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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلني 
حممد واآله الطيبني الطاهرين واللعن الدائم على اأعدائهم اأجمعني.

وبعد هذه اأيام يفوح منها اأريج احل�شني وتت�شوع الليايل بذكراه بعبق 
ن�شيم لي�س له مثيل، كيف ل يكون كذلك وقد قال ر�شول اهلل: احل�شن 

واحل�شني ريحانتاي من الدنيا، فر�شول اهلل ي�شمه ويرتاح اإليه.
يالها من اأيام ت�شتقبل كربال حيث وفد احل�شني واأهل بيته واأن�شاره 
ر�شوان اهلل عليهم من اأر�س الوحي والر�شالة اإىل اأر�س كربالء اأر�س ال�شهادة 
والتفاين واحلب الإلهي، اأر�س ميكن باحل�شني اأن تتفاخر على العر�س واللوح 
والقلم وما اللوح والقلم اإل وقد ت�شرف باحل�شني يف اأول خلقه حيث ورد 
يف احلديث اأول ما جرى به على اللوح القلم قتل احل�شني، وكيف ل تفوق 
العر�س ومالئكة العر�س و هي تت�شرف مبن نزل فيها؟ كيف ل وتكون كذلك و 
 اإذا اأتاه يكون فوق العر�س كما ورد: من زار احل�شني زائر احل�شني
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�شماء والعلو 
والرفعة يدعون اهلل اأن يرزقهم زيارة احل�شني وما من ملك يف ال�شماء 
اإل وي�شاأل اهلل زيارة احل�شني وكل تلك الأرواح ال�شريفة العالية تنزل 
برفقة �شيدها ومولها تت�شرف باحل�شور مع �شيد الأنبياء واملر�شلني اإىل 
زيارة اأبي عبداهلل، فكربالء رمز الوفاء، رمز الإخاء، رمز العروج، رمز 
ال�شهادة، رمز العلو، رمز التقى رمز املحبة، رمز الولء، رمز التفاين، رمز 
اخلري كله فلذا ح�شد الأئمة الطاهرون لزيارة احل�شني ول�شعائره 

كما قام على خطاهم العلماء الأعالم لت�شييد ال�شعائر اأكرث وتاأكيد دورها 
 على تربية النفو�س وجعلها على منهاج ال�شريعة وطريقة �شيد ال�شهداء
يف النهو�س بواقع الأمة، مّمن اأكد على ذلك �شيدنا واأ�شتاذنا ومربينا اآية اهلل 

العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي يف املنا�شبات الكثرية.
ومن هنا قال الإمام ال�شادق يف زيارة جّده موؤكدًا ارتباط النفو�س 
به حتى يف اجلانب العقدي: اإرادة الرب يف مقادير اأموره تهبط اإليكم وت�شدر 
ي�شبح  ا�شمه  فيها  ويذكر  ترفع  اأن  )اأذن اهلل  التي  البيوت  بيوتكم وهي  من 
له فيها بالغدو والآ�شال رجال ل تلهيهم جتارة ول بيع عن ذكر اهلل واأقام 
ال�شالة( ولربط هذه املعاين باأبي عبداهلل نقول: اأ�شهد اأنك قد اأقمت 
ال�شالة واأتيت الزكاة واأمرت باملعروف ونهيت عن املنكر واأطعت اهلل ور�شوله 

حتى اأتاك اليقني.
�شيد  وج�شدها  كللربللالء  يف  جت�شدت  مبعانيها  ال�شريعة  كللل  وهللاهللي 
ال�شهداء �شيد �شباب اأهل اجلنة ومن بحياته حيث قلوب �شيعته التي 
تتوافد لزيارته بنفو�س �شخية اأبية علية ر�شية مر�شية �شهمة �شجاعة تتفانى 
بخدمة �شيد ال�شهداء وزواره وتقدم كل غال ونفي�س بالأرواح والنفو�س 

فقد اأخذت ال�شيعة هذه الهمة منه كما حكي عن ل�شانه:

اآيلللللللللة اهلل  �لللشلللملللاحلللة  كلللللتلللللب: 
اللل�للشلليللخ عللبللدالللكللرمي احلللائللري

هواكا يف  طللرا  اخللق  تركت 
اإربللا احلللب  يف  قطعتني  فلو 

اأراكلللا  واأيللتللمللت الللعلليللال لكي 
�شواكا اإىل  اللللفلللوؤاد  حللن  ملللا 



على اأعتاب حلول �ضهر حمّرم احلرام, �ذكرى امل�ضيبة الفجيعة يف 
ا�ضت�ضهاد االإمام احل�ضني, �كال�ضنوات ال�ضابقة, األقى املرجع الديني 
�ضماحة اآية اهلل العظمى ال�ضيد �ضادق احل�ضيني ال�ضريازي كلمة 
قّيمة بوفود العلماء �الف�ضالء �املبّلغني, الذين �فد�ا على بيته املكّرم 
مبدينة قم املقّد�ضة, يوم االأربعاء املوافق لل�ضاد�س �الع�ضرين من �ضهر 
ذي احلّجة احلرام 1432 للهجرة, لال�ضتفادة من توجيهات �ضماحته 

فيما يخ�ّس الق�ضية احل�ضينية املقّد�ضة.

ا�شتهّل �شماحته كلمته بذكر مقطع من خطبة الإمام احل�شني التي خطبها 
الثاين من حمللّرم احلللرام �شنة 61  اليوم  اأر�للس كربالء يف  بالنا�س عند دخوله 
للهجرة، وهو قوله: )النا�س عبيد الدنيا والدين لعق على األ�شنتهم يحوطونه 

ما دّرت معائ�شهم(، وقال:
اإن كلمة )النا�س( يف قول الإمام هو لفظ عام، اأي ينطبق على النا�س كّلهم، 
اإّل املع�شوم. ففي الواقع اإن طبيعة النا�س هي دائمًا بخالف ما فطروا عليه، 
وهذه ق�شيه خارجية كما يقول العلماء، فحّب الدنيا وعبادة الدنيا هي حال اأكرث 
النا�س اإّل ما ا�شتثني منهم، وهم قّلة قليلة. ونقراأ يف القراآن قوله تعاىل: َعْبًدا 
ُلوًكا لَّ َيْقِدُر َعَلى �َشْيٍء. وهوؤلء النا�س اإن تكّلموا عن الدين، فاإنهم ل يتكّلمون  ْ ممَّ
ال�شخ�شية.  ومنافعهم  الدنيوية  لأجل م�شاحلهم  بل  وله،  به  وحّبًا  حر�شًا عليه 
فالدين عندهم و�شيلة لتح�شيل املكا�شب الدنيوية لي�س اإّل. فهم اإن اأح�شوا باخلطر 
على دنياهم تراهم يرتكون الدين ويبتعدون عنه. فمعاوية وابنه يزيد وعمر بن 
�شعد كانوا يتظاهرون ويتكّلمون بالدين، ولكنهم عندما كانوا يح�شون باخلطر على 
م�شاحلهم الدنيوية كانوا يرتكبون اأكرب املحّرمات، ومنها جرمية قتلهم الإمام 

احل�شني. ففي كربالء اأمر ابن �شعد باحلرب �شد الإمام احل�شني بقوله: 
ياخيل اهلل اركبي. فهل هذه الت�شّرفات من الدين؟

كال واألف كال.
 اأنه عندما و�شل الإمام احل�شني وقال �شماحته: كتب العاّلمة املجل�شي
اأر�س كربالء كان معه قرابة )1500( �شخ�س وكانوا ياأمتون بالإمام يف ال�شالة، 
وكانوا يقّد�شونه ويقّبلون يديه الطاهرتني، ولكنهم عندما راأوا اأنهم اأمام اختبار 
القليل منهم. ومما يبعث على ال�شتغراب  اإّل  الإمللام ومل يبق معه  �شعب تركوا 
 والعجب ان اوؤلئك الذين تركوا الإمام كانوا هم الذين يبكون على غربة الإمام

وبقائه وحيدًا وبال نا�شر يف معركة الطف!
ويف جانب اآخر من كلمته القّيمة، قال �شماحته: نحن على اأعتاب �شهري حمّرم 
وال�شعائر  الق�شية  اإحياء  يف  المتحان  اأي  �شعب،  امتحان  اأمللام  ونحن  و�شفر، 
احل�شينة املقّد�شة، فيجب اأن نطلب العون واملدد من اهلل تبارك وتعاىل ونتو�ّشل اإليه 
باأهل البيت كي ندخل هذا المتحان بعزم قوي واإرادة قوية، وننجح فيه. ففي 
الع�شور ال�شابقة، اأي يف ع�شر �شلطة الأمويني، والعبا�شيني، والعثمانيني، وغريهم 
من احلّكام امل�شتبّدين والّطغاة، امُتحن الكثري من املوؤمنني يف �شبيل اأهل البيت 
البلدان  يف  وتغّربوا  اأوطانهم،  وهجروا  اأهليهم،  فرتكوا   ،احل�شني والإمللام 
ل�شنني طويلة، وبع�شهم ق�شى نحبه يف بالد الغربة، ومنهم عطية الذي كان عاملًا 
ومف�ّشرًا للقراآن و�شاحب جابر بن عبداهلل الأن�شاري. فب�شبب روايته عن الإمام 
اأمري املوؤمنني، طارده احلّجاج الثقفي، ففّر عطية اإىل بالد فار�س، ولكنه مل 
ي�شلم، حيث قب�س عليه جالوزة احلّجاج، فاأمر الأخري بنتف �شعر حما�شن عطية 
الذي كان نحيفًا و�شعيف البدن، وجلدوه بال�شياط اأربعمائة جلدة. فكم من اأمثال 

عطية امتحنوا وابتلوا وجنحوا يف مثل هذا المتحان؟

:املرجع ال�ضريازي

ال�سعائر احل�سينية �سعائر اهلل فا تخدعّنكم الأقاويل

محاضرات
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واأّكللد �شماحته: اإن اأهل البيت هم املالك يف كل �شيء، فيجب اأن منتثل 
لهم ولأقوالهم واأفعالهم وتقريراتهم، فهم: املتقّدم لهم مارق، واملتاأّخر عنهم 

زاهق، والالزم لهم لحق.
ن�شتطيع،  ما  قدر   البيت اأهل  وطريقة  ب�شرية  نقتدي  اأن  علينا  يجب  اإذًا 
الع�شر والزمان يف  الإمام �شاحب  كال�شيخ املفيد الذي و�شفه مولنا 

توقيعه ال�شريف الذي خرج اإليه بقوله: النا�شر للحق، والداعي اإليه.
وتطّرق املرجع ال�شريازي يف كلمته اإىل بيان معنى �شعائر اهلل تعاىل وذكر 
م�شداق من م�شاديق ذلك، وهو تقدمي الأ�شاحي يف منا�شك احلّج، واأن كل ما 

اأمر به اهلل تعاىل فهو من �شعائر اهلل، وقال: اإن 
 كل ما يرتبط بق�شية الإمام �شيد ال�شهداء
ا�شتثنى   تعاىل. فاهلل اهلل  �شعائر  من  فهي 
مل  خ�شائ�س  له  وجعل   ،احل�شني الإمللام 
كل  اأن  كما   ،املع�شومني لباقي  يجعلها 
الروايات التي و�شلتنا من اأهل البيت توؤّكد: 

اإن ال�شعائر احل�شينية املقّد�شة كلها هي �شعائر اهلل تعاىل. وهذا اأمر ل يرتاب فيه 
اأي عامل وفقيه، بل حتى من له باع قليل يف العلم.

واأ�شاف �شماحته: تذكر الكثري من امل�شادر والروايات: اإن الذهاب لزيارة الإمام 
احل�شني يف الأزمنة ال�شالفة، كزمن احلّجاج، وهارون، واملتوّكل واأمثالهم، كان 
م�شداقًا بارزًا لإلقاء النف�س يف التهلكة، ومع ذلك كان اأهل البيت يف تلك 
الأزمنة ي�شّجعون النا�س على الذهاب اإىل زيارة مولنا �شيد ال�شهداء. فمعظم 
الزائرين يف تلك الأزمنة كانوا يتعّر�شون لأنواع التعذيب، وكانوا ميوتون يف غياهب 
اأهل  الللزّوار، ومع ذلك كله كان  اأيدي واأرجل  ال�شجون، وكان املتوّكل ياأمر بقطع 

البيت ياأمرون النا�س بعدم املبالة بهذه الت�شّرفات الإجرامية من احلّكام، 
ويوؤكّدون ال�شتمرار يف زيارة الإمام احل�شني وموا�شلتها.

وذكر �شماحته اآراء العلماء من ال�شلف ال�شالح بهذا ال�شدد وقال: اإن العالّمة 
 .املجل�شي واأبيه ر�شوان اهلل تعاىل عليهما اأوجبا ذات مرة زيارة الإمام احل�شني
ويكفي يف اأهمية زيارة الإمام احل�شني اأن العاّلمة الأميني يف حا�شيته 
على الكامل يف الزيارات ذكر بقوله: اإن امل�شافر اإىل زيارة الإمام احل�شني اإذا 

تيّقن باأنه �شُيقتل، ف�شفره جائز.
واأما  ْهُلَكِة، هو لفظ عام،  التَّ اإىَِل  ِباأَْيِديُكْم  ُتْلُقوْا  َوَل  تعاىل:  قوله  اإن  نعم، 
 احل�شني الإمللللام  زيللللارة  اإىل  الللذهللاب 
خا�س  ن�ّس  للللورود  ذلللك،  من  ا�شتثني  فقد 
الأمر  عرفًا  عّد  اإذا  هللذا،  وعلى  �س.  خم�شّ
احل�شينة  الق�شية  مللن  جللزء  بللاأنلله  الللفللالين 
احل�شينية،  ال�شعائر  من  فهو  بها،  ومرتبط 
وبالنتيجة هو من �شعائر اهلل تعاىل. ول يحتاج 
مراجعة الفقهاء وال�شتف�شار منهم حول الأمر الفالين من ال�شعائر احل�شينية باأنه 
هل هو جائز اأو م�شتحّب، لأنه اإذا �شار املو�شوع من �شعائر اهلل عرفًا، فهو م�شتحّب.
وي�شعون  الللديللن،  يللّدعللون  الذين  اأقلللوال  تخدعّنكم  ل  بقوله:  �شماحته  وحللّذر 
اأن  لتعرفوا  واقللراأوه  التاريخ  فراجعوا  املجتمع.  انحراف  اإىل  املع�شولة  بكلماتهم 
خطابات معاوية كانت ل تختلف يف جانب الألفاظ والعبارات عن خطب الإمام 
اأمري املوؤمنني. ففي التاريخ اأن احلّجاج كان يبكي ويبتل وجهه بالدموع عندما 

كان يتكّلم عن التقوى، وكان ُيبكي النا�س. 

م��در���س��ة  وط�����ّاب  ال���دي���ن  رج�����ال  اأع��ن��اق��ن��ا نحن  ع��ل��ى  ت��ق��ع   ال�سادق الإم�����ام 
الب�سرية،  لعموم  احلقائق  تبيان  م�سوؤولية 

 وم�����س��وؤول��ي��ة ت��ع��ري��ف ال��ن��ا���س ب��واج��ب��ه��م

:املرجع ال�ضريازي

ال�سعائر احل�سينية �سعائر اهلل فا تخدعّنكم الأقاويل

محاضرات
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اأهل البيت، بالأخ�س عند  هذه احلالة نف�شها جندها اليوم عند اأعداء 
اأعللداء الإمللام احل�شني، ولكن مع فارق، هو اأن الأعللداء اليوم ي�شتعملون يف 
حربهم وعدائهم لالإمام احل�شني اأدوات واأ�شاليب اأكرث دهاء. فاأمثال هوؤلء 
مل  امية  بنو  اإن  وهي:  املقولة،  لهذه  برتويجهم  النا�س  عقائد  زلزلة  اإىل  ي�شعون 

ومل   ،الإمام احل�شني يحاربوا 
يك بينهم �شيء �شوى اختالف راأي 
التقّول  هللذا  يتوافق  فهل  ب�شيط. 
مع ما بّينه مولنا الإمللام احل�شني 
العراق،  اإىل  خروجه  عند  للنا�س 
بقوله: )واإمنللا خرجت لطلب 
الإ�شالح يف ُاّمة جّدي، ُاريد اأن اآمر 
باملعروف واأنهى عن املنكر، واأ�شري 

ب�شرية جّدي واأبي(؟!
وعلللّقلللب �للشللمللاحللتلله قلللائلللاًل: اإن 
كان  بقيامه   احل�شني الإملللام 
واأن  الللعللدالللة  ب�شط  اإىل  يللهللدف 
حكومة  اأ�شا�س  على  احلكم  يكون 
اأملللري  والإملللللللام   اهلل ر�لللشلللول 
ويزيد  معاوية  واأمللا   .املوؤمنني
واأبللدل  قللد غللرّيا وحللّرفللا،  فاإنهما 
وبارتكاب  والللعللدوان  بالظلم  ذلك 
حّكام  ذلللك  يف  وتبعهم  املللجللازر، 
انا�س  حولهم  وكللان  العبا�س،  بني 
اأفعالهم  وميلللدحلللون  ميللدحللونللهللم 
نعتوا  الللذي  كاملتمّلقني  بالباطل، 
ال�شّنة  بل)حميي  اخلللّمللار  املتوّكل 

ومميت البدعة(!
هالك  كيفية  عن  التاريخ  ذكللر 
وقّطعوه  عليه  هجموا  باأنه  املتوكل 
كل  فوقعت  اإربللللًا،  اإربلللًا  بال�شيوف 
من  اإنلللللاء  يف  ج�شمه  ملللن  قللطللعللة 

اخلمر. 
ف�شاد  علللللى  اللللدلللللة  يف  يكفي 
الإملللام  اأنللله دعللا  وتهتكه  املللتللوكللل 
ومن  اخلمر.  لتناول   الهادي

ف�شاد املتوكل وجمونه اأنه �شرف 31 مليون درهم من بيت مال امل�شلمني يف مرا�شم 
ختان ابنه املعتز! 

حقًا انه من املوؤ�شف واملوؤمل كثريًا اأنك جتد اأمثال ابن العربي ي�شف يف كتاب 
الفتوحات املتوكل باأمري املوؤمنني! 

ومن املخجل اأن اأعداء اأهل البيت تراهم يف قنواتهم الف�شائية يذكرون 
املتوكل باأنه، والعياذ باهلل، مرجع تقليد، وينقلون عنه الأحكام وامل�شائل ال�شرعية!

ومن املوؤ�شف اأنك جتد يف كتاب )البحر الزّخار يف مذاهب علماء الأن�شار( 
مئات الفتاوى يف الأمور ال�شرعية قد نقلت عن املتوكل!

وخلللاطلللب �للشللمللاحللتلله احللل�للشللور 
اللللللكلللللرام وقللللللللال: نلللحلللن رجللللال 
الللديللن وطللللاّلب مللدر�للشللة الإملللام 
اأعتاقنا  على  تقع   ال�شادق
لعموم  احلقائق  تبيان  م�شوؤولية 
الب�شرية، وم�شوؤولية تعريف النا�س 
الإمام  بحّق  ندعوا  واأن  بواجبهم، 
الذي  بالدعاء  دائمًا   احل�شني
دعا به مولنا ر�شول اهلل بحّق 
وهو:   ،املوؤمنني اأمللري  الإملللام 
من  وعلللاد  وله،  مللن  وال  )اللللللهللم 
عاداه، وان�شر من ن�شره، واخذل 
يكون  اأن  من  وحللذار  خذله(.  من 
لالإمام  اخلاذلني  من  منكم  اأحللد 
اأن  ملللن  وحلللللذار   ،احل�شني
بالق�شية  يرتبط  ما  اأحدكم  يوهن 
اهلل،  �شمح  ل  املقّد�شة،  احل�شينة 

ف�شاًل عن عرقلته لها.
�شهر  اإن  �للشللمللاحللتلله:  واأردف 
حمّرم و�شفر فر�شة جّيدة لهداية 
اأهللل  عللن  واملللقللطللوعللني  البعيدين 
لف�شح  وفلللر�لللشلللة   ،البيت
 .البيت اأهل  اأعداء  موؤامرات 
ر�شالة  اأو�شلنا  اإذا  اأنلله  �شك  فللال 
وتعاليم اأهل البيت اإىل النا�س 
كما يجب، فهذا يعني يقينًا اأننا قد 
فمن  الهدى.  طريق  على  دللناهم 
اأراد منهم احلياة اخلالدة ف�شيتبع 
يبتعد عن  ومللن   ،البيت اأهللل 
اأهل البيت فاإنه يريد الهالك.
اأن  تللبللارك وتللعللاىل  اأ�للشللاأل اهلل 
الأطهار  البيت  ولأهللل   احل�شني الإمللام  ملولنا  النا�شرين  من  جميعًا  نكون 
الأخيار. واأ�شاأل اهلل تعاىل لكم بالتوفيق يف خدمة اأهل البيت، وخدمة مدر�شة 
الإمام ال�شادق، وخدمة الق�شية الإلهية التي تفي�س باخللود واحلياة الأبدية 

.على خّدامها وهي ق�شية مولنا الإمام �شيد ال�شهداء

الأزم��ن��ة  يف   احل�سني الإم�����ام  ل���زي���ارة  ال���ذه���اب  اإن    ,ال�����س��ال��ف��ة, ك��زم��ن احل���ّج���اج, وه�����ارون, وامل��ت��وّك��ل واأم��ث��ال��ه��م
ذلك  وم��ع  التهلكة,  يف  النف�س  لإل��ق��اء  ب����ارزًا  م�سداقًا  ك��ان 
النا�س  ي�����س��ّج��ع��ون  الأزم���ن���ة  ت��ل��ك  يف   البيت اأه���ل  ك���ان 

  ال�سهداء �سيد  م��ولن��ا  زي����ارة  اإىل  ال���ذه���اب  ع��ل��ى 

محاضرات
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ملللالملللح الللعلل�للشللر اللللراهلللن 
�شارخًا  حتّديًا  ت�شّكل  ومالحمه 
ول�شائر  الأوىل  بالدرجة  لل�شباب 
النا�س الآخرين، اأما نوع التحّدي 

ثورة  نعي�س  اأننا  ل�شيما  الع�شر،  عليها  ينطوي  التي  الغواية  بو�شائل  فيتمّثل 
ال�شاب �شبل  اأمام  تتاح  املعلومات والت�شال بطريقة مل ي�شبق لها مثيل، حيث 
التي  املتناق�شات  كل  على  يحتوي  بات  الذي  الفرتا�شي،  العامل  النحراف يف 
حتتوي على ال�شر واخلري يف اآن واحد، لهذا اأ�شبحت حالت التح�شني وحماية 

ال�شباب من غواية الع�شر اأمرًا حمتومًا.
هنا يت�شاعف العمل من اأجل حماية ال�شباب من النحراف، وهذا الأمر يتطّلب 
جهودًا م�شرتكة ومتنّوعة، ل تتوّقف على املحيط العائلي اأو املدر�شي اأو الإعالمي 
و�شواه، اإنها جهود ينبغي اأن تكون حثيثة وخمل�شة لدرء خماطر الع�شر املعلوماتي 

يف جانبه ال�شيئ على ال�شباب.
يف هذا ال�شدد، يقول �شماحة املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق 
احل�شيني ال�شريازي يف اإحدى حما�شراته القيمة: )اأّما و�شّيتي اإىل ال�شباب 
فاأقول لهم: ل تدعوا اأّيًا من ال�شباب ينحرف اإىل طريق الف�شاد، اإّن خري من ي�شوق 
ال�شباب �شوب اخلري والهداية هو اأمثالهم من ال�شباب( وي�شيف �شماحته قائاًل: 
)ما اأكرث احلالت عرب التاريخ التي اأنقذ اأخ اأخاه اأو اأخته من الف�شاد وال�شاللة(.

على اأننا يجب اأن ننتهج �شبل الإ�شالح ال�شحيحة يف هذا املجال، فهناك طرق 
ميكن اإتاحتها لل�شباب لكي ي�شتدّلوا بها على مكامن و�شبل امل�شارات املتوازنة، وهي 
�شبل كثرية ومتعّددة، لكن ينبغي اختيار ما هو اأن�شب منها لل�شباب، مبعني يالئم 
ذائقتهم واأعمارهم وم�شتوياتهم العقلية والفكرية، لكي ل يذهبوا اإىل البدائل 
اخلاطئة، لذا يرّكز �شماحة املرجع ال�شريازي يف هذا امل�شمار، على اأهمية الأناة 
وال�شتدلل قائاًل يف حما�شرته: )لبّد من اإنقاذ ال�شباب بالأناة وال�شتدلل من 
الطرق املنحرفة واإر�شادهم اإىل نور اأهل البيت. ويف هذا امل�شمار يجدر 
بال�شباب اأن يطالعوا ر�شالة الإمام ال�شادق اإىل �شيعته -الواردة يف كتاب 
حتف العقول وبحار الأنوار وغريهما- بدّقة وتاأّمل، واأن يعملوا بها، ويكرّثوها، 

يوّزعوها على الآخرين(.
وكلنا نتفق على ان عمر ال�شباب يجعله اأكرث حما�شة من غريه، ورمبا يقوده 
ذلك اإىل حالة من التزمت بالراأي اأو التوّجه، لذا لبد من مراعاة هذه النقطة 
بدقة، عندما نحاول توجيه ال�شاب نحو ال�شبل التي ل توؤّدي به اإىل املزالق، مبعنى 
ينبغي اأن نتعامل مع ذهن ال�شاب ونوازعه النف�شية و�شواها، بطرق �شهلة ومقبولة 
ال�شلوب  �شوء  ب�شبب  مّنا  يتهّرب  اأن  من  بدًل  بنا،  ويت�شبث  اإلينا  يندفع  جتعله 
والتعامل وما �شابه، خا�شة اأن جتربة ال�شاب يف احلياة ل تزال طرية بعد، لذا 
والأّمهات  الآبللاء  )ليتعامل  اخل�شو�س:  بهذا  ال�شريازي  املرجع  �شماحة  يقول 
اإي�شًا بح�شن مع اأبنائهم، واأن يكونوا اأ�شدقاء معهم، ل اأن ياأمروهم وينهوهم 
فقط. لي�شعوا يف دعوتهم اإىل مكارم الأخالق عن طريق الكالم اللنّي والق�ش�س 
والأ�شاليب املنا�شبة الأخرى، ول ين�شوا اأّن هوؤلء الأبناء مل يذوقوا مرارة احلياة 
ومل يكت�شبوا التجارب بعد، ولكنهم يف الوقت نف�شه يتمّتعون بفطرة اأنقى واأنهم 

يتقّبلون اخلري اأ�شرع من غريهم. 
اأنلله   ال�شادق الإمللللام  فعن 
فاإّنهم  بللالأحللداث  )عليك  قللال: 

اأ�شرع اإىل كّل خري(.
اإن ق�شية ا�شالح ال�شباب لي�شت مهمة ي�شرية، بل تتطّلب جهودًا مكّثفة لبد 
اأن تتحّلى بالإقناع وال�شال�شة والكيا�شة اأي�شًا، فكلما كان ا�شلوب التوجيه مقنعًا 
ورقيقًا ووا�شحًا، كلما كان تقّبل ال�شاب له اكرث واأكرث، ويف جميع احلالت ل يجوز 
التخّلي عن ال�شاب، حتى لو اأظهر نوعًا من عدم القناعة اأو التفّهم، مبعنى ينبغي 
ال�شباب من  وتكرارًا، حتى ن�شمن حت�شني  الإ�شالح مرارًا  موا�شلة حماولت 
الزلل، يقول �شماحة املرجع ال�شريازي يف هذا املجال: )رّب �شاّب يتغرّي بجملة 
واحدة، ولكن لي�س كل ال�شباب هكذا، فقد يحتاج �شاّب اآخر اإىل مئة جل�شة حتى 
يهتدي وي�شري يف طريق ال�شالح، فهل طول الفرتة واجلهود الالزمة م�شّوغ للتخّلي 

عنه، كاّل بالطبع. لبّد من بذل الوقت واجلهد لكال ال�شاّبني(.
اإن اجلهود التي يبذلها الأبوان مثاًل يف تربية اأولدهما بالطرق ال�شليمة، قد ل 
تكون �شهلة، وقد تنطوي على متاعب جمة، لكن يف نهاية املطاف يكون القطاف 
مثمرًا لهما وناجحًا وجمزيًا اأي�شًا، لأن قيمة الولد ال�شالح كبرية جّدًا، لي�س يف 
احلياة الأوىل فح�شب، اإمنا يف الدار الأخرى اأي�شًا، وقد وردت كثري من الأحاديث 
والإنللاث(،  )الذكور  لالأبناء  ال�شاحلة  الرتبية  اأهمية  توؤكد على  التي  ال�شريفة 
يقول �شماحة املرجع ال�شريازي بهذا اخل�شو�س يف حما�شرته نف�شها: )اإّن الولد 
ة، فكذلك تربية  ال�شالح اأغلى من اأّي �شيء، وكما اأّن لكّل عمل �شعوباته اخلا�شّ
الأولد لي�شت مهّمة ي�شرية ولكّنها ت�شتحّق ما يبذل يف �شبيلها، لأن الولد ال�شالح 

ينفع والديه يف الدنيا ويف الربزخ والقيامة(.
رمبا يهتدي بع�س ال�شباب ب�شهولة وي�شر، ورمبا يعاند اآخرون، اأو تتعرث حماولت 
الإ�شالح لهم، لكن على العموم، تبقى فطرة ال�شاب على درجة من النقاء تتيح 
للم�شلح اأن يعيدها اإىل طريق الر�شد، نعم رمبا نواجه عوائق و�شعوبات يف هذا 
امل�شمار، وهو اأمر يرتبط بطبيعة النف�س الب�شرية وتركيبتها، ولي�س فقط بال�شباب 
وطبائعهم، لذا يتطّلب احلال جهودًا قد تكون ا�شتثنائية اأحيانًا، مبعنى لبد اأن نبذل 
ما يكفي من اجلهود، لإ�شالح ال�شاب يف جميع احلالت ول ينبغي اأن نركن اإىل 
الياأ�س والكف عن حماولت التوجيه والإ�شالح، لأن الأمر ينطوي على اأمانة ل يجوز 
جتاوزها، اأو عدم اللتزام بها، لذا يقول �شماحة املرجع ال�شريازي: )اإن لل�شباب 
فطرة نقية، ولكن لبّد من ال�شعي والبناء حتى نهديهم اإىل الطريق ال�شحيح(.

واأخريًا اإن العمل على ت�شحيح م�شارات ال�شباب وهدايتهم اإىل ال�شواب، ل 
مير من دون جزاء، مع اأن الغاية الأوىل من الإ�شالح ل تكمن يف طلب اجلزاء، 
بل الهدف هو حتقيق حياة ناجحة للفرد والعائلة واملجتمع عمومًا، ومع ذلك يعد 
الإ�شالح م�شداقًا من اأهم م�شاديق الوفاء للر�شول الأكرم، كما نقراأ ذلك 
يف قول �شماحة املرجع ال�شريازي: )ل�شك اأن ال�شعي لن�شر ثقافة وتعاليم اأهل 
البيت والأخالق النبوية واإنقاد ال�شباب من املزالق واملهاوي والأخذ باأيدهم 
نحو اخلري والهداية وال�شالح ُيعّد من اأهّم م�شاديق الوفاء لر�شول اهلل والعرفان 

.)بجميله وتوقريه والعرتاف بحرمته

من ر�ؤى املرجعية
رة �حماية ال�ضباب من خماطر الزلل املعا�ضَ

.�سبكة النباأ

من رؤى المرجعية
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جمع من موؤ�ّش�شي وم�شوؤويل جمعية �شيدنا اأبي الف�شل العبا�س اخلريية 
للخدمات الطبّية وال�شحّية من مدينة اأ�شفهان. وبعد اأن رّحب �شماحته بهم، 
قّدم املدير التنفيذي للجمعية تقريرًا خمت�شرًا عن مراحل تطّور ومنو اجلمعية 
من جلنة �شغرية اإىل جمعية وم�شفى كبري، واأهم اخلدمات التي يقّدمها للنا�س 

واملر�شى، بالأخ�ّس امل�شابني بالأمرا�س الكلوية.

جمع من اأتباع اأهل البيت من �شوريا، فرّحب �شماحته بهم  ودعا لهم بقبول 
الأعمال والزيارات. وترّجى ال�شيوف الكرام من �شماحته اأن يدعو لهم بزوال الغمة 
التي متّر بها حاليًا �شوريا. فقال �شماحته: اأنا اأدعو اهلل تبارك وتعاىل دائمًا باأن 
يفّرج عن املوؤمنني واملوؤمنات واأن ميّن عليهم بالعّزة، بالأخ�ّس يف �شوريا ولبنان.

بين يدي
سماحة المرجع

سماحة  استقبل  الماضية  األش��ه��ر  خ��ال 

المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد صادق 

العلماء  من  العديد   الشيرازي الحسيني 

والرسمية  العامة  والشخصيات  والفضاء 

من  والشباب  المؤمنين  من  جموع  جانب  إلى 

بيته  في  وذل��ك  اإلسامية،  البلدان  مختلف 

المكرم بمدينة قم المقدسة... منها:

 للخطابة من مدر�شة الإمام احل�شني جمع من خريجي دورة امل�شطفى
يف الرو�شة احل�شينية املقّد�شة لتعليم اخلطابة، فرّحب �شماحته بهم، ودعا لهم 

بالتوفيق والنجاح يف اإحياء اأمر اأهل البيت وال�شعائر احل�شينية املقّد�شة.

بين يدي المرجع
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اآية اهلل ال�شيخ علي ال�شايف مدير وم�شوؤول مركز دار ال�شادق الثقايف فى 
مدينة اأ�شفهان برفقة حّجة الإ�شالم ال�شيد الطباطبائي جنل املرحوم اآية اهلل 
ال�شيد عبدالعزيز الطباطبائي، ورّكز �شماحته يف حديثه مع ال�شيفني اجلليلني 

عن اأهمية واإيجابية ال�شتقامة وال�شمود جتاه ال�شعوبات وامل�شاكل التي يتعّر�س 
.لها املوؤمن يف �شبيل ن�شر تعاليم اأهل البيت الأطهار

ف�شيلة ال�شيد اأحمد عبداهلل �شامبا رئي�س جمهورية جزر القمر ال�شابق برفقة 
ال�شيد اأحمد جنيب املرزوقي �شفري جزر القمر يف العا�شمة الإيرانية طهران، 

فرّحب �شماحته بال�شيفني الكرميني.
وقال ال�شيد اأحمد �شامبا ل�شماحة املرجع ال�شريازي: اإنني وبعد اأن ترّبيت على 
اأيديكم يف هذه الديار ورجوعي اإىل جزر القمر ابتليت بالت�شّدي للحكم يف حكومة 
عربية اإ�شالمية اأفريقية ملّدة خم�س �شنوات، وقبل اأربعة اأ�شهر واحرتامًا للد�شتور 
�شّلمت احلكم بالطرق ال�شرعية، ومنذ اأن تخّليت عن احلكم بات زمالئي ومن 
هم حويل ي�شاألونني: ماذا �شتفعل الآن؟ ففّكرت يف نف�شي و�شّممت على انه اإن 

جئت لإيران اأن األتقي ب�شماحتكم واأ�شاألكم: ماذا يجب علّي فعله؟

فقال �شماحة املرجع ال�شريازي: خذ من احلكماء للجّهال، ومن اأ�شحاب 
الرثوات الطائلة للفقراء.

واأّكد: اإن النا�س كلهم يف الدنيا لديهم م�شاكل، واملهم هو اأن يعزم املرء 
على اّتباع قناعاته وترك �شهواته، يف كل �شيء، يف احلياة العائلية وال�شيا�شية 
والقت�شادية والجتماعية وال�شحّية، فهذا هو مقيا�س اهلل تبارك وتعاىل الذي 
الكرمي ومقيا�س ر�شول اهلل، ومقيا�س ر�شل  القراآن  لعباده، ومقيا�س  جعله 

اهلل جميعًا.
فقال ال�شيد �شامبا: اأمتنى اأن اأكون ممن يتبع القناعات ويرتك ال�شهوات.

بين يدي المرجع
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اآية اهلل ال�شيخ دينوري من علماء مدينة تربيز الإيرانية، وحتّدث مع �شماحة املرجع ال�شريازي، حول الدرا�شة يف احلوزة وامل�شتجدات يف الفقه.

 الكاتب ف�شيلة الأ�شتاذ ح�شني كرمي من �شوريا، واأّكد املرجع ال�شريازي
يف حديثه معه �شرورة واأهمية واأثر بيان ون�شر تعاليم الإ�شالم احلقيقي املتمّثل 
باإ�شالم الر�شول امل�شطفى واآله الأطهار للعاملني اأجمع عرب البداع والبتكار 

يف تاأليفات جميلة وجديدة.

زّوار اأهل البيت الأطهار، من جمهورية اآذربايجان، ودعا �شماحته لهم 
بقبول الزيارات والطاعات واأن ت�شملهم رعاية مولنا الإمام الر�شا واخته 
ال�شيدة فاطمة املع�شومة. وبعدها ا�شتمعوا اإىل كلمة جنل �شماحة املرجع 

ال�شريازي، حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي.

حّجة الإ�شالم وامل�شلمني املرحوم ال�شيخ اأبواحل�شني منذر الكاتب الإ�شالمي 
من اإيران، ورّكز �شماحة املرجع ال�شريازي يف حديثه معه على بيان اأحكام 
 ،الإ�شالم وقوانينه، بالأخ�س التي عا�شها النا�س يف زمن دولة النبي الأعظم

.ويف حكومة الإمام اأمري املوؤمنني

�شماحته  ودعللا  الأ�شرف  النجف  مدينة  من  الدينية  العلوم  طلبة  من  جمع 
لهم بالتوفيق واجلّد يف تعليم اأحكام الإ�شالم واأخالقه واأ�شوله واآدابه للنا�س، 
بالأخ�ّس يف العراق اجلريح. وبعدها ا�شتمعوا اإىل كلمة حّجة الإ�شالم وامل�شلمني 

ال�شيد جعفر ال�شريازي.

بين يدي المرجع
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جمع من املوؤمنات واملوؤمنني الن�شطاء يف املجال العلمي والديني والثقايف من 
.العراق، ودعا �شماحته لهم بالتوفيق يف �شبيل خدمة الدين واأهل البيت

مدينة  يف  املو�شوي  امل�شباح  ح�شني  حممد  ال�شيد  اهلل  اآية  املرحوم  جنل 
املقّد�شة. م�شهد 

الع�شكري من بغداد  العلوم الدينية من مدر�شة الإمللام  جمع من طلبة 
مدينة ال�شدر، فدعا �شماحته لهم بالتوفيق والنجاح، وبعدها ا�شتمعوا اإىل كلمة 

جنل �شماحته حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي، حتّدث فيها عن 
.الولء لأهل البيت

اأئمة  اأحللد  املو�شوي،  عبداحلميد  ال�شيد  ف�شيلة  وامل�شلمني  الإ�للشللالم  حّجة 
يف  �شماحته  واأّكللد  ال�شورية.  حلب  مدينة  يف   الزهراء قرية  من  اجلماعة 
اأهل البيت وتعاملهم مع  حديثه مع ال�شيف الكرمي حول القتداء ب�شرية 

النا�س كاّفة يف ممار�شة الهداية وتبليغ الدين.

الرادود احلاج جليل الكربالئي، فدعا �شماحته له بالتوفيق يف �شبيل خدمة 
اأهل البيت وال�شعائر احل�شينية.

بين يدي المرجع
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وفد من �شيوخ الرواديد احل�شينني الإيرانيني من مدينة قم املقّد�شة، فرّحب 
اأ�شواق  الدنيا هناك  والآخللرة �شوق. ويف  الدنيا �شوق،  اإن  �شماحته بهم، وقال: 
ومل  عديدة  ل�شنني  مثاًل  القما�س  �شوق  يف  الإن�شان  عمل  اإذا  ومتنّوعة،  عديدة 
يوّفق  حتى  واآخللر،  اآخللر،  �شوق  يف  يعمل  اأن  وباإمكانه  في�شتطيع  عمله  يف  يوّفق 
يف عمله ورزقلله، اأما الآخللرة فلها �شوق واحد فقط وهو التجارة مع اهلل تعاىل 
واأهل البيت، وراأ�شمال هذه التجارة يف الدنيا ومفتاحها هي احل�شينيات 
.البيت اأهل  واأمر  �شعائر  واإحياء  احل�شينية  واملجال�س  والهيئات  واملواكب 

ف�شيلة اآية اهلل ال�شيد عاملي اأحد العلماء واملتويّل امل�شوؤول عن املرقد ملولنا 
ال�شيد يحيى بن زيد يف اأفغان�شتان برفقة جمع من الف�شالء، وقّدم تقريرًا 
عن �شري عملية اإعادة اإعمار املرقد الطاهر، والأعمال وامل�شاريع اجلديدة التي مت 
 اإجنازها مع املرقد كبناء م�شتو�شف ومكتبة عامة. واأّكد املرجع ال�شريازي
يف حديثه مع ال�شيوف الكرام حول �شرورة التحّلي بال�شرب وحتّمل امل�شاكل يف 
�شبيل العمل هلل تعاىل ولأهل البيت، ويف طريق امل�شاريع اخلريية، والهتمام 

بال�شباب، ونقل التجارب لهم يف خمتلف �شوؤون احلياة.

قام جمع من الرواديد احل�شينني من الناطقني باللغة العربية واللغة الفار�شية 
بزيارة   الأخللرى  الإيرانية  املدن  باقي  واأ�شفهان ومن  املقّد�شة وطهران  من قم 
املرجع ال�شريازي، لال�شتفادة من اإر�شاداته القّيمة فيما يخ�ّس خدمة الق�شية 
احل�شينية و�شعائرها املقّد�شتني. فرّحب �شماحته بهم، وقال: اأنتم اأيها ال�شباب 
اأهل  عن  واملنحرفون  البعيدون  به  مينيكم  ما  يغّرّنكم  ول  اأنف�شكم،  نوا  ح�شّ
البيت. واعرفوا م�شوؤوليتكم، وحافظوا عليها، واأّدوا حّقها. واأّدوا م�شوؤوليتكم 
جتاه اأقرانكم ال�شباب يف املدار�س، واجلامعات، ويف حمّلتكم، ومدنكم، ويف باقي 

املجالت والأمكنة.

الأ�شتاذ اأمان عبا�س املدير العام ل�شحيفة )�شحافت( التي ت�شدر باللغة 
الأوردية الهندية واأو�شاه املرجع ال�شريازي ب�شرورة تعريف �شرية اأهل 
البيت وف�شائلهم ومناقبهم وو�شاياهم للنا�س عرب ال�شحافة التي تلعب 

دورًا مهمًا يف التاأثري على الراأي العام.

بين يدي المرجع
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الن�شف  ال�شريازي يف  املرجع  �شماحة  زاروا  الذين  الكرام  ال�شيوف  ومن 
الثاين من �شهر ربيع الأول 1433 للهجرة:

الدكتور ع�شام العماد برفقة اأحد املثقفني امل�شتب�شرين بنور اأهل البيت من 
اأ�شارا اإىل الأو�شاع احلالية  اأن  اليمن، فرّحب �شماحته بال�شيفني الكرميني، وبعد 
باليمن اجلريح، قال �شماحة املرجع ال�شريازي: اإن �شاء اهلل �شينعم اليمن بالنفتاح 

على العامل، وانفتاح العامل عليه، وينعم باحلرّية.
حجة ال�شالم وامل�شلمني ال�شيد م�شطفى القزويني م�شوؤول املركز الإ�شالمي يف 

نيويورك.
حجة ال�شالم وامل�شلمني ال�شيخ فوزي ال�شيف من القطيف.

الأ�شتاذ احلاج فا�شل عوز م�شوؤول حفظ النظام يف الرو�شة احل�شينية املقّد�شة.
حجة ال�شالم ال�شيد عدنان جلوخان من ق�شم ال�شتفتاءات يف الرو�شة العبا�شية 
واأ�شتاذ  اأخ�شائي يف علم الجتماع  ال�شيد حممد ر�شا ها�شمي،  املطّهرة. الدكتور 

اجلامعة يف بريطانيا.
وفد من حركة الوفاق الإ�شالمي �شم جمعًا من املوؤمنني من اأ�شاتذة وقّراء وحّفاظ 

القراآن الكرمي من مدن وحمافظات العراق. 
ال�شيد عبداحل�شني القزويني من  اخلطيب احل�شيني حجة الإ�شالم وامل�شلمني 

الكويت.
الأ�شتاذ جواد العطار، من م�شوؤويل املجل�س ال�شيا�شي للعمل العراقي ورئي�س حترير 

جريدة العمل العراقي.
جمع من العلماء والف�شالء، من اأتباع اأهل البيت من حمافظة اإغدير الرتكية.

واأحد   البيت اأهل  ال�شيخ حيدر ال�شمياين، م�شوؤول موؤ�ش�شة  حجة ال�شالم 
اأع�شاء مدر�شة الزهراء يف مدينة �شدين ال�شرتالية.

اآية اهلل ال�شيخ دو�شتي اأحد علماء و مدر�شي بحث اخلارج احلوزه العلمية يف قم 
املقد�شة اخلطيب احل�شيني حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيخ مرت�شى ال�شاهرودي.

جنل املرحوم العاّلمة ال�شيخ حممد علي الَعمري حّجة الإ�شالم وامل�شلمني 
ال�شيخ كاظم العمري برفقة عدد من اقربائه الكرام، من املدينة املنوّرة.

وكيل املرجعية حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيخ حممد فلك من الب�شرة.
املرحوم  وجنل  الأ�شفهاين،  اأحمدي  ال�شيد  وامل�شلمني  الإ�شالم  حّجة  اخلطيب 
ال�شيد حممد علي  وامل�شلمني  الإ�شالم  القزويني حّجة  ال�شيد كاظم  اآية اهلل 

القزويني.
جنل املرحوم اآية اهلل ال�شيد ح�شن الفقيه الإمامي حّجة الإ�شالم وامل�شلمني 
ال�شيد مهدي الإمامي برفقة عدد من ال�شادة الكرام من بيت الإمامي من مدينة 

اأ�شفهان.
جمع من العلماء والف�شالء واخلطباء من مدينة قم املقّد�شة.

مدينة  الثقافية من  اأبيها اخلريية  اأّم  موؤ�ش�شة  م�شوؤول  الوزين  رائد  احلاج 
كربالء املقّد�شة.

الأ�شتاذ ال�شيدحممدعامر )من م�شر( م�شوؤول موؤ�ش�شة الكوثر يف برلني الأملانية.
جمع من ال�شباب الفّعالني يف املجال الديني والثقايف من مدينة م�شهد املقّد�شة.

جمع من اأتباع اأهل البيت من باك�شتان.

جمع من املوؤمنني القادمني من البحرين اجلريح، فدعا �شماحته لهم بقبول 
تعاىل  اهلل  ميّن  واأن   ،البيت اأهل  رعاية  ت�شملهم  واأن  والللزيللارات،  الأعمال 

عليهم وعلى املوؤمنني واملوؤمنات يف البحرين الأبي اجلريح كاّفة بالعّزة ورفع الهموم 
وانفراج الأزمة والأمن وال�شالم.

يف الأيام الع�شرة الثالثة من �شهر جمادى الأوىل 1433 للهجرة، قام بزيارة املرجع 
ال�شريازي، العديد من الف�شالء وال�شخ�شيات واملوؤمنني واملوؤمنات، زّوار كرمية 
اأهل البيت مولتنا فاطمة املع�شومة، وزّوار مولنا الإمام الر�شا كان منهم:
الثقافية   البيت اأهللل  موؤ�ش�شة  من  الب�شري  �شادق  ال�شيخ  ال�شالم  حجة 

بالب�شرة، و حجة ال�شالم وامل�شلمني ال�شيد موؤّيد اخلر�شان.
اخلطيب  حجة ال�شالم ال�شيخ مهدي دان�شمند، برفقة جمع من التّجار من كا�شان.

اخلطيب احل�شيني حجة ال�شالم ال�شيخ علي ال�شماوي.

ف�شيلة ال�شيد علي اأكرب، اأحد الف�شالء من الفلبني.
الرادود احلاج نزار القطري، برفقة الأ�شتاذ احلاج اأبو مهدي.

الرادود حميد عليمي من مدينة ا�شفهان.
جمع من اأتباع اأهل البيت من ا�شطنبول الرتكية.

جمع من اأع�شاء هيئة بيت العبا�س الدينية الثقافية من اأ�شفهان.
جمع من اأتباع اأهل البيت من عدد من املدن الرتكية.

جمع من املوؤمنني واملوؤمنات، من لبنان.

بين يدي المرجع
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حجة ال�شالم و امل�شلمني ال�شيد م�شطفى القزويني م�شوؤول املركز الإ�شالمي يف نيويورك

حجة  ال�شالم ال�شيد عدنان جلوخان من ق�شم ال�شتفتاءات يف الرو�شة العبا�شية املطّهرة

وفد من حركة الوفاق الإ�شالمي / حّفاظ القراآن الكرمي من العراق

حجة ال�شالم و امل�شلمني ال�شيخ فوزي ال�شيف من القطيف و حجة ال�شالم وامل�شلمني ال�شيد النواب

احلاج فا�شل عوز م�شوؤول  يف الرو�شة احل�شينية املقّد�شة

ال�شيد حممد ر�شا ها�شمي اأ�شتاذ اجلامعة يف بريطانيا

حجة ال�شالم و امل�شلمني ال�شيد عبداحل�شني القزويني من الكويت الرادود احلاج نزار القطري

بين يدي المرجع
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اأتباع اأهل البيت من حمافظة اإغدير الرتكية

ال�شتاذ جواد العطار رئي�س حترير جريدة العمل العراقي

اآية اهلل ال�شيخ دو�شتي

 حجة  ال�شالم و امل�شلمني ال�شيخ كاظم العمري من املدينة املنوّرة

حجة  ال�شالم ال�شيخ حيدر ال�شمياين، م�شوؤول موؤ�ش�شة اأهل البيت يف مدينة �شدين ال�شرتالية

اخلطيب ال�شهري ف�شيلة حجة  ال�شالم وامل�شلمني ال�شيخ مرت�شى ال�شاهرودي

حجة  ال�شالم و امل�شلمني ال�شيخ حممد فلك من الب�شرة

بين يدي المرجع
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جمع من العلماء والف�شالواخلطباء احل�شينني من مدينة قم املقّد�شة

الأ�شتاذ ال�شيد حممد عامر )من م�شر( م�شوؤول موؤ�ش�شة الكوثر يف برلني الأملانية

حجة  ال�شالم وامل�شلمني ال�شيد مهدي الإمامي وحجة  ال�شالم وامل�شلمني ال�شيد ال�شفقي من مدينة اأ�شفهانحجة  ال�شالم و امل�شلمني ال�شيد اأحمدي الأ�شفهاين، وحجة ال�شالم وامل�شلمني ال�شيد حممد علي القزويني

الأ�شتاذ رائد الوزين م�شوؤول موؤ�ش�شة اأّم اأبيهاجمع من ال�شباب الفّعالني يف املجال الديني والثقايف من مدينة م�شهد املقّد�شة

جمع من اأتباع اأهل البيت من باك�شتان

بين يدي المرجع
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جمع من اأتباع اأهل البيت من ا�شطنبول

حجة  ال�شالم وامل�شلمني ال�شيخ مهدي دان�شمند و جمع من الوجهاء من مدينتي ا�شفهان و قممن موؤ�ش�شة اأهل البيت الثقافية بالب�شرة

ف�شيلة ال�شيد علي اأكرب من الفلبنياخلطيب البارع حجة  ال�شالم ال�شيخ علي ال�شماوي

جمع من املوؤمنني واملوؤمنات، من لبنان

املتويّل على املرقد الطاهر ل�شيدنا حممد اإبن الإمام علّي الهادي )�شبع 
الدجيل( احلاج مرت�شى )اأبوغزوان( برفقة الأ�شتاذ حممد فرحان ع�شو جمل�س 
حمافظة �شالح الدين، يف هذه الزيارة التي ح�شرها حجة ال�شالم و امل�شلمني 
ال�شيخ جناح الطائي، قّدم ال�شيفان الكرميان تقريرًا عن �شري عملية الإعمار يف 
املرقد الطاهر لل�شيد حممد، والإجنازات والتو�شيعات وامل�شاريع اجلديدة 

التي مت مبا�شرتها يف ال�شحن الطاهر وحواليه.

بين يدي المرجع
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يف  الزينبية  العلمية  احلللوزة  من  وفللد   ،ال�شريازي املرجع  بزيارة  قللام 
العا�شمة ال�شورية دم�شق، �شّم اأ�شاتذة وطاّلب وطالبات من العراق، ومن �شوريا 
من حماة وحم�س واحل�شكة والفوعة، ومن الهند، وذلك يف بيته املكّرم مبدينة 

قم املقّد�شة، فرّحب �شماحته بهم، وقال:
كل اإن�شان ميلك طاقة كبرية، خ�شو�شًا ال�شباب من ال�شيعة، وبالأخ�ّس اأهل 
العلم من ال�شيعة، الذين لهم طاقات عظيمة واأكرب من الدنيا. وهذه الطاقات 

بحاجة اإىل �شروط ثالثة للنجاح والتوفيق، وهي:
واحد  كل  رجاء  يكون  اأن  اأي   .البيت ولأهل  تعاىل  الإخال�س هلل  الأول: 
منكم واأمله هو اهلل تبارك وتعاىل واأهل البيت فقط، واأن ل ي�شمح للم�شاكل 

وامل�شائب بتحطيم معنوياته واإيذائه نف�شّيًا.
الثاين: بذل اجلهد الدائم والن�شاط الدائم واجلّد والجتهاد.

الثالث: اللتزام والتحّلي بالأخالق احل�شنة مع اجلميع، بالأخ�ّس مع امل�شيئني، 

فاملهم هو اأن تتعامل باحل�شنى وباخُلُلق احل�شن مع من ي�شيئ اإليك، كما يوؤّكد 
َئَة. ومن  يِّ القراآن الكرمي ذلك، وهو قوله تعاىل: اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َشُن ال�شَّ
الأخالق احل�شنة ال�شرب واملوا�شلة والعزم، حيث قال عّز من قائل: َفاإَِذا َعَزْمَت 

. ْل َعَلى اهلّلِ َفَتَوكَّ
واأّكد �شماحة املرجع ال�شريازي: هناك مثل معروف وم�شهور، وهو: ماحّك 
ظهرك مثل ظفرك. وهذا املثل يحكي الواقع ويطابق احلقيقة. فكل واحد منكم 
اإن التزم وعمل بال�شروط الثالثة، بن�شبة جّيدة، في�شتطيع اإنقاذ ال�شيعة يف كل 

مكان، ولي�س يف بلده اأو يف ال�شرق الأو�شط فقط. 
املنقذ من خارج  ينتظروا  اأن ل  للظلم  يتعّر�شون  الذين  بال�شيعة  كما يجدر 
بالتزامهم  وذلك  باأنف�شهم،  اأنف�شهم  اإنقاذ  على  يعملوا  اأن  عليهم  بل  بلدهم، 

بال�شروط التي مّر ذكرها اآنفًا وبحكمة. 

�ضماحة املرجع ال�ضريازي يوؤّكد
على ال�ضيعة املظلومني اأن ينقذ�ا اأنف�ضهم باأنف�ضهم

يف الن�شف الأول من �شهر جمادى الآخرة قام بزيارة �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شريازي، جماعات من داخل ايران وخارجه كان من الذين زاروا: 

اآية اهلل ال�شيخ اأركاين، من علماء مدينة قم املقّد�شة. 
اآية اهلل ال�شيد م�شتجابي، من علماء مدينة اأ�شفهان، برفقة ف�شالء من طهران. 

حجة ال�شالم و امل�شلمني ال�شيخ جواد اآل ج�شر من املنطقة ال�شرقية. 
ال�شيخ  وف�شيلة  اإ�شالمي،  وباحث  موؤّلف  الزجناين  مو�شوي  ال�شيد  اهلل  اآية 

حمّبي، كاتب اإ�شالمي، من مدينة قم املقّد�شة. 
للتنمية   jال�شهداء �شيد  منظمة  مكتب  م�شوؤول  احل�شناوي  �شليم  الأ�شتاذ 

الجتماعية بالب�شرة. 
الرادود احل�شيني الأخ مهدي رعنائي من مدينة اأ�شفهان. 

جمع من طلبة واأ�شاتذة احلوزة والأكادميية من مدينة �شواد كوه الإيرانية.
حجة ال�شالم  اخلطيب ال�شيخ ح�شني الدك�شن من الب�شرة. 

حجة ال�شالم اخلطيب ال�شيخ عبد الر�شا معا�س من مدينة كربالء املقّد�شة. 
جمع من طلبة العلوم الدينية من مدينة النجف الأ�شرف. 

جمع من الف�شالء واملوؤمنني امل�شايخ من دولة الكويت. 
جمع من اأتباع اأهل البيت من باك�شتان.

اآية اهلل ال�شيد م�شتجابي من ا�شفهان اآية اهلل ال�شيخ اأركاين من قم املقّد�شة

بين يدي المرجع
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اآية اهلل ال�شيد مو�شوي الزجناين من قم املقّد�شةحجة ال�شالم وامل�شلمني ال�شيخ جواد اآل ج�شر من املنطقة ال�شرقية يف اململكة العربية

حجة ال�شالم ال�شيخ ح�شني الدك�شن من الب�شرةمن م�شوؤويل منظمة �شيدال�شهداءj ل الب�شرة

طلبة العلوم الدينية من مدينة النجف الأ�شرف حجة ال�شالم ال�شيخ عبد الر�شا معا�س من مدينة كربالء املقّد�شة

اأتباع اأهل البيت من باك�شتانحجة ال�شالم ال�شيد حممد جربئيل مع جمع  من املوؤ منني من دولة الكويت

بين يدي المرجع
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الدكتور ال�شيد التيجاين برفقة م�شتب�شرين  من تون�سحجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيخ علي الكوراين

اع�شاء رابطة علماء الدين يف بريطانياحجة الإ�شالم ال�شيد علي اخلرا�شاين

وكيل وزير النقل العراقي بالب�شرةاخلطيب حجة الإ�شالم ال�شيخ حممد ح�شن يو�شفي من قم املقّد�شة

املوؤمنني اأع�شاء حملة جبل عامل من لبنانال�شيد العلوي من �شوريا

قام بزيارة املرجع ال�شريازي، جمع من الف�شالء وال�شخ�شيات الدينية والفكرية، 
وجمع من اأ�شاتذة وطلبة احلوزة والعلوم الدينية، وجمع من املوؤمنات واملوؤمنني وال�شباب 

من اأتباع اأهل البيت من العديد من نقاط البالد الإ�شالمية كان منها: 
- حجة الإ�شالم ال�شيد علي اخلرا�شاين، من ف�شالء مدينة الكاظمية املقّد�شة. 

- حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيخ عبد الرحمن احلائري دام عّزه، م�شوؤول رابطة 
علماء الدين يف بريطانيا، برفقة جمع من الف�شالء من الرابطة. 

- الباحث واملوؤّلف الإ�شالمي حجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيخ علي الكوراين. 
- الداعية الإ�شالمي الدكتور ال�شيد حممد ال�شماوي التيجاين برفقة م�شتب�شرين 

بنور اأهل البيت من تون�س. 
- اخلطيب ال�شهري حجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيخ يو�شفي من قم املقّد�شة. 

- وكيل وزير النقل العراقي بالب�شرة الأ�شتاذ الكابنت �شالح. 

- حّجة الإ�شالم ال�شيد العلوي �شقيق املرحوم حجة الإ�شالم ال�شهيد ال�شيد نا�شر 
العلوي رحمه اهلل تعاىل، من �شوريا. 

- جمع من طلبة وطالبات العلوم الدينية من الب�شرة، وا�شتمعوا اإىل كلمة لآية اهلل 
ال�شيخ ح�شني الفدائي. 

- جمع من املوؤمنات واملوؤمنني اأع�شاء حملة جبل عامل، من لبنان، وا�شتمعوا اإىل كلمة 
حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي. 

- جمع من املوؤمنات واملوؤمنني، اأتباع اأهل البيت، من مدينة باكو من جمهورية 
اآذربايجان، وا�شتمعوا اإىل كلمة حجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي. 

مدينة  من  اأ�شاتذتهم،  بع�س  برفقة  والأكادميية،  الدينية  العلوم  طلبة  من  جمع   -
اأ�شفهان، وا�شتمعوا اإىل كلمة حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد جعفر ال�شريازي.

بين يدي المرجع
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   �ضماحة املرجع ال�ضريازي يوؤّكد:
   من حّق االأكرثية بالبحرين املطالبة بحقوقها

قلللللام بللللزيللللارة �للشللمللاحللة 
ال�شريازيفى  املرجع  
من  وفلللود  �شتى  منا�شبات 
علللللمللاء الللبللحللريللن اجلللريللح 
وامللللللظلللللللللللوم الللللوجللللهللللاء، 
وكان  وال�شباب،  وال�شاتذة، 
حّجة  �شماحته:  زار  ممللن 
الإ�شالم ال�شيد جعفر العلوي 
الدكتور  ال�شيا�شي  والنا�شط 
را�شد الرا�شد. بعد اأن رّحب 

�شماحة املرجع ال�شريازي بهم، تبادل ال�شيوف الكرام مع �شماحته، احلديث حول 
الأو�شاع ال�شيا�شية يف البحرين، و�شري وتطّورات ثورة ال�شعب البحراين الأبّي، 
واآخر امل�شتجّدات على ال�شاحة البحرانية، وتبيني حقيقة وواقع الثورة، ومظلومية 
الأكرثية امله�شومة حقوقها بالبحرين للعامل احلّر، خالل هذا اللقاء، كان مما 

 :قاله �شماحة املرجع ال�شريازي
يجب التحّرك على ال�شعيد الدبلوما�شي العاملي، ب�شكل وا�شع وحثيث ومتوا�شل، 
العاملية،  العام  الللراأي  ومراكز  احلقوقية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  على  والتحّرك 

وتبيني حقيقة مطالب الثورة 
بالبحرين. 

اإّن  �لللشلللملللاحلللتللله:  وقلللللللال 
تبنى  اللليللوم  الللعللامل  ح�شارة 
جميع  على  الأكلللرثيلللة،  على 
الأ�شعدة، ولي�س على ال�شعيد 
ما  وهللذا  فح�شب،  ال�شيا�شي 
املجامع  يف  اللليللوم  بلله  يعمل 

الدولية. 
وقال ال�شيد جعفر العلوي: 
اإن ال�شعب بالبحرين �شوف ل يخرج من الثورة اإّل بتحقيق مطالبه، واإّن كل مبادرة، 

�شواء كانت حملية اأو اقليمية اأو دولية، اإن تتاأّخر عن الأكرثية فهي غري جمدية. 
يف ختام هذه الزيارة قال ال�شيد العلوي ل�شماحة املرجع ال�شريازي: �شماحتكم 

كيف ترون اآفاق امل�شتقبل؟ 
املطّبات  رغللم  مللنللرية،  امل�شتقبل  اآفلللاق  اأرى   :ال�شريازي املللرجللع  قللال 
وال�شعوبات التي يجب حتّملها. واعلموا اأنه كلما تتحّملون ال�شعوبات، تتقّدمون 

اأكرث وتوّفقون. واأ�شاأل اهلل تعاىل اأن يعينكم. 

   املرجع ال�ضريازي:
اأهم االأعمال اليوم �ضّد احتياجات ال�ضيعة كاّفة

األقى �شماحة املرجع ال�شريازي، كلمة توجيهية قّيمة، بوفد من رابطة 
علماء الدين بربيطانيا، وقال: نحن ل ندري اأيًا من اأعمال اخلري التي قمنا بها 
لكّنا قد فارقنا  واإّل  ال�شاعة،  اأحياء حلد هذه  اأو�شارت �شببًا يف بقائنا  جعلتنا 
 :احلياة ورحلنا عن الدنيا قبل هذا. ففي احلديث ال�شريف عن ر�شول اهلل
)ال�شدقة متنع ميتة ال�شوء( . ويف حديث اآخر عن الإمام اأمري املوؤمننيj، قال: 

)�شنائع املعروف تقي م�شارع الهوان، وتدر النعماء وتدفع البالء( . 
واأ�شار �شماحته اإىل بع�س م�شاديق اأعمال اخلري، وقال: اإّن ال�شدقة وعمل 
اخلري لينح�شران يف اإعطاء مقدار من الأموال فقط، فالكلمة الطّيبة �شدقة 
وعمل خري، وكذلك العمل ال�شالح، واحللم عن الآخرين، كاحللم عن الزوجة 

والأولد والأرحام والأقارب والأ�شدقاء وغريهم من النا�س. 
اأو بعمل �شالح ويقدر عليه  و�شّدد �شماحته بقوله: كلما �شعر الإن�شان ب�شيء 
فليم�شي به وليعمله، �شواء كان ذلك العمل �شغريًا اأو كبريًا، لأنه اإذا مل يعمله 
لرمبا يندم عليه يف يوم ما. ومن اأهم م�شاديق عمل اخلري اليوم، العمل على 
رفع و�شّد احتياجات ال�شيعة. فال�شيعة اليوم، ويف كل مكان، يحتاجون اإىل كل 

�شيء، بالأخ�س ال�شيعة يف الغرب. واأهم مايحتاجه ال�شيعة حاليًا هو مللة �شبابهم 
وهدايتهم اإىل طريق اأهل البيت b. فرمبا واحد من ال�شباب يهتدي في�شري 
�شببًا لهداية كثريين. ورمبا �شاب واحد يفلت في�شري �شببًا لإ�شالل الكثريين. 
اأو عمل �شالح واحد يكون �شبب يف هداية  اأنه رمبا كلمة طّيبة واحدة  واعلموا 

ال�شباب. فمجال اخلدمة واخلري وا�شع جّدًا وغري حمدود.
وقال �شماحته: هناك ثالث كلمات هي مالك ال�شعادة يف الدنيا والآخرة، وعند 
اهلل تعاىل وعند اأهل البيت b، وهي: الأوىل: الإخال�س. فعليكم اأن جتعلوا اهلل 
تعاىل واأهل البيت b، ن�شب اأعينكم دومًا. والثانية: الجتهاد. اأي بذل اجلهد 
الأخالق.  والثالثة:  الأعمال.  وباقي  واملعامالت  العبادات  يف  الدائم،  والن�شاط 
فليعزم الإن�شان على اأن يلتزم ويتحّلى بالأخالق احل�شنة والفا�شلة، واأهمها هو 

.b رّد ال�شيئة بالإح�شان، فهكذا كانت �شرية اأهل البيت
واأّكد دام ظله: اأي واحد منكم يلتزم بالكلمات الثالث التي مّر ذكرها، يوّفق 

وي�شعد بالدارين مبقدار وبن�شبة التزامه.

بين يدي المرجع
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اءة وعطاٌء م�ستمر الفقيه ال�سريازي �سرية و�سّ
احياء الذكرى ال�سنوية الرابعة لرحيل الفقيه اآية اهلل
ال�شيد حممد ر�شا ال�شريازي

نفحات خبرية
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قم املقّد�ضة 
�شهدت مدينة قم املقّد�شة مرا�شم اإحياء الذكرى الرابعة لرحيل العامل الرّباين، 
الفقيه ال�شريازي، بح�شور علمائي، و�شيوف من خمتلف نقاط البالد الإ�شالمية 
وغريها فقد اأقامت موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية، جمل�شًا تاأبينّيًا، يف مقّرها 
مبدينة قم املقّد�شة، ح�شره ال�شادة الأجاّلء من اآل ال�شريازي، وامل�شايخ الأفا�شل 
من مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي، وجمع من العلماء والف�شالء وال�شيوف، 
وال�شخ�شيات الجتماعية والدينية والثقافية، وجمع من املوؤمنني واملحّبني لآل 
البيت الأطهار من مدينة قم املقّد�شة وغريها من املدن الإيرانية، و كانت 

كلمة قّيمة للخطيب حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيخ مهدي طهراين.

كربالء املقد�ضة
اأقامت  املقد�شة  كربالء  يف   ال�شريازي املرجع  �شماحة  مكتب  بح�شور 
للذكرى  اإحياء  ال�شنوي  مهرجانها  الثقافية   الأعظم الر�شول  موؤ�ش�شة 
 ال�شريازي احل�شيني  ر�شا  حممد  ال�شيد  اهلل  اآية  القيه  لرحيل  الرابعة 
احلفل  ا�شتهل  م�شتمر«  وعطاء  اءة  و�شّ �شرية  ال�شريازي  »الفقيه  �شعار:  حتت 
بتالوة عطرة من القراآن العظيم ب�شوت املقرئ احلاج م�شطفى ال�شراف، 
العلمية،  كربالء  حوزة  عميد  احلائري  عبدالكرمي  ال�شيخ  اهلل  لآية  كلمة  ثم 
وكانت فقرة احلفل الثانية ق�شيدة لل�شاعر اأبي حممد املياحي، وبعدها كلمتني 
ح�شني  ال�شيد  ال�شالم  حلجة  بالإجنليزية  والأخللرى  العربية  باللغة  احداها 
القزويني، و ق�شيدة باملنا�شبة لل�شيخ فا�شل املهاجر، واختتم احلفل مبجل�س 

عزاء حلجة ال�شالم ال�شيخ �شياء الزبيدي.

النا�ضرية
الر�شول  موؤ�ش�شة  فللرع  اأقلللام  )ال�شطره(  ق�شاء  النا�شرية  حمافظة  ويف 
الأعظم وبالتن�شيق مع وحدة ال�شعائر احل�شينية، املهرجان التاأبيني ال�شنوي، 
الدينية  ال�شخ�شيات  العديد من  ال�شطره �شهد ح�شور  على قاعة نادي �شباب 

والر�شمية وعدد من �شيوخ ع�شائرها.

املحافل الن�ضوية بالعراق 
اأحيت املحافل الن�شوية يف العراق الذكرى ال�شنوية الرابعة، خ�شو�شًا يف مدينتي 
كربالء والنجف املقّد�شتني، حيث اأقامت ح�شينية العرتة الطاهرة احتفاًل تاأبينيًا، 
ويف كلمة الفتتاح التي األقتها كرمية املقّد�س ال�شريازي اأ�شارت اإىل اأهم الدرو�س 
التي تركها اآية اهلل ال�شيد حممد ر�شا ال�شريازي للم�شلمني ليتعّلموا منها وينهلوا 

من علومها.
ويف هذا امل�شمار اأقامت حوزة كربالء الن�شوية احتفاًل تاأبينيًا، حيث اأفتتح 

احلفل بكلمة ُام حممد الأ�شدي، مديرة مدر�شة احلافظات.
كما اأقامت موؤ�ش�شة اأن�شار احلّجة الن�شوية يف النجف الأ�شرف جمل�شًا تاأبينيًا، 
فكانت كلمة الفتتاح لأم حم�شن معا�س حيث قالت: اإن الكلمات الأخرية التي 
يو�شي بها كل اإن�شان اإمنا تعطي انعكا�شًا وخال�شة حلياته كلها، وو�شايا الفقيد 

الأخرية اإمنا هي مراآة مل�شريته العلمية والعملية.

موؤ�ض�ضة اأهل البيت بالب�ضرة 
اأحيت موؤ�ش�شة اأهل البيت الثقافية يف الب�شرة هذه الذكرى باإقامة جمل�س 
تاأبيني وارتقى املنرب ف�شيلة ال�شيخ جالل الب�شري، وحتّدث حول منزلة العلماء 
ودور الفقيه الفقيد اآية اهلل ال�شيد حممد ر�شا ال�شريازي، وما قّدمه من 
عطاء م�شتمر، اإ�شافة اإىل اإقامة معر�س �شّم جمموعة من ال�شور للفقيد ال�شيد 

 .الر�شا ال�شريازي

�ضوريا
 زينب ال�شيدة  منطقة  يف   ،ال�شريازي املرجع  �شماحة  مكتب  اأقللام 
بالعا�شمة ال�شورية دم�شق، جمل�س تاأبيني، ح�شره الف�شالء وطلبة العلوم الدينية 
 ،من خمتلف اجلن�شيات، وجمع من املوؤمنني واملوالني لآل بيت النبي الأعظم
�شرية  وحتللّدث حول  معا�س،  الر�شا  عبد  ال�شيخ  ال�شالم  املنرب حجة  ارتقى  و 
اأ�شحاب مولنا اأمري املوؤمنني، وبعدها تناول يف حديثه جوانب من اأخالق 
الفقيد الفقيه ال�شيد الر�شا ال�شريازي، وذكر مقتطفات من حياته وتقواه. 

.وختم املجل�س بذكر م�شيبة �شيدتنا ال�شّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء

الدمنارك 
اأقامت موؤ�ش�شة الإمام ال�شادق يف الدمنارك، جمل�شًا تاأبينيًا مبنا�شبة 

الذكرى ال�شنوية الرابعة، ا�شتهل املجل�س بتالوة عطرة من اآي الذكر احلكيم. 
ثم ارتقى املنرب حجة ال�شالم ال�شيخ عبد احل�شن الأ�شدي، الذي تطّرق يف 
حديثه اإىل اجلوانب العلمية والأخالقية من �شرية الفقيه املقّد�س اآية اهلل ال�شيد 

.حممد ر�شا احل�شيني ال�شريازي

 الب�ضرة
اأقام مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي يف الب�شرة، حفاًل تاأبينيًا يف جامع 
الإمام علي الهادي يف الطوي�شة، ح�شره جمٌع غفرٌي من املوؤمنني من اأهايل 
الب�شرة الكرام، وبّلغوا تعازيهم ل�شماحة املرجع ال�شريازي بهذه الذكرى 
الأليمة، و ارتقى املنرب يف هذا احلفل، ف�شيلة ال�شيخ علي اخلزاعي، وتطّرق اإىل 
جوانب من حياة ال�شّديقة ال�شيدة فاطمة الزهراء، وبعدها عّرج يف حديثه 

.على �شرية و�شخ�شية الفقيد ال�شريازي

الكويت 
اأقامت ديوانية الإمام ال�شريازي يف الكويت جمل�شًا تاأبينيًا بح�شور جنل 
املرجع ال�شريازي، حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد اأحمد ال�شريازي وبح�شور 

العديد من العلماء واخلطباء وال�شخ�شيات الدينية وال�شيا�شية.

�ضيهات 
لرحيله  الرابعة  الذكرى  ب�شيهات   العابدين زين  الإمللام  م�شجد  اأحيا 
املفجع الذي جعل العامل الإ�شالمي يف ذهول وح�شرة على خ�شارة هذه القامة 

العلمية الأخالقية ولكنها اإرادة الباري واختياره عز وجل ول منلك اإّل الت�شليم.

نفحات خبرية
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موؤ�ش�شة اأهل البيت بالب�شرة املحافل الن�شوية

كربالء املقد�شة

الدمنارك�شوريا

الكويتجامع الإمام علي الهادي يف الب�شرة

موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية يف قم املقد�شة

نفحات خبرية
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نفحات خبرية
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بف�شل اهلل �شبحانه، وبف�شل ر�شوله الأعظم واأهل بيته الأطهار، وامتثاًل 
ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي، مت  اآية اهلل العظمى  لتوجيهات �شماحة 
القمرين: هوتبريد  الإجنليزية على  الف�شائية   اأنللوار احل�شني قناة  انطالق 
حيث  للهجرة،  احلللرام 1433  حمللّرم  ل�شهر  ال�شابع  يوم  من  وذلللك  وجالك�شي، 
ي�شادف ذكرى �شابع ا�شت�شهاد مولنا الإمام احل�شني. و�شت�شرع القناة ببث 

براجمها بعد مدة من انطالقها.
اإجنليزية  مرئية  قناة  قناة)Anwar Alhussain(هي  بللاأن  علمًا 
بالكامل، وتهدف اإىل تعريف ون�شر الفكر الإ�شالمي ال�شيعي والثقافة الإ�شالمية 
ال�شيعية انطالقًا من تعاليم الر�شول الأكرم واأهل بيته الأطهار، وبالأخ�ّس 
لإحياء الأهداف التي نه�س وا�شت�شهد من اأجلها الإمام احل�شني، هذه القناة 
غري جتارية، وم�شتقلة متامًا، ومكتبها م�شّجل ر�شميًا يف وا�شنطن عا�شمة الوليات 

املتحدة الأمريكية. 

انطالق قناة اأنوار احل�ضني  الف�ضائية االإجنليزية

يف ظل الظروف املوؤملة التي يتزايد فيها عدد الأيتام والأرامللل بالعراق، وبناًء 
على الواجب ال�شرعي وامتثاًل لتوجيهات �شماحة املرجع ال�شريازي ب�شرورة 
مد يد العون لهم واإكرامهم، ومبنا�شبة حلول ف�شل ال�شتاء، بادر املركز الجتماعي 
ملوؤ�ش�شة �شيد ال�شهداء للتنمية الب�شرية يف كربالء املقد�شة وبدعم من مربة 
�شيد ال�شهداء اخلريية يف الكويت بتوزيع الك�شوة على الأيتام والأرامل حيث 

ا�شتمر التوزيع اأربعة اأيام ا�شتفاد منه اأكرث من800 يتيمًا و325 اأرملة.
من جانب اآخر ومبنا�شبة بدء العام الدرا�شي اجلديد، نفذت املوؤ�ش�شة م�شروع  
)توزيع احلقيبة املدر�شية على الطلبة الأيتام(، حيث ا�شتفاد من امل�شروع املئات 

من الأرامل والأيتام.

مركز رعاية االيتام �االأرامل

التقنية جلامعة امل�شتن�شرية يف بغداد وجامعة  الكلية  لدى ا�شتقباله طالب 
بابل يف مكتب املرجع ال�شريازي يف النجق ال�شرف حتدث حجة ال�شالم 

وامل�شلمني ال�شيخ حممد تقي الذاكري عن العقل العراقي والعلم وقال:
اعلى  اىل  والو�شول  العلو  مراحل  وطي  العلوم  بتح�شيل  الهتمام  �شرورة 
مراتب ال�شدارة ليكون املوؤمن العراقي هو الول يف حتمل امل�شوؤوليات وهو الول 
يف ا�شتخدام تلك العلوم بعد حت�شيلها، كما املطلوب منه ان يكون هو الول يف 
النتاج والت�شدير وهو امل�شوؤول الوحيد وامل�شتقل يف ادارة بلده ومن دون ان يتدخل 
الجنبي، او من يتعامل مع الجنبي، فان املتعامل مع الجنبي اجنبي )على حد 
تعبري ال�شيخ( وليجوز العتماد عليه، ولميكن ان نحمله ماليعتقد به، فهو يعتقد 
امثالكم  اىل  بحاجة  والعراق  ال�شتقاللية،  ل  بالعمالة  يعتقد  الوطن،  ل  باملال 

علماء عاملني ل عمالء خائنني.

طالب الجامعات يزورون مكتب �شماحة المرجع ال�شيرازي في النجف الأ�شرف



ن�ضاطات بعثة املرجع ال�ضريازي
يف مو�سم احلّج ل�سنة1432 للهجرة

يفد على مدينة الر�ضول االأعظم املاليني من امل�ضلمني من جميع اأنحاء املعمورة على مدار ال�ضنة, �باخل�ضو�س يف مو�ضم احلّج, الأداء �ضعرية 
احلّج �العمرة �زيارة املرقد النبوي الطاهر �زيارة مراقد االأئمة االأطهار من اآل بيت النبّوة يف البقيع الغرقد, امتثااًل للتكليف االإلهي, 

�امتثااًل لقول النبي االأكرم املر�ي عن ابن عبا�س, �هو: »من زارين يف مماتي كمن زارين يف حياتي«.
من هذا املنطلق داأبت بعثة احلّج ل�ضماحة املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�ضيد �ضادق احل�ضيني ال�ضريازي يف كل عام, على ح�ضد اجلهود 
�االإمكانات يف �ضبيل خدمة زّ�ار النبي االأكرم, �حّجاج بيت اهلل احلرام, �ن�ضر علوم اأهل البيت االأطهار, من خالل االإر�ضاد �التوجيه يف 
اأداء منا�ضك احلّج �الزيارة, �اإ�ضتقبال الوفود �البعثات �ال�ضخ�ضيات, قامت بعثة املرجع ال�ضريازي يف مو�ضم احلج ل�ضنة 1432 للهجرة برعاية 

حجة االإ�ضالم �امل�ضلمني ال�ضيد ح�ضني ال�ضريازي بن�ضاطات عديدة كان منها:

نفحات خبرية
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زيارة بعثات املراجع
ال�شيخ اخلرا�شاين،  الأعللالم:  العلماء والف�شالء وزيللارة بعثات املراجع  زيارة 
الأردبيلي،  وال�شيد  ال�شاهرودي،  وال�شيد  ال�شايف،  وال�شيخ  ال�شي�شتاين،  وال�شيد 
وال�شيد الزجناين، وال�شيد املدر�شي، وال�شيخ ال�شبحاين، وال�شيد احلكيم، وال�شيخ 

ب�شري النجفي، وال�شيخ الهمداين، وال�شيخ اليعقوبي، وال�شيخ الفيا�س.
توافد الزّ�ار �احلّجاج

ومندوبي  العديد من ممثلي  املكّرمة  ومّكة  املنّورة  باملدينة  البعثة  بزيارة  قام 
العلمية،  احلللوزات  وف�شالء  الر�شميني،  وامل�شوؤولني  والعلماء،  الأعللالم،  املراجع 
الإن�شانية  املوؤ�ش�شات  واأ�شحاب  والإعالمية  والثقافية  الدينية  وال�شخ�شيات 
العراق،  من  واملوؤمنني  احلللرام  اهلل  بيت  حّجاج  من  غفري  وجمع  والجتماعية، 
والللرويللج،  واأمللريللكللا،  وبريطانيا،  وال�شعودية،  والبحرين،  ولبنان،  والكويت، 
وغينيا،  والللدمنللارك،  واإيلللران،  عمان،  و�شلطنة  وال�شويد،  واليمن،  وباك�شتان، 

واأفغان�شتان، ورو�شيا، واأفريقيا، وتنزانيا.
اإحياء اأمر اأهل البيت

البعثة يف املدينة  اأقامت   النبي الأطهار اأهل بيت  واأمر  وتعظيمًا ل�شعائر 
املنّورة ومّكة املكّرمة املجال�س احل�شينية باللغة العربية والفار�شية، كان منها جمل�س 
مبنا�شبة  وجمل�س   ،اجلواد الإمللام  مولنا  ا�شت�شهاد  ذكرى  مبنا�شبة  العزاء 
ذكرى ا�شت�شهاد مولنا الإمام الباقر. وح�شر هذه املجال�س ممثلو املراجع 
والعلماء وال�شخ�شيات وجموع من حّجاج البيت احلرام من خمتلف نقاط العامل. 
ومن اخلطباء الذين ارتقوا املنرب يف هذه املجال�س حجة الإ�شالم وامل�شلمني: ال�شيد 
ح�شني الفايل، وال�شيخ ح�شن اخلويلدي من ال�شعودية، وال�شيخ حممد الدماوندي، 
وال�شيخ عبداملجيد الع�شفور، وال�شيخ اأبا الف�شل املدر�شي، وال�شيد نزار احل�شيني، 
والق�شائد احل�شينية عدد من  املراثي  قراءة  و�شارك يف  الأ�شدي  وال�شيخ زهري 

الرواديد احلّجاج.
التوا�ضل مع احلّجاج

املرجع  جنل  قللام  احلللرام  اهلل  بيت  حّجاج  مع  والتوا�شل  اللقاءات  اإطللار  ويف 
ال�شريازي حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي بزيارة العديد من 
حمالت احلّجاج يف مّكة املكّرمة، واألقى بجموع حّجاج احلمالت كلمات اإر�شادية 
 ،وتوجيهية، ومن هذه احلمالت: حملة الر�شول الأعظم، وحملة احل�شن الزكي
وحملة الغدير، وحملة الها�شم، وحملة املوؤّمل، وحملة ال�شيخ جعفر، وحملة اآل �شهاب، 

وحملة الإمام الكاظم، وحملة الكوثر، وقافلة اأم البنني،وحملة البيان. 
واأقيمت يف البعثة مبّكة املكّرمة كل يوم �شالة ال�شبح والظهر والع�شر واملغرب 

والع�شاء جماعة بح�شور جموع كبرية من امل�شّلني من خمتلف البلدان.
ومبنا�شبة ذكرى زواج مولنا الإمام اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب مبولتنا 
ال�شريازي يف  بعثة املرجع  اأقامت   ،الزهراء الكربى فاطمة  ال�شديقة 
مّكة املكّرمة حفاًل بهيجًا ح�شره الف�شالء والعاملون بالبعثة، بالإ�شافة اإىل عدد 

من الزائرين. 
بداأت بعد ذلك مرا�شم التكرمي بكلمة مقت�شبة حلّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد 
ح�شني ال�شريازي، حيث قّدم �شكره لكل العاملني بالبعثة من اإدارة وم�شايخ وكوادر، 

قبل اأن يتف�شل بتقدمي ال�شهادات للمحتفى بهم.
 ن�ضاطات اأخرى

من جانب اآخر، كان لبعثة املرجع ال�شريازي يف املدينة املنّورة ومّكة املكّرمة 
ن�شاطات واهتمامات اأخرى، ومنها:

والأقرا�س  الكتب  بتوزيع  الأطهار وذلك  البيت  اآل  ثقافة  بن�شر  الهتمام 
املدجمة مبختلف اللغات، وبالأخ�ّس العربية والإجنليزية.

اإر�شاد احلّجاج واإعانتهم يف خمتلف الأمور.

نفحات خبرية

27 ذوالقعدة 1432 هل - جمادى الآخرة 1433 هل



نفحات خبرية

ذوالقعدة 1432 هل - جمادى الآخرة 1433 هل28



نفحات خبرية

29 ذوالقعدة 1432 هل - جمادى الآخرة 1433 هل



مبنا�ضبة حلول يوم العهد املعهود, �امليثاق املاأخوذ, �اجلمع امل�ضهود, عيد اهلل 
اأمّت اهلل �ضبحانه �تعاىل فيه النعمة �اأكمل  االأكرب, عيد الغدير االأغّر, الذي 
دينه العظيم بتن�ضيب موالنا اأمري املوؤمنني االإمام علّي بن اأبي طالب �لّيًا على 
اخللق اأجمعني من بعد حبيب اإله العاملني النبي االأعظم اأقيمت االإحتفاالت 

�املهرجانات يف جميع بقاع املعمورة تعظيما �تخليدا لهذا اليوم املبارك:

عيد اهلل الأكرب

نفحات خبرية
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املوؤمنون يهنئون املرجع ال�ضريازي 
العلمية  احلللوزة  وطللالب  وال�شخ�شيات  والف�شالء  العلماء  من  الكثري  وفللد 
وجمع غفري من املوؤمنني واملحّبني لآل بيت النبي الأطهار على بيت املرجع 
ال�شريازي يف مدينة قم املقد�شة لتقدمي التهاين ل�شماحته، وبعد اأن بادلهم 
بقبول  واملوؤمنات  املوؤمنني  وجلميع  للمهّنئني  دعا  والتربيكات،  التهاين  �شماحته 
والأمن  وبالعّزة   ،البيت اأهل  والتوفيق يف طريق خدمة  والطاعات  الأعمال 

وال�شالم للجميع بالأخ�ّس لأهلنا يف العراق والبحرين الأبّيني. 
املرجع  �شماحة  يد  على  العمامة  اعتمر  والأعللظللم  الأكللرب  العيد  هللذا  وبربكة 
باللتزام  �شماحته  واأو�شاهم  الدينية،  العلوم  طالب  من  جمع   ال�شريازي
وثقافة  الغدير،  مبادئ  ن�شر  على  والعمل  احل�شنة،  بالأخالق  والتحّلي  بالتقوى، 

املع�شومني الأربعة ع�شر، وق�شاء حوائج النا�س.

احل�ضينية الكربالئية مبدينة اأ�ضفهان 
هذا  ح�شر  اأ�شفهان،  مبدينة  الكربالئية  احل�شينية  يف  بهيج  حفل  اقيم 
والف�شالء   الأطهار البيت  لأهللل  واملوالني  املوؤمنني  من  غفري  جمع  احلفل 

وال�شخ�شيات، وكانت فقرات احلفل كما يلي:
تالوة معطرة لآي الذكر احلكيم تالها عدد من القّراء الكرام.

مدائح يف ذكر ف�شائل هذا اليوم.
.اإن�شاد املواليد والق�شائد يف مناقب مولنا الإمام اأمري املوؤمنني

مكتب �ضماحة املرجع ال�ضريازي - كربالء املقد�ضة � الب�ضرة
من  املقد�شة عددًا  كربالء  ال�شريازي يف  املرجع  �شماحة  مكتب  ا�شتقبل 
الوفود ورجال الدين وطلبة العلوم الدينية وحمالت الزائرين الكرام وال�شخ�شيات 
اأمري  بتن�شيب  الإلهي  الأمللر  الأغللر ذكللرى  الغدير  الأكللرب عيد  املهنئة بعيد اهلل 

.اإمامًا وخليفة للر�شول الأعظم املوؤمنني علي بن اأبي طالب
حيث األقى ف�شيلة ال�شيخ علي اأكرب املعيني ق�شائد �شعرية ومدائح باملنا�شبة 
البيعة املباركة. و يف  اأمري املوؤمنني ووقائع  تناولت ف�شائل ومناقب ومنزلة 
ال�شريازي حفال بهيجًا احياءًا  اقام مكتب �شماحة املرجع  الب�شرة  مدينة 

لذكرى عيد الغدير.

مهرجان: الغدير �عا�ضوراء
كبريًا  مهرجانًا  املقد�شة،  كربالء  �شباب   احل�شني يالثارات  هيئة  اأقامت 
حتت عنوان: الغدير وعا�شوراء، يف ح�شينية بيت العبا�س لأهايل كربالء يف 
مدينة قم املقّد�شة، يف الأيام: من يوم اخلمي�س املوافق للثالث ع�شر اإىل يوم الثنني 

املوافق لل�شابع ع�شر من �شهر ذي احلّجة احلرام 1432 للهجرة.
 ح�شر هذا املهرجان جمع غفري من املوؤمنني واملحّبني لآل الر�شول الأطهار
العلماء  من  جمع  براجمه  اإقامة  يف  والأكادميية،و�شارك  الدينية  العلوم  وطلبة 
من  وعللدد  واجلامعة  العلمية  احلللوزة  من  والأ�شاتذة  وال�شخ�شيات  والف�شالء 

اخلرباء املثقفني واملفّكرين من مدن خمتلفة وملدة خم�س ليايل.

 بيت �شماحة املرجع ال�شريازي

ح�شينية بيت العبا�س -قم املقد�شةاحل�شينية الكربالئية لل ا�شفهان

مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي- كربالء املقد�شة

نفحات خبرية

31 ذوالقعدة 1432 هل - جمادى الآخرة 1433 هل



مهرجان الغدير برتكيا

بدعوة من الطائفة العلوية يف تركيا قام وفد من املرجعية الدينية بامل�شاركة يف 
مهرجان الغدير الكبري الذي اقيم يف عدد من املدن الرتكية، حيث مّثل الوفد حجة 
الإ�شالم ال�شيخ جالل معا�س وف�شيلة ال�شيد �شياء الدين ال�شهيدي. ونقل الوفد 
 اىل اأتباع اأهل البيت شالم وحتيات ودعاء �شماحة املرجع ال�شريازي�

يف تركيا:
يف اأدنه

املهرجان الول كان يف مدينة اأدنه)adana(حيث �شارك الوفد بكلمة األقاها 
اإىل  واأ�شار  القراآن(،  يف   علي بعنوان:)الإمام  معا�س  جالل  ال�شيخ  ف�شيلة 
اخل�شائ�س التي جعلها اهلل �شبحانه وتعاىل لالإمام اأمري املوؤمنني عليه، التي 
 ذكرها القراآن الكرمي، يف 700 اآية نزلت يف حّق الإمام كما يف كتاب: )علي
ال�شيعية  امل�شادر  من  الكثري  ويف   ،ال�شريازي املرجع  ل�شماحة  القراآن(  يف 

وم�شادر املخالفني.
يف اأنطاكيا

ثم توّجه الوفد اإىل مدينة اأنطاكية )antakya( حيث احل�شور اجلماهريي 
الكبري، واألقى ف�شيلة ال�شيخ معا�س كلمة بعنوان:)فل�شفة اإحياء الغدير(

يف ا�ضطنبول
ثم عاد الوفد اإىل مدينة ا�شطنبول )istanbul( لإحياءيوم الغدير وذلك يف 
موؤ�ش�شة الإمام احل�شني،وهي من املوؤ�ش�شات التابعة للمرجعية ال�شريازية اأدام 
اهلل ظلها الوارف.واألقى ف�شيلة ال�شيخ معا�س كلمة كانت بعنوان:)ملاذا الغدير عيد 

اهلل الأكرب؟(.
اأنه �شارك يف هذا املهرجان جهات دينية و�شيا�شية واإعالمية  جدير بالذكر، 
 واملهدي  الزهراء قناة  منها:  كان  ف�شائية،  قنوات  بح�شور  عديدة، 

والهادي وقنوات تركية متعددة.

ح�ضينية الر�ضول االأعظم بالكويت 
اأقامت ح�شينية الر�شول الأعظم الكربالئية يف دولة الكويت احتفالها ال�شنوي 
 ،الأطهار البيت  لأهل  واملحّبني  املوؤمنني  من  الحتفال جمع  الكبري، ح�شر 
وحجة  �شعبان،  هاين  ال�شيخ  ال�شالم  حجة  فيه:  و�شارك  والعلماء،  والف�شالء 
ال�شالم ال�شيخ فوزي اآل �شيف، وال�شاعر الأ�شتاذ جابر الكاظمي، والرادود اأحمد 
الباوي، والرادود منتظر ال�شاعدي، والرادود جمعة حامد، وغريهم من الأفا�شل. 

حوزة الزهراء الن�ضوية - قم املقد�ضة
قم  مبدينة  مقّرها  يف  الن�شوية   الزهراء فاطمة  ال�شيدة  حللوزة  اأقامت 
املقد�شة حفاًل بهيجًا، بح�شور اأ�شاتذة وطالبات احلوزة وجمع من املوؤمنات، وكانت 

فقرات احلفل كالتايل:
تالوة معّطرة لآيات من الذكر احلكيم، تلتها اإحدى الطالبات.

كلمة لالأ�شتاذ الدكتور علي ر�شا هزار كانت بعنوان: ماذا عملنا للغدير؟ 
م�شرحية من قبل فرقة التمثيل، وج�ّشدت حوار بني امراأتني م�شلمة وم�شيحية. 

.م�شابقة يف ذكر ف�شائل مولنا الإمام اأمري املوؤمنني
توا�شيح دينية اأن�شدتها فرقة التوا�شيح التابعة للحوزة.

قراءة خطبة ر�شول اهلل يف يوم غدير خم، ودعاء تعجيل الفرج ملولنا الإمام 
.املهدي املنتظر

انطاكيا - تركيه

ح�شينية الر�شول الأعظم  - الكويت

حوزه الزهراء h-قم املقد�شه

مهرجان الغدير- تركيا

نفحات خبرية
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ح�ضينية النبي االأكرم -ا�ضرتاليا
بهذه  بهيجًا  حفاًل  ال�شرتالية  ب�شدين   الأكرم النبي  ح�شينية  اأقللامللت 
البيت  لأهللل  واملوالني  املوؤمنني  من  جمع  احلفل  هذا  ح�شر  العظيمة،  املنا�شبة 
كلمات  احلكيم،تلتها  الذكر  اآي  من  معّطرة  بتالوة  احلفل  بللداأ   ،الأطهار
باملنا�شبة املباركة.و�شارك يف اإلقاء الق�شائد ال�شعرية يف بيان مناقب الإمام اأمري 

املوؤمنني،وف�شائل عيد الغدير جمع من الرواديد احل�شينيني.

ح�ضينية فاطمة الزهراء - كربالء املقد�ضة 
مبنا�شبة عيد اهلل الأكللرب عيد الغدير الأغللر اأقامت هيئة بيت العبا�س يف 
كربالء املقد�شة مهرجانها ال�شنوي الثاين ابتداءًا من الأحد ال�شاد�س ع�شر من �شهر 
.ذي احلجة احلرام 1432 هل وملدة ثالثة ليايل وذلك يف ح�شينية فاطمة الزهراء

ح�ضينية بيت العبا�س - اأ�ضفهان
اأقامت ح�شينية بيت العبا�س الدينية الثقافية مهرجانًا كبريًا مبنا�شبة عيد 
اهلل الأكرب، عيد الغدير الأغّر يف مدينة اأ�شفهان ملدة ثالثة اأيام، حيث متّيز بتنوعه 
يف امل�شاركني واحل�شور والربامج، وذلك ليتعّرف النا�س على ثقافة الغدير اأكرث 

واأكرث. وكانت مرا�شم املهرجان كالتايل:
حفل خا�ّس لطاّلب اجلامعة يف اأ�شفهان، لأجل جذب طلبة اجلامعات، واإزالة 

ال�شبهات التي يواجهونها.
حفل خا�ّس لالأ�شبال )فئة 15 �شنة( حتت عنوان: العهد مع مولنا الإمام اأمري 

املوؤمنني من �شن التكليف.
حفل عام بح�شور جمع من املوؤمنني واملحّبني لأل الر�شول الأطهار، وكانت 

براجمه: قراءة خطبة النبي الأعظم يف يوم غدير خم.
حفل خا�ّس للمعّوقني بح�شور عوائلهم، وتخّلل احلفل م�شرحية، ومدائح قّدمها 

جمع من الإخوة املعّوقني.
هذا، وخالل اأيام املهرجان مت اإهداء علب ثقافية على احل�شور وامل�شاركني.

ح�ضينية دار احل�ضني الكربالئية - يزد
اقيم حفالن بهيجان يف ح�شينية دار احل�شني الكربالئية يف مدينة يزد، يف 
ليلتني، كان احلفل الأول لعامة املوؤمنني واملحّبني لأهل البيت الأطهار، واألقى 
ف�شيلة ال�شيد اآية اللهي كلمة بالذكرى العطرة، و�شارك الرادود مهدي �شروري من 

مدينة م�شهد املقّد�شة باإن�شاد املواليد واملدائح.
اأما احلفل الثاين فكان لالأ�شبال )الفئة العمريةمن 6اإىل 11 �شنة(، وت�شّمن 
ني بربامج الأطفال، وكانت حول  م�شرحية قّدمها جمموعة من الفنانني املخت�شّ

واقعة غدير خم، وعيد الغدير.

ح�ضينية �ضيد ال�ضهداء الكربالئية - قز�ين 
اأقيم حفل بهيج يف ح�شينية �شيد ال�شهداء الكربالئية، يف مدينة قزوين، ملّدة 
 ،يومني، ح�شر احلفل جميع غفري من املوؤمنني واملوالني لأهل البيت الأطهار
و�شارك يف اإلقاء الكلمات باملنا�شبة الدكتور حممد زماين والدكتور فريدوين من 

اأ�شاتذة جامعة طهران.

ح�شينية النبي الأكرم  لل ا�شرتاليا

ح�شينية فاطمة الزهراء h لل كربالء املقد�شة

ح�شينية بيت العبا�س   -ا�شفهان

ح�شينية داراحل�شني j - يزد

نفحات خبرية
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كما �شارك يف اإن�شاد املواليد والأفراح احلاج حممد نبوي، والرادود بهاء الدين 
ة بعيد اهلل الأكرب، عيد  م�شتقيم، وفرقة النور يف قراءة التوا�شيح واملدائح اخلا�شّ

الغدير الأغّر.

موؤ�ض�ضة الر�ضول االأعظم - الب�ضرة 
اأقامت موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم/ فرع الب�شرة، احتفالية وذلك بالتعاون مع 

رابطة الطالب اجلامعي يف املحافظة.
اأقيمت على قاعة املكتبة املركزية بجامعة الب�شرة، �شهدت  والحتفالية التي 
الإعالمية،  والو�شائل  واملثقفني  والطلبة  التدري�شية  الكوادر  من  مميزًا  ح�شورًا 
ال�شيد �شادق  اآية اهلل العظمى  الكبري  الديني  ف�شاًل عن وفد من مكتب املرجع 

ال�شريازي مبحافظة الب�شرة، لالحتفاء بهذه املنا�شبة العظيمة. 

الهيئة الفاطمية - الب�ضرة 
اقامت الهيئة الفاطمية وباأ�شراف منظمة �شيد ال�شهداءj للتنمية الجتماعية 

مهرجان الولية مبنا�شبة عيد الغدير الغر.
احلفل الذي �شارك فيه العديد من املوؤمنيني اقيم يف منطقة حي احل�شنيj يف 

.jمدينة الب�شرة ح�شينية علي الكرب
هذا وقد �شهد املهرجان توزيع جماميع من الهدايا باملنا�شبة ت�شمنت عددا من 

الكتب املتنوعة.

عيدية لالأيتام يف كربالء املقد�ضة � الب�ضرة
قامت منظمة �شيد ال�شهداء للتنمية الجتماعية يف الب�شرة بجولة تفقدية 

لعوائل الأيتام يف حمافظة ذي قار بالعراق اجلريح.
يف هذه اجلولة قدمت املنظمة، عيدية لعوائل الأيتام، قدرها 200 دولر، لكل عائلة. 

و موؤ�ش�شة �شيد ال�شهداء  يف كربالء املقد�شة قدمت عيدية و هدايا لالأيتام. 

ح�شينية �شيد ال�شهداء j - قزوين

مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي - الب�شرة

منظمة �شيدال�شهداء j ل الب�شرة

موؤ�ش�شة �شيدال�شهداء j ل كربالء املقد�شة

مدينة ال�شعلة ل بغداد

مدينة ال�شعلة ل بغداد الهيئة الفاطمية - الب�شرة

نفحات خبرية
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هيئة  اأع�شاء  من  جمع   ال�شريازي العظمى  اهلل  اآيللة  �شماحة  بزيارة  قام 
يالثارات احل�شني، وقّدم اأحد اأع�شاء الهيئة تقريرًا خمت�شرًا عن ن�شاطات 
الهيئة وجملة من اأعمالها الثقافية والإعالمية التي �شتنجزها يف مهرجان الغدير 

وعا�شوراء.
يف بداية حديثه بارك �شماحته لأع�شاء الهيئة عملهم.

وقال �شماحته: بعد واقعة الغدير يف ال�شنة العا�شرة للهجرة، اأي بعد ثالثة اأ�شهر 
من ذلك تقريبًا، ترك امل�شلمون ما عاهدوا به ر�شول اهلل يف غدير خم وتركوا 
اأبي طالب، واتبعوا فالنًا وفالنًا. وحول ذلك  الإمام اأمري املوؤمنني علّي بن 
قال الإمام ال�شادق، مام�شمونه، اأنه كان لالإمام اأمري املوؤمنني ع�شرة 
اآلف �شاهد ممن ح�شروا الغدير، ولكنه ما ا�شتطاع اأن ياأخذ حّقه، وذلك 

ب�شبب خذلن امل�شلمني اآنذاك. وكان باإمكان الإمام اأن ياأخذ حّقه، ولكن اهلل 
تبارك وتعاىل كان يريد امتحان النا�س واختبارهم، فكان الإمام ماأمورًا من 
النبي باأن ل ياأخذ حّقه باملعجزة اأو بغري ذلك. واأما اليوم فيوجد املاليني من 

اأتباع الإمام اأمري املوؤمنني يف العامل، ويقومون بخدمته كاأمثالكم.
ثقافة  وللغدير  الت�شّيع.  جناحا  وعا�شوراء  الغدير  اإن  بقوله:  �شماحته  وبللنّي 
الغدير  ثقافة  مع  مت�شادتان  ثقافتان  هنالك  املقابل  ويف  ثقافة.  ولعا�شوراء 
وعا�شوراء، وهذا ما ن�شاهده اليوم يف الكثري من املجالت، يف املجال الإعالمي 

كاملجالت والكتب والإذاعات والتلفاز والف�شائيات، وغريها.

املرجع ال�ضريازي يوؤّكد
�ضر�رة العمل للغدير عامليًا

املرجع ال�ضريازي يوؤّكد
تقّبلوا امل�ضاكل �ال�ضعوبات يف خدمتكم الق�ضية احل�ضينية

الإمللام  قناة  مكتب  يف  العاملني  من  جمع   ال�شريازي املرجع  بزيارة  قام 
احل�شني الف�شائية الفار�شية، و قّدم اأحد ال�شيوف تقريرًا عن اآخر ن�شاطات 
القناة، وامل�شاكل التي تواجه القناة والعاملني فيها، وترّجى من �شماحته اأن يوّجههم 

باإر�شاداته القّيمة، فقال �شماحته:
اإن التوفيق من اهلل تعاىل ل ياأتي باملجان، بل بحاجة اإىل حّجة، فاإذا توّفرت 
احلّجة عندها �شيمّن اهلل تعاىل بالتوفيق. واأنتم وهلل احلمد وّفقتم لهذا العمل، 

و�شرتون نتائجه يوم القيامة يف �شحائف اأعمالكم. فال �شك اأنه هنالك اأ�شخا�س 
على  بكوا  واأ�شخا�س  وا�شتفادوا،  �شلحوا،  واأ�شخا�س  القناة،  هذه  ب�شبب  اهتدوا 
م�شاب الإمام احل�شني واأهل البيت، واأنتم �شيكون لكم ن�شيب من الأجر 
من كل ذلك. وهذا التوفيق الذي حظيتم به هو يف الواقع مغامرة، ولكن اعلموا اأن 

اأهل البيت والإمام احل�شني اأجمعني يف عونكم.

نفحات خبرية
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مبنا�شبة ذكرى ا�شت�شهاد مولتنا فاطمة الزهراء وامل�شاركة يف جمال�س 
والثقافية  الدينية  املراكز  مع  التوا�شل  اإطللار  ويف  الفاطمية،  ال�شعائر  اإحياء 
ال�شيعية وتفّقدها وزيارة العلماء والأفا�شل، �شافر وفد من مكتب �شماحة املرجع 
ودعاء  �شالم  اأهاليها  واأبلغوا  يزد،  مدينة  اإىل  املقّد�شة،  بقم    ال�شريازي 

 . شماحة املرجع ال�شريازي�
خالل هذه ال�شفرة قام الوفد بالفعاليات التالية اأي�شًا: 
اآية اهلل  بها  التي يقوم  العزاء  امل�شاركة يف م�شرية   -
لل�شيد  الطاهر  املرقد  �شوب  حيدري  ر�شا  علي  ال�شيد 
ال�شيدة  ا�شت�شهاد  ذكلللرى  يللوم  م�شاء  يف   ،gجعفر
األف من  الزهراء املر�شية h، وي�شارك فيه قرابة 30 

املوؤمنني، على �شكل هيئات ومواكب. 
اقيمت  التي  الللعللزاء  جمال�س  بع�س  يف  احل�شور   -
باملدينة، كان منها يف ح�شينية دار احل�شنيg، وح�شينية 

دار اجلوادين c اخلريية. 
- زيارة اآية اهلل ال�شيد علي ر�شا حيدري. 

- زيارة اآية اهلل ال�شيخ حممد علي عالقبند. 
- لقاء مع حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد اأبو احل�شن 

اآية اللهي. 

- لقاء مع حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد اأحمد دعائي.
- لقاء مع حّجة الإ�شالم علومي.

من جانب اآخر قام الوفد بزيارة مدينة �شرياز للم�شاركة يف مرا�شم الذكرى 
ال�شنوية الثامنة لرحيل اآية اهلل ال�شيخ �شدر الدين احلائري ال�شريازي قّد�س �شّره. 
ال�شيخ حممد جواد احلائري  وامل�شلمني  الإ�شالم  الوفد حّجة  ا�شتقبال  وكان يف 
ال�شريازي مدير وم�شوؤول مدر�شة حممدّية ومدر�شة قائمية للعلوم الدينية وممّثل 

�شماحة املرجع ال�شريازي  ب�شرياز. 

كما قام الوفد، خالل تواجده يف �شرياز، بلقاء جمع من العلماء، كان منهم: 
- اآية اهلل ملك ح�شيني، م�شوؤول حوزة خان العلمية، وحوزة احلّجة بن احل�شن 

الع�شكري اأرواحنا فداه. 
- اآية اهلل ال�شيد علي اأ�شغر د�شتغيب، م�شوؤول احلوزة الر�شوية العلمية. 

لل�شيد  الطاهر  للمرقد  املتويّل  زبرجد،  اآية اهلل   -
املحمودية  احللللوزة  وملل�للشللوؤول  ح�شني،  الللديللن  عللالء 

العلمية. 
- اآية اهلل حدايق، م�شوؤول املدر�شة املن�شورية للعلوم 

الدينية. 
مدر�شة  ملل�للشللوؤول  النجفي،  بللاكللدل  اهلل  اآيللة   -

.g ال�شّجاد  الإمام 
املرجع  مكتب  مللن  وفلللد  قلللام  مت�شل  �شياق  ويف 
اإىل  ب�شفرة  املقّد�شة،  قم  مبدينة    ال�شريازي 
وقام  اإيللران(  )جنوب  الإيرانية  خوز�شتان  حمافظة 
بجولة تفقدية على احل�شينيات والهيئات فيها، واأبلغ 
ال�شريازي  املرجع  �شماحة  �شالم  واأهاليها  اأ�شحابها 
 وقام بزيارة ح�شينية املرحوم اآية اهلل العدناين 
و�شارك يف مرا�شم م�شرية العزاء، وبعدها قام الوفد 

بزيارة ال�شخ�شيات العلمائية والدينية كان منهم حجة ال�شالم ال�شيد حممد علي 
العدناين، وتفّقد واطلع على عملية بناء ح�شينية اأهل البيت b، ثم �شافر الوفد اإىل 
مدينة عبادان وزار احل�شينية الكربالئية و�شارك يف مرا�شم املجال�س الفاطمية، 

وبعدها �شافر الوفد اإىل مدينة الأهواز، وقام بزيارة احل�شينية الكربالئية اأي�شًا. 
من جانب اآخر، قام حجة الإ�شالم ال�شيخ كاظم داعي زاده، اأحد اأع�شاء الوفد، 
بتلبية دعوة ح�شينية اأهل البيت b لالإخوة العرب والأكراد الفيلية يف مدينة اإيالم، 
وارتقى املنرب يف جمل�س العزاء الذي اأقامته احل�شينية املذكورة. وجدير بالذكر، 

 زيارات �جوالت تفقدية ملكتب �ضماحة املرجع ال�ضريازي

نفحات خبرية
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 -احللي فهد  بن  احمد  العالمة  -مدر�شة  العلمية  كربالء  حللوزة   عقدت 
موؤمترها التبليغي ال�شنوي ال�شاد�س للخطباء احل�شينيني مبنا�شبة قرب حلول �شهر 
حمرم احلرام لعام 1433هل على قاعة املوؤمترات والندوات يف املدر�شة، ا�شتهل 
بتالوة عطرة ثم كلمة الفتتاح لآية اهلل ال�شيخ عبدالكرمي احلائري الذي اأعلن 
بدء اأعمال املوؤمتر مرحبًا بال�شيوف الكرام من علماء ورجال دين وطلبة وخطباء 
املنرب احل�شيني ال�شريف، وكانت اأوىل كلمات املوؤمتر لف�شيلة ال�شيخ علي الفدائي 
اأكد خاللها على اأهمية اإعداد النف�س وتهيئتها ل�شتقبال �شهر حمرم، وكانت ثاين 

كلمات املوؤمتر كلمة لآية اهلل ال�شيد مرت�شى القزويني وثالث كلمات املوؤمتر كانت 
حلجة ال�شالم و امل�شلمني ال�شيخ نا�شر الأ�شدي، اأما الكلمة اخلامتة فكانت لآية 
اهلل ال�شيخ فا�شل ال�شفار  التي ا�شتهلها بالكلمات ال�شريفة الواردة يف زيارة مولنا 
اأبا الف�شل العبا�س: ».. وقلبي م�شّلم لكم وتابع واأنا لكم تابع ون�شرتي لكم 

معّدة..«
البحوث  الفائزين مب�شابقة  للطلبة  اجلوائز  بع�س  بتقدمي  املوؤمتر  وختم  هذا 

العلمية  التي اأجرتها اإدارة احلوزة �شابقًا.

اأن الوفد املذكور، خالل هذه ال�شفرة وجولته التفقدية، اأهدى جمموعات من كتب 
�شماحة املرجع ال�شريازي ، على جميع املراكز والهيئات التي زارها وتفقدها، 
مع اإعانات مالية. واأعرب اأ�شحاب احل�شينيات والهيئات واأهايل تلك املدن عن 

وحتياتهم  �شالمهم  وحّملوه  بتفقدهم،  قيامه  على  للوفد  وامتنانهم  �شكرهم 
و�شكرهم ل�شماحة املرجع ال�شريازي  وملكتبه مبدينة قم املقّد�شة.

مدر�سة ابن فهد الحلي تعقد موؤتمرها التبليغي ال�ساد�ص
تحت �شعار: »الخطابة الح�شينية مفتاح الإ�شالح و�شلم الرقي«

نفحات خبرية
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بيت املرجع ال�ضريازي
املقّد�شة،  قم  مبدينة   ،ال�شريازي املرجع  بيت  يف  املجال�س  اأقيمت   
�شباحًا وم�شاءًا من اأول �شهر حمرم احلرام اإىل الثالث ع�شر، ح�شرها العلماء 
من  وجمع  اجلن�شيات،  خمتلف  من  وزّوار  الدينية،  العلوم  وطالب  والف�شالء 
املوؤمنني واملوالني لآل الر�شول الأبرار حيث ارتقى املنرب احل�شيني ال�شريف 

العديد من اخلطباء الأفا�شل و باللغتني العربية والفار�شية.

هدايا مادية �اإعالمية �ّزعها مكتب املرجع ال�ضريازي
املرجع  �شماحة  مكتب  قام  املقّد�شة،  احل�شينية  ال�شعائر  لإقامة  ت�شجيعًا 
على  والذبائح  الغذائية  املللواد  بتوزيع  املقد�شة  قم  مبدينة   ال�شريازي
املقد�شة،  قم  مدينة  يف  املوجودة  وامل�شاجد  واملواكب  واحل�شينيات  الهيئات 
الإيرانية والعراقية واخلليجية والأفغانية والباك�شتانية والآذربايجانية وغريها، 

البالغ عددها قرابة2000 ح�شينية وموكب وم�شجد وهيئة.
النقدية  املبالغ  من  مقادير  مع  اأكللرب  وبحجم  نف�شها  املللواد  توزيع  مّت  كما 
املوجودة يف  واملواكب  الإمللام احل�شني( على احل�شينيات  باإ�شم  )ترّبكًا 

املدن الإيرانية الأخرى.
اأما يف اإطار الن�شاطات الإعالمية، ويف تعميم مظاهر احلزن، قام مكتب 
املرجع ال�شريازي بتوزيع الآلف من الكتب والأقرا�س املدجمة اخلا�شة 
بق�شية عا�شوراء املقّد�شة و�شرية الإمام احل�شني، مع كميات كبرية من 
واحل�شينيات  البيوت  على  ال�شود  والالفتات  والأعلللالم  احلمراء  امل�شابيح 
يف  التجارية  واملكاتب  والدكاكني  املحاّلت  وعلى  اأعللاله  املللذكللورة  واملللواكللب 
الأ�شواق واملطّلة على ال�شوارع املهمة والرئي�شية يف مدينة قم املقد�شة بالأخ�ّس 

.اأطراف املرقد الطاهر لكرمية اأهل البيت ال�شيدة فاطمة املع�شومة

ر�ضول  �ضبط  االأطهار,  الك�ضاء  اأ�ضحاب  خام�س  موالنا  �ا�ضت�ضهاد  اخلالدة,  عا�ضوراء  �ذكرى  احلرام,  حمّرم  �ضهر  حلول  مبنا�ضبة 
اهلل, االإمام احل�ضني, �اأهل بيته االأطهار �اأ�ضحابه االأخيار, اأقيمت املاآمت �جمال�س احلزن �العزاء يف اأرجاء املعمورة 

تعظيما ل�ضعائر اهلل:

نفحات خبرية
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ح�ضينية الر�ضول االأعظم بالكويت
العزاء  جمال�س  الكويت،  دولللة  يف   الأعظم الر�شول  ح�شينية  اأحيت 
احل�شيني، بح�شور العلماء والف�شالء وجمع من املوؤمنني واملوالني لأهل البيت 
ال�شريازي،  اأحمد  ال�شيد  وامل�شلمني  الإ�شالم  كان منهم حّجة   ،الأطهار

و�شيوف من العراق والبحرين. وكان الربنامج كالتايل:
مرا�شم عزاء الزجنيل ع�شرًا، و جمل�س العزاء لياًل، وكان اخلطيب الدكتور 
ال�شيخ حممد جمعة، مب�شاركة الرادود جمعة حامد، وحيدر العطار، وال�شبل 

ال�شيد حممد باقر العلوي.

اإحياء ال�ضعائر احل�ضينية يف �ا�ضنطن
اأقام مركز الإمام علّي يف العا�شمة الأمريكية وا�شنطن، مرا�شم العزاء 
احل�شيني، بح�شور وم�شاركة جمع غفري من امل�شلمني وامل�شلمات من اأتباع اأهل 
اأهل العامة، ومن غري امل�شلمني كامل�شيحيني والأمريكيني،  البيت، ومن 
والبحرانة،  وال�شعودية،  والإيللرانلليللة،  العراقية،  اجلللاللليللات:  خمتلف  ومللن 

وامل�شرية، والأفغانية، والهندية، والباك�شتانية، والأمريكية. وكانت الفقرات:
ال�شالم،  قاعة  للرجال يف  العربية  باللغة  العزاء احل�شيني  اإقامة جمال�س 
زيارة  بقراءة  تبداأ  املجال�س  وكانت   ،الزهراء ال�شيدة  قاعة  وللن�شاء يف 
الأ�شدي،  حممد  اأبللو  ال�شيخ  لف�شيلة  حما�شرة  وبعدها  ال�شريفة،  عا�شوراء 
املجال�س  كانت  وبعدها  الالمي.  عامر  اللللرادود  مب�شاركة  اللطم  وجمال�س 

اخلا�شة بالن�شاء.

والن�شاء يف  للرجال  الفار�شية  باللغة  العزاء احل�شيني  اإقامة جمال�س   
قاعة الإمام الر�شا، وبعدها حما�شرة للدكتور ال�شيد ح�شن اأخالق، 

اللطم مب�شاركة عدد  ال�شيخ مّكي احلائري، وجمال�س عزاء  حجة ال�شالم 
من الرواديد.

باللغة  اللطم(  وعللزاء  )حما�شرات  احل�شيني  الللعللزاء  جمال�س  اإقللامللة 
الأوردية، يف قاعة الر�شول، وكان اخلطيب حّجة الإ�شالم نقوي القادم 

من كندا.
الإمللام  قاعة  يف  الإجنليزية  باللغة  احل�شيني  الللعللزاء  جمال�س  اإقللامللة 

الر�شا وقاعة الر�شول، مع عزاء اللطم باللغة الإجنليزية.
 اإقامة �شعرية التطبري �شباح يوم العا�شر، قراءة مقتل الإمام احل�شني
اإقامة  م�شرحية،  عر�س  وبللالأورديللة،  وبالفار�شية  العربية  باللغات:  وذلك 
موكب �شبيه رجوع جواد الإمام احل�شني اإىل املخّيم احل�شيني. وفعاليات 

وخدمات متعددة اأخرى.

احل�ضينية الكربالئية بطهران
ال�شعائر  طللهللران،  الإيللرانلليللة  العا�شمة  يف  الكربالئية  احل�شينية  اأحيت 
احل�شينية املقّد�شة، باإقامة مرا�شم وجمال�س العزاء احل�شيني، وكان اخلطيب 
املال  احل�شينيني:  الرادودين  ومب�شاركة  رفعتي،  ال�شيخ جعفر  ال�شالم  حجة 
حممد ف�شويل، واملال م�شكيني. وت�شمّنت املرا�شم احل�شينية: عزاء اللطم، 

عزاء الزجنيل، مواكب الت�شابيه، عزاء رك�شة طويريج، عزاء ليلة الوح�شة.

ح�شينية الر�شول الأعظم  - الكويت

مركز المام علي  -وا�شنطن

احل�شينية الكربالئية  - طهران

مكتب املرجع ال�شريازي  - قم املقد�شة

نفحات خبرية
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موكب �ضيعة علّي يف اأملانيا 
اأحيا املوؤمنون يف موكب �شيعة علّي يف اأملانيا - مبدينة اإ�شن - ال�شعائر 
احل�شينية،بح�شور جمع من املوؤمنني واجلاليات الإ�شالمية العراقية واللبنانية 
والرتكية والإيرانية، حيث ارتقى املنربحجة ال�شالم ال�شيخ جالل معا�س،كانت 
بعنوان:)�شل�شلة بحوث عن دور ال�شعائر احل�شينية املباركة يف بالد الغرب..

وكيفية مواجهة التحّديات العقائدية والجتماعية والأخالقية والنف�شية التي 
يعانيها املوؤمنون يف بالد الغرب(.

احل�ضينية الكربالئية ب�ضرياز 
اأقامت احل�شينية الكربالئية يف مدينة �شرياز مرا�شم العزاء احل�شيني حيث 
كانت تبداأ بتالوة معطرة من اآي الذكر احلكيم، وبعدها قراءة زيارة عا�شوراء 
 ،املقّد�شة، وحما�شرات حتت عنوان: معرفة وعظمة مقام الإمام احل�شني
موكب �شبيه و�شول قافلة الإمام احل�شني اإىل كربالء، موكب �شبيه �شيدنا 
القا�شم، موكب �شبيه الطفل الر�شيع مولنا علّي الأ�شغر، عزاء يوم 

عا�شوراء، عزاء حرق اخليام.

ح�ضينية �ضيد ال�ضهداء j ببري�ت 
بريوت،  اللبنانية  العا�شمة  يف   ال�شهداء �شيد  ح�شينية  اأحيت 
جمال�س العزاء احل�شيني ح�شره العلماء والف�شالء وجمع غفري من 

املوؤمنني واملوالني لآل بيت الر�شول الأعظم وعليهم.
ارتقى املنرب احل�شيني ال�شريف حجة ال�شالم ال�شيخ عبداحل�شن 

الأ�شدي القادم من الدمنارك، و�شارك باإقامة عزاء اللطم وقراءة الق�شائد 
احلزينة يف م�شائب اأهل البيت الرادود حممد معتمدي القادم من اإيران.

هذا، وتخّلل هذه املجال�س احل�شينية تقدمي الفعاليات التالية:
اإقامة ولئم واإطعام كّل ليلة، عمل الت�شابيه والتماثيل للتقريب والّتو�شيح، 
اإحياء �شعرية التطبري، اإحياء �شعرية عزاء الزجنيل وال�شال�شل، عمل امل�شعل 
يف  الدينّية  املحا�شرات  توزيع   ،القا�شم �شيدنا  قّبة  عمل  احل�شينّي، 

الكا�شيت وال�شيديات وتوزيع الكتب.

املجال�س احل�ضينية � ب�ضدين اال�ضرتالية
وكال�شنوات  الأ�شرتالية،  �شدين  مبدينة   الأكرم النبي  ح�شينية  اأقامت 
ال�شابقة، جمال�س العزاء احل�شيني ملدة ع�شر ليايل، وارتقى املنرب احل�شيني 
جمل�شه  وكللان  العاملي،  فهد  علي  ال�شيخ  وامل�شلمني  ال�شالم  حجة  ال�شريف 
جمل�شه  وكللان  الأمللريي،  ح�شني  ال�شيخ  ال�شالم  حجة  و  الإجنليزية،  باللغة 
باللغة العربية، و�شارك يف اإلقاء الق�شائد ال�شجية واإقامة عزاء اللطم الرادود 

احل�شيني املال همام الكربالئي واملال كرار الكويف.

احل�ضينية الكربالئية باالأهواز 
اأحيت احل�شينية الكربالئية يف مدينة الأهواز ال�شعائر احل�شينية، باإقامة 
العلماء  املرا�شم  هذه  ح�شر  احل�شينية،  واملجال�س  احل�شيني  العزاء  مرا�شم 
واآللله  الكرمي  للنبي  واملحّبني  املوؤمنني  من  وجمع  العلمية،  احلللوزة  وف�شالء 
الأطهار، كانت جمال�س هذه احل�شينية باللغتني العربية لف�شيلة اخلطيب  

ح�شينية �شيد ال�شهداء j- بريوتموكب �شيعة علي j -املانيا

ح�شينية النبي الكرم - �شيدين احل�شينية الكربالئية - �شرياز

نفحات خبرية
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ال�شيخ جهرمي، وف�شيلة اخلطيب ال�شيخ الباوي، وبالفار�شية لف�شيلة اخلطيب 
ال�شيخ بورهادي، كما مت قراءة الق�شائد احل�شينية واإقامة عزاء اللطم.

 جمال�س موؤ�ض�ضة االإمام ال�ضادق بالدمنارك
اأقامت موؤ�ش�شة الإمام ال�شادق يف كوبنهاجن الدمناركية برناجمها 
املحّبني  من  جمع  بح�شور  املقّد�شة،  احل�شينية  ال�شعائر  اإحياء  يف  ال�شنوي 

واملوالني لأهل البيت الأطهار، وكانت فقرات الربنامج كالتايل:
ال�شريفة،  زيارة عا�شوراء  وقراءة  الكرمي،  القراآن  اآيات معطرة من  تالوة 
كلمة باللغة الدمناركية لالأ�شتاذ عالء النقا�س، جمل�س ح�شيني للخطيب ال�شيخ 
الدكتور حممد عبداحل�شني كرم، مراثي للرادود احل�شيني منتظر ال�شاعدي، 

اإ�شافة اإىل فقرات اخرى من ال�شعائر احل�شينية املقّد�شة.

موكب الفداء �الت�ضحية الأهايل كربالء بقم 
اأهايل كربالء املقيمون مبدينة قم املقد�شة مب�شاركة عدد كبري من  اأقام 
حمرم  من  العا�شر  ليلة  خرجوا  حيث  )الللفللداء(،  موكب  الإيرانيني  الإخللوة 
احلرام اإىل �شوارع مدينة قم املقد�شة وهم يرتدون الأكفان ويهتفون: »حيدر، 
�شور  فر�شموا  عليهما،  و�شالمه  اهلل  �شلوات  واح�شني«  و»واح�شني،  حيدر« 
ال�شتعداد للت�شحية التي حتّلى بها اأهل بيت الإمام واأ�شحابه يف �شحراء 
كربالء املقد�شة ليلة العا�شر من املحرم عام 61 للهجرة ال�شريفة واأحيوها يف 

قلوب ال�شيعة واملحّبني.
ال�شحن  فيه يف  امل�شاركون  املدينة ح�شر  �شوارع  املوكب يف  اأن طاف  بعد 

ال�شريف ملرقد مولتنا ال�شيدة فاطمة املع�شومة واأقاموا العزاء موا�شاة 
املفّدى  ملولنا  تعازيهم  وقّدموا   ال�شهداء �شيد  الإمللام  جّدها  مل�شائب 

.الإمام املهدي املوعود
حجة  وا�شتقبلهم   ،ال�شريازي املرجع  بيت  يف  ذلك  بعد  ح�شروا  ثم 

ال�شالم وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي، واأقاموا جمل�شًا للعزاء.

مواكب الت�ضابيه الأهايل كربالء مبدينة قم
ال�شبابية(   احل�شني يالثارات  )هيئة  اأع�شاء  ال�شباب  من  جمع  قام 
باإقامة موكب �شبيه  و)هيئة �شباب علي الأكرب( يف مدينة قم املقد�شة 
مولنا  �شبيه  وموكب  كربالء،  اإىل   احل�شني الإمللام  مولنا  قافلة  و�شول 
قمر بني ها�شم العبا�س، ومولنا القا�شم بن احل�شن،ومولنا علّي 

.الأكرب
  ،املع�شومة فاطمة  ملولتنا  الطاهر  املرقد  �شوب  املواكب  انطلقت 
وختموا م�شرياتهم يف بيت �شماحة املرجع ال�شريازي، وكان يف ا�شتقبالهم 
حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي، واأقاموا فيه جمال�س العزاء.

املجال�س احل�ضينية يف بلجيكا
اأحيت ح�شينية الزهراء يف مدينة انتويربن يف بلجيكا، جمال�س 
العزاء احل�شيني، بح�شور جمع غفري من املوؤمنني واملوؤمنات واملوالني 
القراآن  من  اآيللات  تللالوة  فقراتها  وكانت   ،الأطهار البيت  لأهللل 
الكرمي، وقراءة زيارة عا�شوراء ال�شريفة، بعدها ارتقى املنرب اخلطيب 

احل�شينية الكربالئيه- اهواز

h موكب الفداء والت�شحية يف حرم ال�شيدة املع�شومة

موؤ�ش�شة المام ال�شادق - دمنارك

 بيت املرجع ال�شريازي

نفحات خبرية
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حّجة الإ�شالم ال�شيخ عبدالأمري اخلفاجي، كما �شارك عدد من الرواديد 
وكيل  وزار  ال�شعراء،  من  لعدد  ق�شائد  و  اللطميات.  بقراءة  احل�شينيني 
�شماحة املرجع ال�شريازي حّجة الإ�شالم ال�شيخ جالل معا�س احل�شينية 

واأبلغ احل�شور حتيات ودعوات �شماحته.

ح�ضينية دار احل�ضني  مبدينة يزد
اأحيت ح�شينية دار احل�شني يف مدينة يزد الإيرانية، ذكرى عا�شوراء، 
باإحياء وتعظيم ال�شعائر احل�شينية املقّد�شة، بح�شور جمع غفري من املوؤمنني 

واملوالني لآل بيت النبّوة الأطهار. وت�شّمنت املرا�شم الفقرات التالية:
اإقامة جمال�س العزاء احل�شيني يف الأيللام الع�شرة الأوىل من �شهر حمّرم، 
اإقامة عزاء اللطم، اإقامة موكب �شبيه �شيدنا القا�شم، اأقامة عزاء امل�شي 
على النار، اإقامة عزاء حرق اخليام يف ظهر عا�شوراء، وبعدها عزاء طويريج 
املعروف برك�شة طويريج، �شوب ح�شينية دار احل�شني، يف يوم الثالث ع�شر 
من حمّرم الذي ي�شادف ثالث ا�شت�شهاد مولنا الإمام احل�شني، و اجتمعت 
املواكب والهيئات احل�شينية لأهايل كربالء يف احل�شينية، واأقاموا موكب بني ا�شد.

العزاء احل�ضيني ب�ضوي�ضرا 
يف   البيت اأهلللل  خلدمة    املللهللدّي  الإملللام  ُح�شينية  اأحلليللت 
مدينة زيوريخ ب�شوي�شرا برناجمًا ُح�شينيًا، ت�شّمن جمل�س عزاء الإمام 
اآيات من الذكر احلكيم، قراءة  احل�شني، وكانت فقراته: تالوة 
ال�شيد  الدينية: حلجة ال�شالم  ال�شريفة، املحا�شرة  زيارة عا�شوراء 

عبا�س املو�شوي، عزاء اللطم والق�شائد احُل�شينية.

احل�ضينية الكربالئية بنجف اآباد
اآباد الإيرانية، الليايل الع�شر  اأحيت احل�شينية الكربالئية يف مدينة جنف 
الأوىل من �شهر حمّرم احلرام 1433 للهجرة، باإقامة جمال�س العزاء احل�شيني، 
وكان اخلطيب حجة ال�شالم ال�شيخ جمتبى �شريفي و حجة ال�شالم ال�شيخ عامر 
با�شا زاده، ومب�شاركة عدد من الرواديد احل�شينيني، كما اأقامت عزاء �شبيه �شيدنا 

القا�شم، وعزاء حرق اخليام، وعزاء ظهر عا�شوراء، وجمل�س عزاء خا�س.

حوزة الزهراء الن�ضوية 
العزاء  جمال�س  الن�شوية،  العلمية   الزهراء ال�شيدة  حللوزة  اأقللامللت 
احل�شيني يف ح�شينية دار احل�شني مبدينة قم املقّد�شة، من غّرة �شهر 
حمّرم احلرام 1433 للهجرة، اإىل نهاية �شهر �شفر املظّفر، بح�شور جمع غفري 
من طالبات احلوزة واملوؤمنات، ت�شّمنت حما�شرات حول الأهداف احل�شينية.

ح�شينية الزهراءh- بلجيكا

ح�شينية داراحل�شني j- يزد

ح�شينية الإمام املهدي  - زيوريخ

احل�شينية الكربالئية - جنف اآباد

ح�شينية داراحل�شني j - قم املقد�شة

نفحات خبرية

ذوالقعدة 1432 هل - جمادى الآخرة 1433 هل42



جمال�س العزاء يف ح�ضينية عا�ضور بالكويت
اأقيمت جمال�س العزاء احل�شيني يف ح�شينية عا�شور يف الكويت يف الأيام 
الع�شرة الأوىل من �شهر حمّرم، بح�شور العلماء والف�شالء، وجمع من املوؤمنني 
واملحّبني لآل الر�شول الأكرم، و ارتقى املنرب احل�شيني ال�شريف يف هذه 
املجال�س حجة ال�شالم ال�شيخ عبدالر�شا معا�س، و�شارك الرادود علي مهدي 

بقراءة الق�شائد ال�شجية واإقامة عزاء اللطم.

مرّبة �ضيد ال�ضهداء اأحيت ال�ضعائر احل�ضينية يف مراكزها بالعامل
اأحيت مرّبة �شيد ال�شهداء /الكويت، ال�شعائر احل�شينية املقّد�شة يف 

كافة مراكزها بالعامل، وقامت بدعم املجال�س واملواكب والهيئات احل�شينية، 
ويف جمال اإطعام الطعام، وتنظيم امل�شريات يف كافة مراكزها، العراق، اإيران، 

اأفغان�شتان، �شوريا، �شرق اأفريقيا، �شرق اآ�شيا، تركيا.

ح�شينية عا�شور - الكويت

احل�شينية الكربالئية - م�شهد

ح�شينية ان�شار احل�شنيj - طهران

موكب طلبة العلوم الدينية  - كربالء املقد�شة

من املجال�س احل�شينية يف الفليبني

احل�شينية الكربالئية - ا�شفهان

احل�شينية الكربالئية - كا�شان

ح�شينية الر�شول الأعظم - لندن

نفحات خبرية
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يف م�شاء يوم الثالثاء املوافق للعا�شر من �شهر حمّرم احلرام 1433 للهجرة 
 ،)ليلة احلادي ع�شر( التي ت�شّمى بل)ليلة الوح�شة والغربة على اأهل البيت(
وكال�شنوات ال�شابقة، األقى املرجع الديني �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق 
وال�شعائر احل�شينيتني  الق�شية  قّيمة حول  كلمة مهّمة   ال�شريازي احل�شيني 
املقّد�شتني، باملئات من املعّزين، وذلك يف بيته املكّرم مبدينة قم املقد�شة، قال فيها:

ملولنا  ال�شامخ  املقام  اإىل   الإمللام احل�شني عا�شوراء  بذكرى  تعازّي  اأرفللع 
الإمام بقّية اهلل، حيث هو ويّل دم الإمام احل�شني، وهو الذي اأبقاه 
اهلل تبارك وتعاىل كي ينتقم لدم الإمام احل�شني على �شعيد الدنيا، واإّل فاإن 
النتقام لالإمام احل�شني يف الدنيا ل يعادل ف�شاعة اجلرمية الكربى التي 
ارُتكبت بحّق الإمام احل�شني. واأ�شاأل اهلل تعاىل بربكة ال�شعائر احل�شينية اأن 

.يجعلنا من القائمني بخدمة الإمام واملنتقمني معه لالإمام �شيد ال�شهداء
املوؤمنني واملوؤمنات كافة، يف كل مكان  وُاعللّزي  الإخللوة  اأيها  اأنتم  ُاعّزيكم  كما 
من الدنيا، الذين �شاركوا يف اإقامة ال�شعائر احل�شينية، �شواء يف تاأ�شي�شهم للعزاء 
احل�شيني اأواملواكب، اأو يف ح�شورهم، اأو مب�شاركاتهم املالية ونحو ذلك، واأ�شاأل اهلل 

تعاىل مبقام الإمام �شيدال�شهداء ال�شامخ اأن يتقّبل من اجلميع.
لتان حول الق�شية احل�شينية املقّد�شة،   �قال �ضماحته: هناك روايتان مف�شّ
مذكورتان يف كتاب كامل الزيارات، وهو من امل�شادر ال�شيعية املعتربة واملهمة جدًا، 

وذكرهما العالمة املجل�شي يف البحار اأي�شًا.
 الر�اية االأ�ىل هي:عن اأبي ب�شري قال: كنت عند اأبي عبداهلل )الإمام 
وقال:  وقّبله  و�شّمه  مرحبًا،  له:  فقال  ابنه  عليه  فدخل  ُاحّدثه،   )ال�شادق
حّقر اهلل من حّقركم وانتقم ممن وتركم وخذل اهلل من خذلكم ولعن اهلل من 
قتلكم وكان اهلل لكم ولّيًا وحافظًا ونا�شرًا، فقد طال بكاء الن�شاء وبكاء الأنبياء 

نظرت  اإذا  ب�شري  يااأبا  وقال:  بكى  ثم  ال�شماء،  ومالئكة  وال�شهداء  وال�شّديقني 
اإن  ب�شري  يااأبا  واإليهم.  اأبيهم  اإىل  اأتى  اأملكه مبا  ل  ما  اأتللاين  احل�شني  ولد  اإىل 
فاطمة لتبكيه وت�شهق، فتزفر جهنم زفرة لول اأن اخلزنة ي�شمعون بكاءها 
وقد ا�شتعّدوا لذلك خمافة اأن يخرج منها عنق اأو ي�شرد دخانها فيحرق اأهل الأر�س 
فيحفظونها )فيكبحونها( مادامت باكية ويزجرونها ويوثقون من اأبوابها خمافة 
على اأهل الأر�س، فال ت�شكن حتى ي�شكن �شوت فاطمة الزهراء ، واإن البحار 
تكاد اأن تنفتق فيدخل بع�شها على بع�س، وما منها قطرة اإّل بها َمَلك موّكل، فاإذا 
�شمع امللك �شوتها اأطفاأ نارها باأجنحته وحب�س بع�شها على بع�س خمافة على الدنيا 
وما فيها ومن على الأر�للس، فال تزال املالئكة م�شفقني يبكونه لبكائها ويدعون 
اهلل ويت�شّرعون اإليه ويت�شّرع اأهل العر�س ومن حوله وترتفع اأ�شوات من املالئكة 
بالتقدي�س هلل خمافة على اأهل الأر�س، ولو اأن �شوتًا من اأ�شواتهم ي�شل اإىل الأر�س 
ل�شعق اأهل الأر�س وتقّطعت اجلبال وزلزلت الأر�س باأهلها. قلت: جعلت فداك اإن 
هذا الأمر عظيم؟ قال: غريه اأعظم منه ما مل ت�شمعه. ثم قال يل: يااأبا ب�شري اأَما 
حتّب اأن تكون فيمن ُي�شعد فاطمة؟ فبكيُت حني قالها، فما قدرُت على املنطق 
وما قدرت على كالمي من البكاء. ثم قام اإىل امل�شّلى يدعو، فخرجت من عنده 
على تلك احلال فما انتفعت بطعام وما جاءين النوم واأ�شبحت �شائمًا وجاًل حتى 

اأتيته، فلما راأيته قد �شكن �شكنت وحمدت اهلل.
 �اأ��ضح �ضماحته: اإن الإمام املع�شوم هو اأ�شرف الأولني والآخرين، حتى 
النبوة.  اإّل يف  النبي  الأنبياء، عدا مولنا ر�شول اهلل، فالإمام ل يختلف عن 
والإمام لي�س ك�شائر النا�س فهو مع�شوم ومرتبط باهلل تعاىل ومعّلم الأكوان كلها 
مبا فيهم املالئكة والأنبياء، فاإذا تاأمّل الإمام وبكى اأو تغرّي حاله فاإن ذلك ل يكون 
لأمر عاطفي بل لأمر عظيم واأعظم. فتغرّي حالة الإمام ال�شادق وتاأمّله كما يف 

املرجع ال�ضريازي يف كلمته ليلة 11 حمرم:
)املحاربون لل�ضعائر احل�ضينية تع�ضاء �جمانني, بل اأ�ضواأ(
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.الرواية املذكورة كان �شببه لتاأمّل مولتنا الزهراء
 :بنّي �ضماحته معنى كلمة )ت�ضهق( يف قول االإمام ال�ضادق� 
)اإن فاطمة لتبكيه وت�شهق( وقال: لقد قال القراآن الكرمي عن جهّنم باأن لها 
�شهيق وزفري،وبالن�شبة لالإن�شان هو اأنه اإذا اأ�شابته م�شيبة وتاأمّل لها وتوّجع فاإنه 
لي�شتطيع اأن يتنّف�س ب�شكل طبيعي، اأي يتنّف�س تنّف�شًا عميقًا، وهو التنّف�س املمتّد 
الذي ي�شبقه حالة من حب�س التنّف�س ملّدة وي�شاحبه التاأمّل والتوّجع. وقال اأهل اللغة 

باأن ال�شهيق هو الأنني ال�شديد املرتفع جّدًا. وخروج هذا التنّف�س ي�شّمى زفريًا. 
اإن رجال الدين واأهل العلم يعلمون اأن اجلملة الفعلية تدّل على الدوام، بالأخ�س 
اإذا كان فعلها م�شارعًا. وعليه فاإن عبارة: )اإن فاطمة لتبكيه وت�شهق( تعني 
اأن مولتنا الزهراء ت�شهق وتتاأمّل دائمًا مل�شيبة عا�شوراء.و�شهقتها وتاأمّلها 
يوؤّثران على الأكوان كّلها وما فيها �شوى اهلل تعاىل. ومن املوجودات التي تتاأثر بتاأمّل 
الزهراء هي جهنم، فتثور وي�شتّد نارها، ولول اأن املالئكة املوّكلني على جهنم 

.ي�شّدون اأبوابها لأحرقت الأر�س، وذلك غ�شبًا لغ�شب مولتنا الزهراء
اأن عا�شوراء ل  يعني   الزهراء ت�شهق مولتنا  اإن   �عّقب �ضماحته: 
تنتهي اأبدًا، حتى يف ع�شر ظهور مولنا الإمام املهدي، وحتى يف يوم القيامة 

د للخالئق.  فاإن عا�شوراء تتج�شَّ
اأبللدًا،  اإن عا�شوراء ل ميكن جربها، ودم الإمللام احل�شني ل ميكن جربه 
الإمللام  دم  كّل قطرة من قطرات  ذّرة من  كّل  قيمة  يعلم  الللذي  هو  تعاىل  فاهلل 
يف  نكون  وتعظيمها،  احل�شينية  لل�شعائر  باإقامتنا  واأنتم  ونحن   .احل�شني
الواقع نحن امل�شتفيدين، حيث نبغي بذلك علّو الدرجات، ولكي نزداد قربًا اإىل 
اهلل تعاىل واإىل اأهل البيت واأن ت�شملنا رعايتهم ودعاءهم، واإّل فاإّن اأيَّ �شيء 
واأيَّ عمل،مهما كربوعظم،فاإنه ل يجرب دم الإمام احل�شني اأبدًا،كما �شّرحت 

بذلك الروايات ال�شريفة.
وقبل اأن يذكر �شماحته الرواية ال�شريفة الثانية التي تذكر املظامل التي يتعّر�س 
قبل  قال:   ،الإمللام احل�شني زّوار  بالأخ�ّس  لل�شعائر احل�شينية،  املحيون  لها 

وكان  الها�شمي،  يا�شني  العراق  يف  الللوزراء  لرئا�شة  ت�شّدى  �شنة  ثمانني  قرابة 
ت�شّديه معا�شرًا لت�شّدي البهلوي الأول )ر�شا �شاه( للحكم يف اإيران. وقد حكم 
الأخري ايران حوايل 19 �شنة، وقام يف اخلم�س الأخرية منها مبحاربة ال�شعائر 
احل�شينية،فمنع اإقامة جمال�س العزاء،وحب�س اخلطباء و�شربهم وغّرمهم غرامات 
مالية، وكذلك �شرب وغّرم امل�شاركني يف العزاء واملجال�س احل�شينية. ولكني ما 
�شمعت ومل اأ�شمع عن البهلوي الأول اأنه اأهان الفقهاء والعلماء يف الإذاعة وغريها. 
وهذا ما فعله يا�شني الها�شمي الذي كان اأعنف من البهلوي الأول.. فقد قام يا�شني 
الها�شمي، عالوة على حماربته لل�شعائر احل�شينية، قام ببّث اأغنية عرب الإذاعة 
حوت اإهانة للعلماء، ولزلت اأتذّكر معظم تلك الكلمات املهينة. فقام حينها ال�شيد 
كال�شيخ  العلماء  باقي  مع  قام  وكفاءته،  لدرايته   ،الأ�شفهاين اأبواحل�شن 
اأّدى ذلك اإىل �شّد حماولت  النائيني بحماية ال�شيعة والدفاع عنهم مما 

الها�شمي واإف�شالها.
يف ايران اأي�شًا قام كبار العلماء كاملرحوم ال�شيخ عبدالكرمي احلائري وال�شيد 
ح�شني القمي قّد�س �شّرهما بحماية الإ�شالم وال�شعائر احل�شينية والدفاع عنها 
اإىل  ذلك  ب�شبب  النا�س  من  الكثري  وتعّر�س  الأول،  البهلوي  ملحاولت  والت�شّدي 

ال�شجن والقتل.
لكن رغم كل تلك املحاولت يف حماربة وعرقلة ال�شعائر احل�شينية نرى وجند 
اليوم اأن العزاء احل�شيني قد انت�شر يف الدنيا كلها. فالبهلوي الأول ويا�شني الها�شمي 
واأمثالهما ظنوا اأنهم يقدرون على عرقلة ال�شعائر احل�شينية ومنعها، ولكنهم خابوا 
وف�شلوا، فلو كان باإمكانهم اليوم اأن ُيخرجوا روؤ�شهم من قبورهم ويروا ات�شاع العزاء 

احل�شيني لراأوا خيبتهم وخ�شرانهم وف�شل حماولتهم.
واأّكد �شماحته بقوله: اإن البهلوي الأول ويا�شني الها�شمي ومن تبعهم ويتبعهم يف 
حماربة ال�شعائر احل�شينية، هوؤلء يف الواقع هم تع�شاء بل ل عقل لهم وجمانني، 

بل اأ�شَواأ من املجنون.
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 �حول ما ت�ضّمنته الر�اية الثانية قال املرجع ال�ضريازي: جاء يف 
هذه الرواية ال�شريفة وموردها هي زيارة الإمام احل�شني: عن اأبي عبداهلل 
)الإمام ال�شادق (يف حديث طويل اأنه: اأتاه رجل فقال له: ياابن ر�شول اهلل 
هل ُيزار والدك )اأي الإمام احل�شني(؟ قال: فقال: نعم. قال: فما ملن اأتاه؟ 
قال: اجلّنة.... وقال: قلت: فما ملن ُقتل عنده، جار عليه �شلطان فقتله؟ قال: اأول 
قطرة من دمه ُيغفر له بها كل خطيئة وتغ�شل طينته التي خلق منها املالئكة حتى 
تخل�س كما خل�شت الأنبياء املخل�شني ويذهب عنها ما كان خالطها من اأجنا�س 
طني اأهل الكفر، ويغ�شل قلبه وي�شرح �شدره وميالأ اإميانًا فيلقى اهلل وهو خمل�س 
من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب، ويكتب له �شفاعة يف اأهل بيته واألف من اإخوانه، 
وتوىل ال�شالة عليه املالئكة مع جربئيل وملك املوت، ويوؤتى بكفنه وحنوطه من 

ع قربه عليه، ويو�شع  اجلنة، ويو�شَّ
له  ويفتح  قللربه،  يف  م�شابيح  للله 
املالئكة  وتاأتيه  اجلنة،  من  بللاب 
بعد  ويرفع  اجلنة،  من  بالطرف 
حظرية  اإىل  يللومللًا  ع�شر  ثمانية 
القد�س، فال يزال فيها مع اأولياء 
ل  التي  النفخة  ت�شيبه  حتى  اهلل 
النفخة  كانت  فللاإذا  �شيئًا،  تبقي 
اأول  الثانية وخللرج من قللربه كللان 
 ملللن يلل�للشللافللحلله ر�لللشلللول اهلل
والأو�شياء   ،املوؤمنني واأمللري 
الزمنا،  للله  ويللقللولللون  ويب�ّشرونه 
في�شرب  احلو�س  على  ويقيمونه 
اأحللّب. قلت: فما  منه وي�شقي من 
ملن ُحب�س يف اإتيانه؟ قال: له بكل 
يوم  اإىل  فرحة  ويغتم  ُيحب�س  يوم 
احلب�س  بعد  �شرب  فاإن  القيامة. 
بللكللل �شربة  للله  كلللان  اإتلليللانلله  يف 
حوراء، وبكل وجع يدخل على بدنه 
األف األف ح�شنة، وميحى بها عنه 

 األف األف �شيئة، ويرفع له بها األف األف درجة، ويكون من حمّدثي ر�شول اهلل
حتى يفرغ من احل�شاب في�شافحه حملة العر�س ويقال له �شل ما اأحببت، ويوؤتى 
�شاربه للح�شاب فال ي�شاأل عن �شي ء ول يحت�شب ب�شي ء ويوؤخذ ب�شبعيه حتى ينتهي 
به اإىل َمَلك يحبوه ويتحفه ب�شربة من احلميم و�شربة من الغ�شلني ويو�شع على مقال 
)جمع مقالة( يف النار فيقال له: ذق مبا قّدمت يداك، فيما اآتيت اإىل هذا الذي 
�شربته �شببًا اإىل وفد اهلل ووفد ر�شوله، ويوؤتى بامل�شروب اإىل باب جهنم ويقال له: 
انظر اإىل �شاربك واإىل ما قد لقي، فهل �شفيت �شدرك وقد اقُت�ّس لك منه؟ فيقول 

احلمد هلل الذي انت�شر يل ولولد ر�شوله منه.

 �اأ��ضح �ضماحته:اإن من يتعّر�س للحب�س وال�شجن يومًا واحدًا يف �شبيل 
الإمللام احل�شني فله اأجر كبري، وكلما طال بقاوؤه يف ال�شجن، وكلما تعّر�س 
لالأذى والتعذيب، ازداد اأجره، لأن الذي يقوم بخدمة الق�شية احل�شينية املقّد�شة 
يقوم يف الواقع باإدخال ال�شرور على قلب مولتنا الزهراء واإ�شعادها، كما بنّي 
ذلك الإمام ال�شادق لأبي ب�شري بقوله: اأما حتب اأن تكون فيمن ي�شعد 

فاطمة؟
بل اإن خدمة الق�شية احل�شينية ُت�شعد كل املع�شومني الأربعة ع�شر، من ر�شول 

.اإىل مولنا الإمام املهدي اهلل
 ��ضّدد �ضماحته بقوله: اإن الالمبالة جتاه ال�شعائر احل�شينية وجتاه كل 
ما يرتبط بالإمام احل�شني، ل معنى لها. فلذا يجب علينا اأن نقوم بخدمة 
وتعظيمها  احل�شينية  الق�شية 
ونقدر  مللا منلك  بللكللّل  واإحلليللائللهللا 
عللللليلله، فللالللالمللبللالة واخلللللذلن، 
مهما كان نوعهما، توجبان اللعنة 

على اأ�شحابهما.
احل�شينيني  املعّزين  على  كما 
وعلى املقيمني لل�شعائر احل�شينية 
اأن يعلموا جّيدًا باأنهم اإذا حلقهم 
�شُيثابون عليه، مهما  فاإنهم  ظلم 
كان  و�شواء  الظلم،  هذا  نوع  كان 
اأو  اأمية  هذا الظلم من ظلم بني 
بني العبا�س اأو يا�شني الها�شمي اأو 

غريه من احلّكام.
الأذى  ُيلللللحللقللون  اللللذيلللن  اإّن 
يف  احل�شينية  لل�شعائر  باملقيمني 
يف  اأذاهللم  وبال  �شينالون  الدنيا، 
نار جهنم. كما ذكر ذلك الإمام 
ال�شادق يف الرواية ال�شريفة 
الثانية، وكما �شّرح القراآن الكرمي 
بقوله عّز من قائل: )ياأتيه املوت 

من كل جانب وما هو مبّيت(.
ال�ضعائر  اإقامة  طريق  يف  ال�ضعوبات  بتحّمل  �ضماحته  �اأ��ضى   
احل�ضينية �قال: اإن مولنا ر�شول اهلل تعّر�س لأذى كثري من قبل امل�شركني 
والكّفار، ومنها اأنهم كانوا يلقون ماء اأفواههم على وجهه الطاهر، لكنه �شرب 
على ذلك وحتّمله. فيجب علينا اأن نقتدي بر�شول اهلل كما اأمرنا اهلل تعاىل 
حيث قال: )ولكم يف ر�شول اهلل ُا�شوة ح�شنة(.فعلينا اأن نقيم ال�شعائر احل�شينية 

واأن ن�شرب ونتحّمل ال�شعوبات التي تواجهنا يف �شبيلها.
اإذن يجب علينا اأن ل ن�شت�شلم واأن ل نن�شحب من خدمتنا لل�شعائر احل�شينية 

�شماحة املرجع ال�شريازي حافيا يوم عا�شوراء
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اإذا واجهتنا اأدنى �شعوبة اأو اأذى. واأنا اأوّكد على اجلميع، باخل�شو�س ال�شباب، 
اإن مل يكن لديهم ا�شتطاعة مالية يقّدمونها يف �شبيل الق�شية احل�شينية املقد�ّشة، 
ال�شعائر  واإحلليللاء  احل�شينية  املجال�س  لإقامة  وجوههم  مللاء  ويقّدموا  فلريهنوا 

احل�شينية املقّد�شة.
 �اأعرب �ضماحته عن تاأمّله بقوله: اإن عزاء طويريج املعروف بل)رك�شة 
طويريج( وكما نقل املرحوم العاّلمة ال�شيد بحرالعلوم ي�شارك فيه مولنا 
الف�شائية كيف  القنوات  اإىل  انظروا  ولكن   ،والزمان الع�شر  الإمام �شاحب 
تت�شّرف جتاه هذا احلدث الكبري؟هذه القنوات تقوم تعّمدًا بعدم بّث حتى ثوان 
معدودة عن هذا العزاء املهّم. يف حني اإذا تنازع ب�شعة اأ�شخا�س يف مكان ما من 
الدنيا، اأو ُاجريت م�شابقة كرة القدم، تقوم هذه القنوات ببّث ذلك النزاع اأو تلك 

امل�شابقة بحر�س وولع �شديدين. 
 �عّقب �ضماحته بقوله: ل �شكَّ اأن اأيَّ �شخ�س واأّية جماعة واأّيَ نظام 
يعادي ال�شعائر احل�شينية اأو يّتخذ موقف الالمبالة جتاهها، ل�شك باأنهم �شينزون 
وُين�َشون. واأما ال�شعائر احل�شينية فاإنها تزداد يومًا بعد يوم وتنت�شر اأكرث واأكرث، 
كما ح�شل يف الأزمان ال�شالفة من بعد �شلطة الطواغيت من الأمويني والعبا�شيني، 

ثابتة  حقيقة  وهلللذه  و�للشللدام.  والللبللهلللللوي 
هللارون  اأمللثللال  الطغاة  فللاأولللئللك  للجميع. 
واملتوّكل والبهلوي ويا�شني الها�شمي و�شدام 
هم الآن رهائن ما اقرتفوه، فهم يف عذاب 
لل�شعائر  عللداوتللهللم  جلللّراء  وعظيم  األلليللم 
الق�شية  واأمللا  لها،  وحماربتهم  احل�شينية 

احل�شينية فهي حّية وخالدة.
ذك��ر  اإىل  �ضماحته  �ت��ط��ّرق   
من����وذج م��ن حم����ا�الت �مم��ار���ض��ات 
�عدا�تهم  حماربتهم  يف  االأع���داء 

اأنه قال:  اأبي مالك الأحم�شي  الروايات عن  الأهل البيت, فقال: ذكرت 
اإىل  النا�س  املوؤمنني ودعا  باإمرة  بالكوفة فحكم وت�شّمى  ال�شاري  ال�شّحاك  خرج 
نف�شه، فاأتاه موؤمن الطاق فلما راأته ال�شراة وثبوا يف وجهه، فقال لهم: جانح. قال: 
فاأتي به �شاحبهم فقال له موؤمن الطاق: اأنا رجل على ب�شرية من ديني، و�شمعتك 
هذا  دخل  اإن  لأ�شحابه:  ال�شّحاك  فقال  معك.  الدخول  فاأحببت  العدل،  ت�شف 
معكم نفعكم. قال: ثم اأقبل موؤمن الطاق على ال�شّحاك فقال: مِلَ ترّباأمت من علّي 
م يف دين اهلل! قال: وكل من  بن اأبي طالب وا�شتحللتم قتله وقتاله؟ قال: لأنه حكَّ
م يف دين اهلل ا�شتحللتم قتله وقتاله والرباءة منه؟ قال: نعم. قال: فاأخربين عن  حكَّ
الدين الذي جئت اأناظرك عليه لأدخل معك فيه اإن غلبت حّجتي حجتك اأو حّجتك 
حّجتي من يوقف املخطئ على خطائه ويحكم للم�شيب ب�شوابه، فال بد لنا من 
اإن�شان يحكم بيننا. قال: فاأ�شار ال�شّحاك اإىل رجل من اأ�شحابه، فقال: هذا احلكم 
بيننا فهو عامل بالدين. قال: وقد حكمت هذا يف الدين الذي جئت اأناظرك فيه؟ 
قال: نعم. فاأقبل موؤمن الطاق على اأ�شحابه فقال: اإن هذا �شاحبكم قد حّكم يف 

دين اهلل، ف�شاأنكم به. ف�شربوا ال�شّحاك باأ�شيافهم حتى �شكت.

 جدير بالذكر، اأن معاداة اأهل البيت بالأخ�س املعاداة لالإمام اأمري املوؤمنني
ت يف كل الع�شور التي حكم فيها بنو امية وبنو العبا�س، حتى اأن النا�س كانوا  ا�شتمرَّ
يواجهون عقوبة ال�شجن والقتل اإذا �شّموا اأولدهم با�شم علي وبا�شم باقي الأئمة 
وخ�شو�شًا يف زمن الإمامني اجلواد والهادي، ولهذا ترى القليل اأو ل تكاد ترى 
 اأن اأحدًا من اأ�شحاب الأئمة كان ا�شمه علّيًا.فانظروا كم حاربوا اأهل البيت

واأتباعهم كي يق�شوا عليهم، ولكنهم مل يفلحوا وف�شلوا.
 �بنّي �ضماحته: اإن بني اأمية اأرادوا من فعلتهم يف يوم عا�شوراء اأن يق�شوا 
على اأهل البيت واأن يحّكموا على النا�س وعلى دينهم اأمثال ال�شّحاك. ومن 
امل�شّلم به، وكما ذكر الإمام،اأن الأعداء قد جتاوزوا احلّد وبالغوا يف ظلمهم 
لأهل البيت يف عا�شوراء، بحيث لو اأن ظلمهم لأهل البيت كان بو�شية من 
ر�شول اهلل ملا ا�شتطاعوا اأن يقرتفوا اأكرث واأكرب من الظلم الذي اقرتفوه يف 

عا�شوراء.
اإن  بقوله:   ال�ضريازي املرجع  اأكّد  القيّمة  كلمته  ختام  �يف   
و�شائل اإعالم الأعداء اليوم، مبختلف اأنواعها، تبذل ق�شارى طاقاتها وقدراتها 
لن�شر الثقافة الأموية وم�شاّدة ال�شعائر والق�شية احل�شينيتني املقّد�شتني اأو التقليل 
من �شاأنهما وعظمتهما، م�شتعينني يف ذلك 

بتاأييد اأ�شحاب الأفكار املنحرفة لهم.
اأيها  اأنتهم  ت�شتفيدون  ل  فلماذا  اإذن 
من   البيت لأهللل  واملللوالللون  املوؤمنون 
اإي�شال  يف  والقدرات  الإمكانات  هذه  مثل 
نداء احلق ونداء جمابهة الظلم الذي نادى 
اإي�شال  �شيدال�شهداء، ويف  الإمللام  به 

ر�شالة عا�شوراء وما اأثمرته.
التكنلوجيا  ملللن  ن�شتفيد  اأن  علينا 
اأح�شن  للجميع،  اليوم  املتي�ّشرة  اجلديدة، 
واأف�شل ا�شتفادة، يف اإي�شال ثقافة عا�شوراء اإىل الب�شرية كافة، مبختلف لغاتهم. 
وعلينا اأن ل نن�شى باأن العمل الإعالمي هو ن�شف الق�شية والن�شف الآخر واملكّمل 

لها بل والأهم هو الدفاع واحلماية.
اإذًا اإن العمل على تو�شيع رقعة اإقامة ال�شعائر احل�شينية املقّد�شة بحاجة اإىل 
كرث  كلما  �شك  فال  ال�شباب.  وباخل�شو�س  اجلميع،  قبل  من  والللدفللاع  احلماية 
املحامون واملدافعون، ازدادت ال�شعائر احل�شينية منوًا، وات�شعت رقعتها وانت�شرت 

يف الدنيا اأكرث. وهذا الأمر ل يتحقق اإّل باجلّد والهتمام.
 الزهراء فاطمة  مولتنا  ت�شعدوا  كي  كثريًا  املجال  هللذا  يف  ا�شعوا  لللذا 
وت�شعدوا باقي الأئمة املع�شومني، فاإن �شعادتكم يف الدنيا والآخللرة رهينة 
خدمتكم للق�شية احل�شينية املقد�شة. وكلما تكرثون من خدماتكم، تنالون ثوابًا 

اأكرب واأجرًا اأكرث.
والللقللدرات  الطاقات  ح�شد  يف  اجلميع  يوّفق  اأن  تعاىل  و  تبارك  اهلل  اأ�للشللاأل 

والإمكانات يف �شبيل ن�شر ال�شعائر احل�شينية املقّد�شة وتعميمها يف العامل كّله.

موالتنا ت�ضهق  اإن   
ال�ضالم عليها  الزهراء 
ع��ا���ض��وراء اأن  ي��ع��ن��ي 

 اأب������دًا  ال ت��ن��ت��ه��ي 
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بيت املرجع ال�ضريازي
مبنا�شبة الذكرى ال�شاد�شة على العدوان الآثم واجلبنان الذي تعّر�س له املرقد 
 من قبل اأعداء اهلل واأعداء ر�شوله الأعظم الطاهر لالإمامني الع�شكريني
والنا�شبني العداء لآل البيت الأطهار، الذي اأدمى قلوب املوؤمنني واملحّبني 
 ،اأقيم جمل�س العزاء يف بيت املرجع  ال�شريازي ،ملحمد واآل حممد
ال�شرقية. واملنطقة  الللعللراق  مللن  وال�شيوف  والف�شالء  العلماء  ح�شره 

حوزة الزهراء  الن�ضوية 
وبهذه املنا�شبة الأليمة اأقامت حوزة ال�شيدة الزهراء الن�شوية يف مقّرها 
وجمع  احلللوزة،  واأ�شاتذة  طالبات  بح�شور  تاأبيني  جمل�س  املقد�شة،  قم  مبدينة 
حتّدث  بعدها  احلكيم،  الذكر  اآي  من  معّطرة  بتالوة  احلفل  بداأ  املوؤمنات،  من 
حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد جعفر ال�شريازي، حول مظلومية اأهل بيت النبي 

.الكرمي

ذكرى اإ�ضت�ضهاد االإمام زين العابدين
مبنا�شبة ذكرى ا�شت�شهاد خام�س الأئمة الهداة الأطهار، مولنا زين العابدين، 
 ،و�شيد ال�شاجدين، وابن اخلريتني، الزكي الأمني، الإمام علي بن احل�شني
املقّد�شة،  قم  مبدينة   ال�شريازي املرجع  بيت  يف  العزاء  جمال�س  اأقيمت 
�شباح وع�شر اليوم اخلام�س والع�شرين من �شهر حمّرم احلرام 1433 للهجرة، 

ذكرى فاجعة �ضامراء
يف �سهر حمرم احلرام الذي هتكت فيه حرمة ر�سول اهللاإذ اأبيح فيه دم �سبطه اإلمام احل�سني قام الظاملون بتفجري املراقد الطاهرة لأئمة امل�سلمني 
اإلمام علي بن حممد الهادي واإلمام احل�سن بن علي الع�سكري يف مدينة �سامراء يف هذا اليوم. كما هدم املتوكل العبا�سي من قبل ال�سريح الطاهر 

لاإمام احل�سني يف كرباء املقد�سة وهدم التكفرييون مراقد الأئمة الأطهار يف البقيع الغرقد.

ح�شرها العلماء والف�شالء وطالب احلوزة العلمية، وجمع من الزّوار العراقيني 
ال�شرقية،  املنطقة  من  و�شيوف   ،الأعظم النبي  لآل  واملللوالللني  واملوؤمنني 
وحتّدث خطباء املنرب احل�شيني ال�شريف عن �شرية الإمام ال�شّجاد، فذكروا 
مقتطفات من مقامه ومناقبه و�شاأنه العظيم، ودوره عليه ال�شالم يف اإي�شال ر�شالة 

النه�شة احل�شينية املقّد�شة، واإ�شقاط �شلطة بني امية لعنة اهلل عليهم قاطبة.

قم املقد�ضةبيت املرجع ال�ضريازي حوزة ال�ضيدة الزهراء

بيت املرجع ال�ضريازي - قم املقد�ضة

نفحات خبرية
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بيت املرجع ال�ضريازي
مبنا�شبة ذكرى ا�شت�شهاد �شبط ر�شول اهلل وحفيده الأكرب، كرمي اأهل البيت 
 اأبي طالب اأبي حمّمد الزكي املجتبى، الإمللام احل�شن بن علّي بن  مولنا 
هذه  ح�شر   ،ال�شريازي املرجع  بيت  يف  العزاء  جمال�س  اأقيمت  اأجمعني، 
املجال�س العلماء والف�شالء وطالب احلوزة العلمية، وجمع من املحّبني واملوالني 
هذه  يف  واأمللريكللا،  واأفريقيا  العراق  من  و�شيوف   ،الأطهار الر�شول  لآل 
 ،املجال�س حتّدث اخلطباء الأفا�شل عن �شرية مولنا الإمام احل�شن املجتبى
اأحاديث ر�شول اهلل وو�شاياه يف حمّبة واتباع وطاعة  وذكروا جمموعة من 

الإمامني احل�شن واحل�شني، ولعنه ملن يوؤذيهما ويظلمهما. 

موكب �ضبيه ��ضول قافلة ال�ضبايا اإىل ال�ضام
قام جمع من ال�شباب اأع�شاء )هيئة يالثارات احل�شني( و)هيئة �شباب 
علي الأكرب( يف مدينة قم املقد�شة باإقامة موكب �شبيه �شّور و�شول قافلة 
ال�شبايا من اأهل البيت اإىل ال�شام و تخليدًا لهذه الذكرى الأليمة، متجهًا 
امل�شاعل وجوقة  وتقّدمته   ،املع�شومة فاطمة  البيت  اأهل  اإىل حرم كرمية 
املوكب  امل�شاركون يف  اأقللام  اأن  وبعد  والأبلللواق،  وال�شنوج  الطبول  اأ�شحاب  من 
املرجع  �شماحة  بيت  يف  م�شريتهم  ختموا  ال�شريف  ال�شحن  يف  العزاء  جمل�س 

ال�شريازي، واأقاموا جمل�شًا للعزاء.

موكب �ضبيه ا�ضت�ضهاد ال�ضيدة رقّية
ي�شادف اخلام�س من �شهر �شفر املظّفر ذكرى ا�شت�شهاد ال�شيدة رقّية بنت 
 ،التي ُاخذت اأ�شرية و�شبية مع اأهل البيت الأطهار ،الإمام احل�شني
من كربالء اإىل ال�شام، وذاقت األوان العذاب املرير من قبل جالوزة الأمويني 
لعنة اهلل عليهم، تخليدًا لهذه الذكرى الأليمة قام جمع من الف�شالء يف مكتب 
�شماحة املرجع ال�شريازي مبدينة قم املقّد�شة، وجمع من املوؤمنات واملوؤمنني 
واملوالني لآل الر�شول الأطهار باإقامة موكب �شبيه �شّور تلك الواقعة الأليمة، 
انطلق املوكب م�شاء مّتجهًا �شوب املرقد الطاهر ملولتنا كرمية اأهل البيت فاطمة 

املع�شومة، و�شاحبه قراءة املراثي والق�شائد ال�شجية.

موؤ�ض�ضة الر�ضول االأكرم
الثقافية، جمل�س عزاء يف مقّرها   اأقامت موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم
مبدينة قم املقد�شة، ح�شر املجل�س ال�شادة الف�شالء من مكتب �شماحة 
املرجع ال�شريازي، والف�شالء وال�شخ�شيات الثقافية والجتماعية، 
وجمع من م�شوؤويل القنوات الف�شائية واملوؤ�ش�شات الإعالمية، و�شيوف 
البيت  لأهللل  واملللوالللني  املحّبني  مللن  وجمع  والللعللراق،  اأفغان�شتان  مللن 
بعدها  ال�شريفة،  عا�شوراء  زيارة  بقراءة  املجل�س  بدء   ،الأطهار
حتّدث حجة ال�شالم ال�شيخ مهدي رفعتي، فذكر يف م�شتهّل حديثه 

.جوانب من مناقب وف�شائل مولنا الإمام احل�شن

hموكب �ضبيه ا�ضت�ضهاد ال�ضيدة رقّية

موكب �ضبيه ��ضول قافلة ال�ضبايا اإىل ال�ضام

موؤ�ض�ضة الر�ضول االأكرم

بيت املرجع ال�ضريازي
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بيت املرجع ال�ضريازي
مبنا�شبة ذكرى اأربعينية ا�شت�شهاد مولنا �شيد ال�شهداء، اأبي الأحرار 
الإمام احل�شني وامل�شت�شهدين معه من اأهل بيته الأطهار واأ�شحابه 
قم  ال�شريازي يف مدينة  املرجع  �شماحة  بيت  اأقللام   ،الأبرار
املراجع  بيوتات  مندوبو  املجال�س  ح�شرها  العزاء،  جمال�س  املقدّ�شة، 
الأعالم والعلماء والف�شالء وال�شخ�شيات الدينية والجتماعية، وطاّلب 
فاطمة  مولتنا  البيت  اأهللل  كرمية  زّوار  من  وجمع  العلمية،  احلللوزة 
املع�شومة، وجمع من املوؤمنني واملحّبني لآل الر�شول الأطهار من 

العراق واخلليج و�شورية وقم ومن باقي املدن الإيرانية.

م�ضرية االأربعني يف هل�ضنبوري بال�ضويد
اأحباب  م�شرية  انطلقت  ح�شينا(  نن�شى  مللا  يللازهللراء  واهلل  �شعار:)عهد  حتللت 
 يف مدينة هل�شنبوري ال�شويدية التي نّظمها موكب �شباب علي الأكرب الزهراء
مركز  يف  اخل�شرة  �شاحة  من  التوايل،  على  الثانية  ولل�شنة  هل�شنبوري  ح�شينية  يف 
املدينة اجلنوبي، مرّددين ال�شيحات وال�شعارات احل�شينية التي هّزت اأرجاء املدينة، 
و�شوًلاإىل املنطقة املحيطة بقلعة هل�شنبوري يف مركز املدينة ال�شمايل، وهناك األقى 
حجة ال�شالم ال�شيد علي القطب كلمة باملنا�شبة عرّب فيها عن اأهمية هذه امل�شرية وهذه 

.الإمام احل�شني ال�شعائر املقّد�شة املرتبطة ب�شرية ا�شت�شهاد �شبط ر�شول اهلل

قم جدد احلزن يف الع�ضرين من �ضفر ففيه ردت ر�ؤ��س االآل للحفر

مرقد العالمة ابن فهد احللي
مبنا�شبة   احل�شن الإمللام  عللزاٍء  جمل�س   احللي فهد  بن  احمد  العالمة  مرقد  يف  اأقيم 
ذكرى �شهادته املفجعة حيث ا�شتهل بتالوة اآيات بينات من القراآن العظيم وكذا زيارة عا�شوراء 
املباركة، ومن ثم اعتلى املنرب اخلطيب حجةال�شالم ال�شيخ وائل البديري متحدثًا حول جوانب 
من حياة الإمام �شاحب الذكرى موؤكدًا على الأثر الكبري الذي خلفه يف م�شاألة اإ�شالح الأمة، باحثًا 

. كذلك يف الظروف املو�شوعية التي اأدت اإىل ا�شت�شهاده

مكتب املرجع ال�ضريازي / كربالء املقد�ضة
املقد�شة  كللربللالء  يف   ال�شريازي املللرجللع  �شماحة  مكتب  اأقلللام 
ا�شت�شهاده  لذكرى  اإحلليللاًء   املجتبى احل�شن  الإملللام  عللزاء  جمل�س 
العلوم  وطلبة  احل�شيني  املنرب  وخطباء  الف�شالء  وبح�شور  املفجعة 
الكرمي  الللقللراآن  من  عطرة  بتالوة  املجل�س  ا�شتهل  واملللوؤمللنللني،  الدينية 
احل�شيني  املنرب  اعتلى  ثم  ال�شراف  م�شطفى  احلللاج  املقرئ  ب�شوت 
ال�شريف حجة ال�شالم ال�شيخ عبد احل�شن الأ�شدي م�شتمدًا بحثه من 
حديث النبي الأعظم: » احل�شن واحل�شني اإمامان قاما اأو قعدا«.

مكتب املرجع ال�ضريازي - كربالء املقد�ضة

بيت  املرجع ال�ضريازي - قم املقد�ضة

مرقد العالمة ابن فهد احللي - كربالء املقد�ضة

م�ضرية االأربعني - ال�ضويد

نفحات خبرية
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الدمنارك
اأحيت موؤ�ش�شة الإمام ال�شادق يف الدمنارك ذكرى اأربعني الإمام احل�شني ملدة ثالث ليايل حيث ارتقى املنرب 

ال�شريف حجة ال�شالم ال�شيد حممد القزويني والرادود احل�شيني احلاج اأحمد الباوي.

مواد غذائية ملواكب خدمة امل�ضاية بالنا�ضرية
امتثاًل لتوجيهات املرجع ال�شريازي يف العمل على خدمة زّوار مولنا 
قامت  املبارك،  العمل  هذا  يف  الكبري  والأجللر   ال�شهداء �شيد  الإمللام 
منظمة �شيد ال�شهداء للتنمية الجتماعية يف الب�شرة بربنامج توزيع 
املواد الغذائية على مواكب خدمة زّوار الإمام احل�شني امل�شاة يف م�شرية 

زيارة الأربعني املقّد�شة، يف طرق حمافظة النا�شرية.

خدمات مادية �ثقافية للم�ضاية من موؤ�ض�ضة ُام اأبيها
قامت موؤ�ش�شة ُام اأبيها اخلريية الثقافية بتوزيع 12 براد ماء على 
املواكب والهيئات احل�شينية لتوزيع املاء على زّوار الإمام احل�شني، كما 
ووّزعت مواد غذائية على 150 موكب يف الطرق اخلارجية لإطعام الزائرين 
اإ�شافة  الأربعينية،  ال�شهداء يف  �شيد  الإمام  لزيارة  القادمني  امل�شاة 
اإىل البطانيات، كما طبعت املوؤ�ش�شة زيارة الأربعني ال�شريفة، اإ�شافة اإىل 

تو�شيات مرجعية. 

طباعة 250األف ن�ضخة  من كتاب اأ�ضرار زيارة كربالء
قال مولنا الإمام ال�شادق: رحم اهلل من اأحيا اأمرنا.

 ،اأجمعني، وانطالقًا من اوامر �شماحة املرجع ال�شريازي امتثاًل لتعاليم �شادتنا وقادتنا اأهل البيت الأطهار
ب�شرورة ن�شر الثقافة احل�شينية املقّد�شة، وتعريف الق�شية احل�شينية املقّد�شة واأهدافها للعاملني اأجمع، قامت موؤ�ش�شة 
الأنوار الأربعة ع�شر الثقافية بطباعة كتاب اأ�شرار زيارة كربالء ل�شماحة املرجع ال�شريازي 250 األف ن�شخة 
حيث مت توزيعه بالتعاون مع موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية فرع كربالء املقد�شة واملوؤ�ش�شات واملواكب احل�شينية 
والأق�شام الداخلية للجامعات يف جميع املحافظات العراقية على الزائرين امل�شاة اإىل كربالء املقّد�شة لزيارة الإمام 

احل�شني يف ذكرى الأربعينية.

نفحات خبرية
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موكب �ضبيه رجوع قافلة اأهل البيت اإىل كربالء
اإحللدى و�شتني للهجرة ويف طريق  يف يوم الع�شرين من �شهر �شفر �شنة 
 عودتهم من ال�شام اإىل املدينة عّرجت قافلة ال�شبايا لآل البيت الأطهار
 ،اإىل كربالء، ليجّددوا عهدًا مبرقد مولنا �شيد ال�شهداء الإمام احل�شني
تخليدًا لهذه امل�شائب الأليمة قام جمع من ال�شباب اأع�شاء هيئة يالثارات 
احل�شني  لأهايل كربالء املقيمني يف مدينة قم املقّد�شة باإقامة موكب 
اجته  ثم  املدينة  �شوارع  يف  املوكب  �شار  ال�شبايا،  قافلة  رجللوع  �شّور  �شبيه 
اإىل مرقد مولتنا كرمية اأهل البيت فاطمة املع�شومة، وبعد اأن اأقام 
امل�شاركون يف املوكب جمل�س العزاء يف ال�شحن ال�شريف ختموا م�شريتهم 
يف بيت �شماحة املرجع ال�شريازي،واأقاموا فيه جمل�شًا للعزاء بح�شور 

حّجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي.

م�ضيف اأهايل القطيف 
للللزّوار  اإطللعللام  وجللبللة  اآلف  علل�للشللرات  القطيف  اأهللللايل  م�شيف  قلللّدم 
فهد  ابللن  الللعللاّلمللة  حلللوزة  مللن  بالقرب  املقّد�شة  كللربللالء  مبدينة  الأربللعللني 
ال�شيد  وامل�شلمني  ال�للشللالم  حجة  مكتب  امل�شيف  على  احلّلي.واأ�شرف 
بالتعاون  املنطقة  اأهللايل  من  كللادر  عمل  جانب  اإىل  بكربالء،  ال�شميمي  طاهر 
بكربالء   البيت اأهللل  خدمة  وهيئة   الأعظم الر�شول  موؤ�ش�شة  مللع 
باأنواع  تنّوعت  التي  اليومية  الوجبات  واإعلللداد  الطبخ  عمليات  تابعت  التي 
وال�شاي. والع�شري  املللاء  من  كبرية  كميات  توزيع  اإىل  اإ�شافة  الأغللذيللة، 

مركز دعم املواكب �زّ�ار االأربعني
اأقامت جلنة الأعمال اخلريية ملوؤ�ش�شة �شيد ال�شهداء للتنمية الب�شرية يف 
مدينة كربالء املقّد�شة، خمّيمًا لدعم زّوار الإمام احل�شني الوافدين اإىل 
اللجنة من خالله  قّدمت  الأربعني، حيث  زيارة  لإحياء ذكرى  املقّد�شة  املدينة 

اخلدمات ال�شحّية والإن�شانية للزائرين.

�ضكر لزّ�ار االأربعني
الزائرين   ال�شريازي املرجع  �شماحة  �شكر  مكتبه،  من  �شدر  بيان  يف 
الكرام الذين ح�شروا زيارة مولنا الإمام احل�شني يف الزيارة الأربعينية 
خدمة  يف  �شاهمت  التي  اجلهات  وملختلف  هللل(،  )�شفر1433  اجلارية  لل�شنة 
الزّوار، باخل�شو�س املواكب احل�شينية التي قامت باخلدمة والعزاء يف خمتلف 
واجلهات  الف�شائية،  والقنوات  والأمنية،  الإداريللة،  واجلهات  العراق،  مناطق 

الإ�شالمية، واملوؤ�ش�شات اخلدمية.
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يف جولته ال�شنوية اإىل اأوروبا زار حجة الإ�شالم وامل�شلمني ال�شيخ جالل معا�س 
الهيئات  من  وعدد  الإ�شالمية  اجلالية   ، ال�شريازي  املرجع  �شماحة  وكيل 
واملوؤ�ش�شات احل�شينية، وذلك �شمن مو�شم �شهر حمّرم احلرام لعام 1433 للهجرة. 
جاءت هذه اجلولة يف �شياق التوا�شل الفّعال بني املرجعية الدينية واملغرتبني 
املقيمني يف دول الغرب، حيث حمل ال�شيخ معا�س �شالم وحتيات ودعاء �شماحة 
املرجع ال�شريازي وتوجيهاته واإر�شاداته، واأهمية الهتمام والعمل بالقيم الدينية 
بناء  و�شرورة  البالد،  تلك  يف  ن�شاأت  التي  اجلديدة  الأجيال  لدى  والأخالقية 

 .b العقيدة ال�شليمة القائمة على �شرية اأهل البيت
وا�شتملت اجلولة على زيارة دول ال�شويد، واأملانيا، وبلجيكا، وفرن�شا، وهولندا، 

كما يف التقرير املوجز التايل: 
ال�ضويد 

 g كانت املحّطة الأوىل هي مملكة ال�شويد حيث زار ح�شينية الإمام ال�شجاد
للكرد الفيليني يف العا�شمة )ا�شتكهومل(، ثم األقى خطبتي اجلمعة يف ح�شينية 

.g الإمام احل�شن املجتبى
اأملانيا 

املحّطة الثانية كانت دولة اأملانيا حيث اأحيا ال�شيخ معا�س وبدعوة من موكب 
�شيعة علّي g يف مدينة اإ�شن الأملانية الليايل الع�شرة الأوىل من حمّرم احلرام 
وبح�شور جماهريي كبري من اجلاليات الإ�شالمية: اللبنانية، والعراقية، والرتكية، 
والإيرانية، كما �شارك بامل�شرية احل�شينية العظيمة يف داخل هذه املدينة، وبدعوة 

من ح�شينية اأم البنني h األقى ف�شيلة ال�شيخ معا�س جمل�شًا ح�شينيًا. 
كما األقى كلمة بعنوان: )اأين نحن من عا�شوراء( يف مركز الغدير الإ�شالمي 

   �كيل املرجع ال�ضريازي تفّقد اجلالية االإ�ضالمية يف اأ�ر�با  
الثقايف اللبناين يف مدينة )من�شن كالدباخ(، ثم اأجاب على بع�س الأ�شئلة التي 

وّجهت اإليه من احل�شور. 
 .g وزار ال�شيخ مدينة كولن والتقى باأع�شاء ح�شينية عاب�س بن �شبيب

بلجيكا 
املحّطة الثالثة كانت مملكة بلجيكا حيث قام ال�شيخ معا�س بزيارة مدينة انتوربني 
والتقى بالهيئة الإدارية حل�شينية الزهراء h، مباركًا لهم �شرائهم املكان اجلديد. 
وقام اأي�شًا بزيارة مركز الغري لالإخوة املغاربة يف مدينة انتوربني و�شاركهم 

يف براجمهم الدينية. 
ثم توّجه اإىل العا�شمة )بروك�شل( وزار ح�شينية الإمام احل�شن g لالإخوة 

العراقيني، واألقى كلمة اأ�شار فيها اإىل ف�شائل واآثار الزيارة احل�شينية املقّد�شة. 
فرن�ضا 

املحّطة الرابعة كانت دولة فرن�شا حيث توّجه ال�شيخ املعا�س اإىل باري�س برفقة 
حجة الإ�شالم ال�شيخ عبد الرحمن احلائري الأمني العام لرابطة علماء الدين 
يف بريطانيا )لندن(.. والتقى هناك باجلالية اجلزائرية الذين يعّدون بخم�شة 
ماليني مهاجر وكّلهم متعّط�شون اإىل الفكر احل�شيني، ثم توّجه الوفد اإىل زيارة 
مركز الغدير الثقايف اللبناين والتقى بالهيئة الإدارية للمركز وا�شتعر�شوا اأهم 

ن�شاطات املركز يف باري�س. 
هولندا 

وكانت هولندا هي اآخر حمطة يف هذه اجلولة، والتقى ال�شيخ معا�س ببع�س 
وذلك  ح�شيني  جمل�س  يف  و�شارك  فيها،  الإ�شالمية  املراكز  وم�شئويل  العلماء 

بدعوة من ح�شينية الزهراء h يف مدينة )اأوترخت(. 
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قم املقد�ضة
اأحيت موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية، الذكرى 
الثالثة والثالثني ل�شت�شهاد املفّكر الإ�شالمي الكبري اآية 
اهلل ال�شيد ح�شن احل�شيني ال�شريازي، يف مقّرها 
الإمللام  بيت  من  التاأبيني  املجل�س  ح�شر  املقّد�شة  بقم 
ال�شريازي وال�شادة وامل�شايخ من مكتب �شماحته، وجمع 
من العلماء والف�شالء وطلبة العلوم الدينية وجمع من 

 .املوؤمنني واملوالني لآل البيت الأطهار
�ضوريا

املللراجللع  مكاتب  وممثلي  العلماء  مللن  جمع  اأحلليللا 
يف  الدينية،  العلوم  وطلبة  العلمية  احلللوزات  وف�شالء 
الإميللاين  امل�شهد  الزينبية  العلمية  احللللوزة  ح�شينية 

والثقايف ال�شامخ الذي �شيده ال�شهيد ال�شلريازي قبل اأكرث من ثالثلة عقود بعد 
رحلة تاأ�شي�س وبناء طويلة ومريلرة و�شلاقة. وح�شر املجل�س التاأبيني عن الأ�شرة 

ال�شريازية الكرمية وم�شوؤويل مكاتب املراجع يف �شوريا.

كربالء املقد�ضة
بللحلل�للشللور وفلللللد مللللن مللكللتللب �للشللمللاحللة امللللرجلللع 
�شعار:  وحتللت  املقد�شة،  كربالء  يف   ال�شريازي
رمز   ال�شريازي ال�شيد ح�شن  اهلل  اآية  »ال�شهيد 
مديرية  اأقللامللت  واجلللهللاد«  للعلم  وم�شكاة  ال�شهادة 
مع  امل�شرتك  وبالتن�شيق  املقد�شة  كللربللالء  �شهداء 
التاأبيني  املهرجان   الأعظم الر�شول  موؤ�ش�شة 
ال�شنوي لإحياء الذكرى الثانية والثالثني ل�شت�شهاد اآية 
اهلل ال�شيد ح�شن ال�شريازي، يف منطقة مابني 

احلرمني ال�شريفني احل�شيني والعبا�شي.
ا�ضفهان

هذه  احلكيم  والللقللراآن  داراملللهللدي  موؤ�ش�شة  احيت 
املنا�شبة يف احل�شينية الكربالئية  يف ا�شفهان وح�شر املجل�س التاأبيني جمع من 

العلماء والطالب العلوم الدينية وجمع من املوؤمنني.

ال�ضهيد اآية اهلل ال�ضريازي
رمز ال�سهادة وم�سكاة للعلم واجلهاد

يف ذكراه الثالثة �الثالثني

احلوزة العلمية - �شورياموؤ�ش�شة الر�شول الأكرم  - قم املقد�شة 

بني احلرمني  - كربالء املقد�شة احل�شينية الكربالئية  - ا�شفهان

نفحات خبرية
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 كان ال�شهيد ال�شريازي يرى اأن ال�شراع اأمر حمتوم على الإن�شان، �شواء 
اأكان �شراع الإن�شان مع نف�شه اأو �شراعه مع قوى ال�شّر والظالم، واأن لبد لالإن�شان 
اأن يكتوي بلهيب هذا ال�شراع حتى يظهر معدنه، فاإما اأن يحرتق بناره فال يكون 
اأكرث من وقود ابتداًء وماآًل. واإما اأن يكون حّرًا يف الدنيا �شعيدًا يف الآخرة، ولن 
يكون الإن�شان �شعيدًا يف اأخراه اإّل اإذا كان حّرًا يف دنياه، ولن يكون حّرًا يف دنياه اإّل 
اإذا اأدرك حقيقة اإقرار النبي مبا حكم به العقل واإقرار العقل مبا حكم به النبي. 
يقول ال�شهيد ال�شريازي: اأن )الإن�شان مل ُيخلق يف هذا الكون للراحة، وغدًا 
�شوف منوت ونخلد اإىل الراحة الأبدية، واأما اليوم فعمل، وعلينا اأن نتغّلب بوعينا 
ومبعرفتنا على كل الأ�شياء كي تنت�شر فينا جتربة الروح املدفونة يف هذا اجل�شد 

على املادة(. 
كان ال�شهيد ال�شريازي  يرى اأن الإن�شان لن يكون �شاحلًا اإّل بل)العلم 
واحلرية( فل)عامل ينتفع بعلمه اأف�شل من �شبعني األف عابد(. )ل تكن عبد غريك 
وقد جعلك اهلل حّرًا(، فيقول ال�شريف: )و�شع النبي الأكرم حرّية 
الفرد ور�شالته يف كفتي ميزان، ثم رّجح كّفة حرّية الفرد اإىل حيث تكون 
ر�شالته داخلة يف جمال حرّية الفرد فلال اإكراه يف الدين(. وبنّي  اأن الأمة 
املهزومة هي )اأمة فاتها التفكري، فاندفعت بال هدف ول اجتاه، حيث اإنها راأت 

الأمم املتحّررة تندفع، ومل ترها تفّكر، فح�شبت اأن عليها اأن تندفع فح�شب(. 
األهب ق�شائده جهرًا باحلق  ال�شعر وقد  ال�شهيد ال�شريازي يحّب  كان 
اأمام ال�شلطان اجلائر، واأ�شعلها باأدوات قرع مناهج التكفري والظالم. فكان يرى 
تفّجر يف رزية اخلمي�س،  له نزيف �شاخن(  ال�شيعي، طاملا  اأن )ال�شعر منطلق 
وتدفق عند اأعتاب باب بيت بنت النبي. فما زال نزيف دماء الولء يتدفق هنا 
وهناك ب�شيارات مفّخخة واأج�شاد انتحاريني ومرتزقة ممالك التكفري والإرهاب 

ودول ال�شتبداد والف�شاد، وما زالت الدماء ت�شرب وتنتف�س وتثور وتنت�شر. 
عموم  على  تنعك�س  التي  امل�شلمني  اأزمللات  اإىل  -بواقعية-  ينظر    كان 
حياتهم، ورمبا على مدى التزامهم باأحكام اهلل، حيث اإن وقوع الإن�شان يف 
مزالق اخلطيئة قد ل يكون جحودًا منه لربوبيته ول ا�شتكبارًا عن عبوديته، 
واإمنا ب�شبب اإغواء ال�شيطان الذي يزل العبد ولو )بعد احلّجة والربهان(، فكان 
يوؤّكد  يف منهجه لهداية املذنبني على �شرورة ا�شتيعاب حجم �شغوطات 
اأو  اأزمة املذنبني كما هي دون حتامل عليها  الواقع على الإن�شان لغر�س قراءة 
ت�شطيح لها. وحيث اإن اهلل قد كتب على نف�شه الرحمة، وقد و�شعت رحمته 
كل �شيء، فاإن اهلل يريد اخلري لالإن�شان على كل حال )طائعًا كان اأو اآثمًا(، 
فيقول: )اهلل يجتبي اإليه من ي�شاء ويهدي اإليه من ينيب(. ويف اإحدى و�شاياه 

يقول: )يا اأبا ذّر! اإن العبد ليذنب الذنب فيدخل به اجلّنة(. فقلت: وكيف 
ذلك، باأبي اأنت واأمي يا ر�شول اهلل؟. قال: )يكون ذلك الذنب ن�شب عينيه تائبًا 
منه، فارًا اإىل اهلل، حتى يدخل اجلنة(. وهنا يبّدد ال�شهيد ال�شريازي فكرة 
 ال�شريف: )النبي اأن هذا احلديث يرّبر لالإن�شان اأخطاءه، حيث يقول
للمذنب،  الذي عاقب على اخلطيئة، وهو بهذا احلديث يقّدم عالجًا  هو 
فيهبه من الأمل ما يتفوق على �شعفه(. وقد اأّكد النبي على اأهمية اللطف 
يف الدعوة اإىل اهلل، وقد تعامل مع املذنبني بكل لطف وحكمة، فقد روي 
اأنه جيء اإىل ر�شول اهلل برجل قد �شرب خمرًا، فلما اأب�شره اأ�شحابه قالوا: 
)لعنه اهلل ما اأكرث ما يوؤتى به �شاربًا(. ف�شاح الر�شول: )ل تلعنوه، فاإنه يحّب 
اهلل ور�شوله(. وهنا يقول ال�شريف: )لقد فتح النبي الأكرم ب�شرية 
ل عنده، وقد اتخذ من هذه  م ومف�شّ الإن�شان على حقيقة اأنه خملوق مكرَّ

القاعدة منطلقًا لدعوة الإن�شان اإىل كل ما ي�شمو بذاته(. 
جوار  يف  �شوريا  يف  علمية  حوزة  اأول  بتاأ�شي�س   ال�شريازي ال�شهيد  قام 
 الأول يف مد ج�شور  املرقد ال�شريف لل�شيدة احلوراء زينب. وكان 
التعاون مع ال�شيعة العلويني يف �شوريا ولبنان، ويف التعريف بهم باعتبارهم من 
�شيعة اأهل البيت. واأقام  العديد من املوؤ�ش�شات الثقافية واخلريية 
اأهل  بذله يف خدمة مذهب  اإىل ما  اإ�شافة  ولبنان وغريها.  و�شوريا  العراق  يف 
والتقوى  الزهد  يف  النادرة  النماذج  من  وكللان  اأفريقية.  دول  يف   البيت
والورع. وقد ا�شت�شهد بعد اأن ا�شتقرت ثالثون اإطالقة يف ج�شده الدامي 
اأمللة مظلومة. ففي 16/جللمللادى الآخللرة/1400هللل كان  بللاآلم ال�شجون وهموم 
ال�شهيد ال�شريازي  يوؤّبن ال�شهيد ال�شدر ال�شريف، وكاأن املوؤّبن يوؤّبن 
نف�شه قبل اأن تغدر به ر�شا�شات بغي وطغيان يف اإحدى �شوارع بريوت، وكاأنه كان 
يحيي ذكراه قبل اأن يكون ذكرى ويتوّفاه اهلل �شهيدًا، فخاطب احلا�شرين قائاًل: 
)علينا اأن نفهم حقيقة املوت، وعلينا اأن نفهم حقيقة احلياة، ثم ناأتي ملحا�شبة 
اأنف�شنا، هل نحن من الأحياء اأم اإننا من الأموات؟ اأنتم جميعًا عندما اجتمعتم 
هنا، ملاذا اجتمعتم، اأي قوة جمعتكم هنا، هل اأن ميتًا جمعكم هنا، اأم اأن اإرادة 
حّية قد جمعتكم؟ امليت املدرج يف الأكفان يف بطن الأر�س ل ي�شتطيع اأن يحّرك 
الأحياء، ل بد اأن الذي جمعنا يف هذا املكان حي تتفاعل اإرادته معنا، وتعمل معنا 
وفينا، تلك الإرادة احلّية تقول لنا باأن فقيدنا لي�س ميتًا، فاإنه ما زال حيًا له اأثره 

بدليل اأنه جمعنا يف هذا املكان(. 

:يف ذكرى ال�ضهيد ال�ضريازي
اإرادة ما زالت تواجه التحّديات 
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 تعرب منظمة �شيعة رايت�س وات�س يف العا�شمة المريكية وا�شنطن عن 
ت�شتهدف  التي  وامل�شايقات  والرتحيل  الطرد  عمليات  ل�شتئناف  قلقها 
اللبنانيني ال�شيعة يف الإمللارات، التي تتنافى مع روح التاآخي وقبول الآخر 
املميزة عند الإماراتيني عن باقي دول اخلليج، اإذ عرفت الإمارات اأنها بلدًا 
اآمنًا منفتحًا على الآخر، ومل يكن يومًا طائفيًا منذ اإن�شاء الحتاد. وحتفظ 
اأمنها  على  احلفاظ  يف  حّقها  الإماراتية  لل�شلطات  وات�س  رايت�س  �شيعة 
والت�شّدي لكل من يثبت دوره فى زعزعته، وتطالبها مبوا�شلة �شيا�شاتها 
غري الطائفية جتاه ال�شيعة عمومًا، والتمييز بني من يقومون باأعمال فردية 
مل�شالح خارجية ومن يعملون من اأجل لقمة العي�س الكرمي اأو جاء بهم اإىل 

الإمارات �شوء معاملة طائفية فى بلدهم.

كما حتّذر منظمة �شيعة رايت�س وات�س من تداعيات اأي ت�شّرف م�شتعجل 
وغري مدرو�س ول ي�شتند اإىل اأ�شباب قانونية مع ال�شيعة ، وتدعو للتاأين فى 
التعامل مع ال�شيعة اللبنانيني من اأجل تفادي خلق العداء والكره لالإمارات 
فى الأو�شاط ال�شيعية. وتطالب املنظمة امل�شوؤولني مبوا�شلة جتربة ال�شيخ 
زايد، التي تقوم على عدم ا�شتعداء الآخرين لبالده وك�شب اأكرب قدر ممكن 
من الأ�شدقاء، وكان ذلك هو �شعاره الذي بنى واأ�ّش�س عليه الحتاد، وعرفت 
الإمللارات بعدم الطائفية واملحّبة واخلري والتعاون حتى مع من ي�شنفون 

اأعداء.

بيان »شيعة رايتس واتش«
إثر طرد الشيعة من اإلمارات

 وّجهت منظمة مراقبة حقوق ال�شيعة )�شيعة رايت�س وات�س( ر�شالة اإىل 
اإىل حتّمل م�شوؤوليته يف  اآنللان دعته فيها  املبعوث الممي يف �شوريا كويف 
اإن�شاف ال�شيعة يف �شوريا وحمايتهم من القتل على الهوية. وقالت املنظمة 

يف ر�شالتها:
اإّن هذ القتل املربمج على الهوية ياأتي مدفوعًا بفتاوى تكفريية قادمة 
من ال�شعودية وباإعالم قطري �شعودي م�شّلل يحاول ت�شويه احلقائق وقلبها. 

واإليكم ن�ّس الر�شالة:
نود اأن نطلع �شيادتكم ومعه املنظمة الدولية وكافة �شعوب العامل املحّبة 
لل�شالم والذين متّثلونهم يف هذه املهمة اخلطرية، على حقيقة طاملا حاولت 
ت�شويهها اآلة الإعالم املرتبطة بدولتي ال�شعودية وقطر، وهي املعاناة الكبرية 
اأبناء الطائفة ال�شيعية يف �شوريا �شمن دّوامللة العنف التي  التي يواجهها 

ت�شرب البالد. 
لقد واجه ال�شيعة يف �شوريا خالل هذه الأيام، والأ�شهر املا�شية �شتى اأنواع 
العنف والتطّرف من قبل املجاميع امل�شّلحة التي تغّذيها وتدعمها ال�شعودية 
اإليها  ينتمي  التي  الطائفة  نف�س  ومن  علويون  اإنهم  بحّجة  وفكريًا  ماديًا 
اإىل �شوريا،  الذين جاءوا من دول خمتلفة  ال�شوري. فاملتطّرفون  الرئي�س 

دين  رجللال  من  ال�شادرة  التكفريية  الفتاوى  من  الع�شرات  معهم  حملوا 
�شعوديني عرفوا بالتطّرف والإرهاب، واأخذوا يقتلون على الهوية.

ال�شيد مبعوث المم املتحدة؛
اإن الوقت قد حان باأن يقف املجتمع الدويل اإىل جانب املدنيني العّزل 
هوؤلء  قبل  من  وامل�شتمرة  املنظمة  الهجمات  من  حلمايتهم  ال�شالح  من 
امل�شلحني لإفراغ �شوريا من �شكانها ال�شيعة، فقد لوحظ يف الآونة الأخري 
تهجري الع�شرات من العوائل وقتل املئات من الرجال والن�شاء والأطفال بناء 

على الأ�شماء ال�شخ�شية. 
اإننا اليوم نتطّلع اإىل بعثة دولية هدفها اإر�شاء ال�شالم يف �شوريا واإيقاف 
العنف بكافة اأ�شكاله وم�شادره باأن تتحّمل هذه امل�شوؤولية التاريخية وتنظر 
بعني اجلدية والإن�شاف اإىل العوائل ال�شيعية امل�شتباحة من قبل املتطّرفني 
وتوفري احلماية الالزمة لهم وب�شورة عاجلة وباأي طريقة تراها املنظمة 

الدولية منا�شبة حلمايتهم. 
املدنيني  من  ال�شحايا  جميع  واإن�شاف  مبهمتكم  النجاح  لكم  متمنني 

العزل.

في رسالة شيعة رايتس لكوفي آنان:
ندعوكم لتحّمل مسؤولية إنصاف الشيعة بسوريا وحمايتهم

بيانات
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بيان بمناسبة التهديدات األخيرة
بتفجير المراقد المقّدسة في سوريا

 يف بيان لها على موقعها على النرتنيت، اعتربت منظمة )�شيعة رايت�س 
ن�شطاء  وا�شتهداف  ال�شلمي  مواجهة احلراك  القّوة يف  ا�شتخدام  وات�س( 

حقوق الإن�شان يف ال�شعودية قمع منّظم وف�شل ذريع يف الأداء ال�شيا�شي.
وا�شنطن  الأمريكية  العا�شمة  من  تّتخذ  التي  املنظمة  ا�شتنكرت  كما 
مقّرًا، ا�شتخدام القّوة من قبل قوات الأمن ال�شعودي يف مواجهة احلراك 
حقوق  يف  ن�شطاء  منع  يف  املباحث  دائللرة  وت�شّرفات  اململكة  يف  ال�شلمي 
اإىل  يدعون  اإهانة �شحفيني  اإىل  بالإ�شافة  ال�شفر،  اأو  العمل  الإن�شان من 
الإ�شالح وا�شتجوابهم بطريقة غري اإن�شانية وغري اأخالقية. معتربة اإن هذه 

الت�شّرفات تدل على ف�شل اململكة يف اإدارة البالد والعباد.
وجاء يف البيان: اإّن ا�شتهداف ن�شطاء حقوق الإن�شان الذين اأخذوا على 
عاتقهم اإ�شالح ما اأف�شده اجلهل املرّكب من قبل اأنا�س مل يفهموا اأولّيات 
املفاهيم الإ�شالمية، ومنعهم من العمل اأو ال�شفر يجّر البالد اإىل التحّجر 

والنحطاط.

واأ�شاف البيان: اإّن ا�شتعمال القوة يف مواجهة احلراك ال�شلمي للمطالبني 
باحلقوق الأولية وامل�شاواة واإلغاء التمييز احلاكم منذ ع�شرات ال�شنني يعترب 

قمع منّظم واإبادة جماعية ل�شعب ل حول له ول قوة.
الداعني  الفكر  وحملة  واملثّقفني  الكّتاب  اإّن مالحقة  اإىل  البيان  واأ�شار 
اإىل الإ�شالح الفكري من قبل املباحث ال�شعودية لهو دليل اآخر على عدم 

ا�شتيعاب املرحلة وخطورتها وما يجري يف العامل العربي والإ�شالمي.
واإلغاء  اللللراأي،  �شجناء  جميع  �شراح  اإطللالق  مبطالبته  البيان  وختم 
القرارات املجحفة بحّق ن�شطاء حقوق الإن�شان وال�شحفيني، �شواء يف جمال 
العمل واإ�شدار الرتاخي�س، اأو ال�شفر اإىل خارج اململكة، وعدم مالحقتهم. 
وال�شت�شارة مع وجهاء املناطق وحملة الراأي لبناء جدار الثقة مع املواطنني، 
التمييز  يف  البالغة  الأ�للشللرار  اأحلقتهم  مبا  ال�شيعة  مع  اخل�شو�س  وعلى 

واملحاكمات والقرارات املجحفة.

قتل األبرياء واستخدام القّوة
قمع منّظم وفشل في األداء السياسي 

وبكثب  وا�شنطن،  يف  احلللّر(  )امل�شلم  العاملية  الالعنف  منظمة  تتابع   
التطّورات اجلديدة على ال�شاحة ال�شورية، حيث تلّقت بع�س املراقد املقّد�شة 
الغتيالت  ن�شبة  وارتفعت  الفاك�س،  عرب  التهديدات  من  مزيدًا  ب�شوريا 
الأخللرية ويف خمتلف  الفرتة  ال�شيعة يف  ووجهاء  الدين  رجال  اأو�شاط  يف 
املدن ال�شورية، مماينبيء باأن الإرهابيني واحلركات امل�شّلحة اإمنا تت�شرّت 
بلبا�س التغيري وال�شلم واأنها لتريد اخلري لل�شعب ال�شوري، ول املفاو�شات 
ال�شيا�شية ول ال�شتقرار يف �شوريا، وهذا اإن دّل على �شيء فاإمّنا يدل على 
نوايا خبيثة جتعل من منطقة ال�شرق الأو�شط �شاحة للمواجهة الطائفية 

وباأب�شع الو�شائل. 
كما اأن الدول الداعمة لالإرهاب واملعروفة ا�شمًا ور�شمًا خ�شرت الكثري 
من مواقعها يف ما ي�شّمى بدول الربيع العربي، فرتيد اأن جترب خ�شارتها 

بتحريك اجلانب الطائفي يف �شوريا والعراق. 
ونحن ومن منطلق امل�شوؤولية نحّمل الدول الداعمة لالإرهاب يف �شوريا 
والعراق وكذلك فرن�شا والوليات املّتحدة الأمريكية وبريطانيا ملا لها من 
القدرة يف �شبط الأمور. ونفيدهم علمًا اأن الطائفية دّمرت لبنان وغريها 
من الدول وقد تنقلب على اأ�شحابها كما ح�شل يف الدعم الأمريكي للقاعدة 
الأعمال  نف�س  و�شتمار�س  وال�شي�شان،  لأفغان�شتان  الرو�شي  الغزو  اإّبللان 
الإجرامية التي عملتها يف ال�شنوات املا�شية، وكما يف احلديث ال�شريف: كما 

تدين تدان. وكما يف القول امل�شهور اأي�شًا: ب�ّشر القاتل بالقتل. 
اآملني من هذه الدول اأن تتفهم الو�شع الإن�شاين وتبذل اجلهد يف �شبيل 
اإنقاذ ما تبّقى من كرامة لالأمة العربية والمتناع من النزلق يف الوحل، 

فاإّن ال�شبح قريب.

بيانات
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كربالء املقد�شةبيت املرجع ال�شريازي مكتب املرجع ال�شريازي

بيت املرجع ال�ضريازي
اأقيمت جمال�س العزاء يف بيت املرجع ال�شريازي يف مدينة قم املقد�شة، ح�شرها 
العلماء وف�شالء احلوزة العلمية والهيئات الدينية واجلماهري املوؤمنة، وحتّدث اخلطباء 
اأكرب   باإنها الزهراء املر�شية، حيث قالوا  ال�شيدة  الأفا�شل عن مظلومية 

واأعظم مظلومة يف هذه الأمة، بل يف الدنيا كّلها.

مكتب املرجع ال�ضريازي كربالء املقد�ضة
اأقام مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي يف كربالء املقد�شة جمل�س عزاء اإحياًء 
للمنا�شبة الأليمة، ا�شتهل املجل�س بتالوة قراآنية عطرة ثم اعتلى املنرب املبارك حجة 
ال�شالم ال�شيد احمد الواعظ منطلقًا يف حديثه حول ال�شيدة الطاهرة املطهرة فاطمة 
الزهراء من حديث ر�شول اهلل: »يا فاطمة األ تر�شني اأن تكوين �شيدة ن�شاء 

العاملني و�شيدة ن�شاء هذه الأمة و�شيدة ن�شاء العاملني«.

هيئة بيت العبا�س باأ�ضفهان 
اأ�شفهان،  مدينة  يف  الكربالئية  الثقافية  الدينية   العبا�س بيت  هيئة  اأقامت 
كثرية من  بح�شور جموع  ليايل،  ملّدة خم�س  املوؤملة،  املنا�شبة  بهذه  ال�شنوية  جمال�شها 
حديث  بقراءة  تبداأ  وكانت   ،الأطهار البيت  لأهل  واملحّبني  واملوؤمنات،  املوؤمنني 
الك�شاء ال�شريف، بعدها ارتقى املنرب حجة ال�شالم ال�شيخ ح�شني يو�شفي و �شارك يف 
اإقامة عزاء اللطم جمع من الرواديد احل�شينيني، هذا، واأقامت الهيئة مرا�شم الت�شييع 

.الرمزي لنع�س مولتنا الزهراء املر�شية

احل�ضينية الكربالئية باأ�ضفهان
اأقيمت مرا�شم تعظيم ال�شعائر الفاطمية املقّد�شة يف احل�شينية الكربالئية مبدينة 
اأ�شفهان من قبل خدمة اأهل البيت، و بداأت هذه املرا�شم باإقامة جمال�س العزاء 
بح�شور العلماء وف�شالء وطاّلب احلوزة العلمية وجمع غفري من املوؤمنني واملوالني لآل 
حممد الأطهار، و ارتقى املنرب اخلطباء الأفا�شل، كما �شارك نخبة من الرواديد 
احل�شينيني يف هذه املرا�شم باإقامة عزاء اللطم، كان منهم: احلاج با�شم الكربالئي، 

واحلاج علي با�شا، وحميد عليمي.

ت�ضييع رمزي لنع�س ال�ضيدة الزهراء
اأقام �شباب اأهايل كربالء يف قم املقد�شة ت�شييعًا رمزّيًا لنع�س �شيدتنا الزهراء 
البتول، �شارك فيه جمع كثري من املوؤمنني واملوؤمنات، انطلق موكب الت�شييع، 

املرقد  قا�شدًا  املقد�شة  قم  مدينة  �شوارع  اإىل   ،احل�شني دار  ح�شينية  من 
، ويف طريق عودته ح�شر امل�شاركون يف  الطاهر لل�شيدة فاطمة املع�شومة 
ال�شيد ح�شني  وامل�شلمني  الإ�شالم  وا�شتقبلهم حّجة   ،ال�شريازي بيت املرجع 

ال�شريازي، واأقاموا جمل�شًا للعزاء.

هيئة بيت العبا�س با�ضرتاليا 
العزاء  ال�شرتالية، جمال�س  العبا�س يف مدينة ملبورن  بيت  اأقامت هيئة 
ملّدة ثالث ليايل، ح�شرها جمع من اأتباع اأهل البيت وحمّبيهم، من الرجال 

والن�شاء، من اجلالية امل�شلمة يف ا�شرتاليا.

تركيا 
بدعوة من ال�شباب املوؤمن اأتباع اأهل البيت يف تركيا، اأقيم جمل�س العزاء 
مبنا�شبة الأيام الفاطمية و  يف م�شجد الإمام زين العابدين مبدينة اأ�شطنبول، 
ح�شره جمع كبري من املوالني لأهل البيت، حيث األقى حجة ال�شالم ال�شيخ 
 ،جالل معا�س كلمة باملنا�شبة، ا�شتهّلها بحديث عن الإمام جعفر ال�شادق
وهو: »من عرف فاطمة حّق معرفتها، فقد اأدرك ليلة القدر«، بعدها ارتقى املنرب 

الرادود احل�شيني الأخ حميد عليمي.

مرقد العالمة ابن فهد احللي
اأُقيم يف مرقد العالمة احمد بن فهد احللي جمل�س عزاٍء اإحياًء لذكرى ا�شت�شهاد 
ال�شيدة اجلليلة املظلومة فاطمة الزهراء بح�شور املوؤمنني واأفا�شل احلوزة وطلبة 
العلوم الدينية، و ا�شتهل املجل�س بتالوة عطرة من القراآن املجيد ثم ارتقى املنرب حجة 
ال�شالم ال�شيخ وائل البديري الذي ا�شتمد بحثه باملنا�شبة من قوله تعاىل: اإِن َتُتوَبا 
اِلُح امْلُوؤِْمِننَي  يُل َو�شَ َ ُهَو َمْوَلُه َوِجرْبِ َغْت ُقُلوُبُكَما َواإِن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفاإِنَّ اهللَّ ِ َفَقْد �شَ اإىَِل اهللَّ

َوامْلَاَلِئَكُة َبْعَد ذِلَك َظِهرٌي �شورة التحرمي: الآية4.

ح�ضينية فاطمة الزهراء بكربالء املقد�ضة
اأقامت هيئة خدمة علي الأكرب يف ح�شينية ال�شيد فاطمة الزهراء يف 
 كربالء املقد�شة، جمل�س اإحياء الليايل الفاطمية، ح�شره حمبي اهل البيت
و طلبة العلوم الدينية، و ارتقى املنرب كل من ف�شيلة ال�شيد حامد امليايل وف�شيلة 

ال�شيد م�شر القزويني.
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قام بزيارة �شماحة املرجع ال�شريازي، جمع من اأع�شاء )الهيئة الفاطمية( 
من اأ�شفهان، برفقة اآية اهلل ال�شيد حّجت املوّحد الأبطحي.

يف هذه الزيارة قّدم اآية اهلل الأبطحي تقريرًا موجزًا عن فعاليات الهيئة الفاطمية 
يف ال�شنة املا�شية، وبراجمها امل�شتقبلية التي �شتقّدمها يف مرا�شم الأيام الفاطمية 

ت�شّمنت البو�شرتات والكتب والنتاجات الثقافية اخلا�شة بالأيام الفاطمية.
الكرام، و�شكرهم على  بال�شيوف   ال�شريازي بعدها رّحب �شماحة املرجع 
مايبذلونه يف �شبيل اإحياء وتعظيم ال�شعائر الفاطمية املقّد�شة، وا�شتهّل حديثه بالآية 

ِعيِم« )التكاثر/الآية 8(، وقال: الكرمية التالية: »ُثمَّ َلُت�ْشاأَُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَّ
كما   ،b البيت  اأهل  ولية  نعمة  القيامة هي  يوم  �شُن�شاأل عنها  التي  النعمة  اإّن 
�شّرحت بذلك روايات املع�شومني b، وذلك لأن اهلل تعاىل بعد اأن مّن على اخللق 
ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتى  بنعمة الولية نزل قوله عّز من قائل: »اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو اأمَْتَ
�ْشالَم ِدينًا« )املائدة/الآية 3(.  وهذا يعني ان اهلل تعاىل �شي�شاأل الإن�شان  يُت َلُكُم اْلإِ َو َر�شِ

يوم القيامة عن النعمة التي اأكلمها له. 
اإذن فاإّن الأموال والأولد والبيت وال�شيارة وغريها، هي من النعم التي اأنعمها اهلل 
تعاىل على الإن�شان كي ي�شلك بها الطريق ال�شحيح. واإّن اهلل تعاىل اأكمل هذه النعم 

على الإن�شان باأن بنّي له ال�شبيل والطريق ال�شحيح الذي عليه اأن ي�شلكه.
افتتحنا  التي  الكرمية  الآيللة  يف  النعيم  من  املق�شود  اإّن  ل�شّك  �شماحته:  وقللال 
بها احلديث هو: مولنا ر�شول اهلل واأهل بيته الأطهارb، وهذه النعمة هي النعمة 
احلقيقية، وخارجة عن دائرة املجاز. وعليه فاإن كل من يتنّعم بالدنيا من ِنَعم اهلل، 
�شُي�شاأل يوم القيامة: هل عرفت قدر هذه النعمة؟ وما الذي اأّديته قبال هذه النعمة؟ 
واأكرث ما ُي�شاأل عليه الإن�شان يوم القيامة هي نعمة ولية اأهل البيتb، وانه ما الذي 
قّدمه جتاه هذه النعمة؟ وهل عرف اأهل البيت b حّق املعرفة؟ وهل امتثل 

لتعاليمهم وعمل مبا اأمروا به؟

نعم، �شُي�شاأل الإن�شان عن باقي النعم اأي�شًا، حيث ُي�شاأل باأن اهلل تعاىل قد مّن 
عليك بال�شرف، والقوة، ومبوهبة التاأليف، وغريها من النعم، فكيف ا�شتفدت منها 

يف �شبيل اأهل البيتb؟
هي   الزهراء فاطمة  ال�شيدة  مولتنا  اإّن  حديثه:  �شياق  يف  �شماحته  وقال 
حمور اأهل البيت b، كما بنّي ذلك العديد من الروايات ال�شريفة، ومنها ما نقراأه 
يف حديث الك�شاء ال�شريف: »فقال الأمني جربائيل يارّب ومن حتت الك�شاء؟ فقال عّز 

وجّل هم فاطمة واأبوها وبعلها وبنوها«.
وعّقب �شماحته مت�شائاًل: يوجد يف هذه الدنيا الكثري من النا�س ممن ليعرفون 
ر�شول اهلل وليعرفون اأهل بيته الأطهارb، اأي اإّن الكثري من النا�س حمرومني من 

هذه النعمة. فمن الذي يعّرف النا�س بهذه النعمة؟ 
واأجاب �شماحته بقوله: اإن تعريف نعمة اأهل البيت b للنا�س هي م�شوؤوليتنا نحن 
جميعًا، فعلينا اأن نقوم بتعريف ال�شعائر والثقافة الفاطمية، وتعريف مولتنا فاطمة 
. للنا�س جميعًا، كي يتنّعموا بالنعمة الكربى، وهي النعمة الفاطمية الزهراء

ويف جانب اآخر من توجيهاته القّيمة خاطب �شماحة املرجع ال�شريازي احل�شور 
املقّد�شة يف  الفاطمية  ال�شعائر  اإحياء  �شبيل  للعمل يف  وفقتم  اإّنكم  وقللال:  الكرام، 
اأق�شى نقاط هذا البلد، وهلل احلمد، واأ�شاأل اهلل تعاىل اأن يوّفقكم اأكرث، ولكن ولأجل 
اإحياء ال�شعائر الفاطمية املقّد�شة، اأدعو �شيعة مولنا الإمام اأمري املوؤمنني j كاّفة، 
اأن يقوموا باإي�شال �شوت مظلومية اأهل البيت b للعاملني اأجمع، واأن يقوموا بت�شجيع 
ودعوة الآخرين اإىل العمل على اإحياء وتعظيم ال�شعائر الفاطمية، كل ح�شب اإمكاناته 

وا�شتعداده.
اإن مولتنا ال�شيدة فاطمة الزهراءهي ال�شفيعة يف يوم املح�شر، فاأ�شاأل اهلل 

تبارك وتعاىل اأن تكون h �شفيعتكم، واأن تعينكم يف عملكم الذي تبذلونه يف 
�شبيل اإحياء ون�شر وتعميم ال�شعائر الفاطمية املقّد�شة.

:املرجع ال�ضريازي
عّمموا ال�ضعائر الفاطمية �اجعلوها عاملية
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من  العديد  من  واملعّزين  واملوؤمنني  والف�شالء  العلماء  من  غفرية  جموع  ح�شرت 
ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  �شماحة  الديني  املرجع  بيت  يف  الإيرانية،  واملحافظات  املدن 
�شادق احل�شيني ال�شريازي، مبدينة قم املقّد�شة، ع�شر يوم الأحد املوافق للثامن 
قّيمة  كلمة  فيهم  �شماحته  فاألقى  للهجرة،   1433 املظّفر  �شفر  �شهر  من  والع�شرين 

بخ�شو�س هذه الذكرى الأليمة، نذكر اإليكم اأهم ما جاء فيها.
يف بداية كلمته قّدم �شماحته التعازي مب�شيبة ا�شت�شهاد النبي الكرمي، وبعدها 
حتّدث عن املقام ال�شامي والرفيع والفريد للنبي الكرمي، وقال: اإن اهلل تبارك وتعاىل 
بقدرته العظيمة مل يخلق اأحدًا مبرتبة مولنا ر�شول اهلل يف الف�شل والرفعة، ولن 
يخلق. واأما الإمام اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب فاهلل تعاىل جعله الأف�شل من 
 وقال ر�شول اهلل .وو�شفه تعاىل يف كتابه الكرمي باأنه نف�س النبي ،بعد ر�شوله
يف بيانه مقام الإمام علّي: )خلقت اأنا وعلّي من نور واحد،... ففي النبّوة ويف علّي 

اخلالفة(.
ويف روايةُاخرى: اأنه �شئل الإمام اأمري املوؤمنني: اأنت نبّي؟ فقال: ويلك اإمنا اأنا 

عبد من عبيد حمّمد.
وقال �شماحته: اإن ما ذكرته لكم هو مبثابة ملحة ب�شيطة عن املقام الرفيع والفريد 
ملولنا ر�شول اهلل، لأنه اإذا قّرر وعزم العلماء كّلهم والف�شحاء، من ال�شيعة والعامة، 
الفكرية  قدراتهم  ويجمعوا  واحد،  يجتمعوا يف مكان  اأن  امل�شلمني وغريهم، على  ومن 
لن  فاإنهم   ،ر�شول اهلل مقام  معرفة حقيقة  اإىل  وي�شعون طوال عمرهم  والعلمية، 
يبلغوا ذلك اأبدًا. فقد بنّي النبي اأنه ل اأحد ميكنه ذلك اإّل اهلل تعاىل والإمام اأمري 

املوؤمنني، وذلك بقوله: )ياعلّي ماعرفني اإّل اهلل واأنت(.
نعم، اإن باقي الأئمة املع�شومني هم مبرتبة الإمام اأمري املوؤمنني يف جمال 
معرفة مقام ر�شول اهلل، كما �شّرحت بذلك الروايات املتواترة املوجودة بني 

اأيدينا.
وبنّي �شماحته: اإّن مولنا ر�شول اهلل ا�شت�شهد اإثر �شّم د�ّس 
له من قبل بع�س من كان ي�شكن معه يف بيته، وهذا ما بّينته 
الأحاديث املعتربة. وكانت م�شيبة ا�شت�شهاده على الإمام اأمري 
املوؤمنني ثقيلة وعظيمة جّدًا، حيث قال يف م�شمون حديث له: 
لو و�شعوا اجلبال كّلها على قلبي فهي لي�شت اأثقل علّي من م�شيبة فقدان 

 .ر�شول اهلل
فاطمة  اللل�للشلليللدة  مللولتللنللا  اأن  كللمللا 

.فيما يخ�ّس م�شيبة فقدان النبّي لها قول �شبيه قول الإمام علّي الزهراء
 ،وقال �شماحته: او�شي ال�شباب واملثّقفني باأن يقراأوا ويطالعوا �شرية ر�شول اهلل
املذكورة يف عّدة اأجزاء من مو�شوعة بحار الأنوار، بالأخ�ّس اجلزء )22( الذي يحتوي 
على احلوادث والوقائع التي رافقت الأيام الأخرية من حياة ر�شول اهلل. فاو�شيهم 
جميعًا باأن يطالعوا ذلك بدّقة وتاأّمل وتدّبر، يف كل كلمة، واإذا وّفق اأحدهم باأن اقتدى 
بخ�شلة من خ�شال النبي، حتى بن�شبة واحد باملليون، فاإنه ل�شّك �شينال الوجاهة 
ويحّققوا  يطالعوا  اأن  وغريهم  بال�شباب  فيجدر  والآخللرة.  الدنيا  يف  الرفيعة  والدرجة 
باأنف�شهم واأن ل يكتفوا بال�شماع فقط، فن�شبة ما ي�شمعونه هو واحد بالألف مما هو موجود 

يف بطون الكتب.
واأ�شار �شماحته اإىل عظمة ا�شت�شهاد النبي، وقال: اإّن عظمة م�شيبة ا�شت�شهاد 
ر�شول اهلل كعظمة �شخ�شيته، اأي هي م�شيبة عظمى ونازلة كربى، فلذا ينبغي على 
الطوائف الدينية واملذهبية، بل والب�شرّية كّلها، ولي�س على امل�شلمني فقط، اأن يحزنوا 
ويتعزّوا يف م�شيبة ا�شت�شهاد النبي، لأنه، وكما و�شفه اهلل �شبحانه وتعاىل، كان: 

)رحمة للعاملني(.
بعد   :الأعظم النبي  ا�شت�شهاد  بعد  حدثت  التي  احلللوادث  حول  �شماحته  وقللال 
ا�شت�شهاد ر�شول اهلل، حّرفوا الإ�شالم عن م�شريته احلقيقية، وقّدموا للنا�س اإ�شالمًا 
وارت�شاه  الغدير  واقعة  الذي كمل يف  الإ�شالم  الإ�شالم احلقيقي هو  ان  اآخر، يف حني 
اهلل �شبحانه وتعاىل بولية وخالفة الإمام اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب، وهذا 

املوؤمنني، هو اإ�شالم ناق�س، والدين يعني ان الإ�شالم بدون ولية الإمام اأمري 
الناق�س لي�س اإ�شالمًا. 

الإ�شالم  تبعات حتريف  بيانه  عن م�شريته احلقيقية، ذكر �شماحته ويف 
الزهراء: العبارة التالية من خطبة  مولتنا 

احتلبوا  مالأ القعب دمًا )ثلللم 
عبيطاً(، 

�ضماحة املرجع ال�ضريازييف كلمته

بذكرى ا�ضت�ضهاد النبي االأعظم

النه�ضة احل�ضينية هي احل�ضارة �بثقافتها ت�ضعد الب�ضرية
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املوؤمنني عن  اأمري  الإمللام  اأق�شوا  بالنا�س ووقعوا فيه بعد ما  وقال: وهذا ما حّل 
اخلالفة.

واأ�شاف �شماحته: اإّن ا�شت�شهاد ال�شيدة ال�شّديقة الكربى، وا�شت�شهاد �شّيدنا املح�شن، 
واحليف  الظلم  من  وماوقع   ،احل�شن والإمللام  املوؤمنني،  اأمري  الإمللام  وا�شت�شهاد 
على اجلثمان الطاهر لالإمام احل�شن، وواقعة كربالء، واأ�شر و�شبي اأهل 
ذلك  كّل  اإن  والظلم،  والأذى  واملاآ�شي  الآلم  من  ذلك  ومارافق   البيت
هو من نتائج الإنحراف عن الإ�شالم وعن ر�شول اهلل، ومن نتائج 

.اإق�شاء الإمام اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب
املدينة،  اأهللل  واقللرتاف املجازر بحّق  واقعة احلللّرة  اإن  كما 
ورمي بيت اهلل احلرام )الكعبة( و�شربه باملنجنيق، هو من 
نتائج حتريف الإ�شالم عن واقعه وحقيقته اأي�شًا، ومن 
نتائج ت�شليط اأمثال معاوية ويزيد واحلّجاج على النا�س 

.واإق�شاء اأهل البيت
التي  اجلللرائللم  اإىل  م�شريًا  �شماحته  وعللّقللب 
 ،البيت اأهللل  اأتباع  بحّق  اليوم  ترتكب 
بالأخ�ّس يف عراق املقّد�شات، وقال: اإن اأتباع 
النحراف الذي اأ�ّش�شه بنو اأمية وبنو العبا�س، 
زّوار  قتل  جرائم  اليوم  يرتكبون  الذين  هم 
اأهل  اأتباع  وقتل   ال�شهداء �شيد  الإمللام 
الأ�شلحة،  ب�شتى   ،البيت
كللللالللللعللللبللللوات اللللال�لللشلللقلللة 
واملللفللّخللخللات والأحللزمللة 

النا�شفة. 
هنا اأرى من ال�شروري 
اأن اأذكر لكم م�شهدًا جمياًل 
مللللن ملل�للشللاهللد الللللزيللللارة 
والللزائللريللن  الأربعينية 
امللل�للشللاة،  احل�شينيني 
اأحللد  يل  نقله  اللللذي 
املللللللوؤمللللللنللللللني مللن 
كلللربلللالء بللقللوللله: 
اأحللللد  يل  قلللللال 
اللللللزائلللللريلللللن 
املللللل�لللللشلللللاة: 

كان يل �شتة اأولد، ا�شت�شهد خم�شة منهم يف هذا الطريق، اأي يف طريق زيارة الإمام 
 .واليوم اأتيت بال�شاد�س كي اقّدمه لالإمام احل�شني ،احل�شني

والنحرافات  واملجازر  اجلرائم  كل  اإّن  �شماحته:  قال  حديثه،  من  اآخر  جانب  ويف 
التي �شهدها وي�شهدها العامل اليوم، التي هي من نتائج حتريف الإ�شالم عن م�شريته 
احلقيقية، اإّن كل ذلك �شينتهي يف يوم الظهور ال�شريف ملولنا الإمام �شاحب الع�شر 
والزمان. ولكن نحن العلماء تقع علينا اليوم، امل�شوؤولية جتاه ذلك، اأي اأداء امل�شوؤولية 
جتاه املظامل التي يتعّر�س لها النا�س. فقد اأّكد مولنا ر�شول اهلل باأن العلماء الذين 
ل يعملون مب�شوؤوليتهم هم اأول من ينالوا -من اهلل تعاىل- اأ�شواأ العذاب واأ�شّده، ومن 
بعدهم يف العذاب حّكام البالد الإ�شالمية الذين تركوا م�شوؤوليتهم واهتمامهم بالنا�س 
وا�شتبدلوهما باجلور على النا�س وظلمهم، وياأتي بعدهم غريهم. فلذا يجب علينا جميعًا، 

.بالأخ�ّس العلماء، اأن ن�شري على خطى ر�شول اهلل واأهل البيت
اأن  اأئمة العدل  وذكر �شماحته قول الإمام اأمري املوؤمنني: )اإّن اهلل فر�س على 
قول  اإّن  قائاًل:  واأردف  فقره(،  الفقري  يتبّيغ  ل  كي  النا�س،  ب�شعفة  اأنف�شهم  يقّدروا 
الإمام: )اأئمة العدل( ي�شدق على العلماء غري املع�شومني وي�شملهم اأي�شًا. فاإذا 

انتهج احلاكم اأو العامل غري ما بّينه الإمام، فهو حاكم �شال وعامل �شال.
 ويف جانب اآخر من حديثه اأ�شار �شماحته اإىل �شرورة ا�شتفادة اأتباع اأهل البيت
الأعّزاء  وباقي  الأعللّزاء  اأيها احلا�شرون  اأنتم  بقوله:  و�شّدد  التكنولوجيا احلديثة،  من 
الذين ي�شمعون كالمي، لكم القدرة على اأن ت�شعوا اإىل امتالك )قمر �شناعي �شيعي( 
تقومون عربه بتعريف ر�شول اهلل واأهل بيته الأطهار، باخل�شو�س مولنا الإمام �شيد 

ال�شهداء و�شعائره املقّد�شة، اإىل العاملني كاّفة، دون اأن يعرقلكم اأحد. 
اأهم  املقّد�شة  و�شعائره  احل�شارة،  هو   احل�شني الإمللام  اإّن  �شماحته:  وعّقب 

ح�شارة، وثقافة عا�شوراء اأف�شل ثقافة يف عامل اليوم الذي يجب اأن يعرف نا�شه ذلك. 
اإذن يجب تبيني اأهداف النه�شة احل�شينية املقّد�شة اإىل الب�شرية كاّفة، وهذا ل ميكن 
كّله  العامل  التي تغّطي  الف�شائيات  البيت، وعرب  اأهل  يااأتباع  اأنتم  اإّل مب�شاعيكم 

ببّثها. 
وهلل  اليوم،  متي�شرة  املتطّورة  والإمكانات  احلديثة  التكنولوجيا  اإن  �شماحته:  واأّكللد 
احلمد، وميكن عرب ذلك اأن نعّرف املاليني من النا�س على املبادئ التي نه�س الإمام 
اأهل البيت، وينالوا ال�شعادة يف الدنيا  احل�شني لأجلها، كي يهتدوا اإىل نور 

ويف الآخرة.
اإذًا يجدر بكم يا�شباب ال�شيعة اأن تتوّكلوا على اهلل تعاىل وتطلبوا العون واملدد منه، 
العمل على  املوؤمنني يف  باقي  وتتعاونوا مع  تتاآلفوا  واأن   ،البيت اأهل  والرعاية من 
امتالك قمر �شناعي خا�س بال�شيعة، وتقوموا عربه بتعريف النا�س يف العامل كّله على 
ما كان ر�شول اهلل واأهل بيته الأطهار يريدون حتقيقه. واعلموا اأن هذا العمل منكم 

.شيكون مثمرًا، و�شتوؤجرون عليه من اهلل�
�شهر حمّرم  انتهى  لقد  بقوله:  القّيمة  كلمته   ال�شريازي املرجع  �شماحة  وختم 
احلرام، و�شارف �شهر �شفر على النتهاء، اأ�شاأل اهلل تعاىل اأن يتقّبل اأعمالكم وزحماتكم، 
واأن ن�شعى نحن واأنتم اإىل اإداء م�شوؤوليتنا باأف�شل ماميكن. و�شّلى اهلل على حمّمد واآله 

الطاهرين.
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هل يف املعدن لو ا�ستخرجه �سبي اأو جمنون خم�ص؟

اختلف الفقهاء -كما مّر يف احللقة ال�شابقة- يف اأنه هل يجب اخلم�س يف املعدن 
اذا ا�شتخرجه �شبي اأو جمنون اأم ل؟ اختلفوا اىل قولني: قول بوجوبه فيه وهو قول 
امل�شهور، وقول بعدم وجوبه فيه وهو قول جمع غري امل�شهور، ا�شتعر�شنا يف تلك 
احللقات القولني وذكرنا ادلتهما وناق�شنا اأدلة غري امل�شهور، فلم يقاوم �شيء من 
ادلتهم ادلة امل�شهور �شوى دليل اطالق رفع القلم املناه�س بظاهره لطالق اأدلة 
وجوب خم�س املعدن، ول�شيق املجال هناك بقي مناق�شة الطالقني: اطالق ادلة 
وجوب خم�س املعدن ال�شامل ملا ا�شتخرجه ال�شبي واملجنون، واطالق دليل رفع 
القلم عن ال�شبي واملجنون، ال�شامل لرفع خم�س املعدن الذي ا�شتخرجه ال�شبي 
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�شالة وال�شالم على 
خامت انبيائه ور�شله، وا�شرف خلقه وبرّيته، واآله الهداة املهديني، �شادات اخللق 

بعد الر�شول الكرمي اجمعني - ما يلي:

مناق�سة دليل رفع القلم �سنداً ودللة

لقد ا�شكل البع�س على دليل رفع القلم �شندًا بال�شعف، ودللة برفع الحكام 
التكليفية مثل ال�شالة، دون الو�شعية مثل اخلم�س، واذا ثبت ال�شكال ال�شندي 
ناهيك عن الدليل حلديث رفع القلم، فينتفى اعتبار احلديث، ومع انتفاء اعتبار 
احلديث ينتفى الطالق اأي�شًا، ويكون من ال�شالبة بانتفاء املو�شوع، وحيث ل يبقى 
دليل ول اطالق، فيكون اطالق دليل وجوب خم�س املعدن فيما ا�شتخرجه ال�شبي 

واملجنون هو املحّكم واملقّدم.

رّد املناق�سة يف ال�سند

نعم، ان دليل رفع القلم وان كان من جهة املُخرب �شعيفًا غري موثوق به، حيث 
ان راويه يون�س بن ظبيان، ذلك الراوي الذي قال فيه علماء الرتاجم والرجال مثل 
الك�شي وابن داود بان المام املع�شوم وهو على نقل ابن داود يف رجاله �س285: 
المام الكاظم وعلى نقل الك�شي يف رجاله �س658: المام الر�شا بانه 
»لعنه الف لعنة، يتبعها الف لعنة، كل لعنة منها تبلغ قعر جهنم -لإنه اإّدعى ربوبّية 

املع�شوم-« ال انه من جهة اخلرب نف�شه قوي وموثوق به.
وامنا نقول: انه من جهة اخلرب نف�شه قوي وموثوق به، لمور عديدة منها: انه 
 س326، عن ابيه عن جده، عن امرياملوؤمنني� ورد يف م�شند زيد بن علي
قال: قال ر�شول اهلل: »رفع القلم عن ثالثة: ال�شبي واملجنون با�شافة النائم«. 
المام  الثالثة، عن  ال�شهر  البحار: ج94، �س81، حديث49 عن ف�شائل  ويف 

الر�شا انه قال: »وان ال�شبي ل يجرى عليه القلم حتى يبلغ«. 
ويف جممع الفائدة: ج3، �س63 للمقد�س الردبيلي قال: »ولعموم اخلرب امل�شهور 

املقبول عندهم وهو رفع القلم«.
ويف حا�شية جممع الفائدة والربهان �س585 و586 للوحيد البهبهاين قال: »لكن 
رفع القلم عن ال�شبي حتى يبلغ اأو يحتلم، من املتواترات اأو امل�شّلمات التي ل تاأّمل 

لأحد فيه«. 
ويف اجلواهر: ج26 �س10 لل�شيخ حممد ح�شن قال: »وعن ابن ادري�س انه جممع 

على روايته« ويف غريها من امل�شادر الخرى مما يوؤّكد �شدوره.

اجنبار دليل رفع القلم �سنداً

وبكلمة واحدة: لقد اتفق الأ�شحاب من لدن �شيخ الطائفة: ال�شيخ الطو�شي 
واىل فقهاء ع�شرنا هذا مبا فيهم املدققني وامل�شت�شكلني على الأ�شناد من مثل 
املحقق الردبيلي وتلميذه �شاحب املدارك، فانهم جميعًا اتفقوا على ن�شبة هذا 
احلديث اىل ر�شول اهلل وقالوا: قال ر�شول اهلل: »رفع القلم عن ال�شبي 
حتى يحتلم، وعن املجنون حتى ي�شتفيق -ويف بع�شها با�شافة-: وعن النائم حتى 

ي�شتيق�س«.
اذن: فدليل رفع القلم من جهة اخلرب نف�شه قوي ومعترب، فيكون �شنده منجربًا 
بعمل الأ�شحاب به وهذا هو من موؤيدات قول امل�شهور امللتزمني باجلرب ال�شندي، 

وينفع حينئذ يف ال�شتدلل به يف كثري من الأحكام اللزامية.

انك�سار دليل رفع القلم دللة

لقد ثبت على ما �شبق متامية دليل رفع القلم �شندًا، وبقى الكالم يف متامية 
دليل رفع القلم دللة، حيث ان »الرفع« فيه من حيث الدللة مطلق ي�شمل كل 
الحكام اللزامية التكليفية والو�شعية، والتي منها: ما نحن فيه من ا�شتخراج 

احللقة ال�شاد�شة والع�شرون من تقريرات البحوث الفقهية الإ�شتدللية ل�شماحة املرجع ال�شريازي املتعلقة 
بكتاب اخلم�س، تقدمها جملة النفحات لطالب العلم والتحقيق.

كتب: ف�شيلة اآية اهلل ال�شيخ ح�شني الفدائي، وهو اأحد اأع�شاء جلنة الإ�شتفتاء يف مكتب �شماحة املرجع الديني 
اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي يف مدينة قم املقد�شة واأحد تالمذته يف بحوث اخلارج 

الإ�شتدللية منذ اأكرث من ع�شرين عامًا.

بحوث فقهية
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ال�شبي اأو املجنون املعدن، في�شمل اطالق رفع القلم عن ال�شبي واملجنون ال�شامل 
لالحكام التكليفية والو�شعيته دللًة هذا املورد اأي�شًا، فال يتعلق اخلم�س باملعدن 
الذي ا�شتخرجه ال�شبي اأو املجنون ول يجب على الويل اخراجه، بل ل يجوز له 

اخراجه عنهما لنه ت�شرف يف مالهما مبا ل م�شلحة لهما فيه. 
لكن هذا الطالق معر�س عنه من ِقبل م�شهور الأ�شحاب، والعرا�س الدليل 
كا�شر كالعرا�س ال�شندي اي: كما ان العرا�س ال�شندي كا�شر لل�شند ال�شحيح. 
فكذلك العرا�س الدليل كا�شر للدللة الظاهرة وال�شريحة، فينك�شر اطالق 
»الرفع« ول ي�شمل الحكام الو�شعية مثل تعلق اخلم�س يف مال ال�شبي واملجنون 
معدنًا كان اأو غري معدن، ومعه فيكون اطالق دليل اخلم�س يف املعدن هو املحّكم 
بقية  توفر  مع  املجنون  اأو  ال�شبي  ا�شتخرجه  الللذي  املعدن  يف  اخلم�س  ويتعلق 
ال�شروط ويجب على وليهما اخراجه عنهما، واذا مل يكن لهما ويل من اأب اأو جّد 

لالأب، فباأذن احلاكم ال�شرعي يتّم ذلك.

ابهام وايهام

ل يقال: بني دليلي وجوب خم�س املعدن ورفع القلم عموم من وجه، اذ خم�س 
املعدن له اطالق ي�شمل ما لو كان امل�شتخرج �شبيًا اأو جمنونًا، ورفع القلم له اطالق 
ي�شمل ما لو كان املرفوع خم�شًا، فيتعار�س الطالقان يف مورد الجتماع: حيث ان 
اطالق خم�س املعدن يقول: عليهما اخلم�س، واطالق رفع القلم يقول: ل خم�س 
عليهما، فيتعار�شان ويت�شاقطان، وحينئذ فالبد من الرجوع اىل ال�شل الأوىل 
لرى ما هو؟ هل هو ال�شتغال باخلم�س، اأو الرباءة منه، وقد اختلف ال�شحاب 
فيه فمن قائل باأ�شالة اخلم�س فال�شتغال، ومن قائل بالعدم فالرباءة. ل يقال 
دليل احلكم  وروده على  القلم هو:  رفع  دليل  الظاهر من  ان  يقال:  لنه  ذلك، 

بوجوب اخلم�س ورفعه عن ال�شبي راأ�شًا. 
وبعبارة اأخرى م�شوبة بنوع من الت�شامح يف التعبري، وهو انه ميكن ان يقال: ان 
رفع القلم دليل ثانوي وهو ناظر اىل الدلة الولية مثل تعلق اخلم�س باملعدن الذي 
ا�شتخرجه ال�شبي اأو املجنون ووارد عليها، ول ي�شح ان جنعل بني الدليل الوارد 
والدليل املورود ن�شبة العموم واخل�شو�س من وجه وايجاد التعار�س بينهما يف 
مادة الجتماع، وذلك لنهما وان كان بينهما ن�شبة العموم واخل�شو�س من وجه، 
ال انهما لي�شا يف مرتبة واحدة بل هما يف مرتبتني فال تعار�س ول ت�شاد بينهما، 
هذا كله يف فر�س ت�شليم اطالق دليل رفع القلم، وقد مّر انه ل اطالق له لعرا�س 

ال�شحاب عنه.

ا�سكال وجواب

ان قلت: هناك يف ادلة اخلم�س مثل احلديث املروي يف الو�شائل: الباب 8 من 
 ابللواب ما يجب فيه اخلم�س، احلديث3 عن المللام ابي حممد الع�شكري
التكليفي، واحلكم  الذي جاء فيه: »يجب عليهم اخلم�س« ما يدل على احلكم 
التكليفي يرفعه دليل الرفع قطعًا وبال كالم، ومعه فال يجب اخلم�س يف املعدن 
الذي ا�شتخرجه ال�شبي اأو املجنون، ول اأقل من ال�شك وال�شل مع ال�شك العدم 

وجريان الرباءة.

قلت: ان ما يدل على احلكم التكليفي مثل قوله: »يجب عليهم اخلم�س« 
املروي يف اخلرب املعترب كما يف امل�شدر املذكور اأعاله عن ابي علي بن را�شد عن 
المام ابي حممد الع�شكري مثبت، وما يدل على احلكم الو�شعي مثل �شحيح 
زرارة عن ابي جعفر الباقر واملروي يف املعدن كما يف الو�شائل: الباب3 من 
ابواب ما يجب فيه اخلم�س، احلديث3: »ففيه اخلم�س« مثبت اأي�شًا، واملثبتان ل 
 يقّيد اأحدهما الآخر، فال يقّيد احلديث املروي عن ابي حممد الع�شكري

.احلديث املروي عن ابي جعفر الباقر
واما ال�شل يف مورد ال�شك يف اخلم�س فلي�س هو العدم وجريان الرباءة، بل 
ال�شل يف اخلم�س مع ال�شك فيه بح�شب قوله تعاىل يف �شورة النفال، الآية 41: 

»امنا غنمتم من �شيء فان اهلل خم�شه« هو اخلم�س وجريان ال�شتغال.

ا�ستنتاج

اذن: ظهر من كل ذلك بان ما ذهب اليه امل�شهور: من القول بتعّلق اخلم�س يف 
املعدن الذي ا�شتخرجه ال�شبي اأو املجنون وعلى وليهما اخراجه عنهما، وكذا تعلق 
اخلم�س فيما هو لهما من اموال اخرى غري املعدن من موارد اخلم�س ال�شبعة اي�شًا 

هو املوافق لالدلة وهو املن�شور واملختار.

هل فيما ا�ستخرجه الكافر من املعدن خم�ص؟

قال امل�شنف كما مّر كالمه يف احللقة ال�شابقة، باأنه يتعلق اخلم�س يف املعدن وان 
كان الذي ا�شتخرجه كافرًا ذميًا، ثم ترّقى وقال: بل ولو كان كافرًا حربيًا، ثم اأجاز 
للحاكم ال�شرعي فيما اذا مل يتطّوع الكافر بدفع خم�س ما ا�شتخرجه من املعدن، ان 
يجربه على ذلك، ثم ا�شتدرك كالمه وقال: وان كان لو اأ�شلم �شقط عنه اخلم�س مع 
عدم بقاء عينه. فهنا م�شائل عديدة نذكرها �شردًا ونرتك �شرحها وتف�شيل الكالم 

فيها اىل حلقة قادمة باذن اهلل تعاىل وهي كالتايل: 
هل يجب خم�س املعدن وغري املعدن بل كل الأحكام اللزامية تكليفية وو�شعية 

على الكفار اأم ل؟
هل يجوز للحاكم ال�شرعي ان يلزم الكفار بذلك ويجربهم عليه اأم ل؟

هل الكافر اذا اأ�شلم هل ي�شمله حديث اجلّب القائل بان ال�شالم يجّب ما قبله 
فينفي عنه ما كان يجب عليه حتى مع بقاء مو�شوعه ووجود عينه، ام ل وامنا 
يخت�س اجلّب ونفي الوجوب عنه مع عدم وجود مو�شوعه وبقاء عينه؟ م�شائل 

ثالث نبحثها يف عدد قادم ان �شاء اهلل تعاىل.

بحوث فقهية
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الطهارة

�ص: هل يجب غ�شل املالب�س اجلديدة قبل لب�شها باإعتبار كونها �شنعت يف 
بلد غري م�شلم على اإعتبار اأنها جن�شة؟

ج: ل يجب ذلك، والأ�شل يف كل ما مل يعلم بنجا�شته، الطهارة.
�ص: اإذا كانت املالب�س جن�شة بال�شائل املنوي، هل تطهر بو�شعها يف الغ�شالة 

بدون جريان املاء عليها، لأن الغ�شالة فيها ماء ثابت غري جار؟
ج: اإذا كان املاء قلياًل ومل يكن مت�شاًل باجلاري فال تطهرال بالغ�شل مرتني 

وزوال عني النجا�شة.
ب�شبب  ولي�س  للميتة  باملجاورة  الثالثة  اأو�شافه  احد  يف  املاء  تغري  اإذا  �ص: 
اإذا  احلكم  فما  جائز  غري  كان  واذا  به،  الو�شوء  يجوز  فهل  بها،  الت�شال 

انح�شر املاء للو�شوء به؟
الإحتياط  يلزم  به ول  الو�شوء  املاء بذلك، ويجوز  تنّج�س  الظاهر عدم  ج: 

واإن كان اأف�شل.
�ص: هل ترون اأن مو�شع البول يطهر مب�شح ما عليه من البول؟

ج: يطهر بعد امل�شح ب�شب املاء عليه مرتني اذا كان املاء قلياًل، ويف الكثري 
يكفي املرة.

�ص: اإذا غ�شل خمرج البول باملاء املت�شل بالكر مرة واحدة دون ف�شل لتكون 
ثانية، فهل يطهر املخرج؟

ج: نعم يطهر.
�ص: هل يكفي يف تطهري مو�شع الغائط وكذلك اليد �شّب املاء القليل وامرار 

اليد عليه حتى تزول عني النجا�شة؟
ج: نعم يكفي.

المطهرات

�ص: اإذا عر�س للمكلف �شك يف اأي مو�شوع عبادي اأو الطهارة اأو النجا�شة 
وح�شل له ترجيح فيه، فهل يعمل باملرجح؟

ج: يختلف احلكم يف ال�شك يف املو�شوع، ففي بع�شها كالطهارة والنجا�شة 
له  الللرباءة، ويف بع�شها يجب الفح�س فاذا ح�شل  ل يجب الفح�س ويجرى 

الطمئنان بجهة، عمل به ويف مثل ركعات ال�شالة وافعالها فيكفي الظن.
�ص: هل مينع الد�شم من تطهري ال�شيء املتنّج�س، مثل ذلك الزيتون واللحم 

وال�شحم واليد التي عليها د�شم اللحم والزيت؟

ج: الد�شم اذا مل يكن له ِجرم ل مينع.
�ص: هل يطهر احلليب بتحوله اإىل جنب، اأم ل بد من نقع هذا اجلنب يف املاء 

لينفذ اإليه ويطهر؟ 
ج: يجب ان ينقع يف ماء كّر مبقدار ينفذ اإىل جميع اأجزائه فيطهر. 

�ص: هل يطهر ال�شجاد املتنج�س بالبول مبجرد مالقاته املاء املت�شل بالكر 
بعد زوال عني النجا�شة؟

ج: نعم يطهر على الأقرب.
الثابتة يف داخل الفم، هل تطهر بزوال عني  اأو  �ص: الأ�شنان ال�شطناعية 

النجا�شة يف حال تنج�شها اأثناء خروج الدم من اللثة اأم يلزم تطهريها؟
ج: نعم، تطهر ال�شنان حتى ال�شطناعية بزوال عني النجا�شة عنها وان كان 

الف�شل يف ال�شطناعية تطهريها.
الكتاب أهل 

�ص: هل يجوز اأن يعمل غري امل�شلمني يف بناء امل�شاجد؟ وهل يختلف الأمر اإذا 
كانوا من اليهود والن�شارى اأو غريهم؟

ج: ل يجوز دخول الكفار امل�شجد بعد حتقق وقفه م�شجدًا ولو للعمل والبناء 
على الأقرب.

دخول  من  كتابيني  غري  اأو  كتابيني  امل�شلمني  لغري  ال�شماح  يجوز  هل  �للص: 
م�شاجد امل�شلمني؟

ج: ل يجوز.
�ص: هل يجوز دخول الكفار اإىل امل�شاجد اإذا مل ي�شتلزم هتكًا، ل �شّيما اإذا 
 ،اهلل ر�شول  م�شجد  يدخلون  الكفار  يكن  اأمل  هدايتهم؟  اأ�شباب  من  كان 

كالوفود التي كانت تفد عليه با�شتمرار؟
امْلَ�ْشِجَد  َيْقَرُبوْا  َفاَل  �ٌس  جَنَ امْلُ�ْشِرُكوَن  ا  َ اإِمنَّ الآيللة:  نزول  بعد  يجوز  ل  ج: 
قرر  ما  امل�شداق على  باب  امل�شجد احلرام من  وذكر  َراَم)التوبة/28(،  احْلَ

يف حمله.
لغسل ا

�ص: هل ي�شح الغت�شال مباء البحر؟
ج: نعم ي�شح.

�ص: لو تو�شاأت بعد غ�شل اجلنابة بنّية اجلزئية، فما هو احلكم؟
ج: حرام ول يجوز ذلك، ولكن ل ي�شر بالغ�شل.

�ص: اإذا راأى الإن�شان على ج�شمه مانعًا من و�شول املاء بعد الغ�شل ومل يعلم 

اإعداد: حجة الإ�شالم ال�شيد مهند احل�شيني احلديدي
اإ�سراف: جلنة ال�شتفتاء يف مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي بقم املقد�شة
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لمتابعة االستفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على شبكة اإلنترنت

هل كان قبل الغ�شل اأم بعده، فهل غ�شله �شحيح؟
ج: يبني على �شحة الغ�شل يف الفر�س املذكور.

�ص: بعد اأيام من اغت�شايل غ�شل اجلنابة عرفت اأن ل�شقًا كان على ظهري 
مينع و�شول املاء، ما حكم الغ�شل وال�شلوات التي �شليتها على هذه احلالة؟

ج: عليك ت�شحيح الغ�شل واعادة ال�شلوات التي �شليتها على هذه احلالة، 
اإّل اإذا اغت�شلت بعد اإزالة الال�شق غ�شاًل اآخر واجبًا اأو غ�شاًل م�شتحبًا كغ�شل 
اجلمعة ونحوه فال يجب عليك اإعادة ال�شلوات التي اأديتها بعد الغ�شل الثاين.

األموات أحكام 

�ص: ما حكم توجيه املحت�شر اإىل القبلة اإذا كان به �شل�س البول اأو كان مبطونًا؟
ج: وجوب التوجيه غري بعيد.

اأحد، هل  واإذا لم�شه  ُيغ�ّشل، هل ينّج�س -بعد برده-؟  �ص: امليت الذي مل 
تنتقل جنا�شته بعنوان متنّج�س اأول اإىل متنّج�س ثاين وهكذا..؟

ج: مع وجود الرطوبة امل�شرية يف اجلميع نعم، وال فال.
�ص: ما حكم م�ّس اأع�شاء امليت الداخلية املت�شلة بامليت لفح�س وما اأ�شبه 
وما  والقلب  الكبد  مثل  عظم  على  املحتوية  غري  عازل(  )دون  باليد  مبا�شرة 

اأ�شبه، وما حكم م�شها لو كانت منف�شلة عن امليت؟
ج: �شواء كانت مت�شلة بامليت او منف�شلة وكان م�ّشها بعد برد امليت وقبل 

تغ�شيله، فيجب الغ�شل مل�شها، وال فال يجب.
�ص: ما حكم من م�ّس عظام الإن�شان امليت؟

ج: اإذا كان امليت م�شلمًا وقد ُغ�ّشل، فال يجب على الالم�س الغ�شل. واأما اإذا 
كان امليت غري م�شلم اأو كان م�شلمًا مل يغ�شل فيجب الغ�شل مب�شه.

�ص: هل يبقى اثر )غ�شل امليت( يف عدم وجوب غ�شل امل�ّس حتى مع مرور 
ال�شنوات؟
ج: نعم.

واألحراز األدعية 

�ص: ما هي �شروط ا�شتجابة الدعاء اإذا كان امل�شلم يف �شدة ويريد ل�شائقته 
اأن تنفرج؟

ج: هناك �شروط مذكورة ل�شتجابة الدعاء، ك�شفاء النية، والرزق احلالل، 
البدء  قبل  حممد  واآل  حممد  على  وال�شالة  وال�شتغفار  الطيب،  والك�شب 
الإجابة  تتاأخر  قد  باأنه  يكون عاذرًا لظامل، علمًا  واأن ل  بالدعاء وعند ختمه 
ال�شيد  ذكر  وقد   ،رحمة اهلل يياأ�س من  ل  اأن  الإن�شان  وعلى  ما،  مل�شلحة 
ابن طاوو�س والعالمة املجل�شي قد�س �شرهما هذه ال�شروط مف�شاًل يف الإقبال 

والبحار )ج90/�س352 طبعة لبنان(.
�ص: اأف�شلية الدعاء، هل تخت�س باملاأثور من التعقيبات، اأم اإنها تنطبق على 

جميع الأدعية؟
ج: ل يخت�س الدعاء باملاأثور، واإن كان هو الأف�شل.

�ص: ما حكم الإفراد واجلمع يف الدعاء، مثاًل ما هو وارد يف دعاء كميل: 

»اللهم ومن اأرادين ب�شوء فاأرده«، هل يجوز قول: »ومن اأرادنا..«؟
ج: يجوز اإذا مل يكن بنية الورود، والأف�شل اللتزام بن�س الدعاء.

�ص: هل يتعار�س الدعاء مع الر�شا بالق�شاء والقدر؟
ج: ل يتعار�شان فان الدعاء واجابته هو اي�شًا من الق�شاء والقدر، وقد ذكر 

تف�شيل ذلك يف كتب العقائد.
�ص: ما مدى �شحة دعاء الفرج الذي ين�شب اإىل مولنا بقية اهلل الأعظم؟

ج: هو مما ورد يف كتب الدعاء املعتربة ومعترب ملا ورد من الت�شامح يف اأدلة 
ال�شنن.

�ص: اأرجو اإر�شادي اإىل بع�س الأدعية املاأثورة عن النبي الكرمي التي يتقوى 
بها امل�شلم على طاعة اهلل خا�شة بالن�شبة لل�شباب امل�شلم، وباخل�شو�س من 

اأجل حفظ النف�س عن النزلق يف املحرمات ومواجهة نوائب الدهر؟
الأدعية يف ذلك كثرية، وميكنك مراجعة كتاب مفاتيح اجلنان وكتاب  ج: 
الدعاء والزيارة، وعليك بقراءة �شورة التوحيد احدى ع�شرة مرة بعد �شالة 
واحللدة،  مرة  والتوحيد  القدر  �شورة  قللراءة  اأو  ال�شم�س،  طلوع  وقبل  ال�شبح 
به عقد  )يا من حتل  دعللاء  وقللراءة  وم�شاًء،  �شباحًا  الربللع  القالقل  وقللراءة 
ومن  ال�شيطان  من  ال�شتعاذة  يف   العابدين زين  الإمام  ودعاء  املكاره(، 
من  وغريهما  اخلم�شون  الدعاء  وهو  ال�شجادية  ال�شحيفة  يف  وكيده  عداوته 

.الأدعية املاأثورة الواردة عن اأهل بيت الع�شمة
المحرمات

�ص: ما حكم اإثارة ال�شهوة يف النف�س اأو عند الآخرين؟
احلرام،  اإىل  اأدت  اإذا  وكذا  احلللرام  ال�شهوة عن طريق  اإثللارة  ل جتوز  ج: 

والأحوط تركها مطلقًا، فيما عدا ما يكون بني الزوجني.
�ص: هل اإثارة ال�شهوة يف نف�شها حرام اأم ل؟

جتوز،  فال  الأجنبية  ومل�س  كال�شتمناء  حمرمًا  عنوانًا  ا�شتلزمت  اإذا  ج: 
والأحوط تركها مطلقًا ال فيما بني الزوجني.

بالنفاق  والإميلللان  بال�شالح  املت�شفني  املوؤمنني  يتهم  من  حكم  ما  �للص: 
والف�شق؟

اْكَت�َشُبوا  َما  ِبَغرْيِ  َوامْلُوؤِْمَناِت  امْلُوؤِْمِننَي  ُيوؤُْذوَن  ِذيَن  »َوالَّ تعاىل:  تبارك  قال  ج: 
ِبيًنا«)الحزاب/58(. َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َواإِْثًما مُّ

�ص: ما هي الر�شوة، وما حكمها؟
اإحقاق  اأو  حق  لإبطال  ونحوه  للقا�شي  ونحوه  املال  اإعطاء  هي  الر�شوة  ج: 

باطل، وهي حرام.
�ص: ما حكم من ا�شتهزاأ باآيات اهلل ومالئكته بق�شد املزاح وال�شحك؟

ج: ل يجوز.
�ص: هل يجوز الكذب يف مواقف معينة؟

مثل  امل�شتثنيات  بع�س  يف  اإل  يجوز  ول  الكبرية،  املحرمات  من  الكذب  ج: 
ا�شالح ذات البني، ونحوها مما هو مذكور يف الكتب الخالقية والفقهية.



ا�ضدارات

�ضرح على ال�ضيوطي
�شدر موؤّخرًا عن دار العلوم بحّلة وطبعة جديدتني كتاب: �شرح ال�شيوطي، وهو تعليق �شماحة املرجع ال�شريازي على كتاب: البهجة املر�شية يف �شرح 

الألفية لل�شيوطي.
الكتاب هو �شرح تعليقي على كتاب البهجة املر�شية، وهو من املتون الدرا�شية يف احلوزات العلمية، وقد اأّلفه �شماحته يف كربالء املقد�شة، بتاريخ 15 �شعبان 

1386 للهجرةل،وطبع عدة مّرات.
ال�ضيا�ضة من �اقع االإ�ضالم

كما قامت الدار نف�شها باإ�شدار كتاب: ال�شيا�شة من واقع الإ�شالم، ل�شماحة املرجع ال�شريازي، وذلك يف حّلة جديدة. وي�شتمل الكتاب على بيان وجهة نظر 
الإ�شالم يف ال�شيا�شة، وبيان �شرية ر�شول اهلل والإمام اأمري املوؤمنني والأئمة الطاهرين، وقد اأّلفه �شماحته يف كربالء املقد�شة، وطبع عّدة مّرات.

هذا، وقامت دار العلوم باإ�شدار كتابني اآخرين: 
املع�ضومون االأربعة ع�ضر، للمرجع الديني الراحل اآية اهلل العظمى ال�شيد حممد احل�شيني ال�شريازي. فيه نبذة خمت�شرة من نهجهم املبارك، 

.و�شريتهم العطرة، وحياتهم ال�شريفة
املنطق، تعليق الفقيه الراحل اآية اهلل ال�شيد حممد ر�شا احل�شيني ال�شريازي. وكتب ال�شيد الفقيد هذه التعليقة على كتاب منطق املظفر يف مدينة قم 

املقّد�شة �شنة 1402للهجرة.

إصدارات
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قامت موؤ�ض�ضة اأم اأبيها الخيرية الثقافية ��ضمن ن�ضاطاتها الثقافية بطباعة �اإ�ضدار عدة كتب:

هداية ال�شائل اإىل اأجوبة امل�شائل، الكتاب يقع يف 38 باب وهو مطابق لفتاوى �شماحة املرجع ال�شريازي، عدد املطبوع 1000 ن�شخة.	•
من حياة فاطمة الزهراء للمرجع الديني الراحل ال�شيد حممد احل�شيني ال�شريازي، يقع الكتاب يف 416 �شفحة وهو اجلزء الثالث من �شل�شة )من حياة 	•

املع�شومني (اأجمعني، ويت�شمن اإ�شارات خمت�شرة جلوانب من حياة ال�شديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، عدد املطبوع 2000 ن�شخة.
انتهاء اأمد اليهود يف اغت�شاب فل�شطني، للمرجع الديني الراحل ال�شيد حممد احل�شيني ال�شريازي، يقع الكتاب يف 63 �شفحة و كتبه املرجع الراحل، عدد 	•

املطبوع 5000 ن�شخة.
العربة �شبيل النجاة للمرجع الديني الراحل ال�شيد حممد احل�شيني ال�شريازي اأعلى اهلل درجاته، يقع الكتاب يف 95 �شفحة يبنّي فيها الإمام كيفية اأخذ العربة 	•

حيث ميكن اأخذها من التاريخ، والتجارب الذاتية، ودرا�شة الأحداث املعا�شرة، ودرا�شة امل�شتقبل، عدد املطبوع 5000 ن�شخة.
الباقيات ال�شاحلات ومن مكارم الأخالق ل�شماحة املرجع ال�شريازي، الكتاب عبارة عن حما�شرات �شماحة املرجع ال�شريازي، حيث جمعت يف 64 �شفحة يذكر 	•

فيها ال�شيد املرجع الباقيات ال�شاحلات وكيفية العمل لالآخرة والتفرغ لعبادة اهلل �شبحانه وتعاىل، عدد املطبوع 5000.
اآل ال�شريازي �شرية وذكريات للكاتب �شلمان هادي اآل طعمة، يقع الكتاب يف 176 �شفحة وهو اجلزء الأول ل�شل�شلة الأ�شر العلمية يف كربالء املقد�شة، يبنّي فيه 	•

الكاتب مالمح عن هذه الأ�شرة العلوّية العلمّية اجلليلة التي ي�شار اإليها بالبنان،  عدد املطبوع 2000 ن�شخة
عظمة زيارة الإمام احل�شني -من توجيهات �شماحة املرجع ال�شريازي، من اإعداد موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية / قم املقّد�شة يحتوي الكتاب 	•

على تقرير حما�شرتني ل�شماحة املرجع ال�شريازي، األقاهما �شماحته على جموع من م�شوؤويل واأع�شاء الهيئات واملواكب احل�شينية والعلماء والف�شالء 
واأ�شاتذة احلوزة العلمية واملبّلغني، عدد املطبوع 50000 ن�شخة.

إصدارات
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من يعرقل ال�ضعائر الح�ضينية يحرق تاريخه بيديه

يحتوى الكتاب على حما�شرتني ل�شماحة املرجع ال�شريازي األقاهما األقاهما يف بيته املكّرم بقم املقد�شة مبنا�شبة 
عا�شوراء الإمام احل�شني ل�شنة 1432هل وكانت حتت العنوانني التاليني:

من يعرقل ال�شعائر احل�شينية اأو ي�شكك فيها يحرق تاريخه بيده.. 1
ف�شاد العامل وهالكه يف لعبه بالدين وكتمانه احلّق.. 2

 مطبعة دار املوؤمل للطباعة والن�شر –بريوت لبنان– متت طباعته من قبل موؤ�ش�شة الأنللوار الأربعة ع�شر
الثقافية.

مجلة: »نفحات ح�ضينية«

مبنا�شبة حلول �شهر حمّرم احلرام و�شهر �شفر املظّفر، وذكرى ملحمة الطف اخلالدة وا�شت�شهاد مولنا الإمام 
احل�شني وذكرى الأربعني ومو�شم الزيارة املقّد�شة يف هذه الذكرى، ومن جملة فعالياتها واإنتاجاتها الإعالمية 
والثقافية اخلا�شة بتلك الذكريات العظيمة واملوؤملة، اأ�شدرت )موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية / فرع كربالء 
املقد�شة( العدد الثالث اخلا�ّس من جملة: »نفحات ح�شينية«، اخلا�س ب�شهري حمّرم و�شفر 1433 للهجرة، بالأخ�ّس 

بالق�شية احل�شينية و�شعائرها املقّد�شتني.

افق مرجعيت
بف�شل اهلل �شبحانه وتعاىل ورعاية المام �شاحب 
الع�شر والزمان مت اإعداد واإ�شدار جملة )افق 
الر�شول  موؤ�ش�شة  من  الفار�شية  باللغة  مرجعيت( 
الأكرم الثقافية، التي تعنى بن�شر اأخبار واأفكار 
وكذلك   ،ال�شريازي املللرجللع  �شماحة  وروؤى 

اأخبار املوؤ�ش�شات واملراكز التابعة للمرجعية.

�ضام غربت دين
جمموعة من البيانات حول ال�شعائر احل�شينية 

باللغة الفار�شية، يحتوي على:
يف 	•  ال�شريازي املرجع  ل�شماحة  خطابات 

حمرم احلرام 1431هل.
•	.جمموعه من الكلمات الق�شار ل�شماحتة
جمموعه من الق�ش�س واحلكايات املقتب�شة من 	•

.اأحاديث �شماحته

ر�ضانه �حمايت
جملللملللوعلللة مللللن بللليلللانلللات �للشللمللاحللة امللللرجلللع 
 ،ال�شهداء �شيد  ال�شريازي، حول ق�شايا 
وتوزيع  الثقافية   الأكرم ر�شول  موؤ�ش�شة  اإعداد 

موؤ�ش�شة اأهل البيت الثقافية، جاء فيه:
•	.الفاجعة العظيمة با�شت�شهاد �شيد ال�شهداء
على 	•  الزهراء فاطمة  ال�شيدة  تاثريت�شهق 

الكون كله.
عا�شوراء يف زمن الظهور.	•
و�شايا للمقيمني احل�شينية.	•
على 	• يعتدون  للذين  واملخزية  الأليمة  العاقبة 

مقيمي ال�شعائر احل�شينية.
عاملية ال�شعائر احل�شينية.	•

إصدارات
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مجلة: »نفحات فاطمية«

 مبنا�شبة الأيام الفاطمية، وذكرى ا�شت�شهاد ب�شعة مولنا النبّي الأعظم، �شيدتنا ال�شّديقة الطاهرة فاطمة 
الزهراء وب�شرورة تعريف الق�شية الفاطمية ون�شر الثقافة الفاطمية املقّد�شتني، ومن فعالياتها واإنتاجاتها 
الإعالمية والثقافية اخلا�شة بهذه الذكرى الأليمة، اأ�شدرت )موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية( جملة بعنوان: 

»نفحات فاطمية«، تقع يف )46( �شفحة.

ضيرة المرجع ال�ضيرازي�
 �شدر موؤّخرًا، ولأول مّرة، عن موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية، كتاب جديد حول ال�شرية الذاتية للمرجع 

.ال�شريازي
الكتاب باللغة الفار�شية، ومن تاأليف ف�شيلة ال�شيخ حممد اأمريي، ويقع يف )684( �شفحة من القطع الكبري 
اأبعادها،  ال�شريازي يف خمتلف  املرجع  ل�شماحة  الذاتية  ال�شرية  الكتاب  يتناول هذا  ل12×19(،  )وزيللري 
كالعلمية وغريها، مع جمموعة من اآراء وبيانات واإر�شادات �شماحته يف املجالت العقائدية والأخالقية والرتبوية، 
وجمموعة كبرية من ال�شور امللّونة التي ت�شّور لقاءات �شماحة املرجع ال�شريازي مع املراجع والعلماء والف�شالء 

وال�شخ�شيات الدينية والعلمية وال�شيا�شية والثقافية والجتماعية، وعاّمة الزّوار من البالد الإ�شالمية، وغريها.

فاطمة الزهرا في القراآن باللغة الفار�ضية

�شدر موؤّخرًا كتاب جديد باللغة الفار�شية، حتت 
عنوان: )�شيماي ح�شرت زهرا در قراآن( هذا 
الكتاب هو ترجمة كتاب: فاطمة الزهراء يف 
ي�شتمل   ،ال�شريازي الديني  للمرجع  القراآن، 
التي  الكرمية  القراآنية  الآيللات  بيان  على  الكتاب 
نزلت يف حّق ال�شيدة فاطمة الزهراء، بح�شب 
الكتاب يف 416 �شفحة، من  العاّمة، يقع  م�شادر 
اإىل  وترجمه   .)19×12 )وزيلللري  الكبري  القطع 

الفار�شية الأخ طه طرزي. 

من حياة االإمام الح�ضن

للمرجع   احل�شن الإملللام  حياة  مللن  كتاب 
ال�شيد حممد  العظمى  اآية اهلل  الراحل  ال�شريازي 
 271 يف  الكتاب  يقع   ،ال�شريازي احل�شيني 
حتقيق  )اللللوزيلللري(  الكبري  القطع  مللن  �شفحة 
باإ�شداره  قام  والن�شر  للتحقيق  املجتبى  موؤ�ش�شة 

موؤ�ش�شة اأم اأبيها كربالء املقد�شة.

الغدير الثاني

عيد  يوم  الأول،  ربيع  من  التا�شع  يوم  مبنا�شبة 
اأهل البيت وذكرى تتويج مولنا املفّدى الإمام 
 اأبيها اأم  موؤ�ش�شة  املنتظر، قامت  املهدّي 
بطباعة كتاب: الغدير الثاين 9 ربيع الأول، ل�شماحة 

.املرجع ال�شريازي
لكلمة  تقرير  وهللو  �شفحة،   40 يف  الكتاب  يقع 
�شماحة املرجع ال�شريازي التي األقاها خالل در�شه 
 بحث اخلارج يف م�شجد الإمام زين العابدين
مبدينة قم املقّد�شة، حول منا�شبة عيد التا�شع من 

ربيع الأول، �شنة 1426 للهجرة.

إصدارات
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مجلة اأفق المرجعية )المرئية �المقر�ءة(
قامت موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية باإنتاج عمل 
اإعالمي )مرئي( جديد حتت عنوان: جملة اأفق املرجعية 

املرئية.
بع�س  وتعريف  تبيني  العمل  هللذا  اإنللتللاج  مللن  الللهللدف 
�شماحة  ملكتب  والدينية  الثقافية  والفعاليات  الن�شاطات 
وباقي  املقّد�شة  قللم  مدينة  يف   ال�شريازي املللرجللع 
مكاتب �شماحته يف مدن العامل، باخل�شو�س يف املنا�شبات 
 ،ع�شر الأربللعللة  باملع�شومني  للة  اخلللا�للشّ واملللرا�للشللم 
اأقرا�س  ت�شكّلت من ثالثة  العمل يف جمموعة  �شدر هذا 

)DVD( باللغة الفار�شية، علمًا انه قامت قناة الإمام احل�شني، وقناة �شالم ل2، الفار�شيتني الف�شائيتني ببث حمتويات هذه الأقرا�س، هذا، وتقوم موؤ�ش�شة 
الر�شول الأكرم الثقافية حاليًا باإنتاج هذا العمل الإعالمي اجلديد املبارك باللغة العربية، و�شي�شدر قريبًا اإن �شاء اهلل تعاىل.

من جانب اآخر اأ�شدرت املوؤ�ش�شة العدد الثاين من جملة اأفق املرجعية اخلربية املقروءة باللغة الفار�شية التي حتتوي على جمموعة من امللفات: البيانات،وزيارات 
الوفود ل�شماحة املرجع ال�شريازي و مقالت و ا�شتفتاءات وملفات اأخرى.

عر�س موؤلفات
املرجع ال�ضريازي يف املعار�س الد�لية

العراق
الرو�شة  الدويل من قبل  الكتاب  الأ�شرف معر�س  النجف  اقيم يف مدينة 
الإن�شانية  الثقافية   الأعظم الر�شول  موؤ�ش�شة  املطهرة،ومب�شاركة  العلوية 
التي عر�شت العديد من الكتب العلمية والدينية والثقافية بالأخ�س موؤلفات 
ال�شريازي  احل�شيني  �شادق  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  الديني  املرجع  �شماحة 
واملرجع الراحل اآية اهلل العظمى ال�شيد حممد ال�شريازي وال�شادة الكرام من 

اآل ال�شريازي، نالت اإعجاب الوافدين اإىل املعر�س.
يف  املقام  للكتاب  الللدويل  املعر�س  يف  املوؤ�ش�شة  �شاركت  اآخللر  جانب  من 

كرد�شتان العراق وحتديدًا مدينه اأربيل.

ايران
الدويل  طهران  معر�س  يف  الثقافية   الأكرم الر�شول  موؤ�ش�شة  �شاركت 
الثقافية  اإنتاجاتها  بعر�س  وذلللك  والع�شرين،  اخلام�شة  دورتلله  يف  للكتاب 
املقروءة واملرئية وال�شوتية، حيث عر�شت الع�شرات من موؤلفات املرجع الديني 
�شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي، باللغة العربية 
الراحل  املرجع  موؤلفات  وبع�س  اللغات،  من  وغريها  والفار�شية  والإجنليزية 
اآية اهلل العظمى ال�شيد حممد احل�شيني ال�شريازي، والفقيه الفقيد اآية 
اهلل ال�شيد حممد ر�شا ال�شريازي، كما مّت عر�س بع�س املوؤّلفات العربية 
ل�شماحة املرجع ال�شريازي يف ق�شم دور الن�شر اخلارجية، اأما املوؤّلفات 
الفار�شية وغريها فقد عر�شتها دار �شل�شلة يف ق�شم دور الن�شر املحلية، كما مّت 
.عر�س الأقرا�س املدجّمة التي حوت حما�شرات �شماحة املرجع ال�شريازي

معر�س طهران الدويلمعر�س اأربيل الدويل

إصدارات
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يوم  اليه  اهلل  ينظر  ممن  كللان  اعزبا  زوج  )مللن   :ال�شادق الإملللام  قللال 
القيامة(.

 با�شرت موؤ�ش�شة فاطمة الزهراء،مبنا�شبة ولدة الر�شول الأكرم حممد
على  امل�شاعدات  بتقدمي  املتوا�شل  اخلريي  بعملها  اخلريية  املقد�شة  كربالء  يف 

ال�شباب املوؤمن الذين يريدون الزواج. 
وقد قدمت املوؤ�ش�شة جميع امل�شتلزمات ال�شرورية اخلا�شة بالزواج وكذلك مت 
توزيع غرف نوم البالغ عددها خم�شة ع�شر غرفة ح�شب القرعة ،و�شملت الوجبة 

100�شاب و�شابة.

موؤ�ض�ضة فاطمة الزهراء اخلريية

 ولطفه، وبف�شل اأهل البيت الأطهار بف�شل اهلل
 ،ورعايتهم، بالأخ�ّس مولنا املفّدى الإمام املهدّي املنتظر
وبجهود املوؤمنني واأ�شحاب اخلري والرّب، مت موؤّخرًا تاأ�شي�س 
باللغة  النرتنت  على   خديجة ال�شيدة  تلفاز  وافتتاح 

الأوردية يف الهند. 
اأهللل  ثقافة  وتللعللريللف  ن�شر  بللهللدف  ُا�للشلل�للس  التلفاز  هللذا 
البيت، وللدفاع عن مبادئ الت�شّيع وعن اأتباعه، وذلك 
انطالقًا من تاأكيدات املرجع الديني �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي، ومواكبة التو�ّشع يف 
جمال الإعالم املرئي وانتقاله لن�شخة اأكرث ع�شرية وتفاعلية. 
التلفاز على  بهذا  املوقع اخلا�س  وافتتاح  تاأ�شي�س  مّت  كما 
الأورديلللة  باللغتني  )النللرتنللت(  العاملية  املعلومات  �شبكة 

والإجنليزية. 
هذا، و�شيتّم بث برامج هذا التلفاز من الأقمار ال�شطناعية 
لتغطية الدول الواقعة يف �شرق اآ�شيا، قريبًا اإن �شاء اهلل تعاىل. 

عمل اإعالمي ع�ضري فريد: افتتاح تلفاز ال�ضيدة خديجة على االنرتنت

داأبت موؤ�ش�شة كربالء اخلريية ق�شم هيئة الإمام احل�شني لكفالة الأيتام، 
على م�شاعدة الأرامل بتكرمهن واإعطائهن هدايا عينية يف ذكرى وفاة ال�شيدة 

.الطاهرة اأم البنني

موؤ�ض�ضة كربالء اخلريية لرعاية �كفالة االيتام �االآرامل

نفحات خبرية
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*	 "To	offer	the
	laws	of	Alla

h	firstly,	to	

implement	th
em	in	our	liv

es	secondly;
	and	

to strive in reducing our regression from 

them".

* "Who does not honor the laws of 

Allah	the	Alm
ighty	has	no	

honor	near	A
llah,	

since	the	law
s	of	Allah	the

	almighty	are
	the	

dearest things he has".

*	 "If	Allah	the
	all	mighty	h

ad	ordered	

us	to	obey	an
y	other	than	

Ali	Ibn	Abi	T
aleb	

(a.s)	 and	 the
	Holy	 Imam

s	 (a.s)	we	w
ould	

have,	[but	he
	did	not]".

*	 "A	 country	
that	 is	 not	

Islamic	 is	

the	 country	
that	 does	 no

t	 rule	 by	 Isl
amic	

rulings	 and	
does	 not	 ob

ey	 the	 laws
	 of	

Islam,	even	
though	it	mi

ght	label	itse
lf	an	

"Islamic	Gov
ernment",	sin

ce	names	are
	not	

important,	 b
ut	 rather	 im

plementation
	 and	

action is".

*	 "Islam	does	
not	 ask:	whe

re	do	you	

live?	Where	are	you
	going?	And

	when	are	

you	going?	R
ather,	it	tells

	you:	"Allah
	the	

Almighty	 cr
eated	 you	 an

d	 he	 gave	 y
ou	 a	

mind	and	tho
ught,	therefo

re	do	not	bec
ome	

a slave for others".

*	 "Freedom	of
	opinion	in	th

e	system	of	

Allah	the	Alm
ighty	and	the

	laws	of	Islam
	is	

more	sacred	
than	the	'Sha

hadah',	for	Is
lam	

aims	to	mak
e	people	free

	[and	in	com
plete	

liberty]".

* "What comes from man is either 

good	that	he
	benefits	from

	or	bad	and	
evil	

that harms him."

* "Know that knowledge means the 

principles,	 ru
lings,	 ethics,

	 and	 conduc
t	 of	

Islam,	along	
with	guiding

	the	strayed	o
nes".

*	 "Knowledge
	which	does

	not	benefit	

the one seeking it increases nothing other 

than	distance
	from	Allah	t

he	Almighty
".

* "Place interest in projects that serve 

vital goals".

Phrases to success

Phrases to success
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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	

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.

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:

The blessings of Ashura'The	Grand	 Islamic	Auth
ority	

and	 Jurist	Ayatollah	Say
id	Sadiq	Hussaini	Shiraz

i	 has	

clarified	 that	 in	 reality,	
most	 of	 what	 we	 posses

s	 and	

own	of	value	 is	 from	th
e	blessings	of	 the	sacrifi

ces	of	

the	 prince	 of	 martyrs	 Im
am	 Hussain	 (a.s).	 There

fore,	

Ashura'	is	what	planted	
the	principles	of	humani

ty	and	

the	servitude	to	Allah	Alm
ighty	deep	in	our	hearts.	A

long	

with	altruism,	service	to	
others,	kindness	and	defe

nding	

the oppressed. 
His eminence also narrated an incident that once 

occurred:
There	were	two	venerab

le	scholars,	and	one	of	t
hese	

scholars	had	subjected	his
	life	to	servicing	the	Hussa

iniyas	

of Imam Hussain (a.s) without hesitating to spend from 

his	 money	 in	 this	 path;	
while	 the	 other	 displaye

d	 no	

importance	 to	 this	 issue
.	Now,	years	 after	 their	

death,	

Allah	Almighty	had	rewa
rded	the	first	person	by	bl

essing	

him	with	children	and	gra
ndchildren	as	writers,	sch

olars,	

teachers	and	a	Islamic	Ju
rist;	spread	throughout	th

e	land	

commemorating	the	annu
al	anniversary	of	their	fa

ther's	

death.	While	 nothing	 remained	 fo
r	 the	 second	person,	

this is to prove that service to Imam Hussain (a.s) is 

never considered waste.   

The blessings of Ashura'
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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 al-
Wasa>'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

Politics
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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	

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)
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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	

Politics

ذوالقعدة 1432 هل - جمادى الآخرة 1433 هل78



the very heart of Islam
Grand Ayatollah Sayyid Sadiq al-Husayni al-Shirazi

Politics is at

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	

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	
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