلك في الفترة :من  24من �شهر
مح ّرم الحرام �إلى  3ربيع الأول.
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نفحات خبرية
مدينة �صفوى

�أقيم���ت ف���ي مدينة �صف���وى مجموع���ة كبي���رة م���ن الفعاليات
والأن�شط���ة خ�ل�ال ع�ش���رة مح��� ّرم الح���رام 1432هـ � ,ش���ارك فيها
الألوف من �أتباع �أهل البيت ،bحيث بلغ عدد المجال�س الح�سينية
الرجالية �إلى �أكثر من �أربعين مجل�س ًا ،والن�سائية �إلى مائة مجل�س،
و 3مواك���ب عزاء وموك���ب الزنجيل وموكب التطبي���ر ومجموعة من
الم�ضائف الح�سينية .وكان من �أبرز الفعاليات:
 .1مجل�س الح�سينية المهدية ال�شيخ في�صل الع ّوامي.
 .2مجل�س الح�سينية الجعفرية المال �سعيد المعاتيق.
 .3مجل�س م�سجد الإمام الح�سن gال�شيخ مهند الأح�سائي.
 .4مجل����س م�سج���د ال�صديق���ة الزه���راء hال�شي���خ عل���ي �آل
�صالح.
 .5مجل�س الح�سينية الح�سنية ال�شيخ عبد الحميد عبا�س.
 .6مجل�س جامع الكوثر ال�شيخ عبداهلل �آل موي�س.
 .7مجل�س الزهراء hال�سيد منير الخباز.
 .8مجل�س جامع الر�سول الأعظم sال�شيخ فوزي ال�سيف.
 .9مجل�س م�سجد الإمام الح�سين gال�شيخ ح�سن الخويلدي.
 .10موك���ب ال�شهي���د gبم�شارك���ة ال���رادود الح�سيني جعفر
الق�شعمي.
 .11تمثيلية واقعة الطف من قبل لجنة ع�شاق الح�سين.g
 .12م�ضيف �أبو الف�ضل العبا�س.g

�أندوني�سيا -بانجيل

بف�ض���ل اهلل �سبحان���ه وتعالى ،وبدعم من مب ّرة �سيد ال�شهداء gوبم�شاركة ف ّعالة وح�ضور كثيف للمئات من ط�ل�اب و�أ�ساتذة الحوزة العلمية� ،أحيا �أتباع �أهل
البيت bفي مدينة بانجيل الأندوني�سية مرا�سيم العزاء ،وذلك في الع�شرة الأولى من �شهر مح ّرم الحرام .فقد ّتم تجهيز قاعة مك�شوفة بالقرب من حوزة الإمام
ال�ص���ادق ،gو�شارك المعزّون ،و�ألقيت تفا�صيل مقتل الإمام الح�سين ،gو�شاركت فرقة للإن�شاد الإ�سالمي في هذه المرا�سيم .يذكر �أنه� ،سنوي ًا يحيي ال�شيعة
في �أندوني�سيا البالغ عددهم قرابة مليون �شخ�ص ذكرى واقعة الطف الأليمة و�سط العا�صمة جاكرتا وفي مدن ومقاطعات مختلفة.
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نفحات خبرية
ح�سينيـ��ة الر�ســ��ول الأعـــظ��مs
بالكويت

�أحيت ح�سيني���ة الر�سول الأعظ���م sفي دولة
الكويت وكال�سنوات ال�سابقة ذكرى عا�شوراء ،ب�إقامة
مجال����س العزاء في الع�شرة الأول���ى من �شهر مح ّرم
الح���رام ،ح�ضرها العلم���اء والف�ض�ل�اء والجماهير
الم�ؤمن���ة ،وع���دد من ن���واب مجل����س الأم���ة الكويتي
كان منه���م ف�ضيلة ال�سيد ح�سي���ن القالف ،وال�سفير
العراقي الأ�ستاذ محمد ح�سين بحر العلوم ،والعديد
من مختلف ال�شخ�صيات.
حجة الإ�س�ل�ام الدكت���ور ال�شيخ
ارتق���ى المنب���ر ّ
محمد جمع���ة ،و�شارك ال���رادود الح�سين���ي ال�شهير
الح���اج با�سم الكربالئي وال���رادود حيدر الكربالئي
ب�إقامة عزاء اللطم وقراءة الق�صائد ال�شجية.

ح�سينية الر�سول الأعظم sبال�سويد

�أقام���ت ح�سينية الر�سول الأعظ���م sفي مدينة فك�ش���و ال�سويدية مجال�س
الع���زاء الح�سين���ي ف���ي الليالي الع�ش���رة الأولى من �شه���ر مح ّرم الح���رام ،وكان
الخطي���ب ف�ضيل���ة ال�شي���خ فا�ضل الإم���ارة ،و�شارك ال���رادود الح�سين���ي �أبو علي
النجفي ب�إقامة عزاء اللطم.

ح�سينية الر�سول الأعظم sفي �أداليد

�أقي���م في ح�سينية الر�سول الأعظم sفي �أداليد با�ستراليا مجال�س العزاء
الح�سين���ي في �شهري مح ّرم و�صفر باللغتين العربي���ة والفار�سية ،وكان الخطيب
ف�ضيل���ة ال�سي���د محمد ر�ض���ا المد ّر�سي ،و�شارك ع���دد من الروادي���د الح�سينين
ف���ي �إقامة ع���زاء اللطم .وتخ ّلل ه���ذه المجال�س �إقامة مواك���ب ال�شبيه والزنجيل
والتطبير.
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نفحات خبرية
ح�سينية الر�سول الأعظم sفي لندن

�أحيت ح�سينية الر�س���ول الأعظم sفي لندن وكال�سن���وات ال�سابقة ذكرى
عا�ش���وراء ،ب�إقامة مجال�س الع���زاء في الع�شرة الأولى من �شه���ر مح ّرم الحرام،
حجة الإ�سالم
ح�ضره���ا العلماء والف�ض�ل�اء والجماهير الم�ؤمن���ة وكان الخطيب ّ
ال�سي���د م�صطف���ى القزويني القادم م���ن �أمي���ركا ،بم�شاركة عدد م���ن الرواديد
الح�سينيين.

ح�سينية النبي الأكرم sفي �سدني

�أقام���ت ح�سيني���ة النبي الأكرم sفي �سدني اال�سترالي���ة مجال�س العزاء الح�سيني في �شهري مح ّرم و�صفر ،وكان خطي���ب المنبر الح�سيني ال�شريف ف�ضيلة
ال�شي���خ علي فهد وكانت مجال�سه باللغة الإنجليزية ،وف�ضيلة ال�سيد علي الر�ض���وي وكانت مجال�سه باللغة العربية ،بم�شاركة الرواديد الح�سينين :الحاج المال علي
با�شا الكربالئي والمال محمد والمال كرار الكوفي .كما �أقيمت في الح�سينية نف�سها خالل تلك الفترة مواكب ال�شبيه ،و�أقيم �أي�ض ًا معر�ض للكتاب.

ح�سينية خدمة �أم البنين hب�أ�سن الألمانية

بجه���ود الم�ؤمني���ن في مدين���ة �أ�س���ن الألمانية� ،أقام���ت ح�سيني���ة خدمة �أم
البنين  hمرا�سي���م العزاء ،وذلك لمدة ثالثة ع�شرة ليل���ة .وفي هذه المجال�س
حجة الإ�سالم ال�شيخ عبد الأمير الخفاجي القادم من الدنمارك.
ارتق���ى المنبر ّ
و�ش���ارك في هذا العزاء الح�سين���ي ال�شريف موكب عاب����س ال�شاكري القادم من
مدينة كولن الألمانية و�أي�ض ًا الهيئة الفاطمية من مدينة كيل.
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نفحات خبرية
مركز الإمام علي gبوا�شنطن

علي gفي العا�صمة الأميركية وا�شنط���ن ،مرا�سم العزاء الح�سيني لمدّة ثالثة ع�شر يوم ًا ،بح�ض���ور وم�شاركة جمع غفير من الم�سلمين
�أق���ام مرك���ز الإمام ّ
والم�سلم���ات من ال�شيعة وم���ن �أهل العامة ،ومن غير الم�سلمين كالم�سيحيين ،ومن مختلف الجاليات .و�ألقى خطب���اء المنبر الح�سيني ال�شريف محا�ضرات دينية
متنوعة بثالث لغات .وتخ ّلل هذه المجال�س �إقامة عزاء اللطم والتطبير والم�شي على النار.

م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق g
في الدنمارك

�أق���ام �أتب���اع �أهل البي���ت الأطهارb
في الدنمارك مجال����س العزاء الح�سيني
ف���ي الع�ش���رة الأول���ى م���ن �شه���ر مح ّرم
الحرام في م�ؤ�س�س���ة الإمام ال�صادقg
بالعا�صمة الدنماركية كوبنهاجن ،وكان
حج���ة الإ�س�ل�ام ال�سي���د علي
الخطي���ب ّ
�أ�صغ���ر المد ّر�س���ي ،وبم�شارك���ة الرادود
هاني الح ّلي.

هدايا مادية للمواكب والح�سينيات
ت�شجيع��� ًا لإقامة ال�شعائر الح�سيني���ة المقدّ�سة ،قام مكت���ب المرجع ال�شيرازي
 Kبمدينة قم المقد�سة ع�شية حلول �شهر مح ّرم الحرام  ،وكال�سنوات ال�سابقة،
بتوزي���ع الذبائ���ح والرز وال�سمن عل���ی الهيئ���ات والح�سينيات والمواك���ب والم�ساجد
الموج���ودة في مدين���ة قم المقد�س���ة ،الإيراني���ة والعراقي���ة والخليجي���ة والأفغانية
وغيره���ا ،وفي المدن الإيراني���ة الأخری كطهران و�أ�صفهان وم�شه���د والأهواز ويزد
وغيرها ،حيث ي�صل عددها �إلی �أكثر من  1700ح�سينية وموكب وم�سجد.
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نفحات خبرية
م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم sالثقافية

�أقامت م�ؤ�س�سة الر�س���ول الأكرمsالثقافية ،مجل�س
عزاء بمنا�سب���ة ذكرى ا�ست�شهاد الإم���ام الح�سن المجتبى
 gف���ي مق ّره���ا بمدين���ة قم المقد�س���ة ،ح�ص���ره ال�سادة
الف�ض�ل�اء م���ن مكتب �سماح���ة المرج���ع ال�شيرازي،K
والف�ضالء وطالب الحوزة العلمية ،وال�شخ�صيات الثقافية
واالجتماعية وجمع من الم�ؤمنين.
بدء المجل�س بقراءة زيارة عا�شوراء ال�شريفة .وبعدها
تحدّث حجة الإ�سالم ال�سيد علي الحيدري ،حول �س ّنة اهلل
تعالى في امتحان �أنبيائ���ه و�أوليائه bوابتالئهم ،وابتالء
ويتم�سك ب�سيرتهم وتعاليمهم.
وامتحان من يتبعهم ّ

الح�سينية الكربالئية في قرجك

بمنا�سبة ذك���رى ا�ست�شهاد الإم���ام الح�سن بن علي
بن �أبي طالب� bأجمعين� ،أحيت ح�سينية �أهالي كربالء
ف���ي مدين���ة قرجك (جن���وب طه���ران) ه���ذه المنا�سبة
ب�إقام���ة مجل�س عزاء ،ح�ض���ره وفد من مكت���ب المرجع
ال�شي���رازي Kف���ي مدينة ق���م المقد�س���ة ،وجمع من
الم�ؤمني���ن والمح ّبي���ن والموالي���ن لأهل البي���ت الأطهار
 .bوارتقى المنبر الح�سيني ال�شريف في هذا المجل�س
حجة الإ�س�ل�ام ال�شي���خ مح�سن الكافي نج���ل المرحوم
ّ
الخطيب المف ّوه ال�شيخ �أحمد الكافي رحمه اهلل.

ح�سينية الإمام ال�صادق gبالدنمارك

بمنا�سب���ة ذك���رى ا�ست�شه���اد الإم���ام الح�س���ن المجتبى
� ،gأقام���ت ح�سيني���ة الإم���ام ال�صادق gف���ي الدنمارك
مجال����س العزاء لم���دّة ثالثة �أيام .وكانت فق���رات المجال�س
كالتال���ي :ت�ل�اوة معط���رة م���ن �آي الذك���ر الحكي���م ،وقراءة
زي���ارة عا�ش���وراء ال�شريفة ،ومحا�ض���رات اجتماعي���ة باللغة
الدنماركي���ة ،ومحا�ض���رات باللغ���ة العربية لحج���ة اال�سالم
والم�سلمي���ن ال�شي���خ محم���ود �آل �سيف القادم م���ن المنطقة
ال�شرقية.
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نفحات خبرية
مرة في جنوب ا�ستراليا م�سيرة بمنا�سبة الأربعين
لأول ّ

بمنا�سب���ة ذك���رى �أربعينية ا�ست�شه���اد الإمام الح�سي���ن� ،gأقامت ح�سيني���ة الر�سول الأعظم sف���ي �أداليد اال�سترالي���ة م�سيرة تحت عن���وان (موكب الم�شاية
الأربعين).
ّ
انطلقت الم�سيرة التي �أقيمت لأول م ّرة في جنوب ا�ستراليا في �صباح يوم الع�شرين من �شهر �صفر المظفر من( )Adelaid Aquatic Centreباتجاه
موق���ع الح�سينية ،و�ش���ارك فيها جمع من رجال الدين والمئات من الإخ���وة والأخوات من �أتباع �أهل البيت bومح ّبيهم من مختل���ف الجن�سيات .وقد حملت الالفتات
والرايات التي حوت ال�شعارات الح�سينية باللغتين العربية والإنجليزية .وبعد انتهاء الم�سيرة �أقيم مجل�س العزاء الح�سيني ،ومجل�س عزاء اللطم في الح�سينية.

حملة ُكبرى لإيواء الألوف من الزائرين

انطالق��� ًا م���ن تو�صي���ات وتوجيه���ات �سماح���ة المرجع
ال�شيرازيKقام���ت العالق���ات العام���ة لمكت���ب �سماحته
بكربالء وم�ؤ�س�س���ة الر�سول الأعظم sبحملة ُكبرى لإيواء
زائري الإم���ام الح�سي���ن gبالتعاون م���ع المديرية العامة
لتربي���ة محافظة كرب�ل�اء المقد�سة ،وذلك عب���ر ا�ستخدام
�أكثر من  16مدر�س���ة تقع في مركز مدينة كربالء المقد�سة
والمناط���ق القريب���ة ،وجعله���ا قاع���ات متكامل���ة ال�ستراحة
الزائري���ن وتوفي���ر الم�ستلزم���ات الخا�صة .وق���د و ّفقوا وهلل
الحم���د �إلى خدم���ة �أكثر من � 45أل���ف زائر بتوفي���ر ال�سكن
يخ�ص المدار�س.
والطعام فيما ّ
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نفحات خبرية
منظمة �سيد ال�شهداء gبالب�صرة

قام���ت منظم���ة �سي���د ال�شه���داء gللتنمي���ة االجتماعي���ة ف���ي الب�ص���رة،
وكال�سن���وات ال�سابق���ة ،بفعالي���ات �إعالمي���ة متن ّوع���ة ،وبتقديم خدم���ات عديدة
للزائري���ن الح�سينيين ،كان منه���ا :تعليق الفتتات حوت الأحادي���ث ال�شريفة عن
المع�صومي���ن �صلوات اهلل عليهم في ف�ضائل زيارة الإم���ام الح�سين ،gوتوزيع
كمي���ات كبيرة ومتن ّوعة م���ن المواد الغذائية على المواك���ب والهيئات الح�سينية،
بالأخ�ص المواكب والهيئات التي تقوم ب�ضيافة وخدمة الز ّوار.

م�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء gتقيم مركز ًا لدعم المواكب
والزائرين

�أقامت م�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء gللتنمي���ة الب�شرية مخ ّيم ًا لخدمة ز ّوار
الإمام الح�سي���ن gالم�شاية الوافدين �إلى مدينة كرب�ل�اء المقد�سة لإحياء
ذكرى زيارة الأربعين ،حيث قدّمت لهم الخدمات ال�صحية والإن�سانية .

�أتباع �أهل البيت bفي بلجيكا يحيون ذكرى �أربعينية

بمنا�سب���ة �أي���ام ذك���رى �أربعينية ا�ست�شه���اد الإم���ام الح�سي���ن� ،gأقامت
ح�سيني���ة الزهراء hفي مدينة انتويربن البلجيكي���ة ،مجال�س العزاء الح�سيني
حجة الإ�سالم ال�شيخ
بح�ض���ور جمع من الم�ؤمنين .وكان خطيب ه���ذه المجال�س ّ
عبد الأمير الخفاجي القادم من الدنمارك.

وفود مكتب كربالء والحوزة تتفقد المواكب الح�سينية

من���ذ �سنوات عدي���دة د�أب مكتب المرج���ع الديني �سماحة �آي���ة اهلل العظمى
ال�سيد �ص���ادق الح�سيني ال�شي���رازي Kفي كربالء المقد�س���ة وباال�شتراك مع
ح���وزة كربالء المقد�س���ة مدر�سة الع ّالم���ة �أحمد بن فهد الحل���ي رحمه اهلل على
�إر�س���ال الوف���ود لتف ّقد المواك���ب والهيئ���ات الح�سينية واالطالع عل���ى �سير عملها
ون�شاطاته���ا و�ش�ؤونها كافة وللوقوف عل���ى �أهم الم�ش���اكل المعتر�ضة وكذا تقديم
الإر�ش���ادات بخ�صو�صها وح���ول �أهمية �إحي���اء ال�شعائر وزي���ارة الأربعين وكيفية
بل���ورت الفكر الح�سيني الخ ّالق .ه���ذا وقد تم زيارة وتف ّق���د المئات من المواكب
والهيئات الح�سينية خالل �شهري محرم و�صفر.
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نفحات خبرية

مخ ّيم الر�سول الأعظمs

�أقام���ت م�ؤ�س�سة الر�ضوان ال�شبابية في الكوي���ت مخ ّيم الر�سول الأعظم sتحت �شعار« :منبع
الف�ضائ���ل» لم���دّة خم�سة �أيام ،وذل���ك بمنا�سبة �أيام ذك���رى ا�ست�شهاد ر�س���ول اهلل .sوكال�سنوات
ال�سابق���ة �شارك بالمخيم فئات عمرية مختلفة .وتن ّوع���ت البرامج والن�شاطات في هذا المخيم بين
ثقافية وريا�ضية ودينية واجتماعية وغيرها.
كم���ا تم ّي���زت فئ���ة ال�شباب ف���ي ه���ذه ال�سن���ة با�ست�ضاف���ة مجموعة م���ن ال�شخ�صي���ات الدينية
حجة الإ�س�ل�ام والم�سلمين ال�سيد
وال�سيا�سي���ة والعلمي���ة ،كان منهم نجل المرجع ال�شي���رازيّ K
�أحمد ال�شي���رازي ،والنائب الأ�ستاذ �صالح عا�شور و�شخ�صيات �أخ���رى .وفي ليلة  28من �شهر �صفر
�أقي���م بالمخ ّيم مجل�س العزاء بذكرى م�صاب ا�ست�شهاد ر�س���ول اهلل ،sوارتقى المنبر ال�شيخ عبد
اهلل مال هادي.

مكتب المرجع ال�شيرازي بدم�شق

�أق���ام مكت���ب المرج���ع ال�شيرازي Kف���ي العا�صم���ة ال�سوري���ة دم�شق في
منطق���ة ال�سي���دة زين���ب ،hمجال�س الع���زاء بمنا�سبة ذك���رى ا�ست�شه���اد النبي
الأعظم ،sلمدّة ثالث ليالي.
ح�ض���ر هذه المجال�س العلماء وف�ضالء الحوزة العلمية وجمع من الم�ؤمنين.
وحجة
حجة الإ�سالم ال�شيخ عبد الأمير الن�صراوي ّ
وكان خطب���اء هذه المجال�س ّ
الإ�سالم ال�شيخ ح�سين.

بيت �سماحة المرجع ال�شيرازيK

بمنا�سبة ذكرى ا�ست�شه���اد الر�سول الأعظم محمد
الم�صطفى �صلي اهلل عليه وال���ه ُاقيمت مجال�س العزاء
في بي���ت المرجع ال�شيرازي دام ظل���ه ،ح�ضرها العلماء
والف�ضالء وطالب الحوزة العلمية وجمع من الم�ؤمنين.
وتحدّث الخطباء الأفا�ضل حول �سيرة موالنا الر�سول
الأعظم �صلى اهلل عليه و�آله ،ومناقبه العظيمة ،وما القاه
�صلوات اهلل عليه و�آله من الأذى والظلم والمواجهات من
قري�ش والم�شركين والمنافقين.
جدي���ر بالذكر� ،أن���ه وبعد انته���اء المجال����س �أقيم
عزاء اللطم بح�ضور جمع من الم�ؤمنين من الح�سينيات
والهيئات والمواكب من ق���م وطهران و�أ�صفهان وكا�شان
وباق���ي الم���دن الإيرانية ،و�ش���ارك في �إلق���اء الق�صائد
ال�شجية الرادود الحاج ال�سيد ح�سن الكربالئي.
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�إ�صدارات
مجلة نفحات ح�سينية (عدد خا�ص)

بمنا�سب���ة حلول �شهر مح ّرم الح���رام  1432للهجرة ،ومن جملة ن�شاطاتها وفعالياتها الإعالمية والثقافية الخا�صة به���ذه الذكرى الأليمة� ،أ�صدرت م�ؤ�س�سة الر�سول
أخ����ص بالق�ضية الح�سينية و�شعائرها
الأك���رم sالثقافي���ة مجلة «نفحات ح�سينية» باللغات العربي���ة والفار�سية والأوردية ،وهي مجلة خا�صة ب�شهري مح ّرم و�صفر ،بال ّ
المقدّ�ستين .و�صدرت هذه المجالت الثالث في (� )46صفحة من القطع الرقعي (المتو�سط) وحوت ما يلي من الموا�ضيع:
كلم���ات المرج���ع ال�شيرازي ،Kو ا�ستفت���اءات ح�سينية ،وقب�سات من فك���ر المرجع ال�شيرازي ،Kوتقرير ع���ن قناة الإمام الح�سي���ن gالف�ضائية الفار�سية،
وق�ص�ص ح�سينية ،ومجموعة من ال�صور عن مجال�س العزاء الح�سيني وال�شعائر الح�سينية.

العربية

الفارسية

االوردية

الغدير ثقافة وم�س�ؤولية
�صدر عن م�ؤ�س�س���ة الأنوار الأربعة ع�شر bالثقافية في لبنان،كتاب جديد وهو:
« الغدير..ثقافة وم�س�ؤولية».
الكتاب عبارة عن محا�ضرة ل�سماحة المرجع ال�شيرازي� ،Kألقاها �سماحته
بمنا�سبة ذكرى عيد الغدير الأغ ّر ،خالل در�سه خارج الفقه.
طب���ع الكتاب في دار الم�ؤم���ل للطباعة والن�شر في بيروت ،وم���ن عناوينه :نتائج
حرمان الأمة من مواهب الإمام ،الغدير في القر�آن ،الغدير هو الإ�سالم ،من جرائم
من حكم با�سم الإ�سالم ،من تربية الغدير ،تعريف الغدير م�س�ؤولية عامة ،وغيرها.
�إ�صدارات جديدة لم�ؤ�س�سة الر�سول االعظم sبالبحرين
بمنا�سب���ة حلول �شهر مح��� ّرم الحرام� ،صدر عن م�ؤ�س�س���ة الر�سول الأعظم s
التابع���ة لمكت���ب �سماحة المرج���ع ال�شيرازي Kف���ي المنامة ،كت���اب جديد حمل
العنوان« :من �أ�سرار زيارة كربالء ـ بحث روائي حول زيارة الإمام الح�سين.»g
���م اختيارها من
يح���وي الكتاب توجيه���ات �سماحة المرج���ع ال�شيرازي ،Kت ّ
والخا�ص���ة ـ وكذل���ك م���ن �أجوبة
محا�ض���رات وكلم���ات ولق���اءات �سماحت���ه ـ العا ّم���ة
ّ
يخ�ص الق�ضي���ة الح�سيني���ة المقد�سة وزي���ارة الإمام
اال�ستفت���اءات ال�شرعي���ة فيم���ا ّ
الح�سين.g
كم���ا �صدر ع���ن الم�ؤ�س�سة نف�سها �إ�ص���دارات �أخرى ،منها :ثالث���ة كتيبات باللغة
الإنجليزي���ة ،تتح���دّث ع���ن مواعظ وحك���م ال�سي���دة فاطمة الزه���راء والإم���ام �أمير
الم�ؤمنين والإمام الح�سين.b
الكتاب من �إنتاجات م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم  sالثقافية.
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نفحات خبرية
إفتتاح م�سجد الإمامين الكاظم والهادي cفي الكويت

���م وهلل الحمد
بف�ض���ل اهلل تعال���ى وببركة �أه���ل البيت الأطه���ار ورعايتهم gت ّ
افتت���اح م�سجد الإمامين الكاظ���م والهادي cبمنطقة القيروان ف���ي دولة الكويت,
بح�ض���ور جمع م���ن الم�ؤمنين والف�ض�ل�اء وال�شخ�صي���ات كان منه���م الأ�ستاذ �صالح
العا�شور �أح���د �أع�ضاء البرلمان الكويت���ي ،وب�إقامة �صالة المغ���رب والع�شاء جماعة
ب�إمامة حجة اال�سالم ال�شيخ يو�سف مال هادي.
جدي���ر بالذكر� ،أنه ت���م و�ضع حج���ر الأ�سا����س الم�سجد بح�ضور نج���ل المرجع
حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد �أحمد ال�شيرازي ،وذلك في �شهر
ال�شي���رازيّ K
ربيع الثاني �سنة  1429للهجرة.

م�س�ؤولون و�شخ�صيات يزورون العالقات العامة لمكتب كربالء
ا�ستقب���ل ال�سيد ع���ارف ن�صر اهلل م�س�ؤول العالقات العام���ة في مكتب �سماحة
المرجع ال�شي���رازي Kبكربالء المقد�سة ،مدير دائرة م���رور كربالء المقد�سة
العقي���د مانع وال�سي���د مختار المحنه مدي���ر ممثلية الم���زارات ال�شيعية في كربالء
المقد�س���ة ،والفريق الرك���ن ر�شيد فليح قائد علميات �سام���راء والوفد المرافق له.
ورح���ب ال�سيد ن�ص���ر اهلل ب�ضيوفه و�أثن���ى على الجه���ود المبذولة لخدم���ة ال�شعب
ّ
الم�ؤم���ن ،بالأخ�ص ف���ي الزي���ارات والمنا�سبات الت���ي ت�شهده���ا المحافظات على
مدار ال�سنة .وطلب ال�ضي���وف الكرام من ال�سيد عارف ن�صر اهلل �أن يب ّلغ �سالمهم
بال�صحة والعافية �إلى �سماحة المرجع ال�شيرازي.K
وتمنياتهم القلبية
ّ

مكتب كربالء ي�ستقبل وفد ًا من رجال الدين والم�س�ؤولين
بديالى
ا�ستقب���ل مكت���ب �سماحة المرجع ال�شي���رازي Kفي كرب�ل�اء المقد�سة وفد ًا
من رج���ال الدين ال�شيعة وال�سنة وعدد ًا من ال�س���ادة والم�شايخ من الوقفين ال�شيعي
وال�س ّن���ي وعدد ًا من �أئمة الجمعة والجماعة وممثلي ع���ن قيادة �شرطة ومدير مكتب
�إ�سن���اد وعدد ًا من ّ
الموظفين والإداريين في مدين���ة ديالى العراقية .وتمحور حديث
الطرفين ح���ول �آخر الم�ستجدات عل���ى ال�ساحة العراقية ومح���اوالت الأعداء لخلق
الفتنة بين مك ّونات ال�شعب العراقي.
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نفحات خبرية
معر�ض ظالمات �أهل البيت bبدم�شق
�أقي���م ف���ي الح���وزة العلمي���ة الزينبي���ة بالعا�صم���ة ال�سورية
ج�سدت
دم�ش���ق معر�ض �أ ه���ل البيت  ،bحوى �ص���ور بانورامية ّ
وب ّين���ت �شيئ��� ًا م���ن ظال م���ات �آل الر�س���ول ا لأطه���ار .b
بد�أ المعر�ض قبل ذك���رى �أربعينية ا�ست�شهاد الإمام الح�سينg
 1432للهجرة وا�ستمر �إلى الثامن من ربيع الأول.

م�ؤ�س�سةالر�سولاالعظمsتفتتح�صندوق القر�ضالح�سن
افتتح���ت م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم sالثقافي���ة ـ االجتماعية ،م�شروع �صندوق
القر����ض الح�سن ،ب�إقام���ة محفل بدء بكلمة لآي���ة اهلل ال�شيخ عب���د الكريم الحائري
عمي���د حوزة كرب�ل�اء المقد�سة ،ع ّب���ر خاللها عن الأهمي���ة البالغة له���ذا الم�شروع.
وبع���ده �ألقى الم�شرف الع���ام على م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظ���م sال�سيد عارف ن�صر
اهلل كلم���ة بالمنا�سبة .وف���ي الختام تم توزيع مبالغ القر�ض �إل���ى  25طالب من طلبة
العلوم الدينية.

�إعانات م�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء للعوائل الفقيرة والمحتاجة
�إحيا ًء لقيم الدين الإ�سالمي الحنيف وعم ًال بتوجيهات �سماحة المرجع
ال�شيرازي Kوح ّثه على تفعيل مبد�أ التراحم والتكاتف مع �إخواننا الفقراء
والمحتاجين؛ في ذكرى ا�ست�شهاد كريم �أهل البيت الإمام الح�سن المجتبىg
قامت م�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء gللتنمية الب�شرية في كربالء المقد�سة بتوزيع
المالب�س ال�شتوية على �أكثر من ُ 600ا�سرة من ا ُال�سر الفقيرة والأيتام والأرامل
والمحتاجين الذين يقا�سون من �شدّة البرد القار�س.

تفقّد العوائل المنكوبة في باك�ستان
بتوجيه من المرجع ال�شيرازي ،Kقام فريق من قبل لجنة �سيد gفي
الكويت بجولة تفقدية في المناطق المنكوبة بالفي�ضانات في باك�ستان منطقة
بانجاب.
وحجة الإ�سالم ال�شيخ
معا�ش
كمال
ال�شيخ
إ�سالم
ل
ا
ة
حج
من
الفريق
ف
ت�أ ّل
ّ
ّ
عبا�س الباك�ستاني والحاج محمد الأ�شكناني ،ورافقهم فريق من الأطباء ،حيث
قدّموا المعونات الإن�سانية والم�ساعدات الطبية.
كما قام الفريق بتقديم العالج لأكثر من  500مري�ض ًا يومي ًا .وتعتبر هذه
المرحلة هي الثانية من تقديم الم�ساعدات الإن�سانية للأ�شقاء الم�سلمين
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نفحات خبرية
وكيل المرجع ال�شيرازيK
ي�شارك بمجال�س العزاء الح�سيني ويتفّقد الح�سينيات في �أوروبا
حج���ة الإ�سالم والم�سلمين ال�شيخ جالل معا�ش بجولته التبليغية ال�سنوية ل�شه���ري مح ّرم و�صفر لل�سنة الهجرية الجارية
ق���ام وكيل �سماحة المرجع ال�شيرازيّ ،K
 ،1432وكانت جولته هذه في �ست دول �أوروبية ،هي :ال�سويد،والدنمارك ،و�ألمانيا ،و�سوي�سرا ،وهولندا ،وبلجيكا .وكان من ن�شاطاته:
زي���ارة �أ�صحاب الح�سيني���ات و المراكز الإ�سالمية ،ومنها مركز الرابط���ة الإ�سالمية للجالية اللبنانية ،ح�سينية الإمام الح�س���ن المجتبى gو�شباب القا�سم،g
وح�سيني���ة الإمامين الجوادين cفي العا�صم���ة (ا�ستكهولم) ،ومركز النور وهيئة �شباب العبا�س  ،gوم�ؤ�س�سة الإم���ام ال�صادق gووكالء �سماحة المرجع ال�شيرازي
 Kفي كوبنهاكن بالدنمارك ،وح�سينية الزهراء hفي مدينة �أنتويربن البلجيكية
وارتق���ى ال�شي���خ جالل معا�ش المنبر الح�سيني في عدد من الح�سينيات ،كان منها :في �سوي�سرا بمدينة زوريخ في ح�سينية الإمام المهدي fلخدمة �أهل البيت،g
وف���ي مدينة � ِإ�سن ب�ألمانيا في (ح�سيني ُة �أم البنين ،)hوف���ي مدينة �آيماودن بهولندا في (جمعية الر�سول الأعظم ،)sوفي مدينة �آرنهم بهولندا في (هيئة خدمة �أهل
البيت  ،)bوفي مدينة �أنتويربن ببلجيكا في (ح�سينية الزهراء ،)hوفي مدينة ا�ستكهولم ال�سويدية في ح�سينية الإمام ال�سجاد gللإخوة الأكراد الفيلية ،وفي مدينة
مالم���و ف���ي مج ّمع الر�سول الأعظم �صل���ى اهلل عليه و�آله وم�ص ّلى الإمام الح�سين �صل���وات اهلل عليه ،وفي مدينة فك�شو في ح�سينية الر�س���ول الأعظم .sوبمنا�سبة �سابع
الإم���ام الح�سي���ن gفي ح�سينية �سيد ال�شهداء ،gوف���ي مدينة �أ�سن االلمانية في ح�سينية �أم البنين .hوخالل هذه الجوالت ق���ام ف�ضيلة ال�شيخ ب�إي�صال وتبليغ �سالم
وتحيات ودعاء �سماحة المرجع ال�شيرازي� Kإلى الم�ؤمنين المقيمين في بالد الغرب.
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�سماحة المرجع ال�شيرازي:K
مظلومية النبي و�آله bاليوم �أكبر من الما�ضي

ف���ي ذكرى ا�ست�شهاد خاتم النبيين النبي محمدsتوافد على بيت المرجع ال�شيرازي  Kالكثير من العلماء
وال�شخ�صي���ات ور�ؤ�ساء الهيئ���ات الكربالئية ف�ض ًال ع���ن الموالي���ن والمع ّزي���ن م���ن مختل���ف �أنح���اء دول���ة �إي���ران.
و ق���د �ألق���ى �سماح���ة �آي���ة اهلل العظم���ى ال�سي���د �ص���ادق الح�سین���ي ال�شي���رازي  Kكما ف���ي كل �سن���ة كلمة
توجيهي���ة به���ذه المنا�سب���ة الأليم���ة ج���اء فيه���ا:
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محا�ضرات
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ف���ي البدء �أع���زّي الم�ؤمنين و تم���ام الم�سلمين ف���ي بالد العال���م كافة ،وجميع
ال�ضعفاء الذين ت�ستغل الحكومات الجائرة �ضعفهم بذكرى ا�ست�شهاد النبي الأعظم
 sونجل���ه الإم���ام الح�سن  gوالإم���ام الر�ضا  ، gول���و �أنّ الأ�ص���ح �أنّ �شهادة
الإمام الح�سن  gفي ال�سابع من �شهر �صفر ،و�أنّ والدة الإمام الكاظم  gلم تكن
في �شهر �صفر بل في �شهر ذي الحجة.
فبعد �شهادة النبي الأكرم  sخطبت ال�سيدة الزهراء  hخطبة في الم�سجد
تج�س���دت فيها �أ�صول و�أخالق وفل�سفة �أح���كام الإ�سالم ،و�إنني �أو�صي الأخوة خا�صة
ّ
ال�شباب والأحداث -الذك���ور والإناث -بحفظ هذه الخطبة فهي تنفعكم في دنياكم
و�أُخراك���م ،ولع ّل ذلك اليوم الذي تُق ّر في���ه هذه الخطبة �ضمن مناهج المدار�س في
البالد الإ�سالمية يتح ّقق و�سيتح ّقق بحول اهلل تعالى.
فم���ن كالم لها  hفي هذه خطبة قولها� :أفتقول���ون مات محمد فخطب جليل،
وربم���ا كان ذلك �إيهام منها � hإلى ما ورد في م�ص���ادر العا ّمة والخا�صة ،وروايتنا
المعتبرة من �أنه ُ sا�ست�شهد.
فقد بدءت الم�صائب بعد �شه���ادة النبي sب�شهادة �سبط النبيsالمح�سن
 ، gولعل���ه المراد مما ينقل �أنّ ال�شيطان �ض���رب بذيله النجوم ف�سقط ثلث نجوم
ال�سم���اء جراء ذلك ،فالمح�سن ثالث الح�سنين  ،bثم �آل الأمر �إلى �شهادة ال�سيدة
الزه���راء hوا�ستمر الظلم �إل���ى �أن حدثت واقعة كربالء و�شه���ادة الإمام الح�سين
gو�أه���ل بيته و�أ�صحابه ،ثم ا�ستم���ر الأمر �أيام بني �أمية وبن���ي العبا�س...وا�ستمر
الأم���ر وا�ستم���ر �إل���ى ع�صرنا الراه���ن حي���ث التفجيرات وقت���ل النا�س ف���ي البالد
الإ�سالمية �أمثال باك�ستان و�أفغان�ستان خا�صة العراق حيث ُيقتل ز ّوار �أميرالم�ؤمنين
و�سيدال�شهداء والكاظمين والأئمة في �سامراء .b
وم���ع الأ�س���ف �أنّ هذه الأعم���ال تعر�ض عل���ى عالم الكف���ر والإلحاد عل���ى �أنها
م���ن الإ�سالم ،ف����أي �إ�سالم هذا الذي يبت���د�أ ب�شهادة الزهراء  hوي����ؤول الأمر فيه
�إل���ى الأحزم���ة النا�سفة وال�سي���ارات المفخخة حيث يقتلون العدي���د من المظلومين
الأبرياء؟!
فهك���ذا �إ�س�ل�ام واقع ًا لي����س بجمي���ل ،و�إذا كان الإ�سالم كذلك م���ا الذي يجعل
الملحد والن�صراني والكافر وال�شيوعي يعتنق هكذا دين؟!
فالإ�سالم الذي ُيعر�ض على العال���م اليوم هو هكذا �إ�سالم لذا يزداد عدد �أهل
الكفر يوم ًا بعد الآخر ،حت���ى بلغ عدد الملحدين م ّمن اليقبلون �أي ًا من الديانات -ال
الن�صرانية وال اليهودية وال الإ�سالم� -ألف مليون.
وعلى فر����ض �أنّ الم�سلمين دعوهم �إلى الإ�س�ل�ام ،فياترى ماذا يعر�ضون لهم؟

وب�أي �أمل ُيقبل �أمثال ه�ؤالء على هكذا �إ�سالم؟!
كم���ا �أ�شار �سماحته �إلى �ضرورة تعريف الإ�سالم �إلى العالم عبر تعريف ال�سيرة
الم�شرقة للنبي  ،sفقال:
كان النبي الأكرم  sف���ي مكة المكرمة والمدينة المنورة �سبب ًا لجذب الكفار
والمنافقي���ن علم ًا �أنّ كل واحد منهم يخ ّرب الكثي���ر ،وكما في الخبر في كتاب بحار
الأنوار �أنه  gبموقف واحد �أثر على �ألف منافق وجعلهم يعتنقون الإ�سالم.
وف���ي الخب���ر عن الإمام ال�ص���ادق  gق���ال� :أنّ النبي  sقال� :أن���ا �أولى بكل
م�ؤمن من نف�سه وعلي �أولى به من بعدي  ،فقيل له  :ما معنى ذلك؟
ً
فقال  :قول النبي  sمن ترك دين ًا �أو �ضياع ًا فعلي  ،ومن ترك ماال فلورثته ،
فالرج���ل لي�ست له على نف�س���ه والية �إذا لم يكن له مال  ،ولي�س له على عياله �أمر وال
نهي �إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي و�أمير الم�ؤمنين  bومن بعدهما �ألزمهم هذا
 ،فمن هناك �صاروا �أولى بهم من �أنف�سهم وما كان �سبب �إ�سالم عامة اليهود �إال من
بعد هذا القول من ر�سول اهلل  sو�أنهم �أمنوا على �أنف�سهم وعلى عياالتهم.
وق���ال �سماحته �أي�ض ًا :لو ُعر�ض اليوم �أُ�سلوب النبي  sعلى اليهود والن�صارى
والمنافقين لآمنوا كما �آمن اليهود والن�صارى والمنافقين في عهده sولكن يجب
�أن نعر�ض عليهم نف����س الأخالق التي جاء بها النبي ، sفمع الأ�سف بع�ض البالد
اليوم ا�سمها بالد �إ�سالمية ولكن �سيرتها على خالف �سيرة النبي . s
ف�إنن���ي �أتذكر �أنّ �أحد االنقالب���ات في العراق حدث لكث���رة الظلم وتحت �شعار
رف���ع الظلم ،وقد انطلى الأم���ر على كبار ال�شخ�صيات في الع���راق بحيث �إنّ �إحدى
ال�شخ�صي���ات المعروف���ة في العراق �أب���رق �إلى رئي�س االنقالب ر�سال���ة كتب فيها}:
ومارمي���ت �إذ رميت ولكن اهلل رمى{ ،كناية ع���ن �أنّ القائم الحقيقي باالنقالب هو
اهلل ع ّز وج ّل.
ولكن نف�س ذل���ك الحاكم �شرع بمحاربة �شعائر الإم���ام الح�سين  ، gو�أتذكر
�أنّ الم�ؤمنين لم يعتنوا بالمنع فاعتقلوهم وجعلوا على جروحهم الملح والفلفل ،ولم
تم�ض على ذلك �سنة كاملة حتى قتل الحاكم على �أيدي النا�س.
في���ا �أيها ال�شباب التنخدعوا كما انخدع بع�ض �آبائكم ،فاقر�أوا ت�أريخ النبيs
 ،والتقبلوا كل ما يبلغ م�سامعكم وت�ؤمنوا به بدون ت�أمل.
وفي انقالب �آخ���ر �شهدت �أحداثه في �إحدى الب�ل�اد الإ�سالمية �أخذوا يعدمون
�شخ�صي���ات النظ���ام ال�سابق ،و�أتذك���ر �أنّ الأخ الراحل ر�ضوان اهلل علي���ه �أر�سل �إلى
رئي�س االنقالب -ومازلت �أتذكرخ�صو�صيات الر�سالة وبيد من �أر�سلها -يدعوه فيها
�إل���ى اال�ستنان ب�سنة ر�سول اهلل ،sواالقتداء به ل ّما عف���ا عن �أهل مكة قائ ًال لهم:
اذهب���وا ف�أنتم الطلقاء ،وذل���ك لأنّ الذين كانوا يعملون في ذل���ك النظام لم يكونوا
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محا�ضرات
معتقدي���ن ب���ه ،و�إنما يعملون مع���ه لإمرار معا�شه���م ،ولكنه لم يعم���ل بن�صيحة الأخ
الراحل فكانت نتيجة ذلك �أنه حتى اليوم ت�سفك الدماء.
و�أ�ض���اف �سماحته ً
قائ�ل�ا� :إنّ ر�س���ول اهلل  sتع ّر�ض في م ّك���ة وغيرها ولمدة
ع�شري���ن �سنة �إل���ى �أنواع الظل���م والأذى ،من قري�ش والم�شركي���ن واليهود وغيرهم،
ولكنه sل ّما دخل م ّكة فاتح ًا �أعلن العفو العام بقوله« :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء».
ب���ل �إنه  sل ّما �سمع �أحد الم�سلمي���ن ي�صيح« :اليوم يوم الملحمة»� ،أمر الإمام
�أميرالم�ؤمنين � gأن ي�أخذ منه الراية ويعلن« :اليوم يوم المرحمة» .فكم هو عظيم
هذا الخلق وهذا التعامل؟!
�إنّ ر�س���ول اهلل � sصنع �سيا�سة الأخالق� ،أي جع���ل الأخالق �أ�سا�س ال�سيا�سة،
ولي����س �سيا�سة الحكم والتح ّكم مهم���ا كان الثمن ومهما كان���ت الو�سيلة .فالنا�س لو
اتّبع���وا ر�س���ول اهلل  sواتّبعوا الإم���ام �أمي���ر الم�ؤمنين  gو�س���اروا على نهجهما
وتعاملهما لأكلوا من فوقهم ومن تحت �أرجلهم.
وذكر �سماحت���ه نموذج ًا من �أخالق ر�سول اهلل  ،sفقال� :إنّ يهود بني قينقاع
كان���وا في �أطراف المدين���ة فعاهدوا النبي  sعلى �أن اليحارب���وا وال يعينوا �أعداء
الإ�سالم ،لكنهم نق�ضوا عهدهم وكان���وا ير�سلون الإعانات �إلى الم�شركين بالخفية،
فافت�ض���ح �أمره���م ،فحا�صره���م النبي  sخم�س���ة ع�شر يوم��� ًا ،ف�أتى �إلي���ه رئي�س
المنافقي���ن عبد اهلل ب���ن �أبي �سلول وقال :يا ر�سول اهلل ه����ؤالء ـ �أي يهود بني قينقاع
ـ �أ�صدق���اء لي فاعفو عنهم لأجلي .فقال ر�س���ول اهلل  sله :هم لك! فلم يحاربهم
النبي  sو�إنما �أمر ب�أن يرحلوا �إلى مكان �آخر.
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الحظ���وا عظمة خلق ر�سول اهلل  ،sف�إنه َق ِبل و�ساطة حتى المنافق ،وهذه هي
�سيا�سة الأخالق التي � ّأ�س�سها النبي .s
وق���ال �سماحته :ورد ف���ي الت�أريخ �أنّ جمع��� ًا من �أعداء الإ�سالم ج���اءوا من م ّكة
�إل���ى المدينة وحاربوا ر�سول اهلل sوبعد �أن خ�س���روا المعركة �أُ�سر بع�ضهم ،وكان
�أحده���م جريح ًا وكان يئنّ ويت�أ ّوه الليل ك ّله ،وعندم���ا حان وقت �صالة ال�صبح ،جاء
النبي  sلي�ص ّلي بالم�سلمين،فقال :م���ا نمت الليل كله لأنين ذاك الأ�سير!! �أي �أنه
 sكان مت�ألم ًا على ذلك الأ�سير وهو من عد ّوه.
وع ّق���ب �سماحته �أي�ض��� ًا :هل تجدون مثل ه���ذه الر�أفة وهذه الأخ�ل�اق العظيمة
عندالحكام غير ر�سول اهلل  sوغير اميرالم�ؤمنين  g؟
�أال يج���در بال�شيعة ب�أن يعر�ضوا هذا التعامل م���ن ر�سول اهلل  sفي عمل ف ّني
ق�ص���ة �أو فل���م �سينمائي ،خ�صو�ص��� ًا �أ ّننا نعاي����ش ن�سبة من الحري���ة في مجال
عب���ر ّ
الإعالم والقنوات الف�ضائية؟.
�إنّ ه���ذا التعامل من ر�س���ول اهلل  sهو التعبي���ر االمثل عن حق���وق الإن�سان،
ولي�س ما يدّعي���ه الغرب وما يدّعيه العديد من ح ّكام ال���دول الإ�سالمية ،فادّعا�ؤهم
لي����س �إ ّال كذب ًا في ك���ذب .فالحظوا كي���ف يتعامل الح��� ّكام مع �شعوبه���م ف�ض ًال عن
عد ّوهم� .إنهم يقمعون �شعوبهم مقابل �أب�سط مظاهرة.
وتط��� ّرق �سماح���ة المرجع ال�شي���رازي� Kإل���ى الت�ضليل والتعتي���م الإعالمي
المق�صود �إزاء الزيارة المليونية في ذكرى �أربعينية الإمام الح�سين  gوقال:
�إنّ الماليي���ن م���ن الزائرين يم�ش���ون �إلى زي���ارة الإمام الح�سي���ن  ،gوفيهم

محا�ضرات
والتجار والعمال
كل طبقات المجتمع م���ن العلماء والأطباء والمهند�سي���ن والك�سبة ّ
والأ�سات���ذة والن�ساء والأطفال وال�شباب والكهول وغيرهم ،لكن انظروا كيف تتعامل
الدول الإ�سالمية مع هذه ال�سيول الهادرة وهذه الم�سيرة المليونية ،فهم �إ ّما يعتّمون
عليه���ا �أو يق ّللون م���ن عظمتها .فقد جاء ف���ي بع�ض الإعالم اال�سالم���ي حول زيارة
الأربعي���ن الميليونية بهذه ال�صيغة وبهذه العب���ارة :الآالف يزورون الح�سين بن علي
!!h
الحظ���وا كيف يبخ�سون ه���ذه الزيارة ح ّقها ،م���ع �أنهم يعلمون ج ّي���د ًا �أنّ الإمام
الح�سين  gهو حفيد ر�سول اهلل  sالذي يقولون �إنهم يعتقدون بنب ّوته.
�إنّ القر�آن الكريم يقول« :وال تبخ�سوا النا�س �أ�شياءهم»� ،أي ال ت�ست�صغروا عمل
يخ�ص الإمام الح�سين g؟
النا�س ،فكيف فيما ّ
و�أ�ضاف �سماحته قائ ًال� :إنّ اهلل تعالى ينتقم للمظلوم البتة ،فكيف بول ّيه الإمام
الح�سين g؟ و هل �سي�أمن من يبخ�س حقّ الق�ضية الح�سينية من العذاب واالنتقام
من اهلل؟
�إنّ الماليين من الزائرين يم�شون ويقطع���ون مئات الكيلومترات لزيارة الإمام
الح�سي���ن  gويتع ّر�ض���ون للقت���ل والتفجي���ر ،ولكنه���م اليبالون بذلك ب���ل يزدادون
عزيم���ة و�إ�صرار ًا ،وي���زدادون عدد ًا وال يتوانون عن �إحي���اء ال�شعائر الح�سينية مهما
كان الثمن� .إذن �أال يجدر بنا �أن نكرم هذه الماليين وندعو لها؟
أخ�ص ال�شع���ب العراقي و�أقول لهم :بارك
لذا �أنن���ي �أخاطب جميع المعزّين بال ّ
اهلل بكم.

و�شدّد �سماحته بقوله� :إنّ العالم اليوم ال يعرف مثل هذا الخلق العظيم لر�سول
اهلل  ،sبل �إنه عاي�ش عك�س ذل���ك تمام ًا ،وهذا ّ
يدل على �أنّ مظلومية النبي و�أهل
بيته اليوم �أكثر من الما�ضي.
لذا ف�إنّ الجمي���ع م�س�ؤولون ب�أن يعرفوا �سيرة ر�سول اهلل  sو�أخالقه وتعاليمه
�إل���ى الب�شري���ة كا ّفة بكل و�سيلة م���ن الو�سائ���ل ال�سلمية والنزيه���ة وكل ح�سب قدرته
وطاقاته و�إمكاناته ،وم�س�ؤولية الدول الإ�سالمية بهذا الخ�صو�ص �أكبر من غيرها.
وخت���م المرج���ع ال�شي���رازي  Kحديثه بو�صاي���ا ومنها� :أنه عل���ى الجميع �أن
يقوم���وا بمطالع���ة تاري���خ و�سيرة الر�س���ول الأعظ���م  sبت�أم���ل وتد ّبر ث���م يقوموا
بتعريفها للب�شرية.
ثاني ًا� :أو�صيكم و�أو�صي جميع الم�ؤمنين والم�ؤمنات بهذه الو�صية التي كان �أخي
الراح���ل �أعل���ى اهلل درجاته يو�ص���ي بها كثي���ر ًا وخ�صو�ص ًا في مثل ه���ذا اليوم وهذه
المنا�سبة وهي:
�أقيم���وا مجال�س الإم���ام الح�سين  bفي بيوتك���م ولو م ّرة ف���ي الأ�سبوع �أو مرة
في ال�شه���ر ،ف�إنّ ذكر الإمام الح�سي���ن gو�إقامة المجال����س الح�سينية باب للخير
ومفتاح الموفقية في الدنيا والآخرة ،فا�سعوا �إلى �أن ال تخلوا بيوتكم من ذكر الإمام
الح�سين .g
و�ص ّلى اهلل على مح ّمد و�آله الطاهرين
الجدير بالذكر� ،أنه تم بث كلمة �سماحة المرجع ال�شيرازي Kمبا�شرة على
قناتي الإمام الح�سين  gو �سالم 2الف�ضائيتين الفار�سيتين.

ذوالقعدة /ربیع الأول  1432ه ـ 55

بحوث فقهیة

بحـوث فقهيــة �إ�ستـــدالليـــة

الحلقة الثالثة والع�شرون من تقريرات البحوث الفقهية الإ�ستداللية ل�سماحة المرجع
ال�شيرازيKالمتعلقة بكتاب الخم�س ,تقدمها مجلة النفحات لطالب العلم والتحقيق

كتب :ف�ضيلة �آية اهلل ال�شيخ ح�سين الفدائي ,وهو �أحد �أع�ضاء لجنة الإ�ستفتاء في مكتب المرجع الديني الكبير �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي  Kفي مدينة قم المقد�سة و�أحد تالمذته في بحوث الخارج الإ�ستداللية منذ �أكثر من ع�شرين عام ًا.

حكم المال المغ�صوب في الغنيمة
خال�صة البحث ال�سابق
كان الكالم في الم�س�ألة « »3من م�سائل بحث الغنيمة في العروة ،والذي �أفتى
الم�ص ّنف فيها بانه يجب ان ال يكون في �أموال الغنيمة مال مغ�صوب ممن هو محقون
الدم و محترم المال ،واال وجب ردّه عليه ،ووافقه الم�شهور على ذلك و�أجابوا عن
مف�ص ًال ـ عدم تمام ّية
ا�شكالي غير الم�شهور واثبتوا ـ على ما م�ضى في الحلقة ال�سابقة ّ
الإ�شكالين ،وم�ضاف ًا الى ذلك يمكن اثبات عدم تمامية اال�شكالين اي�ض ًا :بانه ال
تعار�ض ا�ص ًال بين روايات وجوب ر ّد الغ�صب الى �صاحبه ،وبين روايات تق�سيم الغنيمة
بين المقاتلين ،وذلك الن التعار�ض انما يكون عند تكاف�ؤ الطائفتين من الروايات،
بينما ال تكاف�ؤ بينهما فيما نحن فيه ،اذ روايات تق�سيم الغنيمة بين المقاتلين مع ارجاع
المغ�صوب منه الى بيت المال �إما �ضعيفة ال�سند و�إ ّما معر�ض عنها عند الخا�صة،
واما عند العا ّمة فانهم قد ا�ضطربت �أقوالهم ورواياتهم في ذلك ا�ضطراب ًا �شديد ًا،
والخال�صة :انه يجب رد المال المغ�صوب في الغنيمة على �صاحبه المحترم المال.

اال�صنام ،فنزلت هذه الآية «فال جناح عليه ان ّ
يط ّوف بهما» اي :واال�صنام عليهما،
قال :فكان النا�س ي�سعون والأ�صنام على حالها ،فلما حج النبي  sرمى بها» و�سواء
كان الم�سلمون يت�ص ّورون حرمة الطواف بين ال�صفا والمروة النهما بدعة جاهلية ،او
يرون حرمة الطواف بينهما لأجل اال�صنام المن�صوبه عليهما ،فانه على كال الفر�ضين
قد توهّ موا الحظر ،ومجيء «فال جناح» فيما يتوهم الحظر يفيد الوجوب ،وكذلك
«ال ب�أ�س» في قول الم�صنف فانه يفيد الوجوب ،بمعنى انه يجب تق�سيم الفر�س بين
المقاتلين وال يجوز ردّه على المغ�صوب منه النه محارب ،والمحارب مهدور الدم
والمال وان لم يكن القتال والحرب معه مبا�شرة ولم يكن هو م�شتغ ًال بالحرب الآن،
وذلك الطالق الأدلة القائلة بان الكافر الحربي ال حرمة لدمه وماله.
�أمانات �أهل الحرب الموجودة في الغنيمة
ثم قال �صاحب العروة« :وكذا اذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من �أهل الحرب
بعنوان االمانة :من وديعة� ،أو اجارة ،او عارية �أو نحوها» فانّ حكم �أمانات اهل الحرب
في الغنائم الحربية هو نف�س حكم المال المغ�صوب من �أهل الحرب اذا كان موجود ًا
في الغنائم الحربية ،فاذا َوجد المقاتلون في الغنيمة ـ مث ًال ـ فر�س ًا قد اخذها الكفّار
�إجارة او عارية ،او كانت لديهم امانة ووديعة من كافر حربي ال حرمة لدمه وماله،
فانها تكون للمقاتلين بعد اعطاء خم�سها ،وال تر ّد على �صاحبها الحربي حتى و ان
لم يكن الحربي الآن في جي�ش الكفار ولم يقاتل الم�سلمين معه مبا�شرة ،وذلك لنف�س
الدليل ال�سابق الذي ُذكر في المال المغ�صوب من الكافر الحربي اذا كان موجود ًا في
الغنيمة.

حكم مالو كان المغ�صوب منه حربي ًا
ثم قال �صاحب العروة بعد ذلك« :نعم لو كان مغ�صوب ًا من غيرهم من �أهل الحرب
ال ب�أ�س ب�أخذه واعطاء خم�سه وان لم يكن الحرب فع ًال مع المغ�صوب منهم» مث ًال في
غزوة بدر :لو ح�صل الم�سلمون فيما بين الغنائم التي غنموها من الكفار والم�شركين
على فر�س مغ�صوبة ممن ال حرمة لدمه وماله :ك�أحد ر�ؤ�س ال�شرك المحاربين ،فهذه
الفر�س تكون للمقاتلين بعد اخراج خم�سها ،حتى و ان لم يكن ذلك الم�شرك المحارب
المهدور الدم والمال ،المغ�صوب منه موجود ًا في الحرب ولم يكن الحرب معه الآن،
علم ًا بان هذا الحكم يعني� :أخذ المال المغ�صوب من الحربي في الغنيمة وتق�سيمه بين
ا�شكال وجواب
المقاتلين وعدم ردّه اليه ،هو �إلزامي واجب وان ع ّبر عنه الم�ص ّنف بقوله« :ال ب�أ�س
ال يقال :ان اهلل تعالى �أمر ب�أداء الأمانات الى �أهلها فيجب هنا �أي�ض ًا ر ّد الأمانة
ب�أخذه واعطاء خم�سه» فانّ ال ب�أ�س هنا لي�س بمعنى انه جائز الطرفين ،بل هو بمعنى
الى �صاحبها.
الوجوب.
النه يقال :ان دليل اباحة اموال الكافر الحربي وعدم حرمة دمه وماله ،حاكم على
دليل وجوب اداء الأمانة الى �صاحبها ،وناظر اليه ،وم� ّضيق لدائرة وجوب ر ّد االمانات
بحث فنّي
ّ
وانما قلنا هو بمعنى الوجوب :النه في مورد توهّ م الحظر ،ومن المعلوم :ان مثل الى �أهلها ،ومخرج له من تحت مظلة اطالق وجوب �أداء االمانة وردّها ،وهو وا�ضح.
هذا التعبير في مورد توهّ م الحظر يفيد الوجوب ،وذلك مثل قوله تعالى« :فال جناح
عليه �أن ّ
هل لوجوب خم�س الغنيمة ن�صاب؟
يط ّوف بهما» بعد قوله �سبحانه« :ان ال�صفا والمروة من �شعائر اهلل فمن حج
ثم ان �صاحب العروة انتقل الى م�س�ألة اخرى وهي الم�س�ألة « »4من م�سائل بحث
البيت �أو اعتمر» �سورة البقرة 158 ،ـ وفي تف�سير مجمع البيان ،ج� ،1ص ،445عن
ابي عبداهلل « :gكان الم�سلمون يرون �أن ال�صفا والمروة مما ابتدع اهل الجاهلية ،خم�س غنائم الحرب وقال« :الم�س�ألة « :»4ال يعتبر في وجوب الخم�س في الغنائم
فانزل اهلل تعالى هذه الآية» وعنه � gأي�ض ًا« :انه كان ذلك في عمرة الق�ضاء ،وذلك بلوغ الن�صاب ع�شرين دينار ًا ،فيجب اخراج خم�سه قلي ًال كان او كثير ًا على الأ�صح»
ان ر�سول اهلل � sشرط عليهم ان يرفعوا اال�صنام ،فت�شاغل رجل من �أ�صحابه حتى فغنائم دار الحرب يجب فيها الخم�س مهما ق ّلت وكانت دون الن�صاب �أي :ب�أن لم تبلغ
اعيدت اال�صنام ،فجاءوا الى ر�سول اهلل  sفقيل له :ان فالن ًا لم يطف وقد اعيدت ع�شرين دينار ًا �شرعي ًا ،وذلك لأنه ال ي�شترط في وجوب الخم�س في الغنيمة ما ي�شترط
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تی�سرلنا منها هنا ،و نترك الباقي الی حلقة قادمة ان �شاء اهلل تعالی.
في غيرها :من المعدن والكنز والغو�ص من بلوغ الن�صاب ،وانما ال ي�شترط فيها بلوغ
ّ
َ
ال�سلب؟
الن�صاب ،الطالقات الأدلة من الكتاب وال�سنة ،ولالجماع �أي�ض ًا.
المطلب الأول :ما هو َّ
ال�س َلب هو :ما ُي�سلب وما ي�ؤخذ من القتيل :من فر�س ،و�سيف ،ودرع ،وخوذ ،وثياب،
َّ
ً
َ
َ
َ
َ
واموال ونحوها ،وهو ا�سم ،ولي�س م�صدرا ،الن قيا�س م�صدر «ف ِعل وف َعل» المتعدّي مثل
اطالق �آية الخم�س
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
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ا�سم ولي�س م�صدر ًا ،وذلك كما قال ابن مالك في االلفية:
يعم ما لم يبلغ الن�صاب اي�ض ًا.
خم�سه »...االنفال .41 ،فانه ّ
من ذي ثالثة كر ّد ردّا
َف ْع ٌل قيا�س م�صدر المعدّى
وكجوىً َ
وك�ش َل ْل
		
و َف ِعل الالزم با ُبه َف َع ْل
اخبار الخم�س واطالقها
ك َف َر ٍح َ
و�أما ال�سنة والروايات والأخبار :فمثل اطالق رواية ابي ب�صير عن ابي جعفر عليه
ال�س َل ُب لمن؟
ال�سالم قال« :كل �شيء قوتل عليه ـ على �شهادة ان ال اله اال اهلل ،و�أن محمد ًا ر�سول
المطلب الثانيَّ :
ال�س َلب الذي ي�ؤخذ من القتيل في حرب �شرعية باذن النبي او االمام
اهلل ـ فان لنا خم�سه ،وال يح ّل لأحد �أن ي�شتري من الخم�س �شيئ ًا حتى ي�صل الينا حقّنا»
ثم ان َّ
ويق�سم بعد
(جامع احاديث ال�شيعة :ج� ،8ص ،528الباب 2من ابواب فر�ض الخم�س ،الحديث )1المع�صوم ،هل هو للقاتل ،او هو كبقية الغنائم الحربية يكون غنيمة ّ
اخراج خم�سه بين المقاتلين؟ الم�شهور عند العامة :انه يكون للقاتل خا�صة دون �سائر
فان اطالق «ك ّل �شيء قوتل عليه» ي�شمل ما لم ي�صل ح ّد الن�صاب �أي�ض ًا.
المقاتلين ،وا�ستندوا في ذلك الى ما جاء في البخاري :ج� ،4ص 58عن النبي  sانه
قال« :من قتل قتي ًال فله �سلبه» وانه «من قتل كافر ًا فله �سلبه» ونحو ذلك ،بينما الم�شهور
االجماع على االطالق
و�أما االجماع :فهو على ما نحن فيه قطعي وم�س ّلم ،ومما ال كالم وال نقا�ش فيه ،عند الخا�صة ،بل المجمع عليه عندهم :انه ال يخت�ص بالقاتل ،وانما يكون من الغنيمة
ويق�سم بعد اخراج خم�سه بين المقاتلين.
وانما الذي دعى �صاحب العروة وغيره من الأعالم الى طرح هذه الم�س�ألة ،اي :م�س�ألة
ّ
عدم ا�شتراط بلوغ الن�صاب في وجوب الخم�س في الغنيمة مع وجود الت�سالم القطعي
الجنيد ال يعب�أ به
عليها هو :انفراد ال�شيخ المفيد في واحد من بين ع�شرات كتبه با�شتراط وجوب
خالف ابن ُ
نعم خالف ابن الجنيد في ذلك ل�شبهة ح�صلت له ،لكن خالفه ال ي�ض ّر باالجماع
الخم�س في الغنيمة ببلوغها الن�صاب ع�شرين دينار ًا �شرعي ًا ،فقد حكي عنه انه قال في
ر�سالة له با�سم« :الغر ّية» بعدم وجوب الخم�س في الغنيمة اذا لم تبلغ الن�صاب ع�شرين وال ُيعب�أ به:
الن ابن الجنيد رغم انه من �أعاظم فقهائنا الثقات ،وممن مدحه الرجاليون
دينار ًا ،فاذا بلغت قيمة ع�شرين دينار ًا وجب فيها الخم�س ،قال �صاحب الجواهر بعد
�أن حكى هذا القول عن ال�شيخ المفيد« :ال نعرف له موافق ًا .وال دلي ًال ،بل هو على وغيرهم مدح ًا كثير ًا ،وو ّثقوه توثيق ًا كبير ًا ،وكان معا�صر ًا لل�شيخ ال�صدوق وقد توفي
خالفه متحقق»(الجواهر :ج� ،16ص )13فال �أحد وافق ال�شيخ المفيد على قوله هذا ،على ما في ذهني في نف�س ال�سنة التي توفي فيها ال�شيخ ال�صدوق وفي نف�س المنطقة
كما انه ال رواية حتى مر�سلة و�ضعيفة تدل عليه ،بل الروايات على خالفه ،حتى انه «ال ّري» التي كان يعي�ش فيها ال�شيخ ال�صدوق ،اال انه رغم كل ذلك كان في �أول �أمره من
وح�سن
لم ينقل ذلك عن ال�شيخ المفيد نف�سه في �سائر كتبه ،بل ولم ينقل اي�ض ًا عن واحد العامة ثم ا�ستب�صر واعتنق المذهب الحق :مذهب اهل البيت  bوثبت عليه ُ
من تالمذته مثل ال�سيد الر�ضي ،وال�سيد المرت�ضى ،وال�شيخ الطو�سي ،والنجا�شي ،ا�ستب�صاره ،وعلى اثر ذلك كان ذهنه قد ت�أ ّثر بما كان يحمله �سابق ًا من �آراء العامة
والكراجكي ،والديلمي و �آخرين من بق ّية االعاظم المتتلمذين عليه مثل ذلك ،وحتى ونظرياتهم ،وكان ذلك يطفح احيان ًا على قلمه وفي فتاواه ،مثل ما نحن فيه من قوله
ال�س َلب للقاتل خا�صة ،اعتماد ًا منه على ما في ذهنه من الخبر المروي عن النبي
«مب�سوط» ال�شيخ الطو�سي على تف�صيله ،وكذا «خالفه» الذي تع ّر�ض فيه للأقوال بكون َّ
ً
 sفي البخاري« :من قتل قتيال فله �سلبه» مع انه لم يقل بهذا القول احد من الخا�صة
ال�شاذة لم يذكر فيهما مثل ذلك عن ا�ستاذه وال عن �أحد غيره.
ال قبله وال بعده ،ال قديم ًا وال حديث ًا ،مما يجعل االجماع عليه م�س ّلم ًا ويجعل خالف مثل
ابن الجنيد موهون ًا ال ُيعب�أ به.
ا�ستنتاج
فالم�س�ألة اذن مت�سالم عليها ،وال �شبهة فيها ،وما حكي عن ال�شيخ المفيد ال ي�ضر
دليلنا على ذلك
بهذا الت�سالم وال يخد�ش فيه ،والتعبير من �صاحب العروة هنا« :على الأ�صح» نوع
ال�س َلب هو ك�سائر موارد الغنيمة وكبقية الغنائم يكون
ت�سامح ،اذ لي�س في محله وال مورد له ،لأن مورد مثل هذا التعبير هو :وجود قول ثانٍ  ،او
واما الدليل على ان َّ
للمقاتلين ولي�س للقاتل خا�صة هو :عمومات الغنيمة ،وعدم وجود دليل معتبر على
وجود �شبهة ،مع انه ال يوجد قول �آخر ،وال توجد �شبهة �أي�ض ًا.
التخ�صي�ص ،واالجماع الم�س ّلم على ذلك ،وي�ؤيده :انه لو كان ال�سلب للقاتل لظهر
وبان ،فانه كثير ًا ما كان ر�ؤو�س االعداء وخا�صة في �صدر اال�سالم يبرزون بوحدهم
ال�س َلب من الغنيمة وفيها خم�سها؟
هل َ
ّ
َ
ال�سلب ،وقال في هذه و�سط الجي�شين ويطلبون المبارز ،كما كان مثل ذلك في غزوة بدر ،وكان كل واحد من
ثم ان �صاحب العروة انتقل الى م�س�ألة جديدة و هي م�س�ألةَّ :
الم�س�ألة الجديدة« :الم�س�ألة « »5ال�سلب من الغنيمة ،فيجب اخراج خم�سه على ال�سالب» القاتل والمقتول في المبارزات معلوم ًا ،ومع ذلك لم يظهر في التاريخ ان القاتل كان
يخت�ص ب�سلب المقتول ،اال اذا جعله المع�صوم كذلك.اذن :فال�سلب الیكون للقاتل ،بل
فان في هذه الم�س�ألة مطالب ثالثة كالتالي:
هو للمقاتلین بعد اخراج خم�سه ،نعم یبقی هنا �س�ؤال و ا�شكال ،كما انه یبقی المطلب
الثالث ،فنوكلهما الی بحث قادم ان �شاء اهلل تعالی.
هنا ثالثة مطالب
هنا في هذه الم�س�ألة -و هي الم�س�ألة الخام�سة والأخیرة من م�سائل خم�س غنیمة
دارالحرب التي ذكرها �صاحب العروة في خم�س عروته -مطالب ثالثة ,نذكر ما
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ا�ستفتاءات
التقليد
�س� :إلى �أي زمان يجوز البقاء على تقليد الميت؟
ج :ما دام المجتهد الأعلم الحي يفتى بجواز البقاء.
�س� :إذا كان المجتهد الميت �أعلم من الأحياء ،فهل البقاء على تقليده يكون
واجب ًا؟
الحي مطلقاً.
ج :كال ،فان الظاهر جواز الرجوع �إلى ّ
�س�:شخ�ص كان يقلد مرجع ًا ،فتوفي ف�أجاز العلماء الأحياء البقاء على تقليده،
ٌ
فعمل بفتواهم دون تحديد �أحد معين لعدم التمكن من معرفة الأعلم على ر�أي �أهل
الخبرة ،فهل بقا�ؤه هذا كاف ومبرئ للذمة؟
ج :نعم ،يكفي ذلك.
ً
�س :ما حكم الأعمال التي عمل بها المكلف بعد وفاة مرجعه ا�ستنادا لفتواه
بجواز البقاء على تقليد الميت؟
ج :يرجع فع ًال �إلى المجتهد الحي في جواز البقاء وعدمه ،وحيث �إن المختار
جواز البقاء ،ت�صح بذلك �أعماله ال�سابقة مع ا�ستجماعها لل�شرائط المعتبرة.
�س :كنت �أقلد مرجع ًا ثم مات وبقيت على تقليده فترة من الزمن ،ثم عدلت �إلى
غيره من الأحياء ،ثم �أردت الرجوع �إليه ،فهل يجوز ذلك؟
ج :كال ،ال يجوز ذلك.
الطهارة
�س :ماء الخزان الذي ي�سع الكر �أو �أكثر� ،إذا لم يعلم هل نق�ص عن الكر �أم ال
يزال كر ًا ،هل يترتب عليه حكم الكر؟
ج :نعم ،وذلك ال�ست�صحاب الكرية.
�س :هل تجري �أحكام الكر على الماء المتجمد؟
ج :كال ،في حالة التجمد ال تجري �أحكام الكر ّية.
�س :مع تغ ّير لون ماء البرك الموجودة في الم�ساجد الى ال�سواد قلي ًال ،هل تبقى
مط ّهرة؟
ً
ج :نعم ،ما دام الماء باقيا على الأطالق ،فانه يبقى طاهر ًا ومطهر ًا.
�س :هل يجوز ا�ستعمال الماء َّّ
المقطر في الو�ضوء والتطهير؟
ج :نعم ،يجوز �إذا كان ي�سمى ما ًء مطلق ًا.

الو�ضوء

�س :هل يجوز للمكلف �أن ي�صلي بو�ضوء تو�ض�أه لقراءة القر�آن؟
ج :نعم يجوز.
�س :ما حكم من كان يتو�ض�أ قبل دخول وقت ال�صالة ب�ساعة قا�صد ًا الو�ضوء
لل�صالة؟
ج :يتو�ض�أ بنية القربة المطلقة مثال ال بنية ال�صالة ،وما م�ضى ال �إ�شكال عليه.
�س :الو�ضوء قبل دخول الوقت لل�صالة هل ي�ؤتى به بن ّية الطهارة �أم بن ّية الو�ضوء
لل�صالة الواجبة؟
ج :ي�ؤتى به بنية الكون على الطهارة ،واذا كان دخول وقت ال�صالة قريب ًا بحيث
يكون من م�صاديق التهي�ؤ لل�صالة  -عرف ًا -فال ب�أ�س بنية و�ضوء ال�صالة.
�س :هل يجوز للمكلف �أن يتو�ض�أ لل�صالة قبل الوقت؟
ج :يجوز التو�ض�ؤ لل�صالة قبل دخول الوقت بقليل بحيث ي�صدق عرف ًا التهي�ؤ
لتلك ال�صالة ،و�إذا نوى القربة جاز مطلق ًا.
�س :هل الو�ضوء بنية التهي�ؤ قبل �ساعة من حلول الوقت جائز؟
ج� :إذا كان من م�صاديق التهي�ؤ عرف ًا فال ب�أ�س ك�أن يكون طريقه �إلى الم�سجد
بعيد ًا وال يجد الماء عنده ونحو ذلك.
�س :ما هو المقيا�س الدقيق للفترة التي ي�صدق فيها التهي�ؤ؟ وهل يختلف ذلك
من �شخ�ص لآخر؟
ج :المقيا�س عرفي ،كمن َب ُعد داره عن الجماعة �ساعة وال يجد الماء عندها،

نعم يختلف الأفراد والأزمان والمالب�سات ونحو ذلك.
الخم�س
�س :رجل وهب له وال��ده ـ قبل وفاته ـ �شقة ومح ًال فقام بت�أجيرهما ،و�صرف
الأجرة في م�ؤونته وم�ؤونة عياله من دون �أن يبقى له �شيء يوفره ،بل ربما ا�ستدان
لتي�سير �أموره ،مع العلم ب�أن والده لم يخ ّم�س ال�شقة والمحل ،فهل يجب تخمي�سهما؟
ج :نعم ،يجب ويجعل يوم تخمي�سهما ر�أ�س ًا ل�سنته الخم�سية ويخم�س كل عام اذا
كانت عنده زيادة ،وفي الخم�س الخير والبركة.
�س� :إذا ورث ال�شخ�ص بيت ًا تعلق به الخم�س وال يمكنه �أداء خم�سه ،فهل يجوز
له ال�سكن فيه؟
ج :يت�صالح مع الحاكم ال�شرعي (المرجع) �أو وكيله.
�س :عندما يرث م�ؤمن من �أبيه �أموا ًال �أو عقار ًا ،هل يجب عليه تخمي�سه؟
ج :ال خم�س في الأموال المذكورة� ،إال �إذا علم ب�أن االب لم يكن ممن يخ ّم�س� ،أو
علم تع ّلق الخم�س بها ،ولم يخرجه الأب.
ال�شراكة التجارية
�س :تطرح ا�سهم لن�شاط تجاري بقيمة �أولية ،و�سرعان ما تتداول ا�سهمها للبيع
وقد ترتفع قيمة هذا ال�سهم ،لكن الن�شاط التجاري المزمع العمل به لم يبد�أ �أ�ص ًال
وحتى ال�شركة لي�ست لها مقر �إداري بل هو مجرد �سهم في الت�أ�سي�س ،فما حكم
ال�سهم المتداول قبل بد�أ عمل ال�شركة ون�شاطها الحقيقي؟
ج� :إذا كانت هناك �شركة واقع ًا ولها اعتبار عقالئي ي�صح التعامل على �أ�سهمها
وان كان قبل بد�أ العمل والن�شاط الحقيقي لل�شركة.
�س :هل ت�صح الم�ضاربة لو ا�شترط �صاحب المال على العامل �أن يعطيه �شهرياً
 مث ًال  -هدية معينة؟ج :ال ت�صح ،ويمكن تخريج ذلك �ضمن عقدين,كما اذا �أبرما عقد الم�ضاربة
طبق �شروطها ,ثم بعد ظهور الربح �أبرما عقد �صلح علی مقدار معین من الهدیة.
�س� :أنا �شريك في محل تجاري مع �آخر ل�سنوات ،ثم ا�شتريت ح�صة �شريكي في
المحل بمبلغ اتفقنا عليه ،وبعد مدة من تملكي المحل ح�سب العقد الموثق بيننا جاء
علي مبلغ خم�سة �أ�ضعاف ما دفعت لل�شريك ال�سابق ،فبعت له
م�شتر �آخر وعر�ض ّ
المحل ،فهل ل�شريكي ال�سابق الحق في �شيء من المبلغ الذي ح�صلت عليه؟
ج� :إذا كان قد تم البيع بين ال�شريكين فال حق له في �شيء من هذا المبلغ.

رد المظالم.

�س :ما هي القيمة المادية لرد المظالم؟
ج :لي�س هناك قيمة مع ّينة ،و�إنما يخرج االن�سان كل ما في ذمته من اموال لم
يعرف �أ�صحابها وال �أحد ًا من ورثتهم� ،أو قد يئ�س من �إي�صال المال �إليهم ،ويدفعه �إلى
الحاكم ال�شرعي� ،أو �إلى الفقير ب�إذن الحاكم ال�شرعي  -على الأحوط وجوب ًا . -
�س� :أعمل �صراف ًا في بنك وغالب ًا ما تتراكم بقايا ب�سيطة من معامالت البنك
مع زبائنه ،ولأنه من ال�صعوبة جد ًا �إرجاع هذه المبالغ �إلى �أ�صحابها� ،أت�صدق بها
على المحتاجين ،هل عملي هذا يجوز �شرع ًا؟
ج :يجوز الت�صدق في الفر�ض المذكور ،واالح��وط وجوب ًا �إ�ستيذان الحاكم
ال�شرعي ،وينوى حين الت�صدق �أن يكون الثواب ل�صاحب المال.
�س :هل تعتبر �أموال ال�شركات الأجنبية في البالد الغربية من �أموال مجهول
المالك ويجوز �أخذها ،وفي حالة عدم الجواز ماذا يفعل من �أخذ المال �إذا تعذر
�إرجاعه؟
ج :ال يجوز �أخذ �أموال محترم المال ،و�إذا تعذر �إرجاعها يتعامل معها تعامل
مجهول المالك.

الحمل

�س :هل يجوز لزوجين م�صابين بمر�ض وراث��ي ي�ؤثر علی الأوالد بعمل مانع
للحمل ب�شكل دائم علم ًا �أن اهلل رزقهما طفلين؟
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ج :يجوز المانع الم�ؤقت ،واما الدائم الذي يق�ضي على ق ّوة االنجاب فحرام،
م�ضاف ًا الى انه :ما يدريك لعل اهلل تعالى يحدث بعد ذلك �أمر ًا.
�سَ :منْ له الحق في تقرير الحمل من عدمه ،هل هو الزوج �أم الزوجة ،وهل يحق
للزوج �أن يفر�ض على زوجته الحمل ،وهل يجوز للزوجة �أن ترف�ض؟
ج :الحمل والإنجاب هو حق لكال الزوجين ،فال بد من ر�ضا كل منهما في ذلك،
لكن التوافق بينهما �أولى.
الر�ضاعة
�س :هل تحرم الزوجة على الزوج في حالة �إر�ضاع �أم الزوجة لحفيدها؟
ج :نعم ،يحرم ذلك على الأظهر مع توفر �شروط الإر�ضاع.
�س :ما حكم من ر�ضع من جدته لأبيه �أو من جدته لأمه بالن�سبة �إلى الأعمام
والعمات و�أبنائهم ،والأخوال والخاالت و�أبنائهم؟
ج :ال ب�أ�س ب�إر�ضاع الجدة ل�ل�أب حفيدها ،وي�صبح الأع��م��ام والعمات �أخوة
و�أخوات ر�ضاعيين لحفيدها ،و�أبنا�ؤهم �أبناء الأخوة والأخ��وات الر�ضاعيات ،و�أما
�إر�ضاع الجدة للأم حفيدها في�سبب حرمة الزوجة على زوجها على الأظهر ،وي�صبح
الأخ���وال وال��خ��االت �أخ��وة و�أخ���وات ر�ضاعيين للمرت�ضع ،و�أب��ن��ا�ؤه��م �أبناء الأخوة
والأخوات الر�ضاعيات.
النذر
�س :نذرت في العام الما�ضي �صيام كل خمي�س من �شهري رجب و�شعبان ،ولكني
ا�ضطررت لل�سفر مع زوجي وابني المري�ض ،و�أفطرت خمي�سين ،وق�ضيت في �شعبان
هذا العام ما فاتني ،هل يجزئ ذلك �أم علي كفارة؟
ج :ال �شيء عليك في الفر�ض المذكور.
�س :هل يلزم �أداء النذر في المكان المحدد �إذا لم يتمكن من الو�صول �إليه؟
ج� :إذا تعذر �أداء النذر في المكان الذي حدده في نذره ينتظر التمكن �إن لم يكن
النذر م�ؤقت ًا بزمان معين واما اذا ح ّل الزمن المعين وهو ال يتمكن من �أداء نذره في
المكان المحدد �سقط عنه.
بزمن خا�ص ب�سبب عذر او ا�ضطرار،
�س� :إذا لم ي�ستطع الوفاء بالنذر المحدد ٍ
فهل ي�سقط؟
ج :ال ي�سقط على الأحوط وجوب ًا وانما يق�ضيه في زمن �آخر.
الكفارات
ً
�س :ما كفارة خد�ش المر�أة لوجهها حزنا على الميت؟
ج :كفارة خد�ش المر�أة وجهها في الم�صيبة ـ على غير االمام الح�سين واهل
البيت bـ مثل كفارة من يخالف الق�سم وهي �إطعام ع�شرة م�ساكين �أو ك�سوتهم ،و�إذا
لم يمكنها ذلك فت�صوم ثالثة �أيام.
�س :ما حكم من كانت عليه كفارة �صوم �شهرين متتابعين ،ف�صام �شهري رجب
و�شعبان ولكنه �أفطر متعمد ًا يومين من �شعبان؟
ج :ي�شترط التوالي في ال�شهر الأول مع يوم من ال�شهر الثاني فقط �أما الباقي
فيجوز تفريقها.
�س :ما حكم من �أخَّ ر دفع كفارة �إطعام �ستين م�سكينا؟ً
ج :يدفعها الآن وال �شيء عليه �إ ّال اال�ستغفار �إذا كان الت�أخير تهاون ًا -عرف ًا.-
الماتم والح�سينيات
�س :متولي �إحدى الح�سينيات �أوقف البيت المجاور لها وقف ًا ح�سيني ًا ،فهل يجوز
خلط االثنين مع ًا ،وذلك للم�صلحة العامة ،علم ًا �أن الفا�صل بينهما جدا ٌر فقط؟
ج :يجوز �إدخال البيت الموقوف وقف ًا ح�سيني ًا مع الح�سينية �إذا لم يكن خالف
�شرط الواقف ،ولم يكن فيه مف�سدة ،وب�إذن المتولي ال�شرعي ٍّ
لكل من الوقفين.

لمتابعة اال�ستفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على �شبكة الإنترنت
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���س :هل يحق ل�صاحب الح�سينية �أو القائمين عليها �أخ��ذ بع�ض الأ�ضاحي
المقدمة للح�سينية واال�ستفادة منها خارج الح�سينية؟
ج :يجب ان يعمل ح�سب ما �شرطه المتبرعون.
�س� :أن��ا م�س�ؤولة عن وقف للإمام الح�سين و�أخيه العبا�س cوتردني مبالغ
�أغلبها بعنوان (النذور) وقليل منها �صدقة م�ستحبة ،ما حكم الأموال المتبقية بعد
انتهاء مرا�سم العزاء؟
ج� :إذا لم ي�شترط الناذر �أو المتبرع �صرف هذه الأم��وال في مكان خا�ص �أو
في يوم خا�ص جاز �صرفها في �أماكن �أخرى �أو �أوقات �أخرى لمرا�سم العزاء ،و�إ ّال
لزم �صرفها في المكان المعين وفي اليوم المعين ،نعم لو فا�ضت عن الحاجة �أمكن
�صرفها في مكان �آخر �أو يوم �آخر من منا�سبات العزاء.
تربية االبناء
�س :هناك �أ�شخا�ص نعرفهم بلغ �أبنا�ؤهم التكليف ال�شرعي ولكن من الم�ؤ�سف
�أ َّنهم متهاونون في تربيتهم ويعتذرون ب�أعذار واهية ،ما هو واجبنا تجاههم وكيف
يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وهل من ن�صيحة لهم؟
ً
ُ
َ
ج :قال اهلل تعالىَ « :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ُقوا �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم َو�أَ ْه ِليك ْم نارا» فالواجب
على الإن�سان �أن يحفظ نف�سه وزوجته و�أبناءه وكل �أهله من النار ومما يوجب النار،
وذلك من خالل تعلم الفرائ�ض من الواجبات والمحرمات ،وتطبيق ما تعلمه ،في�أتي
بالواجبات ويترك المحرمات وي�أمر �أهله وعياله و�أطفاله بذلك ويهىء الأ�سباب التي
تقربهم �إلى اهلل تعالى من �أخذهم �إلى المجال�س الح�سينية و�شراء الكتب الدينية
والأ�شرطة المفيدة لهم و�أخذهم �إلى بع�ض العلماء للتزود منهم فيما يتعلق بالأمور
الدينية ونحو ذلك وينبغي �أن يعلم :ان من ر ّبى ابنه �صغير ًا �ش ّربه كبير ًا ـ كما في
الحديث ال�شريف ـ وان التهاون في هذا المجال ينتج العك�س وانه ال ي�ؤدي �إلى تدمير
الآخرة فقط بل ي�ؤدي �إلى تدمير الدنيا �أي�ض ًا ،فان الأوالد �إذا لم يربوا على الإيمان
والف�ضيلة والتقوى ال يكون عندهم عادة رادع من الخيانة وال�سرقة والكذب وكما دلت
عليه التجارب الكثيرة ،واهلل الموفق وهو الم�ستعان.
�س :لی ولد و�أريد تربيته التربية ال�صحيحة على نهج �أهل البيت ،bفما ال�سبيل
�إلى ذلك مع العلم ب�أنني �أجد �صعوبة في مثل هذا الأمر؟
ج :التربية لها عوامل،منها ع��ام��ل ال�سلوك وال��ع��م��ل ،ومنها ع��ام��ل الكالم
والن�صيحة ،والطفل عادة يت�أثر بال�سلوك الذي ي�سلكه الوالدان وبالعمل الذي يعمالنه
�أكثر مما يت�أثر بالكالم والن�صيحة ،ولذلك على الوالدين مراعاة �سلوكهما وعملهما
�أمام الطفل حتى يتعلم منهما ال�سلوك الح�سن والعمل ال�صالح ،كما �إن على الوالدين
تربية الطفل بالكالم والن�صيحة ،و�إر�شاده �إلى الأف�ضل والأح�سن ،و�إذا حان وقت
تعليمه اختارا له معلم ًا م�ؤمن ًا يعلمه الآداب والأخالق ،ويثقفه بثقافة القر�آن و�أهل
البيت ،bففي الحديث ال�شريف« :دع ابنك يلعب �سبع �سنين ،وي�ؤدب �سبع �سنين،
والزمه نف�سك �سبع �سنين» يعني  :بعد دور اللعب ينبغي تربية الطفل وتعليمه ،وعندما
يدخل المرحلة الثالثة وتبد�أ �سن المراهقة ينبغي على الأب مالزمة ابنه وجعله
م�شاور ًا له ليطبق ما تعلمه في المرحلة الثانية من �أخالق و�آداب عملي ًا ،و�إذا راعى
الوالدان هذه المراحل الثالث فال يخاف على الولد بعد ذلك من االنحراف �إن �شاء
اهلل تعالى.
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politics
“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 Almighty.” (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 Islam – 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 politics
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 administration and justice, comprehensive love, preserving 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
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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 countries of the world, and for us to be able to understand 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 citing Tuhaf al-Uqul
7- Bihar al-Anwar vol. 74 p 240 Chapter 10 hadith 1 citing 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 reckoning. 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.
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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 justice.” (8)
He said in a letter of his to Mu‘awiyah ibn Abu
Sufyan:
“O Mu‘awiyah! Since when have you been leaders 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 sermon 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 revealed] 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 Resurrection.”
“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 general aspects of the Qur'an, not in specific aspects.
It is also reported that Imam al-Rida, peace be
upon him, said:
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Is at the very heart of Islam
Author: Grand Ayatullah Sayed Sadiq Hossaini Shirazi "Dama Zillah"

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 declaration 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 Jesus, saying: Establish the religion.” (2)
Careful scrutiny of the long, shining Islamic history through the centuries – especially the history
of Allah’s Messenger, peace be upon him and his
pure family, and the history of his wasiy (Executor) 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
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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 inseparable 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 govern His servants.” (4)
In another hadith it is said:
“The Children of Israel were governed by their
Prophets.” (5)

