
�أو  ثورة  ِلُكل 
�أو  �سيا�سي  حر�ك 

هدف  ديني  �أو  �جتماعي 
غر�ض  حتقيق  ِمنها  ُين�سد  وغاية 

�لب�سرية  عليه  تعارفت  ما  وهذ�  معني، 
ثورة  م�سرية  على  �إطاللتنا  ومع  جمعاء، 
�لطف �خلالدة، جند �أنف�سنا عاجزين عن 
�لكبري  �لكم  دون  ومعطياتها؛  و�قعها  ُكنه 
لنا  بينت  �لتي  �ل�سرعية  �لن�سو�ض  ِمن 
بع�ض بو�طن وخفايا هذه �ملعركة �خلالدة، 
ووفق  �لكربالئية  �مل�سرية  يف  �لغريب  ولكن 
�لقامو�ض �لعا�سور�ئي �لذي لن يوقفه �لن�سر 
�لع�سكري، بل ين�سحب ويتو��سل نحو �نت�سار 
�لنائمة،  �لأمة  �إيقاظ  يتعدى  �آخر  نوٍع  ِمن 

و�ملُعجز فيه �أنه يتو��سل على مدى �لتاريخ مهما 
�متّد، فح�سبها معركة لن تتوقف ولن تنتهي، ماد�م 
�لوجود قائمًا، كيف ل وهي �لتي )�نت�سر فيها �لدم 
على �ل�سيف(، و�سيكون طلب �لثاأر بيد �لقائم ِمن �آل 

بيت حممد )�ض(، فهي معركة �نت�سرت فيها �إر�دة 
ِبُكل  )�ض(  ر�سوله  �أولد  يد  على  ��سمه(  )عز  �لباري 

�أولد  ماد�م  تتو��سل  معركة خلود،  وهي  و�لقيم،  �ملعاين 
�أي�سًا،  لهم  )�ض(  حممد  �أتباع  فاأن  �لوجود،  يف  �ل�سيطان 

تلك �إر�دة �ل�سماء، ِبُكل معانيها، مدر�سة تتخطى �لعو�مل و�لع�سور، 
ت�سع على ُكل بقاع �لأر�ض، لتتو��سل جغر�فيا كربالء بكل بقاع �لأر�ض، ل تعرف �لطبقات و�ل�سعوب، 

يدخلها، َمن عرف ُحب �حل�سني )ع(.
يتزود ثو�رها �لز�د يف حلظة �لَعربة و�لِعربة، لي�ستد باأ�سهم، يقارعون على مدى �لع�سور قطع �لأيدي 

و�لأرجل، و�لنفي و�لت�سريد.. عجز �لطغاة عن فهم فل�سفة حبهم �لأزيل هذ�، مَل ت�ستطع جيو�ض �لطغيان 
��ستعد�دهم ملو�سم �حِلر�ك  �لعظيم، رغم  �ملّد  �أن توقف هذ�  �لع�سكرتارية  �أ�سنافها وب�ستى قطعاتها  ِبُكل 

�حُل�سيني، رغم �أنه ميتد بامتد�د حياة ُكل فرٍد ِمنا، لينال فيه ُكل فرد مبقد�ر ما ُي�سلح فيه نف�سه، ومبقد�ر 
ذ�ك �حلب �حل�سيني، ترت�سم معامل �لن�سجام مع حر�كه )عليه �ل�سالم(.

وقبل �أن نختم، يجدر بنا �أن نت�ساءل: متى يتحقق �لهدف، ويتم �لإ�سالح، وتنت�سر �ملعركة روحيًا وع�سكريًا 
على يد ثمرة جهود �لأنبياء و�لر�سل و�لأولياء، بقية �هلل يف �لأر�ض؟

يت�سح لنا �جلو�ب مما ذكر �أنها حلظة تطابق �أتباع �آل حممد )�ض( مع �إر�دة �ساحب �لع�سر )عج(، �أو 
�حُل�سني )ع( ل فرق فهدفهما و�حد، وحني نكون حاملني ل�سعار )يا لثار�ت �حل�سني( روحًا ول�سانًا، فماز�لت 
معركتنا قائمة، تبتدئ باأنف�سنا، وتتفرع ملقارعة �أعد�ئنا �لظاهريني و�لباطنيني، فلنهياأ ون�ستعد نحو هذ� �لطريق 
لننال خري �لدنيا و�لآخرة، ونن�سجم مع �إر�دة �هلل، مبكافحة ُكل و�سائل �لت�سليل، �لتي حُتاول �أن ت�سلنا �لطريق، 
وذلك عن طريق فقهاء �أمة �آل حممد )�ض(، علمائنا �لأبر�ر، لأنهم ُحجة �هلل علينا و�ساحب �لع�سر )عج( 

حجة عليهم، حفظهم �هلل لنا ذخرً�، ووقاهم �سر �لدهور، ول �أبعدنا عن �ُسبلهم �إنه �سميع عليم.
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كلمة مكتب �سماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني 
الكبري ال�سيخ ب�سري ح�سني النجفي )دام ظله( اإىل خطباء 

املنرب احُل�سيني مبنا�سبة حلول �سهر حمرم احلرام

ف�سارت هذه �لذكرى من لو�زم �لإميان كما ��ستفدناه من �لرو�يات �لتي ك�سفت عن �أهمية هذ� �ملعنى. 
فا�ستوطن �حل�سني يف �لأعماق )ويف قلب من و�آله قربه( فاحل�سني يعي�ض يف كل فوؤ�د و�سمري حيني.

وكان من �أبرز �آثار هذ� �لمتز�ج �لروحي بني �ملوؤمنني وبني هذه �لنه�سة �أن فتح �لطريق لكل من 
يحاول مقارعة �لظلم و�لوقوف يف وجه �أي طاغية وي�سعى لإقامة �لزيغ، و�إ�سالح �لأعوجاج، و�لظاملون 
على مر �لتاريخ �سعو� يف حمو هذه �لذكرى زعمًا منهم �أن يتخل�سو� من تبعات مظاملهم، لكن �هلل �أر�د 
�أن تبقى فاجعة �لطف حية غ�سة طرية تنري درب �لثائرين يف وجه �لظلمة، و�ل�سائرين يف طريق �حلق 

و�لد�عني �إىل �لكرمي �سبحانه.
�سرورة  على  �لرتكيز  و�لوعظ،  �خلطابة  ميد�ن  وفر�سان  �حل�سيني  �ملنرب  خطباء  على  فيجب 
�إحياء هذه �لذكرى و�أن يتخذو� �أ�سلوبًا مرنًا موؤثرً� يف هذ� �ل�ساأن، وينبغي �أن يكون �لأ�سلوب ع�سريًا 

ملو�كبة �لتغري�ت �لزمانية، ونتمكن من جلب �ل�سباب �إىل ح�سور ومعاي�سة �لذكرى بالنحو �ملطلوب. 
املجال�س  يف  فعله  ينبغي  ما  واأهم  ابرز  ن�ستعر�س  اأن  لنا  ينبغي  ال�ساأن  هذا  ويف 

احل�سينية:
�ل�سالم(، وحث  �لبيت )عليهم  �أهل  �لو�ردة من  �لرو�يات  �أهمية �ملجال�ض يف �سوء  بيان   )1
�لنا�ض على بذل كل غاٍل ونفي�ض يف �سبيلها فاإنها مت�سمنة لإحياء �أمر �لأئمة )عليهم �ل�سالم( ولذلك 

كان �لأئمة )عليهم �ل�سالم( يحبون هذه �ملجال�ض، وياأمرون باأقامتها و�لأ�ستمر�ر عليها.
�أن ي�سعى �خلطيب يف تنـزيه هذه �ملجال�ض عن كل ما ل يليق بها ول�سيما ما ينايف �ل�سرع   )2
�ل�سريف، فينبغي تنظيم �ملجال�ض و�ملو�كب بنحو ل تتعار�ض مع �ل�سالة جماعة �أو فر�دى ويف �أوقاتها، 

فاإن نه�سة �حل�سني )عليه �ل�سالم( كانت لأجل �لدين وتثبيت دعائمه.
يجب على �خلطيب و�لو�عظ �أن يكون متعظًا د�عيا �إىل �لدين بعمله قبل قوله، وب�سلوكه قبل   )3
ل�سانه، فاإن �لختالف بني �لقول و�لفعل من �أي و�عظ يدفع �لنا�ض �إىل �لنفرة من �لدين وي�سلب �لتاأثري 
�أقو�لهم  بني  �لو��سح  �لتناق�ض  يعي�سون  كانو�  �لذين  �ليهود  علماء  مبثابة  ويكون  �لو�عظ،  ل�سان  من 

ا�َض ِباْلرِبِّ َوَتن�َسْوَن �أَنُف�َسُكْم َو�أَنُتْم َتْتُلوَن �ْلِكَتاَب(. و�أفعالهم كما ��سري يف قوله تعاىل: )�أََتاأُْمُروَن �لنَّ
يجب �لهتمام بالأمور �لجتماعية، وذلك من خالل دعوة �لنا�ض �إىل �لتعاون و�لتعا�سد   )4
يف ما بينهم، وخلق �جلو �لأخوي بني �ملوؤمنني، وعلى �خلطيب �أن يذكر ما ورد يف كتاب �هلل �لعزيز 

و�لأحاديث ورو�يات �ملع�سومني )عليهم �ل�سالم( يف هذ� �ل�ساأن.
عن  �أفالذهم  حفظ  يف  �سعيًا  �لنا�سئة  برتبية  �لإهتمام  على  �لأباء  تنبيه  �خلطباء  وعلى   )5
�لإنحر�ف و�لرتدي يف مهاوي �لف�ساد من خالل �لف�سائيات �لفا�سدة و�لقنو�ت �ملاأجورة لدفع جيلنا 

�لقادم �إىل �لإنحر�ف �لعقائدي و�خللقي. 
يجب حث �مل�سوؤولني على �لهتمام بالأمانة �لتي يتقلدونها مبقت�سى �لوظيفة �لتي ي�سغلونها   )6
�لتنكر  مظاهر  �أبرز  من  �ملجال  هذ�  يف  �لتهاون  �أن  �لأخوة  �أيها  و�علمو�  يتحملونه،  �لذي  و�ملن�سب 
يقارو� على كظة  �أن ل  �لعلماء على  �ل�سالم(: )�أخذ �هلل على  �ملوؤمنني )عليه  �أمري  للدين، وقد قال 
ظامل، ول �سغب مظلوم(، فالتهاون يف هذ� �ملجال وعدم تنبيه �مل�سوؤولني تنكر للوظيفة �ل�سرعية �مللقاة 
على عاتق حملة �لدين جميعًا، وعليكم تو�سيح ما ي�ستفاد من �لرو�يات من عقوبة �خلائن، فاإن من 
يعتلي �ملن�سب ثم ل يوؤدي حقه فهو خائن يف حق �هلل وحق �ل�سعب جميعًا وحم�سوب من �لظلمة ومن 

�أعو�نهم و�أن�سارهم، ويح�سرون مع �لذين خانو� �هلل ور�سوله.
ثم يجب يف هذ� �ل�ساأن �أن نلفت �جلهات �مل�سوؤولة عن ت�سكيل �حلكومة �إىل �لأخطاء �لتي �رتكبت 
يف �لت�سكيالت �ل�سابقة، حيث مل تتمكن �حلكومة يف �لفرتة �ل�سابقة من �إجناز �سيء من �أهم �لو�جبات 
�لكهرباء،  مثل  �لأ�سا�سية  للخدمات  فقد�ن  وهناك  بطالة،  وهناك  فقر،  فهناك  عاتقها،  على  �مللقاة 
وهناك �لغالء �لفاح�ض، وعدم تفعيل �لبطاقة �لتموينية بالنحو �ملطلوب وهناك �قت�ساد مدمر.. وعدم 

�لهتمام بخلق �لكفاءة �لذ�تية يف �لبلد، فما زلنا نعتمد على �خلارج يف �سد ما يفتقر �إليه �ل�سعب.
       فيجب على �حلكومة �لقادمة �أن تاأخذ �ل�سلبيات �ملذكورة بعني �لعتبار، فالبد من تن�سيط 
باإن�سائها وتطويرها،  �لزر�عة بتوفري م�ستلزماتها للمز�رعني، كما يجب �لهتمام بال�سناعة �ملحلية 
ومعرفة  �ل�سارع  �إىل  �لنـزول  �مل�سوؤولني  على  ويجب  �خلارج،  �إىل  تذهب  �لنفط  و�ر�د�ت  معظم  فاإن 
�لقادمة  �ملنا�سب يف �حلكومة  �أن تكون  وينبغي  به،  �لإهتمام  �ل�سعب منهم  ليح�ض  �لنا�ض  �حتياجات 
ح�سب �لكفاءة وح�سب �سالمة �ل�سخ�ض يف دينه و�سمريه ووطنيته، ول يتخذ من �حلزبية و�ملح�سوبية 

و�سيلة لل�سعود.
وينبغي �أن يعلم �أن �ملر�جع �سانهم �هلل ريب �لدهور لن يهد�أ لهم بال ماد�مت �لأمور كما هي، 
ولن  كل منحرف،  وجه  �ل�سرخة يف  عليهم  و�لوطنية متلي  �لدينية  وم�سوؤوليتهم  لل�سعب  �أبوتهم  فاإن 

نرتك و�سيلة معقولة لإ�سالح �لأو�ساع �ملرتدية يف �لبلد.
�أرجو �هلل �سبحانه �أن ي�سلح حال �ل�سعب باإ�سالحنا جميعًا، حتى يتمكن هذ� �ل�سعب �ملظلوم من 

�لقيام على قدميه، و�أن ياأتي ذلك �ليوم �لذي يكون �لعر�ق يف مقدمة �لدول �لتي تتقدم
 �أمنيًا و�قت�ساديًا و�جتماعيًا..

و�ل�سالم..     

موحد(،  قوي  عر�ق  لبناء  عٍز  منار  �خلالدة  �لطف  و�قعة  ِمن  )لنجعل  �سعار:  حتت 
�سارك مدير مكتب �سماحة �ملرجع )د�م ظله(، �سماحة �ل�سيخ علي �لنجفي )زيد عزه( يف 
�ملوؤمتر �لف�سلي �لثامن ع�سر للمبّلغني و�ملبلغّات، و�لذي تقيمه موؤ�س�سة �سهيد �ملحر�ب )قد�ض 

�سره(.
)د�م  �ملرجع  �سماحة  مكتب  عن  كلمته  يف  عزه(  )زيد  �لنجفي  �ل�سيخ  �سماحة  �أكد 
�لوعي يف �سفوف جمتمعنا،  ن�سر  و�ملبلغني على  ظله(، على �سرورة ت�سافر جهود �خلطباء 
موؤكدً�  �لإ�سالح،  منهجية  مقدمتها  يف  و�لتي  �ملباركة  �حل�سينية  �لأهد�ف  ن�سر  على  و�لعمل 
يخالف  ما  ُكل  عن  تنـزيهها  مالحظة  مع  �ملباركة،  �حُل�سينية  �ملجال�ض  �إحياء  �سرورة  على 
�ملبادئ �لدينية و�ل�سرعية، مع مر�عاة �جلو�نب �لفقهية يف ُكل م�سار هذه �ل�سعائر لتنال ر�سا 
�لتي  �لإعالم  و�سائل  �لت�سدي جلميع  �أهمية  على  �لوقت  بنف�ض  منبهًا  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل 
حاولت د�ض �ل�سموم من خالل و�سولها ملجتمعاتنا مبختلف و�سائلها �لتكنولوجية م�سددً� على 
ِمن هذه  و�أن جنعل  �ملباركة،  �لإ�سالمية  و�أ�سالتها  توطيد ربط جمتمعاتنا مبا�سيها  �سرورة 
�ل�سعرية �ملباركة م�سار حق يجمعنا، ويف �جلانب �ل�سيا�سي �أكد �سماحته على �سرورة �أن يحث 
�خلطباء ُكل �مل�سوؤولني يف �لدولة �لعر�قية، على رعاية م�سالح �أبناء �لعر�ق، �قت�ساديًا و�أمنيًا 
و�جتماعيًا، وخدميًا، م�سددً� على �سرورة �لأخذ بعني �لعتبار �لإهمال و�حليف �لو�قع بحق 
ِمن  جملة  �سماحته  وقدم  هذ�  �لعر�قي،  �لقت�ساد  عماد  فهما  و�ل�سناعة،  �لزر�عة  قطاعي 

�لتوجيهات، نرتك �لقارئ �لعزيز مع ن�ض هذه �لكلمة:

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللَّ
�حلمد هلل �لذي هد�نا �سر�طًا �سويًا، و�ل�سالة و�ل�سالم على �ملبعوث رحمة للعاملني، حممد بن 

عبد �هلل وعلى �آله �لغر �مليامني، و�للعنة �لد�ئمة على �أعد�ئهم �أجمعني �إىل يوم �لدين.
َدَق �هلّلُ �ْلَعِليُّ �ْلَعِظيُم. َها ِمن َتْقَوى �ْلُقُلوِب( �سَ ِ َفاإِنَّ ْم �َسَعاِئَر �هللَّ  قال �هلل �سبحانه: )َوَمن ُيَعظِّ

�أيها �لأخوة �خلطباء �لأجالء، نحن ُمقدمون على �سهر حمرم �حلر�م و�لذي يحمل يف طياته ـ 
�سمن كونه من �لأ�سهر �حلرم ـ �ل�سعائر �لدينية و�لتي �أ�سبحت من �أبهى و�أو�سح �سعائر �لإ�سالم، �أل 
لها من  �لتي خطط  �ل�سريفة  �لثورة  �ل�سالم(، هذه  �لإمام �حل�سني )عليه  �إحياء نه�سة  وهي �سعائر 
ذي قبل، و�أعد لها من قبل �هلل �سبحانه، وكانت هناك �إرها�سات من �لنبي �لأعظم )�ض( ومن �أمري 
�أنه �سبحانه كان قد �أخرب �لأنبياء �ل�سابقني  �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم(، بل يظهر من بع�ض �لرو�يات 

بهذه �لفاجعة �ملوؤملة فكان �ل�ساحلون من عباد �هلل على وعد منها.
وهذه �لنه�سة لعظمتها �هتم بها �لأئمة �ملع�سومون )�سالم �هلل عليهم( و�أمرونا بالهتمام بها 
�لإميانية،  بالعو�طف  �مليمونة  �حلركة  هذه  مزج  من  )ع(  �لأئمة  ومتكن  �أهد�فها،  ون�سر  وعيها  وبث 
مر  على  وترت�سخ  بالعو�طف  وتتفاعل  بالدماء  متتزج  �سمري  ذي  كل  �سوت  �لفاجعة  هذه  فاأ�سبحت 
�لليايل و�لأيام يف �لأعماق، فاأ�سبح �ملوؤمن م�ستعدً� لبذل كل غاٍل ونفي�ض يف �سبيل �إحياء هذه �ل�سعرية، 

كفاين بهذا مفخرا حني اأفخراأنا ابن على اخلري من اآل ها�سم



3
وفد من اأبناء ال�سعودية يف ظالل �سماحة 

املرجع )دام ظله(

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً م�سرتكا من اأبناء 
اخلليج وحمافظة الب�سرة

اعلموا اأن من يحي ال�سالة �سيكون اأمري املوؤمنني )عليه 
ال�سالم( معه يف حياته ومماته

اإطاللة وفد بعثة مكتب �سماحة املرجع )دام ظله( 
ومكتبه املبارك يف الديار املقد�سة

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل وفداً من اأهايل 
حمافظة دياىل

ما  متتبع  ُكل  على  باخلفي  لي�ض 
يقدمه مكتب �سماحة �ملرجع )د�م ظله( 
خدمات  ِمن  و�لأماكن  �لأوقات  كل  يف 
جميع  يف  م�سكور  ون�ساط  �لقدر،  جليلة 
�أهم  وِمن  �حلرجة،  و�لأوقات  �ملنا�سبات 
�أوعز  �لتي  �حلج  بعثة  �ملو�قف،  هذه 
باإر�سالها  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة 
�أهم  لتلبية  وذلك  �ملقد�سة،  �لديار  �إىل 
متطلبات �حلاج �سيما �لروحية و�لتعليمية 
لهذه �ل�سعرية �ملباركة، حيث تر�أ�ض �لوفد 
�لنجفي )زيد عزه(  علي  �ل�سيخ  �سماحة 
ميد�نية  وزيار�ت  مبتابعات  قام  و�لذي 
زيارة  تقدمها  بيت �هلل �حلر�م،  حلجاج 
مكاتب مر�جع �لدين �لعظام، وما �أمكنه 
�لآتية  و�لقو�فل  للحمالت  زيار�ت  ِمن 
�أ�سقاع  خمتلف  ِمن  �ملقد�سة  للديار 
�لأر�ض و�لعامل �لإ�سالمي، قدم �سماحته 
جملة َمن �لكلمات �لتوجيهية �لتي كان يف 
�لهتمام  �سرورة  على  �حلث  مقدمتها 
ب�سعرية �حلج �ملباركة، وما لها ِمن �لأثر 
وكيف  حجه،  �أثناء  �حلاج  على  �لفردي 
وجمتمعه  لعائلته  منارً�  �ستكون  �أنها 
مكانة  �إىل  م�سريً�  لوطنه،  عودته  عند 
�لأبو�ب  مفتوحة  و�أنها  �لأ�سرف،  �لنجف 
باأنو�رها،  ي�ستنري  �أن  ُيريد  َمن  ِلُكل 
�ملوؤمنني  �أمري  بربكات  بفيئها  وي�ستظل 
�حلوزة  وجود  ومبعية  �ل�سالم(  )عليه 
ديننا  مر�جع  وباأبوة  �ملباركة،  �لعلمية 
جملة  �سماحته  وقدم  هذ�  فيها،  �لعظام 
�لأ�سئلة  ُكل  على  و�لإجابات  �لو�سايا  ِمن 
�حلج  منا�سك  يهم  ما  فيها  مبا  �لعامة 
�ملباركة، جاءت هذه �لإر�ساد�ت و�مل�ساعي 
�مل�سكورة، لدى تتبعه وزيارته لقو�فل �حلج �لعر�قية و�لعربية، بل و�سملت �حلمالت و�لقو�فل 
ِمن ��سرت�ليا وعددً� ِمن دول �أوربا، هذ� و�سارك �سماحته يف جملة ِمن �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت، 
كان يف مقدمتها موؤمتر �إجناح بعثة �حلج �لعر�قية، و�لذي تقيمه هياأة �حلج و�لعمرة �لعر�قية، 
�إجناح مر��سم �حلج(  ي�ساهمان يف  �لناجحة  و�لإد�رة  �لديني  وذلك حتت عنو�ن: )�لإر�ساد 
�ملجل�ض  باأعمال موؤمتر  �سماحته  �سارك  �لثاين من ذي �حلجة �حلر�م، وكذلك  و�ملنعقد يف  
�لإ�سالمي يف �لعر�ق، حتت عنو�ن: )�ل�سر�كة �لعادلة تعزيز للوحدة �لوطنية وتر�سيخ لالأمن 

و�لزدهار(، موؤمتر يوم �لعر�ق �لو�حد و�لع�سرين ِمن �سهر ذي �حلجة �حلر�م.
وفود  ل�ستقبال  �أبو�به  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  مكتب  �فتتح  �آخر  �سعيد  وعلى 
�ل�سخ�سيات  ِمن  وجملة  �لعظام،  �لدين  مر�جع  مكاتب  وفود  مقدمتها،  يف  كان  و�سخ�سيات 
�ل�سيا�سية و�لدينية �لعر�قية، هذ� وتو�ترت �حلمالت و�لقو�فل حلجاج بيت �هلل �حلر�م، مع 
جمع ِمن �ملوؤمنني على مكتب �سماحة �ملرجع )د�م ظله(، و�لذي بدوره قدم ما ميكن تقدميه، 
ِمن ن�ساط ديني و�إ�سالمي لهذه �ل�سعرية �ملباركة، وذلك عن طريق تقدمي جملة ِمن �لو�سايا 
و�لكتب و�لن�سريات و�لن�سائح، و�لإجابة عن �أ�سئلتهم، ويجدر ذكره �أن �ملكتب �ملبارك �أحيى 
بعثة  و�أقامت  هذ�  �لدعاء،  قر�ءة  و�أم�سيات  �لعز�ء،  وجمال�ض  �لدينية  �ملنا�سبات  ِمن  جملة 
�سماحة �ملرجع جمال�ض �لعز�ء عامة مبنا�سبة ذكرى �سهادة �لإمام �جلو�د )ع(، وكذلك جمل�ض 
�آخر با�سم �لزهر�ء )ع(، يف مكة �ملكرمة، وذلك لرت�سيخ �إحياء ذكى �ملع�سومني )ع( ون�سر 

مظلوميتهم.

تف�سل �سماحته بالتوجيهـ  حني ��ستقباله وفدً� من �أهايل حمافظة دياىلـ  على �سرورة 
�أعد�ء �لدين �لذين تدعمهم قوى �ل�سر  جمابهة كافة �لأفكار �ل�ساذة �لتي ينادي بها 
و�لطغيان يف �لعامل، م�سيفًا �سماحته لقد من �هلل �سبحانه على �لب�سرية باأ�سرها 
بالنجف �لأ�سر�ف �لتي ت�سم �حلوزة �لعلمية و�لتي ت�ستنري بنور قبة مرقد 

علي )عليه �ل�سالم(، فعليكم �أن تكونو� على قدر هذه �مل�سوؤولية.   

�أ�ستقبل �سماحة �ملرجع )د�م 
�لبيت  �أهل  �أتباع  من  وفدً�  ظله( 
)ع( يف �ل�سعودية، �أَكد �سماحته يف 
مو�جهة  �سرورة  على  �للقاء  هذ� 
جميع �ملخططات �لتي تريد �لنيل 
وقيمها  �لأمة  هذه  كر�مة  من 
�لأ�سيلة،  و�لعربية  �لإ�سالمية 
يف  ي�سدد  �أن  �إىل  �سماحته  د�عيًا 
وحماربة  �لقادمة  �لأجيال  رعاية 

�لنحالل و�لتحلل �خللقي �لذي يرمى به لل�سرب يف جذر �لأمة �لإ�سالمية، م�سريً� �سماحته �إىل 
�أينما حلو� لتكون نرب��سًا ي�سيء لهم  �مل�سلمني  �لأ�سرف وحوزتها تفتح ذر�عيها لكل  �أن �لنجف 
دروبهم بربكة �أمري �ملوؤمنني )ع(، د�عيًا �لوفد، �إىل �سرورة ��ستثمار هذه �لفر�سة يف نيل �أعلى 
مر�تب �خل�سوع و�لروحانية و�لرتباط بالباري )عز ��سمه( وبدينه �أثناء تاأديتهم �لزيارة لأئمة 

�لع�سمة و�لطهارة يف عر�ق �ملقد�سات.

�إن كانت تنهى عن  �إّن �هلل �سبحانه وتعاىل جعل لكل عمل عالمة قبول ورف�ض، فال�سالة 
�لفح�ساء و�ملنكر و�لبغي فهي مقبولة، و�إن مل تفعل ذلك فهي فاقدة لروحها ك�سالة، ـ جاء ذلك 
لدى ��ستقبال �سماحة �ملرجع )د�م ظله( وفدً� م�سرتكًا من �أبناء �خلليج �لعربي وحمافظة �لب�سرة 
، م�سريً� بعد ذلك: ولقبول �لزيارة عالمة وهي �أن يحدث تغري و�نقالب �يجابي يف �سلوك  �لفيحاءـ 
�لز�ئر وعمله، فيجب �أن حت�ض بهذ� �لتغري يف �سلوكك �أيها �لز�ئر، فهذه عالمة و�ثر قبول زيارة 
�ل�سالم(، هذ�  �ل�سهد�ء )عليه  �سيد  و�لإمام  �ل�سالم(  �أبي طالب )عليه  بن  �ملوؤمنني علي  �أمري 

وقدم �سماحته �سل�سلة ِمن �لإجابات على �لأ�سئلة �لتي قدمها �حل�سور بني يديه.

حث �سماحة �ملرجع )د�م ظله( ـ لدى ��ستقباله وفدً� من �أبناء بغد�دـ  على �سرورة �إقامة 
ز�د  �مل�سلني  ز�د عدد  فكلما  بامل�سلني،  �مل�ساجد مملوءة  تكون  �أن  �مل�ساجد، فيجب  �ل�سالة يف 
�أجرهم، م�سريً� �أي�سًا: �إن �ل�سباب �لذين �سحو� باأنف�سهم يف زمن �لنظام �لبائد كانت ت�سحياتهم 
من �أجل �ل�سالة، فكانو� يقيمون �ل�سالة وهم حتت �سياط �جلالد، فاعلمو� �أن من يحي �ل�سالة 
�سيكون �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( معه يف حياته ومماته وقربه ويوم �لقيامة، هذ� وقدم �سماحته 
�أر�سًا وجمتمعًا، وذلك  �سل�سلة ِمن �لو�سايا �لقيمة �لتي حتث على �سرورة �لعمل لبناء �لعر�ق، 
مبحا�سبة �أنف�سنا جميعًا، من �أجل �لو�سول ملر�تب �لكمال �ملن�سودة، م�سريً� �أن لكل فرد عر�قي 

دور يف بناء �لعر�ق، و�إننا جميعًا حُما�سبون �أمام �هلل �إذ� ما ق�سرنا عن �أد�ء هذ� �لو�جب.

ونحن �سراج الل يف الأر�س يزهروجدي ر�سول الل اأكرم خلقه
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 �سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل القن�سل 

االإيراين يف النجف اال�سرف

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل �سماحة ال�سيد عمار 

احلكيم رئي�س املجل�س االأعلى االإ�سالمي العراقي

املوؤمن ال�سادق هو من يتنازل عن اأمواله وعن ذاته يف 
�سبيل اهلل �سبحانه وتعاىل

�ل�سرف  �لنجف  يف  �لإير�ين  �لقن�سل  ��ستقباله  لدى  ـ  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  �أعرب 
لزو�ر  ت�سهيالت  من  تقدمه  ملا  �ل�سرف  �لنجف  يف  �لإير�نية  �لقن�سلية  لفتتاح  �رتياحه  عن  ـ 
�لعتبات �ملقد�سة يف �لعر�ق، ومتنى �سماحته �أن تو�كب �لدول �لأخرى �جلمهورية �لإ�سالمية يف 
فتح قن�سلياتها يف �لنجف �لأ�سرف وكربالء �ملقد�سة، خدمًة لزو�ر �لعتبات �ملقد�سة، هذ� ودعا 
�لحرت�م  �أ�سا�ض  على  و�إير�ن(،  )�لعر�ق  �لبلدين  بني  و�لعالقات  �لأو��سر  تقوية  �إىل  �سماحته 
للتو��سل  �أن حتذو هذ� �حلذو �حل�ساري،  �لإ�سالمية  �لدول  ُكل  وح�سن �جلو�ر، د�عيًا �سماحته 
مع �لعر�ق، وخ�سو�سًا �لنجف �لأ�سرف، فاإن �لوقوف مع �لعر�ق يعود باخلري على �جلميع، و�إن 

�لنجف �لأ�سرف منار وقبلة لكل �لقلوب �ملوؤمنة.
من جانب �آخر �أكد �لقن�سل �لإير�ين حر�ض �إير�ن على تقوية وتعزيز �أو��سر �لعالقات بني 

�لبلدين.
وعلى �سعيد ذ�ت �سلة، �إن �لقن�سل قد كرر زيارته، ملكتب �سماحة �ملرجع )د�م ظله( فد�ر 
للنجف  �إن  يقول:  �إذ  وتاريخها،  �لأ�سرف  �لنجف  �ملرجع )د�م ظله(، حول مكانة  حو�ر �سماحة 
�لنبوة  بيت  �آل  و�أتباع  عامة،  �مل�سلمني  قلوب  يف  كبرية  وروحية  وعلمية  تاريخية  مكانة  �لأ�سرف 
)عليهم �ل�سالم( بنحو �خل�سو�ض، ملا حتمله من م�سامني رعت خالله �لعامل �لإ�سالمي و�سارت 
به نحو جادة �لأمن و�لأمان و�لأمثلة على ذلك كثرية، هذ� و�أكد �سماحة �ملرجع )د�م ظله(، على 
ل�سيادة  �ملتبادل  �لعر�ق وذلك من خالل �لحرت�م  �ملقد�سة يف  �ملدن  �لعمل على خدمة  �سرورة 

�لبلدين، كما حث �سماحته على �سرورة تقدمي �لت�سهيالت للزو�ر �ملتوجهني من كال �لبلدين.

�سماحة  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  ��ستقبل  �ملبارك  �لأ�سحى  عيد  حلول  مبنا�سبة 
�لتهنئة  �ل�سيد عمار �حلكيم رئي�ض �ملجل�ض �لأعلى �لإ�سالمي �لعر�قي، و�لذي بدوره قدم 
ل�سماحة �ملرجع )د�م ظله(، وذلك بحلول عيد �لأ�سحى �ملبارك وعيد �لغدير �لأغر، و�أطلع 

�سماحته على �آخر تطور�ت �ل�ساحة �ل�سيا�سية.
�إن  مقدمتها:  يف  كان  و�لن�سائح،  �لتو�سيات  من  �سل�سلة  �ملرجع  �سماحة  وقدم  هذ� 
�لعر�ق قد عانى طيلة �لعقود �ملا�سية من ت�سلط و��سطهاد �ل�سلطة لل�سعب، ويجب �أن تنتهي 
�أن يعمل �جلميع من  هذه �حلالت �ل�سلبية ول تعود جمددً� للو�جهة، موؤكدً� على �سرورة 

�أجل �لعر�ق �جلريح و�ل�سعب �ملظلوم.

َة(، بهذه �لآية �لكرمية �أفتتح  ى ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي �أَنُف�َسُهْم َو�أَْمَو�َلُهم ِباأَنَّ َلُهُم �جَلنَّ )�إِنَّ �هلّلَ ��ْسرَتَ
�سماحة �ملرجع حو�ره مع وفٍد ِمن وجهاء و�أبناء حمافظة �لكوت، م�سريً� �إىل �أن ثمة تعاهد وتعاقد 
حا�سل بني �ملوؤمن وبني �هلل �سبحانه وتعاىل، وذلك يف �إطار �لتوجه للباري )عز وجل( و�لتمح�ض 
و�إميان  �لإن�سان  �إن�سانية  �إىل  ي�سيء  �أو  ي�سني  ما  كل  عن  للتنـزه  �لنطالق  وبالتايل  عبادته،  يف 
�سبيل  ذ�ته يف  وعن  �أمو�له  يتنازل عن  هو من  �ل�سادق  �ملوؤمن  �إن  ذلك:  بعد  �ملوؤمنني، م�سيفًا 
�لتي خولها  �لأمو�ل  �لباري )�سبحانه(، وكذلك  باأمره  نف�سه حيث  في�سع  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل 
�سبحانه،  ياأمر �هلل  ي�سعها حيث  �أن  ورزق عائلته فيجب  له وجعل منها رزقه  ��سمه(  �هلل )عز 
فاإن �أمرك �هلل �سبحانه �أن تقف بني يدي �إمام لتد�فع عن �لإ�سالم وعن �لإمام فعليك �أن تفعل 
�أن  فعليك  �سبحانه  لدين �هلل  �أو م�ساندًة  �أو خم�سًا  زكاًة  �أمو�لك  تدفع من  �أن  �أمرت  و�إن  ذلك، 
تفعل، مبقابل ذلك فاإن لك �جلنة، ور�سا �هلل وقوة دينه، هذ� وقدم �سماحته �سل�سلة ِمن �لن�سائح 

�لأبوية �لتي ت�سب يف �سقل �لنف�ض وتاأهيلها نحو �لرقي �لإلهي و�لديني يف ذلك.

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل الوفود املهنئة 
بحلول عيدي االأ�سحى املبارك والغدير االأغر

تو�ترت �لوفود �ملوؤمنة من �أبناء �ل�سعب �لعر�قي ومن خمتلف حمافظات �لقطر 
وطلبة  �لعلماء  و�ل�سادة  �لوجهاء  يتقدمهم  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  مكتب  على 
�لعلوم �لدينية، لتقدمي �لتهاين و�لتربيكات ل�سماحته مبنا�سبة حلول عيد �لأ�سحى 

�ملبارك وجتديد �لولء و�حلب للمرجعية �لدينية يف �لنجف �لأ�سرف.
هذ� وقدم �سماحة �ملرجع  )د�م ظله( دعاءه وتربيكاته لأبناء �ل�سعب �لأ�سيل 
مبتهاًل للباري )عّز ��سمه( يف �أن يحفظه من �أطماع �أ�سر�ر� �لعامل، كما بني �سماحته 
�أن �لنجف �لأ�سرف �ست�ستمر ك�سابق عهدها حلفظ كل �آمال هذ� �ل�سعب و�أنها �ستقف 
�لعر�قيني  لكل  خادمة  �ستبقى  و�أنها  قبل،  ِمن  وقفت  كما  �ل�سر�ء  �ل�سر�ء  يف  معه 

و�لعر�ق.
وعلى �سعيد ذ�ت �سلة ومبنا�سبة حلول عيد �لغدير �لأغر ��ستقبل �سماحة �ملرجع 
)د�م ظله( عددً� من �لوفود و�ملوؤمنني �لذين قدمو� من خمتلف حمافظات �لعر�ق 
للتهنئة بهذه �ملنا�سبة وجتديد �لبيعة لأمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( و�لوقوف �سفًا 

و�حدً� خلف �ملرجعية �لدينية يف �لنجف �لأ�سرف.
�جتهت  يوم  وهو  �لأكرب  �هلل  عيد  هو  �لغدير  عيد  �أن  �إىل  �سماحته  و�أ�سار  هذ� 
تاأ�سي�ض  مبادئ  لو�سع  �ل�سالم(  )عليهم  و�لأو�سياء  و�لأنبياء  �لر�سل  كل  جهود  فيه 
دولة �حلق بقيادة �لإمام �حلجة )عج(، د�عيًا �سماحته �إىل �سرورة �أن تتجه �أنظار 
من بيده �أزمة �لأمور �إىل �سريحة �ل�سباب وربطهم بدينهم ووطنهم و�إ�سالح �لو�قع 

�لعر�قيني  على  و�أكد  هذ�  ف�سادً�،  �لبائد  �لنظام  به  عاث  �لذي  و�لرتبوي  �لعلمي 
و�لجتاه  و�لإعمار،  �لأمن،  لإحالل  �ل�سفوف  يف  ور�ّض  �جلهود  حث  �سرورة 

�أو مي�ض يف ثرو�ته  �لوطن،  ُكل َمن ي�سيع م�سالح  ُقدمًا نحو حما�سبة 
و�أمنه و��ستقالله.

وعمي يدعى ذا اجلناحني جعفروفاطم اأمي من �ساللة اأحمد
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�ملجانية يف جمايل  دور�ته  بتقدمي  �لنجفية  �لأنو�ر  ي�ستمر معهد  ون�ساط  وِبُكل جد  كعادته 
�للغات و�حلا�سوب، حيث ُق�سمت دور�ته �لأخرية على دورتني: �لأوىل هي دورة �أبي تر�ب )عليه 
�ل�سالم( من 2010/9/10، و2010/10/8م وكان عدد �لطلبة �مل�ساركني يف هذه �لدورة ع�سرين 

طالبًا يف جمال �حلا�سبات و12 طالب يف دورة �لنرتنيت.
 2010/10/10 من  �ل�سالم((  )عليه  �ملطلب  عبد  بن  حمزة  )دورة  �لثانية  �لدورة  �أما 
و2010/11/22م �سارك فيها 10 طلبة يف دورة �حلا�سوب، و 45 طالبًا يف دورة �للغة �لنكليزية، 
هذ� وما ز�ل �ملعهد م�ستمرً� بتقدمي دور�ته وب�سورة جمانية، م�ساهمة منه لتنمية �لإطار �لثقايف 

و�لتنموي لأبناء �لعر�ق.

اأ�ستوديو نور النجف تاألق م�ستمر

�سماحة املرجع )دام ظله( ي�ستقبل �سيخ ع�سائر 
اآل �سبل والوفد املرافق له

من كلمات �سماحة املرجع )دام ظله(

�لأعباء  ورغم  جد  بكل  ينه�ض  �نه  �إل  �لجناز  هذ�  عمر  ق�سر  من  بالرغم 
و�مل�سوؤوليات �لتي �ألقيت على عاتقه و�لتي تتمثل باإظهار دور �لنجف �ل�سرف بالرتقاء 
نور  �أ�ستوديو  �لإعالمي منه.  �سيما �جلانب  للعامل �جمع،  و�لعلمي  �لثقايف  بامل�ستوى 
�لنجف و�لذي هو �حد �أجنحة موؤ�س�سة �لأنو�ر �لنجفية للثقافة و�لتنمية، وو�حد من 
لبنات �أفكارها �مل�ستقبلية، بد�أ ي�سق طريقه باجتاه �لأعمال �لر�ئدة لإبر�ز �أهم معامل 
فقام  �لإ�سالمي،  �لعمل  م�سار  تقدميه يف  مُيكن  ما  ُكل  وتقدمي  �لنجف �حل�سارية، 
�لأ�ستوديو بتغطية �لعديد من �لفعاليات و�لن�ساطات �لتي �أقيمت يف خمتلف مناطق 
و�ملحا�سر�ت  �لعز�ء  جمال�ض  بت�سوير  �لنور(  )�أ�ستوديو  كو�در  فقامت  �ملحافظة، 
�لدكتور  و�ل�سيخ  �لكربالئي  با�سم  �لر�دود  �أحياها  و�لتي  �لكوفة  م�سجد  يف  �لدينية 
علي �ل�ساعدي، كما وقدم �سل�سلة من �لرب�مج �خلا�سة باحلج، قدمها �ل�سيخ جا�سم 
�لو�ئلي، هذ� ومت ت�سوير عدة بر�مج مبنا�سبة عيد �لغدير �لأغر، هذ� ويحث كادر 
�أ�ستوديو �لنور خطاه نحو �ل�ستعد�د لإحياء و�إنتاج بر�مج خمت�سة بعا�سور�ء و�أربعني 
حما�سر�ت  �سل�سلة  بت�سجيل  حاليًا  تقوم  وبالفعل  �ل�سالم(،  )عليه  �حُل�سني  �لإمام 

للعالمة �ل�سيخ حممد مهدي �ل�سفي.
وثائقية لدعم م�سروع  �أفالم  �سل�سلة  �نتاج  �لنور(  )�أ�ستوديو  ويعتزم كادر  هذ� 
�لنجف عا�سمة �لثقافة �لإ�سالمية 2012 وذلك من خالل جمع �لن�سو�ض وتقوميها، 
منها:  و�لتي  �ملحافظة  يف  �ملقد�سة  �لأماكن  من  لعدد  تاريخية  ملحة  �إبر�ز  مت  حيث 
)مرقد م�سلم بن عقيل )عليه �ل�سالم( وم�سجد �لكوفة، ومرقد ميثم �لتمار، ومقربة 
�لنجف �لكربى، وم�سجد �ل�سهلة( من �إعد�د و�إخر�ج �لدكتور حم�سن عبد �ل�ساحب  
�ملظفر، هذ� ويقوم �لكادر باإنتاج فيلم وثائقي حتت عنو�ن: )�لذكو�ت �لبي�ض( فلم 
يتناول �ملحالت �لأربعة يف �لنجف �ل�سرف مب�ساركة �ل�سيد ح�سن �حلكيم و�إعد�د 
علي �لي�ساري، وهكذ� فلم عن بحر �لنجف ويتناول خ�سو�سية بحر �لنجف ويقع هذ� 

�لفلم يف �أربعة �أجز�ء.
�لو�ئلي،  حممد  للر�دود  �حل�سينية  �لق�سائد  ِمن  �سل�سلة  �لأ�ستوديو  وقدم  هذ� 
و�ل�سيد علي �لفيا�ض، هذ� ومت �لتفاق على توزيع هذ� �لعمل على �لقنو�ت �لف�سائية 
�لدعم  ِمن  وملزيد  ظله(،  )د�م  �ملرجع  �سماحة  مكتب  من  و�إهد�ء  جمانية  ب�سورة 
وكادر  �ملوؤ�س�سة،  يف  �حُل�سينية  �ل�سعائر  د�ئرة  مع  وبالتن�سيق  �حُل�سينية  لل�سعائر 
يف  �ل�سباب،  للرو�ديد  �حُل�سينية  )�لرد�ت(  �نتاج:  م�سروع  بتقدمي  �لنور  �أ�ستوديو 
حمافظة �لنجف �لأ�سرف، وهي جادة يف �أعمالها �مل�ستقبلية لتعميم هذ� �مل�سروع 
لكل �أنحاء �لقطر، وتقدمي هذ� �لإنتاج للقنو�ت �لف�سائية جمانًا، هذ� ويتعهد 
هذ� �مل�سروع �خلري بال�ستمر�ر بكل �لنو�حي �لثقافية وبعطاء ل ين�سب 

ملختلف �جلهات �لإعالمية يف �ملحافظة و�لقطر.

)د�م  �ملرجع  �سماحة  ��ستقبل   
�آل �سبل وعدد من  ظله( �سيخ ع�سائر 
يف  �أكدو�  و�لذين  و�لوجهاء،  �ل�سيوخ 
بتوجيهات  �للقاء على مت�سكهم  بد�ية 
من  �ملباركة،  �ملرجعية  و�إر�ساد�ت 
)د�م  �ملرجع  �سماحة  �أ�سار  جانبه 
وعر�قة  �لعر�ق  مكانة  �إىل  ظله( 

�لإ�سالم، فيه وكيف �أنه حا�سنة �لأديان �ل�سماوية بالأخ�ض �لإ�سالم، و�أنه �ملركز �لعلمي و�لروحي 
و�لإ�سالمي �لأول و�ملتمثل باحلوزة �لعلمية، هذ� وتطرق �سماحته للما�سي �جلهادي �لذي خا�سه 
�ل�سعب �لعر�قي مع �أكرب طغاة �لع�سور، وما تعر�ست له هذه �لرتبة �لطاهرة من دمار وتدلي�ض، 
مذكرً� �سماحته باملا�سي �لعريق لع�سائر �لعر�ق ودورهم �لر�ئع يف ثورة �لع�سرين، وما تبعها من 

جهاد �سد نظام حزب �لبعث.

وطريقًا  نرب��سًا  منها  لنتخذ  ومعانيها  )ع(،  نه�سة �حل�سني  در��سة  علينا جميعًا   *
ملقارعة �لظلم و�لنحر�ف و�لف�ساد من �أنف�سنا ومن �لآخرين.

�لعد�وة  ر�ئحة  منها  �أ�سم  و�ساللة  غو�يٌة  �حل�سينية،  �ل�سعائر  معار�سة  فكرة  �إن   *
للحق و�مل�ض �أيدي �لن�سب ور�ء هذه �لأفكار.

* �سبتقى �ل�سعائر �حل�سينية جت�سد جميع معاين �لبطولة و�لتفاين دون �حلق و�لوقوف 
يف وجه �لباطل وتر�سيخ دعائم �ل�سريعة �لغر�ء وتر�سيخ ر�ية �لإ�سالم �لعزيزة �لتي يف ظلها 

جناة �لب�سرية وهي ت�سمن �ل�سعادة للب�سرية جمعاء وقيام حكومة �حلق.
* �إن كان �ل�سيعي م�ستعدً� لرتك �ل�سعائر �حل�سينية �إر�ساًء لأعد�ء �أهل �لبيت )ع( 
من دون �أن يكون يف تلك �ل�سعائر ما يكون م�سيئًا لباقي مذ�هب �مل�سلمني فل�ست �أدري كيف 

يعتقد مثل هذ� �أّنه �سيعي؟!

وفينا الهدى والوحي باخلري يذكروفينا كتاب الل اأنزل �سادقا
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اخلريية تبداأ عامها الدرا�سي الثالث

قراءة يف كتاب 
من مفكرة حمرم احلرامال�سعائر احل�سينية ومرا�سيم العزاء

�لعامني  يف  �مللحوظ  �لنجاح  بعد 
�ملا�سيني ول�سدة �لإقبال على �لت�سجيل 
ومر�حلها،  �ملدر�سة  �سفوف  يف 
)عليها  �لزهر�ء  د�ر  مد�ر�ض  با�سرت 
�لثالث  �لدر��سي  عامها  �ل�سالم( 
لتغطي  جديدتني  مرحلتني  بافتتاح 
�ل�سف  من  �لبتد�ئية  �ملرحلة  بذلك 
�لر�بع  �ل�سف  وحتى  �لبتد�ئي  �لأول 
خطتها  يف  ت�سل  �أن  �آملة  �لبتد�ئي، 
�لدر��سية،  �ملر�حل  لكل  �مل�ستقبلية 
�ملدر�سة  �لرتبوي يف  �لكادر  وكان  هذ� 
�لنكليزية  للغة  �أعد مناهج خا�سة  قد 
كما  للطلبة،  و�لأخالقية  و�حلا�سوب 
و�إ�سافة  منها،  عدد  طباعة  مت  وقد 
درو�ض يف تعليم تالوة �لقر�آن �لكرمي، 
�جلو�ئز  ووزعت  هذ�  �لتجويد،  وعلم 
�ملتميزين،  �لطلبة  على  �لتقديرية 
تعليمية  و�سائل  �ملدر�سة  �عتمدت  كما 
حديثة �إ�سافية كاخلر�ئط و�ملج�سمات 
وذلك  �ل�سطناعي،  و�لطني  و�لر�سوم 

كو�سائل �إي�ساح للطلبة.
باأثاث  �ملدر�سة  جتهيز  مت  كما 
رحالت  و�أقيمت  تكييف  و�أجهزة 
�لتي  �لتو�سعة  بعد  وذلك  للطلبة، 
على  �لعمل  وبد�أ  �ملدر�سة،  �سهدتها 
جتهيز �لطلبة بزي موحد يحمل �سعار 
و�أ�سم �ملدر�سة بالإ�سافة �إىل جتهيز�ت 
و�للو�زم  و�حلقائب  كالأحذية  �أخرى 
و�لدفاتر  كالكتب  �لأخرى  �ملدر�سية 

و�لقرطا�سية �لكاملة.
من  �لعديد  �ملدر�سة  و�أقامت  كما 
عديدة  دينية  مبنا�سبات  �لحتفالت 
كمو�ليد �لأئمة )عليهم �ل�سالم( وعيد 
ذكرى  �إحياء  مت  كما  �لأغر،  �لغدير 
مع  �ل�سالم(،  )عليهم  �لأئمة  وفيات 
�ملهرجانات  بعدة م�ساركات يف  �لقيام 
وريا�سة  �سباب  مديرية  �أقامتها  �لتي 
خالل  من  وذلك  �لأ�سرف،  �لنجف 
�مل�ساركة بعدد من �لفعاليات �لريا�سية 
عددً�  فيها  �لطلبة  ح�سد  و�لوطنية، 
من �جلو�ئز يف هذه �مل�سابقات، وعلى 
حاليًا  �ملدر�سة  تقوم  ذ�ته  �ل�سعيد 
�ملعر�ض  يف  للم�ساركة  بال�ستعد�د 
تربية  مديرية  �ستقيمه  �لذي  �لفني 
�إعد�د  خالل  من  �ل�سرف،  �لنجف 
هذ�  در��ستهم،  يف  ور�سومات  �أعمال 
�سفر�ت  لإقامة  �ملدر�سة  �إد�رة  وت�سعى 
ترفيهية للطلبة ليكون ذلك حافز� لهم 
لالجتهاد بدر��ستهم، و�لرتفيه عنهم.

رُمْوز  �أهم  من  �إن 
�حل�سينية  �لثورة  دميومة 
�أهل  �أتباع  �لتز�م  وبقائها 
�ل�سالم(  )عليهم  �لبيت 
بتعليمات �سبل �لنجاة �لأئمة 
�أهل  �أمر  فاإحياء  �لأطهار، 
�ل�سالم(  )عليهم  �لبيت 
ودميومة  للدين  �إحياء  هو 
كل  مع  �ملتفاعلة  حلركيتها 
هنا  من  �حلياة،  �سنوف 
�حل�سينية  لل�سعرية  كانت 
�أبعاد ترتكز يف �سلبها هدف 
وهي  �أل  �حل�سينية  �لثورة 
)طلب �لإ�سالح(، فلما �بتعد 
�لر�سول  �أرثي  عن  �مل�سلمون 
و�لعرتة(  )�لقر�آن  �لأكرم 
وكان  �حل�سني،  ثورة  كانت 
)�نت�سار �لدم على �ل�سيف( 
ياأخذ  وجد�ين  بعد  ذ� 
روح  �سميم  نحو  بالإن�سانية 
�لدين، وكانت �ل�سعرية �لتي 

ر�سم معاملها �لأئمة �لأطهار وورثها �لعلماء �لأعالم ومر�جعنا �لكر�م.
ولأهمية �ل�سعرية �حل�سينية و�سدة تفاعل �ملوؤمنني معها �أ�سبحت �ل�سعرية تو�جه يف م�سريتها 
�سنوف �لبتعاد عن �لهدف، فمرة جند )�لو�سيلة غاية( و�أخرى جند )�لتفريط( و�أخرى )ثمة �أبعاد 
�أهل �لبيت )عليهم  �أعد�ء  �أهمها ترب�ض  �إىل �لإحياء ب�سلٍة( كل ذلك كان لأ�سباب  ُت  مَتُ دنيوية ل 

�ل�سالم( باأتباعهم �لب�سطاء و�أخرى لعدم �لتقيد بتوجيهات )�ملر�جع �لعظام(..
من هنا ول�سّدة حاجة �لأمة للتعرف على �سر�طها �لقومي لإحياء مر��سيم عز�ء �أبي عبد �هلل 
�حل�سني �رتاأت موؤ�س�سة �لأنو�ر �لنجفية يف �أن تعيد طباعة كتاب �ل�سعائر �حل�سينية ومر��سيم �لعز�ء 
ـ وذلك ل�سدة �لطلب عليه ونفاذ �لطبعة �لأوىل منه ـ بطبعة جديدة مزيدة ومنقحة وم�سححة وبحلة 
جديدة، ُمر�عاًة منها لو�سع �ملنهاج �لذي �أو�سانا به �لإمام �حلجة )عج( يف �إّتباعه �أل وهو تعاليم 
و�أحكام مر�جعنا �لعظام، �إذ جمعت تعاليم وكلمات وُخطب وجو�نب من و�حدة من �لنفحات �لقد�سية 
ل�سماحة �ملرجع �لديني �لكبري �آية �هلل �لعظمى �ل�سيخ ب�سري ح�سني �لنجفي )د�م ظله(، وبعد عر�سها 
على �سماحة �ملرجع )د�م ظله( و�أخذ تاأييده ومباركته لهذ� �مل�سروع؛ كان كتاب )�ل�سعائر �حل�سينية 

ومر��سيم �لعز�ء( و�لذي �ن�سوت حتته �لتق�سيمات �لتالية:
�ل�سعائر  جتاه  حيكت  �لتي  و�ملوؤ�مر�ت  �لتاأريخي  �لبعد  تناولت  �ملرجع:  ل�سماحة  حما�سرة  1ـ 
�ملوؤيدة  �لتيار�ت  ت�سخي�ض مو�قف  بعد  ـ  فيه  �ملرجع )د�م ظله( عالج  �أن �سماحة  �حل�سينية وكيف 
جتاه  وحزم  �طمئنان  بكل  للنهو�ض  �لقومي  �لأ�سلوب  ـ  �حل�سينية  لل�سعائر  �ملمار�سة  �سد  و�لو�قفة 
�حل�سينية  )�لثورة  عنو�ن:  حتت  حما�سرة  �لر�بعة  �لطبعة  يف  و�أ�سيفت  هذ�  �حل�سينية،  �ل�سعرية 
�إعد�د ونتائج( ��ستملت على جملة من �ملعاين �خلالدة ملكانة �أبي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم( 
�أنهما )عليهما  �لأمر وكيف  بهذ�  �ملوؤمنني  �أمري  �لأعظم )�ض( وخليفته  �لر�سول  �سبق معرفة  وعن 

�آلف �لتحية و�ل�سالة و�لت�سليم( قد �أعدو� وهياأو� مل�سرية �لطف �خلالدة.
�أولها ما يهم  مت على عدة فئات  2ـ �لكلمات �لتوجيهية ل�سماحة �ملرجع )د�م ظله( حيث ُق�سِّ
�سهر حمرم �حلر�م ككل و�لثانية خم�س�سة لفر�سان وخطباء �ملنرب �حل�سيني، و�لأخرى لأ�سحاب 

�ملو�كب و�حل�سينيات و�لهيئات �حل�سينية وخد�م �حل�سني )ع(.
ككل  �حل�سينية  لل�سعائر  و�ملجتمع  �لفرد  ملمار�سة  و�لتوجيهي  و�لعقائدي  �لفقهي  �جلانب  3ـ 
ُمق�سمة على �أ�سناف �ل�سعائر �حل�سينية و�أد�ئها و�سوًلَ للموقف �لفردي و�أد�ئه وموقفه من �ل�سعائر 
حول  �لفرد  ذهن  يف  يتبادر  ما  �أهم  فاأُِخذ  �حل�سينية،  لل�سعائر  ممار�سته  يف  �لفرد  يهم  ما  وُجل 
عن  بالإجابة  ظله(  )د�م  �ملرجع  �سماحة  مكتب  يف  �ل�ستفتاء  ق�سم  قام  حيث  �ل�سعائر  ممار�سته 
�لأ�سئلة �لفقهية و�لعقائدية مبينًا �لر�أي �لفقهي و�لفكري و�لعقائدي ل�سماحته )د�م ظله( وُمعاجلًا 
�لأخطاء �لتي قد يقع فيها �لب�سطاء وغري �ملُلتفتني �أثناء ممار�ستهم لل�سعائر �حل�سينية، كما وكانت 
مل�سات �سماحته )د�م ظله( يف معاجلة �جلانب �لرو�ئي و�لتاريخي مل�سرية �لطف �خلالد مما ي�سهم 
يف حمل �لقارئ �لكرمي نحو تاأريخ نا�سع ياأخذ بنا بكل ن�سوع نحو تلك �مل�سرية �خلالدة لإحياء �لأمة 

وتقومي م�سارها عرب �لدهور لن�ستلهم منها مت�سكًا ويقينًا بر�سالة ر�سولنا �لأعظم )�سلى �هلل عليه 
�لتي  �مل�سائل  من  �لكثري  لها  �أ�سيف  )�لأخرية(  �لطبعة  يف  �أن  ذكره  بنا  يجدر  و�سلم(،  و�آله 

تتو�سع �سمن �لأبو�ب �لتي ُن�سرت بالطبعة �ل�سابقة، بل و�فتتحت �أبو�ب �أخرى جديدة، 
مما حد� مبوؤ�س�سة �لأنو�ر �لنجفية يف �أن تو�سع يف حجم �لكتاب وتخرجه بحلة 

جديدة، وبعّدة طبعات.

ن�سر بهذا يف الأنام وجنهرونحن اأمان الل للخلق كلهم



7 من مفكرة حمرم احلرام
1( بد�ية �ل�سنة �لهجرية، بد�ية حما�سرة �لنبي �لأكرم )�ض( يف �سعب �أبي طالب )ع(، بعد 
�سبع �أو ثماين �سنو�ت من �لبعثة �لنبوية �ملباركة، وملدة ثالث �سنو�ت، غزوة ذ�ت �لرقاع �سنة )4هـ(، 
�سالة �لنبي �لأكرم )�ض( �سالة �خلوف يف هذه �ملعركة ل�سدة وطاأتها، رفع �إدري�ض )عليه �ل�سالم( 
لل�سماء، وفاة حممد بن �أمري �ملوؤمنني �بن �حلنفية )ر�سو�ن �هلل عليه( وذلك يف عام )81هـ( ودفن 
يف �لبقيع، ولدة �لقا�سم )عليه �ل�سالم(، بدء ت�سريع فري�سة �لزكاة على �مل�سلمني، و�سول �أ�سحاب 

�لفيل ملكة يريدون هدم �لكعبة �مل�سرفة.
�جلو�د  �لإمام  ورود  )61هـ(،  �سنة  كربالء  �أر�ض  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  �لإمام  و�سول   )2

�أر�ض بغد�د بعد �أن �أ�سخ�سه �ملعت�سم، وبقي فيها حتى ��ست�سهد )عليه �ل�سالم(.
3( ورود عمر بن �سعد مع جي�سه زهاء )4000مقاتل( �أر�ض كربالء �سنة )61هـ(، حدوث معركة 
�لقاد�سية بني �مل�سلمني و�لفر�ض و��ستمرت 3 �أيام، �إر�سال كتاب �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( �إىل 
�أهل �لكوفة بيد قي�ض بن م�سهر �ل�سيد�وي، تكون جمال�ض �لعز�ء يف هذه �لليلة خمت�سة بفاطمة بنت 

�لإمام �حل�سني )عليها �ل�سالم(.
4( خر�ب ق�سر �لنمرود، تكون جمال�ض �لعز�ء يف هذه �لليلة خمت�سة مب�سلم بن عقيل )عليه 

�ل�سالم(.
5( تكون جمال�ض �لعز�ء يف هذه �لليلة خمت�سة باأن�سار �أبي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم(، 
�إنفالق �لبحر  �إر�سال �بن زياد �سبث بن ربعي لتاأجيج �حلرب مع �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم(، 

ملو�سى )عليه �ل�سالم(.
6( وفاة �ل�سيد �أبي �حل�سن حممد بن �حل�سني بن مو�سى بن حممد بن مو�سى بن �إبر�هيم بن 
�لإمام مو�سى �لكاظم )عليه �ل�سالم( �مللقب بال�سريف �لر�سي )ر�سو�ن �هلل عليه( �سنة )406هـ(، 
وهو جامع خطب �أمري �ملوؤمنني يف كتاب نهج �لبالغة، �سهادة نبي �هلل يحيى )عليه �ل�سالم(، ذهاب 
حبيب بن مظاهر لدعوة بني �أ�سد للقتال مع �أبي عبد �هلل �حل�سني، تكون جمال�ض �لعز�ء يف هذه �لليلة 
خمت�سة باأبي �لف�سل �لعبا�ض )عليه �ل�سالم(، ��ستكمال جيو�ض يزيد ملحاربة �لإمام �حل�سني حيث 

بلغ عددهم )ثالثني �ألفًا وقيل �أثنني وع�سرين �ألفًا(.
�لإمام  �ملاء عن  ملنع  �لفر�ت  نهر  بحر��سة  فار�سًا  )لعنه �هلل( )500(  �سعد  بن  �أمر عمر   )7
�حل�سني و�أهل بيته و�أ�سحابه �لربرة، تكون جمال�ض �لعز�ء يف هذه �لليلة خمت�سة بالقا�سم بن �لإمام 
�حل�سن )عليهم �ل�سالم(، �أبو �لف�سل �لعبا�ض )عليه �ل�سالم( ياأتي باملاء بعد �أن ُمنع عنهم، بعد قتال 

��ستب�سل فيه )�سالم �هلل عليه(.
8( كر�مة فتح �أبو�ب �ل�سحن �حليدري �ل�سريف �ملطهر بعد �أن �أغلقها جالوزة �لنظام �لبعثي 
�لإمام  مبع�سكر  وجماعة  �سعد  بن  �أمية  �لتحاق  )1390هـ(،  �سنة  �حل�سينية  �ملو�كب  بوجه  �ملقبور، 
�لإمام  �بن  �لأكرب  بعلي  خمت�سة  �لليلة  هذه  يف  �لعز�ء  جمال�ض  تكون  �ل�سالم(،  )عليهم  �حل�سني 

�حل�سني )عليهم �ل�سالم(.
9( حما�سرة خيام �لركب �حل�سيني من قبل جي�ض بني �أمية، ��ستالم �بن �سعد )لعنه �هلل( كتاب 
�أبي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم(، �جتماع �لإمام �حل�سني  يزيد بن معاوية )لعنه �هلل( لقتال 
)عليه �ل�سالم( باأ�سحابه و�أهل بيته يخربهم ب�سبيحة �ل�سهادة، وود�ع عياله، تكون جمال�ض �لعز�ء 
يف هذه �لليلة خمت�سة لعبد �هلل �لر�سيع )عليه �ل�سالم(، وهي ليلة �لطف، وليلة �لتعبد و�لنقطاع 
�إىل �لباري عز �أ�سمه من لدن �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( مع �أهل بيته و�أ�سحابه، �إر�سال كتاب 
�أمان من قبل يزيد ��ستجابة ل�سمر بن ذي �جلو�سن )لعنهما �هلل( �إىل �أبي �لف�سل �لعبا�ض و�أخوته 
فرف�سوه )�سالم �هلل عليهم(، بدء �لزحف �لع�سكري من قبل �بن �سعد نحو �خليام، وطلب �حل�سني 
)عليه �ل�سالم( تاأجيل �حلرب لليلة، �إلقاء �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( خطبته ليجعل �أ�سحابه 

)عليهم �ل�سالم( يف حل منه، فاأبو� �إل �أن ين�سروه.
10( و�قعة �لطف و��ست�سهاد �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( �سنة )61هـ(، �عتقال و��ست�سهاد 
�لآلف من �ملوؤمنني طيلة �سني حكم نظام �لبعث �لبائد، وعادت �لكرة بتفجري�ت �لإرهابيني يف عام 

)1425هـ(، يف مدينتي كربالء �ملقد�سة و�لكاظمية �ملطهرة.
11( بدء م�سرية �ل�سبي لعيالت �لنبي من قبل �جلي�ض �لأموي �حلاقد، بعد �سبيهم ودفن موتى 
جي�ض يزيد �بن �أبيه )لعنه �هلل( وترك قتلى �آل بيت �لر�سول )�ض( و�أ�سحابهم بالعر�ء.،وفاة �لعامل 
�جلليل �ل�سيد مهدي �حليدري �لكاظمي )ر�سو�ن �هلل عليه( �سنة )1336هـ(، �أحد جماهدي ثورة 

�لع�سرين. و�سول ر�أ�ض �أبي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم( �إىل جمل�ض يزيد لعنه �هلل، على قول.
)61هـ(،  �سنة  �لكوفة  مدينة  م�سارف  �إىل  �ل�سالم(  )عليهم  �لبيت  �أهل  �سبايا  و�سول   )12
�ل�سالم(  �لعابدين )عليه  �لإمام زين  �لكوفة، �سهادة  باأهل  �ل�سالم(  �ل�سيدة زينب )عليها  وخطبة 

على رو�ية، �سنة )95هـ(.، دفن �سهد�ء �لطف على رو�ية.
�إدخال �ل�سبايا �إىل جمل�ض �بن زياد لعنه �هلل يف  13( و�قعة �حَلرة عام )63هـ( على رو�ية، 
)عليه  �حل�سني  �لإمام  �هلل )�ض(  ر�سول  �سبط  بقتل  يب�سر  يبعث مبن  �هلل  لعنه  زياد  و�بن  �لكوفة، 
�ل�سالم( �إىل �ملدينة �ملنورة، خطبة �بن زياد بعد �أن قتل عفيف �لأزدي )ر�سو�ن �هلل عليه( حينما 

ت�سدى له �أثناء خطبته.
�أبرهة  بقيادة  �لفيل  �أ�سحاب  هجوم  ذكرى  )7هـ(،  عام  خبري  غزوة   )15
�حلب�سي على �لكعبة، وفاة نبي �هلل �آدم �أبي �لب�سر )عليه �ل�سالم(، عن عمر 

يناهز �لـ)930 �سنة( وقيل �أنه تويف يف �ليوم �حلادي ع�سر من �سهر حمرم �حلر�م، فتح خيرب على يد �أمري 
�ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( و��ستب�سار �لنبي بهذ� �لفتح، خ�سو�سًا بعد �أن عاد جعفر بن �أبي طالب )ر�سو�ن 

�هلل عليه( من �حلب�سة.
16( تعيني بيت �ملقد�ض بعنو�ن قبلة �مل�سلمني �أول �لبعثة �ملكرمة.

17( نزول �لعذ�ب على �أ�سحاب �لفيل، هالك جي�ض �أبرهة �حلب�سي ونزول �لهالك بهم، بعد �أن رمتهم 
طري �لأبابيل باحلجارة.

18( تغيري قبلة �مل�سلمني من بيت �ملقد�ض �إىل �لكعبة �مل�سرفة �سنة )2هـ(، وقيل يف )15( رجب، وفاة 
قم  يف  )1402هـ(  �سنة  �سره(  )قد�ض  �لطباطبائي  ح�سني  حممد  �ل�سيد  �لكبري  �لقر�آين  و�ملف�سر  �لعالمة 
�ملقد�سة، �ساحب كتاب )�مليز�ن يف تف�سري �لقر�آن(، تغيري �لقبلة �إىل مكة �ملكرمة �سنة )2هـ(، ثورة زيد 
بن علي �سنة )120هـ(، �إر�سال �لنبي �سليمان )عليه �ل�سالم( �لهدد �إىل �سباأ، دخول �ملغول ـ على رو�ية بن 

طاوو�ض ـ مدينة بغد�د.
19( ت�سيري �سبايا �آل �لر�سول )عليهم �ل�سالم( من �لكوفة �إىل �ل�سام �سنة )61هـ(، د�ض �ل�سّم لالإمام 
�حل�سن �ملجتبى )عليه �ل�سالم( من قبل زوجته جعدة بنت �لأ�سعث )عليها لعنة �هلل(، حيث بقي �لإمام 

مري�سًا ملدة �أربعني يومًا حتى ��ست�سهد، وقيل يف �ل�سابع و�لع�سرين من �سهر �سفر.
20( دفن �أج�ساد �سهد�ء كربالء على رو�ية.

�سنة )897  �لأ�سبان  بيد  �لإ�سالمية  �لأندل�ض  �سقوط بالد  �سنة )726هـ(،  �لعالمة �حللي  وفاة   )21
�مل�سادف 1492م(.

�حل�سن  بن  حممد  جعفر  �أبي  �ل�سيخ  وفاة  �سفني،  �إىل  �ل�سالم(  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري  و�سول   )22
�ملعروف بال�سيخ �لطو�سي �سنة )460هـ(.

23( فاجعة �لأربعاء، حيث قامت ُزمر �لتكفري و�لإجر�م بالعتد�ء على �سريحي �لإمامني �لع�سكريني 
يف �سامر�ء �ملقد�سة، عام )1427هـ(، وفاة �لعالمة �ل�سيخ �لرن�قي �سنة )1209هـ( �ساحب كتاب )جامع 

�ل�سعاد�ت(، �إفاقة �أهل �لكهف من نومهم خالل )309�سنة(.
25( �سهادة �لإمام زين �لعابدين )عليه �ل�سالم( �سنة )95هـ(، وفاة �لعالمة �لُت�سرتي �أ�ستاذ �لعالمة 

�ملجل�سي )ر�سو�ن �هلل عليهما( �سنة )1021هـ(.
26( �سهادة علي بن �حل�سن بن �حل�سن بن �حل�سن بن علي )عليهم �ل�سالم(، �مللقب بـ)علي �خلري 
�أو �لعابد( �سنة )146هـ(، يف �سجن �ملن�سور �لعبا�سي )لعنه �هلل(، قرب قنطرة يف مدينة �لكوفة �ملقد�سة، 
وهو و�لد �حل�سني �سهيد معركة فخ، وفاة �لعالمة �جلليل �ملال عبد �هلل �لت�سرتي تلميذ )�ملقد�ض �لأردبيلي 
كربالء  �إىل  نقل  دفنه  من  �سنة  بعد  �نه  ذكره  ويجدر  عليهم(،  �هلل  )ر�سو�ن  و�لبهائي  �لأول(  و�ملجل�سي 

�ملقد�سة ليدفن فوجدو� �أن ج�سده �لطاهر مل يتغري �أو يطر�أ عليه �أي �سيء.
27( وفاة �ل�سيدة حو�ء �أم �لب�سر )عليها �ل�سالم(.

�سقوط  )220هـ(،  �سنة  بغد�د  �إىل  �ملنورة  �ملدينة  من  �ل�سالم(  )عليه  �جلو�د  �لإمام  �إح�سار   )28
�لدولة �لعبا�سية �سنة )656هـ(، وقيل يف �ليوم �ل�سابق من هذ� �ل�سهر، وفاة �ساحب �لر�سول )�ض( حذيفة 
بن �ليمان، وهو �أحد خو��ض �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم(، وهو �أحد �ل�سبعة �لذين �سلو� على �ل�سديقة 

�لزهر�ء )عليها �ل�سالم( بعد �سهادتها.
29( و�سول �سبايا �أهل بيت �لنبوة )عليهم �ل�سالم( �إىل �أطرف �ل�سام.

30( وفاة �أم �ملوؤمنني �ل�سيدة مارية �لقبطية زوجة �لنبي و�أم ولده �إبر�هيم �سنة )15هـ(.

بكاأ�س ر�سول الل ما لي�س ينكرونحن ولة احلو�س ن�سقي ولينا
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بعد �أن عانى �حل�سينيون طيلة عقود من �لزمن من مظاهر �لقمع و�لتع�سف وهم ميار�سون �ل�سعرية 
تهديد�ت  كل  �لعر�قيون  و�جه  �أن  وبعد  �لإ�سالمي �حلنيف  �لدين  تخليد  وبالتايل  ويخلدوها  �حل�سينية 
�لإرهاب بزيار�ت مليونية لتاأقف �أنوف �حلاقدين على �لر�سول �لأكرم و�آله )�سلى �هلل عليهم و�سلم(، 
تبعد  �أن  �لفكر �حل�سيني �لأ�سيل وحتاول  �لت�سكيك يف  �أثار�ت ونعر�ت حتاول  �ليوم  يو�جه �حل�سينيون 

�ملوؤمنني باأ�سلوب و�أخر بالطعن يف �لعقيدة �حل�سينية.
من هنا توجهت �إىل مكتب �سماحة �ملرجع )د�م ظله( عدة ت�ساوؤلت وكانت ل�سماحة �ملرجع )د�م 

ظله( توجيه ملو�جهة هذه �لأفكار �لهد�مة، فكان منها ما يلي:

ِحيِمِ ْحمِن الرَّ ِب�ْسِم الِل الرَّ
�إىل �سماحة �آية �هلل �لعظمى �ملرجع �لديني �لكبري �ل�سيخ ب�سري ح�سني �لنجفي )د�م ظله(..

ما تقولون يف َمن يتبنى مقولة �أن �ل�سعائر �حل�سينية يجب ح�سرها يف �لبكاء و�ل�سعر �حل�سيني 

و�لزيارة ولو م�سيًا و�للطم �خلفيف وما عدى ذلك فهو بدعة جاءت من �لرتك �أو �لفر�ض، وما تقولون يف 
تاأييد �جلهات �لتي تروج وتوؤيد هذه �لأفكار؟

اجلواب: ب�سمه �سبحانه
�إنها غو�ية و�ساللة �أ�سم منها ر�ئحة �لعد�وة للحق و�لـم�ض �أيدي �لن�سب ور�ء هذه �لأفكار، �أرجو 

�هلل �أن يكفي �لـموؤمنني �سرهم.
بهذ� �ملوقف �ل�سارم جند �أن �سماحة �ملرجع )د�م ظله(، قد قطع ُكل ما مُيكن �أن يت�سور �أن ثمة 
�لنيل ِمن �حلر�ك  ُير�د منها  �لتي  �لفكرة  �لو�سول لأدنى ت�سور�ت هذه  �أو نقا�ض قد يحاول منه  ثغرة 
�لديني �ملتمثل بال�سعائر �حُل�سينية، فهي �لتي حفظت �لدين، وبها ركزت �أُ�س�ض �لإ�سالم �لأ�سيل، ومنهاج 
�أن ت�سَل  �ل�سعائر  للنيل ِمن هذه  �لتي تكالبت  �لإ�سالح �حلقيقي يف �لأمة، وما كان لأي ِمن �جلبابرة 
�لأعظم  للر�سول  و�لوفاء،  �لولء  مر�تب  �أعلى  �سطرو�  قد  )ع((  �حل�سني  )بُحب  �ملو�لني  لأن  ملر�مها، 

)�ض( ولآله ولدينه.

�ض: ما �ملق�سود من �سعائر �لإمام �حل�سني)ع(؟
�لطف  �إحياء لذكرى  فيه  يكون  �أو م�ستحب  نف�سه  بها كل عمل مباح يف  �ملق�سود  �سبحانه:  ب�سمه 

و�إظهار عظمة �حل�سني )ع( وعظمة نه�سته وعظمة �ساأنه وعظمة زيارته و�هلل �لعامل.
�ض: ما هو دور �ل�سعائر �حُل�سينية يف �لزمن �لر�هن ويف �ملُ�ستقبل؟

ب�سمه �سبحانه: هو ربط �لنا�ض دينيًا وعاطفيًا وعقيدًة باحل�سني)ع( لأن يف �إحياء ذكرى فاجعة 
�لطف ـ بخ�سو�سيتها( �إحياًء للدين و��ستمر�رً� له وللت�سّيع و�هلل �ملوفق. 

�ض: كان لق�سّية عا�سور�ء تاأثرٌي كبرٌي يف �إحياء �لأمة و�حلفاظ على �لإ�سالم �حلنيف من �لندثار، 
ل هذه �لق�سية ب�سكل �أكرب يف و�قعنا �ليوم بحيث حُتاِفظ على نف�ض �لوهج و�لتاأثري؟ كيف مُيكن �أن ُنفعِّ

ت�ستمل على  �لكلمات و�خلطب  �أن تكون  �لتعازي و�ملجال�ض على  باإقامة  يتم ذلك  ب�سمه �سبحانه: 
�لوعظ و�لتوعية للنا�ض وبيان مغزى نه�سة �حل�سني)ع( مع ربطها بالعاطفة وت�سجيع �لنا�ض على �لبكاء 
و�حُلزن و�إبر�ز مظاهر �حلزن وتنظيم �ملجال�ض و�ملو�كب �سمن �لت�سجيع على �للتز�م بالدين كال�سالة 
�لتي هي عماد ديننا وكذلك تنظيم �ملجال�ض بنحو ل ُتعار�ض �أوقات �ل�سالة، فلو َحل وقت �ل�سالة �أثناء 
�ملو�كب  �إقامة �ل�سالة، ويقيم َمن يف  يتوقف �ملوكب لأجل  �أن  �لعز�ء وحتّرك �ملوكب فاملفرو�ض  �إقامة 
�ل�سالة لتتهياأ بذلك ظروف جناح ثورة �حل�سني )ع( و��ستمر�ر جناحها يف �مل�ستقبل �أي�سًا لأنها كانت 
من �أجل �لدين و�ل�سالة، ويثلج بذلك �سدرُه )ع( وَتفرح نف�سه �لُقد�سية ملا ي�ساهد من ثمرة ت�سحيته بكل 

غاٍل ونفي�ض، �للهم �أعنا على ذلك، و�ل�ّسالم.
�لكرمي  �لقر�آن  من  لها  �سرعي  �أ�سا�ض  هناك  يكن  مل  �إذ�  �حل�سينية  �ل�سعائر  �أد�ء  يجوز  هل  �ض: 

و�ل�سنة �لنبوية �ملطهرة؟ 
ب�سمه �سبحانه: كاأنك يا بني تتخيل �أو هناك من ي�سعى يف بث ذلك يف خيال �أمثالك �أنَّ ما يتعاطاه 
�ل�سيعة ويتفانون يف �سبيله جياًل بعد جيل ومبر�أى وم�سمع من علمائنا �لأبر�ر وفقهاء مذهب �أهل �لبيت 
ومب�ساركتهم فيها �أحيانًا كثرية بنحو من �أنحاء �مل�ساركة كل ذلك بدعة ـ و�لعياذ باهلل ـ ومن دون م�سوغ 
ِذيَن َظَلُمو� �أَيَّ  �سرعي، �أرجو �هلل تعاىل �أن يهديك وكل من نفث يف روعك من هذه �لأفكار: )َو�َسَيْعَلُم �لَّ

ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن(، و�لعاقبة للمتقني.
�ض: ملاذ� كل هذ� �لهتمام من �ل�سماء يف جانب تعميق ثقافة �ل�سعائر عند �مل�سلمني؟

ب�سمه �سبحانه: �أول ينبغي �أن تعلم �أن علل �لأحكام �ل�سرعية �أر�د �هلل تعاىل �أن يحتفظ بها ول يْطلع 
�أنبيائه �خلل�ّض، فاأنت ل تعلم مل �سالة �ملغرب ثالث ركعات و�لع�ساء  �أحدً� عليها �سوى بع�ض خو��ض 
�أربعة، ومل يف كل ركعة ركوع و�حد و�سجدتان؟ ومل يجب �إ�سبال �ليدين؟ ومل يجب �لغ�سل بخروج �ملني ول 

يجب بخروج �ملذي و�لبول وهكذ�.

ول يبعد �أن يكون هذ� �لهتمام �ل�سديد باإحياء فاجعة �لطف من قبل �ملع�سومني )ع( ملا يف �إحيائها 
من ��ستمر�ر للدين، وبيان لقبح �لظلم، وتعليم ومترين وتر�سيخ ملبد�أ مقارعة �لظلم ومبد�أ عدم �خل�سوع 

لغري �هلل، و�هلل �لعامل.
�ض: �أين يحيى �سماحة �ل�سيخ )د�م ظله( عا�سور�ء؟ وملاذ� �ختار �سماحته هذ� �ملكان لالإحياء؟

�لأئمة)ع(،  رو�يات  �سوء  يف  لإحيائها  ويوفقنا  ميكننا  �أن  �سبحانه  �هلل  �أرجو  �سبحانه:  ب�سمه 
و�لظروف حتول دون �إحيائها حتت قبة �لإمام �حل�سني )ع( ومعلوم �أنه �لأف�سل، ففي هذه �حلالة نلجاأ 

يف �إحيائها يف مكتبنا �خلا�ض و�هلل �ملوفق.
باأفعال عفوية  �أمر فطري د�خلي يرتجمه �لإن�سان  �إن �جلزع و�حلزن  �ض: هناك ر�أي يطرح وهو 
�للطميات  باإلقاء  �لر�دود  يقوم  حيث  منظم  لطم  هو  �ليوم  يح�سل  وما  �جلزع،  لذ�ك  م�سد�قًا  تكون 
وتوحد �للطمة ب�سكل ي�سبح مثل �لفلكلور فما ر�أيكم يف هذ� �لأمر؟ وكذلك ما ر�أيكم بالقول باأن �للطم 
هو �أحد �لو�سائل لبث �حلما�سة يف �لقلوب لإبقاء حر�رة �حل�سني متقدة يف قلوب �ملوؤمنني بالإ�سافة �إىل 

كونه �أحد م�ساديق �جلزع؟
كان  �أو  �أع�سائه  من  ع�سو  تعّطل  �أو  �ملكلَّف  هالك  �إىل  موؤديًا  �للطم  يكن  مل  ما  �سبحانه:  ب�سمه 
ر �أهله من �لإ�سالم لإ�ستيائهم منه جهاًل مبغز�ه ومببد�أ �سيد �ل�سهد�ء )ع(  �ملكلف يف مكان �أو ظرف يتنفَّ
فيتنفرون عن �لإ�سالم ــ)ما مل يكن موؤديًا �إىل هذ�(( بل كان غر�ض �ملكّلف من فعله هذ� جذب �لنا�ض 
�إىل مبد�أ �حل�سني)ع( و�إظهار تعاطفه مع ق�سيته)ع( و�لك�سف عن زيف �أعد�ئه ومل يكن مقامًا يف �ملكان 
�لذي �أ�سرنا �إليه فهو عمل مباح بل مرغوب به يثاب عليه فاعله ويح�سر مع خدمة مبد�أ �لإمام �حل�سني 

)ع( و�هلل �لعامل.
�ض: مع تز�يد �حلمالت �لطائفية و�سر��ستها هل ترون من جديد لتفعيل دور �ملو�كب �حل�سينية يف 

هذ� �مل�سمار؟
ب�سمه �سبحانه: يجب �لبتعاد عن �إ�سعال �لنار �لطائفية و�ل�سعي يف كبح جماح مثريي �لفنت فاإن 

هذ� ل يعود باخلري على �أحد، و�هلل �لعامل.
�ض: هل من �ملنا�سب �أن يقت�سر ن�ساط �ملو�كب �حل�سينية على مظاهر �للطم و�مل�سق وتوزيع �لأغذية 

�أم ينبغي �لدخول يف �لتوعية �لجتماعية و�مل�ساركة يف حل �مل�ساكل �ملقدور عليها؟
ب�سمه �سبحانه: تنظيم �ملو�كب مطلوب، ويجب تنزيهها عن �ملقا�سد �ل�سيا�سية و�لأغر��ض �لدنيوية 
�لدنيئة كما �أن �لإ�سالحات �ل�سيا�سية و�لتوعية �لدينية و�لأخالقية مطلوبة �أي�سًا �إل �أّنُه ل يجوز خلط 

�حلابل بالنابل، و�هلل �لعامل.

حفظ ال�سعائر

اال�ستفتاءات

ق�سية وفتوى

ومبغ�سنا يوم القيامة يخ�سرو�سيعتنا يف النا�س اأكرم �سيعة


