ال��ح��م��د هلل ال���ذي يجيبنا ح��ي��ن ن��ن��ادي��ه وال�����ص�لاة
وال�������س�ل�ام ع��ل��ى خ���ات���م ر���س��ل��ه م��ح��م��د و ع��ل��ى �آل���ه
الطيبين الطاهرين �سيما بقية اهلل في الأر�ضين
�سيدنا وموالنا �إمام الع�صر (عجل اهلل تعالى فرجه ال�شريف)
واللعنة على �أعدائه و�أعدائهم �أجمعين.
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النفحات

مجلة دينية مرجعية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية
تعنى بن�شر �أفكار و�آراء وتوجيهات المرجع الديني الكبير
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازيK

ك�����ت�����ب���� :س���م���اح���ة �آي���������ة اهلل
ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ك��رمي احل��ائ��ري

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني
حممد و�آله الطيبني الطاهرين واللعن الدائم على �أعدائهم �أجمعني.
وبعد هذه �أيام يفوح منها �أريج احل�سني وتت�ضوع الليايل بذكراه بعبق
ن�سيم لي�س له مثيل ،كيف ال يكون كذلك وقد قال ر�سول اهلل :احل�سن
واحل�سني ريحانتاي من الدنيا ،فر�سول اهلل ي�شمه ويرتاح �إليه.
يالها من �أيام ت�ستقبل كربال حيث وفد احل�سني و�أهل بيته و�أن�صاره
ر�ضوان اهلل عليهم من �أر�ض الوحي والر�سالة �إىل �أر�ض كربالء �أر�ض ال�شهادة
والتفاين واحلب الإلهي� ،أر�ض ميكن باحل�سني �أن تتفاخر على العر�ش واللوح
والقلم وما اللوح والقلم �إال وقد ت�شرف باحل�سني يف �أول خلقه حيث ورد
يف احلديث �أول ما جرى به على اللوح القلم قتل احل�سني ،وكيف ال تفوق
العر�ش ومالئكة العر�ش و هي تت�شرف مبن نزل فيها؟ كيف ال وتكون كذلك و
زائر احل�سني� إذا �أتاه يكون فوق العر�ش كما ورد :من زار احل�سني
يف كربالء كان كمن زار اهلل يف عر�شه ،فياله من معراج لي�س فوقه معراج
لذا يتمنى الأنبياء ويدعون اهلل يف عاملهم عامل الباطن وال�سماء والعلو
والرفعة يدعون اهلل �أن يرزقهم زيارة احل�سني وما من ملك يف ال�سماء
�إال وي�س�أل اهلل زيارة احل�سني وكل تلك الأرواح ال�شريفة العالية تنزل
برفقة �سيدها وموالها تت�شرف باحل�ضور مع �سيد الأنبياء واملر�سلني� إىل
زيارة �أبي عبداهلل ،فكربالء رمز الوفاء ،رمز الإخاء ،رمز العروج ،رمز
ال�شهادة ،رمز العلو ،رمز التقى رمز املحبة ،رمز الوالء ،رمز التفاين ،رمز
اخلري كله فلذا ح�شد الأئمة الطاهرون لزيارة احل�سني ول�شعائره

كما قام على خطاهم العلماء الأعالم لت�شييد ال�شعائر �أكرث وت�أكيد دورها
على تربية النفو�س وجعلها على منهاج ال�شريعة وطريقة �سيد ال�شهداء
ممن �أكد على ذلك �سيدنا و�أ�ستاذنا ومربينا �آية اهلل
يف النهو�ض بواقع الأمةّ ،
العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي يف املنا�سبات الكثرية.
ومن هنا قال الإمام ال�صادق يف زيارة جدّه م�ؤكد ًا ارتباط النفو�س
به حتى يف اجلانب العقدي� :إرادة الرب يف مقادير �أموره تهبط �إليكم وت�صدر
من بيوتكم وهي البيوت التي (�أذن اهلل �أن ترفع ويذكر فيها ا�سمه ي�سبح
له فيها بالغدو والآ�صال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل و�أقام
ال�صالة) ولربط هذه املعاين ب�أبي عبداهلل نقول� :أ�شهد �أنك قد �أقمت
ال�صالة و�أتيت الزكاة و�أمرت باملعروف ونهيت عن املنكر و�أطعت اهلل ور�سوله
حتى �أتاك اليقني.
وه��اه��ي ك��ل ال�شريعة مبعانيها جت�سدت يف ك��رب�لاء وج�سدها �سيد
ال�شهداء� سيد �شباب �أهل اجلنة ومن بحياته حيث قلوب �شيعته التي
تتوافد لزيارته بنفو�س �سخية �أبية علية ر�ضية مر�ضية �شهمة �شجاعة تتفانى
بخدمة �سيد ال�شهداء وزواره وتقدم كل غال ونفي�س بالأرواح والنفو�س
فقد �أخذت ال�شيعة هذه الهمة منه كما حكي عن ل�سانه:
تركت اخللق ط��را يف هواكا
فلو قطعتني يف احل��ب �إرب��ا

و�أي��ت��م��ت ال��ع��ي��ال لكي �أراك���ا
مل��ا ح��ن ال���ف����ؤاد �إىل �سواكا

محاضرات

املرجع ال�شريازي:

ال�شعائر احل�سينية �شعائر اهلل
حمرم احلرام ,وذكرى امل�صيبة الفجيعة يف
على �أعتاب حلول �شهر ّ
ا�ست�شهاد الإمام احل�سني ,وكال�سنوات ال�سابقة� ,ألقى املرجع الديني
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي كلمة
املكرم
ق ّيمة بوفود العلماء والف�ضالء واملب ّلغني ,الذين وفدوا على بيته ّ
مبدينة قم املقدّ �سة ,يوم الأربعاء املوافق لل�ساد�س والع�شرين من �شهر
احلجة احلرام  1432للهجرة ,لال�ستفادة من توجيهات �سماحته
ذي ّ
يخ�ص الق�ضية احل�سينية املقدّ �سة.
فيما ّ
ا�سته ّل �سماحته كلمته بذكر مقطع من خطبة الإمام احل�سني التي خطبها
بالنا�س عند دخوله �أر���ض كربالء يف اليوم الثاين من حم�� ّرم احل��رام �سنة 61
للهجرة ,وهو قوله( :النا�س عبيد الدنيا والدين لعق على �أل�سنتهم يحوطونه
ما د ّرت معائ�شهم) ,وقال:
�إن كلمة (النا�س) يف قول الإمام هو لفظ عام� ,أي ينطبق على النا�س ك ّلهم,
�إ ّال املع�صوم .ففي الواقع �إن طبيعة النا�س هي دائم ًا بخالف ما فطروا عليه,
فحب الدنيا وعبادة الدنيا هي حال �أكرث
وهذه ق�ضيه خارجية كما يقول العلماءّ ,
النا�س �إ ّال ما ا�ستثني منهم ,وهم ق ّلة قليلة .ونقر�أ يف القر�آن قوله تعاىلَ  :ع ْبدًا
ممَّ ْ ُلو ًكا َّال َي ْق ِد ُر َع َلى َ�ش ْي ٍء .وه�ؤالء النا�س �إن تك ّلموا عن الدين ,ف�إنهم ال يتك ّلمون
حر�ص ًا عليه وح ّب ًا به وله ,بل لأجل م�صاحلهم الدنيوية ومنافعهم ال�شخ�صية.
فالدين عندهم و�سيلة لتح�صيل املكا�سب الدنيوية لي�س �إ ّال .فهم �إن �أح�سوا باخلطر
على دنياهم تراهم يرتكون الدين ويبتعدون عنه .فمعاوية وابنه يزيد وعمر بن
�سعد كانوا يتظاهرون ويتك ّلمون بالدين ,ولكنهم عندما كانوا يح�سون باخلطر على
م�صاحلهم الدنيوية كانوا يرتكبون �أكرب املح ّرمات ,ومنها جرمية قتلهم الإمام
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احل�سني .ففي كربالء �أمر ابن �سعد باحلرب �ضد الإمام احل�سني بقوله:
ياخيل اهلل اركبي .فهل هذه الت�ص ّرفات من الدين؟
كال و�ألف كال.
وقال �سماحته :كتب الع ّ
المة املجل�سي� أنه عندما و�صل الإمام احل�سني
�أر�ض كربالء كان معه قرابة (� )1500شخ�ص وكانوا ي�أمتون بالإمام يف ال�صالة,
وكانوا يقدّ�سونه ويق ّبلون يديه الطاهرتني ,ولكنهم عندما ر�أوا �أنهم �أمام اختبار
�صعب تركوا الإم��ام ومل يبق معه �إ ّال القليل منهم .ومما يبعث على اال�ستغراب
والعجب ان ا�ؤلئك الذين تركوا الإمام كانوا هم الذين يبكون على غربة الإمام
وبقائه وحيد ًا وبال نا�صر يف معركة الطف!
ويف جانب �آخر من كلمته الق ّيمة ,قال �سماحته :نحن على �أعتاب �شهري حم ّرم
و�صفر ,ونحن �أم��ام امتحان �صعب� ,أي االمتحان يف �إحياء الق�ضية وال�شعائر
ونتو�سل �إليه
احل�سينة املقدّ�سة ,فيجب �أن نطلب العون واملدد من اهلل تبارك وتعاىل ّ
ب�أهل البيت كي ندخل هذا االمتحان بعزم قوي و�إرادة قوية ,وننجح فيه .ففي
الع�صور ال�سابقة� ,أي يف ع�صر �سلطة الأمويني ,والعبا�سيني ,والعثمانيني ,وغريهم
من احل ّكام امل�ستبدّين ّ
والطغاة ,امتُحن الكثري من امل�ؤمنني يف �سبيل �أهل البيت
والإم��ام احل�سني ,فرتكوا �أهليهم ,وهجروا �أوطانهم ,وتغ ّربوا يف البلدان
ل�سنني طويلة ,وبع�ضهم ق�ضى نحبه يف بالد الغربة ,ومنهم عطية الذي كان عامل ًا
ومف�سر ًا للقر�آن و�صاحب جابر بن عبداهلل الأن�صاري .فب�سبب روايته عن الإمام
ّ
احلجاج الثقفي ,فف ّر عطية �إىل بالد فار�س ,ولكنه مل
�أمري امل�ؤمنني ,طارده ّ
احلجاج ,ف�أمر الأخري بنتف �شعر حما�سن عطية
ي�سلم ,حيث قب�ض عليه جالوزة ّ
الذي كان نحيف ًا و�ضعيف البدن ,وجلدوه بال�سياط �أربعمائة جلدة .فكم من �أمثال
عطية امتحنوا وابتلوا وجنحوا يف مثل هذا االمتحان؟

محاضرات

فال تخدع ّنكم الأقاويل
و�أ ّك��د �سماحته� :إن �أهل البيت هم املالك يف كل �شيء ,فيجب �أن منتثل البيت ي�أمرون النا�س بعدم املباالة بهذه الت�ص ّرفات الإجرامية من احل ّكام,
لهم ولأقوالهم و�أفعالهم وتقريراتهم ,فهم :املتقدّم لهم مارق ,واملت� ّأخر عنهم وي�ؤكدّون اال�ستمرار يف زيارة الإمام احل�سني وموا�صلتها.
وذكر �سماحته �آراء العلماء من ال�سلف ال�صالح بهذا ال�صدد وقال� :إن العال ّمة
زاهق ,والالزم لهم الحق.
�إذ ًا يجب علينا �أن نقتدي ب�سرية وطريقة �أهل البيت قدر ما ن�ستطيع ,املجل�سي و�أبيه ر�ضوان اهلل تعاىل عليهما �أوجبا ذات مرة زيارة الإمام احل�سني.
كال�شيخ املفيد الذي و�صفه موالنا الإمام �صاحب الع�صر والزمان يف ويكفي يف �أهمية زيارة الإمام احل�سني� أن الع ّالمة الأميني يف حا�شيته
على الكامل يف الزيارات ذكر بقوله� :إن امل�سافر �إىل زيارة الإمام احل�سني� إذا
توقيعه ال�شريف الذي خرج �إليه بقوله :النا�صر للحق ,والداعي �إليه.
وتط ّرق املرجع ال�شريازي يف كلمته �إىل بيان معنى �شعائر اهلل تعاىل وذكر تي ّقن ب�أنه �س ُيقتل ,ف�سفره جائز.
نعم� ,إن قوله تعاىلَ  :و َال ُت ْل ُقو ْا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم ِ�إلىَ ال َّت ْه ُل َك ِة ,هو لفظ عام ,و�أما
احلج ,و�أن كل ما
م�صداق من م�صاديق ذلك ,وهو تقدمي الأ�ضاحي يف منا�سك ّ
ال��ذه��اب �إىل زي����ارة الإم����ام احل�سني
�أمر به اهلل تعاىل فهو من �شعائر اهلل ,وقال� :إن
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كل ما يرتبط بق�ضية الإمام �سيد ال�شهداء
ن�ص خا�ص
فقد ا�ستثني من ذل��ك ,ل���ورود ّ
فهي من �شعائر اهلل تعاىل .فاهلل ا�ستثنى الإم�����ام ال�صادق ت��ق��ع ع��ل��ى �أع��ن��اق��ن��ا
خم�ص�ص .وعلى ه��ذا� ,إذا ع ّد عرف ًا الأمر
ّ
الإم��ام احل�سني ,وجعل له خ�صائ�ص مل م�س�ؤولية تبيان احلقائق لعموم الب�شرية ،ال��ف�لاين ب���أن��ه ج��زء م��ن الق�ضية احل�سينة
ومرتبط بها ,فهو من ال�شعائر احل�سينية,
يجعلها لباقي املع�صومني ,كما �أن كل وم�����س��ؤول��ي��ة ت��ع��ري��ف ال��ن��ا���س ب��واج��ب��ه��م
الروايات التي و�صلتنا من �أهل البيت ت�ؤ ّكد:
وبالنتيجة هو من �شعائر اهلل تعاىل .وال يحتاج
�إن ال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة كلها هي �شعائر اهلل تعاىل .وهذا �أمر ال يرتاب فيه مراجعة الفقهاء واال�ستف�سار منهم حول الأمر الفالين من ال�شعائر احل�سينية ب�أنه
�أي عامل وفقيه ,بل حتى من له باع قليل يف العلم.
م�ستحب.
م�ستحب ,لأنه �إذا �صار املو�ضوع من �شعائر اهلل عرف ًا ,فهو
هل هو جائز �أو
ّ
ّ
و�أ�ضاف �سماحته :تذكر الكثري من امل�صادر والروايات� :إن الذهاب لزيارة الإمام
وح�� ّذر �سماحته بقوله :ال تخدع ّنكم �أق���وال الذين ي�� ّدع��ون ال��دي��ن ,وي�سعون
احلجاج ,وهارون ,واملتو ّكل و�أمثالهم ,كان بكلماتهم املع�سولة �إىل انحراف املجتمع .فراجعوا التاريخ واق��ر�أوه لتعرفوا �أن
احل�سني يف الأزمنة ال�سالفة ,كزمن ّ
م�صداق ًا بارز ًا لإلقاء النف�س يف التهلكة ,ومع ذلك كان �أهل البيت يف تلك خطابات معاوية كانت ال تختلف يف جانب الألفاظ والعبارات عن خطب الإمام
احلجاج كان يبكي ويبتل وجهه بالدموع عندما
الأزمنة ّ
ي�شجعون النا�س على الذهاب �إىل زيارة موالنا �سيد ال�شهداء .فمعظم �أمري امل�ؤمنني .ففي التاريخ �أن ّ
الزائرين يف تلك الأزمنة كانوا يتع ّر�ضون لأنواع التعذيب ,وكانوا ميوتون يف غياهب كان يتك ّلم عن التقوى ,وكان ُيبكي النا�س.
ال�سجون ,وكان املتو ّكل ي�أمر بقطع �أيدي و�أرجل ال��ز ّوار ,ومع ذلك كله كان �أهل
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محاضرات
ومن املخجل �أن �أعداء �أهل البيت تراهم يف قنواتهم الف�ضائية يذكرون
هذه احلالة نف�سها جندها اليوم عند �أعداء �أهل البيت ,بالأخ�ص عند
�أع��داء الإم��ام احل�سني ,ولكن مع فارق ,هو �أن الأع��داء اليوم ي�ستعملون يف املتوكل ب�أنه ,والعياذ باهلل ,مرجع تقليد ,وينقلون عنه الأحكام وامل�سائل ال�شرعية!
ومن امل�ؤ�سف �أنك جتد يف كتاب (البحر ّ
الزخار يف مذاهب علماء الأن�صار)
حربهم وعدائهم للإمام احل�سني� أدوات و�أ�ساليب �أكرث دهاء .ف�أمثال ه�ؤالء
ي�سعون �إىل زلزلة عقائد النا�س برتويجهم لهذه املقولة ,وهي� :إن بنو امية مل مئات الفتاوى يف الأمور ال�شرعية قد نقلت عن املتوكل!
وخ���اط���ب ���س��م��اح��ت��ه احل�����ض��ور
يحاربوا الإمام احل�سني ,ومل
ال�����ك�����رام وق��������ال :ن���ح���ن رج����ال
يك بينهم �شيء �سوى اختالف ر�أي
ال��دي��ن وط��ل ّ
�اب م��در���س��ة الإم���ام
ب�سيط .فهل يتوافق ه��ذا التق ّول
ال�صادق تقع على �أعتاقنا
مع ما ب ّينه موالنا الإم��ام احل�سني
م�س�ؤولية تبيان احلقائق لعموم
للنا�س عند خروجه �إىل العراق,
الب�شرية ,وم�س�ؤولية تعريف النا�س
بقوله( :و�إمن��ا خرجت لطلب
بواجبهم ,و�أن ندعوا بحقّ الإمام
الإ�صالح يف ُا ّمة جدّيُ ,اريد �أن �آمر
احل�سني دائم ًا بالدعاء الذي
باملعروف و�أنهى عن املنكر ,و�أ�سري
دعا به موالنا ر�سول اهلل بحقّ
ب�سرية جدّي و�أبي)؟!
وع��� ّق���ب ���س��م��اح��ت��ه ق���ائ� ً
الإم���ام �أم�ير امل�ؤمنني ,وهو:
ل�ا� :إن
(ال��ل��ه��م وال م��ن واله ,وع���اد من
الإم���ام احل�سني بقيامه كان
عاداه ,وان�صر من ن�صره ,واخذل
ي��ه��دف �إىل ب�سط ال��ع��دال��ة و�أن
من خذله) .وح��ذار من �أن يكون
يكون احلكم على �أ�سا�س حكومة
�أح��د منكم من اخلاذلني للإمام
ر����س���ول اهلل والإم�������ام �أم�ي�ر
احل�سني ,وح�����ذار م���ن �أن
امل�ؤمنني .و�أم��ا معاوية ويزيد
يوهن �أحدكم ما يرتبط بالق�ضية
ف�إنهما ق��د غ�ّيررّ ا وح�� ّرف��ا ,و�أب��دال
احل�سينة املقدّ�سة ,ال �سمح اهلل,
ذلك بالظلم وال��ع��دوان وبارتكاب
ف�ض ًال عن عرقلته لها.
امل��ج��ازر ,وتبعهم يف ذل��ك ح ّكام
و�أردف ���س��م��اح��ت��ه� :إن �شهر
بني العبا�س ,وك��ان حولهم انا�س
حم ّرم و�صفر فر�صة ج ّيدة لهداية
مي��دح��ون��ه��م ومي���دح���ون �أفعالهم
البعيدين وامل��ق��ط��وع�ين ع��ن �أه��ل
بالباطل ,كاملتم ّلقني ال��ذي نعتوا
البيت ,وف���ر����ص���ة لف�ضح
املتو ّكل اخل�� ّم��ار بـ(حميي ال�س ّنة
م�ؤامرات �أعداء �أهل البيت.
ومميت البدعة)!
ف�لا �شك �أن��ه �إذا �أو�صلنا ر�سالة
ذك��ر التاريخ عن كيفية هالك
املتوكل ب�أنه هجموا عليه ّ
وتعاليم �أهل البيت� إىل النا�س
وقطعوه
�إن ال���ذه���اب ل���زي���ارة الإم�����ام احل�سني يف الأزم��ن��ة كما يجب ,فهذا يعني يقين ًا �أننا قد
بال�سيوف �إرب��� ًا �إرب���� ًا ,فوقعت كل
��ج���اج ,وه�����ارون ,وامل��ت��و ّك��ل و�أم��ث��ال��ه��م ,دللناهم على طريق الهدى .فمن
ق��ط��ع��ة م���ن ج�سمه يف �إن�����اء من ال�����س��ال��ف��ة ,ك��زم��ن احل� ّ
ك��ان م�صداق ًا ب����ارز ًا لإل��ق��اء النف�س يف التهلكة ,وم��ع ذلك �أراد منهم احلياة اخلالدة ف�سيتبع
اخلمر.
�أه��ل البيت ,وم��ن يبتعد عن
يكفي يف ال���دالل���ة ع��ل��ى ف�ساد ك���ان �أه���ل البيت يف ت��ل��ك الأزم���ن���ة ي�����ش� ّ�ج��ع��ون النا�س
�أهل البيت ف�إنه يريد الهالك.
امل��ت��وك��ل وتهتكه �أن���ه دع��ا الإم���ام
ع��ل��ى ال���ذه���اب �إىل زي����ارة م��والن��ا �سيد ال�شهداء
�أ���س���أل اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل �أن
الهادي لتناول اخلمر .ومن
ف�ساد املتوكل وجمونه �أنه �صرف  31مليون درهم من بيت مال امل�سلمني يف مرا�سم نكون جميع ًا من النا�صرين ملوالنا الإم��ام احل�سني ولأه��ل البيت الأطهار
الأخيار .و�أ�س�أل اهلل تعاىل لكم بالتوفيق يف خدمة �أهل البيت ,وخدمة مدر�سة
ختان ابنه املعتز!
حق ًا انه من امل�ؤ�سف وامل�ؤمل كثري ًا �أنك جتد �أمثال ابن العربي ي�صف يف كتاب الإمام ال�صادق ,وخدمة الق�ضية الإلهية التي تفي�ض باخللود واحلياة الأبدية
على خدّامها وهي ق�ضية موالنا الإمام �سيد ال�شهداء.
الفتوحات املتوكل ب�أمري امل�ؤمنني!
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من رؤى المرجعية
م�ل�ام���ح ال��ع�����ص��ر ال���راه���ن
يتق ّبلون اخلري �أ�سرع من غريهم.
املرجعية
ؤى
�
ر
من
ومالحمه ت�ش ّكل حتدّي ًا �صارخ ًا
فعن الإم����ام ال�صادق� أن��ه
ق��ال( :عليك ب��الأح��داث ف�إ ّنهم
لل�شباب بالدرجة الأوىل ول�سائر
املعا�صرة وحماية ال�شباب من خماطر الزلل
َ
�أ�سرع �إىل ك ّل خري).
النا�س الآخرين� ،أما نوع التحدّي
�إن ق�ضية ا�صالح ال�شباب لي�ست مهمة ي�سرية ،بل تتط ّلب جهود ًا مك ّثفة البد
فيتم ّثل بو�سائل الغواية التي ينطوي عليها الع�صر ،ال�سيما �أننا نعي�ش ثورة
املعلومات واالت�صال بطريقة مل ي�سبق لها مثيل ،حيث تتاح �أمام ال�شاب �سبل �أن تتح ّلى بالإقناع وال�سال�سة والكيا�سة �أي�ض ًا ،فكلما كان ا�سلوب التوجيه مقنع ًا
االنحراف يف العامل االفرتا�ضي ،الذي بات يحتوي على كل املتناق�ضات التي ورقيق ًا ووا�ضح ًا ،كلما كان تق ّبل ال�شاب له اكرث و�أكرث ،ويف جميع احلاالت ال يجوز
حتتوي على ال�شر واخلري يف �آن واحد ،لهذا �أ�صبحت حاالت التح�صني وحماية التخ ّلي عن ال�شاب ،حتى لو �أظهر نوع ًا من عدم القناعة �أو التف ّهم ،مبعنى ينبغي
موا�صلة حماوالت الإ�صالح مرار ًا وتكرار ًا ،حتى ن�ضمن حت�صني ال�شباب من
ال�شباب من غواية الع�صر �أمر ًا حمتوم ًا.
�شاب يتغيرّ بجملة
(رب ّ
هنا يت�ضاعف العمل من �أجل حماية ال�شباب من االنحراف ،وهذا الأمر يتط ّلب الزلل ،يقول �سماحة املرجع ال�شريازي يف هذا املجالّ :
�شاب �آخر �إىل مئة جل�سة حتى
جهود ًا م�شرتكة ومتن ّوعة ،ال تتو ّقف على املحيط العائلي �أو املدر�سي �أو الإعالمي واحدة ،ولكن لي�س كل ال�شباب هكذا ،فقد يحتاج ّ
و�سواه� ،إنها جهود ينبغي �أن تكون حثيثة وخمل�صة لدرء خماطر الع�صر املعلوماتي يهتدي وي�سري يف طريق ال�صالح ،فهل طول الفرتة واجلهود الالزمة م�س ّوغ للتخ ّلي
عنه ،ك ّال بالطبع .الب ّد من بذل الوقت واجلهد لكال ال�شا ّبني).
يف جانبه ال�سيئ على ال�شباب.
�إن اجلهود التي يبذلها الأبوان مث ًال يف تربية �أوالدهما بالطرق ال�سليمة ،قد ال
يف هذا ال�صدد ،يقول �سماحة املرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
احل�سيني ال�شريازي يف �إحدى حما�ضراته القيمة�( :أ ّما و�ص ّيتي �إىل ال�شباب تكون �سهلة ،وقد تنطوي على متاعب جمة ،لكن يف نهاية املطاف يكون القطاف
ف�أقول لهم :ال تدعوا �أ ّي ًا من ال�شباب ينحرف �إىل طريق الف�ساد� ،إنّ خري من ي�سوق مثمر ًا لهما وناجح ًا وجمزي ًا �أي�ض ًا ،لأن قيمة الولد ال�صالح كبرية ج ّد ًا ،لي�س يف
ال�شباب �صوب اخلري والهداية هو �أمثالهم من ال�شباب) وي�ضيف �سماحته قائ ًال :احلياة الأوىل فح�سب� ،إمنا يف الدار الأخرى �أي�ض ًا ،وقد وردت كثري من الأحاديث
(ما �أكرث احلاالت عرب التاريخ التي �أنقذ �أخ �أخاه �أو �أخته من الف�ساد وال�ضاللة) .ال�شريفة التي ت�ؤكد على �أهمية الرتبية ال�صاحلة للأبناء (الذكور والإن��اث)،
على �أننا يجب �أن ننتهج �سبل الإ�صالح ال�صحيحة يف هذا املجال ،فهناك طرق يقول �سماحة املرجع ال�شريازي بهذا اخل�صو�ص يف حما�ضرته نف�سها�( :إنّ الولد
اخلا�صة ،فكذلك تربية
ميكن �إتاحتها لل�شباب لكي ي�ستد ّلوا بها على مكامن و�سبل امل�سارات املتوازنة ،وهي ال�صالح �أغلى من � ّأي �شيء ،وكما �أنّ لك ّل عمل �صعوباته
ّ
�سبل كثرية ومتعدّدة ،لكن ينبغي اختيار ما هو �أن�سب منها لل�شباب ،مبعني يالئم الأوالد لي�ست مه ّمة ي�سرية ولك ّنها ت�ستحقّ ما يبذل يف �سبيلها ،لأن الولد ال�صالح
ذائقتهم و�أعمارهم وم�ستوياتهم العقلية والفكرية ،لكي ال يذهبوا �إىل البدائل ينفع والديه يف الدنيا ويف الربزخ والقيامة).
اخلاطئة ،لذا ير ّكز �سماحة املرجع ال�شريازي يف هذا امل�ضمار ،على �أهمية الأناة
رمبا يهتدي بع�ض ال�شباب ب�سهولة وي�سر ،ورمبا يعاند �آخرون� ،أو تتعرث حماوالت
واال�ستدالل قائ ًال يف حما�ضرته( :الب ّد من �إنقاذ ال�شباب بالأناة واال�ستدالل من الإ�صالح لهم ،لكن على العموم ،تبقى فطرة ال�شاب على درجة من النقاء تتيح
الطرق املنحرفة و�إر�شادهم �إىل نور �أهل البيت .ويف هذا امل�ضمار يجدر للم�صلح �أن يعيدها �إىل طريق الر�شد ،نعم رمبا نواجه عوائق و�صعوبات يف هذا
بال�شباب �أن يطالعوا ر�سالة الإمام ال�صادق� إىل �شيعته -الواردة يف كتاب امل�ضمار ،وهو �أمر يرتبط بطبيعة النف�س الب�شرية وتركيبتها ،ولي�س فقط بال�شباب
حتف العقول وبحار الأنوار وغريهما -بد ّقة وت�أ ّمل ،و�أن يعملوا بها ،ويكثرّ وها ،وطبائعهم ،لذا يتط ّلب احلال جهود ًا قد تكون ا�ستثنائية �أحيان ًا ،مبعنى البد �أن نبذل
يو ّزعوها على الآخرين).
ما يكفي من اجلهود ،لإ�صالح ال�شاب يف جميع احلاالت وال ينبغي �أن نركن �إىل
وكلنا نتفق على ان عمر ال�شباب يجعله �أكرث حما�سة من غريه ،ورمبا يقوده الي�أ�س والكف عن حماوالت التوجيه والإ�صالح ،لأن الأمر ينطوي على �أمانة ال يجوز
التوجه ،لذا البد من مراعاة هذه النقطة جتاوزها� ،أو عدم االلتزام بها ،لذا يقول �سماحة املرجع ال�شريازي�( :إن لل�شباب
ذلك �إىل حالة من التزمت بالر�أي �أو ّ
بدقة ،عندما نحاول توجيه ال�شاب نحو ال�سبل التي ال ت�ؤدّي به �إىل املزالق ،مبعنى فطرة نقية ،ولكن الب ّد من ال�سعي والبناء حتى نهديهم �إىل الطريق ال�صحيح).
ينبغي �أن نتعامل مع ذهن ال�شاب ونوازعه النف�سية و�سواها ،بطرق �سهلة ومقبولة
و�أخري ًا �إن العمل على ت�صحيح م�سارات ال�شباب وهدايتهم �إىل ال�صواب ،ال
جتعله يندفع �إلينا ويت�شبث بنا ،بد ًال من �أن يته ّرب م ّنا ب�سبب �سوء اال�سلوب مير من دون جزاء ،مع �أن الغاية الأوىل من الإ�صالح ال تكمن يف طلب اجلزاء،
والتعامل وما �شابه ،خا�صة �أن جتربة ال�شاب يف احلياة ال تزال طرية بعد ،لذا بل الهدف هو حتقيق حياة ناجحة للفرد والعائلة واملجتمع عموم ًا ،ومع ذلك يعد
يقول �سماحة املرجع ال�شريازي بهذا اخل�صو�ص( :ليتعامل الآب��اء والأ ّمهات الإ�صالح م�صداق ًا من �أهم م�صاديق الوفاء للر�سول الأكرم ،كما نقر�أ ذلك
�إي�ض ًا بح�سن مع �أبنائهم ،و�أن يكونوا �أ�صدقاء معهم ،ال �أن ي�أمروهم وينهوهم يف قول �سماحة املرجع ال�شريازي( :ال�شك �أن ال�سعي لن�شر ثقافة وتعاليم �أهل
فقط .لي�سعوا يف دعوتهم �إىل مكارم الأخالق عن طريق الكالم اللينّ والق�ص�ص البيت والأخالق النبوية و�إنقاد ال�شباب من املزالق واملهاوي والأخذ ب�أيدهم
أهم م�صاديق الوفاء لر�سول اهلل والعرفان
والأ�ساليب املنا�سبة الأخرى ،وال ين�سوا �أنّ ه�ؤالء الأبناء مل يذوقوا مرارة احلياة نحو اخلري والهداية وال�صالح ُيع ّد من � ّ
ومل يكت�سبوا التجارب بعد ،ولكنهم يف الوقت نف�سه يتمتّعون بفطرة �أنقى و�أنهم بجميله وتوقريه واالعرتاف بحرمته.)
�شبكة النب�أ

.
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بين يدي المرجع

بين يدي
سماحة المرجع
خ�لال األش��ه��ر الماضية استقبل سماحة
المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد صادق

الحسيني الشيرازي

العديد من العلماء

والفضالء والشخصيات العامة والرسمية
إلى جانب جموع من المؤمنين والشباب من
مختلف البلدان اإلسالمية ،وذل��ك في بيته

جمع من م� ّؤ�س�سي وم�س�ؤويل جمعية �سيدنا �أبي الف�ضل العبا�س اخلريية
رحب �سماحته بهم،
للخدمات الطب ّية وال�صح ّية من مدينة �أ�صفهان .وبعد �أن ّ
قدّم املدير التنفيذي للجمعية تقرير ًا خمت�صر ًا عن مراحل تط ّور ومنو اجلمعية
من جلنة �صغرية �إىل جمعية وم�شفى كبري ،و�أهم اخلدمات التي يقدّمها للنا�س
أخ�ص امل�صابني بالأمرا�ض الكلوية.
واملر�ضى ،بال ّ

المكرم بمدينة قم المقدسة ...منها:

فرحب �سماحته بهم ودعا لهم بقبول
جمع من �أتباع �أهل البيت من �سورياّ ،
وترجى ال�ضيوف الكرام من �سماحته �أن يدعو لهم بزوال الغمة
الأعمال والزياراتّ .
التي مت ّر بها حالي ًا �سوريا .فقال �سماحته� :أنا �أدعو اهلل تبارك وتعاىل دائم ًا ب�أن
أخ�ص يف �سوريا ولبنان.
يف ّرج عن امل�ؤمنني وامل�ؤمنات و�أن مينّ عليهم بالعزّة ،بال ّ

جمع من خريجي دورة امل�صطفى للخطابة من مدر�سة الإمام احل�سني

فرحب �سماحته بهم ,ودعا لهم
يف الرو�ضة احل�سينية املقدّ�سة لتعليم اخلطابةّ ،
بالتوفيق والنجاح يف �إحياء �أمر �أهل البيت وال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة.
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ف�ضيلة ال�سيد �أحمد عبداهلل �سامبا رئي�س جمهورية جزر القمر ال�سابق برفقة
ال�سيد �أحمد جنيب املرزوقي �سفري جزر القمر يف العا�صمة الإيرانية طهران،
فرحب �سماحته بال�ضيفني الكرميني.
ّ
وقال ال�سيد �أحمد �سامبا ل�سماحة املرجع ال�شريازي� :إنني وبعد �أن تر ّبيت على
�أيديكم يف هذه الديار ورجوعي �إىل جزر القمر ابتليت بالت�صدّي للحكم يف حكومة
عربية �إ�سالمية �أفريقية ملدّة خم�س �سنوات ،وقبل �أربعة �أ�شهر واحرتام ًا للد�ستور
�س ّلمت احلكم بالطرق ال�شرعية ،ومنذ �أن تخ ّليت عن احلكم بات زمالئي ومن
هم حويل ي�س�ألونني :ماذا �ستفعل الآن؟ فف ّكرت يف نف�سي و�ص ّممت على انه �إن
علي فعله؟
جئت لإيران �أن �ألتقي ب�سماحتكم و�أ�س�ألكم :ماذا يجب ّ

فقال �سماحة املرجع ال�شريازي :خذ من احلكماء للج ّهال ،ومن �أ�صحاب
الرثوات الطائلة للفقراء.
و�أ ّكد� :إن النا�س كلهم يف الدنيا لديهم م�شاكل ،واملهم هو �أن يعزم املرء
على اتّباع قناعاته وترك �شهواته ،يف كل �شيء ،يف احلياة العائلية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية وال�صح ّية ،فهذا هو مقيا�س اهلل تبارك وتعاىل الذي
جعله لعباده ،ومقيا�س القر�آن الكرمي ومقيا�س ر�سول اهلل ،ومقيا�س ر�سل
اهلل جميع ًا.
فقال ال�سيد �سامبا� :أمتنى �أن �أكون ممن يتبع القناعات ويرتك ال�شهوات.

�آية اهلل ال�شيخ علي ال�صايف مدیر وم�س�ؤول مركز دار ال�صادق الثقايف فی
حجة الإ�سالم ال�سيد الطباطبائي جنل املرحوم �آية اهلل
مدينة �أ�صفهان برفقة ّ
ال�سيد عبدالعزيز الطباطبائي ،ور ّكز �سماحته يف حديثه مع ال�ضيفني اجلليلني

عن �أهمية و�إيجابية اال�ستقامة وال�صمود جتاه ال�صعوبات وامل�شاكل التي یتع ّر�ض
لها امل�ؤمن يف �سبيل ن�شر تعاليم �أهل البيت الأطهار.
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�آیة اهلل ال�شیخ دینوري من علماء مدینة تربیز الإيرانية ،وحتدّث مع �سماحة املرجع ال�شريازي ،حول الدرا�سة يف احلوزة وامل�ستجدات يف الفقه.

الكاتب ف�ضیلة الأ�ستاذ ح�سنی كرمی من �سوريا ،و�أ ّكد املرجع ال�شریازي

جمع من طلبة العلوم الدينية من مدينة النجف الأ�شرف ودع��ا �سماحته
لهم بالتوفيق واجل ّد يف تعليم �أحكام الإ�سالم و�أخالقه و�أ�صوله و�آدابه للنا�س،
حجة الإ�سالم وامل�سلمني
أخ�ص يف العراق اجلريح .وبعدها ا�ستمعوا �إیل كلمة ّ
بال ّ
ال�سيد جعفر ال�شريازي.

ز ّوار �أهل البيت الأطهار ,من جمهورية �آذربايجان ,ودعا �سماحته لهم
بقبول الزيارات والطاعات و�أن ت�شملهم رعاية موالنا الإمام الر�ضا واخته
ال�سيدة فاطمة املع�صومة .وبعدها ا�ستمعوا �إىل كلمة جنل �سماحة املرجع
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.
ال�شريازيّ ,

حجة الإ�سالم وامل�سلمني املرحوم ال�شيخ �أبواحل�سني منذر الكاتب الإ�سالمي
ّ
من �إيران ,ور ّكز �سماحة املرجع ال�شريازي يف حديثه معه على بيان �أحكام
الإ�سالم وقوانينه ,بالأخ�ص التي عا�شها النا�س يف زمن دولة النبي الأعظم,
ويف حكومة الإمام �أمري امل�ؤمنني.

يف حدیثه معه �ضرورة و�أهمیة و�أثر بیان ون�شر تعالیم الإ�سالم احلقيقي املتم ّثل
ب�إ�سالم الر�سول امل�صطفی و�آله الأطهار للعاملني �أجمع عرب االبداع واالبتكار
يف ت�ألیفات جمیلة وجدیدة.
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جمع من طلبة العلوم الدينية من مدر�سة الإم��ام الع�سكري من بغداد
مدينة ال�صدر ،فدعا �سماحته لهم بالتوفيق والنجاح ،وبعدها ا�ستمعوا �إىل كلمة

حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي ،حتدّث فيها عن
جنل �سماحته ّ
الوالء لأهل البيت.

جمع من امل�ؤمنات وامل�ؤمنني الن�شطاء يف املجال العلمي والديني والثقايف من
العراق ,ودعا �سماحته لهم بالتوفيق يف �سبيل خدمة الدين و�أهل البيت.

جنل املرحوم �آية اهلل ال�سيد حممد ح�سني امل�صباح املو�سوي يف مدينة
م�شهد املق ّد�سة.

الرادود احلاج جليل الكربالئي ،فدعا �سماحته له بالتوفيق يف �سبيل خدمة
�أهل البيت وال�شعائر احل�سينیة.

حجة الإ���س�لام وامل�سلمني ف�ضيلة ال�سيد عبداحلميد املو�سوي� ,أح��د �أئمة
ّ
اجلماعة من قرية الزهراء يف مدينة حلب ال�سورية .و�أ ّك��د �سماحته يف
حديثه مع ال�ضيف الكرمي حول االقتداء ب�سرية �أهل البيت وتعاملهم مع
النا�س كا ّفة يف ممار�سة الهداية وتبليغ الدين.
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ف�ضيلة �آية اهلل ال�سيد عاملي �أحد العلماء واملتوليّ امل�س�ؤول عن املرقد ملوالنا
ال�سيد يحيى بن زيد يف �أفغان�ستان برفقة جمع من الف�ضالء ,وقدّم تقرير ًا
عن �سري عملية �إعادة �إعمار املرقد الطاهر ,والأعمال وامل�شاريع اجلديدة التي مت
�إجنازها مع املرقد كبناء م�ستو�صف ومكتبة عامة .و�أ ّكد املرجع ال�شريازي
يف حديثه مع ال�ضيوف الكرام حول �ضرورة التح ّلي بال�صرب وحت ّمل امل�شاكل يف
�سبيل العمل هلل تعاىل ولأهل البيت ,ويف طريق امل�شاريع اخلريية ,واالهتمام
بال�شباب ,ونقل التجارب لهم يف خمتلف �ش�ؤون احلياة.

فرحب
وفد من �شيوخ الرواديد احل�سينني الإيرانيني من مدينة قم املقدّ�سةّ ,
�سماحته بهم ,وقال� :إن الدنيا �سوق ,والآخ��رة �سوق .ويف الدنيا هناك �أ�سواق
عديدة ومتن ّوعة� ,إذا عمل الإن�سان يف �سوق القما�ش مث ًال ل�سنني عديدة ومل
يو ّفق يف عمله في�ستطيع وب�إمكانه �أن يعمل يف �سوق �آخ��ر ,و�آخ��ر ,حتى يو ّفق
يف عمله ورزق��ه� ،أما الآخ��رة فلها �سوق واحد فقط وهو التجارة مع اهلل تعاىل
و�أهل البيت ,ور�أ�سمال هذه التجارة يف الدنيا ومفتاحها هي احل�سينيات
واملواكب والهيئات واملجال�س احل�سينية و�إحياء �شعائر و�أمر �أهل البيت.

قام جمع من الرواديد احل�سينني من الناطقني باللغة العربية واللغة الفار�سية
من قم املقدّ�سة وطهران و�أ�صفهان ومن باقي املدن الإيرانية الأخ��رى بزيارة
يخ�ص خدمة الق�ضية
املرجع ال�شريازي ,لال�ستفادة من �إر�شاداته الق ّيمة فيما ّ
فرحب �سماحته بهم ,وقال� :أنتم �أيها ال�شباب
احل�سينية و�شعائرها املقدّ�ستنيّ .
ح�صنوا �أنف�سكم ,وال يغ ّر ّنكم ما مينيكم به البعيدون واملنحرفون عن �أهل
ّ
البيت .واعرفوا م�س�ؤوليتكم ,وحافظوا عليها ,و�أدّوا ح ّقها .و�أدّوا م�س�ؤوليتكم
جتاه �أقرانكم ال�شباب يف املدار�س ,واجلامعات ,ويف حم ّلتكم ,ومدنكم ,ويف باقي
املجاالت والأمكنة.
الأ�ستاذ �أمان عبا�س املدير العام ل�صحيفة (�صحافت) التي ت�صدر باللغة
الأوردية الهندية و�أو�صاه املرجع ال�شريازي ب�ضرورة تعريف �سرية �أهل
البيت وف�ضائلهم ومناقبهم وو�صاياهم للنا�س عرب ال�صحافة التي تلعب
دور ًا مهم ًا يف الت�أثري على الر�أي العام.
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جمع من امل�ؤمنني القادمني من البحرين اجلريح ،فدعا �سماحته لهم بقبول
الأعمال وال��زي��ارات ,و�أن ت�شملهم رعاية �أهل البيت ,و�أن مينّ اهلل تعاىل

عليهم وعلى امل�ؤمنني وامل�ؤمنات يف البحرين الأبي اجلريح كا ّفة بالعزّة ورفع الهموم
وانفراج الأزمة والأمن وال�سالم.

ومن ال�ضيوف الكرام الذين زاروا �سماحة املرجع ال�شريازي يف الن�صف
الثاين من �شهر ربيع الأول  1433للهجرة:
الدكتور ع�صام العماد برفقة �أحد املثقفني امل�ستب�صرين بنور �أهل البيت من
فرحب �سماحته بال�ضيفني الكرميني ,وبعد �أن �أ�شارا �إىل الأو�ضاع احلالية
اليمنّ ,
باليمن اجلريح ,قال �سماحة املرجع ال�شريازي� :إن �شاء اهلل �سينعم اليمن باالنفتاح
على العامل ,وانفتاح العامل عليه ,وينعم باحلر ّية.
حجة اال�سالم وامل�سلمني ال�سيد م�صطفى القزويني م�س�ؤول املركز الإ�سالمي يف
نيويورك.
حجة اال�سالم وامل�سلمني ال�شيخ فوزي ال�سيف من القطيف.
الأ�ستاذ احلاج فا�ضل عوز م�س�ؤول حفظ النظام يف الرو�ضة احل�سينية املقدّ�سة.
حجة اال�سالم ال�سيد عدنان جلوخان من ق�سم اال�ستفتاءات يف الرو�ضة العبا�سية
املطهّرة .الدكتور ال�سيد حممد ر�ضا ها�شمي� ,أخ�صائي يف علم االجتماع و�أ�ستاذ
اجلامعة يف بريطانيا.
ً
وفد من حركة الوفاق الإ�سالمي �ضم جمعا من امل�ؤمنني من �أ�ساتذة وق ّراء وح ّفاظ
القر�آن الكرمي من مدن وحمافظات العراق.
اخلطيب احل�سيني حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد عبداحل�سني القزويني من
الكويت.
الأ�ستاذ جواد العطار ,من م�س�ؤويل املجل�س ال�سيا�سي للعمل العراقي ورئي�س حترير
جريدة العمل العراقي.
جمع من العلماء والف�ضالء ,من �أتباع �أهل البيت من حمافظة �إغدير الرتكية.

حجة اال�سالم ال�شيخ حيدر ال�صمياين ,م�س�ؤول م�ؤ�س�سة �أهل البيت و�أحد
�أع�ضاء مدر�سة الزهراء يف مدينة �سدين اال�سرتالية.
�آية اهلل ال�شيخ دو�ستي �أحد علماء و مدر�سي بحث اخلارج احلوزه العلمية يف قم
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ مرت�ضى ال�شاهرودي.
املقد�سة اخلطيب احل�سيني ّ
حجة الإ�سالم وامل�سلمني
جنل املرحوم الع ّالمة ال�شيخ حممد علي ال َعمريّ 
ال�شيخ كاظم العمري برفقة عدد من اقربائه الكرام ,من املدينة املنو ّرة.
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ حممد فلك من الب�صرة.
وكيل املرجعية ّ
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد �أحمدي الأ�صفهاين ,وجنل املرحوم
اخلطيب ّ
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد حممد علي
�آية اهلل ال�سيد كاظم القزوينيّ 
القزويني.
حجة الإ�سالم وامل�سلمني
جنل املرحوم �آية اهلل ال�سيد ح�سن الفقيه الإماميّ 
ال�سيد مهدي الإمامي برفقة عدد من ال�سادة الكرام من بيت الإمامي من مدينة
�أ�صفهان.
جمع من العلماء والف�ضالء واخلطباء من مدينة قم املقدّ�سة.
احلاج رائد الوزين م�س�ؤول م�ؤ�س�سة �أ ّم �أبيها اخلريية الثقافية من مدينة
كربالء املقدّ�سة.
الأ�ستاذال�سيدحممدعامر(منم�صر)م�س�ؤولم�ؤ�س�سةالكوثريفبرلنيالأملانية.
جمع من ال�شباب الف ّعالني يف املجال الديني والثقايف من مدينة م�شهد املقدّ�سة.
جمع من �أتباع �أهل البيت من باك�ستان.

يف الأيام الع�شرة الثالثة من �شهر جمادى الأوىل  1433للهجرة ,قام بزيارة املرجع
ال�شريازي ,العديد من الف�ضالء وال�شخ�صيات وامل�ؤمنني وامل�ؤمنات ,ز ّوار كرمية
�أهل البيت موالتنا فاطمة املع�صومة ,وز ّوار موالنا الإمام الر�ضا كان منهم:
حجة اال�سالم ال�شيخ �صادق الب�صري من م�ؤ�س�سة �أه��ل البيت الثقافية
بالب�صرة ,و حجة اال�سالم وامل�سلمني ال�سيد م�ؤ ّيد اخلر�سان.
التجار من كا�شان.
اخلطيب حجة اال�سالم ال�شيخ مهدي دان�شمند ,برفقة جمع من ّ
اخلطيب احل�سيني حجة اال�سالم ال�شيخ علي ال�سماوي.

ف�ضيلة ال�سيد علي �أكرب� ,أحد الف�ضالء من الفلبني.
الرادود احلاج نزار القطري ,برفقة الأ�ستاذ احلاج �أبو مهدي.
الرادود حميد عليمي من مدينة ا�صفهان.
جمع من �أتباع �أهل البيت من ا�سطنبول الرتكية.
جمع من �أع�ضاء هيئة بيت العبا�س الدينية الثقافية من �أ�صفهان.
جمع من �أتباع �أهل البيت من عدد من املدن الرتكية.
جمع من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات ,من لبنان.
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حجة اال�سالم و امل�سلمني ال�سيد م�صطفى القزويني م�س�ؤول املركز الإ�سالمي يف نيويورك

حجة اال�سالم و امل�سلمني ال�شيخ فوزي ال�سيف من القطيف و حجة اال�سالم وامل�سلمني ال�سيد النواب

الرادود احلاج نزار القطري

حجة اال�سالم و امل�سلمني ال�سيد عبداحل�سني القزويني من الكويت

حجة اال�سالم ال�سيد عدنان جلوخان من ق�سم اال�ستفتاءات يف الرو�ضة العبا�سية املط ّهرة

ال�سيد حممد ر�ضا ها�شمي �أ�ستاذ اجلامعة يف بريطانيا

وفد من حركة الوفاق الإ�سالمي  /ح ّفاظ القر�آن الكرمي من العراق

احلاج فا�ضل عوز م�س�ؤول يف الرو�ضة احل�سينية املقدّ�سة
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بين يدي المرجع

�آية اهلل ال�شيخ دو�ستي

اخلطيب ال�شهري ف�ضيلة حجة اال�سالم وامل�سلمني ال�شيخ مرت�ضى ال�شاهرودي

حجة اال�سالم و امل�سلمني ال�شيخ كاظم العمري من املدينة املنو ّرة

حجة اال�سالم و امل�سلمني ال�شيخ حممد فلك من الب�صرة

�أتباع �أهل البيت من حمافظة �إغدير الرتكية

اال�ستاذ جواد العطار رئي�س حترير جريدة العمل العراقي

حجة اال�سالم ال�شيخ حيدر ال�صمياين ,م�س�ؤول م�ؤ�س�سة �أهل البيت يف مدينة �سدين اال�سرتالية
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حجة اال�سالم و امل�سلمني ال�سيد �أحمدي الأ�صفهاين ,وحجة اال�سالم وامل�سلمني ال�سيد حممد علي القزويني

حجة اال�سالم وامل�سلمني ال�سيد مهدي الإمامي وحجة اال�سالم وامل�سلمني ال�سيد ال�شفقي من مدينة �أ�صفهان

جمع من العلماء والف�ضالواخلطباء احل�سينني من مدينة قم املقدّ�سة

جمع من ال�شباب الف ّعالني يف املجال الديني والثقايف من مدينة م�شهد املقدّ�سة

الأ�ستاذ رائد الوزين م�س�ؤول م�ؤ�س�سة �أ ّم �أبيها

الأ�ستاذ ال�سيد حممد عامر (من م�صر) م�س�ؤول م�ؤ�س�سة الكوثر يف برلني الأملانية

جمع من �أتباع �أهل البيت من باك�ستان
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بين يدي المرجع

من م�ؤ�س�سة �أهل البيت الثقافية بالب�صرة

حجة اال�سالم وامل�سلمني ال�شيخ مهدي دان�شمند و جمع من الوجهاء من مدينتي ا�صفهان و قم

اخلطيب البارع حجة اال�سالم ال�شيخ علي ال�سماوي

ف�ضيلة ال�سيد علي �أكرب من الفلبني

جمع من �أتباع �أهل البيت من ا�سطنبول

جمع من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات ,من لبنان

علي الهادي�( سبع
املتوليّ على املرقد الطاهر ل�سيدنا حممد �إبن الإمام ّ
الدجيل) احلاج مرت�ضى (�أبوغزوان) برفقة الأ�ستاذ حممد فرحان ع�ضو جمل�س
حمافظة �صالح الدين ,يف هذه الزيارة التي ح�ضرها حجة اال�سالم و امل�سلمني
ال�شيخ جناح الطائي ,قدّم ال�ضيفان الكرميان تقرير ًا عن �سري عملية الإعمار يف
املرقد الطاهر لل�سيد حممد ,والإجنازات والتو�سيعات وامل�شاريع اجلديدة
التي مت مبا�شرتها يف ال�صحن الطاهر وحواليه.
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بين يدي المرجع

�سماحة املرجع ال�شريازي ي�ؤ ّكد
على ال�شيعة املظلومني �أن ينقذوا �أنف�سهم ب�أنف�سهم

ق��ام بزيارة املرجع ال�شريازي ,وف��د من احل��وزة العلمية الزينبية يف
�ضم �أ�ساتذة وط ّالب وطالبات من العراق ,ومن �سوريا
العا�صمة ال�سورية دم�شقّ ,
من حماة وحم�ص واحل�سكة والفوعة ,ومن الهند ,وذلك يف بيته املك ّرم مبدينة
فرحب �سماحته بهم ,وقال:
قم املقدّ�سةّ ,
أخ�ص �أهل
كل �إن�سان ميلك طاقة كبرية ,خ�صو�ص ًا ال�شباب من ال�شيعة ,وبال ّ
العلم من ال�شيعة ,الذين لهم طاقات عظيمة و�أكرب من الدنيا .وهذه الطاقات
بحاجة �إىل �شروط ثالثة للنجاح والتوفيق ,وهي:
الأول :الإخال�ص هلل تعاىل ولأهل البيت� .أي �أن يكون رجاء كل واحد
منكم و�أمله هو اهلل تبارك وتعاىل و�أهل البيت فقط ،و�أن ال ي�سمح للم�شاكل
وامل�صائب بتحطيم معنوياته و�إيذائه نف�س ّي ًا.
الثاين :بذل اجلهد الدائم والن�شاط الدائم واجل ّد واالجتهاد.
أخ�ص مع امل�سيئني,
الثالث :االلتزام والتح ّلي بالأخالق احل�سنة مع اجلميع ,بال ّ

فاملهم هو �أن تتعامل باحل�سنى وبا ُ
خل ُلق احل�سن مع من ي�سيئ �إليك ,كما ي�ؤ ّكد
ال�س ِّي َئ َة .ومن
القر�آن الكرمي ذلك ,وهو قوله تعاىل :ا ْد َف ْع ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ َّ
زَمتَ
الأخالق احل�سنة ال�صرب واملوا�صلة والعزم ,حيث قال ع ّز من قائلَ  :ف ِ�إ َذا َع ْ
َف َت َو َّك ْل َع َلى اللهّ ِ .
و أ� ّكد �سماحة املرجع ال�شريازي :هناك مثل معروف وم�شهور ,وهوّ :
ماحك
ظهرك مثل ظفرك .وهذا املثل يحكي الواقع ويطابق احلقيقة .فكل واحد منكم
�إن التزم وعمل بال�شروط الثالثة ,بن�سبة ج ّيدة ,في�ستطيع �إنقاذ ال�شيعة يف كل
مكان ,ولي�س يف بلده �أو يف ال�شرق الأو�سط فقط.
كما يجدر بال�شيعة الذين يتع ّر�ضون للظلم �أن ال ينتظروا املنقذ من خارج
بلدهم ,بل عليهم �أن يعملوا على �إنقاذ �أنف�سهم ب�أنف�سهم ,وذلك بالتزامهم
بال�شروط التي م ّر ذكرها �آنف ًا وبحكمة.

يف الن�صف الأول من �شهر جمادى الآخرة قام بزيارة �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�شريازي ,جماعات من داخل ايران وخارجه كان من الذين زاروا:
�آية اهلل ال�شيخ �أركاين ,من علماء مدينة قم املقدّ�سة.
�آية اهلل ال�سيد م�ستجابي ,من علماء مدينة �أ�صفهان ,برفقة ف�ضالء من طهران.
حجة اال�سالم و امل�سلمني ال�شيخ جواد �آل ج�ضر من املنطقة ال�شرقية.
�آية اهلل ال�سيد مو�سوي الزجناين م�ؤ ّلف وباحث �إ�سالمي ,وف�ضيلة ال�شيخ
حم ّبي ,كاتب �إ�سالمي ,من مدينة قم املقدّ�سة.
الأ�ستاذ �سليم احل�سناوي م�س�ؤول مكتب منظمة �سيد ال�شهداء jللتنمية

االجتماعية بالب�صرة.
الرادود احل�سيني الأخ مهدي رعنائي من مدينة �أ�صفهان.
جمع من طلبة و�أ�ساتذة احلوزة والأكادميية من مدينة �سواد كوه الإيرانية.
حجة اال�سالم اخلطيب ال�شيخ ح�سني الدك�سن من الب�صرة.
حجة اال�سالم اخلطيب ال�شيخ عبد الر�ضا معا�ش من مدينة كربالء املقدّ�سة.
جمع من طلبة العلوم الدينية من مدينة النجف الأ�شرف.
جمع من الف�ضالء وامل�ؤمنني امل�شايخ من دولة الكويت.
جمع من �أتباع �أهل البيت من باك�ستان.

�آية اهلل ال�شيخ �أركاين من قم املقدّ�سة

�آية اهلل ال�سيد م�ستجابي من ا�صفهان
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بين يدي المرجع

حجة اال�سالم وامل�سلمني ال�شيخ جواد �آل ج�ضر من املنطقة ال�شرقية يف اململكة العربية

�آية اهلل ال�سيد مو�سوي الزجناين من قم املقدّ�سة

من م�س�ؤويل منظمة �سيدال�شهداء jـ الب�صرة

حجة اال�سالم ال�شيخ ح�سني الدك�سن من الب�صرة

حجة اال�سالم ال�شيخ عبد الر�ضا معا�ش من مدينة كربالء املقدّ�سة

طلبة العلوم الدينية من مدينة النجف الأ�شرف

حجة اال�سالم ال�سيد حممد جربئيل مع جمع من امل�ؤ منني من دولة الكويت

�أتباع �أهل البيت من باك�ستان
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بين يدي المرجع
قام بزيارة املرجع ال�شريازي ,جمع من الف�ضالء وال�شخ�صيات الدينية والفكرية,
وجمع من �أ�ساتذة وطلبة احلوزة والعلوم الدينية ,وجمع من امل�ؤمنات وامل�ؤمنني وال�شباب
من �أتباع �أهل البيت من العديد من نقاط البالد الإ�سالمية كان منها:
 حجة الإ�سالم ال�سيد علي اخلرا�ساين ,من ف�ضالء مدينة الكاظمية املقدّ�سة.حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ عبد الرحمن احلائري دام عزّه ,م�س�ؤول رابطة
 ّعلماء الدين يف بريطانيا ,برفقة جمع من الف�ضالء من الرابطة.
 الباحث وامل�ؤ ّلف الإ�سالمي حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ علي الكوراين. الداعية الإ�سالمي الدكتور ال�سيد حممد ال�سماوي التيجاين برفقة م�ستب�صرينبنور �أهل البيت من تون�س.
 اخلطيب ال�شهري حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ يو�سفي من قم املقدّ�سة. -وكيل وزير النقل العراقي بالب�صرة الأ�ستاذ الكابنت �صالح.

حجة الإ�سالم ال�سيد العلوي �شقيق املرحوم حجة الإ�سالم ال�شهيد ال�سيد نا�صر
 ّالعلوي رحمه اهلل تعاىل ,من �سوريا.
 جمع من طلبة وطالبات العلوم الدينية من الب�صرة ,وا�ستمعوا �إىل كلمة لآية اهللال�شيخ ح�سني الفدائي.
 جمع من امل�ؤمنات وامل�ؤمنني �أع�ضاء حملة جبل عامل ,من لبنان ,وا�ستمعوا �إىل كلمةحجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.
ّ
 جمع من امل�ؤمنات وامل�ؤمنني� ,أتباع �أهل البيت ,من مدينة باكو من جمهورية�آذربايجان ,وا�ستمعوا �إىل كلمة حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.
 جمع من طلبة العلوم الدينية والأكادميية ,برفقة بع�ض �أ�ساتذتهم ,من مدينةحجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد جعفر ال�شريازي.
�أ�صفهان ,وا�ستمعوا �إىل كلمة ّ

حجة الإ�سالم ال�سيد علي اخلرا�ساين

اع�ضاء رابطة علماء الدين يف بريطانيا

حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ علي الكوراين

الدكتور ال�سيد التيجاين برفقة م�ستب�صرين من تون�س

اخلطيب حجة الإ�سالم ال�شيخ حممد ح�سن يو�سفي من قم املقدّ�سة

وكيل وزير النقل العراقي بالب�صرة

ال�سيد العلوي من �سوريا

امل�ؤمنني �أع�ضاء حملة جبل عامل من لبنان
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�سماحة املرجع ال�شريازي ي�ؤ ّكد:

من حقّ الأكرثية بالبحرين املطالبة بحقوقها

ق�����ام ب����زي����ارة ���س��م��اح��ة
املرجع ال�شريازيفی
منا�سبات �شتى وف���ود من
ع��ل��م��اء ال��ب��ح��ري��ن اجل��ري��ح
وامل�����ظ�����ل�����وم ال����وج����ه����اء،
واال�ساتذة ،وال�شباب ،وكان
حجة
مم��ن زار �سماحتهّ :
الإ�سالم ال�سيد جعفر العلوي
والنا�شط ال�سيا�سي الدكتور
رحب
را�شد الرا�شد .بعد �أن ّ
�سماحة املرجع ال�شريازي بهم ,تبادل ال�ضيوف الكرام مع �سماحته ,احلديث حول
الأو�ضاع ال�سيا�سية يف البحرين ,و�سري وتط ّورات ثورة ال�شعب البحراين ال ّأبي,
و�آخر امل�ستجدّات على ال�ساحة البحرانية ,وتبيني حقيقة وواقع الثورة ,ومظلومية
الأكرثية امله�ضومة حقوقها بالبحرين للعامل احل ّر ،خالل هذا اللقاء ,كان مما
قاله �سماحة املرجع ال�شريازي:
يجب التح ّرك على ال�صعيد الدبلوما�سي العاملي ,ب�شكل وا�سع وحثيث ومتوا�صل,
والتح ّرك على امل�ؤ�س�سات واملنظمات احلقوقية ومراكز ال��ر�أي العام العاملية,

وتبيني حقيقة مطالب الثورة
بالبحرين.
وق�������ال ����س���م���اح���ت���ه� :إنّ
ح�ضارة ال��ع��امل ال��ي��وم تبنى
على الأك�ث�ري���ة ,على جميع
الأ�صعدة ,ولي�س على ال�صعيد
ال�سيا�سي فح�سب ,وه��ذا ما
يعمل ب��ه ال��ي��وم يف املجامع
الدولية.
وقال ال�سيد جعفر العلوي:
�إن ال�شعب بالبحرين �سوف ال يخرج من الثورة �إ ّال بتحقيق مطالبه ,و�إنّ كل مبادرة,
�سواء كانت حملية �أو اقليمية �أو دولية� ,إن تت� ّأخر عن الأكرثية فهي غري جمدية.
يف ختام هذه الزيارة قال ال�سيد العلوي ل�سماحة املرجع ال�شريازي� :سماحتكم
كيف ترون �آفاق امل�ستقبل؟
ق��ال امل��رج��ع ال�شريازي� :أرى �آف���اق امل�ستقبل م��ن�يرة ,رغ��م املط ّبات
وال�صعوبات التي يجب حت ّملها .واعلموا �أنه كلما تتح ّملون ال�صعوبات ,تتقدّمون
�أكرث وتو ّفقون .و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يعينكم.

املرجع ال�شريازي:

�سد احتياجات ال�شيعة كا ّفة
�أهم الأعمال اليوم ّ
�ألقى �سماحة املرجع ال�شريازي ,كلمة توجيهية ق ّيمة ,بوفد من رابطة
علماء الدين بربيطانيا ,وقال :نحن ال ندري �أي ًا من �أعمال اخلري التي قمنا بها
جعلتنا �أو�صارت �سبب ًا يف بقائنا �أحياء حلد هذه ال�ساعة ,و�إ ّال لك ّنا قد فارقنا
احلياة ورحلنا عن الدنيا قبل هذا .ففي احلديث ال�شريف عن ر�سول اهلل:s
(ال�صدقة متنع ميتة ال�سوء)  .ويف حديث �آخر عن الإمام �أمري امل�ؤمنني ,jقال:
(�صنائع املعروف تقي م�صارع الهوان ,وتدر النعماء وتدفع البالء) .
و�أ�شار �سماحته �إىل بع�ض م�صاديق �أعمال اخلري ,وقال� :إنّ ال�صدقة وعمل
اخلري الينح�صران يف �إعطاء مقدار من الأموال فقط ,فالكلمة الط ّيبة �صدقة
وعمل خري ,وكذلك العمل ال�صالح ,واحللم عن الآخرين ,كاحللم عن الزوجة
والأوالد والأرحام والأقارب والأ�صدقاء وغريهم من النا�س.
و�شدّد �سماحته بقوله :كلما �شعر الإن�سان ب�شيء �أو بعمل �صالح ويقدر عليه
فليم�ضي به وليعمله� ,سواء كان ذلك العمل �صغري ًا �أو كبري ًا ,لأنه �إذا مل يعمله
لرمبا يندم عليه يف يوم ما .ومن �أهم م�صاديق عمل اخلري اليوم ,العمل على
رفع و�س ّد احتياجات ال�شيعة .فال�شيعة اليوم ,ويف كل مكان ,يحتاجون �إىل كل

�شيء ,بالأخ�ص ال�شيعة يف الغرب .و�أهم مايحتاجه ال�شيعة حالي ًا هو مللة �شبابهم
وهدايتهم �إىل طريق �أهل البيت  .bفرمبا واحد من ال�شباب يهتدي في�صري
�سبب ًا لهداية كثريين .ورمبا �شاب واحد يفلت في�صري �سبب ًا لإ�ضالل الكثريين.
واعلموا �أنه رمبا كلمة ط ّيبة واحدة �أو عمل �صالح واحد يكون �سبب يف هداية
ال�شباب .فمجال اخلدمة واخلري وا�سع ج ّد ًا وغري حمدود.
وقال �سماحته :هناك ثالث كلمات هي مالك ال�سعادة يف الدنيا والآخرة ,وعند
اهلل تعاىل وعند �أهل البيت  ,bوهي :الأوىل :الإخال�ص .فعليكم �أن جتعلوا اهلل
تعاىل و�أهل البيت  ,bن�صب �أعينكم دوم ًا .والثانية :االجتهاد� .أي بذل اجلهد
والن�شاط الدائم ,يف العبادات واملعامالت وباقي الأعمال .والثالثة :الأخالق.
فليعزم الإن�سان على �أن يلتزم ويتح ّلى بالأخالق احل�سنة والفا�ضلة ,و�أهمها هو
ر ّد ال�سيئة بالإح�سان ,فهكذا كانت �سرية �أهل البيت .b
و�أ ّكد دام ظله� :أي واحد منكم يلتزم بالكلمات الثالث التي م ّر ذكرها ,يو ّفق
وي�سعد بالدارين مبقدار وبن�سبة التزامه.
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الفقيه ال�شريازي �سرية ّ
وعطاء م�ستمر
و�ضاءة
ٌ
احياء الذكرى ال�سنوية الرابعة لرحيل الفقيه �آية اهلل
ال�سيد حممد ر�ضا ال�شريازي
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قم املقدّ �سة
�شهدت مدينة قم املقدّ�سة مرا�سم �إحياء الذكرى الرابعة لرحيل العامل الر ّباين,
الفقيه ال�شريازي ,بح�ضور علمائي ,و�ضيوف من خمتلف نقاط البالد الإ�سالمية
وغريهافقد�أقامتم�ؤ�س�سةالر�سولالأكرمالثقافية,جمل�س ًات�أبين ّي ًا,يفمق ّرها
مبدينة قم املقدّ�سة ,ح�ضره ال�سادة الأج ّالء من �آل ال�شريازي ,وامل�شايخ الأفا�ضل
من مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي ,وجمع من العلماء والف�ضالء وال�ضيوف,
وال�شخ�صيات االجتماعية والدينية والثقافية ,وجمع من امل�ؤمنني واملح ّبني لآل
البيت الأطهار من مدينة قم املقدّ�سة وغريها من املدن الإيرانية ،و كانت
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ مهدي طهراين.
كلمة ق ّيمة للخطيب ّ
كربالء املقد�سة
بح�ضور مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي يف كربالء املقد�سة �أقامت
م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم الثقافية مهرجانها ال�سنوي �إحياء للذكرى
الرابعة لرحيل القيه �آية اهلل ال�سيد حممد ر�ضا احل�سيني ال�شريازي
حتت �شعار« :الفقيه ال�شريازي �سرية ّ
و�ضاءة وعطاء م�ستمر» ا�ستهل احلفل
بتالوة عطرة من القر�آن العظيم ب�صوت املقرئ احلاج م�صطفى ال�صراف،
ثم كلمة لآية اهلل ال�شيخ عبدالكرمي احلائري عميد حوزة كربالء العلمية،
وكانت فقرة احلفل الثانية ق�صيدة لل�شاعر �أبي حممد املياحي ،وبعدها كلمتني
احداها باللغة العربية والأخ��رى بالإجنليزية حلجة اال�سالم ال�سيد ح�سني
القزويني ،و ق�صيدة باملنا�سبة لل�شيخ فا�ضل املهاجر ،واختتم احلفل مبجل�س
عزاء حلجة اال�سالم ال�شيخ �ضياء الزبيدي.
النا�صرية
ويف حمافظة النا�صرية ق�ضاء (ال�شطره) �أق���ام ف��رع م�ؤ�س�سة الر�سول
الأعظم وبالتن�سيق مع وحدة ال�شعائر احل�سينية ،املهرجان الت�أبيني ال�سنوي،
على قاعة نادي �شباب ال�شطره �شهد ح�ضور العديد من ال�شخ�صيات الدينية
والر�سمية وعدد من �شيوخ ع�شائرها.
املحافل الن�سوية بالعراق
�أحيت املحافل الن�سوية يف العراق الذكرى ال�سنوية الرابعة ،خ�صو�ص ًا يف مدينتي
كربالء والنجف املقدّ�ستني ،حيث �أقامت ح�سينية العرتة الطاهرة احتفا ًال ت�أبيني ًا,
ويف كلمة االفتتاح التي �ألقتها كرمية املقدّ�س ال�شريازي �أ�شارت �إىل �أهم الدرو�س
التي تركها �آية اهلل ال�سيد حممد ر�ضا ال�شريازي للم�سلمني ليتع ّلموا منها وينهلوا
من علومها.
ويف هذا امل�ضمار �أقامت حوزة كربالء الن�سوية احتفا ًال ت�أبيني ًا ,حيث �أفتتح
احلفل بكلمة ُام حممد الأ�سدي ,مديرة مدر�سة احلافظات.
احلجة الن�سوية يف النجف الأ�شرف جمل�س ًا ت�أبيني ًا,
كما �أقامت م�ؤ�س�سة �أن�صار ّ
فكانت كلمة االفتتاح لأم حم�سن معا�ش حيث قالت� :إن الكلمات الأخرية التي
يو�صي بها كل �إن�سان �إمنا تعطي انعكا�س ًا وخال�صة حلياته كلها ،وو�صايا الفقيد
الأخرية �إمنا هي مر�آة مل�سريته العلمية والعملية.

م�ؤ�س�سة �أهل البيت بالب�صرة
�أحيت م�ؤ�س�سة �أهل البيت الثقافية يف الب�صرة هذه الذكرى ب�إقامة جمل�س
ت�أبیني وارتقى املنرب ف�ضيلة ال�شيخ جالل الب�صري ,وحتدّث حول منزلة العلماء
ودور الفقيه الفقيد �آية اهلل ال�سيد حممد ر�ضا ال�شريازي ,وما قدّمه من
�ضم جمموعة من ال�صور للفقيد ال�سيد
عطاء م�ستمر� ،إ�ضافة �إىل �إقامة معر�ض ّ
الر�ضا ال�شريازي.
�سوريا
�أق��ام مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي ,يف منطقة ال�سيدة زينب
بالعا�صمة ال�سورية دم�شق ,جمل�س ت�أبيني ,ح�ضره الف�ضالء وطلبة العلوم الدينية
من خمتلف اجلن�سيات ,وجمع من امل�ؤمنني واملوالني لآل بيت النبي الأعظم،
و ارتقى املنرب حجة اال�سالم ال�شيخ عبد الر�ضا معا�ش ,وحت��دّث حول �سرية
�أ�صحاب موالنا �أمري امل�ؤمنني ,وبعدها تناول يف حديثه جوانب من �أخالق
الفقيد الفقيه ال�سيد الر�ضا ال�شريازي ,وذكر مقتطفات من حياته وتقواه.
وختم املجل�س بذكر م�صيبة �سيدتنا ال�صدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء.
الدمنارك
�أقامت م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق يف الدمنارك ,جمل�س ًا ت�أبيني ًا مبنا�سبة
الذكرى ال�سنوية الرابعة ،ا�ستهل املجل�س بتالوة عطرة من �آي الذكر احلكيم.
ثم ارتقى املنرب حجة اال�سالم ال�شيخ عبد احل�سن الأ�سدي ،الذي تط ّرق يف
حديثه �إىل اجلوانب العلمية والأخالقية من �سرية الفقيه املقدّ�س �آية اهلل ال�سيد
حممد ر�ضا احل�سيني ال�شريازي.
الب�صرة
�أقام مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي يف الب�صرة ,حف ًال ت�أبيني ًا يف جامع
ري من امل�ؤمنني من �أهايل
الإمام علي الهادي يف الطوي�سة ,ح�ضره جم ٌع غف ٌ
الب�صرة الكرام ,وب ّلغوا تعازيهم ل�سماحة املرجع ال�شريازي بهذه الذكرى
الأليمة ،و ارتقى املنرب يف هذا احلفل ,ف�ضيلة ال�شيخ علي اخلزاعي ,وتط ّرق �إىل
جوانب من حياة ال�صدّيقة ال�سيدة فاطمة الزهراء ،وبعدها ع ّرج يف حديثه
على �سرية و�شخ�صية الفقيد ال�شريازي.
الكويت
�أقامت ديوانية الإمام ال�شريازي يف الكويت جمل�س ًا ت�أبيني ًا بح�ضور جنل
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد �أحمد ال�شريازي وبح�ضور
املرجع ال�شريازيّ ,
العديد من العلماء واخلطباء وال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية.
�سيهات
�أحيا م�سجد الإم��ام زين العابدين ب�سيهات الذكرى الرابعة لرحيله
املفجع الذي جعل العامل الإ�سالمي يف ذهول وح�سرة على خ�سارة هذه القامة
العلمية الأخالقية ولكنها �إرادة الباري واختياره عز وجل وال منلك �إ ّال الت�سليم.
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م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية يف قم املقد�سة

كربالء املقد�سة

املحافل الن�سوية

م�ؤ�س�سة �أهل البيت بالب�صرة

�سوريا

الدمنارك

جامع الإمام علي الهادي يف الب�صرة

الكويت
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انطالق قناة �أنوار احل�سني  الف�ضائية الإجنليزية

بف�ضل اهلل �سبحانه ,وبف�ضل ر�سوله الأعظم و�أهل بيته الأطهار ,وامتثا ًال
لتوجيهات �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي ,مت
انطالق قناة �أن��وار احل�سني الف�ضائية الإجنليزية على القمرين :هوتبريد
وجالك�سي ,وذل��ك من یوم ال�سابع ل�شهر حم�� ّرم احل��رام  1433للهجرة ,حيث
ي�صادف ذكرى �سابع ا�ست�شهاد موالنا الإمام احل�سنی .و�ست�شرع القناة ببث
براجمها بعد مدة من انطالقها.
علم ًا ب���أن قناة()Anwar Alhussainهي قناة مرئية �إجنليزية
بالكامل ،وتهدف �إىل تعريف ون�شر الفكر الإ�سالمي ال�شيعي والثقافة الإ�سالمية
أخ�ص
ال�شيعية انطالق ًا من تعاليم الر�سول الأكرم و�أهل بيته الأطهار ،وبال ّ
لإحياء الأهداف التي نه�ض وا�ست�شهد من �أجلها الإمام احل�سني ،هذه القناة
م�سجل ر�سمي ًا يف وا�شنطن عا�صمة الواليات
غري جتارية ,وم�ستقلة متام ًا ،ومكتبها ّ
املتحدة الأمريكية.

مركز رعاية االيتام والأرامل
يف ظل الظروف امل�ؤملة التي يتزايد فيها عدد الأيتام والأرام��ل بالعراق ،وبنا ًء
على الواجب ال�شرعي وامتثا ًال لتوجيهات �سماحة املرجع ال�شريازي ب�ضرورة
مد يد العون لهم و�إكرامهم ،ومبنا�سبة حلول ف�صل ال�شتاء ,بادر املركز االجتماعي
مل�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء للتنمية الب�شرية يف كربالء املقد�سة وبدعم من مربة
�سيد ال�شهداء اخلريية يف الكويت بتوزيع الك�سوة على الأيتام والأرامل حيث
ا�ستمر التوزيع �أربعة �أيام ا�ستفاد منه �أكرث من 800يتيم ًا و� 325أرملة.
من جانب �آخر ومبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد ،نفذت امل�ؤ�س�سة م�شروع
(توزيع احلقيبة املدر�سية على الطلبة الأيتام) ،حيث ا�ستفاد من امل�شروع املئات
من الأرامل والأيتام.

طالب الجامعات يزورون مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي في النجف الأ�شرف
لدى ا�ستقباله طالب الكلية التقنية جلامعة امل�ستن�صرية يف بغداد وجامعة
بابل يف مكتب املرجع ال�شريازي يف النجق اال�شرف حتدث حجة اال�سالم
وامل�سلمني ال�شيخ حممد تقي الذاكري عن العقل العراقي والعلم وقال:
�ضرورة االهتمام بتح�صيل العلوم وطي مراحل العلو والو�صول اىل اعلى
مراتب ال�صدارة ليكون امل�ؤمن العراقي هو االول يف حتمل امل�س�ؤوليات وهو االول
يف ا�ستخدام تلك العلوم بعد حت�صيلها ،كما املطلوب منه ان يكون هو االول يف
االنتاج والت�صدير وهو امل�س�ؤول الوحيد وامل�ستقل يف ادارة بلده ومن دون ان يتدخل
االجنبي ،او من يتعامل مع االجنبي ،فان املتعامل مع االجنبي اجنبي (على حد
تعبري ال�شيخ) واليجوز االعتماد عليه ،والميكن ان نحمله مااليعتقد به ،فهو يعتقد
باملال ال الوطن ،يعتقد بالعمالة ال اال�ستقاللية ،والعراق بحاجة اىل امثالكم
علماء عاملني ال عمالء خائنني.
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ن�شاطات بعثة املرجع ال�شريازي
يف مو�سم احل ّج ل�سنة 1432للهجرة

احلج ،لأداء �شعرية
يفد على مدينة الر�سول الأعظم املاليني من امل�سلمني من جميع �أنحاء املعمورة على مدار ال�سنة ،وباخل�صو�ص يف مو�سم ّ
احلج والعمرة وزيارة املرقد النبوي الطاهر وزيارة مراقد الأئمة الأطهار من �آل بيت النب ّوة يف البقيع الغرقد ،امتثا ًال للتكليف الإلهي،
ّ
وامتثا ًال لقول النبي الأكرم املروي عن ابن عبا�س ،وهو« :من زارين يف مماتي كمن زارين يف حياتي».
احلج ل�سماحة املرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي يف كل عام ،على ح�شد اجلهود
من هذا املنطلق د�أبت بعثة ّ
وحجاج بيت اهلل احلرام ،ون�شر علوم �أهل البيت الأطهار ،من خالل الإر�شاد والتوجيه يف
والإمكانات يف �سبيل خدمة ز ّوار النبي الأكرمّ ،
احلج والزيارة ،و�إ�ستقبال الوفود والبعثات وال�شخ�صيات ،قامت بعثة املرجع ال�شريازي يف مو�سم احلج ل�سنة  1432للهجرة برعاية
�أداء منا�سك ّ
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي بن�شاطات عديدة كان منها:
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زيارة بعثات املراجع
زيارة العلماء والف�ضالء وزي��ارة بعثات املراجع الأع�لام :ال�شيخ اخلرا�ساين،
وال�سيد ال�سي�ستاين ،وال�شيخ ال�صايف ،وال�سيد ال�شاهرودي ،وال�سيد الأردبيلي،
وال�سيد الزجناين ،وال�سيد املدر�سي ،وال�شيخ ال�سبحاين ،وال�سيد احلكيم ،وال�شيخ
ب�شري النجفي ،وال�شيخ الهمداين ،وال�شيخ اليعقوبي ،وال�شيخ الفيا�ض.
واحلجاج
توافد الز ّوار
ّ
قام بزيارة البعثة باملدينة املن ّورة وم ّكة املك ّرمة العديد من ممثلي ومندوبي
املراجع الأع�لام ،والعلماء ،وامل�س�ؤولني الر�سميني ،وف�ضالء احل��وزات العلمية،
وال�شخ�صيات الدينية والثقافية والإعالمية و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات الإن�سانية
حجاج بيت اهلل احل��رام وامل�ؤمنني من العراق،
واالجتماعية ،وجمع غفري من ّ
والكويت ،ولبنان ،والبحرين ،وال�سعودية ،وبريطانيا ،و�أم��ري��ك��ا ،وال�نروي��ج،
وباك�ستان ،واليمن ،وال�سويد ،و�سلطنة عمان ،و�إي���ران ،وال��دمن��ارك ،وغينيا،
و�أفغان�ستان ،ورو�سيا ،و�أفريقيا ،وتنزانيا.
�إحياء �أمر �أهل البيت
وتعظيم ًا ل�شعائر و�أمر �أهل بيت النبي الأطهار� أقامت البعثة يف املدينة
املن ّورة وم ّكة املك ّرمة املجال�س احل�سينية باللغة العربية والفار�سية ،كان منها جمل�س
العزاء مبنا�سبة ذكرى ا�ست�شهاد موالنا الإم��ام اجلواد ،Aوجمل�س مبنا�سبة
ذكرى ا�ست�شهاد موالنا الإمام الباقر .Aوح�ضر هذه املجال�س ممثلو املراجع
حجاج البيت احلرام من خمتلف نقاط العامل.
والعلماء وال�شخ�صيات وجموع من ّ
ومن اخلطباء الذين ارتقوا املنرب يف هذه املجال�س حجة الإ�سالم وامل�سلمني :ال�سيد
ح�سني الفايل ،وال�شيخ ح�سن اخلويلدي من ال�سعودية ،وال�شيخ حممد الدماوندي،
وال�شيخ عبداملجيد الع�صفور ،وال�شيخ �أبا الف�ضل املدر�سي ،وال�سيد نزار احل�سيني،
وال�شيخ زهري الأ�سدي و�شارك يف قراءة املراثي والق�صائد احل�سينية عدد من

احلجاج.
الرواديد ّ
احلجاج
التوا�صل مع ّ
حجاج بيت اهلل احل��رام ق��ام جنل املرجع
ويف إ�ط��ار اللقاءات والتوا�صل مع ّ
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي بزيارة العديد من
ال�شريازيّ 
حجاج احلمالت كلمات �إر�شادية
احلجاج يف م ّكة املك ّرمة ،و�ألقى بجموع ّ
حمالت ّ
وتوجيهية ،ومن هذه احلمالت :حملة الر�سول الأعظم ،وحملة احل�سن الزكي،A
وحملة الغدير ،وحملة الها�شم ،وحملة امل�ؤ ّمل ،وحملة ال�شيخ جعفر ،وحملة �آل �شهاب،
وحملة الإمام الكاظم ،Aوحملة الكوثر ،وقافلة �أم البنني،وحملة البيان.
و�أقيمت يف البعثة مب ّكة املك ّرمة كل يوم �صالة ال�صبح والظهر والع�صر واملغرب
والع�شاء جماعة بح�ضور جموع كبرية من امل�ص ّلني من خمتلف البلدان.
علي بن �أبي طالب مبوالتنا
ومبنا�سبة ذكرى زواج موالنا الإمام �أمري امل�ؤمنني ّ
ال�صديقة الكربى فاطمة الزهراء� ،أقامت بعثة املرجع ال�شريازي يف
م ّكة املك ّرمة حف ًال بهيج ًا ح�ضره الف�ضالء والعاملون بالبعثة ،بالإ�ضافة �إىل عدد
من الزائرين.
حلجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد
بد�أت بعد ذلك مرا�سم التكرمي بكلمة مقت�ضبة ّ
ح�سني ال�شريازي ،حيث قدّم �شكره لكل العاملني بالبعثة من �إدارة وم�شايخ وكوادر،
قبل �أن يتف�ضل بتقدمي ال�شهادات للمحتفى بهم.
ن�شاطات �أخرى
من جانب �آخر ،كان لبعثة املرجع ال�شريازي يف املدينة املن ّورة وم ّكة املك ّرمة
ن�شاطات واهتمامات �أخرى ،ومنها:
االهتمام بن�شر ثقافة �آل البيت الأطهار وذلك بتوزيع الكتب والأقرا�ص
أخ�ص العربية والإجنليزية.
املدجمة مبختلف اللغات ،وبال ّ
احلجاج و�إعانتهم يف خمتلف الأمور.
�إر�شاد ّ
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عيد اهلل الأكرب
مبنا�سبة حلول يوم العهد املعهود ,وامليثاق امل�أخوذ ,واجلمع امل�شهود ,عيد اهلل
أغر ،الذي �أ ّ
مت اهلل �سبحانه وتعاىل فيه النعمة و�أكمل
الأكرب ،عيد الغدير ال ّ
علي بن �أبي طالب ول ّي ًا على
دينه العظيم بتن�صيب موالنا �أمري امل�ؤمنني الإمام ّ
اخللق �أجمعني من بعد حبيب �إله العاملني النبي الأعظم� أقيمت الإحتفاالت
واملهرجانات يف جميع بقاع املعمورة تعظيما وتخليدا لهذا اليوم املبارك:
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امل�ؤمنون يهنئون املرجع ال�شريازي
وف��د الكثري من العلماء والف�ضالء وال�شخ�صيات وط�لاب احل��وزة العلمية
وجمع غفري من امل�ؤمنني واملح ّبني لآل بيت النبي الأطهار على بيت املرجع
ال�شريازي يف مدينة قم املقد�سة لتقدمي التهاين ل�سماحته ،وبعد �أن بادلهم
�سماحته التهاين والتربيكات ،دعا للمه ّنئني وجلميع امل�ؤمنني وامل�ؤمنات بقبول
الأعمال والطاعات والتوفيق يف طريق خدمة �أهل البيت ,وبالعزّة والأمن
أخ�ص لأهلنا يف العراق والبحرين الأب ّيني.
وال�سالم للجميع بال ّ
وبربكة ه��ذا العيد الأك�بر والأع��ظ��م اعتمر العمامة على يد �سماحة املرجع
ال�شريازي جمع من طالب العلوم الدينية ،و�أو�صاهم �سماحته بااللتزام
بالتقوى ،والتح ّلي بالأخالق احل�سنة ،والعمل على ن�شر مبادئ الغدير ،وثقافة
املع�صومني الأربعة ع�شر ,وق�ضاء حوائج النا�س.

مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي  -كربالء املقد�سة و الب�صرة
ا�ستقبل مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي يف كربالء املقد�سة عدد ًا من
الوفود ورجال الدين وطلبة العلوم الدينية وحمالت الزائرين الكرام وال�شخ�صيات
املهنئة بعيد اهلل الأك�بر عيد الغدير الأغ��ر ذك��رى الأم��ر الإلهي بتن�صيب �أمري
امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب� إمام ًا وخليفة للر�سول الأعظم.
حيث �ألقى ف�ضيلة ال�شيخ علي �أكرب املعيني ق�صائد �شعرية ومدائح باملنا�سبة
تناولت ف�ضائل ومناقب ومنزلة �أمري امل�ؤمنني ووقائع البيعة املباركة .و يف
مدينة الب�صرة اقام مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي حفال بهيج ًا احياء ًا
لذكرى عيد الغدير.

مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي -كربالء املقد�سة
بيت �سماحة املرجع ال�شريازي 

احل�سينية الكربالئية مبدينة �أ�صفهان
اقيم حفل بهيج يف احل�سينية الكربالئية مبدينة �أ�صفهان ,ح�ضر هذا
احلفل جمع غفري من امل�ؤمنني واملوالني لأه��ل البيت الأطهار والف�ضالء
وال�شخ�صيات ,وكانت فقرات احلفل كما يلي:
تالوة معطرة لآي الذكر احلكيم تالها عدد من الق ّراء الكرام.
مدائح يف ذكر ف�ضائل هذا اليوم.
�إن�شاد املواليد والق�صائد يف مناقب موالنا الإمام �أمري امل�ؤمنني.

احل�سينية الكربالئية ــ ا�صفهان

مهرجان :الغدير وعا�شوراء
�أقامت هيئة يالثارات احل�سني� شباب كربالء املقد�سة ,مهرجان ًا كبري ًا
حتت عنوان :الغدير وعا�شوراء ,يف ح�سينية بيت العبا�س لأهايل كربالء يف
مدينة قم املقدّ�سة ,يف الأيام :من يوم اخلمي�س املوافق للثالث ع�شر �إىل يوم االثنني
احلجة احلرام  1432للهجرة.
املوافق لل�سابع ع�شر من �شهر ذي ّ
ح�ضر هذا املهرجان جمع غفري من امل�ؤمنني واملح ّبني لآل الر�سول الأطهار
وطلبة العلوم الدينية والأكادميية,و�شارك يف �إقامة براجمه جمع من العلماء
والف�ضالء وال�شخ�صيات والأ�ساتذة من احل��وزة العلمية واجلامعة وع��دد من
اخلرباء املثقفني واملف ّكرين من مدن خمتلفة وملدة خم�س ليايل.

ح�سينية بيت العبا�س- قم املقد�سة
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مهرجان الغدير برتكيا

ح�سينية الر�سول الأعظم بالكويت
�أقامت ح�سينية الر�سول الأعظم الكربالئية يف دولة الكويت احتفالها ال�سنوي
الكبري ،ح�ضر االحتفال جمع من امل�ؤمنني واملح ّبني لأهل البيت الأطهار,
والف�ضالء والعلماء ,و�شارك فيه :حجة اال�سالم ال�شيخ هاين �شعبان ,وحجة
اال�سالم ال�شيخ فوزي �آل �سيف ,وال�شاعر الأ�ستاذ جابر الكاظمي ,والرادود �أحمد
الباوي ,والرادود منتظر ال�ساعدي ,والرادود جمعة حامد ,وغريهم من الأفا�ضل.

مهرجان الغدير -تركيا

بدعوة من الطائفة العلویة يف تركیا قام وفد من املرجعية الدینیة بامل�شاركة يف
مهرجان الغدیر الكبری الذي اقيم يف عدد من املدن الرتكية ,حیث م ّثل الوفد حجة
الإ�سالم ال�شیخ جالل معا�ش وف�ضیلة ال�سید �ضیاء الدین ال�شهیدي .ونقل الوفد
�سالم وحتیات ودعاء �سماحة املرجع ال�شریازي ایل �أتباع �أهل البیت
يف تركیا:
يف �أدنه
املهرجان االول كان يف مدینة �أدنه()adanaحیث �شارك الوفد بكلمة �ألقاها
ف�ضيلة ال�شیخ جالل معا�ش بعنوان(:الإمام علي يف القر�آن) ,و�أ�شار �إیل
اخل�صائ�ص التي جعلها اهلل �سبحانه وتعایل للإمام �أمری امل�ؤمننی علیه ,التي
ذكرها القر�آن الكرمی ,يف � 700آیة نزلت يف حقّ الإمام كما يف كتاب( :علي
يف القر�آن) ل�سماحة املرجع ال�شریازي ,ويف الكثري من امل�صادر ال�شيعية
وم�صادر املخالفني.
يف �أنطاكيا
توجه الوفد �إیل مدینة �أنطاكیة ( )antakyaحیث احل�ضور اجلماهریي
ثم ّ
الكبری ,و�ألقی ف�ضيلة ال�شیخ معا�ش كلمة بعنوان(:فل�سفة �إحیاء الغدیر)
يف ا�سطنبول
ثم عاد الوفد �إیل مدینة ا�سطنبول ( )istanbulلإحیاءیوم الغدیر وذلك يف
م�ؤ�س�سة الإمام احل�سنی,وهي من امل�ؤ�س�سات التابعة للمرجعية ال�شریازية �أدام
اهلل ظلها الوارف.و�ألقى ف�ضيلة ال�شیخ معا�ش كلمة كانت بعنوان(:ملاذا الغدیر عید
اهلل الأكرب؟).
جدير بالذكر� ,أنه �شارك يف هذا املهرجان جهات دینیة و�سیا�سیة و�إعالمیة
عدیدة ,بح�ضور قنوات ف�ضائیة ,كان منها :قناة الزهراء واملهدي
والهادي وقنوات تركیة متعددة.

انطاكيا  -تركيه
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ح�سينية الر�سول الأعظم  - الكويت

حوزة الزهراء الن�سوية  -قم املقد�سة
�أقامت ح��وزة ال�سيدة فاطمة الزهراء الن�سوية يف مق ّرها مبدينة قم
املقد�سة حف ًال بهيج ًا ،بح�ضور �أ�ساتذة وطالبات احلوزة وجمع من امل�ؤمنات ،وكانت
فقرات احلفل كالتايل:
تالوة ّ
معطرة لآيات من الذكر احلكيم ،تلتها �إحدى الطالبات.
كلمة للأ�ستاذ الدكتور علي ر�ضا هزار كانت بعنوان :ماذا عملنا للغدير؟
وج�سدت حوار بني امر�أتني م�سلمة وم�سيحية.
م�سرحية من قبل فرقة التمثيلّ ،
م�سابقة يف ذكر ف�ضائل موالنا الإمام �أمري امل�ؤمنني.
توا�شيح دينية �أن�شدتها فرقة التوا�شيح التابعة للحوزة.
قراءة خطبة ر�سول اهلل يف يوم غدير خم ,ودعاء تعجيل الفرج ملوالنا الإمام
املهدي املنتظر.

حوزه الزهراء -hقم املقد�سه

نفحات خبرية

ح�سينية النبي الأكرم- ا�سرتاليا
�أق��ام��ت ح�سينية النبي الأكرم ب�سدين اال�سرتالية حف ًال بهيج ًا بهذه
املنا�سبة العظيمة ،ح�ضر هذا احلفل جمع من امل�ؤمنني واملوالني لأه��ل البيت
الأطهار ،ب��د�أ احلفل بتالوة ّ
معطرة من �آي الذكر احلكيم,تلتها كلمات
باملنا�سبة املباركة.و�شارك يف �إلقاء الق�صائد ال�شعرية يف بيان مناقب الإمام �أمري
امل�ؤمنني،وف�ضائل عيد الغدير جمع من الرواديد احل�سينيني.

امل�ؤمنني من �سن التكليف.
حفل عام بح�ضور جمع من امل�ؤمنني واملح ّبني لأل الر�سول الأطهار ,وكانت
براجمه :قراءة خطبة النبي الأعظم يف يوم غدير خم.
خا�ص للمع ّوقني بح�ضور عوائلهم ,وتخ ّلل احلفل م�سرحية ,ومدائح قدّمها
حفل ّ
جمع من الإخوة املع ّوقني.
هذا ,وخالل �أيام املهرجان مت �إهداء علب ثقافية على احل�ضور وامل�شاركني.

ح�سينية بيت العبا�س - ا�صفهان
ح�سينية النبي الأكرم ــ ا�سرتاليا

ح�سينية فاطمة الزهراء - كربالء املقد�سة
مبنا�سبة عيد اهلل الأك�بر عيد الغدير الأغ��ر �أقامت هيئة بيت العبا�س يف
كربالء املقد�سة مهرجانها ال�سنوي الثاين ابتداء ًا من الأحد ال�ساد�س ع�شر من �شهر
ذي احلجة احلرام 1432هـ وملدة ثالثة ليايل وذلك يف ح�سينية فاطمة الزهراء.

ح�سينية دار احل�سني الكربالئية  -يزد
اقيم حفالن بهيجان يف ح�سينية دار احل�سني الكربالئية يف مدينة يزد ,يف
ليلتني ,كان احلفل الأول لعامة امل�ؤمنني واملح ّبني لأهل البيت الأطهار ,و�ألقى
ف�ضيلة ال�سيد �آية اللهي كلمة بالذكرى العطرة ,و�شارك الرادود مهدي �سروري من
مدينة م�شهد املقدّ�سة ب�إن�شاد املواليد واملدائح.
�أما احلفل الثاين فكان للأ�شبال (الفئة العمريةمن �6إىل � 11سنة) ,وت�ض ّمن
املخت�صني بربامج الأطفال ,وكانت حول
م�سرحية قدّمها جمموعة من الفنانني
ّ
واقعة غدير خم ,وعيد الغدير.

ح�سينية فاطمة الزهراء  hــ كربالء املقد�سة

ح�سينية بيت العبا�س� - أ�صفهان
ً
ً
�أقامت ح�سينية بيت العبا�س الدينية الثقافية مهرجانا كبريا مبنا�سبة عيد
اهلل الأكرب ,عيد الغدير الأغ ّر يف مدينة �أ�صفهان ملدة ثالثة �أيام ,حيث مت ّيز بتنوعه
يف امل�شاركني واحل�ضور والربامج ,وذلك ليتع ّرف النا�س على ثقافة الغدير �أكرث
و�أكرث .وكانت مرا�سم املهرجان كالتايل:
خا�ص لط ّالب اجلامعة يف �أ�صفهان ,لأجل جذب طلبة اجلامعات ,و�إزالة
حفل ّ
ال�شبهات التي يواجهونها.
خا�ص للأ�شبال (فئة � 15سنة) حتت عنوان :العهد مع موالنا الإمام �أمري
حفل ّ

ح�سينية داراحل�سني  - jيزد

ح�سينية �سيد ال�شهداء الكربالئية  -قزوين
�أقيم حفل بهيج يف ح�سينية �سيد ال�شهداء الكربالئية ,يف مدينة قزوين ,ملدّة
يومني ،ح�ضر احلفل جميع غفري من امل�ؤمنني واملوالني لأهل البيت الأطهار,
و�شارك يف �إلقاء الكلمات باملنا�سبة الدكتور حممد زماين والدكتور فريدوين من
�أ�ساتذة جامعة طهران.
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كما �شارك يف �إن�شاد املواليد والأفراح احلاج حممد نبوي ,والرادود بهاء الدين
اخلا�صة بعيد اهلل الأكرب ,عيد
م�ستقيم ,وفرقة النور يف قراءة التوا�شيح واملدائح
ّ
الغدير الأغ ّر.

عيدية للأيتام يف كربالء املقد�سة و الب�صرة
قامت منظمة �سيد ال�شهداء للتنمية االجتماعية يف الب�صرة بجولة تفقدية
لعوائل الأيتام يف حمافظة ذي قار بالعراق اجلريح.
يف هذه اجلولة قدمت املنظمة ،عيدية لعوائل الأيتام ,قدرها  200دوالر ,لكل عائلة.
و م�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء  يف كربالء املقد�سة قدمت عيدية و هدايا للأيتام.

ح�سينية �سيد ال�شهداء  - jقزوين

م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم - الب�صرة
�أقامت م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم /فرع الب�صرة ،احتفالية وذلك بالتعاون مع
رابطة الطالب اجلامعي يف املحافظة.
واالحتفالية التي �أقيمت على قاعة املكتبة املركزية بجامعة الب�صرة� ،شهدت
ح�ضور ًا مميز ًا من الكوادر التدري�سية والطلبة واملثقفني والو�سائل الإعالمية،
ف�ض ًال عن وفد من مكتب املرجع الديني الكبري �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
ال�شريازي مبحافظة الب�صرة ،لالحتفاء بهذه املنا�سبة العظيمة.

منظمة �سيدال�شهداء  jـ الب�صرة

م�ؤ�س�سة �سيدال�شهداء  jـ كربالء املقد�سة

مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي - الب�صرة

الهيئة الفاطمية  -الب�صرة
اقامت الهيئة الفاطمية وب�أ�شراف منظمة �سيد ال�شهداء jللتنمية االجتماعية
مهرجان الوالية مبنا�سبة عيد الغدير االغر.
احلفل الذي �شارك فيه العديد من امل�ؤمنيني اقيم يف منطقة حي احل�سني jيف
مدينة الب�صرة ح�سينية علي االكرب.j
هذا وقد �شهد املهرجان توزيع جماميع من الهدايا باملنا�سبة ت�ضمنت عددا من
الكتب املتنوعة.

الهيئة الفاطمية  -الب�صرة
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املرجع ال�شريازي ي�ؤ ّكد

تق ّبلوا امل�شاكل وال�صعوبات يف خدمتكم الق�ضية احل�سينية
قام بزيارة املرجع ال�شريازي جمع من العاملني يف مكتب قناة الإم��ام
احل�سني الف�ضائية الفار�سية ,و قدّم �أحد ال�ضيوف تقرير ًا عن �آخر ن�شاطات
يوجههم
وترجى من �سماحته �أن ّ
القناة ,وامل�شاكل التي تواجه القناة والعاملني فيهاّ ,
ب�إر�شاداته الق ّيمة ,فقال �سماحته:
حجة ,ف�إذا تو ّفرت
�إن التوفيق من اهلل تعاىل ال ي�أتي باملجان ,بل بحاجة �إىل ّ
احلجة عندها �سيمنّ اهلل تعاىل بالتوفيق .و�أنتم وهلل احلمد و ّفقتم لهذا العمل,
ّ

و�سرتون نتائجه يوم القيامة يف �صحائف �أعمالكم .فال �شك �أنه هنالك �أ�شخا�ص
اهتدوا ب�سبب هذه القناة ,و�أ�شخا�ص �صلحوا ,وا�ستفادوا ,و�أ�شخا�ص بكوا على
م�صاب الإمام احل�سني و�أهل البيت ,و�أنتم �سيكون لكم ن�صيب من الأجر
من كل ذلك .وهذا التوفيق الذي حظيتم به هو يف الواقع مغامرة ,ولكن اعلموا �أن
�أهل البيت والإمام احل�سني� أجمعني يف عونكم.

املرجع ال�شريازي ي�ؤ ّكد

�ضرورة العمل للغدير عاملي ًا

قام بزيارة �سماحة آ�ي��ة اهلل العظمى ال�شريازي جمع من �أع�ضاء هيئة
يالثارات احل�سني ,وقدّم �أحد �أع�ضاء الهيئة تقرير ًا خمت�صر ًا عن ن�شاطات
الهيئة وجملة من �أعمالها الثقافية والإعالمية التي �ستنجزها يف مهرجان الغدير
وعا�شوراء.
يف بداية حديثه بارك �سماحته لأع�ضاء الهيئة عملهم.
وقال �سماحته :بعد واقعة الغدير يف ال�سنة العا�شرة للهجرة� ,أي بعد ثالثة �أ�شهر
من ذلك تقريب ًا ,ترك امل�سلمون ما عاهدوا به ر�سول اهلل يف غدير خم وتركوا
علي بن �أبي طالب ,واتبعوا فالن ًا وفالن ًا .وحول ذلك
الإمام �أمري امل�ؤمنني ّ
قال الإمام ال�صادق ,مام�ضمونه� ,أنه كان للإمام �أمري امل�ؤمنني ع�شرة
�آالف �شاهد ممن ح�ضروا الغدير ,ولكنه ما ا�ستطاع �أن ي�أخذ ح ّقه ,وذلك

ب�سبب خذالن امل�سلمني �آنذاك .وكان ب�إمكان الإمام� أن ي�أخذ ح ّقه ,ولكن اهلل
تبارك وتعاىل كان يريد امتحان النا�س واختبارهم ,فكان الإمام م�أمور ًا من
النبي ب�أن ال ي�أخذ ح ّقه باملعجزة �أو بغري ذلك .و�أما اليوم فيوجد املاليني من
�أتباع الإمام �أمري امل�ؤمنني يف العامل ,ويقومون بخدمته ك�أمثالكم.
وب�ّي�نّ �سماحته بقوله� :إن الغدير وعا�شوراء جناحا الت�ش ّيع .وللغدير ثقافة
ولعا�شوراء ثقافة .ويف املقابل هنالك ثقافتان مت�ضادتان مع ثقافة الغدير
وعا�شوراء ,وهذا ما ن�شاهده اليوم يف الكثري من املجاالت ,يف املجال الإعالمي
كاملجالت والكتب والإذاعات والتلفاز والف�ضائيات ,وغريها.
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زيارات وجوالت تفقدية ملكتب �سماحة املرجع ال�شريازي
مبنا�سبة ذكرى ا�ست�شهاد موالتنا فاطمة الزهراء وامل�شاركة يف جمال�س
�إحياء ال�شعائر الفاطمية ,ويف �إط��ار التوا�صل مع املراكز الدينية والثقافية
ال�شيعية وتف ّقدها وزيارة العلماء والأفا�ضل� ,سافر وفد من مكتب �سماحة املرجع
ال�شريازي  Kبقم املقدّ�سة� ,إىل مدينة يزد ,و�أبلغوا �أهاليها �سالم ودعاء
�سماحة املرجع ال�شريازي .K
خالل هذه ال�سفرة قام الوفد بالفعاليات التالية �أي�ض ًا:
 امل�شاركة يف م�سرية العزاء التي يقوم بها �آية اهللال�سيد علي ر�ضا حيدري �صوب املرقد الطاهر لل�سيد
جعفر ,gيف م�ساء ي��وم ذك���رى ا�ست�شهاد ال�سيدة
الزهراء املر�ضية  ,hوي�شارك فيه قرابة � 30ألف من
امل�ؤمنني ,على �شكل هيئات ومواكب.
 احل�ضور يف بع�ض جمال�س ال��ع��زاء التي اقيمتباملدينة ,كان منها يف ح�سينية دار احل�سني ,gوح�سينية
دار اجلوادين  cاخلريية.
 زيارة �آية اهلل ال�سيد علي ر�ضا حيدري. زيارة �آية اهلل ال�شيخ حممد علي عالقبند.حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد �أبو احل�سن
 لقاء مع ّ�آية اللهي.

كما قام الوفد ,خالل تواجده يف �شرياز ,بلقاء جمع من العلماء ،كان منهم:
احلجة بن احل�سن
 �آية اهلل ملك ح�سيني ,م�س�ؤول حوزة خان العلمية ,وحوزة ّالع�سكري �أرواحنا فداه.
 �آية اهلل ال�سيد علي �أ�صغر د�ستغيب ,م�س�ؤول احلوزة الر�ضوية العلمية. �آية اهلل زبرجد ,املتوليّ للمرقد الطاهر لل�سيدع�لاء ال��دي��ن ح�سني ,وم�����س���ؤول احل���وزة املحمودية
العلمية.
 �آية اهلل حدايق ,م�س�ؤول املدر�سة املن�صورية للعلومالدينية.
 �آي��ة اهلل ب��اك��دل النجفي ,م�����س���ؤول مدر�سةال�سجاد .g
الإمام ّ
ويف �سياق مت�صل ق���ام وف���د م��ن مكتب املرجع
ال�شريازي  Kمبدينة قم املقدّ�سة ,ب�سفرة �إىل
حمافظة خوز�ستان الإيرانية (جنوب �إي��ران) وقام
بجولة تفقدية على احل�سينيات والهيئات فيها ,و�أبلغ
�أ�صحابها و�أهاليها �سالم �سماحة املرجع ال�شريازي
 Kوقام بزيارة ح�سينية املرحوم �آية اهلل العدناين
و�شارك يف مرا�سم م�سرية العزاء ،وبعدها قام الوفد

حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد �أحمد دعائي.
 لقاء مع ّحجة الإ�سالم علومي.
 لقاء مع ّمن جانب �آخر قام الوفد بزيارة مدينة �شرياز للم�شاركة يف مرا�سم الذكرى
ال�سنوية الثامنة لرحيل �آية اهلل ال�شيخ �صدر الدين احلائري ال�شريازي قدّ�س �س ّره.
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ حممد جواد احلائري
وكان يف ا�ستقبال الوفد ّ
ال�شريازي مدير وم�س�ؤول مدر�سة حممد ّية ومدر�سة قائمية للعلوم الدينية ومم ّثل
�سماحة املرجع ال�شريازي  Kب�شرياز.

بزيارة ال�شخ�صيات العلمائية والدينية كان منهم حجة اال�سالم ال�سيد حممد علي
العدناين ,وتف ّقد واطلع على عملية بناء ح�سينية �أهل البيت  ،bثم �سافر الوفد �إىل
مدينة عبادان وزار احل�سينية الكربالئية و�شارك يف مرا�سم املجال�س الفاطمية,
وبعدها �سافر الوفد �إىل مدينة الأهواز ,وقام بزيارة احل�سينية الكربالئية �أي�ض ًا.
من جانب �آخر ,قام حجة الإ�سالم ال�شيخ كاظم داعي زاده� ,أحد �أع�ضاء الوفد,
بتلبية دعوة ح�سينية �أهل البيت  bللإخوة العرب والأكراد الفيلية يف مدينة �إيالم,
وارتقى املنرب يف جمل�س العزاء الذي �أقامته احل�سينية املذكورة .وجدير بالذكر,
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�أن الوفد املذكور ,خالل هذه ال�سفرة وجولته التفقدية� ,أهدى جمموعات من كتب
�سماحة املرجع ال�شريازي  ,Kعلى جميع املراكز والهيئات التي زارها وتفقدها,
مع �إعانات مالية .و�أعرب �أ�صحاب احل�سينيات والهيئات و�أهايل تلك املدن عن

�شكرهم وامتنانهم للوفد على قيامه بتفقدهم ,وح ّملوه �سالمهم وحتياتهم
و�شكرهم ل�سماحة املرجع ال�شريازي  Kوملكتبه مبدينة قم املقدّ�سة.

تحت �شعار« :الخطابة الح�سينية مفتاح الإ�صالح و�سلم الرقي»
مدر�سة ابن فهد الحلي تعقد م�ؤتمرها التبليغي ال�ساد�س
عقدت ح��وزة كربالء العلمية -مدر�سة العالمة احمد بن فهد احللي-
م�ؤمترها التبليغي ال�سنوي ال�ساد�س للخطباء احل�سينيني مبنا�سبة قرب حلول �شهر
حمرم احلرام لعام 1433هـ على قاعة امل�ؤمترات والندوات يف املدر�سة ،ا�ستهل
بتالوة عطرة ثم كلمة االفتتاح لآية اهلل ال�شيخ عبدالكرمي احلائري الذي �أعلن
بدء �أعمال امل�ؤمتر مرحب ًا بال�ضيوف الكرام من علماء ورجال دين وطلبة وخطباء
املنرب احل�سيني ال�شريف ،وكانت �أوىل كلمات امل�ؤمتر لف�ضيلة ال�شيخ علي الفدائي
�أكد خاللها على �أهمية �إعداد النف�س وتهيئتها ال�ستقبال �شهر حمرم ،وكانت ثاين

كلمات امل�ؤمتر كلمة لآية اهلل ال�سيد مرت�ضى القزويني وثالث كلمات امل�ؤمتر كانت
حلجة اال�سالم و امل�سلمني ال�شيخ نا�صر الأ�سدي� ،أما الكلمة اخلامتة فكانت لآية
اهلل ال�شيخ فا�ضل ال�صفار التي ا�ستهلها بالكلمات ال�شريفة الواردة يف زيارة موالنا
�أبا الف�ضل العبا�س ..« :وقلبي م�س ّلم لكم وتابع و�أنا لكم تابع ون�صرتي لكم
معدّة»..
هذا وختم امل�ؤمتر بتقدمي بع�ض اجلوائز للطلبة الفائزين مب�سابقة البحوث
العلمية التي �أجرتها �إدارة احلوزة �سابق ًا.
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حمرم احلرام ,وذكرى عا�شوراء اخلالدة ,وا�ست�شهاد موالنا خام�س �أ�صحاب الك�ساء الأطهار� ,سبط ر�سول
مبنا�سبة حلول �شهر ّ
اهلل ,الإمام احل�سني ,و�أهل بيته الأطهار و�أ�صحابه الأخيار� ,أقيمت امل�آمت وجمال�س احلزن والعزاء يف �أرجاء املعمورة
تعظيما ل�شعائر اهلل:
بيت املرجع ال�شريازي

�أقيمت املجال�س يف بيت املرجع ال�شريازي ,مبدينة قم املقدّ�سة,
�صباح ًا وم�ساء ًا من �أول �شهر حمرم احلرام �إىل الثالث ع�شر ،ح�ضرها العلماء
والف�ضالء وطالب العلوم الدينية ,وز ّوار من خمتلف اجلن�سيات ,وجمع من
امل�ؤمنني واملوالني لآل الر�سول الأبرار حيث ارتقى املنرب احل�سيني ال�شريف
العديد من اخلطباء الأفا�ضل و باللغتني العربية والفار�سية.
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هدايا مادية و�إعالمية وزّعها مكتب املرجع ال�شريازي

ت�شجيع ًا لإقامة ال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة ،قام مكتب �سماحة املرجع
ال�شريازي مبدينة قم املقد�سة بتوزيع امل��واد الغذائية والذبائح علی
الهيئات واحل�سينيات واملواكب وامل�ساجد املوجودة يف مدينة قم املقد�سة،
الإيرانية والعراقية واخلليجية والأفغانية والباك�ستانية والآذربايجانية وغريها،
البالغ عددها قرابة 2000ح�سينية وموكب وم�سجد وهيئة.
كما ّمت توزيع امل��واد نف�سها وبحجم �أك�بر مع مقادير من املبالغ النقدية
ربك ًا ب�إ�سم الإم��ام احل�سني )علی احل�سينيات واملواكب املوجودة يف
(ت ّ
املدن الإيرانية الأخرى.
�أما يف �إطار الن�شاطات الإعالمية ،ويف تعميم مظاهر احلزن ،قام مكتب
املرجع ال�شريازي بتوزيع الآالف من الكتب والأقرا�ص املدجمة اخلا�صة
بق�ضية عا�شوراء املقدّ�سة و�سرية الإمام احل�سني ،مع كميات كبرية من
امل�صابيح احلمراء والأع�ل�ام والالفتات ال�سود علی البيوت واحل�سينيات
وامل��واك��ب امل��ذك��ورة �أع�لاه وعلى املح ّالت والدكاكني واملكاتب التجارية يف
أخ�ص
الأ�سواق واملط ّلة على ال�شوارع املهمة والرئي�سية يف مدينة قم املقد�سة بال ّ
�أطراف املرقد الطاهر لكرمية �أهل البيت ال�سيدة فاطمة املع�صومة.

نفحات خبرية

مكتب املرجع ال�شريازي  - قم املقد�سة

ح�سينية الر�سول الأعظم بالكويت
�أحيت ح�سينية الر�سول الأعظم يف دول��ة الكويت ،جمال�س العزاء
احل�سيني ,بح�ضور العلماء والف�ضالء وجمع من امل�ؤمنني واملوالني لأهل البيت
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد �أحمد ال�شريازي,
الأطهار ,كان منهم ّ
و�ضيوف من العراق والبحرين .وكان الربنامج كالتايل:
مرا�سم عزاء الزجنيل ع�صر ًا ,و جمل�س العزاء لي ًال ,وكان اخلطيب الدكتور
ال�شيخ حممد جمعة ,مب�شاركة الرادود جمعة حامد ,وحيدر العطار ,وال�شبل
ال�سيد حممد باقر العلوي.

�إقامة جمال�س العزاء احل�سيني باللغة الفار�سية للرجال والن�ساء يف
قاعة الإمام الر�ضا ،وبعدها حما�ضرة للدكتور ال�سيد ح�سن �أخالق,
حجة اال�سالم ال�شيخ م ّكي احلائري ،وجمال�س عزاء اللطم مب�شاركة عدد
من الرواديد.
�إق��ام��ة جمال�س ال��ع��زاء احل�سيني (حما�ضرات وع��زاء اللطم) باللغة
حجة الإ�سالم نقوي القادم
الأوردية ،يف قاعة الر�سول ,وكان اخلطيب ّ
من كندا.
�إق��ام��ة جمال�س ال��ع��زاء احل�سيني باللغة الإجنليزية يف قاعة الإم��ام
الر�ضا وقاعة الر�سول ،مع عزاء اللطم باللغة الإجنليزية.
�إقامة �شعرية التطبري �صباح يوم العا�شر ،قراءة مقتل الإمام احل�سني
وذلك باللغات :العربية وبالفار�سية وب��الأوردي��ة ،عر�ض م�سرحية� ،إقامة
موكب �شبيه رجوع جواد الإمام احل�سني� إىل املخ ّيم احل�سيني .وفعاليات
وخدمات متعددة �أخرى.

مركز االمام علي -وا�شنطن

ح�سينية الر�سول الأعظم  - sالكويت

�إحياء ال�شعائر احل�سينية يف وا�شنطن
علي يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن ،مرا�سم العزاء
�أقام مركز الإمام ّ
احل�سيني ،بح�ضور وم�شاركة جمع غفري من امل�سلمني وامل�سلمات من �أتباع �أهل
البيت ,ومن �أهل العامة ،ومن غري امل�سلمني كامل�سيحيني والأمريكيني،
وم��ن خمتلف اجل��ال��ي��ات :العراقية ،والإي��ران��ي��ة ،وال�سعودية ،والبحرانة,
وامل�صرية ،والأفغانية ،والهندية ،والباك�ستانية ،والأمريكية .وكانت الفقرات:
�إقامة جمال�س العزاء احل�سيني باللغة العربية للرجال يف قاعة ال�سالم,
وللن�ساء يف قاعة ال�سيدة الزهراء ،وكانت املجال�س تبد�أ بقراءة زيارة
عا�شوراء ال�شريفة ،وبعدها حما�ضرة لف�ضيلة ال�شيخ �أب��و حممد الأ�سدي،
وجمال�س اللطم مب�شاركة ال���رادود عامر الالمي .وبعدها كانت املجال�س
اخلا�صة بالن�ساء.

احل�سينية الكربالئية بطهران
�أحيت احل�سينية الكربالئية يف العا�صمة الإي��ران��ي��ة ط��ه��ران ,ال�شعائر
احل�سينية املقدّ�سة ,ب�إقامة مرا�سم وجمال�س العزاء احل�سيني ،وكان اخلطيب
حجة اال�سالم ال�شيخ جعفر رفعتي ,ومب�شاركة الرادودين احل�سينيني :املال
حممد ف�صويل ,واملال م�شكيني .وت�ضم ّنت املرا�سم احل�سينية :عزاء اللطم،
عزاء الزجنيل ،مواكب الت�شابيه ،عزاء رك�ضة طويريج ،عزاء ليلة الوح�شة.

احل�سينية الكربالئية  -طهران
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نفحات خبرية
علي يف �أملانیا
موكب �شیعة ّ
علي يف �أملانیا  -مبدینة �إ�سن  -ال�شعائر
�أحیا امل�ؤمنون يف موكب �شیعة ّ
احل�سینیة,بح�ضور جمع من امل�ؤمنني واجلاليات الإ�سالمية العراقية واللبنانية
والرتكية والإيرانية ،حيث ارتقى املنربحجة اال�سالم ال�شیخ جالل معا�ش,كانت
بعنوان�(:سل�سلة بحوث عن دور ال�شعائر احل�سینیة املباركة يف بالد الغرب..
وكیفیة مواجهة التحدّیات العقائدیة واالجتماعیة والأخالقیة والنف�سیة التي
یعانیها امل�ؤمنون يف بالد الغرب).

موكب �شيعة علي - jاملانيا

احل�سينية الكربالئية ب�شرياز
�أقامت احل�سينية الكربالئية يف مدينة �شرياز مرا�سم العزاء احل�سيني حيث
كانت تبد�أ بتالوة معطرة من �آي الذكر احلكيم ,وبعدها قراءة زيارة عا�شوراء
املقدّ�سة ,وحما�ضرات حتت عنوان :معرفة وعظمة مقام الإمام احل�سني،
موكب �شبيه و�صول قافلة الإمام احل�سني� إىل كربالء ،موكب �شبيه �سيدنا
علي الأ�صغر ،عزاء يوم
القا�سم ،موكب �شبيه الطفل الر�ضيع موالنا ّ
عا�شوراء ،عزاء حرق اخليام.

احل�سينية الكربالئية � -شرياز

ح�سينية �سيد ال�شهداء  jببريوت
�أحيت ح�سينية �سيد ال�شهداء يف العا�صمة اللبنانية بريوت،
جمال�س العزاء احل�سيني ح�ضره العلماء والف�ضالء وجمع غفري من
امل�ؤمنني واملوالني لآل بيت الر�سول الأعظم وعليهم.
ارتقى املنرب احل�سيني ال�شريف حجة اال�سالم ال�شيخ عبداحل�سن
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الأ�سدي القادم من الدمنارك ,و�شارك ب�إقامة عزاء اللطم وقراءة الق�صائد
احلزينة يف م�صائب �أهل البيت الرادود حممد معتمدي القادم من �إيران.
هذا ,وتخ ّلل هذه املجال�س احل�سينية تقدمي الفعاليات التالية:
�إقامة والئم و�إطعام ك ّل ليلة ،عمل الت�شابيه والتماثيل للتقريب والتّو�ضيح،
�إحياء �شعرية التطبري� ،إحياء �شعرية عزاء الزجنيل وال�سال�سل ،عمل امل�شعل
احل�سيني ،عمل ق ّبة �سيدنا القا�سم ،توزيع املحا�ضرات الدين ّية يف
ّ
الكا�سيت وال�سيديات وتوزيع الكتب.

ح�سينية �سيد ال�شهداء  -jبريوت

املجال�س احل�سينية و ب�سدين اال�سرتالية
�أقامت ح�سينية النبي الأكرم مبدينة �سدين الأ�سرتالية ,وكال�سنوات
ال�سابقة ,جمال�س العزاء احل�سيني ملدة ع�شر ليايل ,وارتقى املنرب احل�سيني
ال�شريف حجة اال�سالم وامل�سلمني ال�شيخ علي فهد العاملي ,وك��ان جمل�سه
باللغة الإجنليزية ,و حجة اال�سالم ال�شيخ ح�سني الأم�يري ,وك��ان جمل�سه
باللغة العربية ،و�شارك يف �إلقاء الق�صائد ال�شجية و�إقامة عزاء اللطم الرادود
احل�سيني املال همام الكربالئي واملال كرار الكويف.

ح�سينية النبي االكرم � -سيدين

احل�سينية الكربالئية بالأهواز
�أحيت احل�سينية الكربالئية يف مدينة الأهواز ال�شعائر احل�سينية ,ب�إقامة
مرا�سم العزاء احل�سيني واملجال�س احل�سينية ،ح�ضر هذه املرا�سم العلماء
وف�ضالء احل��وزة العلمية ,وجمع من امل�ؤمنني واملح ّبني للنبي الكرمي و�آل��ه
الأطهار ،كانت جمال�س هذه احل�سينية باللغتني العربية لف�ضيلة اخلطيب

نفحات خبرية
ال�شيخ جهرمي ,وف�ضيلة اخلطيب ال�شيخ الباوي ,وبالفار�سية لف�ضيلة اخلطيب
ال�شيخ بورهادي ،كما مت قراءة الق�صائد احل�سينية و�إقامة عزاء اللطم.

ال�شريف ملرقد موالتنا ال�سيدة فاطمة املع�صومة و�أقاموا العزاء موا�ساة
مل�صائب جدّها الإم��ام �سيد ال�شهداء وقدّموا تعازيهم ملوالنا املفدّى
الإمام املهدي املوعود.
ثم ح�ضروا بعد ذلك يف بيت املرجع ال�شريازي ،وا�ستقبلهم حجة
اال�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي ،و�أقاموا جمل�س ًا للعزاء.

احل�سينية الكربالئيه -اهواز

جمال�س م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق بالدمنارك
�أقامت م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق يف كوبنهاجن الدمناركية برناجمها
ال�سنوي يف �إحياء ال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة ,بح�ضور جمع من املح ّبني
واملوالني لأهل البيت الأطهار ,وكانت فقرات الربنامج كالتايل:
تالوة �آيات معطرة من القر�آن الكرمي ,وقراءة زيارة عا�شوراء ال�شريفة،
كلمة باللغة الدمناركية للأ�ستاذ عالء النقا�ش ،جمل�س ح�سيني للخطيب ال�شيخ
الدكتور حممد عبداحل�سني كرم ،مراثي للرادود احل�سيني منتظر ال�ساعدي،
�إ�ضافة �إىل فقرات اخرى من ال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة.

موكب الفداء والت�ضحية يف حرم ال�سيدة املع�صومة h

مواكب الت�شابيه لأهايل كربالء مبدينة قم
قام جمع من ال�شباب �أع�ضاء (هيئة يالثارات احل�سني ال�شبابية)
و(هيئة �شباب علي الأكرب )يف مدينة قم املقد�سة ب�إقامة موكب �شبيه
و�صول قافلة موالنا الإم��ام احل�سني� إىل كربالء ,وموكب �شبيه موالنا
علي
قمر بني ها�شم العبا�س ،وموالنا القا�سم بن احل�سن,وموالنا ّ
الأكرب.
انطلقت املواكب �صوب املرقد الطاهر ملوالتنا فاطمة املع�صومة،
وختموا م�سرياتهم يف بيت �سماحة املرجع ال�شريازي ،وكان يف ا�ستقبالهم
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي ,و�أقاموا فيه جمال�س العزاء.
ّ

م�ؤ�س�سة االمام ال�صادق  -دمنارك

موكب الفداء والت�ضحية لأهايل كربالء بقم
�أقام �أهايل كربالء املقيمون مبدينة قم املقد�سة مب�شاركة عدد كبري من
الإخ��وة الإيرانيني موكب (ال��ف��داء) ،حيث خرجوا ليلة العا�شر من حمرم
احلرام �إىل �شوارع مدينة قم املقد�سة وهم يرتدون الأكفان ويهتفون« :حيدر،
حيدر» و«واح�سني ،واح�سني» �صلوات اهلل و�سالمه عليهما ،فر�سموا �صور
اال�ستعداد للت�ضحية التي حت ّلى بها �أهل بيت الإمام و�أ�صحابه يف �صحراء
كربالء املقد�سة ليلة العا�شر من املحرم عام  61للهجرة ال�شريفة و�أحيوها يف
قلوب ال�شيعة واملح ّبني.
بعد �أن طاف املوكب يف �شوارع املدينة ح�ضر امل�شاركون فيه يف ال�صحن

بيت املرجع ال�شريازي 

املجال�س احل�سينية يف بلجيكا
�أحيت ح�سينية الزهراء يف مدينة انتويربن يف بلجيكا ،جمال�س
العزاء احل�سيني ,بح�ضور جمع غفري من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات واملوالني
لأه��ل البيت الأطهار ,وكانت فقراتها ت�لاوة �آي��ات من القر�آن
الكرمي ,وقراءة زيارة عا�شوراء ال�شريفة ،بعدها ارتقى املنرب اخلطيب
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نفحات خبرية
حجة الإ�سالم ال�شيخ عبدالأمري اخلفاجي ،كما �شارك عدد من الرواديد
ّ
احل�سينيني بقراءة اللطميات .و ق�صائد لعدد من ال�شعراء ،وزار وكيل
حجة الإ�سالم ال�شيخ جالل معا�ش احل�سينية
�سماحة املرجع ال�شريازيّ 
و�أبلغ احل�ضور حتيات ودعوات �سماحته.

ح�سينية الإمام املهدي  - زيوريخ

ح�سينية الزهراء -hبلجيكا

ح�سينية دار احل�سني  مبدينة يزد
�أحيت ح�سينية دار احل�سني يف مدينة يزد الإيرانية ,ذكرى عا�شوراء,
ب�إحياء وتعظيم ال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة ,بح�ضور جمع غفري من امل�ؤمنني
واملوالني لآل بيت النب ّوة الأطهار .وت�ض ّمنت املرا�سم الفقرات التالية:
�إقامة جمال�س العزاء احل�سيني يف الأي��ام الع�شرة الأوىل من �شهر حم ّرم،
�إقامة عزاء اللطم� ،إقامة موكب �شبيه �سيدنا القا�سم� ،أقامة عزاء امل�شي
على النار� ،إقامة عزاء حرق اخليام يف ظهر عا�شوراء ,وبعدها عزاء طويريج
املعروف برك�ضة طويريج� ,صوب ح�سينية دار احل�سني ،يف يوم الثالث ع�شر
من حم ّرم الذي ي�صادف ثالث ا�ست�شهاد موالنا الإمام احل�سني ,و اجتمعت
املواكب والهيئات احل�سينية لأهايل كربالء يف احل�سينية ,و�أقاموا موكب بني ا�سد.

احل�سينية الكربالئية بنجف �آباد
�أحيت احل�سينية الكربالئية يف مدينة جنف �آباد الإيرانية ,الليايل الع�شر
الأوىل من �شهر حم ّرم احلرام  1433للهجرة ,ب�إقامة جمال�س العزاء احل�سيني,
وكان اخلطيب حجة اال�سالم ال�شيخ جمتبى �شريفي و حجة اال�سالم ال�شيخ عامر
با�شا زاده ,ومب�شاركة عدد من الرواديد احل�سينيني ،كما �أقامت عزاء �شبيه �سيدنا
القا�سم ,وعزاء حرق اخليام ,وعزاء ظهر عا�شوراء ,وجمل�س عزاء خا�ص.

احل�سينية الكربالئية  -جنف �آباد

حوزة الزهراء الن�سوية
�أق��ام��ت ح��وزة ال�سيدة الزهراء العلمية الن�سوية ,جمال�س العزاء
احل�سيني يف ح�سينية دار احل�سني مبدينة قم املقدّ�سة ,من غ ّرة �شهر
حم ّرم احلرام  1433للهجرة� ,إىل نهاية �شهر �صفر املظ ّفر ،بح�ضور جمع غفري
من طالبات احلوزة وامل�ؤمنات ,ت�ض ّمنت حما�ضرات حول الأهداف احل�سينية.
ح�سينية داراحل�سني  -jيزد

العزاء احل�سيني ب�سوي�سرا
��دي  خلدمة �أه���ل البيت يف
�أح��ي��ت ُح�سينية الإم���ام امل��ه ّ
مدينة زيوريخ ب�سوي�سرا برناجم ًا ُح�سيني ًا ,ت�ض ّمن جمل�س عزاء الإمام
احل�سني ,وكانت فقراته :تالوة �آيات من الذكر احلكيم ,قراءة
زيارة عا�شوراء ال�شريفة ،املحا�ضرة الدينية :حلجة اال�سالم ال�سيد
عبا�س املو�سوي ،عزاء اللطم والق�صائد ا ُ
حل�سينية.
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ح�سينية داراحل�سني  - jقم املقد�سة

نفحات خبرية
جمال�س العزاء يف ح�سينية عا�شور بالكويت
�أقيمت جمال�س العزاء احل�سيني يف ح�سينية عا�شور يف الكويت يف الأيام
الع�شرة الأوىل من �شهر حم ّرم ,بح�ضور العلماء والف�ضالء ,وجمع من امل�ؤمنني
واملح ّبني لآل الر�سول الأكرم ،و ارتقى املنرب احل�سيني ال�شريف يف هذه
املجال�س حجة اال�سالم ال�شيخ عبدالر�ضا معا�ش ,و�شارك الرادود علي مهدي
بقراءة الق�صائد ال�شجية و�إقامة عزاء اللطم.

ربة�سيدال�شهداء�أحيتال�شعائراحل�سينيةيفمراكزهابالعامل
م ّ
ربة �سيد ال�شهداء/ الكويت ,ال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة يف
�أحيت م ّ
كافة مراكزها بالعامل ,وقامت بدعم املجال�س واملواكب والهيئات احل�سينية,
ويف جمال �إطعام الطعام ,وتنظيم امل�سريات يف كافة مراكزها ,العراق� ،إيران،
�أفغان�ستان� ،سوريا� ،شرق �أفريقيا� ،شرق �آ�سيا ،تركيا.

ح�سينية عا�شور  -الكويت

من املجال�س احل�سينية يف الفليبني

ح�سينية ان�صار احل�سني - jطهران

احل�سينية الكربالئية  -كا�شان

احل�سينية الكربالئية  -م�شهد

احل�سينية الكربالئية  -ا�صفهان

موكب طلبة العلوم الدینیة  -كربالء املقد�سة

ح�سينية الر�سول الأعظم - sلندن
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كلمة المرجع الشيرازي ليلة  11محرم

املرجع ال�شريازي يف كلمته ليلة  11حمرم:

(املحاربون لل�شعائر احل�سينية تع�ساء وجمانني ،بل �أ�سو�أ)
يف م�ساء يوم الثالثاء املوافق للعا�شر من �شهر حم ّرم احلرام  1433للهجرة
(ليلة احلادي ع�شر) التي ت�س ّمى بـ(ليلة الوح�شة والغربة على �أهل البيت،)
وكال�سنوات ال�سابقة� ،ألقى املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
احل�سيني ال�شريازي كلمة مه ّمة ق ّيمة حول الق�ضية وال�شعائر احل�سينيتني
املقدّ�ستني ،باملئات من املعزّين ،وذلك يف بيته املك ّرم مبدينة قم املقد�سة ,قال فيها:
�أرف��ع تعازيّ بذكرى عا�شوراء الإم��ام احل�سني� إىل املقام ال�شامخ ملوالنا
الإمام بق ّية اهلل ،حيث هو و ّ
يل دم الإمام احل�سني ،وهو الذي �أبقاه
اهلل تبارك وتعاىل كي ينتقم لدم الإمام احل�سني على �صعيد الدنيا ،و�إ ّال ف�إن
االنتقام للإمام احل�سني يف الدنيا ال يعادل ف�ضاعة اجلرمية الكربى التي
ار ُتكبت بحقّ الإمام احل�سني .و�أ�س�أل اهلل تعاىل بربكة ال�شعائر احل�سينية �أن
يجعلنا من القائمني بخدمة الإمام واملنتقمني معه للإمام �سيد ال�شهداء.
كما ُاعزّيكم �أنتم �أيها الإخ��وة و ُاع��زّي امل�ؤمنني وامل�ؤمنات كافة ،يف كل مكان
من الدنيا ،الذين �شاركوا يف �إقامة ال�شعائر احل�سينية� ،سواء يف ت�أ�سي�سهم للعزاء
احل�سيني �أواملواكب� ،أو يف ح�ضورهم� ،أو مب�شاركاتهم املالية ونحو ذلك ،و�أ�س�أل اهلل
تعاىل مبقام الإمام �سيدال�شهداء ال�شامخ �أن يتق ّبل من اجلميع.
مف�صلتان حول الق�ضية احل�سينية املقدّ�سة,
 وقال �سماحته :هناك روايتان ّ
مذكورتان يف كتاب كامل الزيارات ,وهو من امل�صادر ال�شيعية املعتربة واملهمة جد ًا,
وذكرهما العالمة املجل�سي يف البحار �أي�ض ًا.
 الرواية الأوىل هي:عن �أبي ب�صري قال :كنت عند �أبي عبداهلل (الإمام
ال�صادق)ُ احدّثه ,فدخل عليه ابنه فقال له :مرحب ًا ,و�ض ّمه وق ّبله وقال:
ح ّقر اهلل من ح ّقركم وانتقم ممن وتركم وخذل اهلل من خذلكم ولعن اهلل من
قتلكم وكان اهلل لكم ول ّي ًا وحافظ ًا ونا�صر ًا ,فقد طال بكاء الن�ساء وبكاء الأنبياء
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وال�صدّيقني وال�شهداء ومالئكة ال�سماء ,ثم بكى وقال :يا�أبا ب�صري �إذا نظرت
�إىل ولد احل�سني �أت��اين ما ال �أملكه مبا �أتى �إىل �أبيهم و�إليهم .يا�أبا ب�صري �إن
فاطمة لتبكيه وت�شهق ,فتزفر جهنم زفرة لوال �أن اخلزنة ي�سمعون بكاءها
وقد ا�ستعدّوا لذلك خمافة �أن يخرج منها عنق �أو ي�شرد دخانها فيحرق �أهل الأر�ض
فيحفظونها (فيكبحونها) مادامت باكية ويزجرونها ويوثقون من �أبوابها خمافة
على �أهل الأر�ض ,فال ت�سكن حتى ي�سكن �صوت فاطمة الزهراء  ,و�إن البحار
تكاد �أن تنفتق فيدخل بع�ضها على بع�ض ,وما منها قطرة �إ ّال بها َم َلك مو ّكل ,ف�إذا
�سمع امللك �صوتها �أطف�أ نارها ب�أجنحته وحب�س بع�ضها على بع�ض خمافة على الدنيا
وما فيها ومن على الأر���ض ,فال تزال املالئكة م�شفقني يبكونه لبكائها ويدعون
اهلل ويت�ض ّرعون �إليه ويت�ض ّرع �أهل العر�ش ومن حوله وترتفع �أ�صوات من املالئكة
بالتقدي�س هلل خمافة على �أهل الأر�ض ,ولو �أن �صوت ًا من �أ�صواتهم ي�صل �إىل الأر�ض
ل�صعق �أهل الأر�ض ّ
وتقطعت اجلبال وزلزلت الأر�ض ب�أهلها .قلت :جعلت فداك �إن
هذا الأمر عظيم؟ قال :غريه �أعظم منه ما مل ت�سمعه .ثم قال يل :يا�أبا ب�صري �أَما
حتب �أن تكون فيمن ُي�سعد فاطمة؟ فبكيتُ حني قالها ,فما قدرتُ على املنطق
ّ
وما قدرت على كالمي من البكاء .ثم قام �إىل امل�ص ّلى يدعو ,فخرجت من عنده
على تلك احلال فما انتفعت بطعام وما جاءين النوم و�أ�صبحت �صائم ًا وج ًال حتى
�أتيته ,فلما ر�أيته قد �سكن �سكنت وحمدت اهلل.
 و�أو�ضح �سماحته� :إن الإمام املع�صوم هو �أ�شرف الأولني والآخرين ،حتى
الأنبياء ،عدا موالنا ر�سول اهلل ،فالإمام ال يختلف عن النبي �إ ّال يف النبوة.
والإمام لي�س ك�سائر النا�س فهو مع�صوم ومرتبط باهلل تعاىل ومع ّلم الأكوان كلها
مبا فيهم املالئكة والأنبياء ،ف�إذا ت أ�لمّ الإمام وبكى �أو تغيرّ حاله ف�إن ذلك ال يكون
لأمر عاطفي بل لأمر عظيم و�أعظم .فتغيرّ حالة الإمام ال�صادق وت�ألمّ ه كما يف
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الرواية املذكورة كان �سببه لت�ألمّ موالتنا الزهراء.
 وبينّ �سماحته معنى كلمة (ت�شهق) يف قول الإمام ال�صادق:
(�إن فاطمة لتبكيه وت�شهق) وقال :لقد قال القر�آن الكرمي عن جه ّنم ب�أن لها
وتوجع ف�إنه
�شهيق وزفري,وبالن�سبة للإن�سان هو �أنه �إذا �أ�صابته م�صيبة وت�ألمّ لها ّ
الي�ستطيع �أن يتن ّف�س ب�شكل طبيعي� ,أي يتن ّف�س تن ّف�س ًا عميق ًا ,وهو التن ّف�س املمت ّد
الذي ي�سبقه حالة من حب�س التن ّف�س ملدّة وي�صاحبه الت�ألمّ
والتوجع .وقال �أهل اللغة
ّ
ب�أن ال�شهيق هو الأنني ال�شديد املرتفع ج ّد ًا .وخروج هذا التن ّف�س ي�س ّمى زفري ًا.
�إن رجال الدين و�أهل العلم يعلمون �أن اجلملة الفعلية ّ
تدل على الدوام ,بالأخ�ص
�إذا كان فعلها م�ضارع ًا .وعليه ف�إن عبارة�( :إن فاطمة لتبكيه وت�شهق) تعني
�أن موالتنا الزهراء ت�شهق وتت�ألمّ دائم ًا مل�صيبة عا�شوراء.و�شهقتها وت�ألمّ ها
ي�ؤ ّثران على الأكوان ك ّلها وما فيها �سوى اهلل تعاىل .ومن املوجودات التي تت�أثر بت�ألمّ
الزهراء هي جهنم ،فتثور وي�شت ّد نارها ,ولوال �أن املالئكة املو ّكلني على جهنم
ي�سدّون �أبوابها لأحرقت الأر�ض ,وذلك غ�ضب ًا لغ�ضب موالتنا الزهراء.
 وعقّب �سماحته� :إن ت�شهق موالتنا الزهراء يعني �أن عا�شوراء ال
تنتهي �أبد ًا ،حتى يف ع�صر ظهور موالنا الإمام املهدي ,وحتى يف يوم القيامة
تتج�سد للخالئق.
ف�إن عا�شوراء َّ
�إن عا�شوراء ال ميكن جربها ،ودم الإم��ام احل�سني ال ميكن جربه �أب��د ًا،
فاهلل تعاىل هو ال��ذي يعلم قيمة ك ّل ذ ّرة من ك ّل قطرة من قطرات دم الإم��ام
احل�سني .ونحن و�أنتم ب�إقامتنا لل�شعائر احل�سينية وتعظيمها ،نكون يف
الواقع نحن امل�ستفيدين ,حيث نبغي بذلك عل ّو الدرجات ،ولكي نزداد قرب ًا �إىل
اهلل تعاىل و�إىل �أهل البيت و�أن ت�شملنا رعايتهم ودعاءهم ،و�إ ّال ف�إنّ � َّأي �شيء
و� َّأي عمل,مهما كربوعظم,ف�إنه ال يجرب دم الإمام احل�سني� أبد ًا,كما �ص ّرحت
بذلك الروايات ال�شريفة.
وقبل �أن يذكر �سماحته الرواية ال�شريفة الثانية التي تذكر املظامل التي يتع ّر�ض
أخ�ص ز ّوار الإم��ام احل�سني ,قال :قبل
لها املحيون لل�شعائر احل�سينية ,بال ّ

قرابة ثمانني �سنة ت�صدّى لرئا�سة ال��وزراء يف العراق يا�سني الها�شمي ،وكان
ت�صدّيه معا�صر ًا لت�صدّي البهلوي الأول (ر�ضا �شاه) للحكم يف �إيران .وقد حكم
الأخري ايران حوايل � 19سنة ،وقام يف اخلم�س الأخرية منها مبحاربة ال�شعائر
احل�سينية,فمنع �إقامة جمال�س العزاء,وحب�س اخلطباء و�ضربهم وغ ّرمهم غرامات
مالية ,وكذلك �ضرب وغ ّرم امل�شاركني يف العزاء واملجال�س احل�سينية .ولكني ما
�سمعت ومل �أ�سمع عن البهلوي الأول �أنه �أهان الفقهاء والعلماء يف الإذاعة وغريها.
وهذا ما فعله يا�سني الها�شمي الذي كان �أعنف من البهلوي الأول ..فقد قام يا�سني
الها�شمي ,عالوة على حماربته لل�شعائر احل�سينية ,قام ببثّ �أغنية عرب الإذاعة
حوت �إهانة للعلماء ,والزلت �أتذ ّكر معظم تلك الكلمات املهينة .فقام حينها ال�سيد
�أبواحل�سن الأ�صفهاين ,لدرايته وكفاءته ,قام مع باقي العلماء كال�شيخ
النائيني بحماية ال�شيعة والدفاع عنهم مما �أدّى ذلك �إىل �ص ّد حماوالت
الها�شميو�إف�شالها.
يف ايران �أي�ض ًا قام كبار العلماء كاملرحوم ال�شيخ عبدالكرمي احلائري وال�سيد
ح�سني القمي قدّ�س �س ّرهما بحماية الإ�سالم وال�شعائر احل�سينية والدفاع عنها
والت�صدّي ملحاوالت البهلوي الأول ،وتع ّر�ض الكثري من النا�س ب�سبب ذلك �إىل
ال�سجن والقتل.
لكن رغم كل تلك املحاوالت يف حماربة وعرقلة ال�شعائر احل�سينية نرى وجند
اليوم �أن العزاء احل�سيني قد انت�شر يف الدنيا كلها .فالبهلوي الأول ويا�سني الها�شمي
و�أمثالهما ظنوا �أنهم يقدرون على عرقلة ال�شعائر احل�سينية ومنعها ،ولكنهم خابوا
وف�شلوا ،فلو كان ب�إمكانهم اليوم �أن ُيخرجوا ر�ؤ�سهم من قبورهم ويروا ات�ساع العزاء
احل�سيني لر�أوا خيبتهم وخ�سرانهم وف�شل حماوالتهم.
و�أ ّكد �سماحته بقوله� :إن البهلوي الأول ويا�سني الها�شمي ومن تبعهم ويتبعهم يف
حماربة ال�شعائر احل�سينية ،ه�ؤالء يف الواقع هم تع�ساء بل ال عقل لهم وجمانني،
بل �أ�س َو�أ من املجنون.
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 وحول ما ت�ض ّمنته الرواية الثانية قال املرجع ال�شريازي :جاء يف
 و�أو�ضح �سماحته�:إن من يتع ّر�ض للحب�س وال�سجن يوم ًا واحد ًا يف �سبيل
هذه الرواية ال�شريفة وموردها هي زيارة الإمام احل�سني :عن �أبي عبداهلل الإم��ام احل�سني فله �أجر كبري ،وكلما طال بقا�ؤه يف ال�سجن ،وكلما تع ّر�ض
(الإمام ال�صادق )يف حديث طويل �أنه� :أتاه رجل فقال له :ياابن ر�سول اهلل للأذى والتعذيب ،ازداد �أجره ,لأن الذي يقوم بخدمة الق�ضية احل�سينية املقدّ�سة
هل ُيزار والدك (�أي الإمام احل�سني)؟ قال :فقال :نعم .قال :فما ملن �أتاه؟ يقوم يف الواقع ب�إدخال ال�سرور على قلب موالتنا الزهراء و�إ�سعادها ,كما بينّ
قال :اجل ّنة ....وقال :قلت :فما ملن ُقتل عنده ,جار عليه �سلطان فقتله؟ قال� :أول ذلك الإمام ال�صادق لأبي ب�صري بقوله� :أما حتب �أن تكون فيمن ي�سعد
قطرة من دمه ُيغفر له بها كل خطيئة وتغ�سل طينته التي خلق منها املالئكة حتى فاطمة؟
بل �إن خدمة الق�ضية احل�سينية ُت�سعد كل املع�صومني الأربعة ع�شر ,من ر�سول
تخل�ص كما خل�صت الأنبياء املخل�صني ويذهب عنها ما كان خالطها من �أجنا�س
طني �أهل الكفر ,ويغ�سل قلبه وي�شرح �صدره وميلأ �إميان ًا فيلقى اهلل وهو خمل�ص اهلل� إىل موالنا الإمام املهدي.
 و�شدّ د �سماحته بقوله� :إن الالمباالة جتاه ال�شعائر احل�سينية وجتاه كل
من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب ,ويكتب له �شفاعة يف �أهل بيته و�ألف من �إخوانه,
وتوىل ال�صالة عليه املالئكة مع جربئيل وملك املوت ,وي�ؤتى بكفنه وحنوطه من ما يرتبط بالإمام احل�سني ،ال معنى لها .فلذا يجب علينا �أن نقوم بخدمة
الق�ضية احل�سينية وتعظيمها
ويو�سع قربه عليه ,ويو�ضع
اجلنةَّ ,
و�إح��ي��ائ��ه��ا ب��ك�� ّل م��ا منلك ونقدر
ل��ه م�صابيح يف ق�بره ,ويفتح له
ع��ل��ي��ه ،ف��ال�لام��ب��االة واخل����ذالن،
ب��اب من اجلنة ,وت�أتيه املالئكة
مهما كان نوعهما ،توجبان اللعنة
بالطرف من اجلنة ,ويرفع بعد
على �أ�صحابهما.
ثمانية ع�شر ي��وم�� ًا �إىل حظرية
كما على املعزّين احل�سينيني
القد�س ,فال يزال فيها مع �أولياء
وعلى املقيمني لل�شعائر احل�سينية
اهلل حتى ت�صيبه النفخة التي ال
�أن يعلموا ج ّيد ًا ب�أنهم �إذا حلقهم
تبقي �شيئ ًا ,ف���إذا كانت النفخة
ظلم ف�إنهم �س ُيثابون عليه ،مهما
الثانية وخ��رج من ق�بره ك��ان �أول
م���ن ي�����ص��اف��ح��ه ر����س���ول اهلل
كان نوع هذا الظلم ،و�سواء كان
و�أم�ير امل�ؤمنني ,والأو�صياء
هذا الظلم من ظلم بني �أمية �أو
ّ
ويب�شرونه وي��ق��ول��ون ل��ه الزمنا,
بني العبا�س �أو يا�سني الها�شمي �أو
ويقيمونه على احلو�ض في�شرب
غريه من احل ّكام.
منه وي�سقي من �أح ّ��ب .قلت :فما
�إنّ ال���ذي���ن ُي��ل��ح��ق��ون الأذى
ملن ُحب�س يف �إتيانه؟ قال :له بكل
باملقيمني لل�شعائر احل�سينية يف
يوم ُيحب�س ويغتم فرحة �إىل يوم
الدنيا� ،سينالون وبال �أذاه��م يف
القيامة .ف�إن �ضرب بعد احلب�س
نار جهنم .كما ذكر ذلك الإمام
يف �إت��ي��ان��ه ك���ان ل��ه ب��ك��ل �ضربة
ال�صادق يف الرواية ال�شريفة
الثانية ,وكما �ص ّرح القر�آن الكرمي
حوراء ,وبكل وجع يدخل على بدنه
�سماحة املرجع ال�شريازي حافيا يوم عا�شوراء
بقوله ع ّز من قائل( :ي�أتيه املوت
�ألف �ألف ح�سنة ,وميحى بها عنه
�ألف �ألف �سيئة ,ويرفع له بها �ألف �ألف درجة ,ويكون من حمدّثي ر�سول اهلل من كل جانب وما هو مب ّيت).
حتى يفرغ من احل�ساب في�صافحه حملة العر�ش ويقال له �سل ما �أحببت ,وي�ؤتى
 و�أو�صى �سماحته بتح ّمل ال�صعوبات يف طريق �إقامة ال�شعائر
�ضاربه للح�ساب فال ي�س�أل عن �شيء وال يحت�سب ب�شيء وي�ؤخذ ب�ضبعيه حتى ينتهي احل�سينية وقال� :إن موالنا ر�سول اهلل تع ّر�ض لأذى كثري من قبل امل�شركني
به �إىل َم َلك يحبوه ويتحفه ب�شربة من احلميم و�شربة من الغ�سلني ويو�ضع على مقال والك ّفار ،ومنها �أنهم كانوا يلقون ماء �أفواههم على وجهه الطاهر ،لكنه� صرب
(جمع مقالة) يف النار فيقال له :ذق مبا قدّمت يداك ,فيما �آتيت �إىل هذا الذي على ذلك وحت ّمله .فيجب علينا �أن نقتدي بر�سول اهلل كما �أمرنا اهلل تعاىل
�ضربته �سبب ًا �إىل وفد اهلل ووفد ر�سوله ,وي�ؤتى بامل�ضروب �إىل باب جهنم ويقال له :حيث قال( :ولكم يف ر�سول اهلل ُا�سوة ح�سنة).فعلينا �أن نقيم ال�شعائر احل�سينية
ُ�ص لك منه؟ فيقول و�أن ن�صرب ونتح ّمل ال�صعوبات التي تواجهنا يف �سبيلها.
انظر �إىل �ضاربك و�إىل ما قد لقي ,فهل �شفيت �صدرك وقد اقت ّ
�إذن يجب علينا �أن ال ن�ست�سلم و�أن ال نن�سحب من خدمتنا لل�شعائر احل�سينية
احلمد هلل الذي انت�صر يل ولولد ر�سوله منه.
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كلمة المرجع الشيرازي ليلة  11محرم
�إذا واجهتنا �أدنى �صعوبة �أو �أذى .و�أنا �أو ّكد على اجلميع ،باخل�صو�ص ال�شباب,
املقد�سة،
�إن مل يكن لديهم ا�ستطاعة مالية يقدّمونها يف �سبيل الق�ضية احل�سينية
ّ
فلريهنوا ويقدّموا م��اء وجوههم لإقامة املجال�س احل�سينية و�إح��ي��اء ال�شعائر
احل�سينيةاملقدّ�سة.
 و�أعرب �سماحته عن ت�ألمّ ه بقوله� :إن عزاء طويريج املعروف بـ(رك�ضة
طويريج) وكما نقل املرحوم الع ّالمة ال�سيد بحرالعلوم ي�شارك فيه موالنا
الإمام �صاحب الع�صر والزمان ،ولكن انظروا �إىل القنوات الف�ضائية كيف
تت�ص ّرف جتاه هذا احلدث الكبري؟هذه القنوات تقوم تع ّمد ًا بعدم بثّ حتى ثوان
املهم .يف حني �إذا تنازع ب�ضعة �أ�شخا�ص يف مكان ما من
معدودة عن هذا العزاء ّ
الدنيا� ,أو ُاجريت م�سابقة كرة القدم ,تقوم هذه القنوات ببثّ ذلك النزاع �أو تلك
امل�سابقة بحر�ص وولع �شديدين.
 وعقّب �سماحته بقوله :ال َّ
�شك �أن � َّأي �شخ�ص و�أ ّية جماعة و�أيّ َ نظام
يعادي ال�شعائر احل�سينية �أو يتّخذ موقف الالمباالة جتاهها ،ال�شك ب�أنهم �سينزون
ن�سون .و�أما ال�شعائر احل�سينية ف�إنها تزداد يوم ًا بعد يوم وتنت�شر �أكرث و�أكرث،
و ُي َ
كما ح�صل يف الأزمان ال�سالفة من بعد �سلطة الطواغيت من الأمويني والعبا�سيني،
وال��ب��ه��ل��وي و���ص��دام .وه���ذه حقيقة ثابتة
للجميع .ف���أول��ئ��ك الطغاة �أم��ث��ال ه��ارون
واملتو ّكل والبهلوي ويا�سني الها�شمي و�صدام
هم الآن رهائن ما اقرتفوه ،فهم يف عذاب
�أل��ي��م وعظيم ج��� ّراء ع��داوت��ه��م لل�شعائر
احل�سينية وحماربتهم لها ،و�أم��ا الق�ضية
احل�سينية فهي ح ّية وخالدة.
وت��ط��رق �سماحته �إىل ذك��ر
ّ

من����وذج م��ن حم����اوالت ومم��ار���س��ات
الأع���داء يف حماربتهم وعداوتهم
لأهل البيت ,فقال :ذكرت الروايات عن �أبي مالك الأحم�سي �أنه قال:
ال�ضحاك ال�شاري بالكوفة فحكم وت�س ّمى ب�إمرة امل�ؤمنني ودعا النا�س �إىل
خرج ّ
نف�سه ,ف�أتاه م�ؤمن الطاق فلما ر�أته ال�شراة وثبوا يف وجهه ,فقال لهم :جانح .قال:
ف�أتي به �صاحبهم فقال له م�ؤمن الطاق� :أنا رجل على ب�صرية من ديني ,و�سمعتك
ال�ضحاك لأ�صحابه� :إن دخل هذا
ت�صف العدل ,ف�أحببت الدخول معك .فقال ّ
علي
معكم نفعكم .قال :ثم �أقبل م�ؤمن الطاق على ّ
ال�ضحاك فقال :لمِ َ ت ّرب�أمت من ّ
بن �أبي طالب وا�ستحللتم قتله وقتاله؟ قال :لأنه ح َّكم يف دين اهلل! قال :وكل من
ح َّكم يف دين اهلل ا�ستحللتم قتله وقتاله والرباءة منه؟ قال :نعم .قال :ف�أخربين عن
حجتك
حجتي حجتك �أو ّ
الدين الذي جئت �أناظرك عليه لأدخل معك فيه �إن غلبت ّ
حجتي من يوقف املخطئ على خطائه ويحكم للم�صيب ب�صوابه ,فال بد لنا من
ّ
ال�ضحاك �إىل رجل من �أ�صحابه ,فقال :هذا احلكم
�إن�سان يحكم بيننا .قال :ف�أ�شار ّ
بيننا فهو عامل بالدين .قال :وقد حكمت هذا يف الدين الذي جئت �أناظرك فيه؟
قال :نعم .ف�أقبل م�ؤمن الطاق على �أ�صحابه فقال� :إن هذا �صاحبكم قد ح ّكم يف
ال�ضحاك ب�أ�سيافهم حتى �سكت.
دين اهلل ,ف�ش�أنكم به .ف�ضربوا ّ

جدير بالذكر� ،أن معاداة �أهل البيت بالأخ�ص املعاداة للإمام �أمري امل�ؤمنني

ا�ستم َّرت يف كل الع�صور التي حكم فيها بنو امية وبنو العبا�س ،حتى �أن النا�س كانوا
يواجهون عقوبة ال�سجن والقتل �إذا �س ّموا �أوالدهم با�سم علي وبا�سم باقي الأئمة
وخ�صو�ص ًا يف زمن الإمامني اجلواد والهادي ،ولهذا ترى القليل �أو ال تكاد ترى
�أن �أحد ًا من �أ�صحاب الأئمة كان ا�سمه عل ّي ًا.فانظروا كم حاربوا �أهل البيت
و�أتباعهم كي يق�ضوا عليهم ،ولكنهم مل يفلحوا وف�شلوا.
 وبينّ �سماحته� :إن بني �أمية �أرادوا من فعلتهم يف يوم عا�شوراء �أن يق�ضوا
ال�ضحاك .ومن
على �أهل البيت و�أن يح ّكموا على النا�س وعلى دينهم �أمثال ّ
امل�س ّلم به ,وكما ذكر الإمام�,أن الأعداء قد جتاوزوا احل ّد وبالغوا يف ظلمهم
لأهل البيت يف عا�شوراء ،بحيث لو �أن ظلمهم لأهل البيت كان بو�صية من
ر�سول اهلل ملا ا�ستطاعوا �أن يقرتفوا �أكرث و�أكرب من الظلم الذي اقرتفوه يف
عا�شوراء.
 ويف ختام كلمته القيّمة �أكّد املرجع ال�شريازي بقوله� :إن
و�سائل �إعالم الأعداء اليوم ،مبختلف �أنواعها ،تبذل ق�صارى طاقاتها وقدراتها
لن�شر الثقافة الأموية وم�ضادّة ال�شعائر والق�ضية احل�سينيتني املقدّ�ستني �أو التقليل
من �ش�أنهما وعظمتهما ،م�ستعينني يف ذلك
بت�أييد �أ�صحاب الأفكار املنحرفة لهم.
�إذن فلماذا ال ت�ستفيدون �أنتهم �أيها
امل�ؤمنون وامل��وال��ون لأه��ل البيت من
مثل هذه الإمكانات والقدرات يف �إي�صال
نداء احلق ونداء جمابهة الظلم الذي نادى
به الإم��ام �سيدال�شهداء ،ويف �إي�صال
ر�سالة عا�شوراء وما �أثمرته.
علينا �أن ن�ستفيد م���ن التكنلوجيا
املتي�سرة اليوم للجميع� ,أح�سن
اجلديدةّ ,
و�أف�ضل ا�ستفادة ,يف �إي�صال ثقافة عا�شوراء �إىل الب�شرية كافة ,مبختلف لغاتهم.
وعلينا �أن ال نن�سى ب�أن العمل الإعالمي هو ن�صف الق�ضية والن�صف الآخر واملك ّمل
لها بل والأهم هو الدفاع واحلماية.
�إذ ًا �إن العمل على تو�سيع رقعة �إقامة ال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة بحاجة �إىل
احلماية وال��دف��اع من قبل اجلميع ،وباخل�صو�ص ال�شباب .فال �شك كلما كرث
املحامون واملدافعون ،ازدادت ال�شعائر احل�سينية منو ًا ,وات�سعت رقعتها وانت�شرت
يف الدنيا �أكرث .وهذا الأمر ال يتحقق �إ ّال باجل ّد واالهتمام.
ل��ذا ا�سعوا يف ه��ذا املجال كثري ًا كي ت�سعدوا موالتنا فاطمة الزهراء
وت�سعدوا باقي الأئمة املع�صومني ،ف�إن �سعادتكم يف الدنيا والآخ��رة رهينة
خدمتكم للق�ضية احل�سينية املقد�سة .وكلما تكرثون من خدماتكم ،تنالون ثواب ًا
�أكرب و�أجر ًا �أكرث.
�أ���س���أل اهلل تبارك و تعاىل �أن يو ّفق اجلميع يف ح�شد الطاقات وال��ق��درات
والإمكانات يف �سبيل ن�شر ال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة وتعميمها يف العامل ك ّله.

� إن ت�شهق موالتنا
الزهراء عليها ال�سالم
ي��ع��ن��ي �أن ع��ا���ش��وراء
ال ت��ن��ت��ه��ي �أب������د ً
ا
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نفحات خبرية

ذكرى فاجعة �سامراء

يف �شهر حمرم احلرام الذي هتكت فيه حرمة ر�سول اهلل�إذ �أبيح فيه دم �سبطه �إالمام احل�سني قام الظاملون بتفجري املراقد الطاهرة لأئمة امل�سلمني
�إالمام علي بن حممد الهادي و�إالمام احل�سن بن علي الع�سكري يف مدينة �سامراء يف هذا اليوم .كما هدم املتوكل العبا�سي من قبل ال�ضريح الطاهر
للإمام احل�سني يف كربالء املقد�سة وهدم التكفرييون مراقد الأئمة الأطهار يف البقيع الغرقد.
بيت املرجع ال�شريازي
مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة على العدوان الآثم واجلبنان الذي تع ّر�ض له املرقد
الطاهر للإمامني الع�سكريني من قبل �أعداء اهلل و�أعداء ر�سوله الأعظم
والنا�صبني العداء لآل البيت الأطهار ،الذي �أدمى قلوب امل�ؤمنني واملح ّبني
ملحمد و�آل حممد� ،أقيم جمل�س العزاء يف بيت املرجع ال�شريازي،
ح�ضره العلماء والف�ضالء وال�ضيوف م��ن ال��ع��راق واملنطقة ال�شرقية.

بيت املرجع ال�شريازي

حوزة الزهراء  الن�سوية
وبهذه املنا�سبة الأليمة �أقامت حوزة ال�سيدة الزهراء الن�سوية يف مق ّرها
مبدينة قم املقد�سة ،جمل�س ت�أبيني بح�ضور طالبات و�أ�ساتذة احل��وزة ،وجمع
من امل�ؤمنات ،بد�أ احلفل بتالوة ّ
معطرة من �آي الذكر احلكيم ،بعدها حتدّث
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد جعفر ال�شريازي ،حول مظلومية �أهل بيت النبي
ّ
الكرمي.

حوزة ال�سيدة الزهراء قم املقد�سة

ذكرى �إ�ست�شهاد الإمام زين العابدين

مبنا�سبة ذكرى ا�ست�شهاد خام�س الأئمة الهداة الأطهار ،موالنا زين العابدين،
و�سيد ال�ساجدين ،وابن اخلريتني ،الزكي الأمني ،الإمام علي بن احل�سني،
�أقيمت جمال�س العزاء يف بيت املرجع ال�شريازي مبدينة قم املقدّ�سة,
�صباح وع�صر اليوم اخلام�س والع�شرين من �شهر حم ّرم احلرام  1433للهجرة،

بيت املرجع ال�شريازي - قم املقد�سة
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ح�ضرها العلماء والف�ضالء وطالب احلوزة العلمية ،وجمع من الز ّوار العراقيني
وامل�ؤمنني وامل��وال�ين لآل النبي الأعظم ,و�ضيوف من املنطقة ال�شرقية,
ال�سجاد ,فذكروا
وحتدّث خطباء املنرب احل�سيني ال�شريف عن �سرية الإمام ّ
مقتطفات من مقامه ومناقبه و�ش�أنه العظيم ,ودوره عليه ال�سالم يف �إي�صال ر�سالة
النه�ضة احل�سينية املقدّ�سة ,و�إ�سقاط �سلطة بني امية لعنة اهلل عليهم قاطبة.

نفحات خبرية
موكب �شبيه و�صول قافلة ال�سبايا �إىل ال�شام
قام جمع من ال�شباب �أع�ضاء (هيئة يالثارات احل�سني )و(هيئة �شباب
علي الأكرب )يف مدينة قم املقد�سة ب�إقامة موكب �شبيه �ص ّور و�صول قافلة
ال�سبايا من �أهل البيت� إىل ال�شام و تخليد ًا لهذه الذكرى الأليمة ،متجه ًا
�إىل حرم كرمية �أهل البيت فاطمة املع�صومة ،وتقدّمته امل�شاعل وجوقة
من �أ�صحاب الطبول وال�صنوج والأب���واق ،وبعد �أن �أق��ام امل�شاركون يف املوكب
جمل�س العزاء يف ال�صحن ال�شريف ختموا م�سريتهم يف بيت �سماحة املرجع
ال�شريازي ،و�أقاموا جمل�س ًا للعزاء.
موكب �شبيه و�صول قافلة ال�سبايا �إىل ال�شام

موكب �شبيه ا�ست�شهاد ال�سيدة رق ّية

موكب �شبيه ا�ست�شهاد ال�سيدة رق ّيةh

بيت املرجع ال�شريازي
مبنا�سبة ذكرى ا�ست�شهاد �سبط ر�سول اهلل وحفيده الأكرب ،كرمي �أهل البيت
علي بن �أبي طالب
موالنا �أبي حم ّمد الزكي املجتبى ،الإم��ام احل�سن بن ّ
�أجمعني� ،أقيمت جمال�س العزاء يف بيت املرجع ال�شريازي ،ح�ضر هذه
املجال�س العلماء والف�ضالء وطالب احلوزة العلمية ،وجمع من املح ّبني واملوالني
لآل الر�سول الأطهار ،و�ضيوف من العراق و�أفريقيا و�أم�يرك��ا ،يف هذه
املجال�س حتدّث اخلطباء الأفا�ضل عن �سرية موالنا الإمام احل�سن املجتبى,
وذكروا جمموعة من �أحاديث ر�سول اهلل وو�صاياه يف حم ّبة واتباع وطاعة
الإمامني احل�سن واحل�سني ,ولعنه ملن ي�ؤذيهما ويظلمهما.

ي�صادف اخلام�س من �شهر �صفر املظ ّفر ذكرى ا�ست�شهاد ال�سيدة رق ّية بنت
الإمام احل�سني ،التي ُاخذت �أ�سرية و�سبية مع �أهل البيت الأطهار,
من كربالء �إىل ال�شام ,وذاقت �ألوان العذاب املرير من قبل جالوزة الأمويني
لعنة اهلل عليهم ،تخليد ًا لهذه الذكرى الأليمة قام جمع من الف�ضالء يف مكتب
�سماحة املرجع ال�شريازي مبدينة قم املقدّ�سة ,وجمع من امل�ؤمنات وامل�ؤمنني
واملوالني لآل الر�سول الأطهار ب�إقامة موكب �شبيه �ص ّور تلك الواقعة الأليمة،
انطلق املوكب م�ساء متّجه ًا �صوب املرقد الطاهر ملوالتنا كرمية �أهل البيت فاطمة
املع�صومة ,و�صاحبه قراءة املراثي والق�صائد ال�شجية.

بيت املرجع ال�شريازي

م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم

م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم

�أقامت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية ،جمل�س عزاء يف مق ّرها
مبدينة قم املقد�سة ،ح�ضر املجل�س ال�سادة الف�ضالء من مكتب �سماحة
املرجع ال�شريازي ،والف�ضالء وال�شخ�صيات الثقافية واالجتماعية،
وجمع من م�س�ؤويل القنوات الف�ضائية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ،و�ضيوف
م��ن �أفغان�ستان وال��ع��راق ،وجمع م��ن املح ّبني وامل��وال�ين لأه��ل البيت
الأطهار ،بدء املجل�س بقراءة زيارة عا�شوراء ال�شريفة ،بعدها
حتدّث حجة اال�سالم ال�شيخ مهدي رفعتي ،فذكر يف م�سته ّل حديثه
جوانب من مناقب وف�ضائل موالنا الإمام احل�سن.
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مكتب املرجع ال�شريازي / كربالء املقد�سة
�أق���ام مكتب �سماحة امل��رج��ع ال�شريازي يف ك��رب�لاء املقد�سة
جمل�س ع��زاء الإم���ام احل�سن املجتبى� إح��ي��ا ًء لذكرى ا�ست�شهاده
املفجعة وبح�ضور الف�ضالء وخطباء املنرب احل�سيني وطلبة العلوم
الدينية وامل���ؤم��ن�ين ،ا�ستهل املجل�س بتالوة عطرة من ال��ق��ر�آن الكرمي
ب�صوت املقرئ احل��اج م�صطفى ال�صراف ثم اعتلى املنرب احل�سيني
ال�شريف حجة اال�سالم ال�شيخ عبد احل�سن الأ�سدي م�ستمد ًا بحثه من
حديث النبي الأعظم « :احل�سن واحل�سني �إمامان قاما �أو قعدا».

مرقد العالمة ابن فهد احللي - كربالء املقد�سة

مكتب املرجع ال�شريازي - كربالء املقد�سة

مرقد العالمة ابن فهد احللي
�أقيم يف مرقد العالمة احمد بن فهد احللي جمل�س ع��زاءٍ الإم��ام احل�سن مبنا�سبة
ذكرى �شهادته املفجعة حيث ا�ستهل بتالوة �آيات بينات من القر�آن العظيم وكذا زيارة عا�شوراء
املباركة ،ومن ثم اعتلى املنرب اخلطيب حجةاال�سالم ال�شيخ وائل البديري متحدث ًا حول جوانب
من حياة الإمام �صاحب الذكرى م�ؤكد ًا على الأثر الكبري الذي خلفه يف م�س�ألة �إ�صالح الأمة ،باحث ًا
كذلك يف الظروف املو�ضوعية التي �أدت �إىل ا�ست�شهاده .

قم جدد احلزن يف الع�شرين من �صفر ففيه ردت ر�ؤو�س الآل للحفر
بيت املرجع ال�شريازي
مبنا�سبة ذكرى �أربعينية ا�ست�شهاد موالنا �سيد ال�شهداء� ،أبي الأحرار
الإمام احل�سني وامل�ست�شهدين معه من �أهل بيته الأطهار و�أ�صحابه
الأبرار� ،أق��ام بيت �سماحة املرجع ال�شريازي يف مدينة قم
املقدّ�سة ،جمال�س العزاء ,ح�ضرها املجال�س مندوبو بيوتات املراجع
الأعالم والعلماء والف�ضالء وال�شخ�صيات الدينية واالجتماعية ،وط ّالب
احل��وزة العلمية ،وجمع من ز ّوار كرمية �أه��ل البيت موالتنا فاطمة
املع�صومة ،وجمع من امل�ؤمنني واملح ّبني لآل الر�سول الأطهار من
العراق واخلليج و�سورية وقم ومن باقي املدن الإيرانية.

م�سرية الأربعني  -ال�سويد
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بيت املرجع ال�شريازي - قم املقد�سة

م�سرية الأربعني يف هل�سنبوري بال�سويد
حت��ت �شعار(:عهد واهلل ي��ازه��راء م��ا نن�سى ح�سينا) انطلقت م�سرية �أحباب
الزهراء يف مدينة هل�سنبوري ال�سويدية التي ّ
نظمها موكب �شباب علي الأكرب
يف ح�سينية هل�سنبوري ولل�سنة الثانية على التوايل ,من �ساحة اخل�ضرة يف مركز
املدينة اجلنوبي ,مردّدين ال�صيحات وال�شعارات احل�سينية التي هزّت �أرجاء املدينة,
و�صو ًال�إىل املنطقة املحيطة بقلعة هل�سنبوري يف مركز املدينة ال�شمايل ,وهناك �ألقى
حجة اال�سالم ال�سيد علي القطب كلمة باملنا�سبة عبرّ فيها عن �أهمية هذه امل�سرية وهذه
ال�شعائر املقدّ�سة املرتبطة ب�سرية ا�ست�شهاد �سبط ر�سول اهلل الإمام احل�سني.

نفحات خبرية

الدمنارك
�أحيت م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق يف الدمنارك ذكرى �أربعني الإمام احل�سني ملدة ثالث ليايل حيث ارتقى املنرب
ال�شريف حجة اال�سالم ال�سيد حممد القزويني والرادود احل�سيني احلاج �أحمد الباوي.
مواد غذائية ملواكب خدمة امل�شاية بالنا�صرية
امتثا ًال لتوجيهات املرجع ال�شريازي يف العمل على خدمة ز ّوار موالنا
الإم��ام �سيد ال�شهداء والأج��ر الكبري يف هذا العمل املبارك ,قامت
منظمة �سيد ال�شهداء للتنمية االجتماعية يف الب�صرة بربنامج توزيع
املواد الغذائية على مواكب خدمة ز ّوار الإمام احل�سني امل�شاة يف م�سرية
زيارة الأربعني املقدّ�سة ,يف طرق حمافظة النا�صرية.

خدمات مادية وثقافية للم�شاية من م�ؤ�س�سة اُم �أبيها
قامت م�ؤ�س�سة ُام �أبيها اخلريية الثقافية بتوزيع  12براد ماء على
املواكب والهيئات احل�سينية لتوزيع املاء على ز ّوار الإمام احل�سني ,كما

وو ّزعت مواد غذائية على  150موكب يف الطرق اخلارجية لإطعام الزائرين
امل�شاة القادمني لزيارة الإمام �سيد ال�شهداء يف الأربعينية� ,إ�ضافة
�إىل البطانيات ،كما طبعت امل�ؤ�س�سة زيارة الأربعني ال�شريفة� ,إ�ضافة �إىل
تو�صيات مرجعية.
طباعة �250ألف ن�سخة من كتاب �أ�سرار زيارة كربالء
قال موالنا الإمام ال�صادق :رحم اهلل من �أحيا �أمرنا.
امتثا ًال لتعاليم �سادتنا وقادتنا �أهل البيت الأطهار� أجمعني ,وانطالق ًا من اوامر �سماحة املرجع ال�شريازي,
ب�ضرورة ن�شر الثقافة احل�سينية املقدّ�سة ,وتعريف الق�ضية احل�سينية املقدّ�سة و�أهدافها للعاملني �أجمع ,قامت م�ؤ�س�سة
الأنوار الأربعة ع�شر الثقافية بطباعة كتاب �أ�سرار زيارة كربالء ل�سماحة املرجع ال�شريازي� 250 ألف ن�سخة
حيث مت توزيعه بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية فرع كربالء املقد�سة وامل�ؤ�س�سات واملواكب احل�سينية
والأق�سام الداخلية للجامعات يف جميع املحافظات العراقية على الزائرين امل�شاة �إىل كربالء املقدّ�سة لزيارة الإمام
احل�سني يف ذكرى الأربعينية.
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م�ضيف �أهايل القطيف
ق���دّم م�ضيف �أه����ايل القطيف ع�����ش��رات �آالف وج��ب��ة �إط��ع��ام ل���ز ّوار
الأرب��ع�ين مبدينة ك��رب�لاء املقدّ�سة بالقرب م��ن ح���وزة ال��ع�ل ّام��ة اب��ن فهد
احل ّلي.و�أ�شرف على امل�ضيف مكتب حجة اال���س�لام وامل�سلمني ال�سيد
طاهر ال�شميمي بكربالء� ,إىل جانب عمل ك��ادر من �أه��ايل املنطقة بالتعاون
م��ع م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم وهيئة خدمة �أه��ل البيت بكربالء
التي تابعت عمليات الطبخ و�إع���داد الوجبات اليومية التي تن ّوعت ب�أنواع
الأغ��ذي��ة� ,إ�ضافة �إىل توزيع كميات كبرية من امل��اء والع�صري وال�شاي.

مركز دعم املواكب وز ّوار الأربعني
�أقامت جلنة الأعمال اخلريية مل�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء للتنمية الب�شرية يف
مدينة كربالء املقدّ�سة ,خم ّيم ًا لدعم ز ّوار الإمام احل�سني الوافدين �إىل
املدينة املقدّ�سة لإحياء ذكرى زيارة الأربعني ،حيث قدّمت اللجنة من خالله
اخلدمات ال�صح ّية والإن�سانية للزائرين.

موكب �شبيه رجوع قافلة �أهل البيت� إىل كربالء
يف يوم الع�شرين من �شهر �صفر �سنة �إح��دى و�ستني للهجرة ويف طريق
عودتهم من ال�شام �إىل املدينة ع ّرجت قافلة ال�سبايا لآل البيت الأطهار
�إىل كربالء ,ليجدّدوا عهد ًا مبرقد موالنا �سيد ال�شهداء الإمام احل�سني،
تخليد ًا لهذه امل�صائب الأليمة قام جمع من ال�شباب �أع�ضاء هيئة يالثارات
احل�سني  لأهايل كربالء املقيمني يف مدينة قم املقدّ�سة ب�إقامة موكب
�شبيه �ص ّور رج��وع قافلة ال�سبايا� ،سار املوكب يف �شوارع املدينة ثم اجته
�إىل مرقد موالتنا كرمية �أهل البيت فاطمة املع�صومة ،وبعد �أن �أقام
امل�شاركون يف املوكب جمل�س العزاء يف ال�صحن ال�شريف ختموا م�سريتهم
يف بيت �سماحة املرجع ال�شريازي،و�أقاموا فيه جمل�س ًا للعزاء بح�ضور
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.
ّ
�شكر لز ّوار الأربعني
يف بيان �صدر من مكتبه� ,شكر �سماحة املرجع ال�شريازي Kالزائرين
الكرام الذين ح�ضروا زيارة موالنا الإمام احل�سني يف الزيارة الأربعينية
لل�سنة اجلارية (�صفر 1433ه��ـ) ,وملختلف اجلهات التي �ساهمت يف خدمة
الز ّوار ,باخل�صو�ص املواكب احل�سينية التي قامت باخلدمة والعزاء يف خمتلف
مناطق العراق ,واجلهات الإداري��ة ,والأمنية ,والقنوات الف�ضائية ,واجلهات
الإ�سالمية ,وامل�ؤ�س�سات اخلدمية.

 52ذوالقعدة  1432هـ  -جمادى الآخرة  1433هـ

نفحات خبرية

وكیل املرجع ال�شريازي تفقّد اجلالية الإ�سالمية يف �أوروبا
يف جولته ال�سنوية �إىل �أوروبا زار حجة الإ�سالم وامل�سلمنی ال�شيخ جالل معا�ش
وكیل �سماحة املرجع ال�شريازي  ،Kاجلالية الإ�سالمية وعدد من الهيئات
وامل�ؤ�س�سات احل�سينية ،وذلك �ضمن مو�سم �شهر حم ّرم احلرام لعام 1433للهجرة.
جاءت هذه اجلولة يف �سياق التوا�صل الف ّعال بني املرجعية الدينية واملغرتبني
املقيمني يف دول الغرب ،حيث حمل ال�شيخ معا�ش �سالم وحتيات ودعاء �سماحة
املرجع ال�شريازي وتوجيهاته و�إر�شاداته ,و�أهمية االهتمام والعمل بالقيم الدينية
والأخالقية لدى الأجيال اجلديدة التي ن�ش�أت يف تلك البالد ،و�ضرورة بناء
العقيدة ال�سليمة القائمة على �سرية �أهل البيت .b
وا�شتملت اجلولة على زيارة دول ال�سويد ،و�أملانيا ،وبلجيكا ،وفرن�سا ,وهولندا,
كما يف التقرير املوجز التايل:
ال�سويد
كانت ّ
املحطة الأوىل هي مملكة ال�سويد حيث زار ح�سينية الإمام ال�سجاد g
للكرد الفيليني يف العا�صمة (ا�ستكهومل) ،ثم �ألقى خطبتي اجلمعة يف ح�سينية
الإمام احل�سن املجتبى .g
�أملانيا
ّ
املحطة الثانية كانت دولة �أملانيا حيث �أحيا ال�شيخ معا�ش وبدعوة من موكب
علي  gيف مدينة �إ�سن الأملانية الليايل الع�شرة الأوىل من حم ّرم احلرام
�شيعة ّ
وبح�ضور جماهريي كبري من اجلاليات الإ�سالمية :اللبنانية ,والعراقية ,والرتكية,
والإيرانية ،كما �شارك بامل�سرية احل�سينية العظيمة يف داخل هذه املدينة ،وبدعوة
من ح�سينية �أم البنني � hألقى ف�ضيلة ال�شيخ معا�ش جمل�س ًا ح�سيني ًا.
كما �ألقى كلمة بعنوان�( :أين نحن من عا�شوراء) يف مركز الغدير الإ�سالمي

الثقايف اللبناين يف مدينة (من�شن كالدباخ) ،ثم �أجاب على بع�ض الأ�سئلة التي
وجهت �إليه من احل�ضور.
ّ
وزار ال�شيخ مدينة كولن والتقى ب�أع�ضاء ح�سينية عاب�س بن �شبيب .g
بلجيكا
ّ
املحطة الثالثة كانت مملكة بلجيكا حيث قام ال�شيخ معا�ش بزيارة مدينة انتوربني
والتقى بالهيئة الإدارية حل�سينية الزهراء  ,hمبارك ًا لهم �شرائهم املكان اجلديد.
وقام �أي�ض ًا بزيارة مركز الغري للإخوة املغاربة يف مدينة انتوربني و�شاركهم
يف براجمهم الدينية.
توجه �إىل العا�صمة (بروك�سل) وزار ح�سينية الإمام احل�سن  gللإخوة
ثم ّ
العراقيني ،و�ألقى كلمة �أ�شار فيها �إىل ف�ضائل و�آثار الزيارة احل�سينية املقدّ�سة.
فرن�سا
ّ
توجه ال�شيخ املعا�ش �إىل باري�س برفقة
املحطة الرابعة كانت دولة فرن�سا حيث ّ
حجة الإ�سالم ال�شيخ عبد الرحمن احلائري الأمني العام لرابطة علماء الدين
يف بريطانيا (لندن) ..والتقى هناك باجلالية اجلزائرية الذين يعدّون بخم�سة
ماليني مهاجر وك ّلهم ّ
توجه الوفد �إىل زيارة
متعط�شون �إىل الفكر احل�سيني ،ثم ّ
مركز الغدير الثقايف اللبناين والتقى بالهيئة الإدارية للمركز وا�ستعر�ضوا �أهم
ن�شاطات املركز يف باري�س.
هولندا
وكانت هولندا هي �آخر حمطة يف هذه اجلولة ,والتقى ال�شيخ معا�ش ببع�ض
العلماء وم�سئويل املراكز الإ�سالمية فيها ،و�شارك يف جمل�س ح�سيني وذلك
بدعوة من ح�سينية الزهراء  hيف مدينة (�أوترخت).
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ال�شهيد �آية اهلل ال�شريازي
رمز ال�شهادة وم�شكاة للعلم واجلهاد
يف ذكراه الثالثة والثالثني

قم املقد�سة
�أحيت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية ,الذكرى
الثالثة والثالثني ال�ست�شهاد املف ّكر الإ�سالمي الكبري �آية
اهلل ال�سيد ح�سن احل�سيني ال�شريازي ,يف مق ّرها
بقم املقدّ�سة ح�ضر املجل�س الت�أبيني من بيت الإم��ام
ال�شريازي وال�سادة وامل�شايخ من مكتب �سماحته ,وجمع
من العلماء والف�ضالء وطلبة العلوم الدينية وجمع من
امل�ؤمنني واملوالني لآل البيت الأطهار.
�سوريا
�أح��ي��ا جمع م��ن العلماء وممثلي مكاتب امل��راج��ع
وف�ضالء احل��وزات العلمية وطلبة العلوم الدينية ,يف
ح�سينية احل���وزة العلمية الزينبية امل�شهد الإمي��اين
والثقايف ال�شامخ الذي �شيده ال�شهيد ال�شـريازي قبل �أكرث من ثالثـة عقود بعد
رحلة ت�أ�سي�س وبناء طويلة ومريـرة و�شـاقة .وح�ضر املجل�س الت�أبيني عن الأ�سرة
ال�شريازية الكرمية وم�س�ؤويل مكاتب املراجع يف �سوريا.

كربالء املقد�سة
ب��ح�����ض��ور وف�����د م����ن م��ك��ت��ب ���س��م��اح��ة امل���رج���ع
ال�شريازي يف كربالء املقد�سة ،وحت��ت �شعار:
«ال�شهيد �آية اهلل ال�سيد ح�سن ال�شريازي رمز
ال�شهادة وم�شكاة للعلم واجل��ه��اد» �أق��ام��ت مديرية
�شهداء ك��رب�لاء املقد�سة وبالتن�سيق امل�شرتك مع
م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم sاملهرجان الت�أبيني
ال�سنوي لإحياء الذكرى الثانية والثالثني ال�ست�شهاد �آية
اهلل ال�سيد ح�سن ال�شريازي ،يف منطقة مابني
احلرمني ال�شريفني احل�سيني والعبا�سي.
ا�صفهان
احيت م�ؤ�س�سة دارامل��ه��دي وال��ق��ر�آن احلكيم هذه
املنا�سبة يف احل�سينية الكربالئية يف ا�صفهان وح�ضر املجل�س الت�أبيني جمع من
العلماء والطالب العلوم الدينية وجمع من امل�ؤمنني.

احل�سينية الكربالئية  -ا�صفهان

بني احلرمني  -كربالء املقد�سة

م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم - قم املقد�سة

احلوزة العلمية � -سوريا
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نفحات خبرية

يف ذكرى ال�شهيد ال�شريازي:
التحديات
�إرادة ما زالت تواجه
ّ
كان ال�شهيد ال�شريازي يرى �أن ال�صراع �أمر حمتوم على الإن�سان� ،سواء
�أكان �صراع الإن�سان مع نف�سه �أو �صراعه مع قوى ال�ش ّر والظالم ،و�أن البد للإن�سان
�أن يكتوي بلهيب هذا ال�صراع حتى يظهر معدنه ،ف�إما �أن يحرتق بناره فال يكون
�أكرث من وقود ابتدا ًء وم�آ ًال .و�إما �أن يكون ح ّر ًا يف الدنيا �سعيد ًا يف الآخرة ،ولن
يكون الإن�سان �سعيد ًا يف �أخراه إ� ّال �إذا كان ح ّر ًا يف دنياه ،ولن يكون ح ّر ًا يف دنياه �إ ّال
�إذا �أدرك حقيقة �إقرار النبي مبا حكم به العقل و�إقرار العقل مبا حكم به النبي.
يقول ال�شهيد ال�شريازي� :أن (الإن�سان مل ُيخلق يف هذا الكون للراحة ،وغد ًا
�سوف منوت ونخلد �إىل الراحة الأبدية ،و�أما اليوم فعمل ،وعلينا �أن نتغ ّلب بوعينا
ومبعرفتنا على كل الأ�شياء كي تنت�صر فينا جتربة الروح املدفونة يف هذا اجل�سد
على املادة).
كان ال�شهيد ال�شريازي  يرى �أن الإن�سان لن يكون �صاحل ًا �إ ّال بـ(العلم
واحلرية) فـ(عامل ينتفع بعلمه �أف�ضل من �سبعني �ألف عابد)( .ال تكن عبد غريك
وقد جعلك اهلل ح ّر ًا) ،فيقول ال�شريف( :و�ضع النبي الأكرم حر ّية
رجح ك ّفة حر ّية الفرد �إىل حيث تكون
الفرد ور�سالته يف كفتي ميزان ،ثم ّ
ر�سالته داخلة يف جمال حر ّية الفرد فـال �إكراه يف الدين) .وبينّ � أن الأمة
املهزومة هي (�أمة فاتها التفكري ،فاندفعت بال هدف وال اجتاه ،حيث �إنها ر�أت
الأمم املتح ّررة تندفع ،ومل ترها تف ّكر ،فح�سبت �أن عليها �أن تندفع فح�سب).
يحب ال�شعر وقد �ألهب ق�صائده جهر ًا باحلق
كان ال�شهيد ال�شريازيّ 
�أمام ال�سلطان اجلائر ،و�أ�شعلها ب�أدوات قرع مناهج التكفري والظالم .فكان يرى
تفجر يف رزية اخلمي�س،
�أن (ال�شعر منطلق ال�شيعي ،طاملا له نزيف �ساخن) ّ
وتدفق عند �أعتاب باب بيت بنت النبي .فما زال نزيف دماء الوالء يتدفق هنا
وهناك ب�سيارات ّ
مفخخة و�أج�ساد انتحاريني ومرتزقة ممالك التكفري والإرهاب
ودول اال�ستبداد والف�ساد ،وما زالت الدماء ت�صرب وتنتف�ض وتثور وتنت�صر.
كان  ينظر -بواقعية� -إىل �أزم��ات امل�سلمني التي تنعك�س على عموم
حياتهم ،ورمبا على مدى التزامهم ب�أحكام اهلل ،حيث �إن وقوع الإن�سان يف
مزالق اخلطيئة قد ال يكون جحود ًا منه لربوبيته وال ا�ستكبار ًا عن عبوديته،
احلجة والربهان) ،فكان
و�إمنا ب�سبب �إغواء ال�شيطان الذي يزل العبد ولو (بعد ّ
ي�ؤ ّكد  يف منهجه لهداية املذنبني على �ضرورة ا�ستيعاب حجم �ضغوطات
الواقع على الإن�سان لغر�ض قراءة �أزمة املذنبني كما هي دون حتامل عليها �أو
ت�سطيح لها .وحيث �إن اهلل قد كتب على نف�سه الرحمة ،وقد و�سعت رحمته
كل �شيء ،ف�إن اهلل يريد اخلري للإن�سان على كل حال (طائع ًا كان �أو �آثم ًا)،
فيقول( :اهلل يجتبي �إليه من ي�شاء ويهدي �إليه من ينيب) .ويف �إحدى و�صاياه

يقول( :يا �أبا ذ ّر! �إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به اجل ّنة) .فقلت :وكيف
ذلك ،ب�أبي �أنت و�أمي يا ر�سول اهلل؟ .قال( :يكون ذلك الذنب ن�صب عينيه تائب ًا
منه ،فار ًا �إىل اهلل ،حتى يدخل اجلنة) .وهنا يبدّد ال�شهيد ال�شريازي فكرة
ربر للإن�سان �أخطاءه ،حيث يقول ال�شريف( :النبي
�أن هذا احلديث ي ّ
هو الذي عاقب على اخلطيئة ،وهو بهذا احلديث يقدّم عالج ًا للمذنب،
فيهبه من الأمل ما يتفوق على �ضعفه) .وقد �أ ّكد النبي على �أهمية اللطف
يف الدعوة �إىل اهلل ،وقد تعامل مع املذنبني بكل لطف وحكمة ،فقد روي
�أنه جيء �إىل ر�سول اهلل برجل قد �شرب خمر ًا ،فلما �أب�صره �أ�صحابه قالوا:
يحب
(لعنه اهلل ما �أكرث ما ي�ؤتى به �شارب ًا) .ف�صاح الر�سول( :ال تلعنوه ،ف�إنه ّ
اهلل ور�سوله) .وهنا يقول ال�شريف( :لقد فتح النبي الأكرم ب�صرية
الإن�سان على حقيقة �أنه خملوق مك َّرم ّ
ومف�ضل عنده ،وقد اتخذ من هذه
القاعدة منطلق ًا لدعوة الإن�سان �إىل كل ما ي�سمو بذاته).
قام ال�شهيد ال�شريازي بت�أ�سي�س �أول حوزة علمية يف �سوريا يف جوار
املرقد ال�شريف لل�سيدة احلوراء زينب .وكان  الأول يف مد ج�سور
التعاون مع ال�شيعة العلويني يف �سوريا ولبنان ,ويف التعريف بهم باعتبارهم من
�شيعة �أهل البيت .و�أقام  العديد من امل�ؤ�س�سات الثقافية واخلريية
يف العراق و�سوريا ولبنان وغريها� .إ�ضافة �إىل ما بذله يف خدمة مذهب �أهل
البيت يف دول �أفريقية .وك��ان من النماذج النادرة يف الزهد والتقوى
والورع .وقد ا�ست�شهد بعد �أن ا�ستقرت ثالثون �إطالقة يف ج�سده الدامي
ب���آالم ال�سجون وهموم �أم��ة مظلومة .ففي /16ج��م��ادى الآخ��رة1400/ه��ـ كان
ال�شهيد ال�شريازي  ي�ؤ ّبن ال�شهيد ال�صدر ال�شريف ،وك�أن امل ؤ� ّبن ي ؤ� ّبن
نف�سه قبل �أن تغدر به ر�صا�صات بغي وطغيان يف �إحدى �شوارع بريوت ،وك�أنه كان
يحيي ذكراه قبل �أن يكون ذكرى ويتو ّفاه اهلل �شهيد ًا ،فخاطب احلا�ضرين قائ ًال:
(علينا �أن نفهم حقيقة املوت ،وعلينا �أن نفهم حقيقة احلياة ،ثم ن�أتي ملحا�سبة
�أنف�سنا ،هل نحن من الأحياء �أم �إننا من الأموات؟ �أنتم جميع ًا عندما اجتمعتم
هنا ،ملاذا اجتمعتم� ،أي قوة جمعتكم هنا ،هل �أن ميت ًا جمعكم هنا� ،أم �أن �إرادة
ح ّية قد جمعتكم؟ امليت املدرج يف الأكفان يف بطن الأر�ض ال ي�ستطيع �أن يح ّرك
الأحياء ،ال بد �أن الذي جمعنا يف هذا املكان حي تتفاعل �إرادته معنا ،وتعمل معنا
وفينا ،تلك الإرادة احل ّية تقول لنا ب�أن فقيدنا لي�س ميت ًا ،ف�إنه ما زال حي ًا له �أثره
بدليل �أنه جمعنا يف هذا املكان).
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بيانات

بيان «شيعة رايتس واتش»
إثر طرد الشيعة من اإلمارات
تعرب منظمة �شيعة رايت�س وات�ش يف العا�صمة االمريكية وا�شنطن عن
قلقها ال�ستئناف عمليات الطرد والرتحيل وامل�ضايقات التي ت�ستهدف
اللبنانيني ال�شيعة يف الإم��ارات ،التي تتنافى مع روح الت�آخي وقبول الآخر
املميزة عند الإماراتيني عن باقي دول اخلليج� ،إذ عرفت الإمارات �أنها بلد ًا
�آمن ًا منفتح ًا على الآخر ،ومل يكن يوم ًا طائفي ًا منذ �إن�شاء االحتاد .وحتفظ
�شيعة رايت�س وات�ش لل�سلطات الإماراتية ح ّقها يف احلفاظ على �أمنها
والت�صدّي لكل من يثبت دوره فى زعزعته ،وتطالبها مبوا�صلة �سيا�ساتها
غري الطائفية جتاه ال�شيعة عموم ًا ،والتمييز بني من يقومون ب�أعمال فردية
مل�صالح خارجية ومن يعملون من �أجل لقمة العي�ش الكرمي �أو جاء بهم �إىل
الإمارات �سوء معاملة طائفية فى بلدهم.

كما حت ّذر منظمة �شيعة رايت�س وات�ش من تداعيات �أي ت�ص ّرف م�ستعجل
وغري مدرو�س وال ي�ستند �إىل �أ�سباب قانونية مع ال�شيعة  ،وتدعو للت�أين فى
التعامل مع ال�شيعة اللبنانيني من �أجل تفادي خلق العداء والكره للإمارات
فى الأو�ساط ال�شيعية .وتطالب املنظمة امل�س�ؤولني مبوا�صلة جتربة ال�شيخ
زايد ،التي تقوم على عدم ا�ستعداء الآخرين لبالده وك�سب �أكرب قدر ممكن
من الأ�صدقاء ،وكان ذلك هو �شعاره الذي بنى و� ّأ�س�س عليه االحتاد ،وعرفت
الإم��ارات بعدم الطائفية واملح ّبة واخلري والتعاون حتى مع من ي�صنفون
�أعداء.

في رسالة شيعة رايتس لكوفي آنان:
لتحمل مسؤولية إنصاف الشيعة بسوريا وحمايتهم
ندعوكم
ّ
وجهت منظمة مراقبة حقوق ال�شيعة (�شيعة رايت�س وات�ش) ر�سالة �إىل
ّ
املبعوث االممي يف �سوريا كويف �آن��ان دعته فيها �إىل حت ّمل م�س�ؤوليته يف
�إن�صاف ال�شيعة يف �سوريا وحمايتهم من القتل على الهوية .وقالت املنظمة
يف ر�سالتها:
�إنّ هذ القتل املربمج على الهوية ي�أتي مدفوع ًا بفتاوى تكفريية قادمة
من ال�سعودية وب�إعالم قطري �سعودي م�ض ّلل يحاول ت�شويه احلقائق وقلبها.
ن�ص الر�سالة:
و�إليكم ّ
نود �أن نطلع �سيادتكم ومعه املنظمة الدولية وكافة �شعوب العامل املح ّبة
لل�سالم والذين مت ّثلونهم يف هذه املهمة اخلطرية ،على حقيقة طاملا حاولت
ت�شويهها �آلة الإعالم املرتبطة بدولتي ال�سعودية وقطر ،وهي املعاناة الكبرية
التي يواجهها �أبناء الطائفة ال�شيعية يف �سوريا �ضمن د ّوام��ة العنف التي
ت�ضرب البالد.
لقد واجه ال�شيعة يف �سوريا خالل هذه الأيام ,والأ�شهر املا�ضية �شتى �أنواع
العنف والتط ّرف من قبل املجاميع امل�س ّلحة التي تغ ّذيها وتدعمها ال�سعودية
بحجة �إنهم علويون ومن نف�س الطائفة التي ينتمي �إليها
مادي ًا وفكري ًا ّ
الرئي�س ال�سوري .فاملتط ّرفون الذين جاءوا من دول خمتلفة �إىل �سوريا،
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حملوا معهم الع�شرات من الفتاوى التكفريية ال�صادرة من رج��ال دين
�سعوديني عرفوا بالتط ّرف والإرهاب ،و�أخذوا يقتلون على الهوية.
ال�سيد مبعوث االمم املتحدة؛
�إن الوقت قد حان ب�أن يقف املجتمع الدويل �إىل جانب املدنيني العزّل
من ال�سالح حلمايتهم من الهجمات املنظمة وامل�ستمرة من قبل ه�ؤالء
امل�سلحني لإفراغ �سوريا من �سكانها ال�شيعة ،فقد لوحظ يف الآونة الأخري
تهجري الع�شرات من العوائل وقتل املئات من الرجال والن�ساء والأطفال بناء
على الأ�سماء ال�شخ�صية.
�إننا اليوم نتط ّلع �إىل بعثة دولية هدفها �إر�ساء ال�سالم يف �سوريا و�إيقاف
العنف بكافة �أ�شكاله وم�صادره ب�أن تتح ّمل هذه امل�س�ؤولية التاريخية وتنظر
بعني اجلدية والإن�صاف �إىل العوائل ال�شيعية امل�ستباحة من قبل املتط ّرفني
وتوفري احلماية الالزمة لهم وب�صورة عاجلة وب�أي طريقة تراها املنظمة
الدولية منا�سبة حلمايتهم.
متمنني لكم النجاح مبهمتكم و�إن�صاف جميع ال�ضحايا من املدنيني
العزل.

بيانات

القوة
قتل األبرياء واستخدام
ّ
ّ
منظم وفشل في األداء السياسي
قمع
يف بيان لها على موقعها على االنرتنيت ،اعتربت منظمة (�شيعة رايت�س
وات�ش) ا�ستخدام الق ّوة يف مواجهة احلراك ال�سلمي وا�ستهداف ن�شطاء
حقوق الإن�سان يف ال�سعودية قمع ّ
منظم وف�شل ذريع يف الأداء ال�سيا�سي.
كما ا�ستنكرت املنظمة التي تتّخذ من العا�صمة الأمريكية وا�شنطن
مق ّر ًا ،ا�ستخدام الق ّوة من قبل قوات الأمن ال�سعودي يف مواجهة احلراك
ال�سلمي يف اململكة وت�ص ّرفات دائ��رة املباحث يف منع ن�شطاء يف حقوق
الإن�سان من العمل �أو ال�سفر ،بالإ�ضافة �إىل �إهانة �صحفيني يدعون �إىل
الإ�صالح وا�ستجوابهم بطريقة غري �إن�سانية وغري �أخالقية .معتربة �إن هذه
الت�ص ّرفات تدل على ف�شل اململكة يف �إدارة البالد والعباد.
وجاء يف البيان� :إنّ ا�ستهداف ن�شطاء حقوق الإن�سان الذين �أخذوا على
عاتقهم �إ�صالح ما �أف�سده اجلهل املر ّكب من قبل �أنا�س مل يفهموا �أول ّيات
التحجر
املفاهيم الإ�سالمية ،ومنعهم من العمل �أو ال�سفر يج ّر البالد �إىل
ّ
واالنحطاط.

و�أ�ضاف البيان� :إنّ ا�ستعمال القوة يف مواجهة احلراك ال�سلمي للمطالبني
باحلقوق الأولية وامل�ساواة و�إلغاء التمييز احلاكم منذ ع�شرات ال�سنني يعترب
قمع ّ
منظم و�إبادة جماعية ل�شعب ال حول له وال قوة.
و�أ�شار البيان �إىل �إنّ مالحقة الكتّاب واملث ّقفني وحملة الفكر الداعني
�إىل الإ�صالح الفكري من قبل املباحث ال�سعودية لهو دليل �آخر على عدم
ا�ستيعاب املرحلة وخطورتها وما يجري يف العامل العربي والإ�سالمي.
وختم البيان مبطالبته �إط�لاق �سراح جميع �سجناء ال���ر�أي ,و�إلغاء
القرارات املجحفة بحقّ ن�شطاء حقوق الإن�سان وال�صحفيني� ،سواء يف جمال
العمل و�إ�صدار الرتاخي�ص� ،أو ال�سفر �إىل خارج اململكة ،وعدم مالحقتهم.
واال�ست�شارة مع وجهاء املناطق وحملة الر�أي لبناء جدار الثقة مع املواطنني،
وعلى اخل�صو�ص مع ال�شيعة مبا �أحلقتهم الأ���ض��رار البالغة يف التمييز
واملحاكمات والقرارات املجحفة.

بيان بمناسبة التهديدات األخيرة
المقدسة في سوريا
بتفجير المراقد
ّ
تتابع منظمة الالعنف العاملية (امل�سلم احل�� ّر) يف وا�شنطن ،وبكثب
التط ّورات اجلديدة على ال�ساحة ال�سورية ,حيث تل ّقت بع�ض املراقد املقدّ�سة
ب�سوريا مزيد ًا من التهديدات عرب الفاك�س ,وارتفعت ن�سبة االغتياالت
يف �أو�ساط رجال الدين ووجهاء ال�شيعة يف الفرتة الأخ�يرة ويف خمتلف
املدن ال�سورية ،مماينبيء ب�أن الإرهابيني واحلركات امل�س ّلحة �إمنا تت�سترّ
بلبا�س التغيري وال�سلم و�أنها التريد اخلري لل�شعب ال�سوري ،وال املفاو�ضات
ال�سيا�سية وال اال�ستقرار يف �سوريا ،وهذا �إن ّ
دل على �شيء ف�إنمّ ا يدل على
نوايا خبيثة جتعل من منطقة ال�شرق الأو�سط �ساحة للمواجهة الطائفية
وب�أب�شع الو�سائل.
كما �أن الدول الداعمة للإرهاب واملعروفة ا�سم ًا ور�سم ًا خ�سرت الكثري
من مواقعها يف ما ي�س ّمى بدول الربيع العربي ،فرتيد �أن جترب خ�سارتها

بتحريك اجلانب الطائفي يف �سوريا والعراق.
ونحن ومن منطلق امل�س�ؤولية نح ّمل الدول الداعمة للإرهاب يف �سوريا
والعراق وكذلك فرن�سا والواليات املتّحدة الأمريكية وبريطانيا ملا لها من
القدرة يف �ضبط الأمور .ونفيدهم علم ًا �أن الطائفية د ّمرت لبنان وغريها
من الدول وقد تنقلب على �أ�صحابها كما ح�صل يف الدعم الأمريكي للقاعدة
�إ ّب��ان الغزو الرو�سي لأفغان�ستان وال�شي�شان ،و�ستمار�س نف�س الأعمال
الإجرامية التي عملتها يف ال�سنوات املا�ضية ،وكما يف احلديث ال�شريف :كما
تدين تدان .وكما يف القول امل�شهور �أي�ض ًاّ :
ب�شر القاتل بالقتل.
�آملني من هذه الدول �أن تتفهم الو�ضع الإن�ساين وتبذل اجلهد يف �سبيل
�إنقاذ ما تب ّقى من كرامة للأمة العربية واالمتناع من االنزالق يف الوحل،
ف�إنّ ال�صبح قريب.
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نفحات خبرية

بيت املرجع ال�شريازي

مكتب املرجع ال�شريازي كربالء املقد�سة

بيت املرجع ال�شريازي

�أقيمت جمال�س العزاء يف بيت املرجع ال�شريازي يف مدينة قم املقد�سة ،ح�ضرها من ح�سينية دار احل�سني� ,إىل �شوارع مدينة قم املقد�سة قا�صد ًا املرقد
العلماء وف�ضالء احلوزة العلمية والهيئات الدينية واجلماهري امل�ؤمنة ،وحتدّث اخلطباء الطاهر لل�سيدة فاطمة املع�صومة  ،ويف طريق عودته ح�ضر امل�شاركون يف
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني
الأفا�ضل عن مظلومية ال�سيدة الزهراء املر�ضية ,حيث قالوا ب�إنها� أكرب بيت املرجع ال�شريازي ،وا�ستقبلهم ّ
و�أعظم مظلومة يف هذه الأمة ,بل يف الدنيا ك ّلها.
ال�شريازي ،و�أقاموا جمل�س ًا للعزاء.
مكتب املرجع ال�شريازي كربالء املقد�سة
�أقام مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي يف كربالء املقد�سة جمل�س عزاء �إحيا ًء
للمنا�سبة الأليمة ،ا�ستهل املجل�س بتالوة قر�آنية عطرة ثم اعتلى املنرب املبارك حجة
اال�سالم ال�سيد احمد الواعظ منطلق ًا يف حديثه حول ال�سيدة الطاهرة املطهرة فاطمة
الزهراء من حديث ر�سول اهلل« :يا فاطمة �أال تر�ضني �أن تكوين �سيدة ن�ساء
العاملني و�سيدة ن�ساء هذه الأمة و�سيدة ن�ساء العاملني».

هيئة بيت العبا�س ب�أ�صفهان
�أقامت هيئة بيت العبا�س الدينية الثقافية الكربالئية يف مدينة �أ�صفهان,
جمال�سها ال�سنوية بهذه املنا�سبة امل�ؤملة ,ملدّة خم�س ليايل ,بح�ضور جموع كثرية من
امل�ؤمنني وامل�ؤمنات ,واملح ّبني لأهل البيت الأطهار ،وكانت تبد أ� بقراءة حديث
الك�ساء ال�شريف ,بعدها ارتقى املنرب حجة اال�سالم ال�شيخ ح�سني يو�سفي و �شارك يف
�إقامة عزاء اللطم جمع من الرواديد احل�سينيني ,هذا ,و�أقامت الهيئة مرا�سم الت�شييع
الرمزي لنع�ش موالتنا الزهراء املر�ضية.

احل�سينية الكربالئية ب�أ�صفهان
�أقيمت مرا�سم تعظيم ال�شعائر الفاطمية املقدّ�سة يف احل�سينية الكربالئية مبدينة
�أ�صفهان من قبل خدمة �أهل البيت ،و بد�أت هذه املرا�سم ب�إقامة جمال�س العزاء
بح�ضور العلماء وف�ضالء وط ّالب احلوزة العلمية وجمع غفري من امل�ؤمنني واملوالني لآل
حممد الأطهار ،و ارتقى املنرب اخلطباء الأفا�ضل ،كما �شارك نخبة من الرواديد
احل�سينيني يف هذه املرا�سم ب�إقامة عزاء اللطم ,كان منهم :احلاج با�سم الكربالئي,
واحلاج علي با�شا ,وحميد عليمي.

هيئة بيت العبا�س با�سرتاليا
�أقامت هيئة بيت العبا�س يف مدينة ملبورن اال�سرتالية ,جمال�س العزاء
ملدّة ثالث ليايل ,ح�ضرها جمع من �أتباع �أهل البيت وحم ّبيهم ,من الرجال
والن�ساء ,من اجلالية امل�سلمة يف ا�سرتاليا.
تركيا
بدعوة من ال�شباب امل�ؤمن �أتباع �أهل البيت يف تركيا� ،أقيم جمل�س العزاء
مبنا�سبة الأيام الفاطمية و يف م�سجد الإمام زين العابدين مبدينة �أ�سطنبول،
ح�ضره جمع كبري من املوالني لأهل البيت ،حيث �ألقى حجة اال�سالم ال�شيخ
جالل معا�ش كلمة باملنا�سبة ,ا�سته ّلها بحديث عن الإمام جعفر ال�صادق,
وهو« :من عرف فاطمة حقّ معرفتها ،فقد �أدرك ليلة القدر» ،بعدها ارتقى املنرب
الرادود احل�سيني الأخ حميد عليمي.
مرقد العالمة ابن فهد احللي

�أُقيم يف مرقد العالمة احمد بن فهد احللي جمل�س عزاءٍ �إحيا ًء لذكرى ا�ست�شهاد
ال�سيدة اجلليلة املظلومة فاطمة الزهراء بح�ضور امل�ؤمنني و�أفا�ضل احلوزة وطلبة
العلوم الدينية ،و ا�ستهل املجل�س بتالوة عطرة من القر�آن املجيد ثم ارتقى املنرب حجة
اال�سالم ال�شيخ وائل البديري الذي ا�ستمد بحثه باملنا�سبة من قوله تعاىل� :إِن َتتُو َبا
�إِلىَ اللهَّ ِ َف َق ْد َ�ص َغ ْت ُق ُلو ُب ُك َما َو�إِن ت ََظاهَ َرا َع َل ْي ِه َف�إِنَّ اللهَّ َ هُ َو َم ْو َال ُه َو ِجبرْ ِ ي ُل َو َ�صا ِل ُح المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني
ري� سورة التحرمي :الآية.4
َوالمْ َ َال ِئ َك ُة َب ْعدَ ذ ِل َك َظهِ ٌ

ح�سينية فاطمة الزهراء بكربالء املقد�سة
�أقامت هيئة خدمة علي الأكرب يف ح�سينية ال�سيد فاطمة الزهراء يف
ت�شييع رمزي لنع�ش ال�سيدة الزهراء
كربالء املقد�سة ،جمل�س �إحياء الليايل الفاطمية ،ح�ضره حمبي اهل البيت
�أقام �شباب �أهايل كربالء يف قم املقد�سة ت�شييع ًا رمز ّي ًا لنع�ش �سيدتنا الزهراء و طلبة العلوم الدينية ،و ارتقى املنرب كل من ف�ضيلة ال�سيد حامد امليايل وف�ضيلة
البتول� ،شارك فيه جمع كثري من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات ،انطلق موكب الت�شييع ,ال�سيد م�ضر القزويني.
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ت�شييع النع�ش الرمزي بيت العبا�س� / أ�صفهان

احل�سينية الكربالئية � /أ�صفهان

الت�شييع الرمزي  /قم املقد�سة

بيت العبا�س يف ا�سرتاليا

تركيا

مرقد العالمة �إبن فهد احللي / كربالء املقد�سة

ح�سينية فاطمة الزهراء / كربالء املقد�سة

حوزة الزهراء الن�سوية  /قم املقد�سة
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محاضرات

املرجع ال�شريازي:
ع ّمموا ال�شعائر الفاطمية واجعلوها عاملية

قام بزيارة �سماحة املرجع ال�شريازي ,جمع من �أع�ضاء (الهيئة الفاطمية)
املوحد الأبطحي.
من �أ�صفهان ,برفقة �آية اهلل ال�سيد ّ
حجت ّ
يف هذه الزيارة قدّم �آية اهلل الأبطحي تقرير ًا موجز ًا عن فعاليات الهيئة الفاطمية
يف ال�سنة املا�ضية ,وبراجمها امل�ستقبلية التي �ستقدّمها يف مرا�سم الأيام الفاطمية
ت�ض ّمنت البو�سرتات والكتب واالنتاجات الثقافية اخلا�صة بالأيام الفاطمية.
رحب �سماحة املرجع ال�شريازي بال�ضيوف الكرام ,و�شكرهم على
بعدها ّ
مايبذلونه يف �سبيل �إحياء وتعظيم ال�شعائر الفاطمية املقدّ�سة ,وا�سته ّل حديثه بالآية
الكرمية التاليةُ « :ث َّم َلت ُْ�س�أَ ُلنَّ َی ْو َمئِذٍ َع ِن ال َّن ِع ِیم» (التكاثر/الآية  ,)8وقال:
�إنّ النعمة التي �س ُن�س�أل عنها يوم القيامة هي نعمة والية �أهل البيت  ,bكما
�ص ّرحت بذلك روايات املع�صومني  ,bوذلك لأن اهلل تعاىل بعد �أن منّ على اخللق
بنعمة الوالية نزل قوله ع ّز من قائل« :ا ْل َی ْو َم �أَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم ِدی َن ُك ْم َو �أَتمْ َ ْمتُ َع َل ْی ُك ْم ِن ْع َم ِتی
َو َر ِ�ضیتُ َل ُك ُم ِْ إ
الم ِدین ًا» (املائدة/الآية  .)3وهذا يعني ان اهلل تعاىل �سي�س�أل الإن�سان
ال ْ�س َ
يوم القيامة عن النعمة التي �أكلمها له.
�إذن ف�إنّ الأموال والأوالد والبيت وال�سيارة وغريها ,هي من النعم التي �أنعمها اهلل
تعاىل على الإن�سان كي ي�سلك بها الطريق ال�صحيح .و�إنّ اهلل تعاىل �أكمل هذه النعم
على الإن�سان ب�أن بينّ له ال�سبيل والطريق ال�صحيح الذي عليه �أن ي�سلكه.
وق��ال �سماحتهّ :
ال�شك �إنّ املق�صود من النعيم يف الآي��ة الكرمية التي افتتحنا
بها احلديث هو :موالنا ر�سول اهلل و�أهل بيته الأطهار ,bوهذه النعمة هي النعمة
احلقيقية ,وخارجة عن دائرة املجاز .وعليه ف�إن كل من يتن ّعم بالدنيا من ِن َعم اهلل,
�س ُي�س�أل يوم القيامة :هل عرفت قدر هذه النعمة؟ وما الذي �أدّيته قبال هذه النعمة؟
و�أكرث ما ُي�س�أل عليه الإن�سان يوم القيامة هي نعمة والية �أهل البيت ,bوانه ما الذي
قدّمه جتاه هذه النعمة؟ وهل عرف �أهل البيت  bحقّ املعرفة؟ وهل امتثل
لتعاليمهم وعمل مبا �أمروا به؟

نعم� ,س ُي�س�أل الإن�سان عن باقي النعم �أي�ض ًا ,حيث ُي�س�أل ب�أن اهلل تعاىل قد منّ
عليك بال�شرف ,والقوة ,ومبوهبة الت�أليف ,وغريها من النعم ,فكيف ا�ستفدت منها
يف �سبيل �أهل البيتb؟
وقال �سماحته يف �سياق حديثه� :إنّ موالتنا ال�سيدة فاطمة الزهراء هي
حمور �أهل البيت  ,bكما بينّ ذلك العديد من الروايات ال�شريفة ,ومنها ما نقر�أه
يارب ومن حتت الك�ساء؟ فقال ع ّز
يف حديث الك�ساء ال�شريف« :فقال الأمني جربائيل ّ
وج ّل هم فاطمة و�أبوها وبعلها وبنوها».
وع ّقب �سماحته مت�سائ ًال :يوجد يف هذه الدنيا الكثري من النا�س ممن اليعرفون
ر�سول اهلل واليعرفون �أهل بيته الأطهار� ,bأي �إنّ الكثري من النا�س حمرومني من
هذه النعمة .فمن الذي يع ّرف النا�س بهذه النعمة؟
و�أجاب �سماحته بقوله� :إن تعريف نعمة �أهل البيت  bللنا�س هي م�س�ؤوليتنا نحن
جميع ًا ,فعلينا �أن نقوم بتعريف ال�شعائر والثقافة الفاطمية ,وتعريف موالتنا فاطمة
الزهراءللنا�سجميع ًا,كييتن ّعموابالنعمةالكربى,وهيالنعمةالفاطمية.
ويف جانب �آخر من توجيهاته الق ّيمة خاطب �سماحة املرجع ال�شريازي احل�ضور
الكرام ,وق��ال� :إ ّنكم وفقتم للعمل يف �سبيل �إحياء ال�شعائر الفاطمية املقدّ�سة يف
�أق�صى نقاط هذا البلد ,وهلل احلمد ,و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يو ّفقكم �أكرث ,ولكن ولأجل
�إحياء ال�شعائر الفاطمية املقدّ�سة� ,أدعو �شيعة موالنا الإمام �أمري امل�ؤمنني  jكا ّفة,
�أن يقوموا ب�إي�صال �صوت مظلومية �أهل البيت  bللعاملني �أجمع ,و�أن يقوموا بت�شجيع
ودعوة الآخرين �إىل العمل على �إحياء وتعظيم ال�شعائر الفاطمية ,كل ح�سب �إمكاناته
وا�ستعداده.
�إن موالتنا ال�سيدة فاطمة الزهراءهي ال�شفيعة يف يوم املح�شر ,ف�أ�س�أل اهلل
تبارك وتعاىل �أن تكون � hشفيعتكم ,و�أن تعينكم يف عملكم الذي تبذلونه يف
�سبيل �إحياء ون�شر وتعميم ال�شعائر الفاطمية املقدّ�سة.
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�سماحة املرجع ال�شريازييف كلمته

بذكرى ا�ست�شهاد النبي الأعظم

النه�ضة احل�سينية هي احل�ضارة وبثقافتها ت�سعد الب�شرية
ح�ضرت جموع غفرية من العلماء والف�ضالء وامل�ؤمنني واملعزّين من العديد من
املدن واملحافظات الإيرانية ,يف بيت املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد
�صادق احل�سيني ال�شريازي ،مبدينة قم املقدّ�سة ،ع�صر يوم الأحد املوافق للثامن
والع�شرين من �شهر �صفر املظ ّفر  1433للهجرة ،ف�ألقى �سماحته فيهم كلمة ق ّيمة
بخ�صو�ص هذه الذكرى الأليمة ,نذكر �إليكم �أهم ما جاء فيها.
يف بداية كلمته قدّم �سماحته التعازي مب�صیبة ا�ست�شهاد النبي الكرمي ,وبعدها
حتدّث عن املقام ال�سامي والرفيع والفريد للنبي الكرمي ,وقال� :إن اهلل تبارك وتعاىل
بقدرته العظيمة مل يخلق �أحد ًا مبرتبة موالنا ر�سول اهلل يف الف�ضل والرفعة ,ولن
علي بن �أبي طالب فاهلل تعاىل جعله الأف�ضل من
يخلق .و�أما الإمام �أمري امل�ؤمنني ّ
بعد ر�سوله ,وو�صفه تعاىل يف كتابه الكرمي ب�أنه نف�س النبي .وقال ر�سول اهلل
علي
يف بيانه مقام الإمام ّ
وعلي من نور واحد ...,ففي النب ّوة ويف ّ
علي( :خلقت �أنا ّ
اخلالفة).
نبي؟ فقال :ويلك �إمنا �أنا
ويف رواية ُاخرى� :أنه �سئل الإمام �أمري امل�ؤمنني� :أنت ّ
عبد من عبيد حم ّمد.
وقال �سماحته� :إن ما ذكرته لكم هو مبثابة ملحة ب�سيطة عن املقام الرفيع والفريد
ملوالنا ر�سول اهلل ,لأنه �إذا ق ّرر وعزم العلماء ك ّلهم والف�صحاء ,من ال�شيعة والعامة,
ومن امل�سلمني وغريهم ,على �أن يجتمعوا يف مكان واحد ,ويجمعوا قدراتهم الفكرية
والعلمية ,وي�سعون طوال عمرهم �إىل معرفة حقيقة مقام ر�سول اهلل ,ف�إنهم لن
يبلغوا ذلك �أبد ًا .فقد بينّ النبي� أنه ال �أحد ميكنه ذلك �إ ّال اهلل تعاىل والإمام �أمري
(ياعلي ماعرفني �إ ّال اهلل و�أنت).
امل�ؤمنني ,وذلك بقوله:
ّ
نعم� ,إن باقي الأئمة املع�صومني هم مبرتبة الإمام �أمري امل�ؤمنني يف جمال
معرفة مقام ر�سول اهلل ,كما �ص ّرحت بذلك الروايات املتواترة املوجودة بني
�أيدينا.
د�س
وبينّ �سماحته� :إنّ موالنا ر�سول اهلل ا�ست�شهد �إثر ّ
�سم ّ
له من قبل بع�ض من كان ي�سكن معه يف بيته ,وهذا ما ب ّينته
الأحاديث املعتربة .وكانت م�صيبة ا�ست�شهاده على الإمام �أمري
امل�ؤمنني ثقيلة وعظيمة ج ّد ًا ,حيث قال يف م�ضمون حديث له:
علي من م�صيبة فقدان
لو و�ضعوا اجلبال ك ّلها على قلبي فهي لي�ست �أثقل ّ
ر�سول اهلل.
ك��م��ا �أن م��والت��ن��ا ال�����س��ي��دة فاطمة
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النبي.
علي فيما ّ
يخ�ص م�صيبة فقدان ّ
الزهراء لها قول �شبيه قول الإمام ّ
وقال �سماحته :او�صي ال�شباب واملث ّقفني ب�أن يقر�أوا ويطالعوا �سرية ر�سول اهلل,
أخ�ص اجلزء ( )22الذي يحتوي
املذكورة يف عدّة �أجزاء من مو�سوعة بحار الأنوار ,بال ّ
على احلوادث والوقائع التي رافقت الأيام الأخرية من حياة ر�سول اهلل .فاو�صيهم
جميع ًا ب�أن يطالعوا ذلك بد ّقة وت�أ ّمل وتد ّبر ,يف كل كلمة ,و�إذا و ّفق �أحدهم ب�أن اقتدى
بخ�صلة من خ�صال النبي ,حتى بن�سبة واحد باملليون ,ف�إنه ّ
ال�شك �سينال الوجاهة
والدرجة الرفيعة يف الدنيا والآخ��رة .فيجدر بال�شباب وغريهم �أن يطالعوا ويح ّققوا
ب�أنف�سهم و�أن ال يكتفوا بال�سماع فقط ,فن�سبة ما ي�سمعونه هو واحد بالألف مما هو موجود
يف بطون الكتب.
و�أ�شار �سماحته �إىل عظمة ا�ست�شهاد النبي ,وقال� :إنّ عظمة م�صيبة ا�ست�شهاد
ر�سول اهلل كعظمة �شخ�صيته� ,أي هي م�صيبة عظمى ونازلة كربى ,فلذا ينبغي على
الطوائف الدينية واملذهبية ,بل والب�شر ّية ك ّلها ,ولي�س على امل�سلمني فقط� ,أن يحزنوا
ويتعز ّوا يف م�صيبة ا�ست�شهاد النبي ,لأنه ,وكما و�صفه اهلل �سبحانه وتعاىل ,كان:
(رحمة للعاملني).
وق��ال �سماحته حول احل��وادث التي حدثت بعد ا�ست�شهاد النبي الأعظم :بعد
ا�ست�شهاد ر�سول اهلل ,ح ّرفوا الإ�سالم عن م�سريته احلقيقية ,وقدّموا للنا�س �إ�سالم ًا
�آخر ,يف حني ان الإ�سالم احلقيقي هو الإ�سالم الذي كمل يف واقعة الغدير وارت�ضاه
علي بن �أبي طالب ,وهذا
اهلل �سبحانه وتعاىل بوالية وخالفة الإمام �أمري امل�ؤمنني ّ
يعني ان الإ�سالم بدون والية الإمام �أمري امل�ؤمنني ,هو �إ�سالم ناق�ص ,والدين
الناق�ص لي�س �إ�سالم ًا.
عن م�سريته احلقيقية ,ذكر �سماحته
ويف بيانه تبعات حتريف الإ�سالم
موالتنا الزهراء:
العبارة التالية من خطبة
ملأ القعب دم ًا
(ث���م احتلبوا
عبيط ًا),

محاضرات
وقال :وهذا ما ح ّل بالنا�س ووقعوا فيه بعد ما �أق�صوا الإم��ام �أمري امل�ؤمنني عن
اخلالفة.
و�أ�ضاف �سماحته� :إنّ ا�ست�شهاد ال�سيدة ال�صدّيقة الكربى ,وا�ست�شهاد �س ّيدنا املح�سن,
وا�ست�شهاد الإم��ام �أمري امل�ؤمنني ,والإم��ام احل�سن ,وماوقع من الظلم واحليف
على اجلثمان الطاهر للإمام احل�سن ,وواقعة كربالء ,و�أ�سر و�سبي �أهل
البيت ومارافق ذلك من الآالم وامل�آ�سي والأذى والظلم� ,إن ك ّل ذلك
هو من نتائج الإنحراف عن الإ�سالم وعن ر�سول اهلل ,ومن نتائج
علي بن �أبي طالب.
�إق�صاء الإمام �أمري امل�ؤمنني ّ
كما �إن واقعة احل�� ّرة واق�تراف املجازر بحقّ �أه��ل املدينة,
ورمي بيت اهلل احلرام (الكعبة) و�ضربه باملنجنيق ,هو من
نتائج حتريف الإ�سالم عن واقعه وحقيقته �أي�ض ًا ,ومن
واحلجاج على النا�س
نتائج ت�سليط �أمثال معاوية ويزيد
ّ
و�إق�صاء �أهل البيت.
وع�� ّق��ب �سماحته م�شري ًا �إىل اجل��رائ��م التي
ترتكب اليوم بحقّ �أتباع �أه��ل البيت,
أخ�ص يف عراق املقدّ�سات ,وقال� :إن �أتباع
بال ّ
االنحراف الذي � ّأ�س�سه بنو �أمية وبنو العبا�س,
هم الذين يرتكبون اليوم جرائم قتل ز ّوار
الإم��ام �سيد ال�شهداء وقتل �أتباع �أهل
البيت ,ب�شتى الأ�سلحة,
ك����ال����ع����ب����وات ال�ل�ا����ص���ق���ة
وامل��ف ّ��خ��خ��ات والأح��زم��ة
النا�سفة.
هنا �أرى من ال�ضروري
�أن �أذكر لكم م�شهد ًا جمي ًال
م����ن م�����ش��اه��د ال����زي����ارة
الأربعينية وال��زائ��ري��ن
احل�سينيني امل�����ش��اة,
ال���ذي نقله يل �أح��د
امل�������ؤم������ن���ي��ن م��ن
ك���رب�ل�اء ب��ق��ول��ه:
ق�����ال يل �أح����د
ال�����زائ�����ري�����ن
امل�����������ش�����اة:

كان يل �ستة �أوالد ,ا�ست�شهد خم�سة منهم يف هذا الطريق� ,أي يف طريق زيارة الإمام
احل�سني ,واليوم �أتيت بال�ساد�س كي اقدّمه للإمام احل�سني.
ويف جانب �آخر من حديثه ,قال �سماحته� :إنّ كل اجلرائم واملجازر واالنحرافات
التي �شهدها وي�شهدها العامل اليوم ,التي هي من نتائج حتريف الإ�سالم عن م�سريته
احلقيقية� ,إنّ كل ذلك �سينتهي يف يوم الظهور ال�شريف ملوالنا الإمام �صاحب الع�صر
والزمان .ولكن نحن العلماء تقع علينا اليوم ,امل�س�ؤولية جتاه ذلك� ,أي �أداء امل�س�ؤولية
جتاه املظامل التي يتع ّر�ض لها النا�س .فقد أ� ّكد موالنا ر�سول اهلل ب�أن العلماء الذين
ال يعملون مب�س�ؤوليتهم هم �أول من ينالوا -من اهلل تعاىل� -أ�سو�أ العذاب و�أ�شدّه ,ومن
بعدهم يف العذاب ح ّكام البالد الإ�سالمية الذين تركوا م�س�ؤوليتهم واهتمامهم بالنا�س
وا�ستبدلوهما باجلور على النا�س وظلمهم ,وي�أتي بعدهم غريهم .فلذا يجب علينا جميع ًا,
أخ�ص العلماء� ,أن ن�سري على خطى ر�سول اهلل و�أهل البيت.
بال ّ
وذكر �سماحته قول الإمام �أمري امل�ؤمنني�( :إنّ اهلل فر�ض على �أئمة العدل �أن
يقدّروا �أنف�سهم ب�ضعفة النا�س ,كي ال يتب ّيغ الفقري فقره) ,و�أردف قائ ًال� :إنّ قول
الإمام�( :أئمة العدل) ي�صدق على العلماء غري املع�صومني وي�شملهم �أي�ض ًا .ف�إذا
انتهج احلاكم �أو العامل غري ما ب ّينه الإمام ,فهو حاكم �ضال وعامل �ضال.
ويف جانب �آخر من حديثه �أ�شار �سماحته �إىل �ضرورة ا�ستفادة �أتباع �أهل البيت
من التكنولوجيا احلديثة ,و�شدّد بقوله� :أنتم �أيها احلا�ضرون الأع��زّاء وباقي الأعزّاء
الذين ي�سمعون كالمي ,لكم القدرة على �أن ت�سعوا �إىل امتالك (قمر �صناعي �شيعي)
تقومون عربه بتعريف ر�سول اهلل و�أهل بيته الأطهار ,باخل�صو�ص موالنا الإمام �سيد
ال�شهداء و�شعائره املقدّ�سة� ,إىل العاملني كا ّفة ,دون �أن يعرقلكم �أحد.
وع ّقب �سماحته� :إنّ الإم��ام احل�سني هو احل�ضارة ,و�شعائره املقدّ�سة �أهم
ح�ضارة ,وثقافة عا�شوراء �أف�ضل ثقافة يف عامل اليوم الذي يجب �أن يعرف نا�سه ذلك.
�إذن يجب تبيني �أهداف النه�ضة احل�سينية املقدّ�سة �إىل الب�شرية كا ّفة ,وهذا ال ميكن
�إ ّال مب�ساعيكم �أنتم يا�أتباع �أهل البيت ,وعرب الف�ضائيات التي ّ
تغطي العامل ك ّله
بب ّثها.
و�أ ّك��د �سماحته� :إن التكنولوجيا احلديثة والإمكانات املتط ّورة متي�سرة اليوم ,وهلل
احلمد ,وميكن عرب ذلك �أن نع ّرف املاليني من النا�س على املبادئ التي نه�ض الإمام
احل�سني لأجلها ,كي يهتدوا �إىل نور �أهل البيت ,وينالوا ال�سعادة يف الدنيا
ويف الآخرة.
�إذ ًا يجدر بكم يا�شباب ال�شيعة �أن تتو ّكلوا على اهلل تعاىل وتطلبوا العون واملدد منه,
والرعاية من �أهل البيت ,و�أن تت�آلفوا وتتعاونوا مع باقي امل�ؤمنني يف العمل على
امتالك قمر �صناعي خا�ص بال�شيعة ,وتقوموا عربه بتعريف النا�س يف العامل ك ّله على
ما كان ر�سول اهلل و�أهل بيته الأطهار يريدون حتقيقه .واعلموا �أن هذا العمل منكم
�سيكون مثمر ًا ,و�ست�ؤجرون عليه من اهلل.
وختم �سماحة املرجع ال�شريازي كلمته الق ّيمة بقوله :لقد انتهى �شهر حم ّرم
احلرام ,و�شارف �شهر �صفر على االنتهاء� ,أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يتق ّبل �أعمالكم وزحماتكم,
و�أن ن�سعى نحن و�أنتم �إىل �إداء م�س�ؤوليتنا ب�أف�ضل ماميكن .و�ص ّلى اهلل على حم ّمد و�آله
الطاهرين.
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بحوث فقهية

احللقة ال�ساد�سة والع�شرون من تقريرات البحوث الفقهية الإ�ستداللية ل�سماحة املرجع ال�شريازي املتعلقة
بكتاب اخلم�س ,تقدمها جملة النفحات لطالب العلم والتحقيق.
كتب :ف�ضيلة �آية اهلل ال�شيخ ح�سني الفدائي ,وهو �أحد �أع�ضاء جلنة الإ�ستفتاء يف مكتب �سماحة املرجع الديني
�آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي يف مدينة قم املقد�سة و�أحد تالمذته يف بحوث اخلارج
الإ�ستداللية منذ �أكرث من ع�شرين عام ًا.

هل يف املعدن لو ا�ستخرجه �صبي �أو جمنون خم�س؟
اختلف الفقهاء -كما م ّر يف احللقة ال�سابقة -يف �أنه هل يجب اخلم�س يف املعدن
اذا ا�ستخرجه �صبي �أو جمنون �أم ال؟ اختلفوا اىل قولني :قول بوجوبه فيه وهو قول
امل�شهور ،وقول بعدم وجوبه فيه وهو قول جمع غري امل�شهور ،ا�ستعر�ضنا يف تلك
احللقات القولني وذكرنا ادلتهما وناق�شنا �أدلة غري امل�شهور ،فلم يقاوم �شيء من
ادلتهم ادلة امل�شهور �سوى دليل اطالق رفع القلم املناه�ض بظاهره الطالق �أدلة
وجوب خم�س املعدن ،ول�ضيق املجال هناك بقي مناق�شة االطالقني :اطالق ادلة
وجوب خم�س املعدن ال�شامل ملا ا�ستخرجه ال�صبي واملجنون ،واطالق دليل رفع
القلم عن ال�صبي واملجنون ،ال�شامل لرفع خم�س املعدن الذي ا�ستخرجه ال�صبي
واملجنون ،ووعدنا مناق�شتهما يف حلقة قادمة ،وقد حان وقت الوفاء ،فنقول بعد
احلمد والثناء على اهلل تعاىل ،وال�شكر له على ذلك ،وبعد ال�صالة وال�سالم على
خامت انبيائه ور�سله ،وا�شرف خلقه وبر ّيته ،و�آله الهداة املهديني� ،سادات اخللق
بعد الر�سول الكرمي اجمعني  -ما يلي:
مناق�شة دليل رفع القلم �سنداً وداللة
لقد ا�شكل البع�ض على دليل رفع القلم �سند ًا بال�ضعف ،وداللة برفع االحكام
التكليفية مثل ال�صالة ،دون الو�ضعية مثل اخلم�س ،واذا ثبت اال�شكال ال�سندي
ناهيك عن الداليل حلديث رفع القلم ،فينتفى اعتبار احلديث ،ومع انتفاء اعتبار
احلديث ينتفى االطالق �أي�ض ًا ،ويكون من ال�سالبة بانتفاء املو�ضوع ،وحيث ال يبقى
دليل وال اطالق ،فيكون اطالق دليل وجوب خم�س املعدن فيما ا�ستخرجه ال�صبي
واملجنون هو املح ّكم واملقدّم.
ر ّد املناق�شة يف ال�سند
نعم ،ان دليل رفع القلم وان كان من جهة املُخرب �ضعيف ًا غري موثوق به ،حيث
ان راويه يون�س بن ظبيان ،ذلك الراوي الذي قال فيه علماء الرتاجم والرجال مثل
الك�شي وابن داود بان االمام املع�صوم وهو على نقل ابن داود يف رجاله �ص:285
االمام الكاظم وعلى نقل الك�شي يف رجاله �ص :658االمام الر�ضا بانه
«لعنه الف لعنة ،يتبعها الف لعنة ،كل لعنة منها تبلغ قعر جهنم -لإنه �إدّعى ربوب ّية
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املع�صوم »-اال انه من جهة اخلرب نف�سه قوي وموثوق به.
وامنا نقول :انه من جهة اخلرب نف�سه قوي وموثوق به ،المور عديدة منها :انه
ورد يف م�سند زيد بن علي� ص ،326عن ابيه عن جده ،عن امريامل�ؤمنني
قال :قال ر�سول اهلل« :رفع القلم عن ثالثة :ال�صبي واملجنون با�ضافة النائم».
ويف البحار :ج� ،94ص ،81حديث 49عن ف�ضائل اال�شهر الثالثة ،عن االمام
الر�ضا انه قال« :وان ال�صبي ال يجرى عليه القلم حتى يبلغ».
ويف جممع الفائدة :ج� ،3ص 63للمقد�س االردبيلي قال« :ولعموم اخلرب امل�شهور
املقبول عندهم وهو رفع القلم».
ويف حا�شية جممع الفائدة والربهان �ص 585و 586للوحيد البهبهاين قال« :لكن
رفع القلم عن ال�صبي حتى يبلغ �أو يحتلم ،من املتواترات �أو امل�س ّلمات التي ال ت�أ ّمل
لأحد فيه».
ويف اجلواهر :ج� 26ص 10لل�شيخ حممد ح�سن قال« :وعن ابن ادري�س انه جممع
على روايته» ويف غريها من امل�صادر االخرى مما ي�ؤ ّكد �صدوره.
اجنبار دليل رفع القلم �سنداً
وبكلمة واحدة :لقد اتفق الأ�صحاب من لدن �شيخ الطائفة :ال�شيخ الطو�سي
واىل فقهاء ع�صرنا هذا مبا فيهم املدققني وامل�ست�شكلني على الأ�سناد من مثل
املحقق االردبيلي وتلميذه �صاحب املدارك ،فانهم جميع ًا اتفقوا على ن�سبة هذا
احلديث اىل ر�سول اهلل وقالوا :قال ر�سول اهلل« :رفع القلم عن ال�صبي
حتى يحتلم ،وعن املجنون حتى ي�ستفيق -ويف بع�ضها با�ضافة :-وعن النائم حتى
ي�ستيق�ض».
اذن :فدليل رفع القلم من جهة اخلرب نف�سه قوي ومعترب ،فيكون �سنده منجرب ًا
بعمل الأ�صحاب به وهذا هو من م�ؤيدات قول امل�شهور امللتزمني باجلرب ال�سندي،
وينفع حينئذ يف اال�ستدالل به يف كثري من الأحكام االلزامية.
انك�سار دليل رفع القلم داللة
لقد ثبت على ما �سبق متامية دليل رفع القلم �سند ًا ،وبقى الكالم يف متامية
دليل رفع القلم داللة ،حيث ان «الرفع» فيه من حيث الداللة مطلق ي�شمل كل
االحكام االلزامية التكليفية والو�ضعية ،والتي منها :ما نحن فيه من ا�ستخراج

بحوث فقهية
ال�صبي �أو املجنون املعدن ،في�شمل اطالق رفع القلم عن ال�صبي واملجنون ال�شامل
لالحكام التكليفية والو�ضعيته دالل ًة هذا املورد �أي�ض ًا ،فال يتعلق اخلم�س باملعدن
الذي ا�ستخرجه ال�صبي �أو املجنون وال يجب على الويل اخراجه ،بل ال يجوز له
اخراجه عنهما النه ت�صرف يف مالهما مبا ال م�صلحة لهما فيه.
لكن هذا االطالق معر�ض عنه من ِقبل م�شهور الأ�صحاب ،واالعرا�ض الداليل
كا�سر كاالعرا�ض ال�سندي اي :كما ان االعرا�ض ال�سندي كا�سر لل�سند ال�صحيح.
فكذلك االعرا�ض الداليل كا�سر للداللة الظاهرة وال�صريحة ،فينك�سر اطالق
«الرفع» وال ي�شمل االحكام الو�ضعية مثل تعلق اخلم�س يف مال ال�صبي واملجنون
معدن ًا كان �أو غري معدن ،ومعه فيكون اطالق دليل اخلم�س يف املعدن هو املح ّكم
ويتعلق اخلم�س يف املعدن ال��ذي ا�ستخرجه ال�صبي �أو املجنون مع توفر بقية
ال�شروط ويجب على وليهما اخراجه عنهما ،واذا مل يكن لهما ويل من �أب �أو ج ّد
يتم ذلك.
للأب ،فب�أذن احلاكم ال�شرعي ّ
ابهام وايهام
ال يقال :بني دليلي وجوب خم�س املعدن ورفع القلم عموم من وجه ،اذ خم�س
املعدن له اطالق ي�شمل ما لو كان امل�ستخرج �صبي ًا �أو جمنون ًا ،ورفع القلم له اطالق
ي�شمل ما لو كان املرفوع خم�س ًا ،فيتعار�ض االطالقان يف مورد االجتماع :حيث ان
اطالق خم�س املعدن يقول :عليهما اخلم�س ،واطالق رفع القلم يقول :ال خم�س
عليهما ،فيتعار�ضان ويت�ساقطان ،وحينئذ فالبد من الرجوع اىل اال�صل الأوىل
لرنى ما هو؟ هل هو اال�شتغال باخلم�س� ،أو الرباءة منه ،وقد اختلف اال�صحاب
فيه فمن قائل ب�أ�صالة اخلم�س فاال�شتغال ،ومن قائل بالعدم فالرباءة .ال يقال
ذلك ،النه يقال :ان الظاهر من دليل رفع القلم هو :وروده على دليل احلكم
بوجوب اخلم�س ورفعه عن ال�صبي ر�أ�س ًا.
وبعبارة �أخرى م�شوبة بنوع من الت�سامح يف التعبري ،وهو انه ميكن ان يقال :ان
رفع القلم دليل ثانوي وهو ناظر اىل االدلة االولية مثل تعلق اخلم�س باملعدن الذي
ا�ستخرجه ال�صبي �أو املجنون ووارد عليها ،وال ي�صح ان جنعل بني الدليل الوارد
والدليل املورود ن�سبة العموم واخل�صو�ص من وجه وايجاد التعار�ض بينهما يف
مادة االجتماع ،وذلك النهما وان كان بينهما ن�سبة العموم واخل�صو�ص من وجه،
اال انهما لي�سا يف مرتبة واحدة بل هما يف مرتبتني فال تعار�ض وال ت�ضاد بينهما،
هذا كله يف فر�ض ت�سليم اطالق دليل رفع القلم ،وقد م ّر انه ال اطالق له العرا�ض
اال�صحاب عنه.

قلت :ان ما يدل على احلكم التكليفي مثل قوله« :يجب عليهم اخلم�س»
املروي يف اخلرب املعترب كما يف امل�صدر املذكور �أعاله عن ابي علي بن را�شد عن
االمام ابي حممد الع�سكري مثبت ،وما يدل على احلكم الو�ضعي مثل �صحيح
زرارة عن ابي جعفر الباقر واملروي يف املعدن كما يف الو�سائل :الباب 3من
ابواب ما يجب فيه اخلم�س ،احلديث« :3ففيه اخلم�س» مثبت �أي�ض ًا ،واملثبتان ال
يق ّيد �أحدهما الآخر ،فال يق ّيد احلديث املروي عن ابي حممد الع�سكري
احلديث املروي عن ابي جعفر الباقر.
واما اال�صل يف مورد ال�شك يف اخلم�س فلي�س هو العدم وجريان الرباءة ،بل
اال�صل يف اخلم�س مع ال�شك فيه بح�سب قوله تعاىل يف �سورة االنفال ،الآية :41
«امنا غنمتم من �شيء فان اهلل خم�سه» هو اخلم�س وجريان اال�شتغال.
ا�ستنتاج
اذن :ظهر من كل ذلك بان ما ذهب اليه امل�شهور :من القول بتع ّلق اخلم�س يف
املعدن الذي ا�ستخرجه ال�صبي �أو املجنون وعلى وليهما اخراجه عنهما ،وكذا تعلق
اخلم�س فيما هو لهما من اموال اخرى غري املعدن من موارد اخلم�س ال�سبعة اي�ض ًا
هو املوافق لالدلة وهو املن�صور واملختار.
هل فيما ا�ستخرجه الكافر من املعدن خم�س؟
قال امل�صنف كما م ّر كالمه يف احللقة ال�سابقة ،ب�أنه يتعلق اخلم�س يف املعدن وان
كان الذي ا�ستخرجه كافر ًا ذمي ًا ،ثم تر ّقى وقال :بل ولو كان كافر ًا حربي ًا ،ثم �أجاز
للحاكم ال�شرعي فيما اذا مل يتط ّوع الكافر بدفع خم�س ما ا�ستخرجه من املعدن ،ان
يجربه على ذلك ،ثم ا�ستدرك كالمه وقال :وان كان لو �أ�سلم �سقط عنه اخلم�س مع
عدم بقاء عينه .فهنا م�سائل عديدة نذكرها �سرد ًا ونرتك �شرحها وتف�صيل الكالم
فيها اىل حلقة قادمة باذن اهلل تعاىل وهي كالتايل:
هل يجب خم�س املعدن وغري املعدن بل كل الأحكام االلزامية تكليفية وو�ضعية
على الكفار �أم ال؟
هل يجوز للحاكم ال�شرعي ان يلزم الكفار بذلك ويجربهم عليه �أم ال؟
يجب ما قبله
اجلب القائل بان اال�سالم ّ
هل الكافر اذا �أ�سلم هل ي�شمله حديث ّ
فينفي عنه ما كان يجب عليه حتى مع بقاء مو�ضوعه ووجود عينه ،ام ال وامنا
اجلب ونفي الوجوب عنه مع عدم وجود مو�ضوعه وبقاء عينه؟ م�سائل
يخت�ص ّ
ثالث نبحثها يف عدد قادم ان �شاء اهلل تعاىل.

ا�شكال وجواب
ان قلت :هناك يف ادلة اخلم�س مثل احلديث املروي يف الو�سائل :الباب  8من
اب��واب ما يجب فيه اخلم�س ،احلديث 3عن االم��ام ابي حممد الع�سكري
الذي جاء فيه« :يجب عليهم اخلم�س» ما يدل على احلكم التكليفي ،واحلكم
التكليفي يرفعه دليل الرفع قطع ًا وبال كالم ،ومعه فال يجب اخلم�س يف املعدن
الذي ا�ستخرجه ال�صبي �أو املجنون ،وال �أقل من ال�شك واال�صل مع ال�شك العدم
وجريان الرباءة.
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إستفتاءات

�إ�شراف :جلنة اال�ستفتاء يف مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي بقم املقد�سة
�إعداد :حجة الإ�سالم ال�سيد مهند احل�سيني احلديدي
الطهارة

�س :هل يجب غ�سل املالب�س اجلديدة قبل لب�سها ب�إعتبار كونها �صنعت يف
بلد غري م�سلم على �إعتبار �أنها جن�سة؟
ج :ال يجب ذلك ،والأ�صل يف كل ما مل يعلم بنجا�سته ،الطهارة.
�س� :إذا كانت املالب�س جن�سة بال�سائل املنوي ،هل تطهر بو�ضعها يف الغ�سالة
بدون جريان املاء عليها ،لأن الغ�سالة فيها ماء ثابت غري جار؟
ج� :إذا كان املاء قلي ًال ومل يكن مت�ص ًال باجلاري فال تطهراال بالغ�سل مرتني
وزوال عني النجا�سة.
�س� :إذا تغري املاء يف احد �أو�صافه الثالثة باملجاورة للميتة ولي�س ب�سبب
االت�صال بها ،فهل يجوز الو�ضوء به ،واذا كان غري جائز فما احلكم �إذا
انح�صر املاء للو�ضوء به؟
تنج�س املاء بذلك ،ويجوز الو�ضوء به وال يلزم الإحتياط
ج :الظاهر عدم ّ
و�إن كان �أف�ضل.
�س :هل ترون �أن مو�ضع البول يطهر مب�سح ما عليه من البول؟
ج :يطهر بعد امل�سح ب�صب املاء عليه مرتني اذا كان املاء قلي ًال ،ويف الكثري
يكفي املرة.
�س� :إذا غ�سل خمرج البول باملاء املت�صل بالكر مرة واحدة دون ف�صل لتكون
ثانية ،فهل يطهر املخرج؟
ج :نعم يطهر.
�صب املاء القليل وامرار
�س :هل يكفي يف تطهري مو�ضع الغائط وكذلك اليد ّ
اليد عليه حتى تزول عني النجا�سة؟
ج :نعم يكفي.
المطهرات

�س� :إذا عر�ض للمكلف �شك يف �أي مو�ضوع عبادي �أو الطهارة �أو النجا�سة
وح�صل له ترجيح فيه ،فهل يعمل باملرجح؟
ج :يختلف احلكم يف ال�شك يف املو�ضوع ،ففي بع�ضها كالطهارة والنجا�سة
ال يجب الفح�ص ويجرى ال�براءة ،ويف بع�ضها يجب الفح�ص فاذا ح�صل له
االطمئنان بجهة ،عمل به ويف مثل ركعات ال�صالة وافعالها فيكفي الظن.
املتنج�س ،مثل ذلك الزيتون واللحم
�س :هل مينع الد�سم من تطهري ال�شيء ّ
وال�شحم واليد التي عليها د�سم اللحم والزيت؟
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ج :الد�سم اذا مل يكن له ِجرم ال مينع.
�س :هل يطهر احلليب بتحوله �إىل جنب� ،أم ال بد من نقع هذا اجلنب يف املاء
لينفذ �إليه ويطهر؟
ج :يجب ان ينقع يف ماء ك ّر مبقدار ينفذ �إىل جميع �أجزائه فيطهر.
�س :هل يطهر ال�سجاد املتنج�س بالبول مبجرد مالقاته املاء املت�صل بالكر
بعد زوال عني النجا�سة؟
ج :نعم يطهر على الأقرب.
�س :الأ�سنان اال�صطناعية �أو الثابتة يف داخل الفم ،هل تطهر بزوال عني
النجا�سة يف حال تنج�سها �أثناء خروج الدم من اللثة �أم يلزم تطهريها؟
ج :نعم ،تطهر اال�سنان حتى اال�صطناعية بزوال عني النجا�سة عنها وان كان
االف�ضل يف اال�صطناعية تطهريها.
أهل الكتاب

�س :هل يجوز �أن يعمل غري امل�سلمني يف بناء امل�ساجد؟ وهل يختلف الأمر �إذا
كانوا من اليهود والن�صارى �أو غريهم؟
ج :ال يجوز دخول الكفار امل�سجد بعد حتقق وقفه م�سجد ًا ولو للعمل والبناء
على الأقرب.
���س :هل يجوز ال�سماح لغري امل�سلمني كتابيني �أو غري كتابيني من دخول
م�ساجد امل�سلمني؟
ج :ال يجوز.
�س :هل يجوز دخول الكفار �إىل امل�ساجد �إذا مل ي�ستلزم هتك ًا ،ال �س ّيما �إذا
كان من �أ�سباب هدايتهم؟ �أمل يكن الكفار يدخلون م�سجد ر�سول اهلل،
كالوفود التي كانت تفد عليه با�ستمرار؟
ج :ال يجوز بعد نزول الآي��ة�ِ  :إنمَّ َ ا المْ ُ ْ�ش ِر ُكونَ نجَ َ ٌ�س َف َال َي ْق َر ُبو ْا المْ َ ْ�س ِجدَ
الحْ َ َر َام(التوبة ،)28/وذكر امل�سجد احلرام من باب امل�صداق على ما قرر
يف حمله.
الغسل

�س :هل ي�صح االغت�سال مباء البحر؟
ج :نعم ي�صح.
�س :لو تو�ض�أت بعد غ�سل اجلنابة بن ّية اجلزئية ،فما هو احلكم؟
ج :حرام وال يجوز ذلك ،ولكن ال ي�ضر بالغ�سل.
�س� :إذا ر�أى الإن�سان على ج�سمه مانع ًا من و�صول املاء بعد الغ�سل ومل يعلم

إستفتاءات
هل كان قبل الغ�سل �أم بعده ،فهل غ�سله �صحيح؟
ج :يبني على �صحة الغ�سل يف الفر�ض املذكور.
�س :بعد �أيام من اغت�سايل غ�سل اجلنابة عرفت �أن ال�صق ًا كان على ظهري
مينع و�صول املاء ،ما حكم الغ�سل وال�صلوات التي �صليتها على هذه احلالة؟
ج :عليك ت�صحيح الغ�سل واعادة ال�صلوات التي �صليتها على هذه احلالة،
�إ ّال �إذا اغت�سلت بعد �إزالة الال�صق غ�س ًال �آخر واجب ًا �أو غ�س ًال م�ستحب ًا كغ�سل
اجلمعة ونحوه فال يجب عليك �إعادة ال�صلوات التي �أديتها بعد الغ�سل الثاين.
أحكام األموات

�س :ما حكم توجيه املحت�ضر �إىل القبلة �إذا كان به �سل�س البول �أو كان مبطون ًا؟
ج :وجوب التوجيه غري بعيد.
ينج�س -بعد برده-؟ و�إذا الم�سه �أحد ،هل
غ�سل ،هل ّ
�س :امليت الذي مل ُي ّ
متنج�س ثاين وهكذا..؟
متنج�س �أول �إىل ّ
تنتقل جنا�سته بعنوان ّ
ج :مع وجود الرطوبة امل�سرية يف اجلميع نعم ،واال فال.
م�س �أع�ضاء امليت الداخلية املت�صلة بامليت لفح�ص وما �أ�شبه
�س :ما حكم ّ
مبا�شرة باليد (دون عازل) غري املحتوية على عظم مثل الكبد والقلب وما
�أ�شبه ،وما حكم م�سها لو كانت منف�صلة عن امليت؟
م�سها بعد برد امليت وقبل
ج� :سواء كانت مت�صلة بامليت او منف�صلة وكان ّ
تغ�سيله ،فيجب الغ�سل مل�سها ،واال فال يجب.
م�س عظام الإن�سان امليت؟
�س :ما حكم من ّ
ج� :إذا كان امليت م�سلم ًا وقد ُغ ّ�سل ،فال يجب على الالم�س الغ�سل .و�أما �إذا
كان امليت غري م�سلم �أو كان م�سلم ًا مل يغ�سل فيجب الغ�سل مب�سه.
امل�س حتى مع مرور
�س :هل يبقى اثر (غ�سل امليت) يف عدم وجوب غ�سل ّ
ال�سنوات؟
ج :نعم.
األدعية واألحراز

�س :ما هي �شروط ا�ستجابة الدعاء �إذا كان امل�سلم يف �شدة ويريد ل�ضائقته
�أن تنفرج؟
ج :هناك �شروط مذكورة ال�ستجابة الدعاء ،ك�صفاء النية ،والرزق احلالل،
والك�سب الطيب ،واال�ستغفار وال�صالة على حممد و�آل حممد قبل البدء
بالدعاء وعند ختمه و�أن ال يكون عاذر ًا لظامل ،علم ًا ب�أنه قد تت�أخر الإجابة
مل�صلحة ما ،وعلى الإن�سان �أن ال يي�أ�س من رحمة اهلل ،وقد ذكر ال�سيد
ابن طاوو�س والعالمة املجل�سي قد�س �سرهما هذه ال�شروط مف�ص ًال يف الإقبال
والبحار (ج�/90ص 352طبعة لبنان).
�س� :أف�ضلية الدعاء ،هل تخت�ص بامل�أثور من التعقيبات� ،أم �إنها تنطبق على
جميع الأدعية؟
ج :ال يخت�ص الدعاء بامل�أثور ،و�إن كان هو الأف�ضل.
�س :ما حكم الإفراد واجلمع يف الدعاء ،مث ًال ما هو وارد يف دعاء كميل:
لمتابعة االستفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على شبكة اإلنترنت

«اللهم ومن �أرادين ب�سوء ف�أرده» ،هل يجوز قول« :ومن �أرادنا»..؟
ج :يجوز �إذا مل يكن بنية الورود ،والأف�ضل االلتزام بن�ص الدعاء.
�س :هل يتعار�ض الدعاء مع الر�ضا بالق�ضاء والقدر؟
ج :ال يتعار�ضان فان الدعاء واجابته هو اي�ض ًا من الق�ضاء والقدر ،وقد ذكر
تف�صيل ذلك يف كتب العقائد.
�س :ما مدى �صحة دعاء الفرج الذي ين�سب �إىل موالنا بقية اهلل الأعظم؟
ج :هو مما ورد يف كتب الدعاء املعتربة ومعترب ملا ورد من الت�سامح يف �أدلة
ال�سنن.
�س� :أرجو �إر�شادي �إىل بع�ض الأدعية امل�أثورة عن النبي الكرمي التي يتقوى
بها امل�سلم على طاعة اهلل خا�صة بالن�سبة لل�شباب امل�سلم ،وباخل�صو�ص من
�أجل حفظ النف�س عن االنزالق يف املحرمات ومواجهة نوائب الدهر؟
ج :الأدعية يف ذلك كثرية ،وميكنك مراجعة كتاب مفاتيح اجلنان وكتاب
الدعاء والزيارة ،وعليك بقراءة �سورة التوحيد احدى ع�شرة مرة بعد �صالة
ال�صبح وقبل طلوع ال�شم�س� ،أو ق��راءة �سورة القدر والتوحيد مرة واح��دة،
وق��راءة القالقل االرب��ع �صباح ًا وم�سا ًء ،وق��راءة دع��اء (يا من حتل به عقد
املكاره) ،ودعاء الإمام زين العابدين يف اال�ستعاذة من ال�شيطان ومن
عداوته وكيده يف ال�صحيفة ال�سجادية وهو الدعاء اخلم�سون وغريهما من
الأدعية امل�أثورة الواردة عن �أهل بيت الع�صمة.
المحرمات

�س :ما حكم �إثارة ال�شهوة يف النف�س �أو عند الآخرين؟
ج :ال جتوز �إث��ارة ال�شهوة عن طريق احل��رام وكذا �إذا �أدت �إىل احلرام،
والأحوط تركها مطلق ًا ،فيما عدا ما يكون بني الزوجني.
�س :هل �إثارة ال�شهوة يف نف�سها حرام �أم ال؟
ج� :إذا ا�ستلزمت عنوان ًا حمرم ًا كاال�ستمناء ومل�س الأجنبية فال جتوز،
والأحوط تركها مطلق ًا اال فيما بني الزوجني.
���س :ما حكم من يتهم امل�ؤمنني املت�صفني بال�صالح والإمي���ان بالنفاق
والف�سق؟
ات ِب َغيرْ ِ َما ا ْكت ََ�س ُبوا
ج :قال تبارك تعاىلَ « :وا َّل ِذينَ ُي�ؤ ُْذونَ المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني َوالمْ ُ�ؤ ِْم َن ِ
َف َق ِد ْاح َت َم ُلوا ُب ْهتَا ًنا َو�إِ ْث ًما ُّم ِبي ًنا»(االحزاب.)58/
�س :ما هي الر�شوة ،وما حكمها؟
ج :الر�شوة هي �إعطاء املال ونحوه للقا�ضي ونحوه لإبطال حق �أو �إحقاق
باطل ،وهي حرام.
�س :ما حكم من ا�ستهز�أ ب�آيات اهلل ومالئكته بق�صد املزاح وال�ضحك؟
ج :ال يجوز.
�س :هل يجوز الكذب يف مواقف معينة؟
ج :الكذب من املحرمات الكبرية ،وال يجوز �إال يف بع�ض امل�ستثنيات مثل
ا�صالح ذات البني ،ونحوها مما هو مذكور يف الكتب االخالقية والفقهية.
w ww.s -als h ir azi. c om
ww w. s -als h ir azi.or g
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إصدارات

ا�صدارات

�شرح على ال�سيوطي

�صدر م� ّؤخر ًا عن دار العلوم بح ّلة وطبعة جديدتني كتاب� :شرح ال�سيوطي ,وهو تعليق �سماحة املرجع ال�شريازي على كتاب :البهجة املر�ضية يف �شرح
الألفية لل�سيوطي.
الكتاب هو �شرح تعلیقي علی كتاب البهجة املر�ضیة ,وهو من املتون الدرا�سیة يف احلوزات العلمیة ،وقد �أ ّلفه �سماحته يف كربالء املقد�سة ،بتاریخ � ١٥شعبان
 1386للهجرةـ,وطبع عدة م ّرات.

ال�سيا�سة من واقع الإ�سالم

كما قامت الدار نف�سها ب�إ�صدار كتاب :ال�سيا�سة من واقع الإ�سالم ,ل�سماحة املرجع ال�شريازي ,وذلك يف ح ّلة جديدة .وی�شتمل الكتاب علی بیان وجهة نظر
الإ�سالم يف ال�سیا�سة ,وبیان �سریة ر�سول اهلل والإمام �أمری امل�ؤمننی والأئمة الطاهرین ,وقد �أ ّلفه �سماحته يف كربالء املقد�سة ،وطبع عدّة م ّرات.
هذا ,وقامت دار العلوم ب�إ�صدار كتابني �آخرين:
املع�صومون الأربعة ع�شر ,للمرجع الديني الراحل �آية اهلل العظمى ال�سيد حممد احل�سيني ال�شريازي .فيه نبذة خمت�صرة من نهجهم املبارك،
و�سريتهم العطرة ،وحياتهم ال�شريفة.
املنطق ,تعليق الفقيه الراحل �آية اهلل ال�سيد حممد ر�ضا احل�سيني ال�شريازي .وكتب ال�سيد الفقيد هذه التعليقة على كتاب منطق املظفر يف مدينة قم
املقدّ�سة �سنة 1402للهجرة.
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إصدارات

قامت م�ؤ�س�سة �أم �أبيها الخيرية الثقافية و�ضمن ن�شاطاتها الثقافية بطباعة و�إ�صدار عدة كتب:

•هداية ال�سائل �إىل �أجوبة امل�سائل ,الكتاب يقع يف  38باب وهو مطابق لفتاوى �سماحة املرجع ال�شريازي ،عدد املطبوع  1000ن�سخة.
•من حياة فاطمة الزهراء للمرجع الديني الراحل ال�سيد حممد احل�سيني ال�شريازي ،يقع الكتاب يف � 416صفحة وهو اجلزء الثالث من �سل�سة (من حياة
املع�صومني �)أجمعني ,ويت�ضمن �إ�شارات خمت�صرة جلوانب من حياة ال�صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ،عدد املطبوع  2000ن�سخة.
•انتهاء �أمد اليهود يف اغت�صاب فل�سطني ،للمرجع الديني الراحل ال�سيد حممد احل�سيني ال�شريازي ،يقع الكتاب يف � 63صفحة و كتبه املرجع الراحل ،عدد
املطبوع  5000ن�سخة.
•العربة �سبيل النجاة للمرجع الديني الراحل ال�سيد حممد احل�سيني ال�شريازي �أعلى اهلل درجاته ،يقع الكتاب يف � 95صفحة يبينّ فيها الإمام كيفية �أخذ العربة
حيث ميكن �أخذها من التاريخ ,والتجارب الذاتية ,ودرا�سة الأحداث املعا�صرة ,ودرا�سة امل�ستقبل ،عدد املطبوع  5000ن�سخة.
•الباقيات ال�صاحلات ومن مكارم الأخالق ل�سماحة املرجع ال�شريازي ،الكتاب عبارة عن حما�ضرات �سماحة املرجع ال�شريازي ,حيث جمعت يف � 64صفحة يذكر
فيها ال�سيد املرجع الباقيات ال�صاحلات وكيفية العمل للآخرة والتفرغ لعبادة اهلل �سبحانه وتعاىل ،عدد املطبوع .5000
•�آل ال�شريازي �سرية وذكريات للكاتب �سلمان هادي �آل طعمة ,يقع الكتاب يف � 176صفحة وهو اجلزء الأول ل�سل�سلة الأ�سر العلمية يف كربالء املقد�سة ,يبينّ فيه
الكاتب مالمح عن هذه الأ�سرة العلو ّية العلم ّية اجلليلة التي ي�شار �إليها بالبنان ,عدد املطبوع  2000ن�سخة
•عظمة زيارة الإمام احل�سني- من توجيهات �سماحة املرجع ال�شريازي ،من �إعداد م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية  /قم املقدّ�سة يحتوي الكتاب
على تقرير حما�ضرتني ل�سماحة املرجع ال�شريازي� ,ألقاهما �سماحته على جموع من م�س�ؤويل و�أع�ضاء الهيئات واملواكب احل�سينية والعلماء والف�ضالء
و�أ�ساتذة احلوزة العلمية واملب ّلغني ،عدد املطبوع  50000ن�سخة.
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من يعرقل ال�شعائر الح�سينية يحرق تاريخه بيديه

يحتوى الكتاب على حما�ضرتني ل�سماحة املرجع ال�شريازي �ألقاهما �ألقاهما يف بيته املك ّرم بقم املقد�سة مبنا�سبة
عا�شوراء الإمام احل�سني ل�سنة 1432هـ وكانت حتت العنوانني التاليني:
1.1من يعرقل ال�شعائر احل�سينية �أو ي�شكك فيها يحرق تاريخه بيده.
2.2ف�ساد العامل وهالكه يف لعبه بالدين وكتمانه احلقّ .
مطبعة دار امل�ؤمل للطباعة والن�شر –بريوت لبنان– متت طباعته من قبل م�ؤ�س�سة الأن��وار الأربعة ع�شر
الثقافية.
مجلة« :نفحات ح�سينية»

مبنا�سبة حلول �شهر حم ّرم احلرام و�شهر �صفر املظ ّفر ,وذكرى ملحمة الطف اخلالدة وا�ست�شهاد موالنا الإمام
احل�سني وذكرى الأربعني ومو�سم الزيارة املقدّ�سة يف هذه الذكرى ،ومن جملة فعالياتها و�إنتاجاتها الإعالمية
والثقافية اخلا�صة بتلك الذكريات العظيمة وامل�ؤملة� ،أ�صدرت (م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية  /فرع كربالء
أخ�ص
املقد�سة) العدد الثالث
اخلا�ص من جملة« :نفحات ح�سينية» ,اخلا�ص ب�شهري حم ّرم و�صفر  1433للهجرة ,بال ّ
ّ
بالق�ضية احل�سينية و�شعائرها املقدّ�ستني.

افق مرجعيت

بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ورعاية االمام �صاحب
الع�صر والزمان مت �إعداد و�إ�صدار جملة (افق
مرجعيت) باللغة الفار�سية من م�ؤ�س�سة الر�سول
الأكرم الثقافية ،التي تعنى بن�شر �أخبار و�أفكار
ور�ؤى �سماحة امل��رج��ع ال�شريازي ،وكذلك
�أخبار امل�ؤ�س�سات واملراكز التابعة للمرجعية.
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�شام غربت دين

جمموعة من البيانات حول ال�شعائر احل�سينية
باللغة الفار�سية ،يحتوي على:
•خطابات ل�سماحة املرجع ال�شريازي يف
حمرم احلرام 1431هـ.
•جمموعه من الكلمات الق�صار ل�سماحتة.
•جمموعه من الق�ص�ص واحلكايات املقتب�سة من
�أحاديث �سماحته.

ر�سانه وحمایت

جم���م���وع���ة م����ن ب���ي���ان���ات ���س��م��اح��ة امل���رج���ع
ال�شريازي ,حول ق�ضايا �سيد ال�شهداء،
�إعداد م�ؤ�س�سة ر�سول الأكرم الثقافية وتوزيع
م�ؤ�س�سة �أهل البيت الثقافية ،جاء فيه:
•الفاجعة العظيمة با�ست�شهاد �سيد ال�شهداء.
•تاثريت�شهق ال�سيدة فاطمة الزهراء على
الكون كله.
•عا�شوراء يف زمن الظهور.
•و�صايا للمقيمني احل�سينية.
•العاقبة الأليمة واملخزية للذين يعتدون على
مقيمي ال�شعائر احل�سينية.
•عاملية ال�شعائر احل�سينية.

إصدارات

فاطمة الزهرا في القر�آن باللغة الفار�سية

من حياة الإمام الح�سن

الغدير الثاني

�صدر م� ّؤخر ًا كتاب جديد باللغة الفار�سية ,حتت
عنوان�( :سيماي ح�ضرت زهرا در قر�آن) هذا
الكتاب هو ترجمة كتاب :فاطمة الزهراء يف
القر�آن ,للمرجع الديني ال�شريازي ،ي�شتمل
الكتاب على بيان الآي��ات القر�آنية الكرمية التي
نزلت يف حقّ ال�سيدة فاطمة الزهراء ,بح�سب
م�صادر العا ّمة ،يقع الكتاب يف � 416صفحة ,من
القطع الكبري (وزي���ري  .)19×12وترجمه �إىل
الفار�سية الأخ طه طرزي.

كتاب م��ن حياة الإم���ام احل�سن للمرجع
ال�شريازي الراحل �آية اهلل العظمى ال�سيد حممد
احل�سيني ال�شريازي ,يقع الكتاب يف 271
�صفحة م��ن القطع الكبري (ال���وزي���ري) حتقيق
م�ؤ�س�سة املجتبى للتحقيق والن�شر قام ب�إ�صداره
م�ؤ�س�سة �أم �أبيها كربالء املقد�سة.

مبنا�سبة يوم التا�سع من ربيع الأول ,يوم عيد
�أهل البيت وذكرى تتويج موالنا املفدّى الإمام
املهدي املنتظر ,قامت م�ؤ�س�سة �أم �أبيها
ّ
بطباعة كتاب :الغدير الثاين  9ربيع الأول ,ل�سماحة
املرجع ال�شريازي.
يقع الكتاب يف � 40صفحة ,وه��و تقرير لكلمة
�سماحة املرجع ال�شريازي التي �ألقاها خالل در�سه
بحث اخلارج يف م�سجد الإمام زين العابدين
مبدينة قم املقدّ�سة ,حول منا�سبة عيد التا�سع من
ربيع الأول� ,سنة  1426للهجرة.

�سيرة المرجع ال�شيرازي
�صدر م� ّؤخر ًا ,ولأول م ّرة ,عن م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية ,كتاب جديد حول ال�سرية الذاتية للمرجع
ال�شريازي.
الكتاب باللغة الفار�سية ,ومن ت�أليف ف�ضيلة ال�شيخ حممد �أمريي ,ويقع يف (� )684صفحة من القطع الكبري
(وزي��ري ـ ،)19×12يتناول هذا الكتاب ال�سرية الذاتية ل�سماحة املرجع ال�شريازي يف خمتلف �أبعادها,
كالعلمية وغريها ,مع جمموعة من �آراء وبيانات و�إر�شادات �سماحته يف املجاالت العقائدية والأخالقية والرتبوية,
وجمموعة كبرية من ال�صور املل ّونة التي ت�ص ّور لقاءات �سماحة املرجع ال�شريازي مع املراجع والعلماء والف�ضالء
وال�شخ�صيات الدينية والعلمية وال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية ,وعا ّمة الز ّوار من البالد الإ�سالمية ,وغريها.
مجلة« :نفحات فاطمية»

النبي الأعظم� ,سيدتنا ال�صدّيقة الطاهرة فاطمة
مبنا�سبة الأيام الفاطمية ,وذكرى ا�ست�شهاد ب�ضعة موالنا ّ
الزهراء وب�ضرورة تعريف الق�ضية الفاطمية ون�شر الثقافة الفاطمية املقدّ�ستني ،ومن فعالياتها و�إنتاجاتها
الإعالمية والثقافية اخلا�صة بهذه الذكرى الأليمة� ،أ�صدرت (م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية) جملة بعنوان:
«نفحات فاطمية» ،تقع يف (� )46صفحة.
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إصدارات
مجلة �أفق المرجعية (المرئية والمقروءة)

قامت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية ب�إنتاج عمل
�إعالمي (مرئي) جديد حتت عنوان :جملة �أفق املرجعية
املرئية.
ال��ه��دف م��ن �إن��ت��اج ه��ذا العمل تبيني وتعريف بع�ض
الن�شاطات والفعاليات الثقافية والدينية ملكتب �سماحة
امل��رج��ع ال�شريازي يف مدينة ق��م املقدّ�سة وباقي
مكاتب �سماحته يف مدن العامل ,باخل�صو�ص يف املنا�سبات
��ا���ص��ة باملع�صومني الأرب��ع��ة ع�شر،
وامل��را���س��م اخل ّ
�صدر هذا العمل يف جمموعة ت�شك ّلت من ثالثة �أقرا�ص
( )DVDباللغة الفار�سية ,علم ًا انه قامت قناة الإمام احل�سني ,وقناة �سالم ـ ,2الفار�سيتني الف�ضائيتني ببث حمتويات هذه الأقرا�ص ،هذا ,وتقوم م�ؤ�س�سة
الر�سول الأكرم الثقافية حالي ًا ب�إنتاج هذا العمل الإعالمي اجلديد املبارك باللغة العربية ,و�سي�صدر قريب ًا �إن �شاء اهلل تعاىل.
من جانب �آخر �أ�صدرت امل�ؤ�س�سة العدد الثاين من جملة �أفق املرجعية اخلربية املقروءة باللغة الفار�سية التي حتتوي على جمموعة من امللفات :البيانات،وزيارات
الوفود ل�سماحة املرجع ال�شريازي و مقاالت و ا�ستفتاءات وملفات �أخرى.

عر�ض م�ؤلفات
املرجع ال�شريازي يف املعار�ض الدولية
العراق
اقيم يف مدينة النجف الأ�شرف معر�ض الكتاب الدويل من قبل الرو�ضة
العلوية املطهرة،ومب�شاركة م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم الثقافية الإن�سانية
التي عر�ضت العديد من الكتب العلمية والدينية والثقافية بالأخ�ص م�ؤلفات
�سماحة املرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي
واملرجع الراحل �آية اهلل العظمى ال�سيد حممد ال�شريازي وال�سادة الكرام من
�آل ال�شريازي ،نالت �إعجاب الوافدين �إىل املعر�ض.
من جانب �آخ��ر �شاركت امل�ؤ�س�سة يف املعر�ض ال��دويل للكتاب املقام يف
كرد�ستان العراق وحتديد ًا مدينه �أربيل.

معر�ض �أربيل الدويل
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ايران
�شاركت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية يف معر�ض طهران الدويل
للكتاب يف دورت��ه اخلام�سة والع�شرين ,وذل��ك بعر�ض �إنتاجاتها الثقافية
املقروءة واملرئية وال�صوتية ،حيث عر�ضت الع�شرات من م�ؤلفات املرجع الديني
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي ,باللغة العربية
والإجنليزية والفار�سية وغريها من اللغات ،وبع�ض م�ؤلفات املرجع الراحل
�آية اهلل العظمى ال�سيد حممد احل�سيني ال�شريازي ،والفقيه الفقيد �آية
اهلل ال�سيد حممد ر�ضا ال�شريازي ،كما ّمت عر�ض بع�ض امل�ؤ ّلفات العربية
ل�سماحة املرجع ال�شريازي يف ق�سم دور الن�شر اخلارجية� ،أما امل�ؤ ّلفات
الفار�سية وغريها فقد عر�ضتها دار �سل�سلة يف ق�سم دور الن�شر املحلية ،كما ّمت
عر�ض الأقرا�ص املدمجّ ة التي حوت حما�ضرات �سماحة املرجع ال�شريازي.

معر�ض طهران الدويل

نفحات خبرية

عمل �إعالمي ع�صري فريد :افتتاح تلفاز ال�سيدة خديجة على االنرتنت
بف�ضل اهلل ولطفه ,وبف�ضل �أهل البيت الأطهار

املهدي املنتظر,
أخ�ص موالنا املفدّى الإمام ّ
ورعايتهم ,بال ّ
رب ,مت م� ّؤخر ًا ت�أ�سي�س
وبجهود امل�ؤمنني و�أ�صحاب اخلري وال ّ
وافتتاح تلفاز ال�سيدة خديجة على االنرتنت باللغة
الأوردية يف الهند.
ه��ذا التلفاز ُا���س�����س ب��ه��دف ن�شر وت��ع��ري��ف ثقافة �أه��ل
البيت ,وللدفاع عن مبادئ الت�ش ّيع وعن �أتباعه ,وذلك
انطالق ًا من ت�أكيدات املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى
التو�سع يف
ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي ,ومواكبة ّ
جمال الإعالم املرئي وانتقاله لن�سخة �أكرث ع�صرية وتفاعلية.
كما ّمت ت�أ�سي�س وافتتاح املوقع اخلا�ص بهذا التلفاز على
�شبكة املعلومات العاملية (االن�ترن��ت) باللغتني الأوردي���ة
والإجنليزية.
و�سيتم بث برامج هذا التلفاز من الأقمار اال�صطناعية
هذاّ ,
لتغطية الدول الواقعة يف �شرق �آ�سيا ,قريب ًا �إن �شاء اهلل تعاىل.

م�ؤ�س�سة فاطمة الزهراء اخلريية
ق��ال الإم���ام ال�صادق( :م��ن زوج اعزبا ك��ان ممن ينظر اهلل اليه يوم
القيامة).
مبنا�سبة والدة الر�سول الأكرم حممد،با�شرت م�ؤ�س�سة فاطمة الزهراء
يف كربالء املقد�سة اخلريية بعملها اخلريي املتوا�صل بتقدمي امل�ساعدات على
ال�شباب امل�ؤمن الذين يريدون الزواج.
وقد قدمت امل�ؤ�س�سة جميع امل�ستلزمات ال�ضرورية اخلا�صة بالزواج وكذلك مت
توزيع غرف نوم البالغ عددها خم�سة ع�شر غرفة ح�سب القرعة ،و�شملت الوجبة
�100شاب و�شابة.

م�ؤ�س�سة كربالء اخلريية لرعاية وكفالة االيتام والآرامل
د�أبت م�ؤ�س�سة كربالء اخلريية ق�سم هيئة الإمام احل�سني لكفالة الأيتام،
على م�ساعدة الأرامل بتكرمهن و�إعطائهن هدايا عينية يف ذكرى وفاة ال�سيدة
الطاهرة �أم البنني.
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Phrases to success

Phrases to success

ve you a
a
g
e
h
d
n
a
eated you re do not become
r
c
y
t
h
g
i
lm
efo
stly, to A d and thought, ther
r
fi
h
a
l
l
A
in
aws of
; and m
y
l
d
n
offer the l
r others".
o
o
o
c
f
e
T
s
"
e
v
s
a
e
l
v
s
i
*
l
a
ur
system of
ion from
them in o
s
e
t
s
h
n
e
t
e
r
n
g
i
m
e
e
r
n
l
o
p
r
i
in
ou
im
Islam is
dom of op
reducing
f
e
o
e
n
r
i
s
F
w
"
e
a
v
l
i
r
e
t
*
th
to s
lam
ighty and
m
l
A
e
ah', for Is
h
t
d
.
a
h
"
h
a
a
l
l
h
A
'S
them
f
te
the
in comple
he laws o more sacred than
t
d
r
n
a
o
[
n
o
e
e
h
r
ot
ef
o does n
ear Allah,
ake peopl
n
m
r
o
o
t
n
o
s
h
m
i
o
* "Wh
a
sn
mighty ha e almighty are the
l
A
e
h
t
h
a
l
liberty]".
th
Al
h
a
l
l
A
f
o
s
is either
w
a
n
l
a
e
m
h
t
e
m
o
sinc
comes fr
nd evil
he has".
a
t
s
a
g
d
h
n
a
i
b
W
h
t
"
r
t
o
s
*
rom
deare
benefits f
rdered
o
e
h
d
a
t
h
a
h
y
t
t
ood
ll migh
."
Taleb g
i
b
llah the a
A
A
n
f
b
I
I
"
arms him
i
h
l
t
A
a
*
h
n
t
a
h
t
r
d
l
eans the
e wou
any othe
m
w
y
)
e
e
.s
g
b
a
d
o
(
e
l
o
s
t
am
us
now
w that k
nduct of
e Holy Im
o
o
h
c
n
t
K
d
d
"
n
n
a
a
,
)
*
hics
(a.s
did not]".
d ones".
ulings, et
e
r
e
y
,
h
a
s
t
r
e
t
u
l
s
b
p
[
e
i
c
,
h
in
gt
have
ic is pr
ith guidin
m
w
a
l
g
s
n
I
o
l
t
a
o
,
n
am
ry that is e by Islamic Isl
t
n
u
o
ot benefit
c
n
s
e
A
l
o
u
d
r
h
t
c
o
* "
n
hi
wledge w
that does
laws of
ing other
o
h
y
n
t
e
r
o
t
h
K
t
n
n
"
u
s
y
o
e
e
c
s
b
a
*
o
re
the
ing it inc
does not
tself an
k
i
e
l
d
e
e
n
s
lmighty".
b
a
a
e
A
l
n
s
e
t
o
g
h
h
t
g
e
i
h
h
t
a
m
rulin
l
l
t
i
A
ot
en though
mes are n
tance from
a
s
i
n
d
e
c
n
n
a
i
h
s
t
Islam, ev
,
t"
e
overnmen
tation and
s that serv
t
n
G
c
e
c
e
i
j
m
o
e
m
r
l
a
p
p
l
s
I
n
m
i
"
st i
but rather
ace intere
l
,
t
P
n
"
a
t
r
o
p
*
im
.
.
ital goals"
v
action is"
u
o
y
do
sk: where
a
t
o
n
e
s
e
m do
d when ar
n
A
?
g
n
* "Isla
i
o
g
re are you
"Allah the
e
:
h
u
o
W
y
?
s
e
l
l
v
li
te
Rather, it
?
g
n
i
o
g
u
yo

 هـ1433  جمادى الآخرة-  هـ1432  ذوالقعدة74

The blessings of Ashura'
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The blessings of Ashura'

During the occasion of Fatimiyah, the Grand Islamic Authority
Ayatollah Sayid Sadiq Hussaini Shirazi delivered a speech that
contained several important points, below are a few of the
valuable points made by his eminence:
Each one of us is responsible and
obligated to maximize the rituals
related to the mistress of the universe,
Fatimatul Zahra (a.s), and to not be
reluctant and lazy from any type of
service, since maximizing the rituals of
Fatimiyah is maximizing the rituals of
Allah the Almighty.
Gathering of the Fatimiyah rituals
should also be alive and attentive, and
you should fulfil the rite of feeding
as many as you can. It is also very
necessary for us to know that the
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mistress of the universe, Fatimatul
Zahra (a.s) is completely not in need
of the revival of these rituals, and that
the greater benefit returns to us.
Servicing Fatimatul Zahra
(a.s) is the best kind
of service and
the most
beneficial
and righteous act; this means
multiplying efforts and endeavours
in this path.

Politics
They claimed he was a liar and he showed forbearance
until Allah revealed to him:
[Ya> Seen! By the wise Qur’an; You truly are one of
the Messengers](22)
They claimed he was a soothsayer and he showed
forbearance until Allah revealed about him:
[Therefore continue to remind, for by the grace of
your Lord, you are not a soothsayer, or a madman](23)
They plotted against him and he showed forbearance
and Allah revealed to him:
[They plot and plan, and Allah also plans; but the best
of planners is Allah](24)
They said fables of the men of old and the Almighty
revealed:
[Say: He who knows the secret of the heavens and
the earth has revealed it. He truly is ever Forgiving,
Merciful](25)
The hypocrites called him a liar. He showed
forbearance and Almighty Allah revealed:
[Indeed the hypocrites will be in the lowest depths of
the Fire](26)
They challenged him and picked quarrels with him and
he showed forbearance until Almighty Allah revealed:
[Indeed those who oppose Allah and His messenger,
they will be among the lowest](27)
They split open his noble forehead and he showed
forbearance until Allah May He be Praised revealed:
[Those who vex the messenger of Allah, for them
there is a painful punishment](28)
They threw spears at him and he showed forbearance
until Allah sent revelation, Mighty is He who said:
[Indeed those who malign Allah and His messenger,
Allah has cursed them in the world and the Hereafter](29)
It is all forbearance and nothing but forbearance.

(1) i.e. she used to work as a prostitute
(2) i.e. upon Omar
(3) Al-Ka>fi, vol.7, p374, hadith 11. Wasa>'il al-Shi‘a
vol.19 pp267-268 Chapter 30 hadith 35593. Mustadrak alWasa>'il vol.18 p327 Chapter 23 hadith 22863
(4) al-Irsha<d vol.1 p205
(5) Mustadrak al-Wasa>'il vol.18 p332 Chapter 34 h{adith
6
(6) Wasa>'il al-Shi‘a vol.29 p260 Chapter 24 h{adith 1
(7) Wasa>'il al-Shi‘a vol.29 p261 Chapter 24 h{adith 2
(8) Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History
(9) Ghandi, My Religion
(10) Vladimir Lenin (1870-1924) Leader of the Russian
Revolution and Founder of the Communist Party in Soviet
Russia. He ruled through tyranny, oppression and despotism
(11) al-H{izb al-Shiyu>‘ı> fı> al-Miza>n pp4-19
(12) al-H{izb al-Shiyu>‘ı> fı> al-Miza>n pp4-19
(13) al-H{izb al-Shiyu>‘ı> fı> al-Miza>n pp4-19
(14) al-H{izb al-Shiyu>‘ı> fı> al-Miza>n pp4-19
(15) The Holy Qur’an, The Elevation (7):157
(16) Tafsir al-Qummi vol.2 p228. al-Mu‘tazili: Sharh{ Nahj
al-Bala>ghah vol.14 p54 para 1
(17) The Holy Qur’an, The Estates (8):30
(18) The Holy Qur’an, Morning Brightness (93):1-3
(19) The Holy Qur’an, H{ajr (15):95
(20) The Holy Qur’an, The Pen (68):1-2
(21) The Holy Qur’an, Ya>seen (36):69
(22) The Holy Qur’an, Ya>seen (36):1-3
(23) The Holy Qur’an, The Mount (52):29
(24) The Holy Qur’an, The Estates (8):30
(25) The Holy Qur’an, The Criterion (25):6
(26) The Holy Qur’an, Women (4):145
(27) The Holy Qur’an, The Pleader (58):20
(28) The Holy Qur’an, Repentance (9):61
(29) The Holy Qur’an, The Confederates (33):57
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Politics
are the best examples of Islamic policy and take a quick
look at the political lines taken in Islam in most matters
essential to life and to humanity:
Economic matters
Matters of health
Cultural matters
Justice and freedoms
Combating crime
Unique social security
Urbanisation and agriculture
International relations
Population growth
War and peace
Foreign policy
Borders and customs duties
Nationality, passports and residence permits
Global Government
These will be presented so that it becomes evident
that politics is the essence – and at the very heart – of
Islam, and that non-Islamic politics lags behind Islamic
politics walking man would lag behind a rockets.
Allah Almighty says […He allows them as lawful
what is good (and pure) and prohibits them from what
is bad (and impure); He releases them from their heavy
burdens and from the yokes that are upon them.](15)
The Messenger of Allah was the master to the
politicians of the world, and was the greatest
sophisticated politician the world has ever seen. Indeed,
he was a pupil of Allah Almighty and of Gabriel; he was
the master of all prophets and the teacher of the whole
of mankind.
His policy is what baffled minds and caught the eyes
of the world. Through this wise policy, the Messenger
of Allah was able to gather around Islam the largest
possible number of people in a short space of time
which astonished history, and wise people of the world
would be humbled before it out of awe for its majesty
and appreciation of it, the likes of which had never been
seen in the long history of the world.
Here we note a few points as examples, which Allah
Almighty may bestow upon the Muslims at this day and
age the grace to follow them, so that they can get back
their countries which were taken away from them, get
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back their rights which were breached and their dignity
which was ripped apart. And so that the Muslims can
propel the world forward just as the Messenger of Allah
did when Islam began, and encourage [followers of
other] religions and others to embrace Islam willingly
and out of love and yearning for it.
Policy of Steadfastness and Forbearance
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family) displayed this great forbearance
at the beginning of his call when the idol worshippers
sent his uncle Abu Talib, peace be upon him, to him to
win him over and get him to give up on that cause…He
said (Allah’s peace and blessings upon him and his pure
family):
“O Uncle, I swear by Allah that if they put the sun in
my right hand and the moon in my left hand on condition
that I abandon this cause I would not do it.”(16)
Then he (Allah’s peace and blessings upon him and his
pure family) continued to show this mighty forbearance
through his actions in many situations.
They wanted to kill him many times but he showed
forbearance, and the Almighty declared:
[And when those who disbelieve plot against thee (O
Muhammad) to confine thee, or to kill thee or to drive
thee away](17)
They said, “His Lord has abandoned him and
has become displeased with him,” but he showed
forbearance and so Almighty Allah revealed about him:
[By the morning hours. And by the night when it
is stillest. Thy Lord has not forsaken thee nor has He
become displeased.](18)
They mocked him and he showed forbearance and so
Almighty Allah revealed about him:
[Indeed We will suffice you against the scoffers](19)
They claimed he was a madman and he showed
forbearance until Almighty Allah revealed about him:
[Nu>n. By the pen and that which they write
(therewith). Thou art not, by the Grace of thy Lord, mad
or possessed.](20)
They claimed he was a poet and he showed forbearance
until Almighty Allah revealed about him:
[And We have not taught him poetry; it is not seemly
for him. It is only a reminder and a manifest Qur’an](21)

Politics
circumcision liable to pay compensation for cutting off
a baby boy’s penis.”(7)
The examples and parallels for that are many and
they are many in the history of Islam. This abridged
study is not a detailed exposition of the humanity that
is manifested in various aspects of Islamic governance
and politics.
Secondly: From Modern Politics
After seeing these examples in the history of Islam
… look at some examples from the history of the
application of modern non-Islamic policy so that you can
see the difference – or rather the enormous difference –
between the two policies. That will be by way of general
reference – without going into details – to the following:
1. In India, the British killed nearly twenty million
people according to the account of the Opium War.(8)
2. Also in India, the British killed eight hundred
thousand people by way of a man-made famine
during the days of the struggle for freedom and to
come out from under the yoke of colonialism.(9)
3. Among the atrocities committed by Lenin(10) and
Stalin alone out of all the Communists are the
following:
4. As leader of the Communist political movement,
Lenin wanted to implement a system of communal
farms. The peasants and workers would not agree
to it, so he brought about open and systematic mass
terror throughout the land and a man-made famine
the likes of which had never been seen before in
the year 1921-1922 during which more than fifteen
million people died.(11)
• Stalin resumed the attack on the workers and peasants
in forcing people to follow the Communist system in
the years 1928-1930. People struggled against this
and the result was the following:
• The Stalinist Communist security apparatus OGPU
operated against the people, beating, killing and
making people “disappear”. The prisons were filled
until the number of victims killed numbered a
hundred thousand, as acknowledged by the official
reports of the Communist Party.
• After two years exactly, in the year 1932-1933, Stalin
launched an attack on the poor people to implement

the agricultural policy at any cost. The end result was
as follows: victims estimated at five million human
lives by the admission of the official Communist
agencies.(12)
• At that point Stalin laid the foundations of the
kolkhozes which means the collectivist socialist
agricultural system.(13)
• After all this cruelty, Stalin stood to declare
dictatorship – which he had established in
all insolence, and stated, “Whoever does not
acknowledge the necessity of dictatorship for every
revolutionary class to assure its success knows
nothing about the history of revolutions or does not
want to know anything about this matter.”(14)
5. During the Second World War there were nearly
seventy million casualties – whether they were
killed, wounded, or disabled – of power and control
over power.
6. The occupying French forces in Algeria killed more
than a million people in the course of the Algerian
people’s struggle for Independence.
7. In the Vietnam War, one American battalion alone
killed nearly half a million people.
Measure everything else against this.
The enormous difference
Look at the enormous difference between Islamic
policy and non-Islamic policy.
How is it that in the Islamic policy a woman’s terror,
a child’s horror, a camel’s bindings and dog bowls are
not overlooked … that the most senior leader does not
pre-empt his killer before the act of the killer which
warrants the punishment.
This is in accordance with Islam and its humanitarian
policy. You have seen how non-Islamic policy
undervalues human beings, dignity and millions and
millions of lives.
Section Two
The Messenger of Allah’s Wise Policy
In this book we shall set out brief extracts on the
wise policy of the Messenger of Allah (Allah’s peace
and blessings upon him and his pure family) and of the
Commander of the Faithful, peace be upon him, which
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There are parallels to this in the life histories of the
Messenger (Allah’s peace and blessings upon him and
his pure family) and the Commander of the Faithful,
peace be upon him, of which we shall mention a few in
the following studies, Almighty Allah willing, and Allah
knows best.
Compensation for a child lost through
terrorising a pregnant woman
Imam S{a>diq, peace be upon him, said,
“News of a woman who used to receive callers(1)
reached Omar so he summoned her, which in turn
terrified her, and Omar ordered that she be brought to
him. The woman was frightened, and thus she went into
labour, so she went into one of the buildings and gave
birth to a baby boy. The baby cried out loudly and then
died. He(2) was confronted with the issue of the woman’s
trauma and the death of the baby boy.
One of those seated at his court said to him, “What do
you make of this situation?”
One of them said, “What is to be done?”
He replied, “Ask Abu al-H{asan” (i.e. Imam Ali).
Abu al-H{asan, peace be upon him, said to them, “If
you attempted ijtiha>d then you did not arrive at the
correct conclusion, and if you acted on your opinion
alone then you were wrong.”
Then he said, “You are liable to pay compensation for
the baby boy.”(3)
Omar said to Ali, peace be upon him, “Out of all of
them, you are the only one who could give me the right
advise.”(4)
Compensation for allowing someone to die
of thirst
It is reported of Ali, peace be upon him, “…that he
passed judgment in relation to a man who had begged
some people for water but they had not given him
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anything to drink. They abandoned
him until he died of thirst while he was
among them, even though they had water available. He
ordered that they were liable to pay compensation for
his death.”(5)
A doctor is accountable if he makes a
mistake
Al-Wasa>’il and Al-Mustadrak report a number of
hadith on the liability of a doctor or veterinarian to pay
compensation for the patient or the animal if he makes
a mistake in diagnosing or in prescribing and the patient
or animal dies as a result.
The author of al-Wasa>’il reports on the authority of
the two Sheikhs al-Kulayni and al-T{usi through their
chains of transmission on the authority of Imam S{a>diq,
peace be upon him: Amir al-Mu’mineen, peace be upon
him, said, “Whoever administers medical or veterinary
treatment should seek a disclaimer from the family
member or owner, otherwise, he is accountable.”(6)
He also reports on the authority of Shaykh T{ousi
through his chain of transmission that Imam al-Baqir,
peace be upon him, said, “Ali held a performer of

