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واملؤسسات  املراكز  يف  اإلخوة  كل  إىل  اجلزيل  شكرها  النفحات  أسرة  ترفع 
واملواقع والفضائيات على مساهمتهم يف إعداد هذا العدد من اجمللة، وتسأل اهلل 
تعاىل هلم باملزيد من التوفيق يف خدمة أهل البيت األطهار صلوات اهلل عليهم.



اليوم السادس والعشرين من شهر مجادى األوىل انطفأت  يف فجر 
مشعة طاملا أضاءت ألهل اجملد والعظمة، وثلم يف اإلسالم ثلمة كبرية 

ال يسدها شيء إىل يوم احلشر..
وترك  الدنيا  احلياة  الشريازيني  السادة  أعالم  من  علم  وّدع  فقد   
العامل حائرًا مفجوعًا مبصابه اجللل الذي أقضّّّ قلوب املاليني وأحرق 

نفوس الكثري..
لقد رحل ذلك األستاذ والعامل الرباني الذي بذل كل ماعنده هلل 
عّز وجّل فاستخلصه الباري تعاىل له واختار لقاءه يف ريعان الشباب.. 
اهلل  بقضاء  راضيًا  مطمئنًا  خالقه  إىل  وعرج  الدنية  احلياة  فوّدع 

عّزوجّل وقدره.
العامل  ذلك   الشريازي رضا  حممد  السيد  الفقيه  اهلل  آية  إنه 
الناس األمل باهلل والشوق إىل اخلدمة  الفذ الذي طاملا بث يف نفوس 
أمسه  وتألق  صغره  منذ  جنمه  وسطع  نبغ  والذي  الطاعة  يف  والتفاني 

بني العظماء يف بدايات شبابه.
نعم لقد رحل السيد الرضا ولكنه خّلف للعامل األكرب خري عربة 
الدنيا كجسم وبقي خالدًا كنهج  االتعاظ به.. رحل عن  أراد  وأسوة ملن 

ومبدأ يتعلم منه الكثري ويّتعظ به الناس على مر العصور.
فقد اختار ذلك السيد العيش مع العظمة فجّد وثابر وصرف ريعان 
الغالي  وقّدم   ،البيت وأهل  اهلل  أجل  من  لديه  ما  كل  وسّخر  عمره 
فعّوضه  وآله،  حممد  صوت  ونشر  احلق  كلمة  إعالء  أجل  من  والنفيس 

الباري تعاىل مقابل ذلك أن رفع مقامه وأعلى شأنه وأعّزه حّيًا ومّيتًا.
واليوم وحنن نتجّرع غصص فراق هذا السيد اجلليل  ومن باب رّد 
قطرة من حبر مجيله علينا فإننا نشري إىل خصلة من خصاله احلميدة 

اليت جعلته حيّلق يف مساء العظمة إىل أن اختار اهلل تعاىل لقاءه.
يف واقع األمر إن أبرز شيء متيزت به شخصية السيد الراحل هو 
شدة تفانيه يف ذات اهلل، ومدى اخالصه ألهل البيت، فكان حبق كما 
وصفه عّمه واستاذه مساحة املرجع الديين السيد صادق الشريازي دام 

.ظله أسوة لنا- كسائر علمائنا األعالم- بعد النيب وأهل البيت
آثار إخالصه كانت بادية عليه بوضوح حيث عّوضه  إن  وحقيقة 
ومعامله،  حمّياه  على  النورانية  جعل  أن  إخالصه  مقابل  تعاىل  الباري 
املسيح  السيد  وصية  يستحضر   الصاحلة  سيماه  اإلنسان  يرى  فريثما 
الذين سألوه من جنالس؟ فقال: من يذّكركم اهلل رؤيته.الكايف ج1  حلوارييه 

ص39.

ناهيك عن تأثري كلماته وإرشاداته وخطاباته البليغة اليت كانت 

املاليني وتؤثر يف حياتهم بشدة،حتى  الكثري وجتذب  حتاكي نفوس 
بلغ األمر بالناس ولشدة تعلقهم به وحمبتهم له أنهم كانوا يتربكون 
بأنفاسه الطاهرة فكانوا يطلبون منه أن يقرأ  بعض األذكار على املاء 
به  اخلاصة  ممتلكاته  بعض  منه  يأخذوا  أن  أو  به  ليتربكوا  السكر  أو 

للتربك.
اإلمام  جده  يقصدون  كانوا  به  تعلقهم  ولشدة  بعضهم  إن  بل 
على  مشيًا  جدًا  نائية  مناطق  ومن  املقدسة  كربالء  يف   احلسني
على  دموعه  واحندرت  كثريًا  تأمل  ذلك  بلغه  وملا  عنه،  نيابة  األقدام 

وجناته الطيبة وقال: أنا ال استحّق كل ذلك من الناس.
وطاملا رأيت الناس يفدون عليه بشوق وهلفة  ليلثموا يده املباركة 
اليت طاملا سخرها يف كتابة علوم آل حممد صلوات اهلل عليهم، وملا كان 
يتواضع ويأبى عن هذا العمل كانوا يصرون عليه وحيلفونه بأجداده 

أن يسمح هلم بهذا التربك.
احلديث  و  له  مبجالستهم  يفتخرون  الناس  كان  كيف  أنسى  وال 
ساحرة  وبسمة  بسماحة  يستقبلهم  فكان  معدودة..  لدقائق  ولو  معه، 
ورحابة ال توصف ويشّيعهم إىل حمل خروجهم، وال يفرق عنده يف 
ذلك أكان الطرف املقابل صاحب مقام وجاه أم إنسانًا مستضعفًا، وسواء 

أكان شيخًا كبريًا أم طفاًل صغريًا.
هذا  إخالص  تعاىل  الباري  به  عّوض  ما  فيه  جتلى  شيء  أبرز  ولعل 
املاليني  وتأثر  العامل  فجيعة  من  وفاته  بعد  جرى  ما  اجلليل  السيد 
وتفاعلهم ملصاب فقده وحتسرهم على فراقه وما عربوا به عن خالص 
الطوائف  شتى  من  األلوف  اجتمعت  حيث  له،  وحمّبتهم  له  موّدتهم 
ومن خمتلف الطبقات واجلنسيات جيمعها حب  هذا السيد والتقدير 
أصواتهم:  برفيع  صارخني  املبارك  جثمانه  خلف  متأسفني  باكني  له 
نعزي  هاليوم  هاليوم  حسينا..  ماننسى  واهلل  ياحسني..أبد  ياحسني 

فاطمة، إىل أن واروه يف مثواه األخري.
أدهشت  واليت  روحه  على  أقيمت  اليت  املهيبة  العزاء  جمالس  أّما 
الكثري وحريتهم فهي حقيقة تنّم عّما عوضه الباري تعاىل من عّزة 
صدق   :قوله حي  بشكل  وتعكس  له،  اخالصه  مقابل  رفيع  ومقام 

إخالص املرء يعظم زلفته، وجيزل مثوبته.
يبقى القول إن فجيعتنا بفقد هذا السيد اجلليل ولو كانت عظيمة 
ولده  أسوة حسنة حيث  قال عند موت   لنا  برسول اهلل ولكن 

ابراهيم: إن العني تدمع، والقلب حيزن، وال نقول إال مايرضي ربنا.

كتب: فضيلة حجة اإلسالم الشيخ جاسم احلائري
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إنا هلل وإنا اليه راجعون
أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اهلل  صلوات  الزهراء  فاطمة  وموالتنا  سّيدتنا  شهادة  ذك��رى  نعيش  وحنن 
وسالمه عليها ونستلهم منها ومّما نزل عليها من املصائب العظام الصرب واجلَلد، 
يقّلل من  وأن ال  الصابرين،  يوّفينا واجلميع أجور  أن  وتعاىل  نسأل اهلل سبحانه 
األجر الذي أعّده ألهل املصائب، بسبب كلمة أو فكر ينايف رضا اهلل سبحانه ولنا 
يف أهل البيت سالم اهلل عليهم أسوة؛ ففي احلديث الشريف: »فإذا وقع القضاء 

سّلمنا أمرنا إىل اهلل«.

كلمتان يف املناسبة:

كّل من جاء  أشكر  السفر.  أعباء  مواساتكم وحتّملكم  أشكركم مجيعًا على 
من خارج إيران، أو املدن األخرى داخل إيران، أو من نفس مدينة قم املقدسة. 

أشكركم مجيعًا.

ولي يف � هذه املناسبة � كلمتان؛ 
السعيد  السعيد..  الفقيد  هذا  عن   � الكلمات  من  الكثري  من   � كلمة  األوىل: 

حقًا. 
الثانية: كلمة لنا حنن الذين على األثر.

أّما الفقيد السعيد، فإنين عشت معه منذ والدته ومل أر منه غري ما ينبغي 
الوصف  بهذا  الكريم  ال��ق��رآن  وصفهم  الذين  الصاحلات  وعملوا  آمنوا  للذين 
وعليهم  عليه  اهلل  صلوات  الطاهرة  والعرتة  األعظم  النيّب  أحاديث  ووصفتهم 

أمجعني.
إّن مّما يبدو لي أن أذكره يف هذا اجملال متثيله رضوان اهلل عليه لإلميان 

وللعمل الصاحل.
ملا قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله: »إني خمّلف فيكم كتاب اهلل وعرتتي« 
ُطرح سؤال فحواه: أليس القرآن كتاب اهلل تعاىل وفيه حكم اهلل، فما احلاجة إىل 

العرتة؟

 ǔƩƸǮǩƗ ǳƵƘƢƽƗ ǺǢǩƍ  ǻƹƗƸǾǂǩƗ ƘǉƷ ƴǮƮǭ ƴǾƾǩƗ ŻƗ ƞǽƋ ƞƭƘǮƽ ǼǩƘǚǩƗ ƴǾǢǞǩƗ Û ƠǾƜǩƗ Ǩǵƍ ǴǾǢǝ ǨǾƭƷ ƞƜƽƘǲǮƛ
 ƟƘǾǆƲǂǩƗǷ ƊȆǊǞǩƗǷ ƊƘǮǪǖǩƗ ǰǽ ĉƺǖǮǩƗ ǓǸǮƩ Ǽǝ ƞǮǪǥ ǴǪǑ ǫƗƳ ǻƹƗƸǾǂǩƗ ǼǲǾƾƮǩƗ ǟƳƘǅ ƴǾƾǩƗ ǺǮǒǖǩƗ ŻƗ ƞǽƋ ƞƭƘǮƽ ǼǲǽƴǩƗ
 ǠǝƗǸǮǩƗ ǰǾǲƥȅƗ ǫǸǽ ƫƘƜǅ ƞƽƴǢǮǩƗ Ǭǡ ƞǲǽƴǮƛ ǫ ĉƸǦǮǩƗ ǴƢǾƛ Ǽǝ ÛƘǵƸǾǙǷ ƨǾǪƲǩƗ ǧǷƳǷ ƘǽƷǸƽǷ ǟƗƸǖǩƗ ǰǭ ƗǷƴǝǷ ǰǽƶǩƗ ǰǾǲǭƐǮǩƗǷ

:ǨǭƘǦǩƗ ƘǶ ĉǆǱ ǬǦǾǩƑ ÛƝƸƪǶǪǩ ČďčĔ ǺǩǷȁƗ ǹƳƘǮƩ ƸǶǁ ǰǭ ǰǽƸǂǖǩƗǷ ǔƛƘƾǪǩ
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البشر يف مسري اهلداية حباجة إىل  أّن  ومن ذلك  أكثر من ج��واب،  هناك 
أمرين: كتاٍب، ومتثيل حّي. 

إن معنى قوله تعاىل: »إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات« مفهوم: ولكن لكي 
الصاحل،  والعمل  الناس يف طريق اهلداية فهم حباجة إىل متثيل اإلميان  يسري 
فكان التمثيل احلّي بعد النيب صلى اهلل عليه وآله يف شخص اإلمام أمري املؤمنني 
وشخص موالتنا فاطمة الزهراء صلوات اهلل وسالمه عليهما وآهلما، فكّل منهما 
مّثل دورًا مهّمًا ملا قاله القرآن الكريم، وبعدهما األئمة األحد عشر من ولدهما 

صلوات اهلل عليهم أمجعني.
املهدي  بقّية اهلل األعظم اإلمام  اليوم يف كنف سّيدنا وموالنا  نعيش  وحنن 

املوعود صلوات اهلل وسالمه عليه وعّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.
فهؤالء مّثلوا متثياًل صادقًا وجامعًا ُيتّم احلّجة ملن أخذ وعلى من ترك.

لقد كانت السمة البارزة ألخي يف العلم وابن أخي يف النسب آية اهلل السيد 
حممد رضا الشريازي قدس اهلل سره.. السمة اليت لعّلي ملستها أكثر من غريي، 
وملسها كّل من عاشره ولو لنصف ساعة واألكثر أكثر، التمثيل الشخصي لإلنسان 
املسلم الصحيح يف أقواله ويف سريته، ويف نظراته واستماعه، ويف دعوته وإجابته. 

وهذا مما يندر وجوده يف كل زمان والسيما يف زماننا هذا.
وكّل من كان أقرب إليه كان أكثر معرفة بهذا األمر منه. فلقد كان قّدس سّره 

ميّثل اإلميان والعمل الصاحل. وِنعم ما أعّد ملثل هذا اليوم نفسه طيلة حياته.
حتى الذين عاشوا معه يف عامل الطفولة واأليام اليت كان يرتاد فيها الصف 
األّول والثاني من مدرسة حّفاظ القرآن الكريم يف كربالء املقدسة اليت أّسسها أخي 
األكرب آية اهلل العظمى السيد حممد الشريازي أعلى اهلل درجاته.. حتى أولئك ال 

أتصّور أّن عندهم انطباعًا غري حسن عنه حتى ملرة واحدة. هذا إحساسي أنا.
لقد كان أملي ملستقبل اإلسالم .

كان أملي ليقود املسرية من بعدي.
ال إله إال اهلل 

اهلل، رضًى  لقضاء  راّد  وال  ت��رون،  الذي  ولنا هذا  له  تعاىل شاء  اهلل  ولكّن 
بقضائه ورضًى بقسمته.

هذه القسمة مّرة ولكّنها إرادة اهلل تعاىل فتكون مرضاته لنا رضًى.
وأّما بالنسبة لنا وحنن ال نزال على قيد هذه احلياة الدنيا.. الدنيا بكل ما يف 

الكلمة من معنى. الدنيا اليت من معانيها هذا املوقف الذي نشهده الساعة..

اهلل  صلوات  املؤمنني  أم��ري  اإلم��ام  ق��ول  كلمٍة  فخري  ولكم  لي  بالنسبة  أّم��ا 
وسالمه عليه:

»فألن يكونوا عربًا أحّق من أن يكونوا مفتخرًا«.
فقد  العرب  أما  املفتخر،  هو  السعيد  الفقيد  آنفًا عن هذا  ذكرته  الذي  هذا 
قلت إلخوته الكرام: أعّزائي وأملي أيضًا، لقد خّلف فقيدنا الغالي لكم الكثري من 
املفاخر � ليس إلخوته فقط بل ألصدقائه أيضًا ولكّل من عاشره ولو لنصف ساعة 

ذكرى فخورة عنه � ولكن األحّق من االفتخار هو االعتبار.
]موّجهًا خطابه للجمهور[:

أنتم.. كل واحد منكم، من الكبار والشباب واألحداث مّمن عايشتموه، حاولوا 
أن تّتخذوا منه أسوة وقدوة. إن قدوتكم األوىل هم املعصومون األربعة عشر عليهم 

السالم بال شّك، ولكن من ميّثل املعصومني عليهم السالم؟
لقد كان الفقيد السعيد مّمن ميّثلهم، فاختذوا منه أسوة، واختذوا منه قدوة؛ 
ألنه كان ميّثلهم مع فارق العصمة اليت اختّص اهلل تعاىل بها املعصومني صلوات 

اهلل عليهم أمجعني.
لقد كان � رمحه اهلل � يف أعلى درجات العدالة بال شّك، فحاولوا أن تكونوا 
عادلني، وكان على درجة عالية من اخللق الرفيع مع الصديق والعدّو، مع القريب 
والغريب، مع من كان يتواضع له أو يتكرّب عليه.. فحاولوا أن تطّبقوا على أنفسكم 

هذه االنطباعات اليت لكم عنه.
كان مصداقًا ظاهرًا للمغتنم الفرص الصغار يف حياته فكيف بالكبار، فحاولوا 
اغتنام فرص الدنيا. إن الدنيا فرصة قد تنتهي يف حلظة وإىل األبد فانتهزوها 

وال تضّيعوها.
إّن الدنيا من هذه اجلهة )أي كونها فرصة لتكامل اإلنسان( مكان جيد جدًا 

بشرط أن يغتنمها االنسان. فَمن ُوّفقوا أين ُوّفقوا ومن أين استفادوا؟
فقيدنا  فعل  كما  احل��ي��اة؛  ه��ذه  من  واس��ت��ف��ادوا  الدنيا،  ه��ذه  ُوّف��ق��وا يف  لقد 

السعيد.
يقول اإلمام الكاظم سالم اهلل عليه: »إمنا هي عزمة« و»إمنا« أداة حصرة 

أي هي وليس غريها.
إذا عزمتم فستوّفقون حتمًا. فاعزموا على أن تستلهموا من الذكريات اليت 

حتملونها عن هذا الفقيد السعيد لتطّبقوها على حياتكم الشخصية.
لقد عاش حياة سعيدة. نعم، كان من ضمن ماعاشه قدس سره هذا احلديث 

ـ لقد كان أملي ملستقبل اإلسالم
ـ كان أملي ليقود املسرية من بعدي
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تطبيقًا  عاشه  فقد  راح��ة«  يف  منه  والناس  تعب  يف  منه  نفسه  »املؤمن  الشريف 
وعماًل، يف وقت ندر جدًا من يعمل به. 

أنتم  فحاولوا  الشريف،  احلديث  هلذا  جيدًا  مصداقًا  فقيدنا  كان  لقد  أجل 
أيضًا أن تكونوا مصداقًا جيدًا له. وال تتعبوا غريكم من أجل أنفسكم، بل التساووا 
غريكم مع أنفسكم يف التعب، بل أتعبوا أنفسكم وأرحيوا غريكم يف كل شيء ، حتى 

يف صغائر األمور.
كنت أتذكر أمس واليوم مرارًا أنه قدس سره كان من هذه اجلهة يشبه جّده 

آية اهلل العظمى السيد املريزا مهدي الشريازي أعلى اهلل درجاته.
حياته  م��ن  األخ���رية  السنني  وه��ي  ق��راب��ة عشرين سنة  أب��ي  م��ع  لقد عشت 
السّن  لكرب  الضعف  ومشله  واستوعبه  عديدة  بأمراض  مبتلى  وك��ان  الشريفة، 
ومعاناة األمراض، ومع ذلك ال أتذكر أنه حتى مرة واحدة قال لي: اعطين ماًء! 
أحيانًا  كان حيتاج  أنه  وأكيد  بها.  يتعب غريه  ال  كان  املقدار  بهذا  احلاجة  حتى 
املاء وال يستطيع القيام، ولكنه كان يتحمل العناء وجيعل غريه يف راحة حتى بهذا 

املقدار.
ال أقول ذلك افتخارًا بالوالد فلقد كانت له مفاخره ولكن لنتعلم من هؤالء 

فهم األمثلة احلية بعد املعصومني عليهم السالم.
أتذّكر جيدًا أنه ذات مّرة كان من املفروض عليه أن يصعد درجاٍت فكان ال 
يستطيع، وكان أصيب يف رجله ويعاني من أمل شديد، فكان يأخذ بطريف اجلدار 
ويضغط على رجل لريفع األخرى ويضعها يف الدرجة األخرى. فتقدمت إليه وقلت 
الذي  فباملقدار  اتركين  فقال:  الصعود،  عليك  ليسهل  أمسكها  يدك  أعطين  له: 

أستطيع أسحب نفسي، فإن عجزت أعطيك يدي، فكان يصعد درجتني أو ثالث ثم 
يعجز نهائيًا فيعطيين يده، فكان يشعر بصعوده الدرجة أو الدرجتني أنه يرفع هذا 

العناء عين ويضعه على نفسه، ولذلك كان يسحب يده.
قال اهلل تعاىل: »لقد كان يف رسول اهلل أسوة حسنة«.

ولكنا مل نر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وإن كان تارخيه بني أيدينا وهو 
فاطمة  وال  املؤمنني  أمري  نر  وكذلك مل  اليعمل،  على من  وحجة  يعمل  ملن  حجة 
الزهراء أو االمام احلسن أو االمام احلسني صلوات اهلل عليهم أمجعني .. ولكن 

أمثال هؤالء كانوا جتسيدًا ألولئك.
ومن  األق��وال  من  أكثر  يؤثر  أحيانًا  فهو  التجسيد  إىل  حباجة  االنسان  إن 
السمات  من  سره  قدس  الشريازاي  رضا  حممد  السيد  اهلل  آية  وك��ان  التاريخ، 

البارزة فيه هذه السمة »نفسه منه يف تعب والناس منه يف راحة«.
أسأل اهلل سبحانه وتعاىل بفضله أن يتقّبل من اجلميع، كّل على حسبه ونّيته 
وعمله وجهده وعنائه وأن يوفق اجلميع الختاذ القدوات الصاحلة والتأّسي بهم يف 
كل جماالت الدنيا لنكون مجيعًا عند مغادرة هذه احلياة من الفائزين، وصلى اهلل 

على سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين.
يذكر، أنه قبل كلمة مساحة املرجع الشريازي دام ظله قّدم عدد من السادة 
املناسبة  بهذه  ظله  دام  لسماحته  ومواساتهم  تعازيهم  اخلليج  دول  من  الفضالء 

األليمة.
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  1. سورة النساء: آية 59
  2. سورة آل عمران: آية 83

  3. سورة املائدة: آية 55

التشريعية يف كل أبواب الدين، بل هي شاملة لطاعة 
املالئكة وكل خملوقات اهلل تعاىل وهي قدرة تكوينية، 
اختصت  وإن  الشريعة  أن  وض��وح  على  البناء  بعد 
باإلنس واجلن إال أن الدين هو عالقة تكوينية بني كل 
ماواِت  املخلوقات والباري تعاىل )َوَلُه َأْسَلَم َمْن يِف السَّ
َوْاأَلْرِض (، إذ مجيع املخلوقات املطيعة مؤمنة باهلل 
وأن املنتهى إليه، وهذا نظري اإلستدالل الذي قررته يف 
آيات سجود املالئكة آلدم وهو طاعة املالئكة خلليفة 
اهلل يف األرض، فذلك املخاطب ب�أطيعوا اهلل مجيع 
املخلوقات كسّنة إهلية دينية ليست خاّصة بالشريعة 
فكذلك احلال يف أطيعوا اهلل والرسول وأولي األمر، 
ا َوِليُُّكُم اهلّلُ َو  وكذلك ميكن تقريب هذا البيان )ِإنَّ
الَة َو ُيْؤُتوَن  َرُسوُلُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُموَن الصَّ
الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعوَن ( فإن الوالية ال ختتص بالوالية 

التشريعية بل تشمل الوالية التكوينية.
ومنها  األصولية  املسائل  حول  احلديث  دار  ثم 
ضابطة التفريق بني حكمة احلكم وعلّته ومت استعراض 

مبنى املريزا النائيين ومبنى املشهور وكيفية التفريق 
_وهو حكمة احلكم_ وعلة اجملعول  بني عّلة اجلعل 
والبحث يف ذلك  وامتّد احلديث  وهو موضوع احلكم 
واالصول  الفقه  يف  أمثلته  استعرضنا  حيث  طوياًل 

وبيان ما يرتتب  على هذا البحث يف أبواب الفقه.
إعمال  أري��د  إذا  قاله رمح��ه اهلل:  وك��ان مم��ا   
التحقيق والتوفيق واالبتكار يف كل مقدمات االستنباط 

مندوب  مع  السند  حممد  الشيخ  اهلل  آية  حتدث 
الفقيد  مع   األخيير  لقائه  حول  النفحات  جملة 

السعيد آية اهلل السيد حممد رضا الشرازي فقال:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الطيبني  ب��ي��ت��ه  وآل  حم��م��د  ع��ل��ى  اهلل  وص��ل��ى 

الطاهرين
كان اللقاء والوداع األخري مع مساحة املرحوم آية 
اهلل السيد حممد رضا الشريازي ابن املرجع الديين 
الشريازي  حممد  السيد  العظمى  اهلل  آي��ة  ال��راح��ل 
رفع اهلل درجاتهما وأسكنهما عالي درجاته، قد دار 
حول عدة من مسائل العقيدة ومسائل علم األصول، 
وكيفية االجتهاد و الفقاهة وما ينبغي أن يكون عليه 

.مسري االستنباط، ثم اختتم اللقاء بتوصية منه
 أما املسائل االعتقادية اليت دار احلديث عنها، 
ثبوت  على  ال��دالّ��ة  ال��ن��ص��وص  ع��ن  احل��دي��ث  فمنها 
 لألئمة  األنبياء لسيد  كانت  اليت  الشؤون 
و  النبوة  عدا  التكوينية  الوالية  يف  أو  الدينية  س��واء 
بعض اخلصائص اليت إمتاز بها، وقد مت مداولة 
 احلديث حول مجلة من النصوص الواردة عنهم
الدالة على أن هلم كل ما للنيب عدا النبوة 
والزواج، وكان مما أشري إليه قوله تعاىل: »َأطيُعوا 

اهلّلَ َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي ْاأَلْمِر «.
 وذكر السيد املرحوم أنه إن اشكل على االستدالل 
باآلية أنها خاصة بالطاعة أو الوالية السياسية كيف 

يقرر االستدالل؟
ال ختتص  ع��زوج��ل  اهلل  ط��اع��ة  إن  ل��ه:  فقلت   
والوالية يف  التشريع  تعم والية  بل  السياسية  بالوالية 
كل أبواب الدين، فهي سعة شاملة لكل أبواب الدين 
امتدادًا   الرسول طاعة  بتبعها  وكذلك  احلنيف، 
إىل طاعة اهلل ومن ثم أولي األمر الذين هم عرتته 
املطهرين الذين يتنزل عليهم روح األمر يف ليلة القدر 

يف كل أمر.
الوالية  ع���ن  م����اذا  امل���رح���وم:  ال��س��ي��د  ف��ق��ال   

التكوينية؟
بالطاعة  خاصة  ليست  الطاعة  هذه  إن  قلت:   

مع مراعاة العلوم الدخيلة يف تلك املقدمات فهذا ال 
يتسنى للفقيه الواحد، ومن ثم يقرتح التخصص يف 

الفقاهة واالجتهاد.
على  وال��ق��درة  لإلمام  اجلامعية  إن  ل��ه:  فقلت   
حتقيق مقدمات االستنباط يف مجيع األبواب هلا بالغ 
السيما  فقهي  باب  أّي  يف  التحقيق  درجة  يف  التأثري 
وأن ه��ن��اك ت��راب��ط��ًا و ط��ي��دًا وش��دي��دًا ب��ني األب���واب 
الفقهية وبني مسائل العلوم، والتخصُص يف التحقيق 
عن  يفرتق  ولكنه  العلمية  املسرية  يف  تلقائيًا  حاصٌل 
الفقاهة  مقابل  يف  واالجتهاد  الفقاهة  يف  التخّصص 
حتقيقات  استيعاب  على  ال��ق��درة  مبعنى  املطلقة 
اآلخرين بدقة، والتحقيق تلقائيًا يكون مرهونًا مبدار 
جهد الفقيه والتوفيق الذي حيالفه حسب أيام عمره 
والتحقيق  الفقاهة  إن   :فقال اشتغاله.  وبرامج 

بهذة الدرجة الواقعية أشبه باالنتحار. وضحك.
 فقلت له: نعم سيدنا هو انتحار ومكابدة مرة، 
فأخذ يردد: إنه انتحار أكيد لو أريد أن يشمل كافة 

األبواب يف الفقه كافة.
املختلفة  احل��وزة  ش��ؤون  ح��ول  احلديث  دار  ثم   
وحنن  قال  توادعنا  وملا  أخ��ريًا،  كتيب  من  طبع  وما 
كثري  على  تكاثرت  العقائد  يف  الشبهات  إن  واقفون: 
بذل  ال��الزم  وم��ن  العلمي  املستوى  يف  الضعفاء  من 
اجلهد يف األحباث العقائدية، فقلت له: إن األحباث 
العقائدية أضعاف مضاعفة عن األحباث  يف الفروع 

الفقهية.
تكن  � مل  الدين  رج��ال  أح��د  لي قصة  ثم حكا   
لديه حصيلة علمية � كيف حريته الشبهات االعتقادية 
يف  دورة  كتابة  مين  وطلب  عقيدته،  ثوابت  وزلزلت 
العقائد على كافة األبواب ولو بنحو خمتصر مشتملة 
للحوزات  منهجا  ليكون  متقنة  وأدلّ���ة  براهني  على 

العلمية على غرار علم األصول والفقه.
 فقلت له: إن يف كل باب من األبواب العقائدية 
مج��ل��ة م��ن امل����دارس امل��ع��رف��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة يف املنهج 
واملشرب � وإن كان املدار على حمكمات الكتاب وسّنة 
املعصومني وحمكمات العقل � وكتابة دورة كاملة 

حتتاج إىل توفيق منه تبارك وتعاىل.
وك��ان ذلك  وتصافحنا  أخ��رى  توادعنا مرة  ثم   
دامت  ال��يت  واألخ���ّوة  الصداقة  بعد  األخ��ري  ال���وداع 

ثالثني عامًا.
فرضوان اهلل تعاىل عليه وحشره اهلل مع أجداده 

الطاهرين.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين 

ولعنة اهلل على أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.
حديثنا يدور ـ بإذن اهلل تعاىل ـ حول وضع برنامج للعطلة الصيفية اليت حنن 

على مشارفها ونتحّدث بإذن اهلل تعاىل حول هذا املوضوع ضمن حمورين: 
احملور األول: ضرورة وضع الربنامج بشكل عاّم. 

احملور الثاني: ما هو الربنامج الذي ينبغي أن نضعه هلذه العطلة؟

احملور األول 
ضرورة وضع الربنامج

العوامل  أحد  هو  عاّم  بنحو  الربنامج  فوضع  األّول  احملور  إىل  بالنسبة  أّما 
املهّمة يف صناعة وتطوير نظام القناعات.

بل  البشرية،  احلياة  يف  املهّمة  األنظمة  أحد  هو  القناعات  نظام  أّن  تعلمون 
ميكن القول: إّن نظام القناعات هو القاعدة األساسية اليت ترتكز عليها احلياة 
البشرية. فالذي جعل العالمِ عاملًا واجلاهل جاهاًل هو نظام القناعات؛ ألّن العالمِ 

اقتنع بأنه ميكن أن يكون عاملًا.
وهناك قاعدة معروفة تقول:»أّول الفكر آخر العمل«. أي ليس املهّم آخر العمل 
وإّنا املهّم أّول الفكر ألنه هو الذي يصنع آخر العمل، فالعال اقتنع منذ اليوم 

األول بأّنه ميكن أن يكون عاملًا، وهذه الصورة هي اليت كانت يف ذهنه.

يقال: كان هناك رجل يعمل سكرتريًا يف عيادة طّبية وكان يطمح أن يكون 
طبيبًا، فوضع يف غرفته صورته الشخصية وكتب حتتها امسه: الطبيب فالن. فكان 
كّل يوم يأتي وينظر إىل هذه الصورة. وهذا أّول الفكر، أي كان يفكر أنه يف يوم من 

األيام سيكون طبيبًا، وفعاًل أصبح فيما بعد طبيبًا ـ يف قضية ال يهّمنا ذكرهاـ. 
إذًا الذي جعل العال عاملًا واجلاهل جاهاًل هو نظام القناعات، والذي جعل 
الغّن غنيًا، والفقري فقريًا هو نظام القناعات، والذي جعل احلاكم حاكمًا واحملكوم 
حمكومًا هو نظام القناعات، والذي جعل العظماء عظماء وجعل التافهني تافهني 
يف احلياة هو نظام القناعات. الفرق بني األفراد إنا هو يف هذا النظام الذهن 
املهّم، ولذلك فإّن هذا النظام يف احلقيقة له دور عجيب يف احلياة ويف تفاصيلها. 
ويتناول  القلب  يف  آالم  من  يعاني  العلمية جيء مبريض  التجارب  إحدى  يف 
قرصًا معّينًا لتسكينها، واتّفق أّن هذا القرص مفقود، أو أّن األطباء أرادوا القيام 
الدواء  ذلك  ظاهره  يف  يشبه  قرصًا  فأعطوه  املريض،  هذا  على  اختبار  بعملية 
املطلوب، فالحظوا أنه شعر بالراحة، وما ذلك إاّل ألنه كان مقتنعًا متامًا بتأثري 
الدواء الذي يتناوله يوميًا وعنده جتارب متقّدمة، فشعر بالراحة عند تناوله هذا 
الدواء املّزيف، والشك أن الذي أّثر هو القناعة اليت عند املريض وليس الدواء 
تناوله. طبعًا هذه ليست حالة عاّمة وشاملة ولكن هناك يف بعض  الذي  املزّيف 

احلاالت التجارب تثبت هذا املوضوع.
عندما اليكون للفرد برنامح، وال تكون عنده خريطة عمل وال تكون عنده خّطة، 
ومن ثم تكون قناعته أنه ال ُيطلب منه شيء وال ُينتظر منه شيء، فمثل هذا الشخص 
القناعة تدفعه إىل النوم والكسل. فمن ليس له برنامج ما الذي يفعل؟ يذهب وينام أو 
يقضي وقته يف جمالس البّطالني ويف األفكار السلبية؛ فهنالك بعض األفراد يعيشون 

دائمًا حالة سلبية، وال يفّكرون إال يف اجلوانب املظلمة من احلياة. 

 ÛǺøøøøǩǷȁƗ ǹƳƘøøøǮøøøƩ /čč ưøøǽƷƘøøƢøøƛ ƝƸøøǉƘøøƮøøǮøøǩƗ ǳƶøøøøǵ ƠøøǾøøǢøøǩƍ 
Ǽǝ  ǴøøƛƷ  ƊƗƴøøǱ  ǼƜǪǽ  ǯƍ  ǨƜǡ  ƘǵƘǢǩƍ  ƝƸǉƘƮǭ  ƸøøƱƋ  ƠǱƘǥǷ

.øǵ ČďčĔ ǺǩǷȁƗ ǹƳƘǮƩ /čđ
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أجل، إن اإلنسان الذي ال هدف عنده يف احلياة، يصاب بالكآبة وتكون نظرته 
تشاؤمية إىل نفسه وإىل احلياة وإىل اآلخرين وإىل كل شيء، أما إذا كان عند 
اإلنسان هدف وبرنامج وخريطة لبلوغ ذلك اهلدف فإنها تؤثر يف قناعاته ويكون 
إجيابيًا وينظر إىل اجلوانب املضيئة يف احلياة، ويقول: أنا املطلوب من أن أحّقق 

الربنامج الكذائي، ويدخل هذا يف روعه. 
ينهي  أن  أنه جيب  قناعتُه  كانت  ـ  مثاًل  ـ  الكالم(  )جواهر  كتاب  فصاحب 
اجلواهر، ولذلك عمل ليل نهار، وهكذا صاحب )مفتاح الكرامة( كانت قناعته أن 
ُيكمل ذلك املشروع العظيم، ولذلك تراه حتى يف حصار النجف األشرف اشرتك 

مع اجملاهدين يف اجلهاد وكتب كتابه الفقهي أيضًا.
 إن الربامج حتّرك الطاقات وتعطي القوة. هنالك كلمة رائعة عن أمري املؤمنني

يقول فيها: »قدر الرجل على قدر هّمته، وعمله على قدر نّيته«1. وهذا معناه:
هي  وما  هّمته  هي  ما  فالحظوا  فــرد،  أّي  قيمة  تعرفوا  أن  أردمت  إذا  أواًل: 

:طموحاته يف احلياة. يقول الشاعر يف وصف النيب األعظم
له همم ال منتهى لكبارها

وهّمته الصغرى أجّل من الدهر2 
ثانيًا: إذا أردمت معرفة قيمة عمل الشخص فانظروا ماهي نّيته؟

حتّدد  بل  ونشاطك  عملك  حتّدد  اليت  هي  لنفسك  وضعتها  اليت  اخلريطة 
كان  فلو  بالضعف؛  اإلنسان  يشعر  اهلــدف  أعتاب  وعلى  أيضًا.  وقوّتك  ضعفك 
فإن  أبعد  اهلدف  كان  وكلما  أســرع،  بالضعف  شعور صاحبه  كان  قريبًا  اهلدف 
بالضعف أطول؛ وهذا  يكون أكرب وفرتة عدم شعوره  تكون أكرب وعمله  خريطته 

معنى »على قدر نّيته«. 
لذلك جيب أن نضع ألنفسنا برناجمًا حافاًل يف احلياة، برناجمًا قد ال نصله 

قبل أربعني عامًا مثاًل لنحدد أهدافنا. 
شاّب يف اخلامسة عشرة من عمره أمسك ورقة وقلمًا وحّدد فيها أهدافه يف 
احلياة، فكتب 127 هدفًا جيب أن حيققها. وكانت بعض أهدافه خطرة حتى أنه 
تعرض يف طريق حتقيق بعضها إىل املوت 18 مرة، ما يعن أنها ل تكن أهدافًا 
عادية. وعند ما بلغ التاسعة واخلمسني أي بعد حوالي 44 عامًا، رأى أنه حقق من 

هذه األهداف )106( أي بقي منها )21( هدفًا.
لنحّدد ما هي أهدافنا؟ـ مئة هدف مثاًلـ وحناول أن نسري باجتاه حتقيق هذه 
األهــداف؛ فصاحب األهــداف الكبرية ال يشعر بالتعب وال يشغل نفسه باجلانب 

املظلم من احلياة؛ ألن أهدافه تشّده إليها. 
لمِ يشتغل اإلنسان بالسلبيات؟ ألنه اليوجد لديه عمل. 

حتى األطفال عندما ال يكون لديهم عمل يف البيت، يبدؤون بالتخريب ـ عادة ـ  
أما الطفل الذي عنده برنامج فيشتغل بربناجمه. هكذا هي طبيعة النفس.

إّن من نعم اهلل علينا أننا عندما نستيقظ من النوم   يقول أحد املفكرين: 
صباحًا جند أمامنا أعمااًل ال تنتهي. 

التقولوا ملاذا الينتهي هذا اخلّط؟ ملاذا الينتهي علم الفقه؟ ملاذا ال ينتهي علم 
األصول؟ فهذه من نعم اهلل علينا؛ وإّن اإلنسان املتذّمر من هذه النعمة قد يصبح 

يف يوم من األيام عاطاًل، واإلنسان العاطل يدّمر نفسه ويدّمر اآلخرين.
كنا نقرأ يف هوامش كتاب )جامع املقّدمات( أن نصري الدين الطوسي كان 
يضع أمامه كتبًا خمتلفة يف فنون متّعددة وينكّب على دراستها أو مطالعتها من أول 
الليل إىل السحر، وعندما يتعب من علم معنّي ينتقل إىل علم آخر، فكان إذا تعب 
يغسل وجهه أو يرّش على وجهه املاء، وإذا توصل إىل حّل معضلة علمية أو كشف 

علمّي قال: أين امللوك وأبناء امللوك من هذه اللّذة؟! لوعرفوها لقاتلونا عليها. 
حقًا أين لّذات امللوك من هذه اللّذة؟ امللوك نائمون يف بيوتهم لياًل، ومشغولون 

بالصيد يف الغابات نهارًا، فما هي قيمة لّذاتهم أزاء هذه الفتوحات العلمية؟

احملور الثاني
 الربامج اليت ينبغي وضعها

حنن اآلن على أبواب العطلة، فما هو الربنامج الذي ينبغي أن نضعه ألنفسنا 
ـ طبعًا ـ مضافًا اىل الربامج التقليدية؟ هنالك ثالث نقاط: 

الربنامج األول: تهذيب النفس 

يقول اإلمام الصدد: »كلما ازداد علم الرجل زادت عنايته بنفسه وبذل 
يف رياضتها وصالحها جهده«3. 

واالهتمام بالنفس يرتبط بالعلم. فالشخص اجلاهل ال يعرف ما هي خطورة 
هذه النفس وأّنه يف مواجهة أّي خطر كبري؟ أال ترون األطفال اليشعرون باخلطر 
كثريًا ألّنهم جيلهون مصدره. فمثاًل لو كنتم يف حافلة تسري يف طريق جبلي وتكاد 
خترج عن السيطرة وتقع يف اهلاوية، فإن الطفل اليشعر باخلطر، وعدم شعوره 

باخلطر نابع من جهله. 
َقْبُل  ُكنَّا  إمِنَّا  الكرمية  اآليــة  به  تصّرح  الــذي  تعاىل  اهلل  أولياء  إشفاق  لعّل 
َأْهلمَِنا ُمْشفمِقمِنَي4 نابع من إحساسهم باخلطر وأّنهم خيشون الوقوع يف هاوية  يفمِ 
الشقاء األبدي والعياذ باهلل إن احنرفوا عن جاّدة احلق ومسري السعادة األبدية. 

فحقيقة هناك خطر كبري يشعر به األولياء فيشفقون.
نقل شخص عن أحد العلماء أنه كان يقول: كلما يزداد عمري أشعر باخلطر 
أنه كلما ازداد علم الرجل زاد شعوره مبا حوله من املخاطر  أكثر. وهذا يعن: 
واملخاوف، فتزداد عنايته بنفسه ويهتّم أكثر ويبذل يف رياضتها وصالحها جهده. 

يف كل حلظة اإلنسان حيتاج إىل العناية كما يف هذه الرواية. 
هناك بعض األشياء قد حيتاجها اإلنسان يف كّل عام مّرة كالدواء، وهناك 
ثــالث مرات  أو  أو مرتني  مــرة  يــوم  اإلنــســان يف كل  إليها  األشــيــاء حيتاج  بعض 
إليها اإلنسان يف كل دقيقة كاهلواء الذي  كالغذاء، وهناك بعض األشياء حيتاج 
نستنشقه، فلو انقطع اهلواء دقائق معدودة عن اإلنسان فإّنه ينتهي، فاملخ حيتاج 
اىل األوكسجني بصورة دائمة، فإن انقطع عنه شيء من هذا األوكسجني حتّول 
صاحبه اىل فرد معّوق، كما حيدث أحيانًا يف حاالت الطوارئ يف الوالدة إذ ينقطع 
األوكسجني عن الوليد حلظات فيبقى معّوقًا إىل آخر حياته ـ ولقد شاهدت بعض 

املعّوقني من هذا القبيل ـ أو ميوت. 
رياضتها  إهمال  أّدى  فرمبا  اهلواء،  إىل  كاحلاجة  بالنفس  للعناية  فاحلاجة 

وصالحها مّرًة واحدة بأن ينتهي للشقاء والعياذ باهلل.
ثّم إّن اإلنسان الذي يعيش يف حالة رتيبة وسياق اجتماعي ُمعنّي، يغفل ـ عادًة 
ـ عن الرؤية الكلّية، لذلك تالحظون أّن الشرع يأتي ويغرّي ببعض تعليماته وأوامره 
كّل نظام حياتنا دفعة واحدة، فعندما يأتي شهر رمضان يتغرّي كّل نظام حياتنا، 
فالليل يتحّول إىل نهار، والنهار يتحّول إىل ليل، ووضع الوجبات ووضع العمل كّله 
يَتغري. وهذا أثره اخلروج من العادة والسياق املعنّي؛ ومن ثم إتاحة اجملال للتفكري 

والتأمل والوقفة مع الذات.
رمضان حتّول  فشهر  العادية.  الفرد  حياة  تغيري يف نط  فهو  احلّج  وهكذا 
زماني، واحلــّج حتّول مكاني. يعيش احلــاّج يف رحلة احلّج يف حالة أخــرى، حيث 
يذهب إىل بلد آخر ويعيش معادالت ثانية، وتفرض عليه أمور غري مفروضة طيلة 
أيام السنة ويف مكان آخر، فمثاًل: الجيوز له النظر إىل املرآة، وكثري من األمور 
هذا  تغرّي. يف  يعن حصول  وهذا  إىل حمّرمات،  تتحّول  عليه  كانت حملّلة  اليت 

التّغري يتمكن أن يعيد النظر يف حياته ويف مسريه ويف مصريه.
العطلة أيضًا تعطينا هذا اجملال، ألن اإلنسان خيرج من إطاره املعتاد ويدخل 
يف حال آخر ويف معادالت أخرى؛ فبوسعه أن يذهب إىل العمرة، وهي بدورها تّغري 
يف نظام حياة الفرد. كثريون من األفراد الذين تابوا، إنا تابوا يف احلّج أو يف 
العمرة. أو يذهب إىل مشهد اإلمام الرضا أو إىل مزارات األولياء يف سوريا، 
فكّل مزار له إحياء معنّي، فمرقد الصحابي عمار بن ياسر رضي اهلل عنهما يف 
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سوريا له إحياء معنّي، ومرقد جعفر بن أبي طالب يف األردن له إحياء معنّي، 
وهكذا مرقد أخت السيدة املعصومة يف آذرباجيان و..

وهكذا تعّد هذه الزيارات جتديدًا يف احلياة.
كما أن بوسع الفرد يف العطلة أن يطالع بعض الكتب األخالقية، وإذا وجد ـ 
مع ذلك ـ مرّبيًا فهذه غاية املنى؛ إذ ال يتيّسر ذلك يف كثري من األحيان. ال ينبغي 
االستهانة باحلاجة إىل املرّبي، فكّل علم حباجة إىل املرّبي، فكما أّن علم الفقه 
، فكذلك علم األخالق  وعلم األصول وعلم اهليئة كّل منها حيتاج إىل مدّرس ومربٍّ
، فإذا وجده اإلنسان فليشّد الرحال إليه، فهذه غاية املنى، وإاّل  حيتاج إىل مربٍّ
والسيد  األردبيلي  واملقّدس  الكبار كالشيخ األنصاري  فليطالع أحوال األخالقيني 

حبر العلوم، فاملطالعة مؤّثرة جّدًا.
ينقل أنه كان للشيخ األنصاري مربٍّ وهو تلميذه السيد علي الشوشرتي، فهو 
كان يتتلمذ عند الشيخ األنصاري يف الفقه واألصول ولكنه كان أستاذًا للشيخ يف 
األخالق، وتنقل عنه كرامات وقضايا عجيبة لست اآلن يف صدد بيانها وتفصيلها، 

املهّم كان حيضر عنده الشيخ يف كّل أسبوع مرة ويتتلمذ عنده.
أيضًا بعض األشياء املستحّبة حّبذا يبدأها اإلنسان يف العطلة، وهي موجودة 
مستويات  إىل  رفعته  الفرد  بها  عمل  إذا  اجلنان،  مفاتيح  ويف  الفقهية  كتبنا  يف 

كبرية.
الربنامج الثاني: برنامج للعودة إىل األصول

ما هي أصولنا؟ إنها ما أوصى به النيب األعظم »إني تارك فيكم الثقلني 
كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت«5 هذه هي األصول والبقية فروع. 

فما املقصود بالتمّسك بالقرآن الكريم؟ القرآن الكريم نظام للحياة، فإذا ل 
يعرف الشخص القرآن الكريم وكان بعيدًا عنه فهل ميكنه أن يتمّسك به؟ 

هناك تأكيد على االرتباط بالقرآن وأهل البيت،وأن النيبيشكو إىل اهلل 
. 6َُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا املسلمني الذين هجروا القرآن  َيا َربِّ إمِنَّ َقْوممِي اختَّ

لقد كان اإلمام الرضا خيتم القرآن يف كّل ثالثة أيام ختمة كاملة، فهل 
حنن نقرأ يف اليوم والليلة صفحة واحدة منه؟ إّن من اليقرأ القرآن هل ميكنه أن 

يتمّسك به؟ ومن ال يفهم معاني القرآن هل ميكنه أن يتمّسك به؟
مع  ـ  الكريم  القرآن  لقد حتّول  وكأّمة.  كأفراد  عندنا  مهجور  ُمهمل  القرآن 

األسف ـ إىل إحدى الكتب اهلامشية. 
الشيء نفسه نقوله حول العرتة ووجوب التمسك بها: إن من اليعرف سرية 

العرتة وأحاديثها كيف يتمّسك بهم؟ الواقع مؤسف يف هذا اجملال أيضًا.
 جّربوا األمر بأنفسكم، سلوا جتّمعًا فيه ألف فرد مثاًل، هل يعرفون عشرة 
أحاديث عن اإلمام اهلادي؟ وانظروا كم باأللف يعرفون؟ لقد حتّولت العرتة 

إىل شيء هامشي.
هل عندنا أعظم من القرآن والنيّب االعظم  و عرتته  الطاهرة؟ وكّلها على اهلامش!

 

ُنقل لي أّن كتابًا علميًا يوجد عليه حتى اآلن مئة ومخسون شرح مع أنه ميضي على 
عمره مئة عام تقريبًا، هذا ونهج البالغة ميضي عليه حوالي ألف عام وال أظّن أّنه 

يوجد عليه مئة ومخسون شرح، أليس هذا معناه إهمال نهج البالغة. 
على  السجادية  والصحيفة  الــرّف،  على  البالغة  ونهج  الــرّف،  على  القرآن 

الرّف، والكايف على الرّف. 
إن من ال يعرف أحاديث العرتة وسريتهم ال ميكنه أن يتمّسك بالعرتة كما 
ينبغي؟ فإذا ل جنعل للقرآن مرجعية ول جنعل للعرتة مرجعية، فهذا معناه أننا 

نعمل باجتهاداتنا أو نتلقى من اجملتمع. 
ويف  االجتماعي  اجملال  يف  ُنسجت  نظريات  األيــام  هذه  نشهد  ولذلك صرنا 
اجملال األخالقي والدين أو تلّقت من اجملتمع، أي كان اجملتمع مالكًا هلا. وهذه 
االجتهادات البعيدة عن القرآن والعرتة، وهذا التّلقي من اجملتمع، البعيد يف كثري 

منه عن القرآن والعرتة، معناه الضالل والتيه. 
  7َوَمْن َأْعَرَض َعن ذمِْكرمِي َفإمِنَّ َلُه َمعمِيَشًة َضنًكا :يقول اهلل يف القرآن الكريم
واألمثلة على ذلك كثرية. فكم عانس اليوم يف بالدنا؟ هذه األرقام املهولة اليت 
َوَأنكمُِحوا  يقول:  تعاىل  اهلل  فــإّن  والعرتة؛  القرآن  عن  االبتعاد  سببها  نسمعها 
اأَلَياَمى ممِنُكْم8  واجملتمع يرفض االستجابة. وهذه مفردة صغرية طبعًا، والسبب 
أّن عندنا ثقافة معّينة ، فهناك ُعمر معنّي وضعناه وشرائط معّينة ما أنزل اهلل 

بها من سلطان.
 يقول النيب »إذا جاءكم من ترَضون دينه وُخلقه فزّوجوه«9 وحنن ـ يف 

اجملتمع ـ عندنا مقايس ثانية ال ننحاز عنها. 
تزوج مجيع  وقد    ، مهرًا«10  أقّلهن  أميت  نساء  يقول: »خري   النيب
 ،نسائه مبهر السّنة وهو مخسمائة درهم11 ، وهكذا كان حال أئمة أهل البيت
وحنن ـ يف جمتمعاتنا ـ ال نتعامل بثقافة مهر السّنة، والنتيجة ماليني من العوانس 

والعّزاب يف البيوت؛ فأّي ظلم هذا وأّي ضالل!
ويف احلياة العاّمة يرشدنا اهلل تعاىل إىل الطريق الصحيح ويقول: َوَأْمُرُهْم 
بالنص  كالنبّوة  اإلمامة  فقضّية  النص طبعًا،  منطقة  ـ يف غري   12َبْيَنُهْم ُشوَرى 
السياسية  أنظمتنا  كل  ابتعدت  ـ يف حني  االهلي  النّص  منطقة  يف  كالمنا  وليس 
وجود  للشورى  ليس  املهّم  الكرمية.  اآلية  هذه  عن  التاريخ  مدى  على  واحلاكمة 
يف حياتنا السياسة اليوم، ولذلك نعيش يف التخّلف ونبقى فيه، فيما الغرب حّقق 
بعض التقّدم ألنه أخذ جبانب من جوانب هذه اآلية وهو قانون الشورى، كما عمل 
بقانون احلريات وقوانني إسالمية أخرى مثل: »األرض هلل وملن عّمرها«13  وقانون 

»من سبق إىل من ال يسبقه إليه مسلم فهو أحّق به«14 . 
كّل هذه القوانني ملغاة عندنا اليوم، وإنا حنن ـ كدول وكمجتمعات وكأفراد 

ـ نعمل بآرائنا. قال اهلل ونقول. 
يقول اهلل: بّكروا يف الزواج. ونقول كال. 

يقول اهلل: إمِن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغنمِهمُِم اهللَُّ ممِن َفْضلمِهم15ِ  ونقول: من أين؟
 يقول اهلل على لسان نبّيه: »من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزّوجوه«16  

وحنن نرفض. فصرنا نشهد هذه املشكالت اليت تعّج بها جمتمعاتنا. 
مثاًل: امرأة ميوت زوجها وهي شاّبة فاجملتمع يفرض عليها أن تبقى إىل آخر 

عمرها خلّية؛ فأّي نوع من الضالل يف الواقع والضياع يف اجملتمع هذا؟!
 يروى عن اإلمام الباقر أنه كان يقول: »ال أحّب أن لي الدنيا وما فيها، 

وأني أبيت ليلة ليس لي زوجة«17 . 
يتزوجها  كان  زوجها  مات  مــرأة  أمّيــا   األعظم النيب  تاريخ  يف  انظروا 

شخص آخر.
وهكذا كان علماؤنا رضوان اهلل عليهم، فقلد كان حيضر درس الشيخ جعفر 
الشيخ  له  يقال  إصفهان  أتى من  قد  ـ شاّب  الكبري  العالمِ  هذا  ـ  الغطاء  كاشف 
حممد تقي وكان شاّبًا غريبًا، فسأله الشيخ كاشف الغطاء يف يوم من  األّيام: هل 
عندك زوجة؟ قال: ال فمن يزّوج شخصًا غريبًا فقريًا؟ فقال الشيخ كاشف الغطاء 
لتالميذه: انتظروني ريثما أعود، ثم اصطحب الشيخ حممد تقي إىل بيته وقال له: 
عندي بنتان، بنت يف غاية اجلمال، وبنت يف غاية الكمال، فاخرت إحداهما، فقال 
الشيخ حممد تقي: أختار اليت يف غاية الكمال. ثم رجع الشيخ إىل البحث، وبعد 

أخذ املوافقة من البنت زّوجها منه. 
هذه هي الثقافة القرآنية، لكن للمجتمع اليوم ثقافة ثانية غري ثقافة القرآن 
وثقافة أهل البيت. فما قام به الشيخ كاشف الغطاء يعّد اليوم من أكرب العيوب 
يف نظر اجملتمع، والنتيجة اليت جينيها اجملتمع من ُبعده عن الكتاب والعرتة هي 

الضالل السياسي والضالل االقتصادي واالجتماعي والضالل يف كّل األبعاد.
ال  إننا  وأفرادنا يف ضالل.  إن حكوماتنا يف ضالل، وجمتمعاتنا يف ضالل، 
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نقصد اجلميع بالطبع، لكن هذه هي الصبغة العامة. 
18  وهو  إن جمتمعنا مصاب بأمراض نفسية، والقرآن رؤية َهَذا َبَصائمُِر لمِلنَّاسمِ
19 . ورد يف نهج البالغة: »ويستشريون به دواء دائهم«20  ويف دعاء  َفاء لمِلنَّاسمِ فمِيهمِ شمِ

كميل: »يا من امسه دواء وذكره شفاء«21  وهذا ملموس ملن يقرأ القرآن ويستشفي به.
إّن بعض علماء النفس اجلدد يعتقدون أّن أفضل عالج لألمراض النفسية هي 

الكلمة، فكيف إذا كانت كلمة اهلل؟!
املتمّثلة  اليوم هي كلمات اهلل  املهملة  املهّمة  هذا يف حني إن إحدى األشياء 
هو  وهــذا  احلــدود.  أبعد  إىل  مؤثرة  وهي  القدسية،  واألحاديث  الكريم  بالقرآن 

احلرمان احلقيقي. 
نقلوا عن احملّدث القمي )مؤلف كتاب مفاتيح اجلنان( قّصة عجيبة بهذا 
الشأن. لقد أفنى احملّقق القمي عمره يف مطالعة أحاديث أهل البيت. قرأت 
يف أحد الكتب أّنه قضى لكتابة »سفينة البحار« يف جملدين، مخسة وثالثني عامًا 
من عمره، وهو كتاب عظيم قيل إن بعض العلماء الغربيني عندما رأى هذا الكتاب 

قال: إنه عمل جلنة فكيف قام به فرد واحد! 
وقيل إنه طالع حبار األنوار مّرتني هلذا الغرض ـ أي مئتني وعشرين جملدًا 

تقريبًا ـ  فكان كتاب »سفينة البحار« من أفضل الكتب النافعة. 
قالوا: إنه استيقظ من املنام ذات يوم وإذا بعينه تؤمله. يقول ابنه: رأيته غري 
مشغول بعمله وقال: اليوم عين تؤملن وال أمتّكن أن أطالع أحاديث أهل البيت. 
وأضاف )احملّدث القمي( واألل باٍد على وجهه: أخاف أن أكون قد ُطردت من 
ساحة أهل البيت عليهم السالم ألّني اليوم حمروم من مطالعة وكتابة أحاديثهم.

أجل إن من اليقرأ القرآن مطرود من رمحة اهلل، ومن ال يقرأ احاديث أهل 
البيت مطرود من رمحة اهلل، ومن ال يقرأ نهج البالغة والصحيفة السجادية 

مطرود من رمحة اهلل.
قال: أنا أخاف أن أكون قد ُطردت. وكان متأملًا جدًا. 

يقول ابنه: ذهبت ثم عدت إىل البيت ورأيت الكتب واألوراق حميطة به وهو 
يف حال الكتابة أو املطالعة فقلت له: ما الذي حدث؟ قال: يف الواقع بعدما خرجت 
أنت وتوّضأت وجلست مستقبل القبلة وأخذت كتاب الكايف22  ومسحته على عين 

بنّية االستشفاء، وُشفيت وأنا اآلن مشغول بالكتابة.
كتبوا يف أحوال احملّدث القمي بعد ذلك أنه ل يعد إليه وجع العني إىل آخر 

حياته.
انظروا هذه العقيدة والحظوا هذا التوفيق، فهل حنن كذلك؟ إّن كتاب الكايف 

إما غري موجود يف بيوتنا أو على الرّف يغّطيه الغبار.
وينقل أيضًا يف أحوال احملّدث القمي أنه كان عنده طفل عمره ثالثة أعوام 
يعطيه  وأخذ  اإلناء  القمي إصبعه يف  بدواء، فوضع احملّدث  إليه  فمرض فجاءوا 
للطفل، فقالت له زوجته: اصرب لكي أجلب لك امللعقة. قال: كال إنا وضعت يدي 
لالستشفاء ألني كتبت بهذه اإلصبع آالفًا من أحاديث أهل البيت. فاليد اليت 
تكتب أحاديث أهل البيت تكون شفاء، كما أّن القلب الذي هو حمّل معارف 

أهل البيت يكون قلبًا نورانيًا.
روي عن االمام الباقر أنه قال: »إعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما حيسنون 
من  حنن  نعرف  كم  للرواية.  الــدرايــة  هي  املعرفة  فــإن   ، عنا«23  رواياتهم  من 

الروايات لنعرف منزلتنا؟! 
نهج  وتفسريه،  الكريم  القرآن  األصــول:  إىل  نعود  أن  ينبغي  العطلة  هذه  يف 
البالغة، الصحيفة السجادية، كتاب الكايف، حبار األنوار وغريها من الكتب. هذا 

هو الربنامج الثاني.

  1. غرر احلكم رقم 1627 ص 93.
  2. مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب املازندراني، مؤسسة العاّلمة للنشر، قم، ج2 ص 118.

  3. غرر احلكم رقم 4768 ص 237.
  4. سورة الطور: اآلية 26.

  5. مستدرك الوسائل رقم 3766 ومصادر أخرى كثرية.
  6. سورة الفرقان: اآلية 30. 

  7. سورة طه: اآلية 124.
  8. سورة النور: اآلية 32.

  9. مستدرك الوسائل رقم 16466 ـ 1.
  10. مستدرك الوسائل رقم 16375 ـ 3.

  11. انظر: وسائل الشيعة باب استحباب كون املهر مخسمئة درهم وهو مهر السنة.
  12. سورة الشورى: اآلية 38.

  13. الكايف، ج5 ص 279 باب يف إحياء األرض املوات.
  14. عوالي الآللي ، ج3 ص480. 

  15. سورة النور: اآلية 32.
  16. مستدرك الوسائل 16466 ـ 1.

  17. قرب اإلسناد، للحمريي، ص 11.
  18. سورة اجلاثية: اآلية 20. 

  19. سورة النحل: اآلية 69.
  20. نهج البالغة اخلطبة رقم 192 ومن خطبة له عليه السالم يصف فيها املتقني ص 304.

  21. مفاتيح اجلنان للشيخ عباس القمي، دعاء كميل.
  22. وكان عنده كتاب الكايف خبّط أحد العلماء يقال له الّتوني، كان ينقل عنه يف الرسائل يف آخر حبث 

الرباءة.
  23. وسائل الشيعة رقم 33453 ج 27 ص 149.

الربنامج الثالث: برنامج املساهمة يف عملية التغيري االجتماعي:

حنن نعيش اليوم واقعًا متخّلفًا يف اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية 
والفكرية والدينية، فلنعّد برناجمًا للمساهمة يف عملية التغيري. 

أما هل نتمكن فهذا أيضًا يعود لنظام القناعات. 
هنالك ثالث كلمات أذكرها على حنو االختصار تنفع يف هذا اجملال.

أؤمن  إنن  يقول:  كان  أنه  مفّكر  ينقل عن  العلماء  أحد  كان  الكلمة األوىل: 

بالواحد، أي الواحد يتمكن أن يشتغل كثريًا. 
الكلمة الثانية: كان يقوهلا أحد العلماء أيضًا وهي: أن كثريًا من التحوالت 

التارخيية كان وراءها أفراد، أي فرد واحد وراء حتّول تارخيي. 
من الذي أوجد التحّول يف اهلند؟ فردان: املاّل عناية اهلل ورفيقه. 

من الذي أوجد التحّول يف الفليبني؟ فرد كان يسمى عبد اهلل املّكي. 
من الذي أوجد التحّول يف تايلند؟ فرد واحد هو أمحد القمي الذي كان يعيش 

هنا يف قم. 
من الذي أوجد التحّول يف ايران؟ فرد واحد هو العالمة احلّلي. 

وهكذا فإّن كثريًا من التحّوالت التارخيية كان وراءها أفراد. 
الكلمة الثالثة ـ أضيفها إىل هاتني الكلمتني املأثورتني ـ : هي أن كثريًا من 

هؤالء األفراد كانوا أفرادًا مستضعفني. 
نقل لي أحد اخلطباء قال: جاء أحد العلماء إىل طهران وكان العالمة األمين 
ـ الذي خدم األمة هذه اخلدمة الكربى ـ هناك فلم ُيضّيفه. وعندما سأله: لمِ ل 

تضّيفن؟ قال: يف الواقع ل أكن أملك مثن ضيافتك. 
هنالك تعريف مشهور للعالمة األمين وهو: الرجل الذي أّلف الغدير، وهذا 

تعريف ثاٍن له: الرجل الذي ل يكن ميلك مثن ضيافة زميله.
كثريًا  أو  أكثرهم  لعّل  الكربى  التارخيية  التحّوالت  وراء  كانوا  الذين  أجل، 
منهم كانوا أفرادًا مستضعفني، ولكن باهلّمة وبالقناعة وبالتوّكل على اهلل متّكنوا 

أن حيّققوا هذه التحّوالت. 
أوليائه،  ومن  منه  واستمددنا  اهلل  على  توّكلنا  إذا  اهلل  شاء  إن  أيضًا  حنن 

نتمّكن بإذن اهلل أن نساهم يف صناعة التحّوالت التارخيية.
وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين
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من الوالدة حتى الوفاة:

ولد مساحة آية اهلل السيد حممد رضا الشريازي يف سنة 1379هـ.ق يف 
مدينة كربالء املقدسة يف بيت املرجعية وتربى وترعرع يف أحضان أسرة شهد هلا 
بالعلم والزهد والتقوى، وهو النجل األكرب لسماحة آية اهلل العظمى السيد حممد 
»موسوعة  وصاحب  الثاني  باجملدد  هـ.ق(املعروف   1422 ـ   1347(  الشريازي

الفقه« واليت تتألف من 160 جملدًا. 
وهو احلفيد األول آلية اهلل العظمى السيد مريزا مهدي الشريازي املتوفى يف 

سنة) 1380هـ.ق(.
ــد حمــمــد رضا  ــســي بــــدأ مســـاحـــة ال
طلب  يف  أظــفــاره  نعومة  ومنذ  الــشــريازي 
مدرسة  يف  دخــل  عندما  الدينية  العلوم 
ويف  املقدسة.  كــربــالء  مدينة  يف  احلــفــاظ 
السنة العاشرة من عمره ارتدى لباس أهل 

العلم وتعمم على يد والده املكرم. 
الدينية  الــعــلــوم  مــقــدمــات  ــم  ــل ــع وت
والسطوح لدى علماء أعالم وأساتذة كبار 
يف  العلمية  احلــوزة  صعيد  على  معروفني 
كربالء املقدسة، ونتيجة لضغوط احلكومة 
والــده و عائلته هاجر  آنــذاك على  البعثية 

مبعية والده املكرم من العراق إىل سورية ومن ثم إىل الكويت. 
ومل توجد هذه اهلجرة القسرية أي خلل أو وقفة يف ارادته الصلبة لطلب العلم 

واملعرفة ومل تزرع فيه حالة اليأس وعدم الرغبة وامليول يف كسب املزيد منهما.
فمنذ أن حطت قدماه أرض الكويت شرع يف طلب حتصيالته احلوزوية من 
جديد وخطا خطوات يف ذلك اجملال على يد أساتذة قل نظريهم كوالده املكرم 
السطوح  وأكمل  دام ظله  الشريازي  السيد صادق  العظمى  آية اهلل  املعظم  و عمه 
احملاضرات  بإلقاء  يقوم  مساحته  كان  ذلك  أثناء  ويف  واملكاسب(،  )الرسائل 

والدروس الدينية والعلمية بشكل مستمّر ومتواصل.
واستمّر هذا احلال حتى سنة 1399 للهجرة فجاء مع والده إىل إيران وهو 
يف العشرين من عمره وبعد أن استقّر به املقام يف مدينة قم املقدسة التحق يف 
حوزتها و طوى فيها مراحل البحوث العالية، فدخل درس اخلارج وكسب الفيض 

من أساتذة ومراجع عظام نظري والده وعمه ومراجع آخروين.
ومل يكن الفقيد السعيد كبعض الطلبة حيمل علوماً وفضائل فحسب،بل كان أستاذًا 

قديراً وشفيقاً ورحيماً يكتسب منه بقية الطلبة الفقه واملعرفة واألخالق الفاضلة.
وظّل مساحته يشّق طريقه يف تدريس السطوح العالية، ويف سنة 1407هـ.ق  
وبعد تأليفه كتاب »الرتتّب« حصل على اجازة اإلجتهاد من بعض املراجع العظام 

ومنهم :
1. املرجع الراحل آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي أعلى اهلل درجاته
2. املرجع الديين الكبري آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله

 3. آية اهلل العظمى السيد حممد الفاطمي األبهري
 4. آية اهلل العظمى الشيخ مرتضى األردكاني

5. آية اهلل العظمى الشيخ يد اهلل الدوزدوزاني دام ظله
6. آية اهلل العظمى الشيخ جعفر السبحاني دام ظله

 7. آية اهلل السيد أمحد الشهرستاني
 8. آية اهلل السيد رضا الصدر

وبعد هذه املرحلة بدأ يف تدريس دروس اخلارج مثل الفقه واألصول والتفسري 
والرجال و.. ولكن بعد برهة من الزمن ونظرًا لبعض الظروف اضطر إىل العودة 

للكويت واإلقامة فيها مدة أخرى لسنوات عّدة.
ونتيجة ملا كان حيمله من أخالق رفيعة ومقدرة علمية كبرية فقد ُوّفق الجياد 
حتول عظيم يف النمو الفكري واالجتماعي يف املنطقة خاصة عند شرحية الشباب، 
ويف سنة 1422هـ.ق عاد مرة ثانية إىل إيران فاستقبل حبفاوة وتكريم من قبل 
والده املكرم وعمه املعظم وبقية أقاربه وأصدقائه وظل إىل نهاية عمره املبارك 
إىل  مستمّرًا   العصومة فاطمة  السيدة   البيت أهل  كرمية  مرقد  جبوار 
آخر حلظة من حياته يف تدريس دروس اخلارج يف األصول والفقه وعلم الرجال 
والتفسري واألخالق إىل أن خطفته يد املنية بعد أيام من انتهاء السنة الدراسية 
وبداية العطلة الصيفية وذلك يف صبيحة يوم األحد املوافق 26 مجادى األوىل عام 

1429 للهجرة.

مؤلفاته:

اآلثار  مــن  الكثري   الشريازي رضــا  حممد  السيد  الفقيه  الــعــامل  تــرك   
والتأليفات ونكتفي بذكر قسم منها:

1. الرتتب.
2. التدبر يف القرآن )3جملدات(.

3. تعليقات على مباني منهاج الصاحلني )3جملدات(.
4. رسالة يف االجتهاد واالحتياط والتقليد )3جملدات(.

5. املباحث الرجالية.
6. كيف نفهم القرآن؟

7. ارادة االنسان فوق التحديات.
8. الرسول األكرم رائد احلضارة اإلنسانية

9. رسالة يف أحكام النظر
10. رسالة يف قاعدة التسامح

السيد الفقيد

السيد الفقيد
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11. رسالة يف الشهادة الثالثه

احملاضرات واجللسات:

كان فقيه أهل البيت السيد رضا الشريازي يستغل كل فرصة لنشر 
وتبليغ مذهب أهل البيت، وكانت حملاضراته وجلساته الوقع الكبري والتأثري 
العمرية ومن كل  الفئات  وكانت تشهد حضورًا من مجيع  النفوس،  املباشر على 
وطرق  أساليب  من  يستفيد  كان  ألنه  املختلفة  االجتماعية  والشرائح  الطبقات 
خاصة و جذابة  يف طرح املسائل والقضايا الدينية املتنوعة ويبّينها بهدوء و جّدية 
ويسندها بأدّلة حمكمة قوّية من القرآن الكريم واألحاديث  الصحيحة الواردة عن 
أهل البيت ويبّينها يف اطار فصيح متميز أو يضعها يف واقعة وحدث تارخيي 

يرويه إىل مستمعيه.
ومع ظهور القنوات الفضائية الشيعية أخذت شخصية الفقيد أبعادًا جديدة 
والقت  األصعدة  على خمتلف  ومعروفة  مرموقه  الدينية  أضحت شخصيتة  حيث 
ومنها  الشيعية  القنواة  تبّثها  كانت  واليت  أسبوعيًا  يلقيها  كان  اليت  حماضراته 
بل  املشاهدين،  لدى  واسعًا  ورواجًا  البيت صدى وجتاوبًا  وأهل  والزهراء  األنوار 
بقية األديان واملذاهب مبا فيهم  أنظار أهالي  وببيانه اجلّذاب استطاع لفت  إنه 

 .املخالفني ملذهب أهل البيت

ومن بني املواضيع اليت طرحها خالل السنوات املاضية هي: 

1. ومضات )حبوث عقائدية وأخالقية(
2. سلسلة املهدوية

3. سلسلة الرسول والعرتة عليهم السالم )16 جزءًا(
4. الشعائر احلسينية 

5. الرباءة من أعداء اهلل
6. خطب اجلمعة

إىل  إضافية  وعناية  خاصة  أهمية  أوىل مساحتة  فقد  ذلك  إىل  وباالضافة 
قضايا العراق ومسألة العتبات املقدسة.

املــقــدســة خاصة  العتبات  لــه حمــاضــرات عــديــدة حــول هــدم  كــانــت   فقد 
حرمي  هــدم  مــن  التكفريية  العصابات  ارتكبتها  الــيت  الــنــكــراء  اجلــرميــة  بعد 
العسكريني يف مدينة سامراء، وكانت حماضرته األخرية حول إعمار سامراء 
حتمل عنوان »سامراء اجلرح النازف« هلا تأثري كبري لصاحل الشيعة بشكل عام 
وأهل العراق بشكل خاص، ففي هذه احملاضرة أزال الكثري من التهم واالفرتاءات 
املسلمني يف شتى  وطالب   البيت أهل  أتباع  على  الدين  أعــداء  أوردهــا  اليت 
أحناء العامل واحلكومة العراقية بتهيئة املستلزمات األولية لبناء وإعمار املرقدين 

الشريفني بشكل سريع وفوري. 
وكان الفقيد أيضًا يشّوق الشيعة وحيّثهم على جتديد بناء مقربة البقيع 

يف  لتشرع  املختصة   اجلهات  على  للضغط  والطرق  الوسائل  كل  من  واالستفادة 
بناءها من جديد وبالشكل الالئق.

ل وتقدَّم جلميع الطلبة والراغبني يف تعلم  اجلدير ذكره أن دروسه كانت تسجَّ
العلوم الدينية.

اخلصوصيات الفردية:

وبكّل  القول  الفردية فيمكن  و تعامله مع اآلخرين وخصوصياته  وأما سلوكه 
أمانة أنه كان أسوة حقيقة  يف مجيع الكماالت األخالقية، فقد كان مّعلمًا و مرّبيًا 
أخالقيًا كبريًا بكّل ما حتمله هذه الكلمة من معنى، فلم يعاشره شخص إاّل و تأّثر 

بأخالقه وروحيته.
و من تلك اخلصوصيات:

عبادته اخلالصة هلل عزوجل:

القوية  والدعامة  الرئيسية  القاعدة  هي  العبادة  أن  الفقيد  السيد  يعتقد 
لإلميان، لذا كان من أهل الذكر الدائم والدعاء والتهّجد، فلم يرتك صالة الليل 
قّط،  بل كان يعبد اهلل خالصًا له الدين بدون أّي رياء أو تظاهر بالقدسية، ومل 
تكن لديه الرغبة وامليول إىل الدنيا وزخارفها، بل كان يرى أن كل شيء يف الوجود 
هو مرهون بعبادة اهلل عزوجل والطاعة ألهل البيت. ويف الواقع كان ال خياف 

يف اهلل لومة الئم.

أخالقه الرفيعة:

ال شّك أن الصفة اليت جعلت الفقيد السعيد خيطف قلوب اجلميع و ميتلك 
احرتامه  شــّدة  هي  والصديق  والــعــدّو  والكبري  الصغري  قبل  من  احملبوبية  تلك 

وتواضعه للجميع.
فكان يتعامل  بنهاية األدب مع اجلميع، فال يتقّدم على أحد مامل يستأذن، 

وكان يسعى دومًا إىل رفع العبأ األكرب عنهم لرياهم يعيشون بهناء وراحة بال.
 وأما أخالقه مع العاملني معه فحّدث وال حرج، فهو يثّمن ويقّدر جهودهم بال 

استثناء ومل يشعرهم يومًا أنه أفضل وأعلى مرتبة ومنزلة منهم.

صرب وحتمله:

كان الفقيد صبورًا وذا طاقة كبرية وعجيبة، فلم ينحين أبدًا-_- ويف ظل أي 
ظرف أو شرط _-أمام املشاكل والصعاب، فرتاه يضحك وتظهر االبتسامة على 
شفتيه مع ما ميّر به من آالم وظروف حياتية صعبة ومّرة وهذه اخلصلة احلميدة 

أضفت طابعًا من اهلدوء والسكينة والطمأنينة ملن كانوا حوله.
 وأما إذا تعرض إىل مشاتة أحد نتيجة جهله وحسده أو تعّرض له أحد حبدية 
بتقديم  يبدأ  بالعكس  بل  والعصبية،  للغضب  أّي عالمة  فال تظهر على مساحته 
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النصيحة واملواعظة بكل هدوء، وإذا كان مبقدرته تقديم يد املساعة والعون له فال 
يتهاون بتاتًا يف حل مشكلته.

الدقة  يف متابعة األمور:

ُطرح  فإذا  العلمية،  والقضايا  املسائل  يف  جدًا  دقيقًا   الفقيد السيد  كان 
اجلواب  على  ليعثر  واملطالعة  بالتحقيق  يبدأ  تراه  العلمية  أحد احملافل  سؤال يف 

الكايف والشايف له.
 وكان يف بعض األحيان يستمّر البحث عّدة أيام أو أسابيع وال يرتكه بدون 
أن  السائل بعد فرتة واحلال  الفقيد سؤال  أبــدًا. ويف مرات عديدة أجاب  جواب 

السائل كان قد نساه أو أهمله.
السيد اجلليل،وكان قد اخرب  بها  انفرد  الوقت خصلة   وكان احملافظة على 
طالبه أن الينتظرونه ااّل دقائق فإن تأّخر فقد حدث له حادث مينعه من احلضور. 

و مع ذلك مل يذكر طالبه أنه تأّخر يومًا عن موعد احلضور.
هــذه اخلــصــال واخلــصــوصــيــات الــيت ذكــرنــاهــا هــي قــطــرة مــن حبــر هذه 
الشخصية العظيمة اليت أعطت كلَّ ما عندها خالصًا يف خدمة الدين ومذهب أهل 

البيتومل نذكر شيئًا جزافًا.

آخر ما خّطته يده املباركة ووصيته:

اليوم اخلامس والعشرين من شهر مجادى األوىل سنة 1429 هـ.ق أي   يف 
قبل وفاته بيوم، زاره أحد اإلخوة العراقيني من مدينة البصرة. وخالل لقائه قال 
العراقي الذي كان بيده نسخة من املصحف الشريف، قال لسماحة  األخ الزائر 

السيد الفقيد:
ستجرى لي عملية جراحية يف املنطقة ما بني رقبيت وأذني اليمنى، فأرجو من 
مساحتكم أن تكتبوا بقلمكم الشريف على هذا املصحف الشريف ما يكون عونًا لي 

على جناح العملية، حيث إني سأصطحب هذا املصحف معي يف غرفة العلميات، 
فكتب رمحة اهلل عليه ما يلي:: بسم اهلل الرمحن الرحيم

)إّني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي ما إن متسكتم بهما لن تضّلوا( 
حديث شريف.

أربــع وصايا  تشتمل  فكانت  عليها يف جيبه  عثر  اليت  األخــرية  الوصية  وأمــا 
صغرية وهي:

1. قضاء مجيع صلواتي وصومي.
2. مساع أشرطيت وحذف ما ينبغي حذفه شرعًا.

أو جتــاه احلقوق  كــان جتــاهــه  إن  بــذمــيت-  مــا  الــعــم حفظه اهلل  إبـــراء   .3
الشرعية.

4. املعذرة من مجيع من أحاط بي إن كنت قصرت يف شيء من حقوقهم.
أما آخر ما خّطته يده الشريفة فهي الكلمات التالية:

اللهم اغفر لي مبحمد وآله الطاهرين
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إن العامل الرباني مساحة آية اهلل السيد حممد رضا احلسيين الشريازيكان 
الرفيعة يف صفات  املراتب  بلوغه  بلغ مرتبة سامية من االجتهاد إضافة إىل  قد 

الكمال كالورع والتواضع وحسن األخالق وعذوبة البيان وغريها.
وكان بلوغه درجة االجتهاد يف مقتبل عمره الشريف، وقد أبان وأفصح عن 
هذه املرتبة كتاب )الرتّتب(، فلذا أجازه العديد من العلماء بإجازة االجتهاد، كما 

أشار مبقامه العلمي مجع من العلماء قبل حدود 25 عامًا.
وقد عثرنا على بعض هذه اإلجازات ونأمل أن نعثر على سائرها، ومنها إجازة 

او إشارة كل من: 
1ـ املرجع الراحل آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي أعلى اهلل درجاته
2ـ املرجع الديين الكبري آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله

3ـ آية اهلل العظمى السيد حممد الفاطمي األبهري
4ـ آية اهلل العظمى الشيخ مرتضى األردكاني

5ـ آية اهلل العظمى الشيخ يد اهلل الدوزدوزاني دام ظله
6ـ آية اهلل العظمى الشيخ جعفر السبحاني دام ظله

7ـ آية اهلل السيد أمحد الشهرستاني
8ـ آية اهلل السيد رضا الصدر

إجازات اإلجتهاد من املراجع والعلماء األعالم
للفقيد السعيد آية اهلل السيد حممد رضا الشريازي



ص
خا

دد 
ع

19



20



ص
خا

دد 
ع

21

قم املقدسة

الطاهر  اجلثمان  انتقال  بعد  الوداع  رحلة  بدأت 
املكرم  وال����ده  ب��ي��ت  اىل  وإرج���اع���ه  املستشفى  م��ن 
احلسيين  حممد  السيد  العظمى  اهلل  آي��ة  امل��رح��وم 
الشريازي. ويف اليوم نفسه مت تغسيله وتكفينه من 
قبل العائلة الكرمية وبعض األقرباء واحملبِّني ومكثوا 
الصباح  ويف  الكريم،  القرآن  لتالوة  الليلة  تلك  معه 
العظمى  اهلل  آية  الديين  املرجع  عّمه  حضر  الباكر 
تال  حيث  ظله  دام  الشريازي  احلسيين  صادق  السيد 
على  املباركة  الكرميات  اآلي��ات  وبعض  ياسني  سورة 

اجلسد الطاهر.
الباكر  الصباح  منذ  ال��ع��زاء  جمالس  وأقيمت 
لليوم املذكور يف ديوانية بيت آية اهلل العظمى السيد 
وكان  والفارسية،  العربية  باللغتني  وذلك  الشريازي 
لتقديم  حضروا  حيث  وكيفيًا،  كمًا  متميزًا  احلضور 
الشريازية  واألس����رة  ال��ك��رمي��ة  للمرجعية  ال��ت��ع��ازي 
احملرتمة، ممثلني عن املراجع العظام وأساتيذ وطلبة 
رمسيني  ممثلني  اىل  ب��اإلض��اف��ة  العلمية  احل���وزات 
وغري رمسيني من دول خمتلفة، منها العراق وسورية 

والكويت والبحرين والسعودية.
االثنني  ي��وم  عصر  املهيب  التشييع  موكب  ب��دأ 
املصادف 27 مجادى األوىل الذي استعدت له اجلموع 
الشوارع  بهم  فغاصت  الباكر،  الصباح  منذ  املؤمنة 

فكان  والفقاهة،  املرجعية  بيت  اىل  املؤّدية  واألزق��ة 
الناظر اليرى إاّل أمواجًا هائلة من البشر ارتسم على 
الرغم  ولوعة املصاب، وعلى  سيماهم احلزن واالمل 
من هول الفاجعة واحلالة اليت أمّلت بسماحة املرجع 
احلسيين  ص��ادق  السيد  العظمى  اهلل  آي��ة  ال��دي��ين 
اجلنازة  على  الصالة  أق��ام  فقد  ظله  دام  ال��ش��ريازي 
فامتأل فضاء بيت املرجع الديين الشريازي واألزّقة 
من  االنتهاء  وبعد  وال��ع��وي��ل.  بالبكاء  إليه  املنتهية 
به  وطيف  األك��ّف  على  الطاهر  النعش  ُرف��ع  الصالة 
داخل الديوانية ومن ثم ُأخرج اجلثمان اىل الصحن 

.الشريف للسيدة فاطمة املعصومة
وكان يف مقدمة املشّيعني املرجع الديين مساحة 
آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي دام 
ظله واألسرة الشريازية الكرمية ك�إخوة السيد الفقيد 

وأبناء عمومته واملراجع العظام وممثلني عن املراجع 
وتالمذة  وطلبة  وفضالء  األع��الم  والعلماء  العظام 
مدينة  واملؤمنني من  واألصدقاء  الفقيد  السيد  ذلك 
وكذلك  األخ��رى،  اإليرانية  املدن  وبقية  املقدسة  قم 

اإلخوة القادمني من الدول اجملاورة.
وكان حلضور وسائل اإلعالم والفضائيات الشيعية 
حضر  فقد  املفجع،  احل��دث  ه��ذا  نقل  يف  كبري  دور 
مراسيم التشييع عدد كبري من مراسلي الفضائيات 
وأهل  وال��زه��راء  األن��وار  قناة  مثل  املتعددة  الشيعية 

البيت وسالم لينقلوا الصورة والصوت إىل العامل.
رفع النعش على األكّف وكانت اهلتافات ونداءات 
الدموع  املمزوجة مع  يا زهراء«  يا علي،  »يا حسني، 
اىل حرم  الفضاء، حتى وصل  تلفُّ  الصدور  وآه��اُت 
السيدة املعصومة، هناك أخذ اجلميع يضرب على 
رأسه وصدره وتعالت اهلتافات والنداءات »يا حسني« 
السيد  املعروفان،  املنشدان  وب��دأ  االص��وات.  بأعلى 
حسن الكربالئي واملال علي باشا الكربالئي بقراءة 
القصائد احلسينية. وبعد طواف اجلثمان الطاهر يف 
احلضرة املباركة ُأرجع مرة ثانية اىل بيت املرجعية 
حتى يتّم تهيئة الظروف املناسبة إلرساله اىل كربالء 
املقدسة مسقط رأسه ودفنه جبوار سيد الشهداء أبي 
إقامة صالتي  وبعد   .علي بن  األح��رار احلسني 
اجلثمان  ملرافقة  قافلة  حتضري  مّت  والعشاء  املغرب 
الطاهر وانتقاله اىل األراضي العراقية، وبالفعل فقد 
املصادف  الثالثاء  يوم  للنعش  حاملًة  القافلة  دخلت 
العراقية  للهجرة األراضي  28 مجادى األوىل 1429 

.حيث وطن الفقيد الراحل
من احلدود اىل مدينة النجف األشرف

كان باستقبال قافلة التشييع يف احلدود العراقية 
املسؤولون احملليون واملدنيون والعسكريون وُلّف النعش 
بالعلم العراقي وكذلك مت اطالق عشرة عيارات نارية 
ااّل للمسئولني الرمسيني  بهذه املناسبة وهي التطلق 
الكبار كرمز لعظيم املصاب بذلك تعظيمًا و تكرميًا 
للمقام الشامخ للمرجعية واملكانة املهمة والشخصية 
الفذة اليت كان يتمتع بها مساحة السيد حممد رضا 
املسؤولون  التشييع  موكب  رافق  وقد   .الشريازي
العراقيون اىل مدينة »بدرة« مع مجوع غفرية كانت 
الثانية  وكانت احملطة  تنتظر وصول اجلنازة.  هناك 
للقافلة هي مدينة »الكوت« حيث استقبلت هذه املدينة 

¬ǬǾǒǕ ǧǸƽƸǩƗ ǧƋ ǺǪǕ ǫǸǽ¼
 ǠǾǝƸǩƘƛ ǻƹƗƸǾǂǩƗ ǼǲǾƾƮǩƗ ƘǉƷ ƴǮƮǭ ƴǾƾǩƗ ŻƗ ƞǽƋ ǓƷǸǩƗ ƞǾǢǞǩƗ ǠƮƢǩƑ
 ƺǵƘǱ  ÛǣƷƘøøƜøøǭ  ƸǮǕ ǰǕ ƝƸƪǶǪǩ  ČďčĔ ƞǲƽ ǺøøǩǷȁƗ  ǹƳƘǮƩ čđ ƴøøƭȁƗ  ǫǸøøǽ  ǺǪǕȁƗ
 ÛǠƮǩƗ ƚǵƶǮǩƗǷ ƻƘǲǩƗ ƞǭƴƱǷ ǜǾǩƎƢǩƗǷ ƼǽƷƴƢǩƗǷ ƻƷƴǩƗ ǰǾƛ ǳƘǊǡ ÛǰǾƾǮƲǩƗ
 ƞǾǮƽƸǩƗ  ǋƘøøƽǷȅƗ ǜǪƢƲǭ Ǽǝ ƸǁƘƜǮǩƗ  ƸǾƥƎƢǩƗǷ ƞǭƴǆǩƗ ǔǡǷ ǴǩƘƮơƷƗ  ƎƜǲǩ ǯƘǥǷ
 ƞǮǾǩȁƗ ƞǖǡƗǸǩƗǷ ǔƪǞǮǩƗ ƣƴƮǩƗ Ɨƶǵ ǔǭ ăȆǕƘǞơ Ɵƴƛƍ ƴǡǷ ÛƞǽǷƹǸƮǩƗǷ ƞǾƜǖǂǩƗǷ

.ǳƸǾǒǱ Ǩǡ
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اجلثمان استقباال قلَّ نظريه، فقد خرجت املدينة عن 
بكرة أبيها وأخذت تقيم العزاء والنياح على اجلسد 
النجف  إىل  القافلة طريقها  شّقت  وبعدها  الطاهر، 
ما، خترج  منطقة  اىل  تصل  كانت  وكّلما  األش��رف، 
على  واللوعة  احلزن  وتظهر  بالنعش  لتحيط  اجلموع 
الرغم من ارتفاع درجات احلرارة والظروف الصعبة 

اليت ميّر بها هؤالء املؤمنون.
»النعمانية«،  مدينة  اىل  التشييع  قافلة  وصلت 
فخرجت العشائر وبيدها الرايات واأَلعالم السوداء 
هلذا  احل��زن  شعارات  مبدية  املرجعية  باسم  تهتف 
يف  الظهرين  إقامة صالة  مت  بعدها  اجللل.  املصاب 
حسينية  يف  الغذاء  طعام  تناول  ومت  املدينة  مسجد 

أحد العلماء املقيمني يف هذه املدينة.
 �  املؤمنني أمري  مدينة  اىل  القافلة  وصلت 
النجف األشرف � بعد تأخري دام زهاء ثالث ساعات 
واإلحلاح  الشديد  االزدح���ام  بسبب  الساعة  ونصف 
عندهم،  النعش  لبقاء  ال��ن��اس  قبل  م��ن  واإلص���رار 
املدينة  خارج  القافلة  الكرام  النجف  أهل  واستقبل 
وجبموع هائلة وأعداد غفرية مل يتوّقعها أحدًا. وعند 
دخول النعش إىل النجف األشرف محله املؤمنون على 
األكّف متجهني به اىل احلضرة املباركة ألمرياملؤمنني 
ويعسوب الدين علي بن ابي طالب، وكان ضمن 
املشاركني يف هذا التشييع املهيب ممثلون عن املراجع 
يف  العلمية  احل��وزة  وطلبة  األع��الم  والعلماء  العظام 
النجف األشرف وكذلك حمافظ النجف واملسؤولون 
وأع��داد غفرية من املؤمنني من  الكبار يف احملافظة 
مجيع األصناف واملهن. وعند وصول النعش بالقرب 
من احلضرة املباركة تعاىل صوت املؤذن إيذانًا بدخول 
وقت صالتي املغرب والعشاء واحرتامًا لفضيلة أداء 
الصالة يف أول وقتها وضع النعش الطاهر يف مسجد 

صالتي  إقامة  بعد  التشييع  إكمال  يتّم  كي  الطوسي 
املشيِّعون  االن��ت��ه��اء حت��ّرك  وبعد  وال��ع��ش��اء.  امل��غ��رب 
إلكمال  الشريف  الصحن  داخل  إىل  النعش  حاملني 
القافلة  استعّدت  ث��م  وال��ط��واف،  ال��زي��ارة  مراسيم 
للحركة إىل »كربالء املقدسة« حمل والدة ذلك السيد 
اجلليل والعامل الفقيه فوصلت إليها يف زهاء الساعة 

احلادية عشر لياًل.
كربالء املقدسة

يف عصر يوم األربعاء 29 مجادى األوىل 1429 
للهجرة جتّمع مآت األلوف مقابل مرقد العالمة ابن 
السيد  العظمى  اهلل  آية  مكتب  جنب   احللي فهد 
النظرة  إللقاء  ظله  دام  ال��ش��ريازي  احلسيين  ص��ادق 
الطاهر، وعند  النعش  � على  الوداع  � نظرة  األخرية 
حلول الساعة الرابعة والنصف مُحل النعش الطاهر 
ع��ل��ى األك����ّف م��تّ��ج��ه��ًا ص���وب ح���رم س��اق��ي عطاشى 
القبلة  بشارع  م��اّرًا    علي  بن  العباس  كربالء، 
الناس  وك��ان   .العباس وش��ارع  اجلمهور  وش��ارع 
احلسيين  رضا  حممد  السيد  مساحة  صور  حيملون 
ويلطمون  حسينية  بشعارات  ويهتفون   الشريازي
للفضائيات  ايضًا  وك��ان  وص��دوره��م،  رؤوسهم  على 
الوقائع إىل خمتلف  لنقل هذه  وفعال  متميز  حضور 
أحناء العامل، وكان من بينها قناة األنوار وأهل البيت 
ومراسلوا  حملية  وقنوات  وسالم  وفورتني  والزهراء 

الصحف واجملالت.
به  امل��ؤم��ن��ون  ط���اف   العباس ص��ح��ن  ويف 
اجتهوا  بعده  الزيارة،  وقراءة  املبارك  الضريح  حول 
طيف  أيضًا  وهناك   احلسني اإلم��ام  ص��وب  به 
ب��ه ح��ول امل��رق��د ال��ط��اه��ر ث��م نقله إىل مب��ق��رة آل 
الشريف.  الصحن  داخ��ل  يف  كائنة  وهي  الشريازي، 
وخت��ل��ل م��راس��ي��م ال��دف��ن ق���راءة امل��راث��ي احلسينية 

والقرآن الكريم بعدها ُوضع اجلسد الطاهر لسماحة 
السيد جبوار قر جّده آية اهلل العظمى املريزا السيد 
مهدي الشريازي بعد أن قام بتلقينه مساحة آية اهلل 

السيد مرتضى القزويين.
والتدفني  التشييع  مراسيم  يف  للمشاركة  وج��اء 
أحناء  خمتلف  وم��ن  العراقية  العشائر  من  الكثري 
و ضواحيها  بغداد  العاصمة  من  ج��اءوا  فقد  العراق 
والعمارة  األش���رف  كالنجف  األخ���رى  واحمل��اف��ظ��ات 
والناصرية والسماوه والبصرة و.. وتبدو على اجلميع 

عالمات احلزن واألمل هلذه الفاجعة االليمة.
الناس  الدفن جتمَّع  مراسيم  االنتهاء من  وبعد 
لقراءة سورة الفاحتة على القر الشريف مما اضطر 
لفصل  الشريف وضع حواجز  املسؤولون على احلرم 
الرجال عن النساء. ملا وصل الناس إىل القر بدؤوا 
للتّرك به حتى وصلوا إىل تراب  بأخذ تراب القر 

اللحد مما اضطّرهم إىل وضع خشبة كبرية عليه.
ويف النهاية ميكن تلخيص هذه األجواء الروحانية 
اليت مّرت بها هذه الرحلة والقافلة،أنها مصداق اآلية 

املباركة:
» إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم 

الرمحن ودا «
صدق اهلل العلي العظيم وصدق اهلل وعده
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مراسم العزاء قبل تشييع اجلثمانجمموعة من الشخصيات املشاركة يف الفاحتةاجلثمان يف باحة بيت املرجع الشريازي

اجلموع الغفرية أثناء الصالةاملرجع الشريازي أثناء الصالة على اجلثمان
امتداد صفوف املصلني إىل خارج بيت 

املرجع الشريازي

النعش الشريف وتبدو عليه صورة املرجع الشريازي يودع النعش الشريفنعش الفقيه السعيد حتمله آيادي املوالني
الفقيد ووصيته
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مجاهري املشيعيني صارخة: آبد واهلل ما 
 آالف املشيعيني خلف اجلثمانرجال الدين يف مسريهم خلف اجلثمانننسى حسينا

راية السواد ترفرف حدادا يف احلرم الشريفجنال الفقيد السعيد يف مراسم التشييع

امام مجاعة مدينة النعمانية يتقدم  العراقييون لدى استقباهلم للجثمان
شقيق الفقيد يستقبل املعزيناجلماهري يف استقبال اجلثمان

العشائر العراقية املشيعة للجثمان الشريف
صالة اجلماعة بإمامة حجة اإلسالم 

موكب التشيع يف بعض مناطق العراقالسيد حممد علي الشريازي يف النعمانيه 

الوداع األخري حلرم كرمية 
أهل البيت عليهم السالم
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اجلثمان يف طريقه إىل حرم استعراض عسكري يتقدم اجلثمانتشييع مدينة النجف األشرف
أمرياملؤمنني عليه السالم

صورة لدخول اجلثمان يف احلرم الشريف
أخوا الفقيد لدى دخولهما حرم 

أميراملؤمنني ع
أخوا الفقيد لدى دخوهلما 
 حرم أمرياملؤمنني يف حرم أمرياملؤمنني

طواف اجلثمان يف حرم أمرياملؤمنني  اجلثمان يف الصحن الشريفأهالي النجف األشرف يشيعون اجلثمان

أهالي كربالء يودعون الفقيد بدموع وآهاتمشاركة خمتلف الطوائف  يف التشييعكربالء متوج باملشيعيني
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وصول اجلثمان إىل مكتب املرجع 
ومحل النعش على األياديبداية التشييع من جوار مرقد ابن فهد احلليالشريازي دام ظله

- النعش يف طريقه إىل حرم صور الفقيد ورايات احلداد تعم كربالء املقدسة
 أبي الفضل العباس

 أسرة الفقيد وبعض تالمذته يف التشييع

مجوع املشيعني ينتظرون خروج اجلثمان بكاء وحنيب لفقد األستاذ
لن ننسى ذكرك أبدامن جوار الضريح

  اجلماهري تعزي سيدالشهداء
بفقد هذا العامل اجلليل

 مراسم العزاء بعد الدفندخول اجلثمان حرم أبي األحرار
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 ¡ǻƹƗƸǾǂǩƗ  ǼǲǾƾƮǩƗ  ƘǉƷ  ƴǮƮǭ  ƴǾƾǩƗ  ŻƗ  ƞǽƋ  ÛƠǾƜǩƗ  Ǩǵƍ  ǴǾǢǝ  ÛǼǱƘƛƸǩƗ  ǬǩƘǖǩƗ  ǨǾƭƷ  ƸƥƑ
 ÛƊȆǊǞǩƗǷ ƊƘǮǪǖǩƗǷ ǔƩƗƸǮǩƗ ƘǵƸǊƭ ÛƝƷǸǮǖǮǩƗ ƊƘƩƷƍ ǜǪƢƲǭ Ǽǝ ǰǾƛƎƢǩƗǷ ƞƮơƘǞǩƗ ƼǩƘƪǭ ƠǮǾǡƍ
:ƘǶǲǭ ǯƘǥ ÛƷƘǶǍȁƗ ǧǸƽƸǩƗ ƠǾƛ ǧǿ ǰǾ ĉƜƮǮǩƗǷ ǰǾǲǭƐǮǩƗ ǰǭ ƸǾǞǙ ǔǮƩǷ ÛƞǞǪƢƲǮǩƗ ƟƘǾǆƲǂǩƗǷ

 مسجد اإلمام زين العابدين 

              جمالس التأبـــني لرحيل
 آية اهلل السيد حممـــد رضا الشريازي
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ـ   من قبل بيت املرجع الديين مساحة السيد الشريازي دام ظله يف مسجد اإلمام 
زين العابدين وكان اخلطيب حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ الصادقي.

ـ يف بيت مساحة املرجع الشريازي دام ظله ملّدة ثالثة أيام وارتقى املنرب حجة 
اإلسالم واملسلمني السيد حسني الفالي وحجة اإلسالم السيد اليثربي.

زين  اإلمـــام  مسجد  يف  املقدسة  قــم  يف  املقيمون  كــربــالء  أهــالــي  جملس  ـ 
العابدين وكان اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ احملمودي.

والثقافية  الدينية  قبل اهليئات  النسوية من   الزهراء بيت  ـ يف حسينية 
والتعليمية النسوية ملدة عشرة أيام.

ـ يف مؤسسة الرسول األكرم الثقافية وارتقى املنرب حجة اإلسالم الشيخ 
جالل معاش.

ـ من قبل اإلخوة األفاغنة والعلماء والفضالء وطالب العلوم الدينية املقيمون 
يف قم، وذلك يف مسجد اإلمام زين العابدين، وكان اخلطيب حجة اإلسالم 

السيد األميين.
ـ يف مسجد اإلمام الرضا من قبل موكب النجف األشرف، وارتقى املنرب 

حجة اإلسالم السيد هاشم احلسيين السارابي.
ـ جملس برعاية حجة اإلسالم واملسلمني السيد طاهر الشميمي يف مؤسسة 
اجمليد  عبد  الشيخ  اإلســالم  حجة  اخلطيب  وكــان  األكرمالثقافية  الرسول 

العصفور. 
ـ يف مدرسة الرسول األعظم للعلوم الدينية، وكانت كلمة حلجة اإلسالم 

الشيخ معاونيان.
ـ يف حسينية بيت العباس وارتقى املنرب حجة اإلسالم الشيخ اخلزاعي.

ـ جملس أقامه أهالي آذرباجيان اإليرانية يف قم املقدسة يف حسينية شيخ آباد.

ǯƘǶǞǅƍ
ـ يف حسينية أهالي كربالء املقيمون يف مدينة أصفهان وكان اخلطيب حجة 

اإلسالم الشيخ حسن الُزهري.
ـ من قبل العلماء والفضالء وأهالي املدينة والشخصيات املختلفة يف مسجد 

احلاج حممد جعفر، وارتقى املنرب آية اهلل السيد حجت األبطحي.
اإلسالم  اخلطيب حجة  وكــان  نو  ده  منطقة  يف  كربالء  أهالي  ـ يف حسينية 

واملسلمني السيد حسني الفالي. 
ـ يف حسينية أهالي كربالء يف منطقة الزينبية.

�ايران
ƞƽƴǢǮǩƗ Ǭǡ

جملس العزاء يف بيت املرجع الشريازي

توافد املعّزون على بيت املرجع الشريازي

              جمالس التأبـــني لرحيل
 آية اهلل السيد حممـــد رضا الشريازي

توافد املعّزون على بيت املرجع الشريازي
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ـ يف حسينية شباب كربالء من قبل هيئة شباب كربالء.
ـ يف حسينية أهالي الكاظمية وكان اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ ابراهيم معاش.

املنرب حجة اإلسالم  وارتقى  آدريــان  أهالي كربالء يف منطقة  ـ يف حسينية 
واملسلمني السيد حسن األمحدي األصفهاني.

ƞƽƴǢǮǩƗ ƴǶǂǭ
يف  كربالء  وأهالي  الشريازي  املرجع  مكتب مساحة  قبل  من  أقيم جملس  ـ 
مشهد وذلك يف حسينية الزهراء وكان اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ مهدي 

الطهراني.
ـ يف حسينية صاحب الزمان عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف، من قبل آية اهلل العظمى 

السيد باقر الشريازي.
ـ يف مكتب مساحة املرجع املدّرسي دام ظله وكان اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ 

اخلورشيدي.
ـ من قبل آية اهلل السيد حممد علي الشريازي.

ƹƗƸǾǁ
ـ أقيم جملس من قبل مؤسسة وحسينية كريم بور إسالمي اخلريية، وقّدم 
اخلطيب التعازي واملواساة باسم أهالي شرياز إىل مساحة املرجع الشريازي دام ظله.

ـ من قبل أهالي كربالء يف احلسينية الكربالئية وكان اخلطيب حجة اإلسالم 
السيد علي رضا املعصومي.

ǫȆǽƑ
ـ جملس أقيم يف مدينة مورموري يف مسجد اإلمام أمري املؤمنني  وكان 

اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ رمضان جناره.

ǯƗƸǶǍ
ـ من قبل مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله يف مسجد أرك وسط طهران 

وارتقى املنرب حجة اإلسالم الشيخ األهري.
السيد  واملسلمني  اإلســالم  اخلطيب حجة  وكان  كربالء  أهالي  ـ يف حسينية 

حسني الفالي.
ـ يف حسينية مؤسسة أنصار احلسني وارتقى املنرب العالمة السيد هادي 

املدرسي.
 ـ يف حسينية أهالي كربالء، من قبل هيئة خدمة أهل البيت

ـ يف مدينة ري من قبل أهالي كربالء
ـ يف حسينية سيد الشهداء يف دولت آباد من قبل أهالي كربالء

 Ƴƺǽ
الشيخ  اخلطيب  كان  و  احلسينية  إدارة  قبل  من  الكربالئية  احلسينية  يف  ـ 

قاضي الزاهدي.
املنرب حجة اإلسالم  وارتقى  قبل هيئة عاشوراء  ـ يف حسينية عاشوراء من 

بناه خبدا.

 ǯƘǁƘǥ
ـ من قبل أهالي كربالء يف احلسينية الكربالئية

ƷƗǷƺƜƽ
رضا  السيد حممد  اإلســالم  قبل حجة  اجلواد من  اإلمــام  ـ يف مسجد 

الفقاهيت وكان اخلطيب حجة اإلسالم الدكتور وحيد.

جملس التأبني يف مسجد اإلمام الرضا بقم املقدسة

جملس العزاء يف بيت املرجع الشريازي

وصول املعّزون من دول اخلليج

جملس مؤسسة الرسول األكرم الثقافية
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ـ أقيم جملس الفاحتة ملدة أسبوع أيام يف مكتب مساحة املرجع الشريازي دام 
ظله يف كربالء املقدسة وكان حجة اإلسالم واملسلمني السيد عبد احلسني القزويين 

وحجة اإلسالم الشيخ أبو أمحد الناصري وآية اهلل السيد مرتضى القزويين من 
خطباء هذه اجملالس.

ـ من قبل آية اهلل السيد مرتضى القزويين يف قاعة الرسول األعظم يف 
شارع القبلة وارتقى املنرب حجة اإلسالم الشيخ زهري األسدي.

.ـ حفل تأبيين أقامه موكب مجهور الفاطمية يف قاعة اإلمام احلسن
والقنوات  واإلعالمية  والثقافية  الدينية  املؤسسات  قبل  من  أقيم  جملس  ـ 

.التابعة ملرجعية مساحة السيد الشريازي دام ظله يف قاعة الرسول األعظم
ـ جملس يف مكتب مساحة املرجع املدرسي دام ظله وكان اخلطيب حجة اإلسالم 

السيد حسني العذاري. 
ـ من قبل األمانتني العامتني للعتبتني احلسينية والعباسية يف املقربة الشريازية 

بالصحن احلسيين الطاهر.
يف  أيــام  ثالثة  ملدة  العاملية  الثقافية   الزهراء مؤسسة  أقامته  جملس  ـ 

مقّرها يف حي احلسني وارتقى املنرب السيد علي احلسيين.
ـ جملس أقيم من قبل اهليئات واملواكب احلسينية يف كربالء املقدسة يف قاعة 

.الرسول األعظم
ـ من قبل حركة الوفاق اإلسالمي يف قاعة الرسول األعظم وكان اخلطيب  

حجة اإلسالم الشيخ كاظم احلائري.
 جملسًا يف مسجد اإلمام الصادق ـ أقام كسبة شارع اإلمام الصادق

يف منطقة باب اخلان ملدة ثالثة أيام.
ـ جملس أقيم يف حي العسكري ـ قطاع 14، وألقى كلمة كل من األخ معني جابر 

وحجة اإلسالم الشيخ ستار البصيصي
ـ جملس أقامه كسبة سوق العلوي.

ـ جملس أقامه أهالي احليدرية )خان النص( وكان اخلطيب حجة اإلسالم 
الشيخ اخلاقاني.

ـ جملس يف كلية اإلمام احلسنيللخطابة.
ـ جملس أقامته منظمة العمل اإلسالمي العراقية )القيادة املركزية(.

ـ جملس أقامته مؤسسة الرسول األكرم الثقافية.
. ـ جملس أقيم من قبل مؤسسة الرسول األعظم

ـ جملس يف مكتب فضائية األنوار.
ـ جملس أقامته مؤسسة النبأ الثقافية.

ـ جملس يف هيئة حممد األمني الثقافية.
. ـ جملس أقامه مكتب فضائية الزهراء

ـ جملس أقامه مركز الفرات للدراسات والبحوث.
ـ جملس أقامه مركز اإلمام الشريازي للدراسات  .

ـ جملس أقيم من قبل أهالي ناحية النصر.
ـ وغريها..

                         ǛƸǁȁƗ ǜƪǲǩƗ
ـ جملس أقامه مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله مبشاركة من مكتيب 

�العراق
:ƞƽƴǢǮǩƗ ƊȆƛƸǥ

احلسينية الكربالئية بطهران

مسجد أرك بطهران

حسينية الزهراء مبشهد

مسجد احلاج حممد جعفر بأصفهان
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مساحة السيد يف كربالء وقم املقدستني وكان اخلطيب حجة اإلسالم السيد علي 
احلبل.

ـ قضاء اهلندية )طويريج( 
الرسول  الضباط من قبل مؤسسة  املرتضى يف حي  أقيم يف جامع  ـ جملس 

األعظم الثقافية ـ فرع اهلندية.
ـ جملس أقامه آل الشريازي يف النجف.

ـ جملس أقيم من قبل آل القزويين.
ـ جملس أقامه أهالي مدينة الكوفة برعاية األستاذ سعد احلارث.

ـ جملس يف جامعة اإلمام املهدي عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف النموذجية 
التابعة للسيد القبنجي.

ـ جملس مكتبة اإلمام احلسن  التابعة للمحقق القدير الشيخ باقر شريف 
القرشي.

مصطفى  ــو  أب الشيخ   /اهلل رســـول  رحيــانــة  مؤسسة  أقامته  جملس  ـ 
املخزومي.

العذاري وكيل مساحة املرجع الشريازي يف  السيد حممد  ـ جملس من قبل 
منطقة أبو صخري.

ـ باإلضافة إىل آالف اجملالس األخرى اليت أقيمت يف كثري من احلسينيات 
وبلد  والناصرية  كـبغداد  العراق  نقاط  خمتلف  يف  والبيوت  واملساجد  واملواكب 

والبصرة والعمارة والكوت وغريها..

                        ƳƗƴǚƛ
ـ جملس أقيم يف حسينية اإلمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف يف منطقة 

املشتل، من قبل السيد علي أبو الغيث وكيل حوزة كربالء.
الكرخ  يف  الكبري  اجلامع  يف  املوسوي  موسى  السيد  مساحة  أقامه  جملس  ـ 

اجلعيفر وكان اخلطيب حجة اإلسالم السيد ياسني اجلزائري.

ـ جملس أقيم يف حسينية اإلمام علي يف حي املعلمني.
الشيخ عقيل  اإلسالم  الشريازي حجة  املرجع  وكيل مساحة  أقامه  ـ جملس 

الشمري يف الزوية بالكرادة. 
ـ جملس أقيم يف حسينية احلكيم يف الكمالية.

ـ جملس أقيم يف جامع اإلمام علي يف سبع القصور، وكان اخلطيب حجة 
اإلسالم الشيخ فاضل الغزي.

ـ جملس أقامته مؤسسة فاطمة الزهراء يف احلبيبية من قبل احلاج صباح 
الدبيسي. 

ƝƸǆƜǩƗ
ـ جملس أقامه جممع الزهراء للثقافة واألعمال اخلريية/ اهلارثة.

ـ جملس أقامه مركز الزهراء الثقايف/ فرع حي احلسني.
ـ جملس يف حسينية احلوارء زينب النسوية/ منطقة الصفاف.

ـ جملس أقامته مجعية البتول النسوية/ حي اخلليج العربي.
ـ جملس يف حسينية احملسن/ منطقة الصفاف.

ـ جملس أقامه جممع أهل البيت الثقايف.
.ـ جملس أقيم من قبل اهليئات واملواكب احلسينية/ حي االمام احلسن

ـ جملس أقامته مؤسسة الرسول األعظم فرع البصرة.
حسينية القصاب بالبحرين

جملس التأبني يف النجف األشرف

توافد املعّزون على مكتب الكربالء املقدسة

توافد املعّزون على مكتب الكربالء املقدسة
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:ǨƛƘƛ
ـ جملس أقامته مؤسسة فاطمة الزهراء الثقافية اخلريية/ فرع بابل.

ـ جملس من قبل املواكب احلسينية يف مدينة الثورة.
ـ جملس أقامته الرابطة النسوية التابعة ملؤسسة فاطمة الزهراء وبالتعاون 

مع املكتب النسوي ملنظمة بدر.
ـ جملس يف حسينية اعجام.

ـ جملس أقيم من قبل بين سالة.
ـ جملس أقيم يف مرقد أوالد مسلم/ قضاء املسيب.

ـ وأقيم زهاء ثالثني جملس يف جوامع وحسينيات احللة.

:ƝƷƘǮǖǩƗ
ـ جملس يف جامع حي احلسني )القديم(.

ـ جملس يف جامع سيد حسني.
ـ جملس يف جامع اإلمام املهدي عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.

. ـ جملس من قبل هيئة الزهراء
. ـ جملس من قبل هيئة خدمة أهل البيت

ـ جملس من قبل احلاج كريم آل زريج.

                        ƝǷƘǮƾǩƗ
ـ جملس أقامه الوجية علي عبادة يف حسينية آل عبادة يف املوكب الكبري.

عقيل  السيد  اإلسالم  الشريازي حجة  املرجع  وكيل مساحة  أقامه  ـ جملس 
املوسوي.

ـ جملس أقامته عشرية الظوامل يف الرميثه.

                        ƞǽƸǅƘǲǩƗ
ـ جملس أقيم يف موكب قمر بين هاشم يف ناحية النصر الثاني.

يف  التدريسية  اهليئات  هويدي ممثل  ماجد  األستاذ  قبل  من  أقيم  ـ جملس 
ناحية النصر.

ـ جملس أقيم يف حسينية زين العابدين يف الشطرة.
ـ جملس أقامته املرأة املسلمة يف ناحية النصر وألقت كلمة باملناسبة السيدة 

بهيجة إجعاز.
. ـ جملس يف جامع أم البنني

. ـ جملس يف مجعية اإلمام الصادق
ـ جملس أقامه مكتب مجاعة الفضالء.

ـ جملس أقامته حركة الوفاق االسالمي.
. ـ جملس يف جامع الزهراء

. ـ جملس أقيم يف موكب أم البنني
ـ جملس يف جامع االمساعلية الكبري.

ـ جملس أقامه أهالي سوق الشيوخ.
ـ جملس يف جامع وموكب اإلمام املنتظر عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.

. ـ جملس يف موكب شباب علي األكرب
ـ جملس أقيم يف جامع االحسائية.

ـ جملس أقامه موكب الشطرة الكبري.
مكتبة الرسول األعظم  يف بنيد القار  ـ الكويت

مكتب مساحة املرجع الشريازي يف دمشق

حسينية اإلمام العسكري  بالكويت

مسجد اإلمام احلسني بصفوى
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�البحرين
املرجع  مساحة  ومكتب  ممثلية  قبل  مــن  باملنامة  القصاب  حسينية  يف  ـ 
الشريازي دام ظله بالبحرين ملدة ثالثة أيام وكان اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ 

عبد اجمليد العصفور. 
ـ جملس أقيم يف مسجد اإلمام الصادق يف السقّية.

باملناسبة كل من حجة  كلمة  وألقى   البيت أهل  أقامته مجعية  ـ جملس 
وحجة  املــاحــوزي  أمحــد  الشيخ  اإلســالم  وحجة  اجلمري  الشيخ حسن  اإلســالم 

اإلسالم الشيخ زهري بالدي.
ـ جملس أقيم يف مأمت اإلمام علي باملاحوز ملدة ثالثة أيام.

ـ جملس أقيم يف مسجد اجلمعة يف السنابس.
ـ جملس أقيم يف مأمت القرية، يف القرية وكان اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ 

العطيش.
ـ جملس أقيم يف مسجد اإلمام علي يف بين مجرة وكان اخلطيب حجة 

اإلسالم الشيخ حممد علي احملفوط.
ـ جملس أقيم يف حسينية مشرف يف حفص.

ـ جملس أقيم يف حسينية الزهراء يف رأس الرمان.
ـ جملس أقيم يف قرية املرخ من قبل األهالي.

ـ يف ديوانية آل عصفور وكان اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ سعيد العصفور.
ـ جملس ملدة ثالثة أيام يف بيت املال سعيد العرب يف بين مجرة.

بين  يف  الغسرة  اهلل  عبد  احلــاج  بيت  يف  ــام  أي ثالثة  ملــدة  للنساء  جملس  ـ 
مجرة.

ـ جملس يف مأمت الشهاب يف مدينة احملرق وكان اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ 
يوسف مجالي.

ـ جملس يف حسينية القصاب وكان اخلطيب حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ 
عبد العظيم املهتدي البحراني.

ـ جملس يف مأمت املديفع وارتقى املنرب الشيخ عبد األمري مال اهلل.
السيد  وكان اخلطيب  ـ جملس يف حسينية شباب دمستان يف قرية دمستان 

حممد العلوي .
ـ جملس يف مأمت البدع يف املنامة

ـ جملس يف حسينية اإلثنى عشر يف قرية بين مجرة وألقى كلمة فضيلة الشيخ 
علي جاسم اجلمري.

ـ جملس للنساء يف صالة مأمت اإلثنى عشرية وألقت السيدة صديقة املوسوي 
كلمة باملناسبة.

ـ جملس للنساء يف حسينية املرحوم احلاج حسن أبو إدريس وألقت السيدة 
صديقة املوسوي كلمة تأبينية.

علي  بن  علي  حممد  الشيخ  مساحة  املنرب  وارتقى  البدع  مأمت  يف  جملس  ـ 
صاحل.

ـ جملس يف مأمت النعيم اجلنوبي يف املنامة وارتقى املنرب مساحة الشيخ علي 
صالح من صفوى السعودية.

ـ جملس للنساء يف مأمت األدرج وألقت السيدة صديقة املوسوي كلمة التأبني.  
عبد  الشيخ  العالمة  اخلطيب  وكــان  املنامة  يف  السقية  مسجد  يف  جملس  ـ 

العظيم املهتدي البحراني.
مكتب املرجع الشريازي يف هرات األفغانية

جملس الفاحتة يف خندق الغميق ببريوت

حسينية الرسول األعظم يف سلطنة عمان

احلسينية احليدرية بسيهات
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ـ جملس يف مأمت بن سلوم .
ـ جملس باسم آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي دام ظله يف حسينية 

القصاب وكان اخلطيب الشيخ أمحد العصفور.
ـ جملس يف مأمت الغرب وألقى كلمة كل من الشيخ حممد علي احملفوظ والشيخ 

حممد رضا اجلمري.
ـ جملس يف مأمت الغريفة يف املنامة

ـ جملس يف مأمت أمحد حمسن.
ـ وعشرات الفواتح األخرى..

�الكويت
ـ مهرجان تأبيين أقامه املركز اإلسالمي لإلنتاج الفين واملسرحي يف مكتبة 

الرسول األعظم وحتّدث النائبني صاحل عاشور والسيد حسني القالف.
ـ يف حسينية اإلمام احلسن العسكري يف منطقة اجلابرية وكان اخلطيب 

حجة اإلسالم السيدعلي الواعظ.
ـ جملس أقامة السيد حسني املوسوي احلائري وأخوانه يف ديوان احلائري يف 

خيطان.
ـ جملس يف حسينية العلوية بييب رباب.
ـ جملس أقامه منتدى القرآن الكريم.

.ـ جملس يف حسينية املرتضى
.ـ جملس يف مسجد اإلمام الباقر

ـ جملس يف احلسينية اجلعفرية.
.ـ جملس أقامته حسينية الرسول
ـ جملس يف ديوانية اإلمام الشريازي.

ـ جملس يف حسينية اهلزيم.
ـ ومئات اجملالس يف الدواوين والبيوت املختلفة.

�اململكه العربية السعودية
 األعظم الرسول  ديوانية  مع  وبالتنسيق  بسيهات  املشايخ  أقام جملس  ـ 
جملسًا ملدة ثالثة أيام يف حسينية اإلمام املنتظر عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف وارتقى 
املنرب حجة اإلسالم الشيخ حممد املدلوح وحجة اإلسالم الشيخ عبد الغين عباس 

وحجة اإلسالم الشيخ مصطفى املسلم والشيخ حبيب الدبيس.
ـ جملس الفاحتة يف مسجد الرفعة بتاروت وألقى حجة اإلسالم الشيخ فوزي 

آل سيف كلمة باملناسبة.
ـ من قبل الوجيهني االجتماعيني احلاج عبد اجلبار واحلاج فؤاد أبو مره يف 
مرة  أبو  اجلبار  عبد  احلاج  وشارك  الكوثر يف سيهات  احليدرية حبي  احلسينية 

حجة اإلسالم الشيخ حسن الصفار يف إلقاء كلمتني باملناسبة.
ـ برعاية الشيخ يوسف بن سلمان املهدي أقيم حفل تأبيين يف مسجد اإلمام 
احلسني يف صفوى وألقى حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ يوسف املهدي كلمة 

باملناسبة.
ـ يف مكتب مساحة السيد طاهر الشميمي يف السعودية وكان اخلطيب حجة 

اإلسالم الشيخ فيصل العوامي. 
الشيخ( يف  بيت  الشيخ )مربعة  باقر  ـ جملس يف منزل احلاج جعفر حممد 

العوامية. 
ـ جملس أقامته دار اإلمام احلسني للبحوث والدراسات يف سيهات. مدينة ماملو السويدية

حسينية أم البنني بالنرويج

حسينية اإلمام احلسن اجملتبى بالسويد

حسينية اإلمام الصادق بالدمنارك
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ـ من قبل احلسينية الفاطمية يف العوامية
 ـ جملس تأبيين موّحد أقامه أهالي العوامية يف مسجد الرسول األعظم

للرجال، وللنساء يف حسينية السيدة سكينة يف حي اململحة.
ـ جملس ملدة ثالثة أيام أقيم يف مسجد الرسول يف العوامية.

ـ جملس أقامته إدارة احلسينية الزينبية يف العوامية ملّدة أربعة أيام.
ـ جملس تأبيين يف حسينية البتول ـ دار أم البنني للنساء ملدة ثالثة أيام 

يف العوامية.
ـ جملس أقيم يف مسجد اإلمام احلسن يف صفوى.

ـ جملس عزاء يف جامع اإلمام احلسني يف العوامية 
ـ جملس أقيم يف منزل احلاج حسن حممد الفرج يف حي الريف يف العوامية 

ملدة ثالثة أيام
ـ جملس عزاء أقامه مساحة اخلطيب الشيخ سعيد آل أبو املكارم ملدة ثالثة 

أيام يف الديرة بالعوامية.
ـ جملس عزاء ملدة أربعة أيام أقيم يف حسينية أم البنني حبي الفردوس 

يف سيهات.
 ـ جملس عزاء للنساء ملدة أربعة أيام أقيم يف حسينية السيدة الزهراء

يف الديرة بالعوامية.
ـ جملس الفاحتة أقيم يف مأمت شباب الضيعة يف ديوانية الضيعة بالعوامية.

ـ جملس أقيم ملدة ثالثة أيام يف حسينية شاخور يف سيهات.
ـ جملس أقيم يف حسينية الشهيد باخلويلدية.

مكتبه  يف  الــصــفــار  حسن  الشيخ  اإلســـالم  حجة  فضيلة  أقــامــه  جملس  ـ 
بالقطيف.

ـ جملس أقيم يف بومخسني يف مدينة اهلفوف.
ـ جملس تأبيين أقامه فضيلة آية اهلل الشيخ حممد علي العمري يف املدينة 

املنورة
ـ جملس يف احلسينية اجلعفرية يف القديح.

ـ وعشرات الفواتح األخرى..

�سلطنة عمان
ـ جملس أقيم يف حسينية الرسول األعظم يف منطقة روي ملدة ثالثة أيام 
وكان اخلطباء حجة اإلسالم الشيخ عباس ساجواني وحجة اإلسالم الشيخ هالل 

اللواتي وحجة اإلسالم السيد أمحد الغريفي.
ـ  حفل تأبيين أقيم يف جممع أهل البيت يف منطقة القرم وألقى كلمة  
هالل  الشيخ  اإلســـالم  وحجة  ساجواني  عباس  الشيخ  اإلســـالم  حجة  التأبني 

اللواتي. 
ـ جملس أقيم مأمت اإلمام احلسني يف اخلوض وشارك يف إلقاء الكلمات 
اللواتي  مهدي  الشيخ  اإلســالم  وحجة  الساجواني  عباس  الشيخ  اإلســالم  حجة 

وحجة اإلسالم الشيخ أمحد الصحاري.
ـ وغريها من اجملالس..

�سورية 
ـ يف مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله يف منطقة السيدة زينب بدمشق 
ملدة ثالثة أيام وارتقى املنرب حجة اإلسالم السيد مهدي املنوري وحجة اإلسالم 

حسينية احلوراء زينب يف كنداالشيخ جواد مالك وحجة اإلسالم السيد عبد الرسول املوسوي الكاظمي.

املركز اإلسالمي يف ميشيجان األمريكية

حسينية الرسول األعظم  يف لندن

حسينية الرسول األعظم  يف لندن
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حسينية احلوراء زينب يف كندا

مركز اإلمام علي يف واشنطن

مجعية الزهراء الثقافية يف الهاى اهلولندية

املركز الثقايف اإلسالمي بكاليفورنيا

ـ مبناسبة مرور سبعة أيام على رحيل الفقيد السعيد أقيم جملس يف مكتب 
حسن  الشيخ  اإلســالم  حجة  اخلطيب  وكــان  ظله  دام  الــشــريازي  املرجع  مساحة 

الشّمري.
ـ جملس أقامته هيئة خدمة أهل البيت يف حسينية احلوزة العلمية الزينبية 

وكان اخلطيب حجة اإلسالم الشيخ حسن الشمري.
ـ وغريها من اجملالس..

�لبنان
ـ من قبل ممثلية مساحة املرجع الشريازي دام ظله أقيمت جمالس يف: حسينية 
سيد الشهداء يف صفري ببريوت، ويف مدينة صيدا، ويف مدينة صور يف جنوب 

لبنان، ويف خندق الغميق ببريوت.
ـ وغريها من اجملالس..

�أفغانستان
ـ جملس أقامه مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله يف العاصمة األفغانية 

كابول وارتقى املنرب ثقة اإلسالم الشيخ عارف احملقق.
هرات  مدينة  يف  ظله  دام  الشريازي  املرجع  مكتب مساحة  يف  أقيم  ـ جملس 
الشريازي  املرجع  مساحة  مكتب  مسؤول  توكلي  الشيخ  اإلســالم  حجة  برعاية 

ومسؤول مكتب مؤسسة اإلمام اهلادي يف هرات.
ـ وغريها من اجملالس..

�الدمنارك
 الصادق اإلمــام  وحسينية  مؤسسة  يف  ليالي  ثــالث  ملــدة  أقيم  ـ جملس 
وارتقى املنرب حجة اإلسالم الشيخ عبد احلسني األسدي وحجة اإلسالم الشيخ 
عبد الستار الكاظمي وحجة اإلسالم الشيخ قاسم النقاش وحجة اإلسالم الشيخ 

عبد األمري اخلفاجي.

�السويد
املوسوي  الزاملي  القطيب  علي  السيد  اإلســالم  برعاية حجة  أقيم  ـ جملس 
وكيل مساحة املرجع الشريازي يف مدينة ماملو وألقى الرّسام التشكيلي اإلسالمي 
حممد الكويف كلمة باملناسبة وشارك يف إلقاء قصائد شعرية األستاذ فائق الربيعي 

والرادود أبو كرار النجفي.
ـ جملس يف حسينية اإلمام احلسن اجملتبى يف مدينة فسرتوس وارتقى 

املنرب حجة اإلسالم الشيخ عبد احلسن األسدي ـ استوكهومل

�أملانيا
وكان اخلطيب حجة  الفاطمية  اهليئة  قبل  أقيم جملس من  كيل  ـ يف مدينة 

اإلسالم الشيخ عبد األمري اخلفاجي.
ـ جملس أقامته حسينية الزهراء يف برلني.

�النرويج
ـ مهرجان تأبيين يف حسينية أم البنني بالعاصمة أوسلو من قبل مركز 
الثقايف وألقى األستاذ أزهر اخلفاجي وحجة اإلسالم الشيخ عبد األمري  اهلدى 

املطوري وحجة اإلسالم الشيخ حسن الرحياني كلمات باملناسبة.
.ـ جملس للنساء يف حسينية أم البنني
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اليت  اجملالس  بعض  هذه  كانت   

قد  أنه  علمًا  تفاصيلها،  إلينا  وصلت 

أقيمت املئات من اجملالس بهذه املناسبة 

األليمة يف خمتلف أحناء العامل.

�إيرلندا اجلنوبية
أهل  ومــركــز  حسينية  يف  املــوســوي  عباس  السيد  اإلســـالم  حجة  برعاية  ـ 

البيت يف دبلن العاصمة.

�بريطانيا
ـ جملس يف بيت مساحة آية اهلل السيد جمتبى احلسيين الشريازي دامت بركاته 

يف لندن.
ـ يف حسينية الرسول األعظم يف لندن ليومني.

ـ جملس يف بيت الدكتور السيد ضياء املوسوي يف لندن.
.يف حسينية الرسول األعظم ـ من قبل هيئة عشاق احلسني

ـ يف هيئة اإلمام الصادق بلندن.
ـ جملس من قبل أهالي الكاظمية يف لندن.

ـ جملس من قبل حسينية اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف يف لندن.
 .ـ من قبل رابطة علماء الدين يف بريطانيا يف حسينية الرسول األعظم

ـ يف حسينية سيد الشهداء  يف لندن من قبل حجة اإلسالم الشيخ ياسر 
احلبيب وارتقى املنرب حجة اإلسالم الشيخ فاضل اخلطيب.

�هولندا
وكيل  وألــقــى  الهــاي  مدينة  يف  الثقافية  الــزهــراء  مجعية  أقامته  جملس  ـ 
والشيخ  الشيباني  عدنان  الشيخ  اإلسالم  حجة  ظله  دام  الشريازي  مساحةاملرجع 
حممد ألكون )من تركيا( والدكتور االستاذ حممد سعيد الطرحيي رئيس الربملان 
الشيعي يف هولندا ومساحة السيد مرتضى الشريازي )عرب اهلاتف( ووكيل املرجع 
السيستاني وحجة اإلسالم الشيخ رشاد األنصاري واألستاذ السيد حممد علي آل 

طعمة كلمات باملناسبة.

�الواليات املتحدة
ـ جملس أقامه مركز اإلمام علي يف العاصمة واشنطن وشارك يف إلقاء 
اإلجنليزية(  )باللغة  القزويين  حسن  السيد  واملسلمني  اإلســالم  حجة  الكلمات 
اهلل  عبد  واألستاذ  الفارسية(  )باللغة  أفغانستان  علماء  من  اهلامشي  والسيد 

القريش.
السيد  املنرب  وارتقى  داره مبيشيجان  دبوغ جملسًا يف  الشيخ  العالمة  أقام  ـ 

باسم الشرع.
الدين  علماء  بعض  وشــارك  نيويورك  مدينة  البيت يف  أهل  ـ يف مسجد 

ووكالء مساحة املرجع الشريازي دام ظله بإلقاء كلمات باملناسبة.
اورنج  الثقايف اإلسالمي مبقاطعة  ـ جمالس يف جنوب كاليفورنيا يف: املركز 
 الزهراء جامع  ويف  بومونا،  مدينة  يف   البيت أهــل  جامع  ويف  كاونيت، 
السيد  واملسلمني  اإلســالم  منهما: حجة  كل  ت يف  لوس آجنلس. وحتــدّ مبقاطعة 
مصطفى القزويين، وحجة اإلسالم الشيخ حممد فالح العطار، واألستاذ السيد 
علي القزويين، واألستاذ الدكتور عبد الكريم جعفر العطار، وحجة اإلسالم الشيخ 

أمحد املؤيد.
ـ جملس يف حسينية املهدية يف مدينة فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا وكان اخلطيب 

حجة اإلسالم الشيخ األميين.
مركز  يف  احلسيين  هــاشــم  الشيخ  اإلســـالم  حجة  أقــامــه  تأبيين  جملس  ـ 

كربالء.

ـ جملس ملدة ثالثة أيام أقامه حجة اإلسالم واملسلمني السيد حسن القزويين 
يف املركز اإلسالمي الكبري يف ميشيجان.

ـ جملس مبناسبة مرور سبعة أيام على وفاة السيد الفقيد أقامه حجة اإلسالم 
واملسلمني السيد حسن القزويين يف املركز األسالمي الكبري يف ميشيجان وحتّدث 
كل من السيد عماد بيضون رئيس املركز، وحجة اإلسالم الشيخ عبد اللطيف برو 
)مرشد اجمّلتمع اإلسالمي( والسيد إبراهيم صاحل ممثل رئيس اجمللس الشيعي 
األعلى يف لبنان، واحلاج أمني حييى ممثل مركز أمل يف أمريكا الشمالية والسيد 

حسن القزويين إمام املركز اإلسالمي.
ـ جملس أقامته حسينية اإلمام علي يف مدينة ديرتويت بوالية ميشيجان 
السيد  اإلســالم  وحجة  الرميثي  علي  الشيخ  اإلســالم  حجة  من  كل  كلمة  وألقى 

مصطفى الصايف. 

�كندا
مونرتيال  مدينة  الكربالئية يف   زينب احلوراء  أقامته حسينية  ـ جملس 

وكان اخلطيب حجة اإلسالم السيد رضا املؤمن.
ـ أقيم جملس تأبيين يف مؤسسة اإلمام احلسني يف مدينة وينزر وألقى 
حجة اإلسالم الشيخ علي الرميثي وحجة اإلسالم الشيخ عبد املنعم شرارة وحجة 

اإلسالم الشيخ أبو حيدر العبادي كلمات باملناسبة.
ـ جملس أقامته مؤسسة مسجد وحسينية احلوراء زينب يف مدينة مونرتيال 
وشارك يف إلقاء الكلمات احلاج أبو حيدر والسيد أبو رسل وحجة اإلسالم الشيخ 

أبو كرار.

�أسرتاليا
ـ جملس أقامته حسينية الرسول األعظم يف مدينة آداليد وكان اخلطيب 

حجة اإلسالم الشيخ أبوكرار.
ـ جملس أقيم يف حسينية الرسول األكرم  يف سيدني وارتقى املنرب السيد 

حممد القزويين من أمريكا.

�نيوزيلندا
ـ جملس أقامه مركز املصطفى يف اوكلندا كربى مدن نيوزيلندا وكان اخلطيب 

حجة اإلسالم الشيخ كاظم السباعي.
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مكتب مساحة املرجع الشريازي يشكر 
كل الذين أرسلوا تعازيهم باملصاب اجللل

السيد حممد رضا احلسيين  اهلل  آية  السعيد  الفقيد  الرباني  العامل  وف��اة  إثر 
الغيارى  العشائر  ورؤس���اء  الفضالء  و  العلماء  م��ن  العديد  أرس���ل   الشريازي
وإيران  العراق  الرمسية من  واملراكز واجلهات  واملؤسسات  املؤمنني  و  والشخصيات 
واليمن العربية  املتحدة  واإلم���ارات  عمان  وسلطنة  والكويت  والسعودية   والبحرين 
وسورية ولبنان وفلسطني وتركية واهلند وباكستان والصني وتونس واملغرب ومصر وليبيا 
واجلزائر ومن القارة األفريقية واألوروبية ومن أمريكا وكندا وأسرتاليا ومن باقي  أرجاء 

العامل تعازيهم إىل مساحة املرجع الشريازي دام ظله بهذا املصاب اجللل. 
بدورها ترفع إدارة جملة النفحات وافر الشكر والتقدير واالحرتام البالغ إىل كل 
الذين أرسلوا تعازيهم سائلني اهلل العلي القدير أن ميّن عليهم مجيعاً جبوامع اخلري 
والسعادة حبق حممد املصطفى وآله الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني، وتضع 
بني أيديهم جواب الشكر على تعازيهم من قبل مكتب مساحة املرجع الشريازي دام ظله 

مبدينة قم املقدسة: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
)الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إّنا هلل وإّنا إليه راجعون(

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
تسّلمنا بوافر الشكر والتقدير رسالتكم املوّقرة معّزية مساحة املرجع الديين 
العلم  بفقيد  دام ظله  الشريازي  السيد صادق احلسيين  العظمى  آية اهلل  الكبري 

والورع والتقوى آية اهلل السيد حممد رضا الشريازي رضوان اهلل عليه.
وإّنا إذ نشكر ألطافكم ومشاعركم النبيلة، نسأل اهلل تعاىل أن يسّد هذه الثلمة 
وجيرب هذا الصدع بعلماء أتقياء يكّملون هذه املسرية اليت رمسها أهل البيت عليهم 
السالم، وأن يرزقكم وإّيانا مجيعًا أجر الصابرين وثواب املعّزين، حيث قال جلت 

آالؤه يف كتابه العزيز: »إّنا يوّف الصابرون أجرهم بغري حساب« الزمر/10.

مكتب املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى
السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله

قم املقدسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

آله  و  على حممد  اهلل  وصلى  س��واه،  مكروه  على  ال حيمد  ال��ذي  احلمد هلل 
الطاهرين، ولعنة اهلل على أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين. 

واألّمة  الشريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  احل��ّج��ة  اإلم���ام  ن��ع��ّزي 
الزهراء )عليها  فاطمة  الطاهرة  الصّديقة  استشهاد  اإلسالمية، مبناسبة ذكرى 
أن  تعاىل  اهلل  ونسأل  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صلى  حمّمد  اهلل  رس��ول  بنت  السالم( 
يوّفقنا مجيعًا ملعرفة شيٍء من عظمتها ومقامها وحّقها وظالمتها، لكي نتأّسى بها 
وندافع عنها وعن حّقها وعن بعلها أمرياملؤمنني )عليه السالم( وعن بنيها األئّمة 

املعصومني )عليهم السالم(. 
برحيل  اجللل  املصاب  يف  واسانا  من  مجيع  اىل  اجلزيل  بالشكر  نتقّدم  كما 

الفقيه الورع آية اهلل السيد حمّمد رضا احلسيين الشريازي )رمحة اهلل عليه(.
وعلى اخلصوص: 

مراجع الدين والعلماء األعالم وطاّلب العلوم الدينية يف مدينة قم املقّدسة 
والنجف األشرف و كربالء املقّدسة. 

وكذلك أهالي هذه املدن املشّرفة، وأهالي سائر املدن اليت مّر عليها موكب 
التشييع. 

أقام  ومن  التعزية،  أو  التشييع  يف  للمشاركة  السفر  عناء  حتّمل  من  وكذلك 
جمالس الفواتح والتأبني، ومن أرسل رسائل التعزية واملواساة، ومن اتصل أو عّزى 

بالرسائل اهلاتفية. 
وكذلك وسائل اإلعالم املختلفة وخاّصة الفضائيات اليت غّطت املراسم عرب 

الربامج املختلفة والبّث املباشر. 
وخنّص بالذكر الشعب العراقي الكريم، وعشائره الكرام، واملواكب واهليئات 
والنجف  واحلّلة  الكوت  وحمافظات  واحل��دود  السفارة  يف  واملسئولني  احلسينية، 
األشرف وكربالء املقّدسة، وكاّفة املؤمنني يف عراق أهل البيت )عليهم السالم(

رجااًل ونساًء، شيوخًا وفتية.
العباسية  والعتبة  احلسينية  والعتبة  العلوية  العتبة  يف  املنتسبني  وك��ذل��ك 

)املقّدسات(.
نسأل اهلل تعاىل أن جيازيهم مجيعًا جزاء احملسنني وأن ال يريهم مكروهًا. 

كما نسأله سبحانه أن حيفظ لنا ولألّمة اإلسالمية مرجعنا الكبري آية اهلل 
ففيه  الشريف(  عمره  اهلل يف  )أطال  الشريازي  احلسيين  السيد صادق  العظمى 

العزاء والسلوان واخلري والربكة � بإذن اهلل تعاىل �. 
وإّن مصابنا يف الفقيد الراحل وإن كان جلاًل، لكن ال نقول إال كما قال رسول اهلل 

.» ƙƸǩƗ ǌƲƾǽ Ƙǭ ǧǸǢǱ ȅǷ ƚǪǢǩƗ ǯƺƮǽǷ ǰǾǖǩƗ ǔǭƴơ « :)صلى اهلل عليه وآله(

ُأسرة املرجع الشريازي الراحل
تشكر مجيع الذين واسوا يف املصاب اجللل برحيل آية اهلل السيد رضا الشريازي

أسرة املرجع الراحل  آية اهلل العظمى
 السيد حممد احلسيين الشريازي  )أعلى اهلل درجاته(

2/مجادى الثانية/1429هـ 

وإناهلل وإنا إليه راجعون
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• وكان األمل
ك�����راس   وه������و 
الكامل  النص  حيوي 
ل����ك����ل����م����ة امل�����رج�����ع 
آية  مساحة  ال��دي��ي 
ص���ادق  ال��س��ي��د  اهلل 
الشريازي  احلسيي 
دام ظله مبناسبة وفاة 

 ،الفقيد ال��س��ي��د 
حياته،  ع��ن  وم��وج��ز 
وصور ملونة عنه وعن 

مراسم تشييعه.
ي���ق���ع ال���ك���راس 

الزهراء(  )ي��اس  دار  بطبعه  وقامت  صفحة،   28 يف 
)عربي وفارسي(.

• بني يدي الرضا
باملناسبة  الذي صدر  اآلخر  الكتاب  عنوان  وهو   

امل���ذك���ورة، وه���و من 
تأليف حجة اإلسالم 
السيد  وامل��س��ل��م��ن 
ح��س��ن ال���ق���زوي���ي. 
وحي��������������وي ب���ع���ض 
والتجارب  القصص 
املؤلف  عايشها  اليت 
الكبري  ال��ف��ق��ي��د  م��ع 
أحد  يرويها  أن  دون 
الكتاب  ي���ق���ع  ل�����ي. 

وقامت   )17×10( الرقعي  احلجم  من  64 صفحة  يف 
بطبعه دار )ياس الزهراء(.

• استثمار العطلة الصيفية
وي����ض����م ه���ذا   
احملاضرة  ال��ك��راس 
للفقيد  األخ��������رية 
السعيد، ويتطّرق 
فيها إىل كيفية وضع 
لالستفادة  برنامج 
امل���ث���م���رة وامل���ف���ي���دة 
العطلة  أي�������ام  يف 

الصيفية.

إصدارات جديدة
مبناسبة مرور أربعني يومًا على رحيل الفقيد السعيد آية اهلل ا لسيد حممد رضا احلسيين 

الشريازي، صدرت العديد من الكتب والكراس واألقراص اجملدجمة  العربية والفارسية:

يقع الكراس يف 38 صفحة )عربي وفارسي(.
• التسامح يف أدلة السنن

 وهو عبارة عن 
تقرير ألحباث السيد 
خارج  يف   الفقيد
ال��ف��ق��ه حول  أص����ول 
الشهرية  ال��ق��اع��دة 
أدلة  يف  )ال��ت��س��ام��ح 
بقلم  ال����س����ن����ن(، 
حامد  الشيخ  املريزا 

النواب األصفهاني.
يف  ال��ك��ت��اب  يقع 

)110( صفحة من القطع الرقعي )10×17(.
السيد  اهلل  آية  تأبني  يف  • قرص 
حممد رضا احلسيين الشريازي

مساحة  لكلمة  الكامل  النص  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و   
دام  ال����ش����ريازي  امل���رج���ع 

ظ���ل���ه ال������يت أل���ق���اه���ا 
مبناسبة  مس��اح��ت��ه 
الغالي  الفقيد  رحيل 
آية اهلل السيد حممد 

 ،الشريازي رض����ا 
العلماء  امل��ع��ّزي��ن  جب��م��وع 

من  وف��دوا  الذين  واملؤمنن  والشخصيات  والفضالء 
العراق وسورية ودول اخلليج، يف بيته املكّرم مبدينة قم 
والعشرين  للسابع  املوافق  االثنن  يوم  املقدسة صباح 

من شهر مجادى األوىل 1429 للهجرة.
• قرص شّيعته القلوب 1 ـ 2

 حي���وي ه���ذا ال���ق���رص م���راس���م ت��ش��ي��ي��ع السيد 
الفقيد من بيت مساحة 

امل����رج����ع ال����ش����ريازي 
ب��ق��م امل��ق��دس��ة إىل 
امل����رق����د ال���ط���اه���ر 
فاطمة  مل����والت����ن����ا 
ثم   املعصومة

إىل العراق من احلدود 
إىل النجف األشرف ومن ثم 

الشريف جبوار  وم��واراة جسده  املقدسة  كربالء  اىل 
.املرقد الطاهر موالنا اإلمام احلسن

• قرص توفيقات إهلي
وه�������و ع����ب����ارة 
ع�������ن حم�����اض�����رة 
 الفقيد للسيد 
الفارسية  ب��ال��ل��غ��ة 
ي��ت��ط��ّرق ف��ي��ه��ا إىل 
التوفيق  م���وض���وع 
اإلهل���ي وي��ؤّك��د بأن 
وتعاىل  تبارك  اهلل 

اخلري  عمل  يف  وجي��د  يسعى  ك��ل  على  بالتوفيق  مي��ّن 
والصالح.

• اإلصالح ما استطعت
ك�)عامل   الفقيد السيد  ي��ت��ن��اول  ك��ت��اب  وه��و 

ابتعد  وقد  ومصلح( 
ع���ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 
آلية حبثه وسرده .. 
الطابع  أن  سيما  ال 
جيمع  للكتاب  العام 
والفقه  ال��ف��ك��ر  ب��ن 
وال���ث���ق���اف���ة إض���اف���ة 
احملطات  أه���م  اىل 
لعلماء  ال��ت��ارخي��ي��ة 
الشريازية  األس����رة 

الكرمية.. دون أن يهمل اجلانب الشاعري واألدبي يف 
تناول األمور حيث إن الدافع الرئيسي إلصدار الكتاب 
وتغلب عليه سلطة  العقل  وأليم يدخل فيه  هو حدثن 

املشاعر واألحاسيس.  
• من الشهيد إىل الفقيد

مؤسسة  ع���ن  ص����در 
واإلع���الم  للثقافة  ال��ن��ب��أ 
ك����ت����ي����ب خ��������اص ب���ه���ذه 
عنوان  حت���ت  امل��ن��اس��ب��ة 
الفقيد  إىل  الشهيد  )من 
األمة(.  ضمري  يف  رج��ال 
وت��ض��م��ن ال��ك��ت��ي��ب ع����ددًا 
م��ن امل��ق��االت واإلش�����ادات 

وأقالم  قلوب  بها  صدحت  ال��يت  والكلمات  والشهادات 
وحناجر املخلصن للخط احملمدي العلوي اخلالص، أبان 
رحيل الفقيه الفقيد العالمة الرباني السيد حممد رضا 

.الشريازي
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النائب الكوييت احلاج صاحل عاشور: وفاة آية اهلل السيد حممد رضا 

الشريازي بددت آمالنا ومازلنا متفائلني بهذه األسرة العلمية

ال��رح��ي��م واحل��م��د هلل رّب  ال��رمح��ن  ب��س��م اهلل 
العاملني والّصالة والّسالم على أشرف اخللق أمجعني 
حمّمد وأهل بيته الطّيبني الطاهرين، والّلعنة الدائمة 
على أعدائهم أمجعني، وإّنا هلل وإّنا إليه راجعون، وال 

حول وال قّوة إاّل باهلل العلّي العظيم..
خاص  تعّلق  امل��ق��ّدس  السّيد  لسماحة  ك��ان   .1
  �  ال���رّزاق معاش احل��اج عبد  � خاله  وال���دي  م��ع 
الوالد  منزل  عندنا يف  ات حّل ضيفًا  امل��رّ إحدى  ويف 
� وكان  � حّي احلسني عليه السالم  بكربالء املقّدسة 
عمره آنذاك ال يتجاوز العشر سنني، وكان حافظًا 

لسورة البقرة .. فأخربت أصدقائي الصغار بذلك..
فقال لي: ملاذا أخربتهم بذلك؟! 

ألنه كان ال يريد أن يعرف أحد باألمر.. فعلمت 
منذ طفوليت ومن هذا املوقف، أّن يف حياة هذا السيد 

اجلليل أسرارًا.
 -2. كنت قريبًا  من مساحة السّيد املقّدس
ابن  فهو  وإي��اه-  كانت جتمعنا  اليت  العائلية  للقرابة 
املواقف  بعض  أن��ق��ل  ع��ّم��ي،ول��ذا  بنت  وزوج  ع��ّم��يت 

اجلميلة عنه ومنها:
أنه مل يأمر زوجته أو أوالده � ذكورًا وإناثًا � وال 
مّرة واحدة  كي يأتوا إليه بشيء، فكان يقوم بأعماله 
الشخصّية واملنزلّية بنفسه،وحّتى لو كان على مائدة 

الطعام..
ففي إحدى املرات الحظ أنه ال يوجد على مائدة 
الطعام كأس لشرب املاء، فقام بنفسه وجلب الكأس، 

فقالوا له: ملاذا مل ختربنا لنجلبه لك؟!
يكلف  أن  حي���ب  ال   كان احل����د  ه����ذا  إىل 

اآلخرين. 

أحدى  يعاقب  أن  عائلته  منه  طلبت  م��ّرًة  ذات 
أن  ميكن  ت��ؤذي��ن  إذا  هل��ا:  ف��ق��ال مساحته  ب��ن��ات��ه، 

أضربك.
كن( أنه  لو قال هلا: أضربك  ومراده بكلمة )ميمُ

تهديدًا ومل يضربها يكون قد كذب يف حديثه.
مّرًة كنت يف الكويت،فقال لي عّمي الوجيه احلاج 
عبد الّرسول معاش � خال مساحة السّيد املقّدس � : 

رأيت عجبًا من السّيد حمّمد رضا؟
 قلت: عّمي، ماذا رأيت؟!

املنزل حينما سافرت  معه يف  أعيش  كنت  قال: 
عائلته الكرمية، وكان النمل منتشرًا بكثافة يف البيت، 

حّتى على كتبه ومالبسه .
فقلت: سّيدنا، أتسمح لي أن أضع شيئًا  يقضي 

عليها؟
قال: ال، أتركها، ال تتعّرض إليها أبدًا..

هكذا كان حيتاط حتى يف أذية منلة، ولو كانت 
النملة تؤذيه وتعّكر صفو حياته..

عليه  املؤمنني  أم��ر  ج��ّده  بقول  ي��ذّك��رن��ا  وه��ذا 
السالم يف نهج البالغة:

خواطر مع السّيد املقّدس 
ƿƘǖǭ ǧȆƩ ưǾǂǩƗ ǫȆƽȃƗ ƞƪƭ :ǬǪǢƛ

حتدث النائب الكوييت احلاج صاحل عاشور ملراسل 
قناة األنوار حول الفقيه السعيد آية اهلل السيد حممد 
رضا الشرازي  فقال:  احلديث عن الفقيد آية اهلل 
السيد حممد  رضا الشرازي حديث ذو شجون، 
من  يقارب  ما  أكثر  إىل  تعود  قدمية  معه  وذكرياتي 
يكون  أن  اآلم��ال  كانت  اليت  الوقت  ويف  ثالثني سنة، 
امتداداً ملسرة آل الشرازي كان هو يعد نفسه للقاء 

اهلل عزوجل ولذلك ارحتل سريعًا إىل جوار رّبه.
وأض���اف ق��ائ��اًل: حن��ن ن��ق��رأ يف ال��ك��ت��اب سرة 
الراحل  السيد  يف  حقيقة  ووجدنا  والعلماء،  األنبياء 
منوذجًا عمليا هلذه الطيبة سواء يف سرته وأخالقه 
تتلمذت  وقد  قدمية  معه  وذكرياتي  ومأكله،  وملبسه 
حوزة  ت��أس��ي��س  ب��داي��ات  يف  اإلس����الم  أح��ك��ام  عليه 
مل  جنده  سرته  راجعنا  ولو   ،األعظم الرسول 

يتغر أبدًا.
فقد كان دائما حيث املؤمنني على التعلم والعمل، 
وليشجعهم على إنشاء املؤسسات واملشاريع اليت هلا 

.دور يف نشر تعاليم أهل البيت
املرجع  كلمة  ع��ن  ال��ك��وي��يت  ال��ن��ائ��ب  س��ئ��ل  ومل���ا 
أملي يف  كان  قال:  الرحل حيث  الفقيد  الديين حول 
املؤثر  وقعها  الكلمة هلا  هذه  قال: حقيقة  اإلس��الم، 
عقدوا  قد  كانوا  اجلميع  ألن  واحملبني  املؤمنني  على 
آم��اهل��م على ه��ذه األس���رة ال��ك��رمي��ة، وك���ان السيد 
آية  الديين  للمرجع  الطبيعي  االمتداد  رضا  حممد 
اهلل العظمى السيد صادق الشرازي دام ظله ملا عرف 
من العلم والتقوى والفقاهة، وهذا واضح ملن الحظ 
بوفاة  األم��ل  ه��ذا  توّقف  وق��د  وحماضراته،  دروس��ه 
األسرة  بهذه  متفائلني  مازلنا  ولكن  السعيد،  الفقيد 

العلمية أن تكون هلا امتدادات،  سواء على املستوى 
املرجعي أو على مستوى خدمة اإلسالم وإحياء نهج 

.أهل البيت
املرجع  يلهم  أن  تعاىل  اهلل  أس��أل  النهاية  ويف 
الكبر آية اهلل العظمى السيد صادق الشرازي وأهله 

وذويه وتالمذته الصرب والسلوان.
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حتت  مب��ا  السبعة  األق��ال��ي��م  أعطيت  ل��و  »واهلل 
جلب  أسلبها  منلة  يف  اهلل  أعصي  أن  على  أفالكها، 

شعرة ما فعلته..«.
3. درستمُ عنده سنوات عديدة يف احلوزة العلمّية؛ 
كالفقه واألصول والفلسفة والعقائد والتدّبر يف القرآن 
وما أشبه .. فرأيت يف درسه وطريقة تدريسه؛ أستاذًا 
منوذجّيًا متمّيزًا عن غره من األساتذة الكرام يف حوزة 
وفهرست  والطرح،  األسلوب،  حيث  من  املقّدسة  قم 
املواضيع، وإيصال الفكرة، وتعامله األخالقي الرفيع 
مع طالبه.. وأكثر من ذلك؛ تواضعه العلمي الغريب» 
اّلذي نادرًا ما جنده عند األساتذه األفاضل.. وكان 
لي مع إخوتي دروس خاّصة يف منزله: دروس فكرّية 
الكبر  األث��ر  هلا  وكانت  عديدة،  لسنوات  أخالّقية 
أو  منها  االجتماعّية  سواء  حياتي،  مسرة  تغير  يف 

التبليغّية أو الروحّية ..
4. كان قدس سره يأخذني معه لزيارة العلماء، 
أو قم  أو س��وري��ة  ال��ك��وي��ت  ك��ن��ت يف  س���واء ع��ن��دم��ا 

املقّدسة..
وكان يطرح عليهم األسئلة األصولّية أو الفقهّية 
للمسائل  اختياره  من  يندهشون  وكانوا  أشبه..  وما 
غر املتداولة كثرًا عند الفقهاء، أو املسائل احلديثة، 

أو املبتلى بها، أو توّقف الفقهاء يف إبداء رأيهم فيها.. 
وكل لقاء كان يطرح سؤااًل خيتلف عن الّلقاء اآلخر.. 
ومل أر تشابه يف طرحه املسائل، فكان قدس سره له 

مشولّية واستيعاب باملسائل املختلفة..
طرحه،  يف  ج���ّدًا  متواضعًا  ك��ان  أنّ���ه  وال��غ��ري��ب 
من  له  للمقابل  إح��رام��ًا  ن���ادرًا  إاّل  رأي��ه  يطرح  وال 
الفقهاء والعلماء، وهذا يّدل على قّمة تواضعه العلمي 

واألخالقي يف احلوار..
5. من ممّيزاته قدس سره أيضًا: عندما نركب  
معه يف السّيارة كان يرفض أن يفتح سائق السيارة له 

الباب إحرامًا،ويقول: ال تقوم بهذا العمل.
سائق  يكون  الّلقاء  من  خن��رج  عندما  وأحيانا 
تعبان  إّنه  ويقول:  إيقاظه،  يقبل  فال  نائمًا،  السّيارة 

فلنذهب مشيًا على األقدام..
آية  ل��وال��ده  ق��ال  6. أح��د األص��دق��اء يف الكويت 
 : اهلل العظمى السّيد حممد احلسيين الشرازي
سّيدنا قل لولدكم سّيد حممد رضا أن يأكل الطعام.. 
فإنه ال يأكل إال قلياًل يف منزلنا. فقال مساحته: إّن 
وإمّن��ا خلق  الدنيا  ول��دي حممد رضا مل خيلق هلذه 

لآلخرة..
ي��ره يف  ال���درس، أو مل  7. إذا غ��اب ط��ال��ب يف 
االجتماع سأل عنه.. وإذا علم أّنه مريض، أسرع إىل 
االّتصال به وزيارته، يف بيته، وكان  يتفّقد طالبه 
وأصدقاءه دائمًا.. وما جلس جملسًا يف أّي مكان كان 
وضيع وقته بكالم الدنيا، ومن جيالسه ال خيرج من 

جملسه إال و قد استفاد منه علمًا جديدًا.. 
دائمًا،  وجهه  والبشاشة  االبتسامة  تفارق  8. مل 
آالم يف  منذ سنوات طويلة  يعاني  كان  أنه  العلم  مع 
ظهره.. وكّلما سألته: سّيدنا، موالنا، كيف صّحتكم؟ 

كان جييب: احلمد هلل.. احلمد هلل..
ومل يشك لي وال مّرة واحدة.

زار مّرة سوريا، فسألين: أين يوجد قّصاب يعين 
بائع الّلحم؟

أن  لي  امس��ح  لكم..  أشريه  أن��ا  سّيدنا،  قلت: 

أقّدم لك هذه اخلدمة البسيطة. فلم يقبل، واستمّر 
الكالم بيننا دقائق.. فلم استطع إقناعه.. فكرَّر علّي؛ 

أين مكان بائع الّلحم؟
ألنه أراد أن يشريه بنفسه، وال حيّمل اآلخرين 

حوائجه الشخصّية..
أتذكَّر  فال  باملواعيد،  االلتزام  صفاته:  من   .9
أنَّه وعد أحدًا ثمَّ خالف أو ختلَّف عن املوعد.. كان 
مصداقًا هلذه اآلية الكرمية: إّن إمساعيل كان صادق 
وفى«  وعد  إذا  »املؤمن  الشريف:  واحلديث  الوعد، 
واعدوا  ممَّن  وشاهدت  مسعت  الوقت  نفس  ويف   ..
مساحته، ولكَّنهم ختلَّفوا عن املوعد.. وكان يذكِّرهم 
بعد ختّلفهم، بكل أدب واحرام وعدم جرح املشاعر، 
حّتى ال يعاتبهم وال يظهر انزعاجه، مع كثرة اهتمامه 
بابتسامة،  يقابلهم  كان  بل  عليه..  وحرصه  بالوقت 

ويقول هلم: متى تريدون أن يكون املوعد القادم؟
ويرشده  إاّل  معه،  إجتمع  أو  أح��د  زاره  ما   .10
الكتابة، السيَّما  أمٍر.. كان دائمًا يشّجعين على  إىل 
طباعة حماضراتي أّيام موسم التبليغ، وكذا يشّجعين 
القنوات  على  احملاضرات  إلقاء  يف  االستمرار  على 
احلوزة..  يف  العلمي  اجلانب  تقوية  وعلى  الفضائّية، 

وهكذا سرته مع كل من يلتقي معه..
قاطع:  بضرس  وأقوهلا  حقيقة  اخلتام:  يف   .11
د عملّيًا أخالق ومنهج أجداده األطهار  إنه كان جيسِّ
ترى  ولذلك  السالم،  عليهم  البيت  أهل  من  األئّمة 
املشّيعني  م��ن  املليوني  احل��ش��د  ه��ذا  ال��ق��ارئ  أخ��ي 
واحملّبني واملعّزين هلذه الشخصّية النموذجّية من كل 

أحناء العامل..
فقيدنا  حيشر  أن  وتعاىل  سبحانه  نسأله   .12
الغالي مع أجداده األطهار عليهم السالم وأن جيعله 
إّن��ه مسيع جميب،  للمؤمنني،  وأس��وة صاحلة  ق��دوة 
واحلمد هلل رّب العاملني والّصالة والّسالم على حمّمد 

وآله بيته الّطيبني الطاهرين..
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منذ اللحظات األوىل اليت تلّقيتمُ فيها نبأ رحيل 
ال  الراهنة  اللحظة  وإىل  اجلليل  الرّباني  العامل  هذا 
أكاد أصدِّق ذلك )وقد حالفين احلّظ أن أكون بقربه 
يف أيامه األخرة( ألن صور ذكرياته الكثرة تزدحم 
بألوانها  خمّيليت  أم���ام  وتتطاير  ذه��ين  ب��واب��ة  على 
وأنا  الطّيبة،  وآثارها  اجلميلة  وانعكاساتها  املختلفة 
القلب  يؤملين شجى  املشرقة  الصفحات  تلك  أقلِّب يف 
دموع  آماقي  من  أسرسل  حتى  جفوني  أمتالك  وال 
باحلرب  أخلطها  وأن��ا  األس��ى  من  شيئًا  ختّفف  لعّلها 
يرددها  كان  اليت  األشعار  ببالي من  ما خطر  ألكتب 
وهو  من حم��رم  العاشر  ليلة  يف   احلسني اإلم��ام 

ينعى نفسه ويقول:
يا دهر أفٍّ لك من خليل/كم لك باإلشراق واألصيل

 من صاحٍب وطالب قتيل / والدهر ال يقنع بالبديل
 وإمنا األمر إىل اجلليل   / وكل حي سالك سبيل 

ما أقرب الوعد من الرحيل
وهذا أمجل ما رأيت لكي أصرّب نفسي على هذا 
املصاب اجللل وأقول: إن الدنيا اليت مل تف مع أفضل 
الرسول  املصطفى  احلبيب  وهم  وسادتهم  اهلل  خلق 
فهل   ،النجباء ال��ك��رام  بيته  وأه��ل   األعظم
واجلندي  الصاحل  العبد  مع هذا  تفي  أن  منها  ننتظر 
فيهم  فله  ومظلوميتهم،  حّقهم  عن  واملدافع  املخلص 

أسوة حسنة.

 وأهل بيته وفعاًل كان له يف النيب االكرم
حياته  جوانب  كل  يف  احلسنة  وال��ق��دوة  األعلى  املثل 
فيه  أرى  كنت  لذلك  وأفعاله  وأق��وال��ه  حركاته  وبكل 
صورة مصّغرة عنهم ولكن هذه الصورة كانت واضحة 
كّل  معاينها  يف  ويتطّلع  يراها  والداني  للقاصي  وجلّية 
يقتبس  أن  بّد  فال  سريعًا،  م��رورًا  ولو  عليها  مّر  من 
الفّياض  عطائه  من  ويستلهم  ��ة  واألرحي��يّ النبل  منها 
بل استحوذ على  العلم فحسب  وال��ذي مل ينحصر يف 
كل القيم السامية واخللق الرفيع ناهيك زهده وتقواه 
وورعة عن حمارم اهلل بل إن ورعه كان حتى عن أدنى 
الشبهات ألن فيها العتاب يوم احلساب، فكيف ال يكون 
أهل  س��رة  حتكي  العطره  سرته  كانت  وق��د  كذلك 
الباّر هلم والويّف املخلص جلّده  البيت وهو االبن 
الدؤوب  واملدافع   املؤمنني وأمر   اهلل رسول 
 الزهراء فاطمة  الطاهرة  الصديقة  جّدته  عن 
احلال  هو  وكما  واملنطق،  بالدليل  مظلوميتها  وع��ن 
من  رم��زًا  ك��ان  فقد   احلسني ج��ّده  إىل  بالنسبة 
ومّروجًا  التاريخ  املمتدة عرب  النهضة احلسينية  رموز 
من  تمُعدُّ  اليت  لشعائرها  ومعّظمًا  اإلنسانيه  ألبعادها 

شعائر اهلل. 
ناشرًا  الطاهرين  أج��داده  بقّية  مع  ك��ان  وهكذا 
لكل  فاضحًا  املغتَصب،  حّقهم  عن  مدافعًا  لعلومهم 
أساليب ومؤامرات أعدائهم الغادرة، فكان حّقًا داعية 

إىل سبيلهم باحلكمة واملوعظة احلسنة.
 فما زّل عنهم بقول وال ابتعد عنهم بفعل يفعل 

وال اسخطهم بتصّرف.
كان هذا السيد العلم الذي أفتخر بأني حظيت 
على شرف التتلمذ على يده لفرة ليست بالقصرة 
عن  حتى  زاه��دًا  بل  وملّذاتها  الدنيا  عن  بعيدًا  كان 
هذه  أمس��ع  وك��ن��ت  وم��ظ��اه��ره��ا،  متطلّباتها  أب��س��ط 
مالك  بأنه  وعاشروه  رأوه  ممن  الكثر  من  العبارة 
شأنه  ولكن  كذلك  ك��ان  وفعاًل  األرض،  على  ميشي 
أعظم ألن املالئكة عقول جمّردة عن الشهوات وهذا 
حتت  وجعلها  شهواته  على  سحق  ال��ّرب��ان��ي  ال��ع��امل 

أقدامه.
مظلومًا حمتسبًا  طاهرًا  الدنيا  هذه  من  فرحل 
ومل يكفن ظاملًا ألحد بل والأضن أنه أساء ألحد ولو 
يؤّكد ذلك  ِبكلمة، فكل من عاشره وعرفه عن قرب 
بضرس قاطع، فلم يمُر منه اال اخلر، ومل يمُسمع عنه 

إال ما ينفع الناس. 
بشكل  واإلسالمي  عاّم  بشكّل  البشري  فالتاريخ 
إضافة  والفلتات  النوابغ  من  العديد  أفرز  إن  خاّص 
هو  السيد  واألئمه،فهذا  واألوصياء  األنبياء  إىل 
التاريخ،  عرب  ب��رزوا  الذين  النوابغ  اولئك  من  واحد 
مناوئيهم  من  حيضوا  مل  التاريخ  عظماء  أن  وكما 
السيد  هذا  مناوئي  جند  كذلك  واحلسد  احلقد  إال 
اجلليل، حيث أبدوا الكثر مما يف دواخلهم من الغّل 
حتى أنهم جتاهلوا متامًا فقدانه وما ترتب عليه من 
التشييع يف املدن املقدسة )قم والنجف وكربالء( ومل 
بلقطة  ول��و  العظيم  احل��دث  هل��ذا  فضائياتهم  تنظر 
أبيه  وم��ن  ال��ذي نقموه منه  م��ا  أع��رف  واح���دة، وال 
اإلمام الراحل، فواهلل وأنا أقوهلا بيقني إنه مل يصدر 
من هذا العامل الرباني ومن هذه العائلة وهذا البيت 
)بيت العلم والتقوى والورع( إال املواقف املشّرفة جتاه 
اإلحسان  يقابل  ال  أن  اهلل  وسبحان  الناؤين،  أولئك 
إال باالساءة )وحسبكم هذا التفاوت بيننا � وكل إناء 
به  ما سأل  ه��ؤالء،  التساءل من  ينضح(  فيه  بالذي 
لقتله  ج��اءوا  الذين  أولئك  من   احلسني االم��ام 
فقال: على ما تقاتلونين؟ على سّنة غّرتها أم على 
شريعة بّدلتها أم..( فكان جوابهم نقاتلك بغضًا مّنا 

ألبيك..(
ال أفهم موقف هؤالء الذي أرى منه ليس عدم 
آل  به  فرحت  يوم  )فهذا  الشماته  وحتى  بل  املباالة 

زياد وآل مروان..(
السيد  وسيبقى  بأصحابه،  اال  ذلك اليضّر  وكل 
من   :الرسول لقول  ومصداقًا  للفكر،  مدرسة 

يذّكركم اهلل رؤيته.
ويوم  وي��وم مات حمتسبًا  ومُل��د  يوم  عليه  فسالم 

يمُبعث حيًا

أ أّبنك يا سليل احلسني مبداد ودموع
ǻƸƕƘƭ ƸǞǖƩ ưǾǂǩƗ ǫȆƽȃƗ ƞƪƭ :ǬǪǢƛ
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السيد  اهلل  آي��ة  باملرحوم  ل��ي  لقاء  أول  ك��ان   .1
حممد رضا احلسيين الشرازي يف سورية عندما 
ذهبت إليها لزيارة املرقد الطاهر لعقيلة بين هاشم 
موالتنا زينب الكربى، وذلك عند مرقد الصحابي 
اجلليل حجر بن عدي رضوان اهلل تعاىل عليه، حيث 

كان السيد الفقيد وعائلته قد جاءوا لزيارته. 
وكنا هناك إىل أن حان وقت صالة الظهر، فأصّر 
صالة  ألداء  يؤّمهم  أن  الفقيد  السيد  على  الزائرون 
الظهر، فقبل بذلك وأقيمت الصالة مجاعة بإمامته. 
ولقد جلّلْته قّدس سّره حني الصالة حالة عجيبة من 
معنوية  ومنحتين  كثرًا  يّف  ت  أث��رّ واخلضوع،  اخلشوع 
عالية، واليوم حيث ميّر على ذلك اللقاء وتلك الصالة 
ثالثة عشر عامًا الزالت لذة أثر تلك احلالة باقية يف 

قليب.
التدريس يف  يزاول  الفقيد  السيد  كان  2. عندما 
كان  املقدسة  قم  مدينة  يف  حيان  بن  جابر  مدرسة 
الدرس  موعد  عن  يومًا  تأّخرت  إن  لتالمذته:  يقول 
دقيقتني فاعلموا أنه ال يوجد درس يف ذلك اليوم فال 
تنتظروني. فكان رمحه اهلل مواظبًا كثرًا على احلضور 

إىل الدرس قبل ساعته املقّررة.
 3. يف األيام األخرة من عمره الشريف حضر

ي��ق��ام يف بيت وال���دي ك��ل سنة  ال���ذي  ال��ع��زاء  جملس 
يف   الزهراء موالتنا  استشهاد  ذك��رى  مبناسبة 
اهلل  رمح��ه  وّدع  اجمللس  نهاية  ويف  أصفهان،  مدينة 
القدمني.  ح��ايف  وه��و  ال��ش��ارع  إىل  وشايعه  اخلطيب 
وعندما سئل عن سبب مشايعته اخلطيب بهذه احلالة 
ق���ال: ه���ؤالء مي��ارس��ون تبليغ ال��دي��ن ون��ش��ره، وحنن 
يشّجع  التعامل  بهذا   فكان باحرامهم.  مكّلفون 
 البيت الذين حييون ذكر أهل  املبلغني واخلطباء 

ويرغّبهم يف هذا العمل أكثر وأكثر.
4. يقول موالنا اإلمام أمر املؤمنني: »خالطوا 
وإن عشتم حّنوا  بكوا عليكم  إن مّتم  الناس خمالطة 
 � مبالغة  دون  أقول ذلك   � الفقيد  السيد  وكان  إليكم« 
الشريف. فكثر  وكاماًل هلذا احلديث  بارزًا  مصداقًا 
من الذين التقوا به ولو مّرة يف حياتهم ولوقت قصر 
جدًا يف قم وغرها كانوا ينجذبون إليه وكانوا يف ولع 

دائم للقاء به مرة أخرى.
على  الناس  من  الكثر  لطم   تويف وعندما   
لفراقه، وكان قسم منهم ممن مل  ورؤوسهم  وجوهم 

ير الفقيد إالّ عرب شاشة التلفاز فقط.
5. كان رمحه اهلل يستثمر كل حلظة من حلظات 
أرافقه يف  كنت  معه  اليت عشتها  السنني  ففي  عمره. 

كان القدوة 
ƴǾǖƾǩƗ ƴǾǢǞǪǩ ƸƜǥȁƗ ƸǶǆǩƗ ƙƗǸǲǩƗ ƴǭƘƭ ƗƹƸǾǮǩƗ ǫȆƽȃƗ ƞƪƭ :ǬǪǢƛ

من أقوال مساحة املرجع حبق السيد الفقيد     

.ǹǸǢƢǩƗǷ ǓƷǸǩƗ Ǽǝ ƞǽƋǷ ÛƴǵƗƺǩƗ ǬǩƘǖǪǩ ăȅƘƦǭ ǯƘǥ Ļ
. ăƘ ĉƜƭ Ǵǩ ƟƳƳƹƗ ăƘƛƸǡ Ǵǲǭ ƟƳƳƹƗ ƘǮǪǥ Ļ

 ÛǳƗǸǶǩ ăƘǞǩƘƲǭ ÛǴǲǽƴǩ ăƘǒǝƘƭ ÛǴƾǞǲǩ ăƘǲƕƘǅ ƊƘǶǢǞǩƗ ǰǭ ǯƘǥ ǰǭ¼ : ǫƘǭȃƗ ǧǸǢǩ ăƘƮǉƗǷ ăȅƘƦǭ ǯƘǥ Ļ
.¬ǳȅǸǭ Ƹǭȁ ăƘǖǾǎǭ

. ƠǾƜǩƗ Ǩǵƍ ǫǸǪǕ ƸǂǱ ƞǪǅƗǸǭ Ǽǝ ƝǷƴǡ Ǵǲǭ ƗǷƶƲƢǽ ǯƍ ƞǾǲǽƴǩƗ ǫǸǪǖǩƗ ƞƜǪǎǩ ǼǚƜǲǽ Ļ

الطريق  يف  وحنن  فكان  ولقاءاته،  زياراته  من  كثر 
يطرح العديد من املسائل الفقهية للمناقشة والبحث، 
وهكذا كان يفعل عندما كنت أذهب معه إىل جمالس 
املناسبات الدينية وغرها، ومل حيدث أن جلسنا معه 

يف مكان إاّل وطرح مسائل فقهية للمناقشة واملباحثة.
6. أتذّكر أنه يف بداية العام الدراسي )يف إحدى 
السنوات( مسع السيد الفقيد يف مساء يوم من األيام 
م��ن بعض اإلخ���وة أن��ه ق��د مت إل��ص��اق إع��الن��ات على 
اجلدران تعلن عن تدريس مساحته، وهذا األمر كان 
ليطلع طالب  املقدسة  قم  يف  بها  املعمول  األم��ور  من 
احلوزة على الدروس واألساتذة. ويف اليوم الثاني وبعد 
أن  الصبح طلب من بعض اإلخ��وة  أّدى صالة  أن 
اإلعالنات  كلَّ  كّلها  اجل��دران  على  من  ويزيل  يذهب 

اليت كانت تعلن عن درسه.
السيد  به  يتمتع  كان  ملا  نظرًا  أق��ول:  وأخ��رًا   .7
الفقيد من معنويات خاصة فإنه برحيله قد ارتاح من 
الدنيا ونال الدرجات الرفيعة يف عامل اآلخرة، وحنن 
والعمل  العلم  يف  كبرة  خ��س��ارة  خسرنا  ق��د  برحيله 
واملعنويات.  فهو مل يكن لنا جمرد أستاذ بل كان 
وقد  أما  وأبًا عطوفًا، وصاحبًا مشفقًا.  روحيًا،  مربيًا 
اهلل  أعلى  منه  فآمل    الطاهرين  أج��داده  ج��اور 

درجاته أن ال ينسانا من الدعاء.
والسالم عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حّيًا
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مقتطفات من كتاب املقدس الشريازي 
ǼǱƗƸƮƜǩƗ ǻƴƢǶǮǩƗ ǬǾǒǖǩƗƴƜǕ ǰǾǮǪƾǮǩƗǷ ǫȆƽȃƗ ƞƪƭ :ǜǾǩƎơ

زيارة عاشوراء.. عقيدة األولياء!!

من املهتدي كاتب هذه السطور.. أقول: أّن جلسٌة 
مجعْتين مع اإلخوة املغربني يف الدمنارك إللقاء كلمة 
وكان  املؤمنني،  أحد  بصوت  عاشوراء  زي��ارة  سبقتها 
ذلك يف سنة )2006م( وبعد اإلنتهاء من الزيارة قبل 
أن أبدأ بالكلمة أطلق أحد احلاضرين سؤااًل عن سند 

هذه الزيارة ؟
ما  منه  األق��وى  ولكن  معترب،  سندها  إّن  فقلت: 
وهي  املباركة..  الزيارة  هلذه  معجزة  من  لكم  أنقله 
بعضها  نعرف  قد  ال��يت  الكثرة  بركاتها  من  واح��دة 
القليل وال نعرف منها الكثر.. ثم فليضرب بعد ذلك 

رأَسه احلائط كلُّ َمن ال يؤمن بها!!
 قبل عشر سنوات تقريبًا دخلت بصحبة آية اهلل 
السيد حممد رضا الشرازي ديوانية أحد املؤمنني 
وكان  السيد،  لسماحة  جتليله  يف  فأبلغ  الكويتيني.. 
السيد حممد رضا حياول أن يكّف عن هذا التبجيل، 
فأخذ يعّرفين للرجل )صاحب املنزل( وإن كان هذا 
ديدنه إال أنه يف هذه املّرة اختذ من ذلك وسيلة لتغير 
جمرى كالم الرجل من مدحه الزائد لسماحته والذي 
معرفيت  حسب  احل���رج  مساحته  على  واض��ح��ًا  ك��ان 
لطبيعة اإلخالص ونقاء النّية اليت خيتزنها هذا السّيد 
طفله  حامل  وهو  الرجل  التفت حنوي  وهنا  الرّباني، 
الذي مل يتجاوز السنة الثالثة من عمره.. فقال شيخنا 
إّن احرامي لسماحة السّيد املقّدس هذا ليس متّلقًا 
هذا  ولدي  كان  واهلل  امسعين..  عاطفيًا..  وانسياقًا 

ساملًا منذ ولد وفوجئنا ملا أكمل سنته الثانية بإصابته 
الشلل الكامل.. مل يكن  ليتحّرك من مكانه، فأخذناه 
إىل  األمر  بنا  وانتهى  وخارجها  الكويت  داخل  للعالج 
الرّباني  السيد  بهذا  فاتصلتمُ  شفائه.  م��ن  ال��ي��أس 
هلذه  حالًّ  منه  وطلبتمُ  السيد(  إىل مساحة  )وأش��ار 
األزمة اليت أوشكْت ختلق لي ولزوجيت أزمات داخل 
أسرتي، فقد أخذت نفسية زوجيت يف اإلنهيار وما كّنا 
نكاد ننظر يف وجه ولدنا هذا. فقال لي السّيد عليكما 
أنت وزوجتك بقراءة زيارة عاشوراء أربعني صباحًا مع 
ومع  والتفاف،  حذف  ودون  مّرة  مئة  بالّلعن  اإللتزام 
التعب أو ضيق الوقت يكفي أن تقوال )كلمة مئة مّرة( 

ولكن مع العقيدة بها.
فالتزمتمُ أنا وزوجيت مبا أوصانا به مساحة السّيد 
حممد رضا ومل أصل للعدد األربعني حتى رأيت ولدي 
 يتحّرك وأخذ ميشي بربكة أبي عبد اهلل احلسني
 ..احلسني نسل  من  الكريم  السّيد  هذا  وإرش��اد 
فوضع الرجل طفله على األرض للتأكيد وقال له أركض 

حبييب.. فركض الولد يف الصالة!
الزيارة؟!  ه��ذه  مثل  سند  عن  تسألين  أخ��ي  فيا 
إن  املؤمنني  وغر  سندها  إىل  حيتاجون  ال  املؤمنون 
اليت  التجربة  وهي  املعجزة  تكفيهم  كانوا على صدق 
ما  فلراجعوا  وإال  العصري احلديث..  العلم  يعتمدها 

بداخلهم من...
قائاًل:  يضيف  ه��ن��ا  احل��اض��ري��ن  أح���د  وان����ربى 
الشلل  يشبه  أنا مصابًا مبرض  كنت  لقد  بالفعل  نعم 

عاجز عن احلركة وعمري يف الثالثينات، تعاجلت يف 
فريق  ملعاجليت  ّكل  شمُ )كوبنهاجن( حتى  ب�  املستشفى 
رئيسهم  جاءني  ف��رة  وبعد  املتخصصني.  من  ط��يّب 
)الربوفيسور( يقول: دعين أصارحك باحلقيقة! إعلم 
أنه ال يوجد لك عالج، إال أنين أسألك هل أنت مسلم 
الشيعة  ل��دى  أن  مسعت  أن��ا  ق��ال  نعم.  قلت  شيعي؟ 
منه  يطلبون  املريض..  يشفي  عيسى  نبّينا  مثل  إمام 
تطلب شفاءك  أن  لك  فاألفضل  فيعطيهم.  حوائجهم 

من إمامك وال تعّطل نفسك عندنا.
وأض���اف ه��ذا ال��ش��اب: أن��ي خ��رج��ت إىل املنزل 
يومًا،  األرب��ع��ني  بقصد  ع��اش��وراء  زي��ارة  أق��رأ  فبدأت 
فلم أنته منها حتى شوفيت بإذن اهلل تعاىل وشفاعة 
الطبيب  إىل  وذه��ب��ت   عبداهلل أب���ي  احل��س��ني 
قدمّي  على  واقفًا  ورآن��ي  )الربوفيسور(  الدمناركي 
وموالي  سّيدي  شافاني  لقد  قلت:  بشّدة،  فاستغرب 

   !!وإمامي احلسني

قرار باختاذ اهلداية مسلكًا جديدًا!

حكى لي أحد اإلخوة الكويتيني عن طالب كوييت 
الشباب  م��ن  أن مج��ع��ًا  ب����األردن  ي���درس يف ج��ام��ع��ة 
اجلليل  املقّدس  ه��ذا  بوفاة  علموا  ملّ��ا  معه  األردن��ي��ني 
شوهدوا على حزن وبكاء، فاستغربوا منهم! وسألوهم 
من  وأنتم  شيعي  عامل  على  هذا  حزنكم  يف  السّر  ما 

أبناء السنة؟!
نتابع دائمًا حماضرات هذا  وأمَُسرمُنا  فقالوا حنن 
العامل الكبر من خالل الفضائيات ونقوم نقّبل شاشة 
إىل  أخذنا  وقد  للجمهور،  متحدِّثًا  يظهر  كّلما  التلفاز 
والروائية  القرآنية  برباهينه   البيت أهل  مذهب 
والتارخيية والعلمية املعقولة جّدًا.. فلم يكن بيننا وبني 
اهلداية إال هذا احلدث املؤمل الذي أحزن قلوبنا وأدمى 

عيوننا وأبصرنا مسلكًا جديدًا يف احلياة.. 

قضاء حاجة مؤمن.

استدعاني قبل صالة املغرب يف املسجد يومًا 
وقال لي أن السيد الفالني وهو أحد اخلطباء من طلبة 
العلوم الدينية يف ورطة فاذهب إىل النائب يف جملس 
ذلك يف  وكان  عباس اخلضاري  احلاج  الكوييت  األمة 
من  خالصه  على  ليعمل  سالمي  وبّلغه  1997م  سنة 
هذه الورطة. فقلت له: إن شاء اهلل بعد صالة املغرب 
والعشاء سوف أذهب إليه.. فقال لي: )ال.. اآلن إذهب 
إليه( وأّخر صالتك ألن األخ اخلطيب يف ورطة. وثواب 
رفع الكربة عن املؤمن أكرب من الصالة يف أول وقتها.

وفعاًل ذهبت إىل احلاج عباس اخلضاري وجزاه 
بي  اتصل  الليلة  نفس  ويف  املوضوع،  أنهى  خ��رًا  اهلل 
وقال لي: سّلم على مساحة السيد وقمُل له إن املشكلة 

مّت حّلها.
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مقتطفات من كتاب بني يدي الرضا
ǼǲǽǷƺǢǩƗ ǰƾƭ ƴǾƾǩƗ ǰǾǮǪƾǮǩƗǷ ǫȆƽȃƗ ƞƪƭ :ǜǾǩƎơ

ان يربي ذمته من حقوق  املبّجل  واراد من عمه 
كان قد استودعه اياها، وهو الذي مل يكن بذمته حق 

جتاه احد من الناس..
واخرًا.. أراد من اقربائه واخوانه واحمليطني به 
ان يصفحوا عنه ويعذروه ان كان قد قّصر يف شيء من 
حقوقهم ...وهو الذي مل تبدر منه اساءة أو اذى جتاه 
منلة، ناهيك عن الناس، واالقرباء واحمليطني الذين 

كان يغمرهم دومًا بنبله وكريم خلقه! 
وختم وصيته بدعاء ! اللهم اغفر لي مبحّمد وآله 

الطاهرين !!
لقد عاش السّيد الرضا وقلبه ممتلي بالوالء 
له  فحّق   ... وذكرهم على شفتيه  ومات  وآل��ه،  حملّمد 
ان ميوت شهيدًا اذ » ان من  مات على حّب آل حمّمد 

مات شهيدًا « ..
سالم عليك ايها الراحل عنا، املقيم بني اضلعنا 

وجواحننا..
اليت  الدنيا  ه��ذه  عن  املاضي  ايها  عليك  س��الم 

عفتها، اخلالد عربالعصور واالجيال والدهور..
احلسني   ج��دك  النازل جب��وار  ايها  عليك  س��الم 

عليه السالم، الساكن لقلوبنا وضمائرنا وعقولنا..
املضمخ  الطف  بثرى  املقيم  ايها  عليك  س��الم 

بدماء الشهادة وعبر البطولة والفداء.. 
ايها الراحل الذي مارحل عنا حّتى  سالم عليك 
وعميق مصابه  عظيم  على  وجتلدنا  بصربنا   رح��ل 

رزيته..
»َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَّهمُْم ِإىَل اجْلَنَِّة زمَُمرًا َحتَّى ِإَذا 
َجاؤمُوَها َوفمُِتَحْت َأْبَوابمَُها َوَقاَل هَلمُْم َخَزَنتمَُها َساَلٌم َعلَْيكمُْم 
الَِّذي  هلِلَِّ  احْلَْمدمُ  َوَقالمُوا    َخاِلِديَن  لمُوَها  َفاْدخمُ ِطْبتمُْم 
َحْيثمُ  اجْلَنَِّة  ِمَن  َنَتَبوَّأمُ  اأْلَْرَض  َوَأْوَرَث��َن��ا  َوْع��َدهمُ  َصَدَقَنا 

َنَشاء َفِنْعَم َأْجرمُ اْلَعاِمِلنَي«. 

بني يدي الرضا

املواهب  م��ت��ع��ّددة  ف����ّذة،  شخصّيته  ك��ان��ت  ل��ق��د 
والفضل،  والنبل  اخلر  خصال  لكّل  جامعة  واالبعاد، 

وسيمضي من طويل قبل ان ينجب الدهر مثله ! 
االط���راف، عميق  ك��ان حب��رًا متالطم  علمه،  يف 
انسكلوبيديا عامة،  وكان حبق  واسع االطالع،  القاع، 
العلوم  م��ن  بالكثر  ملمًا  زاخ���رة،  معرفية  ومكتبة 
والفنون، بليغًا، اديبًا، يتميز اسلوبه بالسالسة وعذوبة 
البيان، من نوع »السهل املمتنع«، وكان يف جملس درسه 
التعقيد،  غاية  يف  هي  اليت  املفاهيم  لتالميذه  يبّسط 
قابلة  تبدو  درجة  إىل  يبّسطها  الفهم،  على  العسرة 

للهضم واالستيعاب. 
كان حثيثًا يف طلب العلم، دؤبًا على االستزادة من 
منهله العذب، ومل اجده يضيع دقيقة من وقته الثمني 

يف ما ال طائل من وراءه.

إىل الرفيق األعلى

الرضا قبل  السّيد  مع  لي  لقاء  آخر  كان  لقد 
اليران  زي��ارة  يف  كنت  حيث  وفاته  من  فقط  شهرين 
 احلسني اهلّل   عبد  اب��ي  ق��رب  ل��زي��ارة  طريقي  يف 
وسائر املقامات املشرفة يف العراق. لقد حضر السّيد 
الرضا لزيارتي قبل ساعة واحدة من مغادرتي وكنا 
ملشاركتنا  عليه  اصررت  وكلما  العشاء،  طعام  نتناول 
ثّم  لدقائق  وجلس  وتواضع،  ادب  بكل  اعتذر  للعشاء 
السفر  دع��اء  لي  يقرأ  ان  منه  فطلبت  ليودعنا  ق��ام 
سيكون  ذل��ك  ان  خبلدي  ي��در  ومل  ودعته  ث��ّم  ففعل، 
اخر لقاء لي به ! وحني عدت من سفري من كربالء 
وكنت انوي اللقاء به واختلي به الحتدث معه عن بعض 
القضايا اهلامة اليت ترتبط بعملي ووضعي بشكل عام، 
اإلمام  زي��ارة  بأنه كان خارج قم يف  انين فوجئت  إاّل 
الرضا، ومل يكن على اإلطالق من عادته ان يزور 
كان  بل  العام،  الوقت من  الرضا يف هذا  اإلمام 
يزور مشهد اإلمام مع اسرته يف شهر رجب من 
كل عام، الذي كان يصادف شهري متوز وآب يف هذه 
السنوات األخرة، وكأنه شيئًا كان قد اهلمه ان القدر 
 لن ميهله هذا العام، فأسرع ليزور اإلمام الرضا

زيارة مودع اليعود بعدها ابدًا !
 وحتدث معي يف اليوم التالي عرب التلفون وكنت 
واعربت  املتحدة   الواليات  إىل  للعودة  عازمًا  يومها 
لقائه هذه  له عن عميق اسفي على عدم متكين من 

املرة! 
   وكان آخر تواصل لي مع السّيد الفقيد الرضا

زرتها  حيث  قطر  من  تعزية  برسالة  له  ارسلت  حني 
مبناسبة  إليه  ارسلتها  اعالمية  ن��دوة  يف  للمشاركة 
تقي  السّيد حمّمد  اهلّل   آية  وال��دة  املكرمة  عمته  وفاة 
املّدرسي، وارسل لي باجلواب الذي وصلين قبل اسبوع 
ان  خلدي  ايضًا يف  ي��در  ومل  وف��ات��ه،  من  فقط  واح��د 
اتبادهلا مع صديقي ورفيقي  تلك ستكون آخر رسالة 
رضا  السّيد حمّمد  اهلّل   آية  واستاذي  وصهري  واخي 

 .الشرازي
اجلالية  من  بدعوة  فلوريدا  لوالية  زيارة  يف  كنت 
املركز  يف  اسالمية  حماضرة  اللقاء  هناك  الكرمية 
توجهنا  منها  االنتهاء  بعد  حيث  تامبا،  يف  االسالمي 
إىل بيت أحد االصدقاء حلضور ندوة لالسئلة واالجوبة 
وكان قد مضى هزيع من الليل حني رن جرس اهلاتف، 
وحني رفعت السماعة مسعت صوت ولدي السّيد حمّمد 
جيهش  وهو   )الرضا الفقيد  السّيد  )صهر  باقر 
وارتعدت  نياط قليب  أثر ذلك  بالبكاء، فتقطعت على 
فرائصي، وحني استفسرت عن سبب بكائه واخربني 
بوفاة السّيد الرضا كادت األرض ان متيد بي، ومل 
نزول  علّي اخلرب  ونزل  اذن��اي.  اكد اصدق مامسعت 
الصاعقة، وصرت افكر هل أنا يف حلم أم يف حقيقة؟  
مرة حقيقة  أم  مقيت  ك��اب��وس  امس��ع��ه  ال���ذي   وه��ل 

دامغة؟! 
هل حقًا مات الرضا؟! هل حّقًا رحل عنا إىل 
وراءه  وخلف   الرضا رحل  لقد  نعم،  رجعة؟!  غر 
موجات من احلزن واالسى تعصف بالنفوس، وتعتصر 

القلوب اسى ولوعة لرحيله املفاجي..
لقد رحل الرضا، وتركنا نسبح يف غمرات الدموع 
غزيرة  ح��ارة  ب��دم��وع  بالنهار  الليل  نوصل  واالس���ى، 

احندرت حزنًا عليه وكمدًا على فراقه..
لقد رحل الرضا وخلف يف القلب ندوبًا لن يتمكن 
أسى  ت��زول،  لن  عميقة  وجروحًا  حموها،  من  الزمن 

على رحيله..
رحل السّيد الرضا، وقبل ان يرحل بسويعات 
ترك وصية كتبها على ظهر ظرف كان من املقرر ان 

يسلمه الحد اقربائه يف الصباح..
وصية مااعظمها من وصية..

كانت الغاية يف االختصار..
اراد ان تقضى مجيع صلواته وصيامه، وهو الذي 

مل تفته صالة واحدة والصيام واحد..
واراد ان حيذف من اشرطته مامل يتفق مع الشرع، 

وهو الذي مل يبتعد يومًا أمنلًة عن جادة الشرع..
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In the grand scheme of things, 
rare are those men who die with 

a legacy that lasts longer than the burial 
service. Few and far between are those 
who leave their mark within a short span 
of time. Even more scarce are those 
who retire from this world leaving such 
a powerful impression on those around 
them that their reminiscence verges on 
timelessness. It is precisely such rare 
commodities that bequeath a burning 
sorrow in the hearts of a wide circle of 
friends and acquaintances. 

‘Sayed Redha’ was one of these men 
who was not to be had for love or money. 
At least that’s the impression one could 
visibly grasp in over 10 thousand crying 
and lamenting mourners who took part 
in his funeral procession - a big crowd 
even when compared to his peers.

I received a rude awakening on 
Monday June 2nd, 2008, with news of 
his death. In a gesture resembling that 
of millions of people who had known 
him in person or through his lectures 
which aired on 3 television channels 

that spanned 5 satellites and reached 
half the world, just like them I couldn’t 
believe it at first. “What?!” was the only 
thing I could shout at the caller on the 
other end of the line. For a few seconds 
I browsed through my memory looking 
for alternate candidates whose name 
was ‘Sayed Redha’, trying in despera-
tion to discount the possibility of the 
deceased being the Sayed Redha I’ve 
known, respected, and admired for 
years. A few minutes later and as the 
confirmations followed, “Sayed Redha 
Shirazi.. Yes, him..” I had no choice but 
to concede defeat in the face of hard, 
painful reality. 

“Tender” was how someone once 
described him. The softness of his 
speech, the genuineness of his smile, 
the sincerity of his demeanor, and the 
undivided attention he offered those ad-
dressing him. He greeted kids playing 
on the side while he walked. He treated 
everyone, anyone, with such an exag-
gerated level of respect to the extent 
that he almost gave people an inflated 
sense of self-perception. Being in his 

presence made you 
feel important, al-
most unique and ex-
ceptional. 

He was pure 
in every sense of 
the word. In fact, 
if there is to be a 
definition of purity 
among the sinful 
mortals, it has to be 
someone like him. 
He had such an en-
chanting personal-
ity that he virtually 
had no enemies. He 
was able to win the 
hearts and minds 
through his ‘tender’ 
touch. He personi-
fied the narration 
by Imam Ali: “I am 
amazed at the one 

who attempts to win people’s respect 
with his money, as to why he doesn’t try 
to win their hearts with his manners”. 

There are those who make your 
iron shreds stick up as soon as you en-
ter their magnetic field. Sayed Redha 
was one of those men. Though his life 
expired after a mere 49 years since he 
laid his eyes on this world, he left such 
a powerful impact that an estimated 1 
million showed up to pay their respects 
at his second funeral when his body was 
taken across the border to Iraq. This 
time, entire cities en route turned up to 
bid Sayed Redha farewell. By the time 
the procession reached Karbala literally 
hundreds of thousands were anxiously 
waiting to greet the casket which bore a 
familiar picture; that of the Sayed smil-
ing. People were recalling the tragedy 
of Imam Hussein, a common way of 
channeling their sorrow to the greatest 
one of all and a loophole to allow the 
expression of grief to the maximum ex-
tent. people cried, screamed, and beat 
their chests in anguish as if to say “what 
a loss it is to see you leave during these 
challenging times”. Challenging they 
are, and a great loss it certainly was. 

“Allah Akbar!” I recall telling a 
friend while directing the live broadcast 
of the funeral on the Ahlulbayt Satellite 
Channel which had declared Special 

By: Sayed Mahdi Almodarresi

The Tender Touch



48

ǻƹƗƸǾǂǩƗ ƘǉƷ ƴǮƮǭ ƴǾƾǩƗ ŻƗ ƞǽƋ ƴǾǖƾǩƗ ƴǾǢǞǩƗ ǧƗǸǡƗ ǰǭ
إذا  التقّدم  على  تعاىل  اهلل  بإذن  ق��ادرون  فإننا  نتمّكن،  ال  إنا  أحد  يقولّن  ال   

مّشرنا عن سواعد اجلّد وتوّكلنا على اهلل وتفّرغ بعضنا للتخّصص فيها.
 التبعية الثقافية هي أخطر أنواع التبعية، ألّنها تنبع من الداخل، فإّن التبعية 
املفروضة من اخلارج أمدها قصري يف العادة، يف حني أّن التبعية إذا نبعت من 
الداخل وحتّول الفرد إىل مستعَبد مبحض إرادته، فهذه العبودية ستكون طويلة 

ورمبا أبدية.
 أعظم من كل النعم يف اآلخرة شعور املؤمن برضا اهلل تعاىل عنه.

 جيب أن نستثمر هذه األعوام القليلة املتبقية من أعمارنا يف هذه الدنيا، واليت 
ال تشكل إال جزًء صغريًا ضئياًل من أعمارنا احلقيقية، فما أقصر الفرتة القصرية 

اليت نقضيها يف هذه احلياة.
باملعرفة  ال��ف��راغ  ه��ذا  ميأل  مل  ف��إذا  الغيب،  ملعرفة  فطريًا  مياًل  للبشر  إن   

الصحيحة مألته اخلرافة واألباطيل.
 البيت الذي ال توقعات فيه بيت سعيد، واجملتمع الذي ال توقعات فيه جمتمع 
سعيد، فالتوقعات من املناشئ املهمة للمشاكل واخلالفات العائلية وهي أيضًا من 

مناشئ النزاعات واحلروب الدولية.
 بعد أيام قالئل ال يبقى أّي منا على قيد احلياة وتذهب كل أموالنا، وال تبقى 
منا إاّل األعمال الصاحلة، فلنبادر إىل اإلكثار منها، ومنها املشاركة يف جمالس 

.وشعائر أبي عبد اهلل احلسني

Coverage of the event since the death 
announcement. “Despite his humble 
conduct and his unassuming personali-
ty, just look at how God wanted for this 
man to be glorified”. Indeed he received 
a welcome which was fit for a king. 

Sayed Redha was born in the holy 
city of Karbala and was finally laid to 
rest at his birth place, but between the 
two brief stopovers he set foot in many 
countries lecturing, teaching, and in-
spiring many. Just how he was so suc-
cessful is, in my opinion, the result of 
a combination of factors; absolute sin-
cerity, uncompromising determination, 
and gripping manners that one could 
not help but feel enthralled by. Above 
all, however, it was his relentless thirst 
for knowledge and his high scholarly 
standing which laid at the root of all 
other characteristics that made Sayed 
Redha what he was. His nephew recalls 
seeing him in a dream. He asked the 
Sayed what he thought was the most 
beneficial thing in the afterlife. He said: 
"The best thing you could have when 
you come into this world is snippets 
of knowledge from the Kafi (the flag-
ship Shia book comprising a collection 
of authentic quotes and teachings by 
the holy Prophet and his immaculate 
Household)". He then stresses the im-
mense significance of learning about 
the words of the infallible Imams as 
much as possible and says that he now 
- after his death - studies that book. Sur-
prised as to how a scholar of his caliber 
needs to study, his nephew awaits an 
explanation. Sayed Redha: "I have been 
allowed to study the book under the tu-
telage of Imam Hussein himself for two 
sessions per week, but had I spent more 
time studying the words and teachings 

of the Ahlulbayt I would have received 
the honor of attending the Imam's class-
es every day of the week". It seems 
that even after his death, Sayed Redha 
insists on guiding us to the unadulter-
ated truth, knowledge from its celestial 
source; the Holy Ahlulbayt. 

His knowledge and, in turn, his hu-
mility became like a light in the dark 
attracting everyone towards it. Perhaps 
this is why some individuals went as far 
as claiming he had character traits re-
sembling those of the infallible leaders. 
Obviously for anyone with even a me-
diocre understanding of the Imams, this 
cannot be true as we have been warned 
time and again that “No one is to be 
equated to the Household of Moham-
mad”. However, what I can say with cer-
tainty is that while he was by no means 
infallible, he was one of the few people 
who tried as hard as they possibly could 
to follow the Imams’ footsteps and was 
humble enough to acknowledge and 
rectify mistakes when they occurred. 
His last will asks his relatives to “revise 
recorded lectures and remove errors in 
accordance with the laws of jurispru-
dence”. In other words, he has stepped 
up to recognize his imperfect nature and 
wants any statement which contradicts 
the Word of Allah to be edited from his 
intellectual inheritance, lest anyone be 
misled by any potential errors. 

In the end, what counts towards 
the legacy of a man is his deeds and 
demeanor. This is why total strangers 
showed up at his memorial which lasted 
7 days and was held simultaneously in 
5 continents. Each one had a story to 
tell of how he was touched by Sayed 
Redha. So it came as no surprise to see 

his close relatives with red eyes all the 
time. I couldn’t resist crying having 
known him and listened to his lectures 
for over 10 years. But neither my tears, 
nor my praises can avail Sayed Redha 
now that he lies underneath. He doesn’t 
need what I can offer. He has every-
thing he will ever stand in need right 
there with him because he spent his en-
tire time on this earth making deposits 
into his eternal account and now is the 
time to cash those deposits. His broth-
er-in-law saw him in a dream in which 
he described his last few moments. He 
states that I was approached by 2 men 
who looked eerily dreadful. Suddenly a 
very pleasant-mannered man appeared 
wearing a bright white garb. He said “I 
am Imam Hussein.. Fear not, for I am 
here for you..”. 

I am by no means a judge of people’s 
fates but I think having the Master of 
the Youth of Paradise; Imam Hussein 
lend you his full support at the time of 
death tells a great deal about who you 
are, and where you are going to go. 

Ayatollah Sayed Redha, congratu-
lations! Enjoy the fruits of your toil in 
the company of Ahlulbayt (May God's 
Peace and Everlasting Blessings Be 
Upon them). 

Sayed Mahdi Almodarresi
July the 8th, 2008
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The statement of Grand 
Ayatollah Sayed Sadiq Al-
Shirazi on the passing of 
Ayatollah Sayed Moham-
mad Redha Al-Shirazi, may 
Allah elevate his status

On the occasion of the passing 
of the scholar of Ahlul-Bayt, 

peace be upon them, our beloved Aya-
tollah Sayed Mohammad Redha Al-
Shirazi, grand Ayatollah Sayed Sadiq 
Al-Shirazi made a statement among a 
group of scholars and believers who 

came from Iraq, Syria and the Gulf 
countries to offer their condolences. 
The speech was made at his residence 
in the holy city of Qom on Monday 
morning, 27 Jumada 1, 1429 AH.

Here’s the text of the speech:

To Allah we belong and to Him we 
shall return

I seek refuge in Allah, the All-Hear-
ing, the Omniscient, from the cursed 
devil

In the name of Allah, the Compas-
sionate, the Merciful

We are once again commemorating 
the martyrdom of our great leader Fa-
tima Al-Zahra, may the peace of God 
be upon her. In doing so, we learn to be 
patient through the tragedies and tribu-
lations that befell her. We ask Allah to 
give us all the full reward of those who 
are patient. We ask Allah to not reduce 
the reward He has prepared for those 
who have been inflicted with a tragedy 
due to a word they said or thought they 
had which goes against the will of God. 
We come to learn from Ahlul-Bayt, 
peace be upon them, as they teach us to 
surrender to and accept what God has 
willed for us.

I extend my greatest gratitude to all 
of you who have travelled and come 
here to console us. I thank all of those 
who came from outside Iran, or from 
various cities in Iran, or from the holy 
city of Qom. I thank you all.

On this occasion, I have two state-
ments to make:

The first is regarding this great and 
blessed one whom we have lost. He is 
indeed in bliss now.

The second concerns us who are fol-
lowing the same path.

As for the blessed one whom we 
have lost, I lived with him since his 
birth and never did I see anything from 
him which does not fit those whom the 
holy Qur’an, along with the narrations 
of the Prophet and Imams, peace be 
upon them, describe as “those who be-
lieve and do good.”

When the messenger of Allah, peace 
be upon him, said, “I leave amongst you 
the book of Allah and my progeny,” a 
natural question arose: Is not the Qur’an 
the book of Allah which contains the 
laws of Allah, so what is the need for 

the Prophet’s progeny?
There is more than one answer to 

this question. One answer is that human 
beings, on their journey to guidance, 
need two things: a book and a physi-
cal demonstration or illustration of the 
book.

When Allah says in His book “those 
who believe and do good,” we under-
stand what it means. However, in or-
der for people to be guided they need a 
demonstration of belief and good deeds. 
After the holy Prophet, peace be upon 
him, the embodiment of Allah’s book 
was Imam Ali and Fatima Al-Zahra, 
peace be upon them and their progeny. 
Both of them played an important role 
in demonstrating the teachings of the 
holy Qur’an. After them, the role mod-
els were the eleven Imams from their 
progeny, peace be upon them all. To-
day, we are living in the presence of 
our master and hidden leader Imam Al-
Mahdi, peace be upon him and may Al-
lah hasten his reappearance. All of them 
were true and comprehensive examples 
who served as pretexts for those who 
practiced what they taught and against 
those who abandoned their teachings.

My brother in knowledge and my 
nephew in blood, Ayatollah Al-Sayed 
Mohammad Redha Al-Shirazi, may Al-
lah shower his soul with His mercy, had 
a very visible trait and characteristic. 
Probably I was the one who most saw 
this trait in him, and anyone who lived 
with him or even saw him for half an 
hour saw this trait in him as well. He 
personally embodied the true and righ-
teous Muslim individual through his 
words and lifestyle, through his sight 
and listening, his calling onto others 
and heeding their call. Such people who 
have these traits are rarely found, espe-
cially during our time. Whoever was 
closer to him knew very well how he, 
may Allah shower his soul with mercy, 
was a representation of faith and good 
deeds. How wonderful did he prepare 
himself throughout his life for such a 
day. 

I believe even those who grew up 
with him when he was a child and when 
he went to first and second grade at 
the Qur’an School of Memorization in 
Karbala—which was founded by my 
late big brother Grand Ayatollah Al-
Sayed Muhammad Al-Shirazi, may Al-
lah elevate his rank—did not have the 
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slightest bad impression of him. I don’t 
believe they carried a negative image of 
him even a single time. This is how I 
feel.

He was my hope for the future of 
Islam.

He was my hope to lead the way af-
ter me.

There is no God but Allah.
However, Allah willed for him and 

for us. No one can change the will of 
God, and we are pleased with what He 
has willed and predestined.

As for us who are still living in this 
world—in this very low world, low in 
every sense of the word, and one sense 
of it is what we are witnessing now—
the best piece of advice for us is a state-
ment made by Imam Ali, peace be upon 
him, in which he states,

“And for them to be a lesson is better 
than for them to be a source of pride.”

What I mentioned about this great 
and blessed one whom we have lost 
is a source of pride. As for the lesson 
which he gave us, I told his dear and 
respected brothers, who are my hope as 
well, that our dear and precious lost one 
left many things which are to be proud 
of. Not only for them as his brothers, 
but for all his friends and those who 
saw him even for half an hour, they all 
have memories of him which they are 
proud of. However, what is more right 
than being proud is to learn from him 
and see his departure as a lesson.

(Addressing the audience):
You, each and every one of you, 

you elders and youth who lived with 
him, try to take him as a role model and 
guide for you. Without a doubt, your 
first guide is the fourteen infallible 
leaders of Ahlul-Bayt, peace be upon 
them, but who represents the Ahlul-
Bayt, peace be upon them?

The blessed one whom we have lost 
represented them, therefore, take him 
as an exemplar. Take him as a leader. 
He used to represent them, with the ex-
ception of him not having that divine 
infallibility which Allah exclusively 
bestowed Ahlul-Bayt with.

Without a doubt, he was at the high-
est level of being just and upright; thus, 
make an endeavor to be just as well. He 
was at a very high level of exhibiting 
the finest mannerism and ethics—with 
his friends and foes, with his close ones 

and strangers, with those who were 
humble to him and those who were ar-
rogant. Try to apply to yourselves these 
impressions you have of him. He was 
an excellent example of the one who 
would take advantage of small oppor-
tunities in life, let alone the major ones. 
So try to advantage of the opportunities 
that exist in the world. The world is an 
opportunity that can end in an instant 
and for good, so take advantage of it 
and don’t waste it.

From this perspective (being an 
opportunity for the human being to 
achieve completion), the world is a 
very good place, provided that the hu-
man being takes advantage of it. Those 
who succeeded, where did they suc-
ceed, and from what did they take ad-
vantage? They succeeded in this world 
and they made use of this life—just as 
our dear lost one did.

Imam Al-Kadhem, peace be upon 
him, states, “Indeed, it is a determina-
tion.” He stresses that only through de-
termination one can achieve success. If 
you are determined, you will certainly 
succeed. Thus, be determined to learn 
from the encounters you had with our 
blessed lost one to apply them to your 
personal life.

Indeed he lived a blissful life. 
Amongst the things that he lived was 
this hadith which states, “A believer’s 
self is burdened by himself, and the 
people are relieved from him.” He lived 
this hadith by applying it to his life and 
actions, during a time when seldom one 
practices this hadith. Yes indeed, our 
beloved lost one was a good example 
of this holy hadith, so you also attempt 
to become a good example of it. Never 
burden others for your own sake. Do 
not even equate others with yourselves 
in terms of burdening them. Actually, 
burden yourselves to relieve others in 
all matters, even in minor things.

I used to remember before and I 
frequently remember today that he, 
may Allah elevate his status, used to re-
semble his grandfather Grand Ayatol-
lah Al-Sayed Mirza Mahdi Al-Shirazi, 
may Allah elevate his status. I lived 
with my father nearly twenty years—
the last years of his blessed life. He 
suffered from various illnesses, and 
due to his old age and illnesses, he was 
consumed with weakness. However, 
even so I don’t remember he told me, 

even a single time, “Bring me water.” 
He would go so far to this extent so he 
would not burden others. Sometimes he 
definitely needed water and would not 
be able to stand up, but he would still 
endure difficulty and relieve others to 
this extent. I am not saying this out of 
pride, for he had his sources of pride, 
but let us learn from such figures, for 
they serve as live examples of Ahlul-
Bayt, peace be upon them.

I vividly remember once he had to 
go up the stairs but he couldn’t. He suf-
fered from his leg and experienced se-
vere pain, so he would lean on the walls 
to his two sides and strain on one leg 
to lift the other. So I approached him 
and told him, “Give your hand so it be-
comes easier for you to go up.” He said 
leave me, I will try as much as I can 
to drag myself. If I became completely 
unable to proceed, I will seek your help. 
So he would go up two or three stairs, 
then he would no longer be able to con-
tinue so he would give me his hand. Af-
ter climbing one or two stairs, he would 
again pull his hand back so as not to 
burden me.

Allah states, “There was in the mes-
senger of Allah a perfect exemplar for 
you.” However, we did not see the mes-
senger of Allah, peace be upon him, al-
though his history is amongst us, and it 
serves as a pretext for those who work, 
and against those who do not. We also 
did not see Imam Ali, Fatima Al-Zahra, 
Imam Al-Hassan, or Imam Al-Hussain, 
peace be upon them all. But the likes 
of such people were a representation 
of Ahlul-Bayt. The human being re-
quires a live example, for it is some-
times more effective than sayings and 
history. Amongst the clear and visible 
characteristics that the late Ayatollah 
Al-Sayed Mohammad Redha Al-Shi-
razi exhibited was that “his self was 
burdened by himself, and the people 
were in relief from him.”

I ask the Almighty Allah to accept 
everyone’s deeds—everyone according 
to his/her intention, action, effort and 
struggle. May He allow us all to fol-
low righteous leaders in every aspect 
of our lives so that we all achieve suc-
cess when we depart this world. And 
may the peace and blessings of Allah 
be on our master Muhammad and his 
pure progeny.   
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