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شعائر حسينى برنامه و طرحى سراسر خير براى امت است 
و نمادهاى آن در اعماق تاريخ تشيع ريشه دارد. از اين رو، 
گريه و نوحه سرايى، خراشيدن صورت، سينه زدن، زنجير 
زدن آن هم با زنجيرهايى كه تيغ هاى برنده بر سر رشته هاى 
زنجير آن بسته شده است و گونه هاى ديگر شعائر حسينى 
حلقه هايى درهم پيوسته را تشكيل مى دهد كه از آبشخور 
مكتب اهل بيت b سيراب مى شود و قمه زنى نيز شعائرى 
قهرمان كربال، حضرت  بانوى  از  را  است كه مشروعيت خود 
 j گرفته و از تأييد حضرت امام زين العابدين h زينب كبرى

برخوردار است.
از اين رو شيعيان اهل بيت b اهميت فوق  العاده اى براى 
شعائر حسينى قائل هستند و با سر   رسيدن ماه محرم، به ويژه 
در دهه ى نخست اين ماه گرد هم آمده، شعائر حسينى را 
 j برگزار و از اين رهگذر با سرور آزادگان حضرت سيدالشهدا
همدردى مى كنند، چنان كه پيامبران الهى، به ويژه پيامبران 
اولوالعزم با نوحه سرايى و ابراز اندوه و زخمى شدن شان به 

هنگام گذر از سرزمين كربال همدردى كردند.
دارند،  وجود  آن  در  شيعيان  كه  كشورهايى  از  بسيارى  در 
خصوصاً در كشورهايى كه شيعيان نمودى بيشتر و حضورى 
فشرده تر دارند، شعائر حسينى در آن سامان نسبت به جاهايى 
ديگر متمايز است. البته در كشورهايى با حاكميت خودكامگان 
هماره تالشى همه جانبه براى از ميان برداشتن شعائر حسينى 
دارند و بر كسانى كه اين شعائر را برگزار مى كنند و بزرگ 
مى دارند سخت گرفته، تحت شكنجه و پيگرد قرار مى دهند، 
چون نگران آثار مثبت اين شعائر هستند؛ شعائرى كه مردم 
را به ايستادگى در برابر خودكامگان وا مى دارد و روح انقالبِى 
برگرفته از حضرت سيدالشهدا j را در وجود آنان مى دمد.

برگزارى شعائر حسينى تصويرى درخشان و جاودانه از بعد 
مبارزاتى بر ضد ستمكاران در حافظه ى ملت هاى مسلمان 
غارتگران  و  متجاوز  ظالمان  با  كه  بُعدى  مى نهد؛  برجاى 

ثروت و اشغالگر سرزمين ملت ها سر ستيز دارد.
امت مسلمان به ضرورت ايستادگى در برابر رژيم اشغالگر 
اسرائيل پى برده بود و انتظار اين روز را مى كشيد؛ حكومتى 
و  رفت  اسالمى  و  عربى  حكومت هاى  جنگ  به  كه 
پيروزى هاى نظامى كسب كرد، اما اوضاع به همان منوال 
نماند و قهرمانان مقاوت اسالمى در لبنان به حقيقتى تازه 
دست يافتند و آن، رويارويى با دشمن صهيونيستى بود و 
توانستند بر نظاميان تا بن دندان مسلح اسرائيل كه خود را 

شكست ناپذير مى پنداشتند پيروز شوند و به فرموده ى الهِى 
»فهزموهم بإذن اهلل؛ پس آنان را به اذن خدا شكست دادند« 

)سوره ى بقره، آيه251(.
غير  نتايجى  اشغالگران  با  مقاومت  نيروهاى  رويارويى  آرى 
منتظره به دست داده، و در پى آن، توازن قوا و نقشه نظامىـ 
سياسى منطقه را دگرگون ساختند. نخستين جرقه ى مقاومت 
قهرمانانه ى نيروهاى مقاومت لبنانى بر ضد صهيونيست ها در 
روز عاشورا و در شهر مقاوم نبطيه در جنوب لبنان زده شد، چه  
اين كه آنان با فرق هاى شكافته سر و روى و كفن هاى خونين 
بر تن و شمشير در دست با فرياد طنين انداز »حيدر، حيدر« به 

سوى دشمن اشغالگر و مراكز نظامى آنان تاختند.
شگفتا كه دشمن غرق در سالح هاى گوناگون با ديدن آن 
صحنه فرار ذليالنه را بر ايستادگى! در برابر نيروهاى مقاومت 

ترجيح دادند و به شكست تن دادند.
بنابراين مى توان و بايد شعائر حسينى را به منزله ى طرحى پر 
خير و بركت براى امت اسالمى دانست، چراكه امت را براى 
ايستادگى و مقابله با طرح ها و برنامه هاى فتنه و فتنه گران 
قدرت و اتحاد مى بخشد، وانگهى هدِف عدالت خواهانه ى امام 
حسين j را ـ كه در سال 61ق براى آن قيام كردند و بر 
پايه ى آن در برابر نيروهاى شرك و الحاِد چهره نموده در يزيد 

ناپاك و باند كينه توز اموى ايستادند ـ به نمايش مى گذارد.
بنابر آنچه بيان شده و آنچه ناگفته مانده، انبوه فقيهان موجود 
در گذشته اهميت فوق العاده اى براى شعائر حسينى قائل بوده 
و هستند و امت اسالمى را به احياى آن و تالش در راه ترويج 

آن تشويق و ترغيب كرده اند.
از جمله اين فقيهان، مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل العظمى 
كه  اين  است، چه   K شيرازى  حاج سيد صادق حسينى 
معظم له به عنوان طاليه دار اين حركت بر برگزارى شكوهمند 
سخنرانى ها،  در  تأملى  با  و  كنند  مى  تأكيد  حسينى  شعائر 
و  ديده  روشنى  به  اين حقيقت  ايشان،  پيام هاى  و  نوشته ها 
لمس مى شود و البته نيز بايد چنين باشد، زيرا او از نوادگان 

امام حسين j و زاده ى تربت پاك آن حضرت است.
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حجت االسالم والمسلمين سيد جعفر قزويني )از فضالء شهير حوزه علميه نجف اشرف(
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در آستانه ى عيد بزرگ 
غدير،  سعيد  عيد  خدا، 
حضرت آيت اهلل العظمى 
حاج سيد صادق حسينى 

از  بخشى   K شيرازى 
فقه  خارج   درس  جلسه ى 

خود را به موضوع عيداهلل االكبر 
غدير اختصاص دادند و گوشه هايى 

از ريشه و پايه ى روايِى آن را برشمرده و 
بيانات ارزشمند  خود را اين گونه آغاز نمودند:

روز غدير خم به حسب روايات مستفيضه و متواتر معنايى و 
حداقل متواتر اجمالى عيد خوانده شده و در بعضى از روايات 
نيز از آن به عنوان اعظم اعياد ياد شده است. شهيد ثانى در 
كتاب ارزشمند فقهى خود، يعنى شرح لمعه آورده است: نظر 
به اين كه از اين عيد در روايات اين گونه تعبير شده است، لذا 

اين تعبير حكومت دارد و ادله ى نماز عيد را توسعه مى دهد.
به ديگر بيان از متقدمين و متأخرين و نيز معاصران بر آنند 
كه نماز عيد فطر و عيد قربان كه در زمان عدم بسط يد امام 
معصوم j ]و امروزه كه امام زمان f در پس پرده ى غيبت 
بر  نيز استحباب دارد و  اين روز  هستند[ مستحب است، در 
پايه ى آنچه در بعضى حواشى عروة الوثقى آمده است، مشهور 

فقهاى شيعه قائل به اين امر هستند.
ايشان افزودند: با توجه به اين كه ادله بر ُحسن اين مطلب 
داللت دارد، لذا امشب و فردا، شب و روز عيدى به اين عظمت 

است.
معظم له سپس به خطبه اى كه رسول خدا n و خطبه اى 
كه اميرالمؤمنين j در چنين روزى ايراد كردند اشاره نموده 
و فرمودند: اگر اين اهداف اين عيد و اين روز همان گونه كه 
آن دو بزرگ فرمودند تحقق يابد همه ى جهانيان از آسايش دو 

جهان برخوردار خواهند شد.
حاضران  براى  را  غدير  خطبه ى  از  بخشى  ادامه  در  ايشان 
خواندند كه اميرالمؤمنين j در آن مى فرمايد: »إن اهلل جمع 

عظيمين  عيدين  لكم 
يقوم  وال  كبيرين، 
بصاحبه؛  إال  أحدهما 
عيد  دو  متعال  خداى 
عظيم و بزرگ يكجا براى 
شما جمع كرده كه هيچ يك 

بدون ديگرى قوام نمى يابد«.
معظم له در تبيين اين كه عظيم و 
كبير با هم آمده است فرمودند: شايد بيان 
دو لفظ فوق از باب جمع مترادفين باشد يا بنا بر افضل 
و احسن آن باشد كه دو كلمه مترادف نبوده، بلكه از باب اذا 
اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا باشد، چه اين كه اگر لفظ عظيم 
يا كبير به تنهايى آورده شود معناى مترادف خود را مى دهد، 
ولى چون در اين جا با هم آمده است، شايد بتوان گفت كه 

عظيم از نظر كيفى است و كبير از نظر كمى است.
گفتنى است كه مراد حضرت از دو عيد بزرگ همزمانى روز 

غدير خم با روز جمعه بوده است.
آن گاه مرجع عاليقدر درباره پيوند ناگسستنى قرآن و عترت 
سخن گفته و يادآورى كردند كه: جمع دو عيد بزرگ در واقع 
عبارت اُخراى آن سخن پيامبر n كه فرمودند: »... كتاب 
اهلل و عترتي أهل بيتي، و انهما لم يفترقا...؛ كتاب خدا و عترتم 

اهل بيتم و آن دو از يكديگر جدا نمى شوند«.
لفظ لم در اين عبارت »تأبيد؛ هميشگى بودن« را مى رساند و 
بدان معناست كه قرآن و اهل بيت b بدون ديگرى معنايى 

ندارند.
ايشان افزودند: رسول خدا براى تبيين همسنگ و يكسانى قرآن 
و عترت دو انگشت سبابه ى دستان خود را كنار يكديگر قرار 
دادند و البته اگر از دو انگشت يك دست استفاده مى كردند، به 
دليل عدم همسانى دو انگشت، برترى يكى بر ديگرى مطرح 
مى شد. اين كه از صدر اسالم تا امروز »حسبنا كتاب اهلل؛ كتاب 
خدا ما را بس است« تكرار مى شود، سخنى است بى ربط، و 
هيچ دليل قرآنى ندارد كه اگر دليل از قرآن بر صحت اين ادعا 
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ارائه شود مى پذيريم، اما چنين مطلبى خالف تواتر نقل از 
پيامبر n است. اميرالمؤمنين j نيز همين را فرمودند، 
بدين معنا كه آنچه در قرآن نيامده، از عترت نيز شنيده 
نشده است و آنچه آنان فرموده اند سخن قرآن است و 
اصاًل عترت رسول خدا n هستند كه راسخون در علم 

اند و از تفسير و تأويل قرآن آگاهند.
آيت اهلل العظمى شيرازى K افزودند: پس از شهادت 
جدايى  عترت  و  قرآن  ميان  كسانى   n خدا  رسول 
انداختند، مصيبت و بالى دنيا و آخرت از همان زمان 
شروع شد. در اين باره روايت و شواهد تاريخى بسيارى 

وجود دارد.
آن گاه به نقل داستانى تاريخى پرداخته و فرمودند: يكى 
از علماى عامه كه او را با عبارت »من الثقات« توصيف 
كرده اند و حدود هزار سال پيش زندگى مى كرده است. 
در كتب عامه از جمله مرآة الجنان يافعى و ابن خّلكان 
را  اميرالمؤمنين  شبى  گفت:  عالم  اين  كه  است  آمده 
خانه ى  مكه  فتح  از  پس  گفتم:  او  به  ديدم.  خواب  در 
ابوسفيان را ـ كه ياران و نزديكانتان را كشت و بزرگ 
مشركان بود ـ جاى امن خوانديد و اين كه هركس وارد 
آن شود در امان خواهد بود، اما آنان با حسين تو آن گونه 

رفتار كردند!

امام به او فرمودند: پاسخ پرسش تو را ابن صيفى داده 
است. آن عالم نزد ابن صيفى ـ كه از شاعران روزگار 
خود بودـ  رفت و ماجراى خواب خود را براى او بازگفت.
ابن صيفى گريست و گفت: امشب شعرى از زبان حال 
اهل بيت b سروده ام كه براى هيچ كس نخوانده ام، آن 
گاه آن را براى او خواند. مطلع اين شعر از اين قرار است:

ملكنا فكان العفو منّا سجيًة *** ولما ملكتم سال 
بالدم أبطح

فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء بما فيه ينضح
)چون قدرت در دستمان بود، گذشت از دشمنان در پيش 
گرفتيم؛ و آن گاه كه قدرت به دستتان رسيد جوى خون 

به راه افتاد؛
تفاوت ميان ما اهل بيت و شما همين بس كه از كوزه 

همان برون تراود كه در اوست(.
معظم له در ادامه افزودند: غدير يعنى ائمه ى اطهار و چهارده 
معصوم b و رفتار و شخصيت اميرالمؤمنين j تبلور غدير 
بوده و هست و خواهد بود. اگر يكى از خصلت هاى واالى آن 
حضرت به جهانيان معرفى شود، در معرفى حضرتش كافى 
بر دشمن و دسترسى  پيروز شدن  از  است. مىبينيم پس 

دشمن به آنان، اما حتى يك نفرشان را نكشت.
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تاريخى  نمونه هاى  از  يكى  به  اشاره  با  ايشان 
يمن  در   j اميرالمؤمنين  كه  كردند  يادآورى 
كارگزار داشتند و او عبيداهلل بن عباس بود. همان 
زمان معاويه ـ كه عامه با احترام از او نام مى برند 
و در عين حال خود نوشته اند و روايت كرده اند ـ 
پسر عطاط را به عنوان كارگزار خود در يمن بدان 

سامان روانه كرد.
او در راه خود تا رسيدن به يمن هرجا كه مى رسيد 
آدم كشت و در آتش سوزاند تا آن جا كه ـ بنا به 
نقل تاريخـ  شمار كسانى كه او كشت و سوزاند به 
سى هزار تن رسيد و تنها گناهى كه آنان داشتند 
ابيطالب c بود. ابن عطاط دو  دوستى على بن 
فرزند خردسال عبيداهلل بن عباس را پيش چشمان 

مادرش سر بريد.
اين  افزودند:   K شيرازى  العظمى  اهلل  آيت 
ورسوله  اهلل  وليكم  »انما  فرموده ى:  به  پيروان 
والذين آمنوا...« تن دادند و چون رفتارى ظالمانه از 
آن حضرت نديده بودند او را پذيرفتند و لذا قربانى 

خشم طاغوت زمان شدند.
بعدها مسرف خوانده مى شد  مسلم بن عقبه كه 
از سوى يزيد به سوى مدينه رفت و در حّره آن 
كه  چندان  آورد،  وجود  به  را  بار  دهشت  جنايت 
اند: »حتى ساوى  نوشته  و خاصه  عامه  مؤرخان 
با  مردم  خون  كه  آنجا  تا  اهلل؛  رسول  قبر  الدم 

]سنگ[ قبر رسول خدا همسطح شد«.
معظم له در ادامه فرمودند: روزگار حاكمان عباسى 
نيز وضع به همين منوال بود وـ  چنان كه در تاريخ 
آمده است ـ در روزهاى ماه مبارك هزاران تن را 

زنده به گور مى كردند.
غدير  از  انحراف  نتيجه ى  روى ها  كج  اين  تمام 
بود و اگر غدير از مسير خدا خواسته اش منحرف 
نمىشد، قطعاً روزگار مردم بهتر و به مراتب بهتر 
و آزادى هاى: اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى افراد 

بيشتر مى بود.
داغ   افراد  پيشانى  بر   j اميرالمؤمنين  دشمنان 
مىنهادند چون پيروان آن حضرت بودند و آنان جز 

در موارد اضطرار از خانه بيرون نمى آمدند و در صورت 
خارج شدن از خانه پارچه اى بر پيشانى خود مى بستند 
آزار  مورد  كه  مبادا  بماند،  پنهان  پيشانى شان  داغ  تا 

دشمنان قرار گيرند و مايه ى اندوه دوستداران شوند.
اهداف  اگر  آمده است كه  افزودند: در روايت  ايشان 
غدير محقق مى شد »ألكل الناس من فوقهم ومن 
زير  از  و  خود  فراز  از  مردم  يقين  به  أرجلهم؛  تحت 
بهره مند  و  مى خوردند  هستى[  خيرات  ]از  خود  پاى 

مى شدند«.
اگر غدير و اهداف آن تحقق مى يافت، فقر و درماندگى 
اسالم  جهان  در  امروز  مى بست.  بر  رخت  جهان  از 
قوانينى تصويب و اجرا مى شود كه با صريح قرآن در 
تضاد است و بر خالف فرموده ى قرآن كريم، بدهكار 

بايد به زندان برود و ...
امروزه ما روحانيون و مبلّغان دينى وظيفه داريم غدير 
به مسئوليتى  تا  برسانيم  به همگان  را  آن  اهداف  و 
نهاده اند عمل كرده  بر دوش ما   n كه رسول خدا
وكلكم  راع  »كلكم  اند:  فرموده  كه  جا  آن  باشيم، 
مسئول عن رعيته؛ همگى تان سرپرستانيد و همگى 
نسبت به زيردستان مسئوليد« و به جهانيان برسانيم 
كه قرآن بدون عترت، عترت بدون قرآن و غدير بدون 

همسنگ آن ممكن نيست.
افزودند: در روايت آمده است: »إن اهلل آخذ  ايشان 
على العلماء أن يعّلموا قبل أن يأخذ على الجهال 
أن يتعّلموا؛ پيش از آن كه خداى متعال بر جاهالن 
فرا گرفتن را واجب كند بر عالمان آموختن به ديگران 

را واجب كرده است«.
سپس در مقام توضيح فرمودند: تصور نشود كه مراد 
از عالم، مراجع تقليد و امثال آنان نيست، چه اين كه 
هركسى نسبت به علمش قضيه ى حقيقيه و به نسبت 
علمش عالم است. در آن صورت مقدمات وجودش كه 

»يعلّموا« باشد واجب مى شود.
و در پايان مرجع عاليقدر عيد سعيد غدير خم را به 
اين كه همگان خود  براى  تبريك گفتند و  همگان 
سازند  آماده  سعيد  عيد  اين  شدن  جهانى  براى  را 

دعا كردند.
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آیت اهلل العظمی شيرازی در جمع مبلغان:
ماه محرم و صفر فرصت خوبی برای هدایت جامعه

 و رسوا كردن توطئه دشمنان اهل بيت b است

در  و  گذشته  سال هاى  معمول  طبق 
آستانه ى ماه محرم الحرام در شامگاه روز 
چهارشنبه 26 ذي حجة الحرام 1432ق 
روحانيون  از  كثيرى  جمع   )1390/9/2(
آيت  حضرت  با  علميه  حوزه هاى  مبلغ 
اهلل العظمى   شيرازى K ديدار كردند تا از 

رهنمودهاى ايشان بهره مند گردند.
ميهمانان،  براى  دعا  ضمن  له  معظم 
شعائر  باب  در  ارزشمند  بياناتى  ايراد  به 
با  خود را  سخنان  و  پرداختند  حسينى 
بخشى از خطبه ى حضرت سيدالشهداj در 
روز دوم ماه محرم سال 61 آغاز كردند كه 
آنحضرت به هنگام ورودشان به كربالى 
معلى ايراد نمودند و فرمودند: »...الناس 
عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، 
يحوطونه ما دّرت معايشهم، فاذا محصوا 

بالبالء قل الديانون؛ مردم برده ى دنيايند 
و دين را به زبان مى خواهند و تا زمانى كه 
روزگارشان به كام باشد، گرد آن مى گردند 
و چون در بوته ى آزمايِش سخت درآيند، 

دين داران كم شمار خواهند شد«.
آن گاه در تبيين اين مطلب فرمودند: با 
توجه به اين كه لفظ »ناس« عموميت 
دارد، جز وجود نازنين ايشان همه را فرا 
بر  انسان ها  طبيعت  واقع  در  و  مى گيرد 
خالف فطرت الهى شان اين گونه بروز 
مى نمايد و به قول علما، قضيه اى است 
خارجيه، يعنى جز موارد استثنا همگى اين 
گونه اند و برده ى دنيايند، آن سان كه به 
فرموده ى قرآن كريم »َعْبًدا مَّْمُلوًكا الَّ 
يَْقِدُر َعَلى َشْيٍء؛ برده اى زر خريدى كه 
هيچ كارى از او بر نمى آيد« )نحل، آيه75«.

جماعت  اين  افزودند:  عاليقدر  مرجع 
هنگامى كه از دين سخن مى گويند نه 
به جهت دلسوزى براى دين است، بلكه 
دين، نزد آنان مانند شيرينى اى مى ماند 
كه در دهان داشته باشند و تا شايد مورد 
طبعشان قرار بگيرد و در واقع دين براى 
آنان وسيله ى كسب موفقيت هاى دنيايى 
است، اما اگر همين ها احساس خطر كنند 
از دين روى برتافته و به راهى غير از راه 
سعد  ابن  و  يزيد  معاويه،  مى روند.  دين 
هميشه از دين دم مى زدند ولى وقتى بنا بر 
 j آن شد كه بر پيكر حضرت  سيدالشهدا
اسب بتازند، همين ابن سعد فرياد برآورد 
خدا  آوراِن  رزم  و  گفت:  اى سواران  و 
بتازيد. آيا دين اين است و چنين كردارى 

مى خواهد؟ هرگز چنين نيست.
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ايشان در ادامه فرمودند: چنان كه 
مرحوم عالمه مجلسى نقل كرده اند 
امام  ورود  هنگام  دارم  خاطر  به  و 
تن   1500 كربال  به   j حسين 
و  مى كردند  همراهى  را  ايشان 
پشت سر حضرتش نماز مى گزاردند، 
دستان ايشان را مى بوس يدند، ولى 
وقتى دريافتند كه آزمونى سخت در 
كار است جز اندكى از آنان، همگى 
شان حضرت را تنها گذاشتند. البته 
كردند،  رها  را  امام  كه  همان هايى 
گريه  حضرتش  غربت  بر  بعدها 

مى كردند.
العظمى شيرازى  آيت اهلل  حضرت 
K در بخش ديگرى از سخنان 
خود فرمودند: ما محرم و صفر را در 
پيش داريم، لذا براى پيروز شدن در 
كه  آزمون سخت  يعنى  تمحيص، 
امام حسين j بر آن تكيه داشتند، 
بايد از خداى متعال يارى بخواهيم و 
اهل بيت b را در اين راه واسطه 

و  قوى  اراده ى  و  عزم  البته  و  دهيم  قرار 
ناگسستنى نيز داشته باشيم.

فراموش نكنيم كه در گذشته هاى بسيار 
بنى  عباس،  بنى   بنى  اميه،  زمان  در  دور 
 عثمان و ديگر خودكامگان كسانى بودند  كه 
در بوته ى آزمون قرار مى گرفتند، لذا خانه 
و كاشانه و نزديكان و خويشاوندان خود را 
ترك مى كردند و به ديار غربت مى رفتند كه 
گاهى اين غربت نشينى بيست سال طول 
مى كشيد و ديدار به قيامت مى افتد و البته 
در آن زمان دسترسى حاكمان به فراريان 

ممكن بود.
معظم له در اين معنا داستانى بيان كردند 
كه: عطيه عالم و مفسر قرآن، همراه و يار 
جابر بود. او به جرم نقل دو روايت درباره ى 
حضرت اميرالمؤمنين j از سوى حجاج 
بن يوسف ثقفى تحت تعقيب قرار گرفت 
و به فارس )ايران( گريخت، اما در آن جا 
نيز از گزند حجاج در امان نماند و به فرمان 
محاسنش  كردند،  دستگير  را  او  حجاج 
را كندند و چهارصد ضربه تازيانه بر بدن 

ضعيفش زدند. با اين احوال تعداد افرادى 
كه چون او به نيكى از عهده ى آزمون هاى 

سخت برآمدند چقدر بودند؟
ايشان در بخشى ديگر از سخنان خود يادآورى 
و تأكيد كردند: مالك اهل بيت b هستند و 
بايد به قول، فعل و تقرير آنان پايبند بود، 
چه اين كه »المتقدم لهم مارق، والمتأخر 
عنهم زاهق، والالزم لهم الحق؛ آن كه از 
ايشان عقب افتد نابود شده است و آن كه 
همراهى آنان را برگزيند به مقصد خواهد 

رسيد«.
بنابراين، تا آن جا كه از عهده ى ما بر مى آيد 
خود را با راه و سيره ى اهل بيت b همسو 
كنيم تا به سر منزل مقصوِد مورِد رضاى 
خداى مّنان برسيم، چراكه به همين دليل 
امام زمان f در توقيع شريف خود خطاب 
للحق،  »الناصر  فرمودند:  مفيد  شيخ  به 
يارى گر حق و دعوت  إليه؛  والداعي 

كننده به آن«.
 f زمان  امام  از  كه  توصيفى  اين  با 
درباره ى شيخ مفيد آمده است ديگر هيچ 
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امام  حقانيت  درباره ى  ترديدى 
حسينى  شعائر  و   j حسين 

وجود ندارد.
مرجع عاليقدر در ادامه فرمودند: 
قرآن كريم بُدنه )شتر قربانى در 
خوانده،  الهى  شعائر  از  را  حج( 
َجَعْلنَاَها  »َوالْبُْدَن  مى فرمايد: 
شتران  و  اهللِ؛  َشَعائِِر  مِّن  لَُكم 
فربه را براى شما از ]جمله ى[ 
شعائر خدا قرار داديم« )حج، آيه36( 

از نظر فقهى اگرـ  مثاًل طواف عمداً ترك 
شود حج باطل است، اما اگر قربانى عمداً 
ِدينى  اما  نيست،  باطل  حج  شود  ترك 

است كه بر ذمه ى حاجى مى ماند.
الهى است،  نيز شعائر  اجزاى حج  ديگر 
شعائر  را  سعى  و  قربانى  مى بينيم  ولى 
اهميت  در حالى كه  است  الهى خوانده 
اين موارد از برخى موارد ديگر كمتر است. 
روشن باشد در اين جا از حصر كه لفظ 
»انّما« نشانه ى آن است سخنى به ميان 
جزئيه  موجبه ى  موضوع  فقط  و  نيامده 

مطرح است. 
باشيم كه گوسفند و ديگر  توجه داشته 
ندارد،  ارزش  نفسه  في  خاك  يا  دام ها 
اما چون خداى متعال فرمان مى دهد كه 
دامى در مناسبتى واجب قربانى شود يا در 
جايى مثل عرفات توقف صورت گيرد آن 
دو شعائر خدا مى شود و چون صدق عرفى 
پيدا مى كنند اگر قرآن كريم هم نمى گفت 
دانست،  خدا  شعائر  از  را  آن  مى بايست 
چراكه كبرايش در قرآن كريم آمده است، 
ْم  آن جا كه مى فرمايد: »َذلَِك َوَمن يَُعظِّ
ََّها ِمن تَْقَوى الُْقُلوِب؛ اين  ِ فَِإن َشَعائَِر اهللَّ
است ]فرايض خدا[ و هركس شعائر خدا 
را بزرگ دارد در حقيقت، آن ]حاكى[ از 

پاكى دلهاست«)حج، آيه32(.
اين  با   K شيرازى  العظمى  اهلل  آيت 
مقدمه به شعائر الهى بودِن مراسم مرتبط 
پرداخته،   j سيدالشهدا  حضرت  به 
 j فرمودند: هرچه با حضرت سيدالشهدا
ارتباط پيدا مى كند از شعائر الهى است و 
خداى متعال آن حضرت را از ميان ديگر 

قرار  الگو  و  نموده  اختصاص  معصومان 
داده است و آنچه از معصومين b رسيده، 
اين است كه تمام شعائر مقدس حسينى 

از شعائر خداست.
انساِن دانشمند و فقيه و حتى كسى كه 
اين  اين زمينه دانش دارد در  اندكى در 

مطلب شك نخواهد كرد.
و  ازل  از  متعال  خداى  افزودند:  ايشان 
پيش از آن كه خلقى را بيافريند، بر پايه ى 
مصباح  الحسين  »إن  نگاشت:  عرش 
يقين حسين  به  النجاة؛  الهدى وسفينة 

چراغ هدايت و كشتى نجات است«.
دليل خاص  بدون  حرام  فعلى  اگر  حال 
مانند اين كه امور غنايى وارد دستگاه امام 
حسين j شود، اين ديگر شعائر الهى 
نيست و حرام است و استثناپذير نيست، 
اما اگر مقوله ى »َوالَ تُْلُقواْ بَِأيِْديُكْم إِلَى 
التَّْهُلَكِة؛ و خود را با دست خود به هالكت 
نيندازيد« )بقره، آيه195( در امر حج كه واجب 
است حرام مى باشد و بنابر نظر برخى فقها 
معرض  در  را  انسان  كه  حجى  اصاًل 
همين  است.  باطل  دهد  قرار  هالكت 
 j حكم درباره ى دستـگاه سيـدالشهدا

صورتى حالل پيدا مى كنند.
ايشان افـزودند: منابـع و روايات فراوانى 
امـام  زيـارت  به  رفتـن  كه  دارد  وجود 
روزگار  مانند  روزگارانى  در   j حسين 
هارون، متوكل، حجاج و جز آنان مصداق 
بارز القاى نفس در تهلكه بوده است، ولى 
حضرات معصومين b در آن زمان نيز 
رفتن به زيارت امام حسين j را تشويق 

مى كردند.

آن  در  زائران 
دچار  روزگار 
مى شدند  شكنجه 
جان  زندان ها  در  و 
به  مى سپردند، 
دستور متوكل دست 
قطع  پايشان  و 
فرمان  اما  مى شد، 
آن بود كه بى باك 
مجازات ها،  اين  از 

زيارت امام حسين j استمرار يابد.
مطلبى  نقل  به  معنا  اين  در  معظم له 
منصور  فرمودند:  پرداخته،  تاريخى 
دوانيقى عيد فطر اعالم كرد و حضرت 
ايشان  از  كردند.  افطار  نيز   j صادق 
امروز  آيا  اهلل،  رسول  يابن  شد:  پرسيده 

عيد است؟
فرمودند: نه.

گفتند: پس چرا افطار كرديد؟
فرمودند: يك روز از ماه رمضان ]از سر 
سپس  كنم،  افطار  جان[  حفظ  و  اجبار 
قضاى آن را بگيرم بهتر است از اين كه 

گردنم زده شود.
البته در مورد جهاد كه قضيه فرق مى كند 
اما  است،  نفس  إهالك  كه  اين  با  و 
واجب. عالمه مجلسى، پدرشان و برخى 
ديگر يك بار زيارت سيدالشهدا j را 

واجب دانسته اند.
امام  زيارت  اهميت  در  افزودند:  ايشان 
حسين j همين بس كه در حاشيه ى 
عالمه مجلسى و عالمه امينى بر كامل 
به  كسى  اگر  كه  است  آمده  الزيارات 
زيارت امام حسين j برود و يقين به 
جايز  او  سفر  باشد،  داشته  شدن  كشته 

است.
آثار  از  كتابى  در  دادند:  ادامه  له  معظم 
و  سر  صاحب  كه  ِخضر  شيخ  مرحوم 
شاگرد عالمه بحرالعلوم بود ديدم كه به 
نقل از فقها آورده بود كه اگر زوار امام 
باشد كه سفر  داشته  يقين   j حسين
باعث مرگش مى  شود،  الفور  كربال في 

اين سفر جايز است.
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بله، »الَ تُْلُقواْ بَِأيِْديُكْم إِلَى التَّْهُلَكةِ« عام 
است و اين سفر، خاص آن و استثنا شده 
است. پس اگر امرى عرفاً جزء دستگاه و 
مرتبط با امام حسين j شد، از شعائر 
حسينى و در نهايت از شعائر اهلل خواهد 
بود اين كه از فقها درباره ى شعائر سؤال 
است،  جايز  چون  پاسخ هايى  و  شده 
مستحب است داده شده، چندان مورد نياز 
نيست، زيرا اگر موضوع، عرفاً از شعائر اهلل 

شد، مستحب مى شود.
مرجـع عـاليقـدر در ادامـه هشـدارگونه 
بخوريد  كسانى  فريب  مبادا  فرمودند: 
زبان  با  و  هستند  دين  دار  داعيه  كه 
جـامـعـه  كردن  منحرف  درصدد  نرم 
مـى شوند. اگـر تـاريخ را بخوانيد  خواهيد 
ديد كه خطبه هاى معـاويه با خطبـه هاى 
اميـرمؤمنان حضرت على j در ظاهر 
ممكن است تشابه داشته باشد و حجاج 
وقتى درباره ى تقوا سخن مى گفت بنا به 
را  مردم  و  مى گريست  خود  تاريخ،  نقل 
مى گرياند. امروز دشمنان قسم خورده ى 
امام  دشمنان  ويژه  به   b بيت  اهل 
حسين j نيز با همان زبان و ابزار، اما 
پيشرفته تر به جنگ دستگاه سيدالشهدا 
j برخاسته اند و به اين بهانه كه بنى 
اميه با امام حسين j جنگ نداشتند و 
تنها مختصر اختالفى در ميان بود بدين 

ترتيب باورها را سست مـى كنند.
ايـن در حـالى است كه امـــام حـسيـن 
j هنـگام عـزيمت به كربال فرمودند: 
في  اإلصالح  لطلب  خرجت  »وإنما 
وأنهى  بالمعروف،  آمر  أن  جدي،  أمة 

أسير  و  المنكر  عن 
و  جدي  بسيرة 
أبي؛ خارج مى شوم 
را  را  جدم  امت  تا 
به اصالح و صالح 
آورم، امر به معروف 
و نهى از منكر كنم 
و به سيره ى جدم و 

پدرم عمل نمايم«.
العظمى  اهلل  آيت 

عـدالـت  افـزودنـد:   K شيرازى 
حكومت  اساس  بر  حكومت  و  گسترى 
اميرالمؤمنين j منظور  رسول خدا n و 
امام حسين j بود؛ همانـى كه معـاويه و 
يزيد دگـرگونش كـردنـد و ظلـم و تجاوز 
و كشتار جايگزين آن ساختند. بنى عباس 
نـيـز راه اســالف خود را پـيـمودند و 
البته كسانى در آن روزگـار بودنـد كه به 

نـاحـق آنـان را بستايند. 
به عنوان مثال، همين متملقان دربارى 
السنة؛  »محيي  را  خواره  شراب  متوكل 
هموكه  خواندند؛  سنت«  احياگر 
هر  كشتند  را  او  چو  گفته اند:  درباره اش 
قطعه از بدنش در ظرفى از شراب افتاد 
و در بى شرمى اش همين بس كه به امام 

هادى j شراب تعارف مى كرد.
فتوحات  در  عربى  ابن  كه  دريغا  و  دردا 
اميرالمؤمنين  عنوان  با  متوكل  از  خود 

يادمى كند.
اين اميرالمؤمنين دروغين در مراسم ختنه 
هزار  يك  و  سى  معتز  پسرش  سوران 
المال مسلمانان  بيت  از  )ميليون( درهم 

هزينه كرد!
ماهواره  شبكه هاى  در  شرمانه  بى  چه 
اى دشمنان اهل بيت b متوكل را يك 
مرجع تقليد معرفى كرده ـ العياذ باهلل ـ 
احكام مسائل شرعى را از اين شرابخوار 

نابكار نقل مى كنند.
في  الزخار  »البحر  كتاب  در  متأسفانه، 
فتواى  چندصد  األنصار«  علماء  مذاهب 

متوكل در امور شرعى نقل شده است.
مرجع عاليقدر خطاب به مبلغان يادآورى 

و تأكيد كردند: ما به عنوان روحانيون و 
 j صادق  امام  مدرسه ى  تحصيل كردگان 
همگان  براى  را  حقايق  داريم  وظيفه 
شان  وظايف  با  را  مردم  و  بازگوييم 
آشنا كنيم و به اين امر توجه دهيم كه 
درباره  كه  گونه  همان   n خدا  رسول 
ى اميرالمؤمنين j دعا كرده، به درگاه 
خدا عرضه داشتند: »اللهم وال من وااله، 
وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل 
من خذله؛ بار خدايا، آن كه او را دوست 
بدارد دوست بدار، و آن كه با وى دشمنى 
ورزد، دشمن بدار، و آن كه ياريش كند 
يارى كن، و آن كه تنهايش گذاشته، تنها 
رها كن« عين همين دعا را در حق امام 

حسين j فرمودند.
 j مبادا كسى جزء خاذالن امام حسين
باشد و ـ خداى ناكرده ـ به اين دستگاه 
مقدس بى توجهى كند، چه رسد به اين 
كه بر ضد اين دستگاه كارشكنى كند. ماه 
محرم و صفر فرصت خوبى است براى 
هدايت وادادگان و بريدگان از اين خاندان 
و رسوا كردن توطئه دشمنان اهل بيت 
b، زيرا اگر آن گونه كه بايد، آموزه هاى 
قطعًا  برسد،  همگان  به   b بيت  اهل 
قرار  آنان  پاى  پيش  را  هدايت  شاهراه 
خواهد داد و البته در اين ميان مردم راه 
زندگى جاودانه را بر مىگزيند و برخى راه 

هالكت را.
امـيد ايـن كه همـگى از ناصـران امـام 
حـسيـن j و ديگر پاكان از اهل بيت 

عصمت و طهارت b باشيم.
اهل  به  خدمتگزار  عزيزان  شما  توفيق 
بيت، مكتب امام صادق j و 
دستگاه حيات بخش و خدايى 
از  را   j سيدالشهدا  حضرت 

خداى متعال مسئلت دارم.
در پايان بيانات ارزشمند بزرگ 
احياگر شعار حسينى حضـرت 
 ،K آيت الـله العظـمى شيرازى
ذكـر  به  زهـرى  االسالم  حجت 
ابـاعـبـداهلل  حضرت   مـصـيـبـت 
و  پـرداخـتند   j الـحـسيـن 
ميهمـانان به عـزادارى سـيد و 

ساالر شهيدان پرداختند.
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نيز مراسم شام غريبان  طبق معمول سالهاى گذشته امسال 
حسينى در بيت آيت اهلل العظمىشيرازى K برگزار شد و انبوه 
عزاداران و سوگواران حضرت سيدالشهدا j و ياران باوفايش در 
آن جا گرد هم آمده و اين مصيبت عظمى را به ساحت مقدس 
حضرت فاطمه معصومه h و مرجعيت شيعه تسليت و تعزيت 

گفتند. 
سپس معظم له در جمع عزاداران سخنانى ايراد كردند و فرمودند: 
عظم اهلل أجورنا و أجوركم بمصابنا بالحسين j، اين روز غمبار 
و جانسوز يعنى عاشوراى حسينى را به محضر شامخ حضرت بقية 
اهلل األعظم آقا امام زمان fـ  كه خونخواه امام حسين j هستند 
و روزى به فرمان خداى متعال ظهور كرده انتقام خون آن امام 
مظلوم را خواهند گرفت ـ تسليت و تعزيت عرض مى كنم و از 
درگاه حضرت احديت مسئلت مى نمايم ما را از جمله كسانى قرار 
دهد كه در ركاب امام زمان f به خونخواهى جد بزرگوارشان بر 
مى خيزند، البته چنان كه در روايات آمده است انتقام دنيايى هرگز 
با جنايتى كه عليه آن حضرت صورت گرفته همسنگى نمى كند.

منابع  از  كه  الزيارات  كامل  ارجمند  كتاب  در  افزودند:  سپس 
درجه ى اول شيعيان است دو روايت مفصل 
نقل شده است كه از هريك مختصرى به 

استحضار مى رسانم.
اين دو روايت در ديگر منابع شيعى از جمله 
بحاراالنوار آمده است، اما در كامل الزيارات 
به شماره روايت 220 و 357 در دسترس تر 
است. بنابراين، سزاوار است در كلمه كلمه ى 
آن تأمل كرد و انديشيد. در روايت اول شخصى 
از اصحاب مورد وثوق امام صادق j وجود دارد 
كه فقها او را به نام »مؤمن، ابوبصير ليث 
مرادى« مى شناسند و نزد آنان مشهور است. 
او روزى نزد امام صادق j حضور مىيابد 
و آن حضرت زوايايى از واقعه ى عاشورا را 
برايش بازفرمودند و چون به جايى از نقل 
لذا  شد،  دگرگون  سخت  حالشان  رسيدند 

براى دعا و ذكر آن جا را ترك كردند.
ابوبصير مى گويد: تحت تأثير دگرگونى حال 
امام صادق j من نيز آشفته حال شدم و 

آن شب را نه غذايى توانستم بخورم و نه قرار و آرامى براى خفتن 
و آرميدن داشتم.

به هر حالى كه بود آن شب را سپرى كردم و صبحگاهان نزد 
امام صادق j رفتم و ايشان را آرام يافتم، لذا خود نيز آرام شدم.
فرمودند:  عاشورا  درباره ى  خود  مطلب  ادامه ى  در   j امام 
»تشهق فاطمة h؛ حضرت فاطمه h نفسى بلند آميخته به 

ناله اى سخت ]در مصيبت حسين j[ بر مىآورند«.
ابوبصير از امام j پرسيد: مصيبت اينقدر سنگين است؟ حضرت 

فرمودند: به مراتب سنگين تر و جانگدازتر از اين است.
ناگفته نماند كه اين خاندان، برگزيدگان خدا از ميان انسانها 
هستند و در مقابل سختى ها، سخت استوارند، اما با اين سخن 
امام j درباره ى مادرشان حضرت زهرا h سنگينى فاجعه و 
امام  به عنوان مثال درباره ى  گدازندگى داغ روشن مى شود. 
حسين j روايت شده است كه هرچه مصيبت و داغ ايشان 
بيشتر مى شد، چهره شان برافروخته تر مى شد. شما روحانى، 
تحصيل كرده و استاد، كلمه كلمه اين روايت را بخوانيد و بر 

مصيبت سرور شهيدان گريه كنيد.

K بزرگ احياگر شعائر حسينی آیت اهلل العظمی شيرازي
در شام غریبان حسيني در جمع عزاداران:

 شعائر حسينی را جهانی كنيد
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است كه  توجه  قابل  فرمودند:  لفظ تشهق  توضيح  در  ايشان 
شهيق، نفس بلند و همراه ناله ى سخت است كه پس از حبس 

شدن نفس در سينه به وجود مى آيد.
روحانيون و تحصيل كردگان خوانده اند و مى دانند كه جمله ى 
فعليه )تشهق( خصوصاً اگر مضارع باشد بر استمرار و هميشگى 

بودن داللت دارد.
بنابراين، آه كشيدن حضرت زهرا h هميشگى است و البته بر 

تمام هستى تأثير دارد.
مرجع عاليقدر در توصيف اثر ناله ى حضرت زهرا h بر همه ى 
 u كائنات از جمله بر جهنم به روايتى از مرحوم شيخ مفيد
استناد كردند كه در آخر كتاب االختصاص ايشان در توصيف 
جهنم آمده است و خواندن آن بر هر كس الزم است. در آن 
جا آمده است كه آتش دوزخ به شدت سياه است و آنگاه به 
فرموده ى امام j اشاره كردند مبنى بر اين كه ناله ى حضرت 
زهرا h چنان اثر دارد كه جهنم را به خروش واداشته، و اگر 
فرشتگان مأمور جهنم درهاى آن را نبندند زبانه هاى آن، جهان 
هستى را مى سوزاند، لذا در آن هنگام نگاهبانان دوزخ درهاى 
دوزخ را مى بندند و هنگامى آن را مى گشايند كه ناله ى آن 
حضرت فروكش كرده باشد. به راستى اين چه ناله اى است كه 

براى هيچكس غير از امام حسين j سر داده نمى شود؟
حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K در بخش ديگرى از 

سخنان خود فرمودند: عاشورا تمام شدنى نيست و حتى در زمان 
ظهور حضرت ولى عصر امام زمان f ادامه دارد و در قيامت 
نيز مجسم خواهد شد. كسى را توان جبران عاشورا نيست و اگر 
ما در سوگ عاشوراييان مىنشينيم در واقع خود از آن بهره مى 
بريم و از اين رهگذر مى توانيم به قرب الهى نايل آييم و مشمول 

دعاى اهل بيت b شويم.
ايشان در ادامه به بيان روايت دوم پرداختند كه درباره ى مظالم 
وستم هايى است كه بر گردانندگان شعائر مقدس حسينى روا 
داشته مى شود و به مناسبت، فرمودند: حدود هشتاد سال قبل در 
ايران رضاخان پهلوى و در عراق ياسين الهاشمى پا به عرصه ى 
سياست ايران و عراق گذاشتند. پهلوى حدود بيست سال در 
ايران حكومت كرد و در پنج سال آخر حكومتش با شعائر حسينى 
درگير شد و از در مبارزه و جنگ با آن درآمد. در عراق نيز ياسين 
الهاشمى در آخر آن زمان نخست وزير بود. هر دو سرسخت و 
خشن بودند، اما نخست وزير عراق گستاخى را از حد گذراند، 
بدين معنا كه پهلوى روضه خوانان را زندانى و صاحبان مجالس 
را جريمه مى كرد، اما معروف نيست كه در راديوى ايراِن عهد 

پهلوى اول به روحانيون جسارت شود.
ايشان افزودند: اما در عراِق زمان آيات عظام سيد ابوالحسن 
اصفهانى، ميرزاى نائينى و ديگر علما، ترانه اى از راديو پخش 
مى شد كه شديداً توهين به روحانيت شيعه بود، ولى چندان دوام 
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نيافت، چراكه مرحوم اصفهانى كه از مراجع با كفايت و درايت 
بود توانست آن وضعيت را تغيير دهد و ياسين الهاشمى نتوانست 

اهداف شوم خود را تحقق بخشد.
در ايران نيز بزرگانى چون مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى 
و دستگاه حضرت  اسالم  به حمايت  آقا حسين قمى  و حاج 
سيدالشهدا j در برابر پهلوى ايستادند. در اين راه افراد بسيارى 

زندانى و برخى نيز به كام مرگ فرستاده شدند.
مرجع عاليقدر در ادامه يادآورى كردند: با تمام آن ممانعت ها از 
مراسم سوگوارى امام حسين j، ولى امروز دستگاه آن حضرت 
فرجام هايى  به  دو  آن  البته  و  است  يافته  گسترش  جا  همه 

ناپسنديده گرفتار شدند.
معظم له در ادامه افزودند: ستيزندگان با شعائر مقدس حسينى 
پنداشته و مى پندارند كه توان مبارزه با اين دستگاه الهى را دارند، 
اما اگر سر از گور برآورند خواهند ديد كه تالششان بيهوده بوده و 
تنها بر كيفرشان افزوده است، چراكه على رغم محدوديت هايى 
كه ايجاد كردند، اما شعائر مقدس حسينى جهان را فرا گرفته 

است.
حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K در تبيين روايت دوم 
فرمودند: در بخشى از اين روايت آمده است كه هركس يك روز 
يا چند روز در راه امام حسين j زندانى شود پاداشى بس بزرگ 
دارد و هرچه مدت زندانى بودن فرد و شكنجه هايى كه مى شود 

بيشتر باشد، به همان نسبت پاداشش بيشتر است.
ايشان افزودند: در زمان امام صادق j شخصى به نام ضحاك 
ادعاى اميرالمؤمنين بودن را داشت چند صباحى در كوفه حكومت 

كرد و به دست مروان كشته شد.
او نيز با شعائر حسينى مبارزه و از برگزارى آن جلوگيرى مى كرد. 
»مؤمن طاق« از شاگردان امام صادق j نزد او ـ كه خود را 
عالم نيز مى دانست و تا به امروز فتواهايش در كتب عامه وجود 
دارد ـ رفت و به او گفت: چرا على را لعن مى كنى و چرا اجازه 

نمى دهى كسى نام فرزند خود را على بگذارد؟
ضحاك گفت: براى اين كه على حكميت را پذيرفت! مؤمن طاق 
به او گفت: آيا آمادگى بحث را دارى؟ ضحاك پاسخ مثبت داد. 
مؤمن طاق به او گفت: من و تو بر سر مسأله اى اختالف نظر 

داريم، حاضرى براى حل مشكل داورى معين كنى؟ 
گفت: آرى و شخصى را به عنوان داور تعيين كرد. 

مؤمن طاق به او گفت: اگر به گفته تو كسى براى امرى داور 
معين كرد مستحق لعن است، تو نيز مشمول لعن خواهى بود.

به راستى كسى كه سخن چند لحظه پيش خود را اينگونه از ياد 
مى برد آيا واقعاً فقيه است.

بنى اميه عاشورا را به وجود آوردند تا افرادى همچون ضحاك 
را بر مردم و دين آنان حاكم كنند و خط اهل بيت عصمت و 

طهارت b را از ميان بردارند. 
مسلم اين كه دشمنان در ظلم به اهل بيت b در واقعه ى 
عاشوراـ  به فرموده معصومـ  چنان از حد گذراندند كه اگر ظلم 
به آنان به سفارش رسول خدا مى بود بيش از اين نمى توانستند 

كارى كنند. 
اين خاندان به ويژه  اين نوع مبارزه بر ضد  گفتنى است كه 
اميرالمؤمنين على بن ابى طالب c در تمام روزگار حاكميت 
بنى اميه و بنى عباس جريان داشت تا جايى كه نام على و ديگر 
معصومان در ميان اصحاب ائمه، مخصوصاً در زمان امام هادى 

و امام جواد c كمتر ديده مى شود.
مى بينيم چقدر با اهل بيت b و پيروان آنان مبارزه مى شد تا 

اين دستگاه را جمع كنند، اما موفق نشدند.
معظم له در ادامه ى سخن فرمودند: امام صادق j به ابوبصير 
فرمودند: »اما تحب أن تكون فيمن يسعد فاطمة؛ اى ابوبصير 
آيا نمى خواهى جزو افرادى باشى كه حضرت زهرا h را در اين 
مصيبت بزرگ كمك و يارى رسانده و قلب مصيبت زده آن 

حضرت را تسلّى و خوشنود نمايى؟«.
مسلماً كسى كه حضرت فاطمه h را كه نماد و نمود مصائب 
سيدالشهدا j هستند خوشحال كند همه ى معصومان از رسول 

خدا تا آخرين جانشين ايشان را خوشحال مى كند.
ايشان فرمودند: بى تفاوتى درباره ى شعائر حسينى و آنچه به آن 
بزرگوار مرتبط است معنى ندارد، لذا بايد با هر توان و امكانى 
به اين دستگاه خدمت و در راه پايايى و ماندگارى آن هزينه 
كرد، چراكه هر نوع خذالن و بى تفاوتى لعن و نفرين را در 
پى دارد. غافل نباشيم كه هر نوع ستمى كه در حق سوگواران 
و برگزاركنندگان سوگوارى امام حسين j روا داشته شود بى 
پاداش نخواهد ماند، از سوى بنى عباس و بنى اميه باشد يا 

از سوى ياسين الهاشمى ها.
مرجع عاليقدر در بخش ديگرى از سخنان خود فرمودند: كسانى 
كه در دنيا سوگواران حضرت سيدالشهدا j را به نحوى آزار 
دهند، در آتش دوزخ كيفر مى بينند وـ  به فرموده ى روايتـ  در 
تابه اى قرار مى گيرند و گداخته مى شوند و به فرموده ى قرآن 
كريم »َويَْأتِيِه الَْمْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت؛ و مرگ از 
هر طرف به سوى او مى آيد، اما او نمى ميرد ]تا كيفر دو صد 

چندان كار خود را ببيند[« )ابراهيم، آيه17(.
سپس شخصى كه به او ظلم شده را مى آورند و به او مى گويند: 

بنگر و خاطر آرام دار كه انتقام تو گرفته شد.
معظم له به تحمل سختى ها در راه اقامه ى شعائر حسينى سفارش 
را سخت   n خدا  رسول  مشركان،  و  كفار  فرمودند:  كرده، 
مى آزردند و به صورت مبارك ايشان آب دهان مى انداختند، اما 

آن حضرت صبر مى كردند.
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ما و شما نيز در اين راه بايد با الگوگيرى از رسول خدا n صبور 
باشيم و سختى ها را بر خود هموار كنيم، چه اين خداى متعال 
به الگوگيرى از ايشان فرمان داده، آن جا كه مى فرمايد: » لََقْد 
ِ أُْسَوةٌ َحَسنٌَة؛ و براى شما در رسول خدا  َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اهللَّ

سرمشقى است نيكو«)األحزاب، آيه21(.
پس با اندك ناماليماتى نبايد از فعاليت در اين راه عقب بكشيم. 
تأكيد من به همگان به ويژه جوانان است كه اگر خود توان 
مالى ندارند، براى حضرت سيدالشهدا j آبرو گرو بگذارند و 
به هر نحوى مجالس آن حضرت برپا و شعائر حسينى را زنده 

نگاه دارند.
مرجع عاليقدر در ادامه دردمندانه فرمودند: عزاى طويريج كه به 
نقل مرحوم عالمه ى بحرالعلوم، امام زمان f در آن شركت 
داشتند، تعمداً از ديد شبكه هاى ماهواره اى پنهان مى ماند، اما 
يك منازعه ى چند نفره يا يك مسابقه ى فوتبال را با آب و تاب 
منتشر مى كنند. مسلّم اين كه هركس يا جريان و دستگاهى 
تفاوتى  بى  حتى  و  دشمنى  مقدس حسينى  شعائر  به  نسبت 
ورزد، خود منزوى و فراموش مى شود و شعائر حسينى ديگر باره 
شديدتر و گسترده تر سر بر مى آورد، چنان كه در روزگاران پس 
از حاكميت جبارانى چون امويان، عباسى ها، پهلوى ها و صدام ها 
ديده شد و اين واقعيت به اثبات رسيد. امروزه آنان گروگان اعمال 
خود هستند و به كيفر و دشمنى با شعائر حسينى در عذابى 

هولناك به سر مى برند و دستگاه امام حسين j زنده است.
حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K در پايان سخنان خود 
نوشتارى  و  شنيدارى  ديدارى،  رسانه هاى  كه  حال  فرمودند: 
دشمن آنچه در توان دارد با هدف نشر فرهنگ اموى بر ضد 

شعائر مقدس حسينى و به منظور كمرنگ كردن آن به كار 
مى بندد و از حمايت هاى همفكران كج انديش خود برخوردارند، 
چرا شما براى رساندن فرياد حقيقت خواه و ظلم ستيز حضرت 
سيدالشهدا j و دستاوردهاى عاشورا از اين امكانات استفاده 
نكنيد. ما نيز بايد از تكنولوژى جديد كه اكنون به راحتى در 
دسترس است بهترين استفاده را كنيم و فرهنگ عاشورا را به 
زبان هاى گوناگون به جهانيان برسانيم. فراموش نشود كه رسانه 
نصف قضيه بوده و حمايت نيمه ى تكميل كننده، بلكه بخش 

مهم تر از آن است. 
حمايت  حسينى  مقدس  شعائر  جريان  توسعه ى  بنابراين، 
همه جانبه همگان، به ويژه جوانان را مى طلبد و البته حمايت ها 
هر چه بيشتر و گسترده تر باشد، رشد شعائر حسينى فزاينده تر 
بوده و در جاى جاى اين گيتى گسترش خواهد يافت و اين امر، 

با جديت شما تحقق خواهد يافت.
پس در اين زمينه بكوشيد تا حضرت زهرا h و ديگر معصومان 
را خوشحال كنيد كه سعادت دنيا و آخرت شما در گرو اين امر 

است و هرچه خدمت بيشتر باشد، پاداش سنگين تر است.
معظم له در پايان از درگاه الهى توفيق همگان را براى تشريك 
مساعى در نشر شعائر مقدس حسينى در سراسر جهان خواستار 

شدند.
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: K حضرت آیت اهلل العظمی شيرازی
برای نشرفرهنگ اهل بيت b به جهان،

نيازمند یک قمر )ماهواره ی اختصاصی(هستيم
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طبق سنوات گذشته بيت حضرت آيت اهلل 
العظمى شيرازى K در روز 28 ماه صفر 
 n اكرم سالروز شهادت حضرت رسول 
 j حسن  امام  مظلومانه ى  شهادت  و 
دوستداران  و  سوگواران  ميزبان  )بقولى(، 
خاندان پاك رسول خدا n بود و معظم 
له به اين مناسبت، در جمع حاضران بياناتى 

ارزشمند ايراد نمودند.

تسليت  عرض  ضمن  ايشان 
ديگر  و  ميهمانان  به  تعزيت  و 
عزاداران حسينى در سراسر جهان، 
بعضى ها  که  تاريخى  نكته ى  يك 
تصحيح  را  مى گيرند  اشتباه  را  آن 
تاريخ  که  است  اين  آن  و  نمودند 
در   j حسن  امام  شهادت  معتبر 
هفتم ماه صفر بوده و تولد حضرت 
در  بعضى ها  که   j کاظم  امام 
هفتم ماه صفر مى دانند، در ماه ذى 

الحجه مي باشد.
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آن گاه قبولى اعمال و عزادارى همگان را از خداى متعال مسئلت 
نمودند و درباره ى جايگاه بلند و بى مانند رسول خدا n سخن بميان 

آوردند و فرمودند:
خداى متعال با تمام قدرت كامله اى كه دارد، احدى را هم رتبه و 
همانند پيامبر اكرم n نه آفريده و نه مى آفريند. البته خداى متعال 
اميرمؤمنان حضرت على بن ابى طالب c را آفريد و در قرآن كريم او 
را نفس و جان پيامبر n خواند، و رسول خدا n در تبيين جايگاه 
آن حضرت فرمودند: جز در مقام نبوت كه به من اختصاص دارد من 

و على)j( همسنگ و يكسان هستيم.
 j ايشان افزودند: بله در روايتى آمده است كه از اميرمؤمنان حضرت على

پرسيدند: شما برتريد يا پيامبران الهى؟
حضرت در پاسخ فرمودند: من از آدم، نوح، ابراهيم، موسى و عيسى 
على نبينا وآله و عليهم السالم افضل هستم. وقتى از ايشان پرسيده 
شد كه شما برتريد يا رسول اكرم n؟ آن وجود نازنين از برترى 

پيامبر n سخن نگفتند، بلكه فرمودند:
از غالمان حضرت محمد  »أنا عبد من عبيد محمد؛ من غالمى 

هستم«.
ايشان افزودند: اين بيان، مختصر اشاره اى به مقام بلند و بى مانند 
رسول خدا n است و اگر تمام انديشمندان و سخنوران، خاصه باشند 
يا عامه، مسلمان باشند يا غير مسلمان توان فكرى و شناخت خود را 
يك جا گرد آورند و همه ى عمر بكوشند، نه عقاًل و نه وقوع خارجىـ  
هرگز نخواهند توانست حقيقت مقام واالى آن حضرت را درك كنند، 
چراكه به فرموده ى شخص رسول خدا n چنين امرى براى غير 
خدا و اميرمؤمنان حضرت على j ممكن نيست، آن جا كه فرمودند: 
»يا علي، ما عرفني إال اهلل وأنت؛ اى على، جز خدا و تو احدى 

مرا نشناخته است«.
معظم له در ادامه فرمودند: البته بنابر روايات متواترى كه در اختيار 
داريم، ديگر امامان معصوم b نيز در شناخت مقام آن حضرت شريك 

هستند.
 n اين بيان براى روشن شدن جايگاه واال و بى مانند رسول خدا
است، اما همين بزرگوار طبق احاديث معتبره بدست افراد درون خانه ى 

خود مسموم و شهيد شدند.
اين مصيبت بر اميرمؤمنان حضرت على j بسيار سنگين بود. خود 
ايشان در اين باره فرموده اند: »اگر تمام كوه هاى دنيا را بر قلب من 

مى گذاشتند به سنگينى غم از دست دادن رسول خدا n نبود«.
نبايد غافل بود كه اميرمؤمنان حضرت على j همانند مردم معمولى 
اهل اغراق و مبالغه گويى نبودند و هرچه مى فرمودند عين حقيقت بود.
مرجع عاليقدر در ادامه سخنان خود فرمودند: حضرت زهرا h نيز در 
فقدان پدر گرامى شان تعبيرهاى مشابه تعبير اميرمؤمنان j دارند. 

به جوانان تحصيل كرده و فرهيختگان سفارش مى كنم درباره ى 
رسول خدا n به كتاب شريف بحاراالنوار جلدهاى مختص به آن 
حضرت را مراجعه كنيد، على الخصوص جلد بيست و دوم آن كه 
درباره ى رويدادهاى ايام و لحظات آخر زندگى پيامبر اكرم n است 
و آن را كلمه به كلمه با دقت كامل مطالعه نموده و بخوانيد و اگر 
شخصى يك در ميليون از خصلت هاى رسول خدا n را در اثر مطالعه 
و فراگيرى در خود پديد آورد قطعاً در دنيا و آخرت از آبرو و مقام پسنديده 
برخوردار خواهد شد، لذا بايد مطالعه كرد و تنها به شنيده ها اكتفا نكرد، 

چراكه شنيده ها يك هزارم نوشته ها نيست.

آيت اهلل العظمى شيرازى K در ادامه سخنان خود درباره ى تأثير سخن 
حق و آموزه هاى آسمانى اهل بيت b در افراد روشن ضمير فرمودند:

حدود دويست سال پيش نوجوانى مسيحى از مسيحيان ساكن در 
ايران )اروميه( به دليل شايستگى اش به مقام كشيشى رسيد. ماجرا 
از اين قرار بود كه اين جوان خوش ذهن از ايران به واتيكان برده شد 
و در آن جا تحت آموزه هاى الزم و فشرده ى كاردينال ها و حتى 
شخص پاپ قرار گرفت و پس از مدتى با رتبه كشيشى به ايران 

بازگشت و در مشهد سكونت نمود و رئيس كليساهاى ايران شد.
روزگارى گذشت و عده اى از جوانان درس خوانده يا طالب علوم 
دينى با او وارد گفتگو شدند و سرانجام او به حقانيت اسالم و تشيع پى 
برد و شيعه شد و نام خويش را به نام محمد صادق تبديل و سپس به 
فخراالسالم ملقب شد. مهم اين است كه او با تمام وجود مسلمانى را 
پذيرفت. او چندين جلد كتاب نوشت تحت عنوان »بيان الحق« كه 
جلد چهارم آن را به رسول خدا n اختصاص داد و در بخشى از اين 
كتاب معجزات رسول خدا n را از مصادر اسالمى مانند بحاراالنوار 
و غيره را به اضافه آن معجزاتى كه در منابع مسيحيان و يهوديان 

آمده، نقل كرده است.
معظم له در بخش ديگرى از سخنان خود با تشريح عظمت شهادت 
 n فرمودند: عظمت مصيبت شهادت رسول خدا n رسول خدا
همانند عظمت شخصيت حضرت بزرگ و سنگين است، لذا نه تنها 
مسلمانان كه همه ى طوايف دينى و مذهبى بلكه همه جهان بشريت 
سزاوار است شهادت آن حضرت را ماتم گرفته و به عزا و سوگوارى 
بنشينند، چرا كه به فرموده ى خداى متعال حضرت »رحمة للعالمين؛ 
رحمتى براى جهانيان« است و بركت رسالت  آن حضرت سراسر 

جهان را در بر گرفته است.
ايشان درباره ى حوادث پس از شهادت پيامبر اكرم n فرمودند: بعد 
از شهادت رسول خدا n عده اى اسالم را از مسير واقعى آن منحرف 
كردند و چيزى ديگر را به عنوان اسالم به مردم ارائه دادند، درحالى كه 
اسالم با واليت و جانشينى اميرمؤمنان حضرت على j در روز غدير 
خم كمال يافت و دين مورد پسند خدا شد، به اين معنى كه اسالم 

منهاى واليت اميرمؤمنان ناقص بوده و دين ناقص اسالم نيست.
ايشان در بيان پيامدهاى منحرف ساختن اسالم از مسير واقعى خود 
به گوشه اى از خطبه ى حضرت زهرا h اشاره نموده كه حضرت 
فرمودند: »ثم احتلبوا مأل القعب دمًا عبيطاً؛ به جاى شير سراسر 

پيمانه را خون تازه خواهيد دوشيد«، و همين گونه نيز شد.
مرجع عاليقدر شهادت مظلومانه ى حضرت صديقه ى كبرى، حضرت 
محسن، شهادت اميرمؤمنان، شهادت امام حسن j و فجايع پس 
از آن كه بر جنازه ى ايشان رفت و نيز حوادث كربال و اسارت اهل 
بيت b، با آن ماجراهاى جانكاه و غير از آن، تمام نتيجه ى انحراف 
 j و كنار زدن اميرمؤمنان حضرت على n از اسالم رسول خدا

دانستند.
وقايع َحّره، قتل عام مردم مدينه و به منجنيق بستن خانه ى خدا 
)كعبه( همگى پيامد انحراف اسالم از مسير واقعى آن و حاكم شدن 

افرادى مانند معاويه، يزيد و حّجاج به جاى اهل بيت b بود.
ايشان افزودند: در تاريخ نوشته اند كه به دستور يزيد چنان خونريزى 
افتاد كه به  از خرد و كالن و زن و مرد مدينه به راه  و كشتارى 
تعبير تاريخ: »حتى ساوى الدم قبر رسول اهلل؛ تا آن كه خون با 

]برجستگى[ قبر رسول خدا n مساوى شد«.
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پس از حوادث خونين يادشده، شهادت ائمه ى اطهار b رخ داد.
معظم له افزودند: تاريخ مرتّب از همان هنگام كه اسالم را از مسير 
مى شود:  گفته  هست،  و  بوده  خونين  كردند،  منحرف  خود  واقعى 
روزگارى حاكم سبزوار در پى يك اختالف شخصى، دستور داد در ماه 
مبارك رمضان دو هزار نفر را زنده به گور كنند و دستورش عملى شد.
امروز نيز رهپويان همان راه انحرافى كه بنى اميه و بنى عباس بنيان 
 j نهادند، با انواع سالح ها و تله هاى انفجارى زائران حضرت سيدالشهدا
و دوستداران و شيعيان اهل بيت b را قتل عام مى كنند و خون آنان 

را مى ريزند.
معظم له در بخش ديگرى از بيانات مهمشان فرمودند: تمام اين 
خونريزى ها، بدكارى ها و كج رفتارى ها كه پيامد منحرف ساختن 
اسالم از مسير واقعى خود بود، روزى به دست امام زمان f پايان 
خواهد يافت، اما امروزه تكليف بر عهده ما علما است. بنا به فرموده ى 
رسول خدا n بدترين و سخت ترين عذاب ها براى عالمانى است 
كه به وظيفه ى خود عمل نمى كنند و مرتبه ى دوم عذاب الهى براى 
حاكمان اسالمى است كه به جاى انجام وظيفه و مردم دارى ظلم 
مى كنند. و سپس ديگران را شامل مى شود، بنابراين همگى موظفيم 
مسيرى را طى كنيم كه رسول خدا n و اهل بيت b پيش روى 

ما نهاده اند.
حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K آن گاه به صحنه هاى زيباى 
مناسبت زيارت اربعين امام حسين j و پياده روى زائران حسينى 
اشاره نموده و فرمودند: يكى از مؤمنين كه ايام اربعين در كربال بود 

داستانى را كه خود آن را ديده بود برايم نقل كرد.
او از زائرى كه پياده به كربال رفته نقل كرده بود كه مى گفت: من 
شش فرزند داشتم كه پنج تن از آنان در همين مسير به شهادت 
رسيدند. اينك اين آخرين فرزندم را نيز  آورده ام و آماده ام كه تقديم 

امام حسين j كنم.
مرجع عاليقدر درباره ى كج فكرى و بدسليقگى برخى عالم نماها 
فرمودند: حدود پنجاه سال قبل در روز عاشورا عده اى از سوگواران 
در عزاى طويريج در اثر تراكم جمعيت عزاداران در پله هاى صحن 
مقدس امام حسين j و ازدحام شديد به شهادت رسيدند، آنگاه 
عده اى عكس و شرح حال اين شهيدان را در كتابى گردآورى نموده و 
قرار بود نام آن را: »شهداء عزاء طويريج« بگذارند. كه يك عالم نما با 
اين بيان كه چه اطمينانى وجود دارد كه اينان شهيد باشند، با اين امر 
 )u مخالفت نمود. و مرحوم اخوى )شهيد آيت اهلل سيد حسن شيرازى
نام آن را به »ضحايا عزاء طويريج« تبديل كردند، چراكه بيم آن 

مى رفت سخن آن عالم نما، ايجاد تفرقه و دو دستگى كند.
اين عالم نمايان غافلند كه »هر مسلمانى كه بر محبت آل محمد 
 j بميرد شهيد است« و اگر اين شهيدان كه در عزاى امام حسين
جان خود را از دست دادند شهيد نباشند، پس چه كسى شهيد است؟

مرجع عاليقدر در ادامه فرمودند: اين اولين مقوله بود نسبت به علماء 
و دومين مقوله نسبت به حاكمان اسالمى است. نويسندگان مسيحى 
نيز نوشته اند كه اميرمؤمنان j بر فراز منبر در كوفه دست بر جامه ى 
خود نهاده و فرمودند: »اين همان پيراهنى است كه به هنگام آمدنم از 
مدينه بر تن داشتم و اگر با پيراهن اضافه اى از نزد شما بروم به شما 

خيانت كرده ام«. 
اميرمؤمنان j در آن روز بر پنجاه كشور بر اساس تقسيمات جغرافيايى 

امروز حكومت داشتند. آيا امروز چنين حاكمى يافت مى شود؟ 

با مرگ يك حاكم كشورى اسالمى يا سقوط او ميلياردها دالر از او 
بر جاى مى ماند. به راستى آيا چنين حاكمى مسلمان است؟

ايشان با اشاره به سخن معصوم j كه فرمودند: »إن اهلل فرض 
على ائمة العدل أن يقّدروا أنفسهم بضعفة الناس، كي ال يتبيّغ 
بالفقير فقره؛ خداى متعال بر پيشوايان عدل واجب گردانيده است 
]از نظر زندگى و معيشت[ خود را با مردم ضعيف الحال و ناتوان 
جامعه همسو كنند تا تنگدستى، فقير را به هيجان نياورده و از راه 
مستقيم او را منحرف نگرداند« يادآورى كردند كه پيشوايان عدل، 
عالمان غير معصوم را نيز شامل مى شود. بنابراين اگر حاكم يا 

عالمى مسيرى جز اين برود به بيراهه رفته است.
از  ديگر  بخشى  در   K شيرازى  العظمى  اهلل  آيت  حضرت 
سخنان خود فرمودند: شما حاضران و ديگر عزيزانى كه صداى 
مرا مى شنوند، اين قدرت را داريد كه با فعاليت خود يك »قمر« 
ماهواره ى شيعى و اختصاصى در اختيار داشته باشيد و بى پرواى 
از كارشكنى ديگران رسول خدا n و خاندان پاكش، به ويژه 
حضرت سيدالشهدا j و شعائر مقدس حضرتش را به جهانيان 

معرفى كنيد.
به گوش  قيام مقدسش  از   j اهداف حضرت سيدالشهدا بايد 
طريق  از  و  شما  تالش  با  جز  اين،  كه  شود  رسانده  جهانيان 

ماهواره اى فراگير ممكن نيست.
معظم له در ادامه تشريح وظائف علما فرمودند: يكصدم فقه شيعى 
كه امروزه در اختيار داريم از مرحوم كاشف الغطاء و فرزندان ايشان 
است. مرحوم كاشف الغطاء از اعاظم فقهاى شيعه بودند. ايشان در 
كتاب معروف و مفيد خود »كشف الغطاء« مى نويسند: حاكم وقت 
ايران )براى پادشاهى اش( از من تأييديه خواست. به او گفتم: بايد از 
نزديك اوضاع را بسنجم. از اين رو به ايران و به شهرهاى مختلف 

آن رفتم.
ايشان مى نويسد كه: پس از سفر به شهرهاى ايران »فلم أر شاكيًا 
وشاكيًة، وباكيًا وباكيًة؛ هيچ مرد و زنى را شاكى از وضع موجود و 

گريان از دست حاكم نديدم« لذا به او تأييديه دادم.
عالمان اين گونه بودند، حال اگر عالم نمايى خطا كند و بيراهه برود 

جوانان عزيز، نبايد كار آن را به حساب عالمان وارسته گذاشت.
معظم له در ادامه افزودند: امام حسين j و شعائر مقدس آن 
حضرت مهم ترين تمّدن و عالى ترين فرهنگ امروز دنياست كه 

بايد همگان را با آن آشنا كرد.
امروز ـ بحمداهلل ـ امكانات پيشرفت فراوانى در دسترس است و 
بدين وسيله مى توان جمعيت هاى ميليونى را با آرمان هاى امام 
حسين j و اسالم آشنا و آنان را جذب مذهب اهل بيت b كرد 

تا سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت نصيب آنان گردد.
بنابراين شما جوانان شيعه به يارى خدا، عنايت اهل بيت b و 
همدلى و همراهى ديگر مؤمنان دست به كار شده با تهيه ى يك 
 n قمر« ماهواره ى اختصاصى، مردم جهان را با آنچه رسول خدا«
و اهل بيت پاكش درصدد تحقق آن بوده اند آشنا كنيد و بدانيد 

كارتان ثمر خواهد داد و نزد خدا مأجور خواهيد بود.
آيت اهلل العظمى شيرازى K در پايان يادآورى كردند: ماه محرم 
به پايان رسيد و ماه صفر در آستانه ى پايان يافتن است. اعمال و 
زحمات تان مقبول باشد و ما و شما بكوشيم وظيفه ى خود را به 

بهترين وجه انجام دهيم، و صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين.
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* خطيب شهير جهان عرب حجت االسالم والمسلمين سيد 
جاسم طويرجاوى با آيت اهلل العظمى شيرازى K ديدار كرد و 

مورد استقبال معظم له قرار گرفت.
مرجع عاليقدر ضمن خوشامدگويى، در سخنانى كوتاه بر اهميت 

دستگاه سيدالشهدا j تاكيد نمودند و فرمودند:
در كتاب كامل الزيارات و ديگر منابع شيعى روايتى از حسين بن 
بنت ابى حمزه ى ثمالى نقل شده است كه مى گويد: در روزهاى 
واپسين بنى مروان و دور از چشم شاميان ]كه همه جا پراكنده 

شده بودند[ از شهر خود بيرون شدم تا به كربال رسيدم.

در روستايى پنهان شدم و چون نيمى از شب گذشت به سوى 
من  به  مردى  ديدم  كه  شدم  نزديك   ]j حسين  ]امام  قبر 
نزديك شد و گفت: اجرت با خدا باشد، از اين جا برو. هراس 
زده باز گشتم و در آستانه ى طلوع فجر به سوى او بازگشتم كه 

مردى نزد من آمد و گفت: نبايد به قبر نزديك شوى.
گفتم: خدايت به سالمت دارد، چرا نبايد به قبر نزديك شوم؟ 
حال آن كه از كوفه براى زيارت آمده ام، پس ميان من و قبر 
حايل و مانع مشو و من هراس آن دارم كه صبح برآيد و شاميان 

به من دسترسى پيدا كرده، همين جا مرا بكشند.

جمعي از روحانيون و خطيبان شهرك صدر بغداد

خطيب شهير جهان عرب حجت االسالم والمسلمين سيد جاسم طوير جاوي
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به من گفت: پس اندكى صبر كن، چراكه موسى بن عمران 
على نبينا وآله وj از خداى متعال اجازه ى زيارت قبر حسين بن 
على خواسته است و خدا اجازه داده است تا به همراه هفتاد هزار 
فرشته به زمين فرود آيد. آنان از اول شب در اين جا حضور دارند 

تا سپيده بدمد، آن گاه به آسمان بازگردند.
به او گفتم: خدايت به سالمت دارد، تو كه هستى؟

گفت: من از جمله فرشتگانى هستم كه به فرمان خدا از قبر 
حسين j نگاهبانى و براى زائران او استغفار مى كنند.

از اين سخن دچار حيرت شدم. هنگام طلوع فجر به قبر نزديك 
شدم، اما اين بار كسى مانع من نشد. سالم دادم، قاتالنش را 
نفرين كردم، نماز صبح گزاردم و هراسان از گزند شاميان، به 

سرعت آن جا را ترك كردم« )1(.
روايات  از  روايت و شمارى ديگر  اين  افزودند:  عاليقدر  مرجع 
مقام و منزلت امام حسين j و عظمت زيارت آن حضرت و 
اختصاصاتى را كه خداى متعال براى حضرتش رقم زده است، 
تبيين مى كند و البته اين ويژگى را خداى متعال تنها و تنها براى 

حضرت سيدالشهدا j خواسته و اختصاص داده است.
* در راستاى ديدارهاى مردمى مرجع عاليقدر، عده اى از طالب 

حوزه ى علميه ى المهدى f نيز با معظم له ديدار كردند.
حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K طى رهنمودهايى آنان را 

به تالش فشرده و همه جانبه براى آموزش احكام، اصول دين، 
اخـالق و آداب اسـالِم برآمده از چـشمه ى زالل هـدايت اهل 

بيت b سفارش كردند.
* همچنين جمعى از روحانيون و خطيبان از شهرك صدر بغداد 
با مرجع عاليقدر ديدار كردند و به بيانات ارزشمند معظم له گوش 

فرا دادند. 
ايشان با فراخواندن جوانان به الگو گيرى از علماى گذشته و 
تبعيت از سيره نورانى آنان فرمودند: علماى گذشته از آن رو در 

كار خود موفق شدند كه زندگى شان بر سه پايه استوار بود:
1. اخالص؛

2. تالش و فعاليت؛
3. برخوردارى از اخالق فاضله.

همين سه اصل، شيخ مفيد، شيخ طوسى، سيد بحرالعلوم، شيخ 
انصارى و جز آنان را جاودانگى بخشيد.

سپس خطاب به ميهمانان فرمودند: هريك از شما در اين مسير 
قرار گيرد و به ادامه ى آن پايبند باشد و بيش از پنجاه درصد 
بكوشد، حتماً موفق خواهد شد. پس بر عمل به سه اصل فوق 

تصميم بگيريد تا هرچه بيشتر از زندگى خود استفاده كنيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. كامل الزيارات، ص111، حديث2.

 fجمعي از طالب حوزه علميه المهدي
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تلويزيون  شبكه ى  اندركاران  دست  و  مسئولين  از  جمعى 
 K با آيت اهلل العظمى شيرازى j ماهواره اى امام حسين

در شهر مقدس قم ديدار كردند.
 u بحرالعلوم  فرمودند: مرحوم عالمه  عاليقدر  مرجع 
حدود دويست سال قبل از دنيا رفت. داستانى از مرحوم 
آيت اهلل العظمى مرعشى نجفى يا يكى ديگر از علما 
اين داستان، مرحوم  پايه ى  بر  ايشان شنيدم.  درباره ى 
عالمه بحرالعلوم و جمعى از شاگردانشان شب قدرى در 
حرم امام حسين j حضور يافتند تا اعمال آن شب را در 

اين مكان به جاى آورند.
چنين  در  گفتند:  خود  همراهان  به  بحرالعلوم  مرحوم 

شرايطى هر دعايى مستجاب است.
يكى از شاگردان عالمه به نام سيد دلدارعلى از روحانيون 
هندوستان كه نزد مردم شهرتى ندارد، اما در نوشته هاى 
علما بسيار از او نام برده شده است، نيز در جمع زائران 

حضور داشت. 
عالمه از او پرسيد: چه دعايى كردى و چه چيزى از خدا 

خواستى؟
دنيا  روز عمر  آخرين  تا  كه  از خدا خواستم  داد:  پاسخ 

همه ى فرزندان و نسل من عالم و واعظ باشند.
ايشان افزودند: چنانكه به دست مى آيد امروزه محترم ترين 
از نسل سيد  در هندوستان  و علماى شيعه  روحانيون 

دلدارعلى هستند و از چنان اخالقى برخوردارند كه مقبول 
شيعه، عامه و حتى بت پرستان هستند و البته اين خانواده، 

بسيارى را نيز به راه حق هدايت كرده اند.
دنيا رفت  از  اين روحانى واال در هند  نوادگان  از  يكى 
از پانصد هزار نفر  و بر اساس گزارش مجله اى، بيش 
مسلمان و غير مسلمان در تشييع جنازه اش شركت كردند 
كه چنين چيزى كمتر اتفاق مى افتد. يكى از آشنايان كه 
با اين خانواده نيز از نزديك آشنا بود مى گفت: يكى از 
نوادگان سيد دلدارعلى از وجوه شرعى استفاده نمىكرد. 

خانه ى او نقصى داشت كه مى بايست برطرف شود.
شخصى كه او را نيز مى شناختم نزد وى آمد و مقدارى 
پول به او داد و يادآورى كرد كه اين پول نه خمس است 
و نه زكات و حتى خمس آن را داده ام، آن را به شما هديه 

مى دهم تا خانه ات را تعمير كنى.
روزى به خانه اش رفتم و ديدم يكى از پله هاى خانه اش 
همانند سابق شكسته و خطر آفرين است و چون علت 
كه  دارم  همسايه اى  گفت:  پرسيدم  را  آن  تعمير  عدم 
پله هاى خانه اش شكسته است و تا او آن را تعمير نكند 

من به پله ى خانه ام دست نخواهم زد.
مرجع عاليقدر در ادامه فرمودند: توفيق الهى همسنگ 
و قيمت ندارد و به بها داده نمى شود، بلكه به بهانه داده 
مى شود، لذا هركس به هر مقدار، هرچند ناچيز در اين راه 

j جمعي از مسئولين و دست اندر کاران شبكه جهاني امام حسين

دیدار جمعي از مسئولين و دست اندركاران
 j شبکه جهانی امام حسين

با مرجع عاليقدر
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بكوشد در قيامت آن را در نامه ى اعمالش خواهد يافت 
و هدايت يك نفر از طريق اين نوع شبكه ها بر حسنات 

انسان مى افزايد.
هنگامه ى  در  مؤمن  انسان  فرمودند:  ادامه  در  ايشان 
سكرات موت، كه غمرات موت نيز خوانده شده است 
صحنه ى كاركردش را مجسم مى بيند، بدين معنا كه 
انسان نيكوكار، به محض مردن هزاران، بلكه صدها هزار 
و حتى ميليون ها حسنه پيش روى خود مى بيند و البته 
نيز ممكن است بد زبانى يا ظلمى به كسى در كنار آن 

داشته باشد.
معظم له در بخش ديگرى از سخنان خود فرمودند: شما از 
فعاليت خود دست نكشيد و اگر روند كار قابل مالحظه نبود 
 j سست نشويد، زيرا ممكن است از سوى امام حسين
مورد امتحان قرار گرفته باشيد و مطمئن باشيد خستگى در 

اين راه تباه نشده و به هدر نمى رود.
 b ايشان فرمودند: كتاب ها تعداد اصحاب امامان معصوم
را از بيست هزار تا سى هزار نفر خوانده اند. در ميان آنان 
شايد چند صد نفرشان عالى و از ميان آنان كمتر از صد 
نفر بسيار عالى بودند كه از آن جمله مى توان از عبداهلل 
بن ابى يعفور نام برد. وى از اصحاب امام صادق j و 

سال ها در خدمت ايشان بود.
مطالبى به اختصار درباره ى او بيان مى كنم: 

نوشته اند: او هميشه بيمار بود و با اين كه غالباً در محضر 
امام j بود هرگز از امام j نخواست براى شفاگرفتن 
بيماران  از  بسيارى  كه  بود  حالى  در  اين  و  كنند  دعا 
العالج به بركت دعا يا يك دست كشيدن حضرتش 

درمان مى شدند.
حضرت به او فرموده بودند انسان مؤمن، اما گرفتار در اين 
دنيا پس از مردن، آرزو مى كند كه اى كاش در دنيا رنج و 
درد بيشترى مى ديد، چراكه به پاداش سختى هاى دنيا در 

دنياى ديگر مقام وااليى خواهد يافت.
را  اگر سيبى  امام صادق j عرض كرد:  به  او روزى 
دو نيم كنيم و شما نصف آن را حرام و نصف ديگرش را 

حرام بدانيد مى پذيرم.
به راستى آيا ما مى توانيم مانند ابن ابى يعفور باشيم؟ 
انسان بايد بكوشد بهترين خدمت ها را انجام دهد، ولى 

اگر نتوانست، به مرتبه ى پايين و پايين تر بسنده كند 
زمانى  و  دارد  ناكامى وجود  گاهى  امور  اين  در  البته  و 
موفقيت، چندان مطلوب نيست، اما در هر حال نبايد نااميد 
شد و بايد مشكالت را تحمل كرد تا از امتحان سرافراز 

بيرون آمد.
ايشان يادآورى كردند: مرحوم آيت اهلل سيد ابوالحسن 
اصفهانى هنوز به مقام مرجعيت نرسيده بود كه وجوهات 
دريافت كند، لذا با ديدن گرفتارى مالى و بى خانمانى 
اختيار  را در  آن  را فروخت و وجه  طالب خانه ى خود 
در يك مسجد  را  خود  فرزند  و  زن  و  گذاشت  طالب 
جاى داد و تا آخر عمر اجاره نشين بود و البته براى طالب 

زيادى خانه خريده بودند.
ايشان افزودند: عالمه سيد محسن امين، صاحب كتاب 
اعيان الشيعه از هم شاگردى هاى آن مرحوم بود. وى پس 
از فوت آيت اهلل اصفهانى نوشت: من و سيد ابوالحسن 
سه وجه اشتراك داريم و آن اين است كه در يك سال 
متولد شديم، هر دو عالم هستيم و هر دو از شاگردان 
آخوند خراسانى هستيم. وجه افتراق ما نيز از اين قرار 
است: او مرجع تقليد جهان تشيع شد و من در روستاى 
شقراى لبنان احواالت او را مى نگارم و وى فوت كرد و 

من هنوز زنده ام.
آيت اهلل العظمى شيرازى K ادامه دادند: مهم اين بود 
كه آيت اهلل اصفهانى مقاومت داشته، در برابر ناماليمات 
ايستادگى مى كرد. هركارى جديت مى خواهد و شما نيز 
در اين راه بايد جديت كنيد و نوميدى به خود راه ندهيد. 
انسان تا مى تواند بايد در راه اهل بيت b و خدمت به 
اهداف آنان بى وقفه بكوشد و همانند ابن ابى يعفورها بايد 
مشكالت و تنگناها را تحمل كرد و در راه رفع آن و نيل 

به پيشرفت از پاى نايستاد.
 j شما بايد انديشه، اهداف، جهاد و خدمات امام حسين
را به جهان هفت ميليارد نفرى برسانيد و كارى كنيد كه 
سخن شما درباره ى امام حسين j به جهانيان سرآمد 
سخن ها باشد و البته جهان تشنه ى شناخت اين خاندان 

است.
مرجع عاليقدر در خاتمه توفيق روزافزون اعضاى شبكه 
جهانى امام حسين j را از خداى متعال خواستار شدند.
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جـمعـى از علما و فضال و ارادتمـندان اهل بـيـت عـصـمت 
و طهارت b از كشـور انـدونزى )از جـاكارتا و جزيره ى ميانى 
اندونزى( با آيت اهلل العظمى شيرازى K در شهر مقدس قم 

ديدار كردند.
در اين محفل كه حجج اسالم آقايان: سيد احمد محمد، سيد 
از  يكى  ابتدا  داشتند،  حضور  نيز  مقداد  شيخ  و  شهاب  حسين 
ميهمانان درباره اوضاع پيروان اهل بيت b در اندونزى، تاريخچه 
  b و خدماتى كه در راه نشر معارف اهل بيت عصمت و طهارت
صورت پذيرفت سخن گفت و تأكيد كرد كه مردم اندونزى و تمام 
كشورهاى جنوب آسيا همگى پيروان اهل بيت b بودند، ولى به 

جمعى از نمايندگان آيت اهلل العظمى شيرازى K و تنى چند 
از علما، فضال، شخصيت ها و پيروان اهل بيت b از كشورهاى 

اسالمى در شهر مقدس قم با معظم له ديدار كردند.
در اين محفل ميهمانان گزارشات كوتاهى از فعاليت هاى خود و از 
اوضاع مردم متدين و با ايمان منطقه ى خود تقديم ايشان كردند. 
علماى ديداركننده نيز از مسائل نوپديد در امور فقهى، حوزوى و 

تبليغى با ايشان گفتگو كردند.
در اين ديدار مرجع عاليقدر با تشريح وظايف علما در عصر غيبت 
و راههاى هدايت بشريت تأكيد كردند: علما بايد نقش بزرگ و 
سنگين خود را نسبت به امت و جامعه ى اسالمى ايفا كنند و به 
اين منظورآموزه هاى اهل بيت b را به گوش همگان برسانند، 
توطئه و دسيسه ى دشمنان و گروه هاى تكفيرى و ناصبى راـ  كه 
پرچم دشمنى با پيامبر اكرم n و خاندان پاك ايشان برافراشته اند 

ـ برمال و آنان را رسوا كنند.
از  ويژه  به  شيعيان،  و  تشيع  از  دفاع  و  حمايت  افزودند:  ايشان 
قضيه و شعائر مقدس حضرت سيدالشهدا j و بيان مظلوميت 
خاندان رسالت به جهانيان نيز ديگر مسئوليت علماست كه امروزه 

مهم ترين و بزرگ ترين مسئوليت ما به شمار مى رود.

مرجع عاليقدر:
حمایت و دفاع از تشيع و شعائر حسينی،

مهم ترین وظيفه علمای دین است

سبب مبارزه با استعمارگران هلندى، كشورهلند با كمك گرفتن از 
منحرفان و دورماندگان از اهل بيت b به سركوب شيعيان آن 
سامان پرداخت و در اين زمينه خود و مزدوران و جيره خوارانش 

جنايتى بزرگ در حق پيروان اهل بيت b روا داشتند.
سپس مرجع عاليقدر خطاب به ميهمانان فرمودند: شيعيان به 
مدد انديشه و فرهنگ اهل بيت b خود فاتحان اندونزى و 
كشورهاى شرق آسيا بودند و سابقه چند صد ساله در منطقه 

دارند.
در  رهنمودهاى خويش  و  با خدمات  بكوشيد  افزودند:  ايشان 
 b امتداد خط كسانى قرار گيريد كه انديشه و فرهنگ اهل بيت

را در اندونزى ترويج كردند.

جمعي از شيعيان از استانبول و اگدير تركيه

جمعي از علما و وعاظ از تهران

جمعي از علما و فضال از کشور اندونزي
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 K حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى
در ادامه به شيعيان و ارادتمندان به اهل 
بيت b سفارش كردند كه تمام تالش 
خود را در راه نشر فرهنگ، سيره، مناقب 
و فضائل و مظلوميت اهل بيت عصمت و 
طهارت b به كار گيرند و براى تحقق 
اين هدف از امكانات روز، مانند ماهواره، 
اينترنت و مانند آن بهره گيرند و از ديگر 
سو مانند صالحان از مؤمنان و اصحاب 
ائمه b در برابر ناماليمات و كارشكنى ها 
در  بپرهيزند،  سستى  از  ورزند،  صبورى 
برابر خستگى و سختى تسليم نشوند، از 
و  نهراسند  دشمنان  توطئه  و  مشكالت 
نسبت به جوانان اهتمام ورزيده، آنان را در 

امر هدايت، تبليغ و برخورداركردن مردم از 
فرهنگ اهل بيت b سهيم سازند.

مرجع عاليقدر تأكيد كردند: كليد موفقيت 
در تمام كارها، توكل بر خدا و توسل به 
ايشان  پاك  خاندان  و   n اكرم پيامبر 
در  را  پاكان  اين  كه  معنا  بدين  است، 
آنان  از  و  داد  قرار  واسطه  الهى  درگاه 
كمك خواست. بلند همتى، بسيج علمى 
موفقيت  اين  بايسته ى  ديگر  اخالقى  و 

است.
ميـهمـانان شاخص و بـرجسته در اين 

ديدارها عبارت بودند از:
ـ جمعى از علماو وعاظ از تهران؛ 

ـ حجت االسالم والمسلمين شيخ  يوسف  

المهدى، نماينده ى معظم له در منطقه ى 
شرقيه ى عربستان؛

ـ حجت االسالم شيخ سعيد االحمدى از 
دانمارك؛

ـ جمعى از طـالب حـوزه علميه ى نجف؛
ـ جمعى از پژوهشگران و دست اندركاران 
كتابخانه ى نسخه هاى خطى در آستان 

مقدس حضرت اباالفضل العباس j؛
ـ دكتر عصام العماد به همراه جمعى از 

شيعيان از كشور يمن؛
از  شيعى  مشايخ  و  علما  از  جمعى  ـ 

استانبول واگديِر تركيه؛
ـ و جمعى از جوانان و مؤمنان فعال در 
مجله هاى ديـنـى، فرهنـگى و حـسينى از 

مشهد مقدس.

حجت االسالم شيخ سعيد احمدي از دانماركحجت االسالم والمسلمين شيخ يوسف المهدي، نماينده معظم له در منطقه شرقيه عربستان

دكتر عصام العماد به همراه جمعي از شيعيان يمن

جمعي از طالب حوزه علميه نجف اشرف جمعي از جوانان و مؤمنان فعال در مجله هاي ديني، فرهنگي و حسيني از مشهد مقدس

bجمعي از پژوهشگران و دست اندركاران كتابخانة نسخه هاي خطي در آستان مقدس حضرت اباالفضل العباس
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جناب آقاى سيد احمد عبداهلل سامبا، رئيس جمهور پيشين جزاير كومور به همراه آقاى سيد احمد 
نجيب المرزوقى، سفير آن كشور در ايران با آيت اهلل العظمى شيرازى K در شهر مقدس قم 

ديدار كردند و مورد استقبال ايشان قرار گرفتند.
در اين ديدار معظم له خطاب به ميهمانان فرمودند: دنيا دو روز است كه يك روز به كام انسان 
است و روز ديگرش مايه ى تلخ كامى اوست و هميشه نيز همين گونه بوده است، لذا اگر دنيا 
به كام بود انسان نبايد اسير تكبر و غرور شود و اگر بر وفق مراد نبود بايد صبورى ورزيد و در 
مقابل مشكالت صبر پيشه كرد. بايد توجه داشت كه مواليمان رسول خدا n و اميرالمؤمنين 

على j اين گونه زيستند.
سپس آقاى سامبا رئيس جمهورى پيشين جزاير كومور ضمن ارائه گزارشى از دوران رياست 
جمهوريش، خطاب به مرجع عاليقدر گفت: پس از استفاده از محضر حضرتعالى و بازگشت 
به كشورم، به مدت پنج سال مسئوليت اداره ى كشور عربى ـ اسالمى ـ افريقايى را بر عهده 
گرفتم و چهار ماه قبل به احترام قانون اساسى مسئوليت هايم را به ديگرى سپردم و پس از آن 

به اين مطلب انديشيدم كه از اين پس چه بايد بكنم؟
با خود انديشيدم و تصميم گرفتم به ايران بيايم و حتماً با شما ديدار كنم و درباره ى وظيفه اى 

كه بايد بدان بپردازم كسب تكليف كنم. حال شما بفرماييد از اين پس وظيفه ى من چيست؟
مرجع عاليقدر در جواب ايشان مطالبى را عنوان و اضافه نمودند: از عالمان براى نادانان و از 

دارايِى بى حساب ثروتمندان براى بينوايان كمك بگيريد.
سپس ايشان با ميهمانان از تقواى الهى و فضايل و آثار مثبت آن در زندگى دو سرا، به ويژه در 

كسب مراتب عالى، توفيق، يارى خدا و سعادت و توجه به اهل بيت b سخن گفتند.

رئيس جمهور و سفير جزاير کومور
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آقاى حاج مرتضى )ابوغزوان( متولى آستان مقدس حضرت 
سيد محمد j فرزند بال فصل حضرت امام على هادى 
j به همراه آقاى محمد فرحان عضو شوراى استان صالح 
الدين عراق با آيت اهلل العظمى شيرازى در شهر مقدس قم 

ديدار كردند و مورد استقبال معظم له قرار گرفتند. 
در اين ديدار نامبردگان گزارشى از روند عمليات بازسازى، 
توسعه و طرح هايى كه در صحن و اطراف صحن و بارگاه 
ملكوتى امام زاده ى عظيم الشأن حضرت سيد محمد j و 
نيز خدماتى كه در طول سال به زائران و عزاداران، به ويژه 
در مناسبت هاى خاص و از اوضاع شيعيان اين شهر، تقديم 

مرجع عاليقدر كردند. 
آنان وجه تمايز اين شهر را در محبت و پيروى از خاندان 
رسالت، به ويژه حضرت سيدالشهدا j دانستند و يادآورى 
كردند كه هركس در ماه محرم وارد اين شهر شود آن را 
حسينيه اى به وسعت يك شهر خواهد يافت، آن هم به اين 
دليل كه در جاى جاى شهر مجالس سوگوارى حضرت 

سيدالشهدا j برپاست. 
مرجع عاليقدر ضمن قدردانى از آنان فرمودند: انسان هر چه 
بيشتر به اهل بيت b خدمت كند و پيوند خود را با اين 
خاندان محكم تر سازد از لطف، يارى و عنايت شان بهره اى 

بيشتر خواهد داشت. 
ايشان افزودند: حضرت سيد محمد j شخصيتى عظيم 
 b الشأن و جليل القدر است و پس از حضرات معصومين
از قلّه نشينان نيكان و نيك كرداران است. مرحوم اخوى 
سيد محمد  حاج  العظمى  اهلل  آيت  حضرت  راحل  )مرجع 

حسينى شيرازى u( زمانى كه در عراق بودند كتابى رجالى 
درباره ى اين امام زاده واال مقام نوشتند كه هنوز چاپ نشده 
است. آن مرحوم در اين كتاب به تاريخ بارگاه ملكوتى حضرت 
سيد محمد j و تاريخ شهر مقاوِم بلد پرداخته وآورده اند: 
شهِر بلد، شهرى است شيعى و بيدار كه بسيارى از عالمان و 
فقيهان بزرگ مانند آيت اهلل سيد محسن حكيم u به آن جا 
رفت و آمد داشتند و بزرگ عالمانى مانند سيد على خان در آن 

شهر سكونت گزيدند. 
حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K خطاب به ميهمانان 
تأكيد كردند: به عنوان سند براى آيندگان بايد تاريخ اين مكان 
مقدس و شهر بلد را كه در مجاورت آن قرار دارد و با داشتن 
تاريخى گسترده و پر ديرينه بلند آوازه است ثبت و ضبط كنيد 
و البته همين مسئوليت و وظيفه را درباره ى مرقد پاك امام 
على هادى j و امام حسن عسكرى j در سامرا نيز به 

انجام رسانيد. 
در پايان اين ديدار، ميهمانان از فرصت ديدارى كه به دست 
آورده بودند قدردانى و تشكر كردند و رهنمودها و توجه ويژه ى 
معظم له به عراق و مردم عراق، به ويژه جوانان را ارج نهادند و 
اعالم آمادگى كردند كه در عتبات مقدسه ى عراق در خدمت 
ايشان باشند و به بركت دعاى ايشان توفيق خدمت به اهل 
بيت b و زائران آن پاكان و نيز خدمت به مردم عراق را به 

دست آورند. 
مسئولين حرم مطهرحضرت سيد محمد j توفيق چاپ 
 j كتاب مرجع راحل را ـ كه درباره ى حضرت سيد محمد

نگاشته اندـ  آرزوى قلبى و مايه ى افتخار خود دانستند. 

آقاي حاج مرتضي ابوغزوان )متولي آستان مقدس حضرت سيد محمد j( و آقاي محمدفرحان)عضو شوراي استان صالح الدين عراق(

آیت اهلل العظمی شيرازی : 

j حضرت سيد محمد
b پس از حضرات معصومين 

 از قّله نشينان نيکان و نيک كرداران است
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قاريان قرآن كريم و فعاالن عرصه ى  استادان و  از  جمعى 
رسانه به نمايندگى از سوى هيئت قرآن حكيم كربالى معلى 

در شهر مقدس قم با مرجع عاليقدر ديدار كردند.
معظم له ضمن استقبال از آنان، قبولى اعمال و توفيق خدمت 
به قرآن و اهل بيت b و نشر آموزه هاى آنان را از درگاه 
سخنان  به  سپس  ميهمانان  شدند.  خواستار  متعال  خداى 
حجت االسالم والمسلمين سيد حسين شيرازى گوش فرا 

جمعى از فضال، شخصيت ها و شيعيان 
و ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بيت 
كشورهاى  از   b طهارت  و  عصمت 
شيرازى  العظمى  اهلل  آيت  با  مختلف 
K ديدار كردند و از سوى ايشان مورد 

استقبال قرار گرفتند.
* از جمله ميهمانان مرجع عاليقدر، حجت 
االسالم نجفى، فرزند آيت اهلل العظمى 
شيخ بشير نجفى از نجف اشرف بود. در 
اين ديدار فعاليت هاى حوزه ى علميه ى 
نجف اشرف و امور درسى آن مطرح شد.
* همچنين آيت اهلل سيد حافظ رياض 
زعيم حوزه علميه الهور پاكستان نيز با 
مرجع عاليقدر ديدار و گزارشى كوتاه از 

آیت اهلل العظمی شيرازی :

برترین، واجب ترین و مهم ترین كار 
در روزگار ما معرفی و نشر فرهنگ

 اهل بيت b است
اوضاع شيعيان پاكستان و دروس حوزوى 

تقديم معظم له كرد.
* ديگر ميهمان مرجع عاليقدر، مسئوالن 
و اعضاى هيئت رسول اعظم n مقيم 
شهر كاظمينـ  كه در عرصه ى امور دينى، 

فرهنگى و اجتماعى فعاليت دارندـ  بودند.
معظم له ضمن تبريك فعاليت هاى آنان، 
رهنمودهايى ارزشمند و راهگشا ارائه داده 
و فرمودند: برترين، واجب ترين و مهم ترين 
كار در روزگار ما معرفى و نشر فرهنگ اهل 
بيت b و تالش در راه احياى شعائر آنان، 
به ويژه شعائر مقدس حسينى است. خدمت 
زدودن  و  نياز  كردن  برطرف  و  مردم  به 

مشكالتشان در مرحله ى بعدى قرار دارد.

بنابراين تمام تالش و توان خود را در اين راه به كار 
گيريد و از خستگى، مشكالت، شبهه افكنى غرض 
ورزان و مانع آفرينان و دشمنى دشمنان اهل بيت 

b نهراسيد.

جمعي از استادان  و قاريان قرآن کريم از کربالي معلي

آيت اهلل سيد حافظ رياض زعيم حوزه علميه الهور پاكستان

حجت االسالم نجفي، فرزند آيت اهلل العظمي شيخ بشير نجفي از نجف اشرف

مسئوالن و اعضاي هيئت رسول اعظم n مقيم شهر كاظمين

دادند. ايشان طى بياناتى از مسئوليت انسان، به ويژه پيروان اهل 
بيت b سخن گفتند و افزودند: امروزه مسئوليت پذيرى در قبال 
مؤمنان، به ويژه در قبال عراق مظلوم در واقع مسئوليت در برابر 
واليت محمد و آل محمد n و ايفاى آن در گرو مسلح شدن 
به سالح علم، فهم، هوشيارى، همپايى با زمان، پايدارى، تحمل 
مشكالت و پرهيز از سستى است، هرچند دشمنان با تمام توان خود 

توطئه مىكنند و حيله مى ورزند.

اعضاي نمایندگي هيئت القرآن الحکيم كربالي معلي
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زائران  و  شخصيت ها  فضال،  علما،  از  جمعى 
در  مختلف  كشورهاى  از  ايران  مقدسه ى  اماكن 
شهر مقدس قم با حضرت آيت اهلل العظمى حاج 

سيدصادق حسينى شيرازى K ديدار كردند.
* حجت االسالم والمسلمين مصباح فرزند مرحوم 
آيت اهلل سيد محمد  حسين مصباح و حجت االسالم 
شيخ جمال وكيل از جمله ميهمانان مرجع عاليقدر 

بودند كه مورد استقبال معظم له قرار گرفتند.
* آيت اهلل سيد على عالمى توليت آستان مقدس 
امامزاده يحيى بن زيد j در افغانستان و جمعى از 
فضال كه وى را همراهى مى كردند، ديگر ميهمانان 

مرجع عاليقدر بودند.
روند  از  گزارشى  عالمى  اهلل  آيت  ديدار  اين  در 
و   c زيد  بن  يحيى  امامزاده  مرقد  بازسازى 
احداث  بارگاه  اين  طرح هاى جديدى كه در كنار 
شده است، مانند ساختن كتابخانه ى عمومى و... 

تقديم مرجع عاليقدر كرد.
آيت اهلل العظمى شيرازى K طى سخنانى در 
جمع ميهمانان بر ضرورت آراستگى به صبر، تحمل 
سختى ها در راه خداى متعال و اهل بيت b در 
دادن  اهميت  خيريه اى،  تشكل هاى  برپايى  راه 
تمام  در  پيشينيان  تجربه ى  انتقال  و  جوانان  به 

عرصه هاى زندگى تأكيد فرمودند.
عبدالحميد  سيد  والمسلمين  االسالم  حجت   *
 »h موسوى از ائمه ى جماعات روستاى »الزهراء
شهر حلب سوريه ديگر ميهمان مرجع عاليقدر بود.

مرجع عاليقدر در اين ديدار بر اقتدا به سيره ى اهل 
بيت b در تعامل با مردم به هنگام تبليغ و رهنمود 

دادن تأكيد كردند.
االسالم   حجت  توانا  نويسنده ى  همچنين   *
والمسلمين شيخ ابوالحسن منذر با معظم له ديدار 

كرد.
مرجع عاليقدر در اين ديدار، بيان احكام و قوانين 
از داده هاى اسالم كه  به ويژه آن بخش  اسالم، 
مردم، روزگار حكومت رسول خدا n و حكومت 
اميرالمؤمنين على j را با تمام وجود لمس كردند، 
محور سخن قرار دادند و يادآورى كردند كه اگر 
رسول  حكومتى  سيـره ى  امـروز  بـشرى  جوامع 
خدا n و اميرالمؤمنين على j را الگوى رفتارى 
خويش قرار دهند، قطعاً از رفاه، سعادت و امنيت بى 

مانندى برخوردار خواهند شد.
* ديگر ميهمان مرجع عاليقدر استاد امان عباس، 
سردبير روزنامه ى »صحافت« بود كه به زبان اردو 

و در شهرهاى لكنهو، دهلى، بمبئى و هرادون منتشر 
مى شود.

در اين ديدار مرجع عاليقدر بر ضرورت معرفى سيره، 
فضائل و مناقب اهل بيت b و رساندن سفارش هاى 
آن پاكان از طريق مطبوعات تأكيد و يادآورى كردند كه 
مطبوعات نقش بزرگى در اثرگذارى بر افكار عمومى 

دارد.
* جمعى از فارغ التحصيالن رشته ى سخنورِى دوره ى 
آمـوزشـى المـصـطفى n، از مـدرسـه ى آمـوزش 
فن خطابـه ى امـام حـسيـن وابسته به آستان مقدس 
حضرت سيدالشهدا j نيز با مرجع عاليقدر ديدار كردند.

معظم له پس از استقبال و خوشامدگويى به ميهمانان، 
 b موفقيت روزافزون آنان را براى احياى شعائر اهل بيت
و شعائر مقدس حضرت سيدالشهدا j و نشر فرهنگ 
اهل بيت عصمت و طهارت b از خداى منان مسئلت 

نمودند.
سپس حجت االسالم والمسلمين سيد جعفر قزوينى 

براى ميهمانان سخنانى ايراد كرد.
 b همچنين جمعى از شيعيان و ارادتمندان به اهل بيت *
از جمهورى آذربايجان كه زائر عتبات عاليات بودند با 
آيت اهلل العظمى شيرازى K ديدار كردند. معظم له 
قبولى طاعات و عبادات و زيارات آنان را از درگاه خداى 
منان مسئلت نموده و برخوردارى شان از عنايات اهل 
بيت b على الخصوص از عنايات و الطاف حضرت 
 b بيت اهل  و كريمه ى   c الرضا بن موسى  على 

حضرت فاطمه ى معصومه h خواستار شدند.
آن گاه ميهمانان آذربايجانى به سخنان و رهنمودهاى * 
حجت االسالم والمسلمين سيد حسين حسينى شيرازى 

گوش فرا دادند.
* جمعى از حاجيان مرد و زن از انگلستان نيز با مرجع 
عاليقدر ديدار كردند و ايشان قبولى اعمال، بهره مندى از 
توفيق و خشنودى خداى سبحان و اهل بيت b را در 

انجام مناسك حج براى آنان مسئلت كردند.
االسالم  حجت  سخنان  به  ميهمانان  اين  گاه  آن 
والمسلمين سيد حسين شيرازى گوش فرا دادند. ايشان 
طى سخنان خود از تقواى الهى و استفاده از فرصت حج 
براى نزديك شدن به خداى منان و اهل بيت b با 

ميهمانان سخن گفتند.
* ديگر ديداركنندگان با مرجع عاليقدر جمعى از مردان و 
زنان مؤمِن فعال در عرصه ى علمى، دينى و فرهنگى از 
كشور عراق بودند. معظم له در اين ديدار توفيق خدمت 
به دين و اهل بيت b را از خداى متعال مسئلت نمودند، 
سپس حجت االسالم شيخ جالل معاش در جمع آنان 

سخنانى ايراد كرد.

تأكيد مرجع عاليقدر 
b برنشر و گسترش فرهنگ اهل بيت

حجت االسالم و المسلمين مصباح

حجت االسالم و المسلمين سيد عبد الحميد موسوي

استاد امان عباس سردبير روزنامه »صحافت« به زبان اردو از هند

نويسنده توانا مرحوم حجت االسالم و المسلمين شيخ علي ابوالحسني )منذر(

 j آيت اهلل عالمي توليت آستان مقدس امام زاده يحيي بن زيد
در افغانستان

جمعي از فارغ التحصيالن رشته سخنوري از مدرسه آموزش فن خطابه امام 
j وابسته به آستان مقدس حضرت سيد الشهداء j حسين
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* نويسنده و پژوهشگر حجت االسالم 
دكتر شيخ نجاح الطائى در شهر مقدس 
 K شيرازى  العظمى  اهلل  آيت  با  قم 

ديدار كرد.
معظم له ضمن استقبال از وى، به پاس 
 b نوشته هايش در دفاع از واليت اهل بيت
و خدمت به تشيع از او قدردانى و تشكر 
انسان  زندگى  كردند:  تأكيد  و  نمودند 
سراسر صرف بيهوده گرايى مى شود، مگر 
آن بخش از زندگى كه صرف فراگيرى 

براى خدا و در راه اهل بيت b گردد.
* جمعى از طالب و استادان دانشكده ى 
الثقليِن كاظميِن عراق ديگر ديداركنندگان 
با مرجع عاليقدر در همان روز بودند. در 
اين ديدار مرجع عاليقدر، ميهمانان را به 
از  مطلوب  استفاده ى  و  تالش  جدّيت، 
عمر و وقت در راه دانش اندوزى و تعليم 
آن به ديگران، پايبندى به تقواى الهى، 
محاسبه ى نفس، به كارگيرى تمام توان 
براى تبليغ احكام اسالم و اهتمام ورزيدن 
اعتقادى  امور  به  نسبت  پيش  از  بيش 
سفارش و بر اهميت، ضرورت و اثرگذارى 
اعتقادى  امور  هميشگى  و  العاده  فوق 

تأكيد كردند.
* از طالب هند و پاكستان  نيز با مرجع 
عاليقدر ديدار كردند. حجج اسالم آقايان: 

شيخ معظم على از فضالى هند كه در 
در  تبليغى  فعاليت هاى  به  حاضر  حال 
شيخ  و  است  مشغول  جنوبى  امريكاى 
مدارس  از  يكى  مدير  احمد على شاهد 
ميهمانان  اين  جمله  از  پاكستان  دينى 

بودند.
در  اين ديدار آقـاى معـظـم   على درباره 
راه  بر سـر  موانـعـى كه  سختـى هـا و 
نيز  و  دارد  وجود  تبليغى  فعاليت هاى 
تبليغ  مسير  در  مادى  امكانات  كمبود 
سخن گفت و اظهار داشت: گاهى چنان 
انديشه ى  كه  مى شوم  رنجور  و  خسته 
بازگشت به كشورم را در ذهن مى پرورانم، 
شنيدن  و  عالى  حضرت  ديدن  با  ولى 
رهنمودهايى ارزشمندتان، انگيزه ام براى 
و  شده  بيشتر  تبليغى  فعاليت  ادامه ى 
روحيه ى فوق العاده اى در من پديد مى آيد 
كه از اين جهت بسيار خرسند و سپاسگزار 

خداى متعال هستم.
مرجع عاليقدر خطاب به ميهمان خود به 
تأسى جستن به پيشينيان مؤمن، مانند 
و  انديشه  نشر  راه  در  كه  غفارى  ابوذر 
آموزه هاى اهل بيت b، تمام مشكالت و 
رنج ها را به جان خريدند، سفارش و تأكيد 
 b كردند: امروزه نشر فرهنگ اهل بيت
مهم  مردم  به  اسالم  احكام  آموزش  و 

ترين و برترين اعمال به شمار مىرود و 
مبلّغ بايد بر خدا توكل كند و از حضرت 
بارى تعالى و اهل بيت b استمداد جسته، 

توفيق و يارى بخواهد.
اصفهانى  على صافى  اهلل شيخ  آيت   *
دارالصادق  مدير مسئول مركز فرهنگى 
طباطبايى  االسالم  حجت  و  اصفهان 
عبدالعزيز  سيد  اهلل  آيت  مرحوم  فرزند 
مرجع  با  ديداركنندگان  ديگر  طباطبايى 

عاليقدر بودند.
در اين ديدار مرجع عاليقدر بر استقامت 
و  سختى ها  مقابل  در  بيشتر  هرچه 
اهل  معارف  نشر  راه  در  كه  ناماليماتى 
بيت عصمت و طهارت b پيش مى آيد 

تأكيد فرمودند.
* آيت اهلل حاج سيد حسين شاهرودى از 
اسـاتـيد حوزه ى عـلميـه ى قـم با مرجع 
تازه هاى  درباره ى  و  كرد  ديدار  عاليقدر 
فقه، دروس حوزه و جز آن گفت وگو و 

تبادل نظر كردند.
در همان روز يك جوان آمريكايى كه به 
تازگى مستبصر شده و راه اهل بيت b را 
انتخاب و هدايت شده بود نيز با معظم له 
ديدار كرد. مرجع عاليقدر اين رويداد فرخنده 
را به او تبريك گفتند و توفيق خدمت به 

اهل بيت b را براى او خواستار شدند.

نويسنده و پژوهشگر حجت االسالم دكتر شيخ نجاح الطائي و جمعي از طالب و استادان دانشكدة الثقلين كاظمين عراق

آيت اهلل سيد حسين شاهرودي از 
اساتيد حوزه علميه قم

حجج اسالم آقايان: شيخ معظم علي از فضالي هند و فعال در 
آمريكاي جنوبي، و شيخ احمد علي شاهد، مدير يكي از مدارس 

ديني پاكستان

آيت اهلل شيخ علي صافي اصفهاني مدير مسئول مركز فرهنگي 
دارالصادق اصفهان و حجت االسالم طباطبايي فرزند مرحوم 

آيت اهلل سيد عبد العزيز طباطبايي

دیدار علما و نخبگان
فرهنگي از عـراق، هنـد، امریکا و اصفهان با مرجع عاليقدر
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 K از جمله شمارى از اعضاى حسينيه ى كرباليى هاى قرچك با آيت اهلل العظمى شيرازى ،j جمعى از مؤمنان فعال در دستگاه حضرت سيدالشهدا
در شهر مقدس قم ديدار كردند.

آن گاه مرجع عاليقدر طى سخنانى خطاب به ميهمانان فرمودند: شما جوانان و بزرگساالن كه در يك حسينيه خدمت مى كنيد در روز قيامت نيز با 

يكديگر و در يك جا محشور خواهيد شد، اما ممكن است كسى يا كسانى از ميان شما در آن روز دچار حسرت و افسوس شود، چراكه همقطار و دوست 

خود را داراى مقامى برتر و در جايگاهى واالتر، سعادتمندتر و در آسايش و آرامش بيشتر مى بيند و اين از آن جهت است كه در راه احياى شعائر حسينى 

و خدمت به آن رنج و سختى بيشترى در دنيا تحمل كرده و بيشتر كوشيده اند. 

ايشان تأكيد كردند: شما و ديگر مؤمنان، جوان باشيد يا بزرگسال، بايد به اهل بيت b به ويژه قضيه ى حضرت سيدالشهدا j بيشتر خدمت كنيد و 

مهم اين است كه در راه احياى امر خاندان رسالت بر يكديگر سبقت بگيريد، چنان كه قرآن كريم در سبقت جستن در وااليى ها مى فرمايد: »وفي ذلك 

فليتنافس المتنافسون؛ و در اين ]نعمت هاى الهى[ مشتاقان بر يكديگر پيشى گيرند« )سوره ى مطففين، آيه26(.

مرجع عاليقدر افزودند: معيار و مالك سبقت گرفتن در احياى امر اهل بيت b به سه چيز بستگى دارد: 

1. اخالص: بايد تمام اعمال شما براى خدا و اهل بيت b باشد؛

2. ُحسن خلق: بايد با يكديگر، با عزاداران، با افراد خانواده و با عامه ى مردم با اخالق خوب برخورد و تعامل داشته باشيد؛

3. از تالش فراوان غفلت نورزيد و خستگى به خود راه ندهيد، بلكه كوشش همه جانبه و فراوان در اين زمينه را سرلوحه كار خود قرار دهيد. 

حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K همچنين از فعاليت ميهمانان در راه خاندان عصمت و طهارت، به ويژه حضرت سيدالشهدا j  قدردانى كرده 

وفرمودند: بدانيد فرشتگانى كه مأمور نوشتن اعمال شما هستند، عطر شامه نواز شعائر حسينى را از شما استشمام مى كنند، اين حالت گواراى شما و 
تمام خدمتگذاران به حضرت سيدالشهدا j باد. 

گفتنى است كه حجت االسالم والمسلمين سيد حسين شيرازى نيز در جمع ميهمانان تحت عنوان »احياى شعائر حسينى در خون مؤمنان جريان دارد« 
سخنانى ايراد نمودند.

جمعي از هيئت امناي تكيه آقا سيد حسن شهر مقدس قم

در آستانه ى ماه محرم الحرام، ماه سوگوارى خاندان عصمت و طهارت جمعى از اعضاى 
 K هيئت امناى تكيه آقا سيد حسن در شهر مقدس قم با آيت اهلل العظمى شيرازى

ديدار كردند و مورد استقبال معظم له قرار گرفتند.
ايشان در اين ديدار ضمن رهنمودهايى راهگشا در تبيين ماهيت دنيا و آخرت فرمودند: 
دنيا و آخرت هريك بازار است، با اين تفاوت كه در بازار دنيا كاالهاى گوناگونى عرضه و 
معامله مى شود اما بازار آخرت به اين گستردگى و تنوع نيست و فقط يك سوداگرى در 
آن متصور است و آن، معامله با خداى عزوجل و اهل بيت b است. سرمايه ى سوداگرى 
با اين پاكان در دنياست و كليد ورود به اين بازار حسينيه ها، هيئت هاى عزادارى و احياى 
شعائر و علوم اهل بيت b است. حال اگر انسان در اين بازار توفيقى به دست بياورد، 
نعمت ها و رستگارى آخرت را از آن خود كرده است و در غير اين صورتـ  خداى ناكرده 

ـ بهره اى جز زيان نخواهد داشت.
مرجع عاليقدر خطاب به ميهمانان تأكيد كردند: بحمداهلل شما توفيق عمل براى اهل 
بيت b و تجارت با اين خاندان پاك را يافته ايد كه اين موهبت به لطف خدا و همت و 
تربيت درستى است كه از پدران و مادران خويش بهره مند شده ايد. از اين رو و براى اين 

كه ديگران نيز از اين موهبت برخوردار شوند، شما بكوشيد آن سان كه 
خود پرورش يافته ايد، نسلى را براى خدمت به اهل بيت b بپرورانيد 
و براى اين كار از فرزندان خود و فرزندان خويشاوندان، همسايگان و 
ديگر جوانان آغاز كنيد و آنان را در خيمه ى اهل بيت b گرد آوريد و 

بكوشيد حتى يك جوان را از دست ندهيد.
ايشان افزودند: اگر جوانان بر اساس تربيت اهل بيت b پرورش يابند 

مرجع عاليقدر:
 j جوانان را در خيمه ی امام حسين

گرد هم آورید

آیت اهلل العظمی شيرازی:
در راه احياي شعائر حسيني از 

یکدیگر سبقت بگيرید

بسيارى از همقطاران جوان و نوجوان خود را هدايت خواهند كرد.
ايشان در خاتمه تأكيد كردند: جوانان امانتى هستند در دست ما و 
همگى مان نسبت به آنان و سرنوشت شان مسئوليم، لذا بايد با تربيت 
صحيح جوانان و نسل هاى آينده بر پايه ى دوستى اهل بيت b و 
سيره ى پاك آنان و واداشتن شان به عمل به آموزه هاى اين خاندان 

پاك، مسئوليت خود را به انجام برسانيم.
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* جمعى از روحانيون و فعاالن در زمينه هاى علمى، اجتماعى، 
از داخل كشور در شهر  از كشورهاى عراق، سوريه و  دينى 

مقدس قم با آيت اهلل العظمى شيرازى K ديدار كردند.
از جمله اين ديداركنندگان اعضاى هيئت مديره انجمن خيريه ى 
خدمات درمانى حضرت ابوالفضل العباس j از شهر اصفهان 

بودند كه مورد استقبال مرجع عاليقدر قرار گرفتند.
از مراحل  در اين ديدار مدير اجرايى انجمن، گزارشى كوتاه 
پيشرفت و توسعه ى انجمن از يك كميته ى كوچك به انجمن 
و بيمارستان بزرگ و نيز مهم ترين خدماتى كه از سوى اين 
انجمن در بيش از دو دهه فعاليت مستمر و حمايت از بيماران، 
به ويژه بيماران قلبى و كليوى ارائه مى شود تقديم معظم له 

كرد.
مرجع عاليقدر طى سخنانى با اين ميهمانان با استناد به روايات 

كردن  برطرف  و  نيك  كار  فضيلت هاى  بيان  به   b بيت  اهل 
مشكالت مردم پرداختند.

* ديگر ميهمانان آيت اهلل العظمى شيرازى جمعى از شيعيان سوريه 
بودند. مرجع عاليقدر قبولى اعمال و زياراتشان را از درگاه احديت 
مسئلت نمودند و فرمودند: گشايش در كار مردان و زنان مؤمن 
به ويژه مردم سوريه و لبنان دعاى هميشگى من است و عزت 

هميشگى و پايدار آنان را از خداى بزرگ مسئلت مى نمايم.
در   j امام عسكرى  مدرسه ى  دينى  علوم  از طالب  * جمعى 
شهرك صدر بغداد ديگر ميهمانان آيت اهلل العظمى شيرازى بودند. 
معظم له از درگاه خداى منان براى آنان موفقيت مسئلت نمودند و 
سپس حجـت االسالم والمـسلمين سيـد حـسين شيـرازى در جمع 
آنان با استشهاد به بندهايى از زيارت جامعه ى كبيره، درباره ى جايگاه 
محبت اهل بيت b و تسليم محض  آن بزرگواران بودن سخن گفتند.

جمعي از طالب علوم ديني مدرسه امام عسكري j در شهرك صدر بغدادجمعي از شيعيان سوريه

اعضاي هيئت مديرة انجمن خيرية خدمات درماني حضرت ابوالفضل العباس j از شهر اصفهان
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به مناسبت فرارسيدن اربعين حضرت سيدالشهدا j جمعى 
از زائران حسينى كه با پاى پياده عازم كربالى معلى بودند 
در شهر مقدس قم با آيت اهلل العظمى شيرازى K ديدار 

كردند.
معظم له از ميهمان ها استقبال و براى سالمتى شان در اين 
سفر پر اجر و معنويت و برخوردارى از فيض زيارت اربعين 

دعا كردند. 
آن گاه ميهمانان به سخنان حجت االسالم والمسلمين سيد 

حسين شيرازى گوش فرا دادند.
 j ايشان در جمع زائران درباره ى بركات زيارت امام حسين

و مقام و منزلت زائران آن حضرت سخن گفتند.
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 j جمعى از اعضاى هيئت يالثارات الحسين
با آيت اهلل العظمى شيرازى K ديدار كردند 

و مورد استقبال ايشان قرار گرفتند.
در اين ديدار يكى از اعضاى هيئت يالثارات 
فعاليت هاى  از  كوتاه  گزارشى   ،j الحسين 

فرهنگىـ  تبليغى اين هيئت در همايش غدير و عاشورا را تقديم 
مرجع عاليقدر كرد.

تبريك  شما  به  را  الهى  توفيق  اين  فرمودند:  عاليقدر  مرجع 
مى گويم. موفقيت هايى از اين قبيل ابتدا ناچيز به نظر مى رسد و 
به وسيله ى افرادى اندك تحقق مى يابد، سپس با افزايش افراد 
فعال در اين زمينه، گسترده تر شده و دستاوردهاى آن فزونى 

مى گيرد.
ايشان سپس فرمودند: پس از واقعه ى غدير كه در سال دهم 
هجرى صورت گرفت، تقريباً سه ماه گذشته بود كه مسلمانان 
عهد و پيمانى كه با رسول خدا n بسته بودند تا از جانشين بر 
حق او پيروى كنند، وانهادند و اميرالمؤمنين j را رها كردند و 

دنبال فالن و فالن رفتند. 
در اين باره مطلبى از امام صادق j نقل شده است به اين 
شاهد  نفر  هزاران   j »اميرالمؤمنين  فرمودند:  كه  مضمون 
 n داشتند كه همگى در غدير حضور داشته، سفارش پيامبر
را شنيده بودند، اما به دليل بى  تفاوتى و خذالن مسلمانان، ايشان 

نتوانستند حق خود را بگيرند«.
مرجع عاليقدر افزودند: اميرالمؤمنين j مى توانستند حق خود را 
بگيرند، ولى اراده ى خداى متعال به امتحان مردم تعلق گرفته 
بود. از ديگر سو رسول خدا n به اميرالمؤمنين j دستور داده 

بودند كه براى گرفتن حق خود با معجزه يا جز آن امتناع كنند.
خوشبختانه امروز ميليون ها شيعه و ارادتمند اميرالمؤمنين j در 
جهان وجود دارند كه همانند شما در خدمت آن حضرت هستند و 
شخصيت واالى علوى و هدف خدايى اش را به جهانيان معرفى 

مى كنند و با تمام وجود در اين راه مى كوشند.

ادامه دادند: غدير و   K العظمى شيرازى حضرت آيت اهلل 
عاشورا دو بال پرواز و اوج گرفتن تشيع هستند و البته هريك 
معارض  و  متضاد  فرهنگ  دو  مقابل  در  دارند.  ويژه  فرهنگى 
فرهنگ غدير و عاشورا نيز وجود دارد كه امروز در رسانه هاى 

نوشتارى، ديدارى، شنيدارى و جز آن شاهد آن هستيم.
شايسته و بايسته است كه انسان هرچه بزرگتر مى شود بازدهى 
عملش نيز بزرگ تر و بيشتر شود تا مبادا در شمار كسانى قرار 
گيرد كه كوتاهى كرده اند. از اين رو شما را به پايبندى به دو چيز 

سفارش مى كنم:
1. در راه جذب هرچه بيشتر افراد به خود و شريك كردن آنان 
در فعاليت هاى خود بكوشيد تا از اين رهگذر دامنه ى فعاليت تان 
گسترده و در جهان منتشر شود و بدين ترتيب غدير را به جهان 

بشناسانيد.
2. تمام توان و امكانات خود را در راه احياى امر اهل بيت b يعنى 
فراگيرى دانش آنان و آموزش آن به ديگران، به ويژه آن بخش 

مرتبط با غدير و عاشورا به كار گيريد و در اين راه كوشا باشيد.
مرجع عاليقدر در پايان رهنمودهاى خود فرمودند: كسانى كه 
در روزگاران گذشته توفيق عمل و فعاليت يافتند جوانانى بودند 
همانند شما و عامل موفقيت شان در طرح ها و برنامه هاى شان 

در گرو دو چيز بود:
1. راستگويى و درستكارى با مردم؛

2. به عهد و پيمان خود با مردم پايبند بودند.
بنابراين، راستگويى و پايبندى به عهد و پيمان در هر كارى اعتماد 

مردم را براى مشاركت در چنين طرح هايى جلب مى كند.

حضرت آیت اهلل العظمی شيرازی:
غدیر و عاشورا دو بال پرواز 
و اوج گرفتن تشيع می باشند
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تنى چند از علما، فضال و زائران اهل بيت b از نقاط مختلف در شهر 
مقدس قم با آيت اهلل العظمى شيرازى K ديدار كردند.

* از جمله اين ميهمانان آيت اهلل دينورى از علماى تبريز بود كه 
در اين ديدار مسائل مرتبط با تحصيالت در حوزه ى علميه و نيز 

مسائل جديد فقهى و ... مورد بحث و مناقشه قرار گرفت.
* ديگر ميهمان مرجع عاليقدر آقاى حاج جليل كرباليى از مادحان 
و مرثيه سرايان خاندان عصمت و طهارت b بود كه در اين ديدار، 
مرجع عاليقدر توفيق روزافزون و ديگر خادمين به آل اهلل را در راه 
خدمت به اهل بيت b و شعائر حسينى از درگاه حضرت احديت 

مسئلت نمودند.
* همچنين جمعى از مردان و زنان از منطقه ى نبِل حلِب سوريه 
كه در قالب كاروان الغدير به زيارت اماكن مقدسه و عتبات عاليات 

به ايران سفر كرده بودند، با مرجع عاليقدر ديدار كردند.
معظم له قبولى طاعات و عبادات آنان را از خداى منان مسئلت 

نمودند. 
* آقاى حـسين كـريم از كـشور سوريـه، رهـيافته اى به نـور اهـل 
بيت b و مذهب حقه تشيع، ديگر ميهمان حضرت آيت اهلل 
العظمى شيرازى K بود. در اين ديدار معظم له بر ضرورت، 
اهميت و اثر بيان و نشر تعاليم اسالمى حقيقِى متبلور در اسالم 
حضرت محمد مصطفى n و خاندان پاك ايشان براى جهانيان 
تأكيد كردند و آن را در گرو نوآورى هاى علمى مانند تأليفات نو و 

زيبا دانستند.
* همچنين جمعى از جوانان كويتى، شامل مهندسى ساختمان، 

كارشناس پااليشگاه نفت و تنى چند از طالب حوزه ى علميه ى 
آن سامان با مرجع بزرگوار ديدار كردند.

معظم له ضمن استقبال از ميهمانان طى رهنمودهايى خطاب به 
آنان فرمودند: بر مؤمنان بايسته است از فرصت هاى عمر خويش 
بهترين بهره ها را ببرند و در زندگى اين دنيا در راه خدمت به 
انديشه و فرهنگ اهل بيت b بكوشند و افزون بر برخوردارى از 
اين موهبت الهى، آن را به ديگران منتقل كنند، چراكه دنيا بهترين 
مكان براى كاِر در راه كسب خشنودى خداى متعال، رضامندى 

اهل بيت b و نيل مدارج واال در آخرت است.
ايشان افزودند: بسيارى از مؤمنان، مانند ابوذر و على بن مهزيار 
مراتب واال و درجات عالى آخرت خود را در اين دنيا به دست 
آوردند و در شمار مقربان درگاه الهى، رسول خدا n و ائمه ى 

اطهار b قرار گرفتند.
خدمت  بر  كويتى  ميهمانان  به  خطاب  در  همچنين  عاليقدر  مرجع 
هميشگى به مردم و تالش مداوم براى رفع نيازهاى مردم تأكيد كردند.

از  ديدار كردند، جمعى  عاليقدر  با مرجع  آخرين گروهى كه   *
طالب حوزه ى علميه ى نجف اشرف بودند.

معظم له با تاكيد بر جديت آنان در آموزش احكام، اخالق، اصول 
و آداب اسالمى به مردم، توفيق خدمت به جامعه را براى طالب 

علوم دينى از خداى متعال درخواست نمودند.
جعفر  سيد  والمسلمين  االسالم  حجت  ديدار،  اين  ادامه ى  در 
شيرازى، فرزند مرجع راحل در جمع آنان حضور يافت و به ايراد 

سخنرانى پرداخت.

مرجع عاليقدر:
دنيا، بهترین مکان برای كسب خشنودی 

خدای متعال و اهل بيت b می باشد

جمعي از جوانان و طالب علوم ديني از كشور كويت

جمعي از طالب حوزة علميه نجف اشرف

آقاي حسين كريم مستبصري از كشور سوريه جمعي از مؤمنين از منطقه نبل حلِب سوريه

آيت اهلل دينوري از علماي تبريز

مداح اهل بيت b حاج جليل كرباليي
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در آستانه ى فرارسيدن ماه محرم و عاشوراى جاودان حسينى، 
از  عرب  و  زبان  فارسى  سرايان  مرثيه  و  مداحان  از  جمعى 
شهرهاى: قم، تهران، اصفهان و ديگر شهرهاى ايران با آيت 
كردند  ديدار  قم  مقدس  در شهر   K شيرازى  العظمى  اهلل 
تا از رهنمودهاى معظم له در آستانه ماه عزا و ماتم حضرت 

سيدالشهدا j بهره مند گردند.
از مداحان و مرثيه سرايان، در  مرجع عاليقدر ضمن استقبال 
سخنانى بر فعاليت و خدمت به دستگاه سيدالشهدا j تاكيد 
نموده و فرمودند: غالب مردم دست به كارهاى فراوانى مى زند و 
برخى از آنان از فعاليت خود سود مى بردند و عده اى به داليلى از 

فعاليت خود نتيجه اى به دست نمى آورند.

دنيا  فراوان در  از سود  را  انسان  دارد كه  البته يك كار وجود 
برين در آخرت  به بهشت  نيل  و خشنودى خداى عزوجل و 
برخوردار مى كند و آن، كار براى اهل بيت b است، در مقابل، 
كار براى غير اهل بيت b هرچه و هر اندازه باشد در آخرت 

كارساز نخواهد بود.
حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K در ادامه و در توضيح 
اين مطلب به آيه ى: »يَْوَم يَُقوُل الُْمنافُِقوَن َوالُْمنافِقاُت لِلَِّذيَن 
آَمنُوا انُْظُرونا نَْقتَبِْس ِمْن نُوِرُكْم قِيَل اْرِجُعوا َوراَءُكم فَالْتَِمُسوا 
نُوراً؛ آن روز، مردان و زنان منافق به كسانى كه ايمان آورده اند 
مى گويند: ما را مهلت دهيد تا از نورتان ]اندكى[ برگيريم. گفته 
مى شود: باز پس گرديد و نورى جستجو كنيد« )حديد، آيه13( 

:K آیت اهلل العظمی شيرازی
 b خدمت و كار برای اهل بيت

تنها اندوخته ی سودبخش درآخرت است
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استناد كرده و فرمودند: تمام كسانى كه براى اهل بيت b كارى 
نكرده اند، در آخرت از مصاديق بارز اين آيه خواهند بود، چراكه 
جايگاه واالى فعاالن در راه اهل بيت b و اهداف واالى آنان را 
مى بينند و از آنان مى پرسند: چگونه به چنين مقامى دست يافته 

ايد، ما را نيز راهنمايى كنيد تا بدين مرتبه نايل آييم.
پاسخى كه خواهند شنيد، اين است كه ما با فعاليت خود در راه 
اهل بيت b به اين مقام رسيده ايم، شما اگر مى توانيد به دنيا 

بازگرديد توشه اى اين چنين برگيريد!
معظم له در بخش ديگرى از سخنان خود تأكيد كردند: غدير و 
عاشورا دو بال پرواز و اوج گيرى تشيع است و همان گونه كه 
پرنده نمى تواند با يك بال پرواز كند، پايايى و بالندگى تشيع تنها 
با غدير و عاشورا در كنار هم ممكن است. از اين رو شيعيان و 
دوستداران اهل بيت b بايد بر پايه ى اين سخن امام صادق 
j عمل كنند كه فرموده اند: »يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا؛ 

]شيعيان ما[ در شادى ما شادمانند و در اندوه ما اندوهگين اند«.
همگان بايد بدانند كه اين فرموده ى امام صادق j با بزرگ 
داشتن و احياى غدير و شعائر مقدس حضرت سيدالشهدا j آن 

هم به بهترين و گسترده ترين شكل تحقق خواهد يافت.
آن گاه مرجع عاليقدر بر توجه به جوانان به شدت تأكيد كرده، 
فرمودند: در راه جذب جوانان بكوشيد و آنان را در فعاليت هاى 
خود براى اهل بيت b شريك سازيد و سعى تان اين باشد كه 
فعاليت هاى جوانانى كه با شما همكارى دارند هدفمند باشد و 

هماره راه ترقى و رشد را بپويد.
آن گاه خطاب به جوانان فرمودند: شما  جوانان خويشتن دار باشيد 
و مبادا منحرفان از اهل بيت b شما را فريب دهند. بنابراين بايد 
به مسئوليت خود پى برده، از آن صيانت كرده و حق وظيفه و 

مسئوليت خود را ادا كنيد.
ايشان در خاتمه افزودند: فراتر اين كه نسبت به همقطاران خود، 
يعنى محصالن و دانشجويان، خويشاوند و همسايه و همكار 
احساس مسئوليت كرده، در اين راه به خوبى انجام وظيفه كنيد.

اين ميهمانان همچنين با فرزند مرجع عاليقدر، حجت االسالم 
والمسلمين حاج  سيد  حسين شيرازى ديدار كردند و به سخنان 
ايشان تحت عنوان »اهميت خدمت به شعائر حسينى« گوش 

فرا دادند.
حجت االسالم والمسلمين سيد حسن حسينى نيز براى اين جمع 
سخنرانى با )موضوع شعائر حسينى و آثار و بركات آن( نمودند 
و در پايان مداح اهل بيت b آقاى حاج سيد حسن كرباليى به 
 b ذكر مصائب حضرت سيدالشهدا و خاندان پاك آن حضرت

پرداخت و ميهمانان به عزادارى و سوگوارى پرداختند.
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هر ساله با آغاز موسم 
حج، دل هاى مؤمنان در 

چهار گوشه ى جهان 
به سوى مدينة النبى و 
شهر رسول خدا n پَر 
مى کشد و مؤمنان براى 
برگزارى آيين پر شكوه 

حج مهيا مى شوند. 

»َوأَذِّن  مى فرمايد:  متعال  خداى 
ِرَجااًل  يَْأتُوَك  بِالَْحجِّ  النَّاِس  فِي 
َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ فَجٍّ 
َعِميٍق * لِيَْشَهُدوا َمنَافَِع لَُهْم؛ و در 
ميان مردم براى ]اداى[ حج بانگ 
برآور تا ]زايران[ پياده و ]سوار[ بر 
هر شتر الغرى كه از هر راه دورى 
آورند  روى  تو  سوى  به  مى آيند 
باشند«  تا شاهد منافع خويش   *

)حج/27و28(.
يكى از مهم ترين مصاديق تحقق 
يافتن منافع ياد شده، فعاليت هاى 
بعثه هاى حج است كه با گروه هاى 
برقرار  ارتباط  حجاج  گوناگون 
مى كنند و براى اجراى هر چه بهتر 
آوردن  دست  به  و  حج  مناسك 
را  آنان  اخروى،  و  دنيوى  منافع 
و  كتاب ها  و  مى كنند  راهنمايى 
جزوات ارشادى و تربيتِى الزم را در 

اختيار آنان قرار مى دهند. 
در اين ايام شخصيت هاى دينى و 
نمايندگان اين بعثه ها ضمن ديدار 
با يكديگر آخرين اخبار و تحوالت 
جهان اسالم و نيز اوضاع شيعيان 
را به طور خاص مورد مناقشه قرار 
جديد  مسائل  درباره  و  مى دهند 
امور  تأثير  و  عمره  و  حج  اعمال 
عمرانى و توسعه حرم بر برخى از 

تبادل  و  گفتگو  به  احكام خاص 
نظر مى پردازند. 

اين ارتباط علما در بعثه هاى حج، 
تحقق بخش بسيارى از فوائدى 
اين تجمع و كنگره  از  است كه 

عظيم ايمانى انتظارمى رود. 
از همين رو بعثه ى مرجع عاليقدر 
طبق سنوات گذشته فعاليت هاى 

خود را آغاز كرد. 
در  همایش ها  و  دیدارها 

بعثه مدینه و مکه 
در چارچوب ديد و بازديد بعثه هاى 
بزرگوار،  علماى  و  عظام  مراجع 
سوى  از  نمايندگى  به  هيئتى 
بعثه ى آيت اهلل العظمى شيرازى 
K مستقر در مدينه ى منوره، 
االسالم  حجت  سرپرستى  به 
حسين  سيد  حاج  والمسلمين 
شيرازى )فرزند مرجع عاليقدر( از 
و  آيات عظام  بعثه هاى حضرات 
مراجع بزرگوار شيعه ديدار كردند.

از سوى ديگر نيز نمايندگان بعثه 
مراجع عظام تقليد و جمع كثيرى 
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از علما و فضال و شخصيت هاى دينى 
كشورهاى  از  متعددى  ميهمانان  و 
عاليقدر  مرجع  بعثه  از  مختلف 
االسالم  حجت  با  و  نمودند  بازديد 
والمسـلـمين شـيـرازى و اعـضاء و 

مسئولين بعثه ديدار و گفتگو نمودند.

برگزاری همایش های دینی 
بعثه  اصلى  برنامه هاى  از  يكى 
علما  حضور  با  كه  عاليقدر،  مرجع 
برگزار  اسالم  جهان  انديشمندان  و 
متعدد  همايش هاى  برگزارى  شد، 
با موضوعات مختلف و متنوع  دينى 
آن  در  انديشمندان  و  فضال  كه  بود 
به بررسى و تبيين معارف اهل بيت 
عصمت و طهارت b مى پرداختند و 
رويدادهاى  مختلف  كنفرانس هاى  با 

مهم جهان اسالم را بررسى نمودند.

دعوت شيعيان عربستان 
از فرزند مرجع عاليقدر

در پى دعوت هاى مكرر شيعيان مدينه 
از  متعدد  هيئت هاى  و  كاروان ها  و 
شهرهاى مختلف عربستان از حجت 
االسالم و المسلمين شيرازى، ايشان 
عربستان  شيعيان  جمع  در  با حضور 
هيئت هاى  و  كاروان ها  در  حضور  و 
گفتند  پاسخ  آنها  دعوت  به  مختلف، 
و ضمن ابالغ سالم مرجع عاليقدر به 
شيعيان عربستان به سخنرانى در باب 
فلسفه حج و تبيين معارف آل اهلل و 
بررسى رويدادهاى مهم جهان اسالم 

پرداختند.
جماعت  نماز  اقامه  است  ذكر  شايان 
در سه نوبت و در دو محل بعثه )2 يا 
3 مرتبه در هر روز( و پاسخگويى به 
سواالت شرعى، اعتقادى و... از ديگر 

برنامه هاى بعثه مرجع عاليقدر بود.
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ديدار بعثه هاي مراجع عظام و علماي اعالم از بعثه مرجع عاليقدر

ديدار بعثه مرجع عاليقدر از بعثه هاي مراجع عظام و علماي اعالم

اقامه نماز جماعت به امامت حجت االسالم و المسلمين شيرازيحضور حجت االسالم والمسلمين شيرازي در كاروان الغدير
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هيئت يا لثارات الحسين j در بيت العباس قم
همايش غدير و عاشورا با حضور فضال، انديشمندان و طالب 
بيت عصمت و  اهل  از دوستداران  تعدادى  و  حوزه علميه 

طهارت b در حسينيه بيت العباس j قم برگزار شد.
در اين همايش كه به همت هيئت يالثارات الحسين برگزار 

شد، اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه به سخنرانى پرداختند.
در اين همايش پنج روزه از استادان مباحث دينى و تاريخى 
و نيز عالمان حوزه علميه قم جهت ارائه ديدگاه ها و نظرات 

خود دعوت گرديد. 

حسينيه کرباليي هاى دارالحسين j يزد
حسينيه كرباليي هاى دارالحسين j يزد نيز مجلس جشن 

عيداهلل االكبر خود را در دو شب برپا كرد. 
شب عيد: جشن عمومى كه شامل سخنرانى و مداحى بود 
و روز عيد: جشن براى نونهاالن بين 6 تا 11سال، اجراى 
نمايش توسط گروه بازيگر مخصوص كودكان، و در حين 

اجراى نمايش مطالب نكته ها و شرح ماجراى غدير.

حسينيه کربالييهاى اصفهان
طبق گزارش خبرگزارى واحد پايگاه شعائر، مجلس جشن 

باشكوه غديريه درحسينيه كربالئى هاى اصفهان برگزار شد.
در اين مراسم باشكوه كه جمع كثيرى از محبان اميرالمؤمنين 
j و حضرت زهرا h شركت داشتند ابتدا با تالوت آياتى 
چند از كالم اهلل مجيد آغاز شد و پس از آن مداحان اهل بيت 

b و سخنران محترم حضار را به فيض رساندند.
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حوزه علميه حضرت زهرا h قم
به مناسبت بزرگترين عيد اسالم، بانوان حوزه علميه حضرت 

زهرا h مراسمى را برگزار نمودند. مراسم شامل قرائت 
قرآن، سخنرانى، اجراى نمايش، مداحى، همخوانى خطبه 

غدير بود.

هيئت بيت العباس اصفهان
مجموعه مراسمات جشن ويژه ى عيد غدير توسط هيئت بيت 
العباس j اصفهان به مدت سه روز با هدف آشنايى اقشار 

مختلف جامعه با فرهنگ غدير برگزار شد.
گزيده اى از اين مراسمات به شرح ذيل است:

ـ برگزارى جلسه ويژه ى دانشجويان، جلسه ويژه ى نوجوانان 
اميرالمؤمنين j و جشن  با  پيمان  نام جشن  به  15 ساله 

عمومى و جلسه ى ويژه ى معلولين همراه خانواده هايشان؛
ـ در همه اين مراسمات بسته ى فرهنگى شامل: كتاب، سى 

دى، ساعت روميزى و پتوى مسافرتى اهداء شد.

حسينيه کربالئي هاى سيدالشهداء j قزوين
به مناسبت فرارسيدن خجسته سالروز عيد سعيد غدير خم 
بيت  اهل  با حضور عالقمندان  با شكوهى  مراسم جشن 
 j و محبان و شيعيان اميرالمؤمنين b عصمت و طهارت
در حسينيه سيدالشهداء j كربالييهاى قزوين برگزار شد. 

اين مراسم در دو شب متوالى )شب و روز عيد( مانند سال هاى 
قبل برگزار شد و مورد استقبال مؤمنين قرار گرفت. 
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ايام  و  االكبر غدير خم  عيداهلل  ايام  بمناسبت 
فرح و شادى آل اهلل، روز هاى مبارك مباهله، 
خاتم بخشى اميرالمؤمنين j، نازل شدن سوره 
و  مجلس جشن  تطهير،  آيه  و  انسان  مباركه 
سرورى در مركز نشر آثار و انديشه هاى آيت 
العظمى شيرازى K ، واقع در مؤسسه  اهلل 

فرهنگى رسول اكرم n برگزار شد.

جشن ایام فرح آل اهلل
 در مؤسسه رسول اكرم

حضور نمایندگان دفتر مرجع عاليقدر 
در جشنواره ی بزرگ غدیر در تركيه

در پى دعوت علويان تركيه از دفتر آيت اهلل العظمى شيرازى K براى 
حضور در جشنواره بزرگ غدير در چند شهر كشور تركيه، جناب حجت 
االسالم شيخ جالل معاش و جناب آقاى استاد سيد ضياء الدين شهيدى 
براى شركت در اين جشنواره به تركيه سفر كردند و مراتب الطاف و سالم و 
دعاى مرجع عاليقدر را به شيعيان آن سامان ابالغ نمودند و در مراسمى كه 

در شهر آدنا و آنطاكيه و استانبول بود شركت كردند.

به مناسبت عيد غدير خم  حسينيه ى رسول اعظم n طبق معمول سال هاى 
گذشته مراسم جشن باشكوهى برگزار كرد كه با حضور انبوه مردم با ايمان و 

دوستدار اهل بيت b و علما و روحانيون حال و هواى ديگرى داشت.
حجج اسالم: شيخ هانى شعبان، شيخ فوزى آل سيف، شاعر ادب پرور آقاى جابر 
الكاظمى، مديحه سرايان اهل بيت b آقايان: احمد الباوى، منتظر الساعدى، 

جمعه حامد و جز آنان از جمله شركت كنندگان در اين مراسم بودند.

n مؤسسه فرهنگي رسول اكرم

حضور نمايندگان دفتر مرجع عاليقدر در تركيه

حسينيه رسول اعظم n کويت
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مراسم جشن غدير در استراليا
 n به همين مناسبت، مراسم جشنى در حسينيه ى نبى اكرم
در شهر سيدنى استراليا برگزار شد. در اين مراسم كه جمع 
كثيرى از مردم با ايمان و دوستدار اهل بيت b حضور داشتند، 
محفل غديريه با تالوت آياتى چند از قرآن مجيد آغاز شد 
و با پيامى به مناسبت عيد سعيد غدير خم ادامه يافت و 
 j با شعر خوانى شاعران در بيان مناقب اميرالمؤمنين
و فضايل عيد سعيد غدير توسط مديحه سرايان حسينى 

به پايان رسيد.

مراسم جشن در دفتر بصره
دفتر مرجع عاليقدر در بصره نيز به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد غدير خم، 
با برگزارى جشن ميزبان جمع كثيرى از شيعيان و ارادتمندان اميرالمؤمنين 

على j بود.

جشنواره ى ساالنه ى غدير در کربالى معلى
هيئت بيت العباس كربالى معلى نيز به مناسبت فرارسيدن عيد غدير خم، 
جشنواره ى ساالنه ى خود را در حسينيه ى فاطمة الزهرا h واقع در خيابان 

قبله ى حضرت سيدالشهدا j برگزار كرد.
اين جشنواره با تالوت آياتى از قرآن كريم آغاز شد، و سپس خطيب 
حسينى، حجت االسالم شيخ عبدالرضا معاش با موضوع غدير خم سخنانى 

ايراد كرد و سپس با مراسم شعرخوانى و مديحه سرايى به پايان رسيد.

عيداهلل اکبر غدير خم در دفتر کربالى معلى
به همين مناسبت دفتر مرجع عاليقدر در كربالى معلى ميزبان شمارى 
از شخصيت ها، هيئت هاى نمايندگى، روحانيون و طالب علوم دينى و 
اعضاى كاروان زائران حسينى بود كه از سوى حجت االسالم سيد مهدى 

شيرازى مورد استقبال قرار گرفتند.

حسينيه بيت الزهرا h بانوان کرباليى
بزرگداشت مجالس عيداهلل االكبر غدير، ويژه  بانوان اين مجالس توسط 
 h جمعى از هيئات مذهبى بانوان قم در حسينيه مقدسه بيت الزهرا

برگزار شد.
در اين 10روز 10 فراز از خطبه غدير توسط بانوان سخنران مورد بحث و 

بررسى قرار گرفت.
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بيت آيت اهلل العظمى 
شيرازى K العالى 
در ماه هاى ذيقعده و 

ذيحجه غرق در
نور و سرور

بود.

در   K شيرازى  العظمى  اهلل  آيت  بيت 
ماه هاى ذيقعده و ذيحجه غرق در نور و سرور 

بود.
پايى  بر  به  مى توان  جلسات  اين  جمله  از 
مجالس جشن ايام ميالد سراسر نورحضرت 
على بن موسى الرضا j و حضرت فاطمه 
معصومه h، برگزارى دهه فرخنده غديريه و 
عيد سعيد قربان اشاره كرد كه در اين محافل 
جمع كثيرى از علما، فضال، طالب حوزه هاى 
علميه، شخصيت هاى فرهنگى و ديگر اقشار 
جامعه از ايران و كشورهاى مختلف در بيت 
مرجع عاليقدر در شهر مقدس قم حضور يافته 
و اعياد مذكوره را به محضر معظم له تبريك 

گفتند.
و  خوشامدگويى  ضمن  نيز  عاليقدر  مرجع 
تهنيت، سالمتى ميهمانان و عزت مسلمانان 

جهان را از خداى متعال خواستار شدند.
از  نيز   j امام محمد   باقر برپايى شهادت 
جمله برنامه هاى بيت فقاهت و مرجعيت بود 
كه با حضور انبوهى از ارادتمندان به ساحت 

مقدس آل اهلل برگزار شد.

همچنين طبق سنوات گذشته و بر پايه 
احياگر  بزرگ  بيت  الهى،  شعائر  تعظيم 
شعائر حسينى حضرت آيت اهلل العظمى 
شيرازى K در ماه هاى محرم و صفر 
سال 1433 هجرى قمرى نيز جلسات 

متعددى را برگزار كرد.
در اين محفل ماتم و عزا كه تنى چند 
از مراجع عظام شيعه و جمع كثيرى از 
علما و فضال و فرهيختگان و زائران حرم 
مطهر كريمه اهل بيت حضرت فاطمه 
نيز  جهان  نقاط  اقصى  از   h معصومه 
حضور بهم رساندند، سخنرانان محفل، 
طاها،  آل  المسلمين  و  اسالم  حجج 
رسولى اراكى، شرعى، تهرانى، محمودى، 
يگانه و فاضلى ... با ذكر مصيبت و مرثيه 
خوانى آل اهلل ايام بزرگترين عزاى جهان 
هستى را به محضر مبارك امام منتقم 
حضرت مهدى موعود ارواحنافداه تسليت 

و تعزيت عرض نمودند.
از اين جلسات مى توان به بر پايى عزاى 
سيد و ساالر شهيدان حضرت ابا عبداهلل 
الحسين j در دهه اول محرم، برپايى 
محفل عزاى شهادت امام سجاد j و 
شهادت امام مجتبى j، مراسم با شكوه 
و خيمه عزاى حضرت  اربعين حسينى 

جواد االئمه j اشاره كرد.
واقعه  تبيين  با  نيز،  محفل  سخنرانان 
جانسوز عاشورا و تفسير آيات متعددى كه 

K در بيت آيت اهلل العظمي شيرازي
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خداى متعال در شان امام حسين j نازل 
 b فرمودند و با تشريح روايات معصومين
در فضائل و مناقب سيد و ساالر شهيدان، 
سومين  از  امروز  جهان  گيرى  الگو  به 
با  و اصحاب   n جانشين رسول خدا
وفايشان تاكيد كردند و مردم را به تبعيت 
از فرمايشات و دغدغه هاى علما و مراجع 
عظيم الشان شيعه، خصوصاً حضرت آيت 
اهلل العظمى شيرازى K، در باب شعائر 
حسينى دعوت نمودند و با بررسى علت 
به  را  امام حسين j عزاداران  شهادت 
تفكر و تأمل در اين واقعه دعوت نمودند.

اين مجالس نورانى كه در دو نوبت صبح 
و عصر براى عزاداران فارسى زبان و عرب 
ميهمان هاى  شاهد  مى شد،  برگزار  زبان 
متعدد از شهر ها و كشورهاى مختلف بود 
كه براى عرض تسليت و تعزيت به محضر 

مبارك مرجعيت شيعه نائل مى شدند.
 ،n برپايى شهادت جانگداز پيامبر اكرم
امام  و  روايتى(  )به   j امام حسن مجتبى
جمله  از  نيز   c الرضا  موسى  بن  على 
بود  مرجعيت  و  فقاهت  بيت  برنامه هاى 
ارادتمندان به ساحت  انبوه  با حضور  كه 
 b مقدس اهل بيت عصمت و طهارت

برگزار شد.
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بمناسبت ماه عزا و ماتم آل اهلل و ماه محرم، مجالس سوگوارى 
سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين j در سرتا 

سر جهان برپا شد. 
از جمله اين محافل مى توان به مجالس حسينيه ها و مراكز 
حسينى  شعائر  احياگر  بزرگ  دفتر  اشراف  تحت  فرهنگى 
حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K در اقصى نقاط جهان 
اشاره داشت كه با هدف جهانى سازى شعائر حسينى برپا شده 

است.

گزارش تصویري برپایي خيمه هاي عزاي سيد الشهدا j در سرتاسر جهان

آلمان

شيراز

دانمارك

كاشان لندن

آمريكا

بلژيك
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مشهد مقدس

لبنان

يزد

كويت

كربال معلياهواز

تهران

استراليا

سوئيس

اصفهان
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به مناسبت فرارسيدن ماه محرم سال جارى )1433ق( حجت االسالم شيخ 
جالل معاش به نمايندگى از سوى دفتر آيت اهلل العظمى شيرازى K در 
چارچوب سفر تبليغى ساالنه ى خود به اروپا، از شمارى از هيئت هاى مذهبى و 

مؤسسه هاى حسينى و نيز با مسلمانان مهاجِر ساكن اروپا ديدار كرد.
در اين بازديدها كه به منظور ايجاد ارتباط مستمر و فعال ميان نهاد مرجعيت 
دينى و مهاجران ساكن كشورهاى غربى صورت گرفت، حجت االسالم معاش 
رهنمودهاى مرجع عاليقدر را مبنى بر اهميِت توجه و عمل به ارزش هاى دينى 
و اخالقى نزد نسل جديد پرورش يافته در اروپا و نيز ضرورت ايجاد عقيده ى 
سالِم استوارشده بر اساس سيره ى اهل بيت b در آنان به فعاالن فرهنگى 

آن ديار ابالغ كرد.
وى همچنين بر ضرورت احياى تمامى صورت  هاى شعائر مقدس حسينى و 
نشر نمادهاى قضيه ى حضرت سيدالشهدا j و فرهنگ اهل بيت عصمت و 

طهارت b تأكيد كرد.
گزارش کوتاهى از سفر نماينده دفتر آيت اهلل العظمى شيرازى 

K به کشورهاى سوئد، آلمان، بلژيك، فرانسه و هلند 

سوئد: حجت االسالم معاش در سفرش به اين كشور از حسينيه ى امام 
سجاد j )كردهاى ِفيلى در استكهلم پايتخت سوئد( ديدار كرد و تحت عنوان 

»عاشوراى امام حسين j، امتداد غدير« سخنانى ايراد كرد.
سپس در حسينيه ى امام حسن مجتبى j حضور يافت و خطبه هاى نماز 
جمعه را ايراد و طى آن از چگونگى »برگزارى عاشوراى حسينى در غرب« 

سخن گفت.

آلمان: وى به دعوت هيئت شيعيان على j مستقر در اسِن آلمان ده شب 
اول ماه محرم را منبر رفت. انبوه مهاجران مسلمان از كشورهاى: لبنان، عراق، 

تركيه و ايران در اين مراسم شركت داشتند.
ايشان همچنين در راهپيمايى عاشورايى عزاداران حسينى در اين شهر شركت 

كرد. 
از ديگر سو بنا به دعوت هيئت ام البنين h شام غريبان حسينى را در اين 
حسينيه برگزار كرد و همچنين در مركز اسالمىـ  فرهنگى الغديِر لبنانى هاى 
مقيم شهر منشن گالدباخ آلمان تحت عنوان »ما كجاى عاشورا قرار داريم؟« 

سخنرانى كرده و به پرسش هاى مطرح شده از سوى حاضران پاسخ داد.
حسينيه ى عباس بن شبيب )يكى از شهداى عاشورا سال 61( شهر كلن آلمان 
ديگر ميزبان ايشان بود. او با اعضاى اين حسينيه ديدار كرد و مشكالت پيش 

روى هيئت هاى حسينى در آلمان محور گفتگو قرار گرفت.

كشور آلمان
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با هيئت  و  انتوربين شد  وارد شهر  او  بلژيك: 
و  كرد  ديدار   h الزهراء  حسينيه ى  مديره ى 

خريدن محل جديد حسينيه را گرامى داشت.
او همچنين از مركز الغرِى برادران مغربى در شهر 

يادشده ديدار و در برنامه هاى آنان شركت كرد.
آن گاه عازم بروكسل پايتخت بلژيك شد و از 
حسينيه ى امام حسن j عراقىهاى ساكن آنجا 

ديدار و سخنرانى كرد. 

حجت  كشور  اين  به  سفر  در  وى  فرانسه: 
االسالم شيخ عبدالرحمان حائرى، دبيركل مجمع 

علماى دينى در لندن را با خود همراه داشت.
وى در آن جا با نماينده مسلمانان مهاجر الجزايرى 
كه آمارشان به پنج ميليون تن مى رسد و سخت 

تشنه ى انديشه ى حسينى هستند، ديدار كرد.
رفت  لبنانى ها  الغدير  فرهنگى  مركز  به  سپس 
و با هيئت مديره ى آن ديدار كرد. در اين ديدار 
به  پاريس  واحد  مركِز  فعاليت هاى  مهم ترين 
شيرازى  العظمى  اهلل  آيت  دفتر  نماينده  اطالع 

رسيد.
ديدار از انـجـمن فـرهنـگى آيـت اهلل الـعـظمى 
خوئى u ديگر برنامه ى اين سفر بود و ايشان با 
حجت االسالم شيخ اسماعيل خليق و فرزندش 
شيخ محسن خليق ديدار كرد و بنا به درخواست 
شيخ محسن خليق براى حاضران در مجمع كه از 

مليت هاى گوناگون بودند سخنرانى كرد.

هلند: حجت االسالم معاش در سفر به اين كشور 
با تنى چند از علما و مسئوالن مراكز اسالمى آن 
 h سامان ديدار كرد و از سوى حسينيه ى الزهراء
شهر اوتريخت براى حضور در مجلس حضرت 

سيدالشهدا j دعوت شد.
گفتنى است كه حجت االسالم شيخ جالل معاش، 
مراتب سالم آيت اهلل العظمى شيرازى K را به 
مؤمنان و مسلمانان آن سامان ابالغ كرد كه با 
قدردانى آنان از توجه آن مرجع بزرگ اسالم به 

مسلمانان مهاجر ساكن اروپا رو به رو شد.

كشور بلژیک

كشور سوئد
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دفتر آيت اهلل العظمى شيرازى K در شهر مقدس قم به 
منظور تشويق و تكريم شعائر حسينى، طبق سنوات گذشته، 
اقدام به اهداى مبالغى به هيئت ها و دستجات عزادار و بيش 
از هزار حسينيه و مسجد در شهرهاى مختلف ايران از جمله 

قم، تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، يزد و كاشان نمود. 
و همچنين در چارچوب فعاليت هاى تبليغى ـ فرهنگى و 
فراگير شدن نشانه هاى ماه عزاى سيد و ساالر شهيدان و 
شعائر حسينى، اقدام به توزيع هزاران كتاب و لوح فشرده با 
موضوع عاشورا و سيره ى امام حسين j و توزيع المپ هاى 
قرمز، پرچم و پارچه نوشته هاى سياه، اين توليدات فرهنگى 
در بين حسينيه ها، منازل و دسته هاى عزادار، مراكز تجارى، 
بازار و خصوصاً در اطراف حرم مطهر كريمه ى اهل بيت 
حضرت فاطمه معصومه h توزيع و در خيابان هاى اصلى 

شهر نصب شد.

كه  باشكوه  مراسم  دو  اين  در  كنندگان  و شركت  عزاداران 
محرم  يازدهم  و  دهم  )شب   1390 آذرماه   15 14و  شامگاه  در 
الحرام 1433ق( برگزار شد، ابتدا براى عرض تسليت به ساحت 
مقدسه ى كريمه ى اهل بيت حضرت فاطمه معصومه h، به 
حرم مطهر آن حضرت مشرف شده در آنجا به سوگوارى و 
عزادارى پرداختند و سپس در بيت مرجع عاليقدر حضرت آيت 
اهلل العظمى شيرازى K حضور يافتند و مورد استقبال حجت 
االسالم و المسلمين حاج سيد حسين شيرازى و اعضاى دفتر 

قرار گرفتند و به عزادارى و سوگوارى پرداختند.

عزاي مشق و شام غریبان حسيني در قم مقدس

دفتر آيت اهلل العظمي شيرازي

بيت آيت اهلل العظمي شيرازي

بيت آيت اهلل العظمي شيرازي

h حرم حضرت فاطمه معصومه
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 ،b به منظور بزرگداشت مقام واالى قمر بنى هاشم اباالفضل العباس، حضرت على اكبر، حضرت على اصغر و حضرت قاسم بن الحسن
جوانان در شهر مقدس قم گوشه اى از حماسه آفرينى ها و مظلوميت هاى اهل بيت عصمت و طهارت b را به تصوير كشيدند. 

عزاداران و سوگواران حسينى ابتدا براى عرض تسليت به ساحت مقدسه ى كريمه ى اهل بيت حضرت فاطمه معصومه h، در حرم 
مطهر آن حضرت به سوگوارى و عزادارى پرداختند و پس از آن در بيت مرجع عاليقدر حاضر شده و مورد استقبال حجت االسالم 

والمسلمين حاج سيد حسين شيرازى و اعضاى دفتر قرار گرفتند.

با فرا رسيدن سالروز شهادت رسول ختمى مرتبت، پيامبر 
معمول  طبق  و   n مصطفى  محمد  حضرت  رحمت 
سال هاى گذشته كرباليى هاى مقيم شهرهاى ايران اين روز 

جانسوز را در شهر مقدس قم به سوگوارى نشستند.
محمد  االنبياء  خاتم  حضرت  جانگداز  شهادت  شب  در 
مصطفى n )1390/11/1( هيئت هاى كرباليى هاى مقيم: 
تهران، اصفهان، كاشان، مشهد، اراك، يزد، اهواز، بوشهر، 
خرمشهر، اسالمشهر، ورامين، قرچك و جز آن در مسجد 
امام زين العابدين j شهر مقدس قم گرد آمده و در جوار 
 h معصومه  فاطمه ى  حضرت  بيت  اهل  كريمه ى  حرم 
مراسم سوگوارى حضرت رسول اكرم n را برگزار كردند.

اين مراسم پس از نماز جماعت مغرب و عشا و با زيارت 

پرفيض عاشورا آغاز شد و پس از سخنرانى، عزاداران به سينه 
زنى پرداختند و چند تن از مداحان اهل بيت b در سوگ شهادت 

رسول گرامى اسالم نوحه سرايى كردند.
شايان توجه است كه در صبحگاه 28 ماه صفر روز شهادت رسول 
اكرم n هيئت كرباليى هاى مقيم قم از حسينيه دارالحسن 
j سوگوارانه به سوى حرم مطهر كريمه ى اهل بيت حضرت 
فاطمه ى معصومه h روانه شدند و در صحن مطهر به نوحه 
سرايى و سينه زنى در سوگ رسول خدا n پرداخته، بدين 
ترتيب مراتب تسليت و تعزيت خود را به ساحت مقدس حضرت 
بقيت اهلل االعظم آقا امام زمان f تقديم نمودند و سپس در بيت 
مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K حضور 
يافتند و مورد استقبال اعضاى دفتر قرار گرفته و به عزادارى و 

سوگوارى پرداختند.

مراسم نمادین بزرگداشت مقام واالی حضرت اباالفضل،
b حضرت علی اكبر، حضرت علی اصغر و حضرت قاسم

بيت آيت اهلل العظمي شيرازي

مسجد امام زين العابدين jنمايشگاه عرضه آثار مرجع عاليقدر

بيت آيت اهلل العظمي شيرازي
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K بيت آيت اهلل العظمي شيرازي
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مؤسسه فرهنگى رسول اكرم n، مركز نشر آثار و انديشه هاى آيت اهلل العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى K، امسال نيز 
چون سال هاى گذشته حضورى فعال در نمايشگاه هاى بين المللى كتاب جهان اسالم، از جمله نمايشگاه كتاب تبريز و كرمان داشت 

و محصوالت فرهنگى  خود  را در اختيار اقشار مختلف جامعه قرار داد.

کتاب شام غربت دين
كتاب شام غربت دين، اثرى است گردآورى شده از مجموعه بيانات و سخنان بزرگ احياگر شعائر حسينى، 
حضرت آيت اهلل العظمى شيرازى K و كلمات قصار و مجموعه اى از حكايات كه با نظم خاصى تدوين 

و تنظيم و به زيور طبع آراسته شده است.
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رسانه و حمايت، دو پشتوانه شعائر حسينى
كتاب رسانه و حمايت، دو پشتوانه شعائر حسينى، اثرى است گردآورى شده از بيانات مهم آيت 
اهلل العظمى شيرازى K در شام غريبان 1433 كه با نظم خاص و موضوع بندى قابل توجهى 
تدوين و تنظيم و توسط مؤسسه فرهنگى رسول اكرم n و مؤسسه فرهنگى اهل بيت عصمت 

و طهارت b تهران به زيور طبع آراسته شده است.
در اين كتاب مى خوانيم:

ـ عظمت مصيبت سيد الشهدا j؛
ـ تأثير شهقه و ناله حضرت زهرا h بر كل جهان آفرينش؛

ـ عاشورا در زمان ظهور؛
ـ توصيه به بر پا كنندگان شعائر حسينى؛
ـ عاقبت شكنجه گران عزاداران حسينى؛

ـ جهانى نمودن شعائر حسينى و ... .

گزارش هاى رسيده از نمايشگاه تبريز و كرمان حاكى اين مطلب است كه مجموعه آثار عرضه شده مورد استقبال اقشار مختلف جامعه 
به ويژه جوانان، حوزويان و دانشگاهيان قرار گرفته است.

شايان ذكر است كه آثارى نيز از آيت اهلل العظمى حاج سيد محّمد حسينى شيرازى u در معرض نمايش قرار گرفت كه موجبات 
تحسين بازديد كنندگان را در بر داشت.
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دفتر آيت اهلل العظمى شيرازى K در كربالى 
معلى ميزبان شخصيت هاى عراقى و ميهمانانى 

از خارج كشور بود.
حجت االسالم والمسلمين شيخ عبد المهدى 
كرباليى، دبير كل امور بارگاه ملكوتى حضرت 
سيدالشهدا j و هيئت همراه از جمله ميهمانان 

دفتر مرجع عاليقدر بودند.
در اين ديدار بر ارائه ى خدمات متنوع به زائران 
حسينى كه با قداست آن بارگاه مطهر متناسب 

باشد تأكيد شد.
صافى  احمد   سيد   والمسلمين  االسالم  حجت 
ابوالفضل  قدس حضرت  بارگاه  امور  كل  دبير 
ميهمانان  ديگر  همراه  هيئت  و   j العباس 
دفتر كربالى معلى بودند. در اين ديدار، آخرين 
رويدادهاى جهان اسالم و عراق مورد بحث و 

گفتگو قرار گرفت.
همچنين آيت اهلل سيد مرتضى قزوينى، حجت 
االسالم شيخ نديم طائى، حجت االسالم شيخ 
محمد تقى ذاكرى، رئيس دفتر مرجع عاليقدر 
در نجف اشرف، حجت االسالم شيخ عبدالرضا 
معاش و خطيب توانا حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمد باقر فالى در دفتر كربال حضور يافتند 
و درباره ى اوضاع جارى و بحران هاى پياپى در 
عراق تبادل نظر كردند. نقش مجالس حسينى 
در اصالح مجامع، محور اجتماعى و نيز همراهى 
محور  ديگر  آن  با  مردمى  پايگاه  همسويى  و 

گفتگوى اين ميهمانان بود.
عراق  خارج  و  داخل  از  هيئت هايى  همچنين 
مسائل  يافته،  حضور  عاليقدر  مرجع  دفتر  در 
از  كردند.  مطرح  را  دينى  اجتماعى،  فرهنگى، 
جمله ى اين ميهمانان، جمعى از علما و طالب 
حوزه ى نجف اشرف، بصره، ناصريه و پاكستان، 
ماداگاسكار، سنگال، غنا، ساحل عاج و منطقه 
شرقيه ى عربستان بودند كه ديدگاه هاى خود را 
در مسائل فرهنگى، اجتماعى، دينى و سياسى 

مطرح كردند.
همچنين هيئتى به نمايندگى مؤسسه ى امامين 
كاظمين c براى سرپرستى مساجد و حمايت 
از ائمه جماعات از شهر مقدس كاظمين و هيئت 
نمايندگى جمعيت امامان بقيع b از شهر عماره 
از سوى  از دفتر مرجع عاليقدر ديدار كردند و 
حجت االسالم سيد مهدي شيرازي و حجت 
مورد  اسدى  ناصر  شيخ  والمسلمين  االسالم 

استقبال قرار گرفتند. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
نجاة  وسفينة  هدًى  مصباح  الحسين  ان 
شبكه جهاني امام حسين 2 به زبان عربي ، 
با رويكرد نشر معارف شيعي وتعظيم شعائر 

حسيني شروع به فعاليت نموده است.
شبكه امام حسين 1 كه بيش از چهار سال 
از زمان راه اندازى و افتتاح آن  مى گذرد ، 
فعاليت خود را در شب عيداهلل االكبر غدير 
سال 1429 هجري قمري به زبان فارسي و با 
شعار حسينيه اي فراتر از كهكشان بر دو قمر 
هاتبرد وگالكسي آغاز نموده است و بفضل 

خاصه ى  توجهات  و  متعال  خداى  عنايات  با 
حضرت بقيت اهلل االعظم امام زمان ارواحنافداه 
العظمى  اهلل  آيت  راهنمايى هاى  و  ارشادات  و 
ماهواره اى  تلويزيون  شبكه ى   ،K شيرازى 
»انوار الحسين« در روز هفدهم ماه محرم الحرام 
کار  به  آغاز   1390/9/22 با  مصادف  1433ق 

کرد.
اين شبكه که برنامه هاى خود را کامال به زبان  
و  هاتبرد  ماهواره  در  مى دهد،  ارائه  انگليسى 
گالكسى قرار دارد و مدتى پس از آغاز به کار به 

مرحله ى پخش برنامه خواهد رسيد.
جـهـانى  شـبـكـه ى  تـأسيـس  پـيـام  در 
انـوارالحسين j آمده است: تأسيس اين کانال 
حضرت  خواهى  يارى  به  پاسخ  در  ماهواره اى 
سيدالشـهدا j بوده است، آن جا که فرمودند: 
»هل من ناصر ينصرني؟ آيا ياريگرى هست که 

يارى ام کند؟«.
از  دفاع  راه  در  تالش  منظور  به  و  رو  اين  از 
مظلوميت اين امام همام و سر نهادن به سخن 
خود  بزرگوار  جّد  به  خطاب  که   f زمان  امام 
فرمودند: اگر به هنگام استغاثه و يارى خواهى تو 
نبودم، اما قلب، شنوايى و بينايى ام تو را اجابت 
وظيفه ى  تا  شد  تأسيس  شبكه  اين  مى کند« 
شرعى خود را در قبال جامعه ى غربى تشنه ى 
فرهنگ حسينى هرچند اندك به انجام رسانيم، 
و  العالمين  رب  حضرت  پيشگاه  در  که  باشد 

شمار  در   b بيت  اهل 
نـگيريم  قـرار  کسـانى 
مقـام  از  دفاع  در  که 
راه  و   j سيـدالشـهدا 

او کوتاهى کرده اند.
در اين جا بايد از رهنمودهاى مرجع عاليقدر حضرت آيـت اهلل 
 K الــعـظـمى حـاج سيـد صـادق حـسيـنـى شيـرازى
قدردانى کنيم، چراکه ايشان، مؤسسان اين کانال تلويزيونى 
را با رهنمودهاى خود تشويق کرده و فرمودند: شايسته است 
تأسيس شبكه اى  کار  به  گماشته دست  مؤمنان، همت  که 
اين  از  تا  j شوند  امام حسين  نام حضرت  به  ماهواره اى 
طريق آن حضرت و شعائر مقدس حسينى به سراسر گيتى 

به زبان هاي زنده دنيا رسانيده شود.

 19 Galaxy
 20 Transponder

 12060 :Frequency
 Polarity: Horizontal

 22000 :Symbol Rate
 4/3 :FEC

 Hot Bird
 6 Transponder

 11317 :Frequency
 Polarity: Vertical

 27500 :Symbol Rate
 4/3 :FEC

»j آغاز به كار شبکه ی ماهواره ای»انوار الحسين

دومين شبکه جهاني امام حسين j به زبان 
عربي به زودي راه اندازي مي شود.

قناة االمام الحسني  j  الفضائية العربية 2

االعظم  اهلل  بقيت  حضرت  توجهات  و  خدا 
بزرگ  تاكيدات  و  ارواحنافداه  موعود  مهدى 
مرجع جهان تشيع حضرت آيت اهلل العظمى 
حاج سيد صادق حسينى شيرازى K مبنى 
و  شيعى  ماهواره اى  شبكه هاى  گسترش  بر 
جهانى نمودن فرهنگ اهل بيت عصمت و 
امام حسين  اكنون شبكه  طهارت j، هم 
2  نيز به زبان عربى و با شعار شبكه جوان 
شيعه ، در شب غدير ثانى ـ 9 ربيع االول ـ 
1433 هجرى قمرى شروع به فعاليت نمود 

كه  به زودي برنامه هاي شبكه امام حسين 2 
همزمان با ايام فاطميه سال جاري در سراسر 
ماهواره اي  از طريق قمرهاي  و  كره زمين 

مختلف و به زبان عربي قابل رؤيت ميباشد.
دفتر مركزي شبكه جهاني امام حسين 2 در 
شهر كربالى معلى مي باشد و در شهرهاى 

مختلف جهان نيز شعبه هاى متعددى دارد. 
فعال ترين دفاتر شبكه ماهواره اى امام حسين 
2 پس از شهر كربال ، در لبنان، آلمان، آمريكا 

و ايران مى باشد.

 Victoria RD  8924 شبكه:  مرکزى  دفتر  آدرس 
 22151 Springfield VA

 Springfield 2244 P.O.BOX :آدرس نامه نگارى با شبكه
 22152 VA

www.alhussaintv.tv :سايت رسمى شبكه
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 K دفتر آيـت اهلل العظـمى شيـرازى
در كربالى معلى مراتب قدردانى مرجع 
عاليقدر از زائران حسينى كه در مراسم 
حضور  كربال  در  حضرت  آن  اربعين 
يافته بودند را در قالب بيانيه اى به شرح 

زير منتشر كرد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

رسـول اكـرم n فـرمـودند: »إن لقتل 
الحسين حرارة في قلوب المؤمنين ال 
و  داغ  حسين  شدن  كشته  أبداً؛  تبرد 
سوزى بر دل مؤمنان مى نهد كه هرگز 

سردى نخواهد گرفت«.
زائـران گـرامى و سـوگواران و االمقـام 
و  زيـارت   j سيـدالشـهدا  حضرت 
خداى  درگاه  مقبول  تان  عـزادارى 
اهل  خاّصه ى  عنايت  مورد  و  منان 
بيت b باشد. بدانيد رنج و زحمتى كه 

ويژه حضرت  به   ،b بيت  اهل  راه  در 
و  كرده  بر خود هموار   j سيدالشهدا 
كربال  در  فراوان،  خطرهاى  وجود  با 
شكوه  با  را  اربعين  تا  ايد  يافته  حضور 
رضايت  مورد  كنيد  برگزار  العاده  فوق 
اهل بيت b خصوصًا امام زمان f و 

مشمول دعاى آن پاكان است.
مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل العظمى 
 K حاج سيد صادق حسينـى شيرازى
و  سوگوارى  به  نگرش  همين  با  نيز 
زيارت، سوگـواران و زائـران  حـضـرت  
سيـد الشـهدا j و يـاران فداكارش از 
يكايك زائران و خدمتگزاران به زائران 
در  و  عراق  سراسر  در  بزرگ  امام  آن 
مسيرهاى منتهى به كربالى حسينى، 
كه  نهادهايى  عزادارى،  هيئت هاى 
مسئـول و مشغـول تأمـيـن امـنـيـت 

شبكه هاى  تمام  از  نيز  و  بودند  زائران 
ماهواره اى كه مراسم اربعين را از آغاز 
تا پايان گزارش كردند قدردانى و تشكر 
دعا  شان  روزافزون  موفقيت  براى  و 

نمودند.
دعا  مراتب  ابالغ  عاليقدر  مرجع  دفتر 
تمام  و  زائران  به  له  معظم  قدردانى  و 
حضرت  مقدس  دستگاه  به  خادمان 
سيدالشهدا j را وظيفه ى خود مى داند 
و به نوبه ى خود قبولى اعمال و زيارت و 
سوگوارى همه ى زائران و خدمتگزاران 
و حضور  زائران  و   j امام حسين  به 
در  حضرت  آن  مشتاقان  ساله ى  همه 
نهضت  اصول  شدن  فراگير  و  كربال 
و  عراق  سراسر  در  حسينى  مبارك 

جهان را از خداى متعال مسئلت دارد.
23 صفر الخير 1433 ـ 1390/10/27

دفترحضرت آيت اهلل العظمى
شيرازى K كربالى معلى

قدرداني و تشکر مرجع عاليقدر از شركت  
كنندگان در مراسم اربعين حسيني
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پس از حدود نه ماه مقاومت مردم ليبى بر ضد حاكمى كه طى 42 سال حكومت ظالمانه بر ضد ملتش، سرانجام 
مقاومت ملت ثمر داد و ديكتاتور به سزاى دنيايى اعمال ننگين خود رسيد و ملتى با مرگش شادمان گرديد و 
ديگر بار روى آزادى را ديد. به همين مناسبت بنياد جهانى آيت اهلل العظمى شيرازى در پيامى ثمره اين بيدارى 
 b اسالمى را به ملت ليبى تبريك گفت و مردم ليبى را به تبعيت از الگو گيرى از رسول خدا و ائمه اطهار

فراخواند.در بخشى از اين بيانيه آمده است : 
بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت اهلل العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى K به كّرات يادآورى 

كرده اند كه سعادت ملتها  در گرو به كار بستن سيره ى رسول خدا n و امامان اهل بيت b است.

بنياد جهانی آیت اهلل العظمی شيرازی
سرنگونی دیکتاتور ليبی  را به ملت آزاده 

ليبی تبریک گفت

 K شيرازى  العظمى  اهلل  آيت  دفتر  تماس  پى  در 
العظمى  اهلل  آيت  جهانى  بنياد  با  قم  مقدس  در شهر 
غرق  حادثه ى  پيگيرى  بر  مبنى  آمريكا،  در  شيرازى 
شدن مهاجران عراقى، افغانى و ايرانى كه در راه سفر 
به استراليا بودند، كميته اى براى پيگيرى اين حادثه از 
العظمى شيرازى تشكيل  آيت اهلل  بنياد جهانى  سوى 
در  ربط  ذى  مسئوالن  با  و  بررسى  را  موضوع  تا  شد 

اندونزى و استراليا گفتگو كنند.
به همين منظور با سفيران دو كشور و نيز با وزير كشور 
ابهاماِت  تماس  اين  در  و  شد  برقرار  تماس  استراليا 

موجود در حادثه مورد گفتگو و بحث قرار گرفت.
ائتالف  كننده ى  هماهنگ  با  زمينه  اين  در  همچنين 

پيگيری حادثه غرق 
شدن مهاجران

حضرت  جهانی  بنياد  سوی  از 
آیت اهلل العظمی شيرازی

نيز  نجات  تيم  افراد  از  شمارى  و  پناهندگان  كاربران 
تماس هايى برقرارشد.

و شخصيت هاى  نهادها  و  سازمان ها  با  رايزنى  كميته،  اين 
را  بشرى  حقوق  سازمان هاى  و  پناهندگان  امور  با  مرتبط 

همچنان دنبال مى كند.
العظمى  اهلل  آيت  جهانى  بنياد  در  شده  تشكيل  كميته ى 
همت  وجهه ى  را  يافتگان  نجات  وضعيت  بررسى  شيرازى 
و  سالمت  از  اطمينان  حصول  منظور  به  و  داده  قرار  خود 
يافتگان(  )نجات  آنها  از  تن  چند  با  آنان  بهداشتى  شرايط 

تماس گرفت.
گفتنى است كه از مجموع 380 تن زن و مرد و كودِك سوار 
بر كشتى حادثه ديده سيصد تن غرق شدند و جان سپردند.
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بيانيه دفتر كربالي معلی و افغانستان به مناسبت شهادت جمع كثيری 
از عزاداران حسيني در روز عاشورا و ایام اربعين

عزاداران  از  كثيرى  جمع  رسيدن  شهادت  به  پى  در 
حضرت اباعبداهلل الحسين g دركابل و مزارشريف، دفتر 
افغانستان  در   K العظمى شيرازى  اهلل  آيت  حضرت 
اسفناك را  فاجعه  اين  بيانيه اى صريح و محكم  ضمن 

محكوم كرد.
در بخشى از اين بيانيه آمده است:

حضرت  مخلص  عزادارن  از  كثيرى  جمعى  شهادت 
و  حسينى  عاشوراى  روز  در   g الحسين  اباعبداهلل 
درحين عزادارى براى پاره تن رسول خدا n، در كابل 
ومزارشريف گرچه نه اول اين قصه مظلوميت درد ناك 
عاشقان و ارادتمندان اهلبيت پيامبراست. ونه آخر آن، 
نما  مسلمان  عده اى  وشوم  پليد  نيات  دهنده  نشان  اما 
است كه قلب امت اسالم را نشانه رفته اند: يِريُدوَن أَْن 
َولَْو  إاِلَّ أَْن يتِمَّ نُوَرهُ   ُ بَِأْفَواِهِهْم َويْأبَى اهللَّ  ِ يْطِفئُوا نُوَر اهللَّ

َكِرَه الَْكافُِروَن)التوبة/32(. يزيديان زمان بدانند با اين كشتن ها 
عزادارى  نه  و  مى شوند  خسته  ازشهادت  اسالم  امت  نه 
سيدالشهدا كم رنگ خواهد شد بلكه همان گونه كه شاهد 
هستيم هر روز ارادتمندان به ساحت مقدس اهلبيت عصمت 
رسول خدا n عشق شان به آقا و موالى شـان حسيـن 

بن على بـن ابـى طالب b بيشتراز پيش شده اس ت.
* همچنين در پى انفجارهاى ايام اربعين حسينى در عراق 
اربعين  زائران  از  تن  دهها  رسيدن  شهادت  به  منجر  كه 
متعدد عراق شد، دفتر حضرت آيت  مناطق  حسينى در 
بيانيه اى،  با  معلى  كربالى  در   K العظمىشيرازى  اهلل 
جنايات وهابيون بى منطق و خونخوار را محكوم كرد و 
ضمن همدردى با بازماندگان و مجروحان اين جنايات، 
خواستار برقرارى امنيت همه جانبه زائران حسينى از سوى 

دستگاه هاى امنيتى عراق شد.



63

 shia rights watch نامه بنياد جهانی
به دبيركل سازمان ملل متحد

حضرت  االمر  حسب  كه   shia rights watch جهانى  بنياد 
آيت اهلل العظمى شيرازى K بر پايه دفاع از حقوق شيعيان جهان 
تأسيس شده است، طى نامه اى به آقاى بان كى مون، دبيركل سازمان 

ملل متحد، نسبت به منويات حاكمان
بحرين ابراز ترديد كرد و محتواى گزارش اخير را مورد انتقاد قرار داد 

و از اين سازمان خواست تا بر اجراى آن نظارت كند.
متن اين نامه به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

آقاى بان كى مون، دبيركل سازمان ملل متحد
پس از درود، بنياد جهانى shia rights watch با نگرانى فوق 
العاده، آنچه كه بر ملت مسلمان بحرين مى رود را دنبال مى كند، 
چه اين كه حاكميت بحرين همچنان رفتارى خشن و سخنى توأم 
با ارعاب با ملت دارد، رفتارى كه با تمام قوانين، عرف ها، بيانيه ها و 
ميثاق بين المللى، به ويژه مصوبه هاى سازمان ملل متحد در اين زمينه 

مغايرت و تعارض دارد.
گفتنى است كه على رغم گزارش كميته اى كه از سوى پادشاه بحرين 
مأمور شده بود تا پيامدهاى قيام مردمى و البته مسالمت آميز را بررسى 

كند، اما حكومت بحرين همچنان با پيامدهاى رويدادها به سختى 
برخورد مى كند.

اين بنياد اقدام كميته ى يادشده را به تهيه، تنظيم و ارائه ى گزارش 
ارج مى نهد، على رغم اين كه ايرادهايى بر متن گزارش دارد، اما 
با  نهاد و سازمان جهانى  بزرگترين  دبيركل  به عنوان  از جنابعالى 
اهداف ايجاد صلح و امنيت و آرامش در جهان، مى خواهد تا بر اجراى 
توصيه هاى ارائه شده در اين گزارش نظارت داشته باشيد، آنسان كه 
با ستمديدگان اين حوادث به انصاف رفتار شود و با نهادهاى دولتى 
كه در كشتن، شكنجه كردن و رواداشتن تبعيض مذهبى در حق ملت 

بحرين، همكارى داشته اند برخورد شود.
از  بخش  هيچ  به  بنياد  اين  كه  است  جهت  آن  از  پيشنهاد  اين 
مجموعه هاى دولتى براى نظارت بر اجراى مفاد گزارش كميته ى 
مذكور اطمينان ندارد، زيرا ملت هاى ما در اين زمينه، هيچ تجربه ى 

خوشى از كميته هاى دولتى و رسمى ندارند.
از اين كه با ما همكارى و نگرانى ما را درك مى كنيد سپاسگزاريم، 

پاينده باشيد.
2011/12/10 ميالدى

بنياد جهانى shia rights watchـ  واشنگتن

:shia rights watch افشاگری بنياد جهانی
شيعيان اهل بيت b در استان حمص 
سوریه در معرض قتل عام قرار دارند

بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل وانا اليه راجعون

در برهه ى زمانى اخير اوضاع در شهرهاى 
دليل  به  كه  حمص  شهر  ويژه  به  سوريه، 
وجود  و  بخش  و  روستا   54 حدود  داشتن 
آن  در  شيعيان  از  توجهى  قابل  جمعيت 
منطقه ، با آمار بيش از هشتاد هزار نفر از 
ديگر مناطق متمايز است. در چنين شرايطى 
گروه ها و مخالفان شيعيان موجود در حمص 
كه در قبايل، عشاير و كشاورزان منطقه و 
ديگر طبقات رخنه كرده اند، شيعيان موجود 
در شهرك ها و مناطق حاشيه اى اين شهر را 

هدف قرار داده اند. 
از جمله اقداماتى كه اين گروه ها در دو ماه ذى 
حجة الحرام 1432 و محرم الحرام 1433ق 
)آبان و آذر سال جارى( بر ضد شيعيان آن 

سامان انجام داده اند به شرح زير است: 
1. شيعيان ساكن حىُّ البياضه، وادى ايران، 

جورة العرايس و ديگر مناطق را از محل 
را  شيعيان  انبوه  و  كرده  اخراج  سكونتشان 

كشته يا ربوده اند. 
2. به روستاهاى كوچك شيعه نشين حمله 
برده و به منظور مجبوركردن ساكنان آن به 
ترك محل سكونتشان، برخى از روستاييان 

را شكنجه كرده، شمارى ديگر را كشته اند؛
3. به خانه هاى شيعيان شبيخون زده، اموال 
آنان را غارت و خانه هايشان را ويران كرده و 

به آتش كشيده اند؛
4. شيعيان ربوده شده و آن دسته از شيعيان 
شكلى  به  مى يافتند  خود  راه  سر  بر  كه  را 
ددمنشانه كشته و پيكرشان را مثله كرده اند؛ 

5. در مناطق مختلف شهر حمص، به ويژه 
در دو روستاى دير بعلبه و القصير، شمارى 
از زنان شيعه را ربوده، به آنان تجاوز كرده، 
و آنان را كشته و پيكرشان را قطعه قطعه 

كرده اند؛ 
6. در تــاريــخ 2011/12/10 مـيــالدى 
به  مسلح  چهارصد  حدود   )1390/9/19(
المكرميه حمله برده،  روستاى شيعه نشين 
و  خانه  ترك  به  را  خانواده  دوازده  از  بيش 

كاشانه شان وادار كرده اند؛ 
7. با سالح هاى سنگين، مانند آر پى جى و 
خمپاره كوى العباسيه و جز آن را مورد حمله 

قرار داده اند؛ 
خود  خانه هاى  از  خانوار  از 1200  بيش   .8

بيرون رانده شده اند؛ 
9. آقاى دكتر عماد سرور كه به مذهب تشيع 
گرويده بود و برادرش نويسنده ى كتاب نجات 

ابوطالب از سوى جريان سلفى ترور شدند؛
10. يك وهابى با هفت تيرى كه به همراه 
داشت پنج تن از دانشجويان دانشگاه دمشق 

را كشت.
بايد توجه داشت كه اوضاع امنيتى در استان 
حمص به شدت خطرناك است و بنابر آخرين 
آمارها بيش از پنجاه هزار مسلح در آن جا 
در  روزه  همه  استثنا  بدون  و  دارند  حضور 
اين منطقه افرادى از شيعيان كشته، ربوده 
و مفقود و خانواده هايى از خانه و كاشانه شان 

رانده مى شوند.
 shia rights watch بنياد جهانى
 واشنگتن
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ارزش هاي  به  وعالقمندان  دوستان  از  برخي 

نمودند كه  درخواست  بندة كمترين  اين  از  والئي 

دريافت هاي خودم را از حاالت و روحيات معنوي، 

مرجع  وكوشش هاي  وتالش ها  منش،  و  روش  و 

عاليقدر، حضرت آيت اهلل العظمي آقاي حاج سيد 

از  حمايت  زمينة  در   Kشيرازي حسيني  صادق 

b و حفظ و گسترش  البيت  مكتب مقدس اهل 

و  عاشورا  و  غدير  شعائر  باالخص  و  والئي  شعائر 

فاطميه بنويسم و شّمه اي از آن روحيات و حاالت 

دروني و اقدامات وتالش هاي بزرگ و بي دريغ و 

مورد  يافته،  تجلي  عمل  ميدان  در  كه  را  جهاني 
اشاره قراردهم.

وظـيـفـة  به  عـمـل  راستـاي  در  ايـنجـانـب، 

»اظهاردوستي نسبت به دوستان آل اهلل« و رعايت 

فرمايش رسول خدا nكه فرمودند:

بعدي  من سّره ان يجمع اهلل له الخير كلّه فليوال علياً 

وليوال و لّيه )امالي صدوق وبشارة المصطفي( و به اميد 

تحقق بشارت نبي اكرم n كه اعالم داشتند:

هذالحسين بن علي... انه لفي الجّنه و محّبيه في الجنه 

ومحّبي محّبيه في الجنه )عوالم العلوم بنقل از امالي 

فرصت  با  اولياءاهلل،  طّيبة  ارواح  از  استمداد  با  صدوق( 

كم و آگاهي هاي محدودي كه دارم به نكته هائي اشاره 

واجتهادي »شيرازي«  وعلمي  بزرگ  خاندان  مي نمايم. 

از دير زمان پرچمدار دفاع از حريم اسالم و مكتب اهل 

و  مرجعيت  و  إفتاء  منصب  احراز  با  و  بوده   b البيت 

زعامت ديني، درحوزه هاي علمية سامراء و نجف وكربال 

وقم و ... و با تاسيس پايگاه هاي ديني از قبيل )مدارس، 

سايت ها  اندازي  راه  و  كتابخانه ها  حسينيه ها،  مساجد، 

بزرگ احياگر شعائر الهی
از نگاه آیت اهلل مير سيد حجت موحد ابطحی

ازعلمای برجسته حوزه علميه  اصفهان
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دركشورهاي  و...(  مذهبي  ماهواره اي  شبكه هاي  و 

گوناگون و شهرهاي دور و نزديك، پرچم مكتب واليت 
و امامت را به اهتزاز درآورده اند.

اهلل  آيت  مرحوم  عاليقدر،  مرجع  مرجعيت  زمان  در 

 uشيرازي حسيني  محمد  سيد  حاج  آقاي  العظمي 

با تأسيس حسينيه ها و مسجدها و اعزام  آن بزرگمرد 

گوناگون  كشورهاي  در  فعال  و  دلسوخته  نمايندگان 

اروپائي و آسيائي وآفريقائي و آمريكا و كانادا و استراليا، 

پرچم اهل بيت b را برافراشتند و با بهره گيري از شعائر 

حسيني و مطرح كردن عاشورا وكربال و نهضت مقّدس 

ارزش هاي  جذب  را  زيادي  دل هاي   g سيدالشهدا 

اسالمي و مقدسات ديني و مكتب واليت اميرالمؤمنين 
علي g نمودند.

ادامة آن حركت جهاني ونوراني، حضرت آيت اهلل  در 

العظمي آقاي حاج سيد صادق حسيني شيرازي K با 

روش و منش جذاب و موثر  و با بهره گيري از اخالق و 

تواضع ويژه ، و با استفاده از تجليل و تكريم انسان هاي 

اليق و فعال و دلسوز و بهره گيري از توانمندي هاي 

آنان، و نيز با تكيه بر عشق و ايمان و طينت پاك و 

و  دلباخته،  و  اخالص  با  شيعيان  درونِي  پاكيزگي هاي 

باالخص جوانهاي پرشور و فداكار، در جاي جاي دنيا و 

در تمامي كشورها، و همچنين با بيان و تشريح محاسن 

مكتب نوراني و مقّدس اهل البيت b و نشان دادن آثار 

و بركات پيروي از هدايتها و نورافشانيهاي آنان، و نيز 

تأكيد بر شعائر قولي و عملي حسيني، و تكيه بر احياء 

و   b معصومين  ائمة  به  متعلق  جايگاههاي  و  روزها 

باالخص حضرت سيد الشهداء g، پرچم مكتب تشيع 

را دربسياري از نقاط جهان به اهتزاز در آوردند.

آري ! نگاهي به مراكز ديني و علمي تحت اشراف اين 

در  دقت  و   ، قارة جهان  پنج  در  عاليقدر  مرجع  بزرگ 

پاسخ هاي ايشان به استفتائاتي كه در زمينة شعائرديني 

شده،  انجام  گوناگون  مقاطع  در  حسيني(  )وباالخص 

منتشر  ايشان  زيرنظر  كه  و مجالتي  كتابها  بررسي  و 

انسان ها  با  ايشان  برخوردهاي  مالحظة  و  گرديده، 

وگروه هاي گوناگوني كه از شهرها و كشورهاي دور و 

نزديك به ديدار ايشان مي آيند، و تجليل و تكريم هاي 

ويژة ايشان از دلسوختگان و فداكاران در راه دين واهل 

اهل  »احياءامر  كه  مي دهد  نشان  خوبي  به   b بيت 

البيت b« و برافراشتن پرچم پر افتخار مكتب امامت 

و واليت، و تجلي و ظهور»شعائر حسيني« مقصد و 

مقصود اصلي زندگي و حيات طّيبه و مرجعيت ديني 
ايشان است.

بزرگان  و  علماء  با  معاشرت  در  بزرگمرد،  آن  روش 

دين و عموم مدّرسين و مؤلّفين و فضأل و طالب و 

 g اميرالمؤمنين علي ايمان و پيرو مكتب  با  مردم 

كه همراه با اخالق واخالص، و تكريم و تجليل، و 

صبر و بردباري، و متانت و درايت، وموقع شناسي و 

ترويج  راستاي  در  همه،  و  همه  مي باشد،  هدفداري 

منظور  به  )وباالخص حسيني(  والئي  و  الهي  شعائر 

جذب دلها به سوي مكتب مقدسي است كه :

h  اول شهيدة آن                          فاطمه زهرا

g  و مظلوم ترين مدافع آن         اميرالمؤمنين علي

g  و سّيد الّشهداي آن              ابي عبداهلل الحسين

  h و پرچمدار نهضت پيام رسانِي آن       زينب كبري

و مصلح جهانى آن      بقية اهلل االعظم  f مي باشد.

ومالقات هاي  گوناگون،  صحنه هاي  در  اينجانب، 

عاليقدر  مرجع  بزرگ  اين  با  وخصوصي،كه  عمومي 

اقدامات  با  ارتباط  در  ايشان،  محضر  در  و  داشته ام، 

عاشورا  و  غدير  زمينة  در  گوناگون،  برنامه هاي  و 

نيز  و  مهدوّيت،  وبحث  شعبان  نيمة  و  فاطميه  و 

بزرگداشت حضرت خديجه h و هر يك از بزرگان 

و مفاخر خاندان رسالت و امامت  b  مذاكره كرده ام، 

ادبي  و  انگيز،  شگفت  تواضعي  و  راسخ،  اخالصي 

و  دريغ،  بي  حمايتي  و  واال،  هّمتي  و  بخش،  الهام 

به  و  ام،  يافته  تاثيرگذار،  رهنمودهائي  نتيجه،  در 

اين نتيجه رسيده ام كه اگر: درقضية... حضرت سيد 

الشهداء، امام حسين  g  با  عنايتي ويژه و استثنائي، 

ايشان را مورد لطف خاص خود قرار داده اند، متقاباًل 

ايشان با علم و اجتهادشان، با قلم و بيانشان، باعزت 

تدبير و  با  با اخالق و رفتار جّذابشان،  اعتبارشان،  و 

پرچم  استقامتشان،  و  صبر  با  نورانيشان،  مديريت 

با  نداي  و  درآورده اند،  اهتزاز  به  را  حسيني  شعائر 

عظمت »الاله اال اهلل محّمٌد رسول اهلل  علي ولّي 
اهلل« را ترويج نموده اند كه:

»و من يعظم شعائر اهلل فانها من تقوي القلوب«
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 K تقریرات درس خارج خمس آیت اهلل العظمی شيرازی

بخش دوم

به قلم: آيت اهلل فدايي حسيني
ترجمه: على خنيفرزاده

در بخش پيشين از تقريرات درس خارج مرجع عاليقدر حضرت 
آيت اهلل العظمى حاج سيد صادق حسيني شيرازى K وعده 
داديم كه سخن را در باب مسأله خمس پى گيريم. ايشان در 
بحث پيشين پرسش هاى چندى درباره خمس مطرح كرده 

وپاسخگويى به آنها را به جلسه بعد وانهادند.
كه  ماند  ديگر  مقدماتى  مطلب  »يك  فرمودند:  ايشان 
پاسخگويى به برخى شبهاتى است كه در باب خمس مطرح 
كرده اند. از اين رو ابتدا پاسخ اين شبهات را مى دهيم وسپس 
به شرح گفتار صاحب عروه وبررسى بقيه مسائل مربوط به 

خمس خواهيم پرداخت ان شاء اهلل تعالي.

پرسش اول: چرا گفته مى شود خمس مهم تر از زكات 
است در حالى كه قرآن كريم فقط يك جا به موضوع خمس 
پرداخته ولى در مقابل، بارها وبارها از زكات سخن به ميان 

آورده است؟

پرسش دوم: چرا رسول اكرم n وهمچنين اهل بيت 
گرامى ايشان خمس نپرداختند. با اين كه در زيارت آنان گفته 
مى شود: »أشهد أنك قد أقمت الّصالة وآتيت الزكاة«؟ چرا 
در خصوص پرداخت خمس از سوى اين بزرگواران چيزى 

نقل نشده است؟

پرسش سوم: چرا غير از خمِس غنايم روايتى در دست 
نداريم كه نشان دهد رسول خدا n در زمان خود از كسى 
خمس گرفتند يا فرمان دادند غير از غنايم از كسى خمس 

گرفته شود؟
از سوى  وپرسش ها  شبهات  اين  كه  است  روشن  البته 
كسانى مطرح مى شود كه به روايات خمس مراجعه نكرده 

واز نزديك معارف دينى را مورد مطالعه قرار نداده اند.
پاسخ پرسش نخست را )مبنى بر اين كه چرا قرآن كريم 
فقط در يك جا به موضوع خمس پرداخته ولى از زكات 
بارها وبارها سخن گفته است( به دو صورت نقضى وحلى 

مى توان ارائه نمود:

پاسخ نقضى: قرآن كريم نام حضرت عيسى وحضرت 
موسيc را بارها تكرار كرده است در حالى كه از پيامبر 
خاتم n جز در سه يا چهار جاى قرآن كريم ياد نكرده 
است. از سوى ديگر نام حضرت مريم h نيز در چند جاى 
قرآن كريم آمده، ولى نام مبارك حضرت زهراh هرگز به 
صراحت نيامده است. اگر ذكر كردن نام كسى يا چيزى 
آن شخص  يا  چيز  آن  اهميت  مالك  كريم،  قرآن  در 
باشد، مى بايست نام مبارك رسول خاتم n بيشتر از 
ديگر پيامبران در قرآن كريم مى آمد؛ چراكه آن جناب 
بلندمرتبه تريِن پيامبران واشرف آنان است. به همين سان 
اگر يادكرد وعدم يادكرد نام كسى نشان دهنده اهميت 
 h يا بى اهميتى او مى بود، مى بايست نام حضرت زهرا
بيش از حضرت مريم h در قرآن مى آمد؛ زيرا رسول 
گرامى اسالم n در حق دخت گرامى خود فرمودند كه 
ايشان بانوى بانوان عالم از اولين وآخرين است، حال آن 
كه حضرت مريم تنها در زمان خود برتريِن بانوان بودند. 

اهميت خمس
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بنابراين، اين كه در قرآن از زكات فراوان سخن رفته ولى 
فقط در يك جاى آن از خمس يادشده نشان نمى دهد كه 

زكات از خمس مهم تر است.

پاسخ حلى: اصل يادكرد يا عدم يادكرد نام چيزى در قرآن 
كريم يا ميزان تكرار نام آن در مصحف شريف فقط تابع 
اهميت يا بى اهميتى آن چيز نيست، بلكه تابع مصالح بسيار 
وحكمت هاى بيشمارى است كه اهميت شىء فقط يكى از 
آنهاست. بنابراين اگر در قرآن نام چيزى تكرار شود نشان 
دهنده اهميت آن نيست وعكس اين معنا نيز صحيح است: 
يعنى اگر نام چيزى يا شخصى در قرآن نيامده هرگز بى 
اهميتى آن را ثابت نمى كند. براى مثال مى دانيم كه نماز 
عمود دين است واگر نماز بنده اى مقبول درگاه خدا شود 
ديگر چيزها نيز پذيرفته مى شود واگر مقبول درگاه حق تعالى 
نيفتد، ديگر اعمال وافعال آن شخص نيز مردود خواهد بود.

اما با وجود اين همه اهميت در نماز، قرآن كريم درباره تعداد 
ركعات نماز صبح يا ظهر وعصر وهمچنين مغرب وعشا 
سخن نگفته است. وانگهى اصل نماز صبحـ  كه فرشتگان 
روز ومالئكه شب به هنگام اقامه آن حضور مى يابند ـ به 
اجمال واختصار برگزار شده وقرآن در نگاهى گذرا، از اين 
فريضه مهم چنين ياد كرده است: »َوقُْرَءاَن الَْفْجِر إِنَّ قُْرَءاَن 
الَْفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا؛ )1( ونيز نماز صبح را ]برپاى دار[؛ زيرا 
نماز صبح همواره مقرون با حضور و شهادت فرشتگان است«.

اين مطلب نشان مى دهد كه قرآن كريم كتابى ويژه است 
وخداى متعال هنگام يادكرد اشيا واشخاص در آن، اسلوب 

خاصى را به كار برده است.
كوتاه سخن اين كه نه نام بردن از كسى يا چيزى در قرآن 
نشان از اهميت آن دارد ونه نام نبردن از آن نشان دهنده كم 
اهميتى آن است. همچنين تكرار وعدم تكرار نام كسى در 
قرآن هيچ چيزى را ثابت نمى كند. بنابراين، اين سؤال از 
بنياد بى اساس وبى جا است. چراكه مالك روشن ومنحصر 
به فردى براى پى بردن به اهميت يا بى اهميتِى چيزى در 

قرآن در دست نيست.

پاسخ پرسش دوم: )مبنى بر اين كه چرا روايتى در دست 
نداريم كه نشان دهد معصومين b خمس مى پرداخته اند با 
اين كه آنان زكات مى دادند واين مطلب بارها درباره ايشان 

نقل شده است(:
نخست آن که: قبول نداريم حضرات معصومين خمس 

مال  بذل  هرگونه  شامل  لغت  در  زكات  زيرا  نمى داده اند؛ 
وانفاق آن است، حتى اگر خمس باشد. بنابراين بعيد نيست 
كه تحت عنوان زكات خمس داده باشند ومنظور از زكات 

خمس بوده باشد.

 b دوم آن که: روايات نشان مى دهد كه حضرات معصومين
به امر خداى متعال مأمور بودند كه در مقابل دريافت سهمى 
كه خداى متعال به آنان اختصاص داده وسهم امام خوانده 
مى شود، نيازهاى مسلمانان سيد وغير سيد را برآورند واز 
سهم خود، آنان را بهره مند سازند، همچنان حق دارند مازاد 
از سهم ويژه سادات كه به سادات تعلق دارد در حساب خود 

وارد نمايند.

سوم آن که: آن بزرگواران مالى نزد خود باقى نمى گذاشتند 
تا خمس بدان تعلق گيرد. بلكه تمام مايملك خود را به 
نيازمندان صدقه مى دادند، يا در راه خدا وقف مى فرمودند به 
گونه اى كه حتى گاهى براى امرار معاش وبرآوردن نيازهاى 

ضرورى خود مجبور مى شدند قرض بگيرند.

 n چهارم آن که: آنان به امر خداى متعال وتعيين رسول خدا
بر مسلمانان واليت داشتند ومعصومين b در تفسير واليت 
فرموده اند: خداى متعال به آنان واليت داده به ازاى آن كه 
مال خود را به مسلمانان انفاق كنند ونيازهاى آنان را برآورده 
سازند. در حقيقت آنان واسطه اى براى دريافت وپرداخت 
وبذل مال به مسلمانان مى باشند، بدون آن كه چيزى از اين 

اموال را به خود اختصاص دهند.

پنجم آن که: آنان در زمانه دشوارى مى زيستند وتقيه بر 
آنان واجب بود. در آن روزگار حاكمان خودسر وستمگر از 
رسيدن خمس وديگر حقوق امامان معصوم b به دستشان 
 n جلوگيرى مى كردند وسادات وذريه گرامى رسول خدا
وكسانى را كه با سادات رابطه مهرآميزى داشتند مورد انواع 
پيگرد وشكنجه وآزار قرار مى دادند، چه رسد به كسانى كه با 
پرداخت خمس، به سادات يارى وپشتيبانى مى دادند. از اين 
رو معصومين b پنهانى خمس مى دادند واين كار را تحت 
پوشش زكات به انجام مى رساندند تا بدين ترتيب امنيت 

وآسايش خود وشيعيان شان را حفظ كنند.
آنان خمس نمى دادند زيرا  ششم آن که: فرض كنيم 
روايت يا نقلى به دست ما نرسيده كه نشان دهد آنان مالى 



تحت عنوان خمس پرداخت كرده اند واگر چنين چيزى 
بود دست كم بايد به آگاهىِ ما مى رسيد )1( حتى اگر چنين 
پرداخت  كه  ندارد  معنى  باشد مى گوييم  فرضى درست 
خمس بر آنان واجب باشد؛ زيرا خداى متعال خمس را 
آنان  كه  است  فرموده  اراده  ويا  داده  قرار  آنان  ملك  يا 
واسطه اى براى تقسيم و توزيع آن باشند. در هر دو صورت 
آنان صاحبان خمس مى باشند وكسى كه مالك وصاحب 
خمس است معنى ندارد كه خمس بدهد واصاًل به چه 

كسى بايد خمس بپردازد؟
گفتنى است كه با توجه به اهميت فوق العاده خمس، در 
روايات تأكيد بسيارى بر آن رفته است. مثاًل نقل شده است 
كه خمس از جمله مواردى است كه خداى متعال براى آن، 
موقف قيامت را به شدت مضطرب نموده ومى لرزاند واين 
زمانى است كه صاحب خمس ومستحق آن برمى خيزد 
ودر برابر ديدگان همه در محشر، حق خود را نسبت به 
وسائل  كتاب  به  اين خصوص  )در  كند  مطالبه  خمس 

الشيعه، روايات مربوط به خمس مراجعه شود(.
بى شك اين اهميت وتأكيد فقط مربوط به غنايم جنگى 
نيست؛ زيرا غنايم جنگى به همراه شروط آن به صورت 
عام يا خاص در قرآن مجيد ذكر شده است ولفظ »غنمتم« 
در قرآن مجيد صرفاً به غنايم جنگى اختصاص ندارد؛ زيرا 

همان طور كه گفتته اند: مورد وارد را تخصيص مى نمايد.
در روايات پيشوايان ما در تعريف غنيمت آمده است: »هي 
اإلفادة يومًا بيوم؛ )2( غنيمت: منفعت روزانه كسب وكار 

است«.
بنابراين غنايم دارالحرب مورد تسالم فقها ومحل اجماع 
واتفاق كل امت اسالمى مى باشد ودر شمول آن تحت 
حكم خمس بحثى نيست. بلكه محل كالم در غير غنايم 
گفتيم خمس شامل  كه  باشد. همچنان  مى  دارالحرب 
منفعت كسب وكار نيز مى باشد چنان كه در روايت آمده 
است: »ما أفاد الّناس من قليل أو كثير؛ )3( آنچه را مردم 
از فايده وسود مى رسد، خمس به آن تعلق مى گيرد چه 
كم باشد وچه بسيار«. با توجه به اهميت بى اندازه خمس 
وبه ويژه شمول آن بر منفعت كسب وكار است كه محل 
سؤال واقع شده وپيرامون آن پرسش ها وشبهاتى از اين 

دست مطرح مى شود.
از  آنان  بر  پرداخت خمس  نبودن  إن قلت: شايد واجب 
باب روايتى باشد ـ كه محل بحث علماست ـ وبر اساس 
آن هرگاه به كسى خمس داده شود واز مخارج ساليانه او 

اضافه آيد، آيا به اين مقدار زائد خمس تعلق مى گيرد يا نه؟ 
برخى از علما در اين مسأله پرداخت خمس را واجب مى دانند 
وبه اطالق قول معصوم در اين روايت استناد مى كنند: »إنّما 
هي الفائدة يومًا بيوم« در مقابل، برخى نيز معتقدند در اين 
مسأله پرداخت خمس واجب نيستـ  البته اين قول به صواب 
نزديك است ـ در هر حال گروه اخير براى اثبات ديدگاه 
خود به روايتى استناد مى كنند كه طى آن شخصى كه پدرش 
مستحق خمس بود ومقدارى از اين مال از مخارج ساليانه 
اش اضافه آمد. وقتى پدرش توسط نامه اى در خصوص اين 
مقدار زائد از معصوم كسب تكليف كرد، حضرت در جواب او 
فرمودند: »ال خمس عليك فيما سّرح به صاحب الخمس؛ 
)4( به چيزى كه صاحب خمس آن را ارسال كند خمسى بر 

تو تعلق نمى گيرد«.
بر حضرات  پرداخت خمس  كه  باشد  باب  همين  از  شايد 

معصومين واجب نباشد. 

اثبات عدم  قلت: اين استدالل اخص از مدعاست وبراى 
آن  زيرا  نمى باشد؛  كافى   b معصومين  بر  وجوب خمس 
نيز  شخصى  دارايى هاى  خمس،  اموال  از  غير  بزرگواران 
داشتند. آنان نيز به زراعت وباغدارى ومانند آن مى پرداختند 
واموال خود را در تجارت وجز آن سرمايه گذارى مى كردند. 
وسخن در اين مقام مربوط به كل دارايى هاى آن بزرگواران 
مى باشد، نه فقط اموالى كه از طريق خمس به دست شان 

مى رسيده است.

پاسخ پرسش سوم: )مبنى بر اين كه چرا روايتى در 
از  جايى  در   n نشان دهد رسول خدا كه  نداريم  دست 
منفعت كسب وكار كسى خمس گرفته باشند يا به گرفتن 
آن امر فرموده باشند؟( چه بسا اين اشكال مهم ترين اشكالى 
باشد كه اين گروه در اين مقام ايراد كرده اند.  نخستين پاسخ 
اين شبهه را به دو صورت نقضى وحلى مى توان به دست 

داد.
پاسخ نقضى: بسيارى از واجبات هستند كه حتى قرآن كريم 
نيز متعرض آنها نشده است؛ مانند تعداد ركعات نماز، يا مقدار 
نصاب زكات. آيا اين بدان معنى است كه نماز وزكات بدون 
ركعت ونصاب واجب مى باشد؟ هر پاسخى كه در اين جا 
داده شود عيناً همان پاسخى خواهد بود كه ما در برابر شبهه 

يادشده ارائه مى كنيم.
پاسخ حلّى: براى اثبات هريك از واجبات نيازمند حجتى 
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نظير قرآن يا حديث رسول خدا n يا روايتى هستيم كه 
امامان  يعنى   n خدا  رسول  از  بعد  امر  األمر«  »اُولي  از 
معصوم b صادر شده باشد. همان طور كه قرآن حجت 
است وسخن رسول خدا n حجيت دارد، به همين سان 
هر تبيين وتفسيرى كه »اُولي األمر« وامامان معصوم ـ كه 
از خاندان پيامبرند ـ عرضه كرده باشند حجيت دارد. خداى 
ُسوَل َوأُْولِى اأْلَْمِر  َ َوأَِطيُعوا الرَّ متعال مى فرمايد: »أَِطيُعوا اهللَّ
ِمنُكْم؛)5( اى كسانى كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد 
وپيامبر واولياى امر خود )امامان معصوم( را نيز اطاعت كنيد«.

ََّما  دوم آن كه: گفتيم خداى متعال فرموده است: »َواْعَلُموا أَن
ِ ُخُمَسُه؛)6( وبدانيد كه هر هرگونه  َغنِْمتُم مِّن َشْي ٍء فََأنَّ هلِلَّ
غنيمتي )سود و منفعتي( به شما رسد، يك پنجم آن براى 
خدا و... است«. همچنين گفتيم كه غنيمت در اين جا مقيد 
به جنگ نيست، بلكه مورد آن در اين جا جنگ است والبته 
همچنان كه گفته اند مورد موجب تخصيص وارد نمى شود. 
عالوه بر اين، با مراجعه به لغت معلوم مى شود كه معناى 
لغوى »غنيمت« صرفاً به غنيمت جنگى محدود نمى شود 
وهر غنيمتى از جمله منفعت كسب را نيز شامل مى شود. 
عالوه بر همه اينها، به تواتر از فريقين نقل شده است كه 
رسول خدا n فرمودند: »في الركاز الخمس؛)7( به گنْج 

خمس تعلق مى گيرد«.

إن قلت: اين حديث فقط به گنج مربوط است وآن قدر عام 
نيست تا شامل منفعت كسب شود.

قلت: نصوص عاّمى منسوب به رسول خدا n وجود دارد 
كه از طريق عامه وخاصه به تواتر نقل شده است ودر اين 
زمينه اخوى بزرگوار »اعلى اهلل درجاته« مى فرمودند كه در 
برخى از كتاب هاى شان هفده روايت مربوط به عموم خمس 
جمع آورى نموده اند كه همگى در كتب عامه آمده است؛ 
مثاًل در كنز العمال، ج3، ص501 نقل شده است كه در نامه 
مفصلى كه رسول خدا n خطاب به بنى جهينه نوشتند، اين 
گونه مرقوم فرمودند: »هذا كتاب من اهلل العزيز على لسان 
رسوله ـ إلى أن قال: ـ إن لكم بطون األرض وسهولها 
وتالع االوديه وظهورها، على أن تؤّدوا الخمس وتصّلوا 
الَخمس...؛ اين نامه اى از خداى ارجمند است كه بر زبان 
فرستاده او جارى شده... زيرزمين وروى آن وجاهاى پست 
وسينه كش كوه ها از آِن شماست به شرطى كه خمس مال 
تان را بپردازيد ونمازهاى پنج گانه را بخوانيد«. لفظ خمس در 

اين روايت مطلق است ومنفعت كسب وكار را نيز دربر مى 
گيرد. همچنين در چند جاى صحيح بخارى از جمله ج1، 
ص133 آمده است كه پيامبر n به نمايندگان وهيئت 
اعزامى از سوى طايفه عبدالقيس جزء فرمايشات شان به 
ـ   :  n قال أن  إلى  ـ  بأربع،  آنان فرمودند: »آمركم 
ما  إلّي خمس  تؤّدوا  الزكاة وأن  الصالة وإيتاء  وإقام 
غنمتم؛ شما را به چهار چيز سفارش مى كنم:... اقامه نماز، 
پرداخت زكات واين كه يك پنجم آنچه به دست مى آوريد 

به من دهيد«.
در اين جا نيز لفظ »غنيمت« مطلق مى باشد وقيدى ندارد 
وبه ضميمه فرائن ديگر معلوم مى شود كه عام است وحتى 

منفعت كسب را نيز دربر مى گيرد.
اين مربوط به روايات عامه بود. اما در خصوص روايات 
خاصه مى توان  به وسائل الشيعه، االنفال، باب4، حديث21 
اشاره كرد كه طى آن رسول خدا n به ابوذر وسلمان 
ومقداد فرمودند: »أشهدوني على أنفسكم بشهادة ال إله 
إالّ اهلل... وإخراج الخمس من كّل ما يملكه أحد من 
الناس، حتى يدفعه إلى ولّي المؤمنين وأميرهم؛ مرا بر 
نفس خود گواه كنيد كه خدايى جز اهلل نيست و... هر كس 
بايد يك پنجم تمام دارايى اش را به ولى وامير مؤمنان 

تسليم كند«.
بنابراين خمس به طور كلى منفعت كسب را نيز فرا مى 
گيرد. اين مطلب بى شك در قرآن آمده واز سوى رسول 
خدا n واهل بيت b تأييد شده است وما موظفيم منبع 
مسائل  وديگر  آن  ومصارف  خمس  موارد  كه  وحجتى 

مربوط به آن را بيان مى كند جست وجو نماييم.
بد نيست بدانيم كه فقهاى عامه با آن كه روايات نبوى 
مربوط به خمس را در كتاب هاى خود آورده اند، اختالفات 
عظيمى در خصوص موارد خمس ومسائل مرتبط با آن 
الفقه على المذاهب  دارند. مراجعه به كتاب هايى نظير 

األربعه ونيز البحر الزخار روشنگر اين معناست.
-----------------------------------

]1[ . اسراء)17(، آيه78.   
]2[ . كافى، ج1، ص544.

]3[ . همان، ص545.  
]4[ . وسائل الشيعه، ج9، ص 508.

]5[ . نساء)4(، آيه59.      
]6[ . انفال)8(، آيه41.

]7[ . وسائل الشيعه، ج29، ص272.
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حساب سپرده طال  
سؤال: حكم سپرده گذارى در حساب سپرده طال چيست؟

جواب: اشكال ندارد.

حديث قرطاس  
قلم  و  دوات  يا  قرطاس  حديث  به  راجع  نظرتان  سؤال: 

چيست؟
جواب: حديث قرطاس را عامه و خاصه به صورت متواتر و 

غير قابل انكار نقل كرده اند.

h  مقدار مهريه حضرت زهرا
سؤال: مقدار مهريه حضرت زهرا h به ارزش پول امروزى 

چقدر بود؟
نقره است و هر  پانصد درهم شرعى  السّنه  جواب: مهر 
درهمى )2/6( گرم نقره خالص است، قيمت هر گرم نقره 
خالص اگر معلوم شود و آن را در مجموع گرم ها، ضرب 

نمائيم مقدار آن به ارزش پول امروز معلوم مى گردد.

 j شهادت امام حسن مجتبى
سؤال: شهادت امام حسن j در چه روزى است؟

جواب: مراجع عظام و علماى اعالم روز هفتم ماه صفر را 

به عنوان روز شهادت امام حسن مجتبى j روز حزن و اندوه 
شمرده و در بيوتات خود مجالس سوگوارى عمومى و اقامه ى 
عزا مى نمايند و همچنين روز بيست و هشتم صفر نيز طبق قولى 

مصادف با روز شهادت حضرت مى باشد.

n  شهادت رسول خدا
سؤال: آيا رسول خدا n به مرگ طبيعى از دنيا رفتند؟

جواب: در حديث شريف است كه رسول خدا n فرمودند: 
»ما منا االّ مقتول او مسموم؛ هيچكدام از ما چهارده معصوم 
نيست مگر اينكه با زهر يا با شمشير به شهادت مى رسد« 
بحار، ج43، ص363. و نيز روايات شريفه اى آمده است كه بيان 
كيفيت شهادت حضرت را نقل مى كند، براى تفصيل بيشتر به 

كتاب بحار، ج28، ص21 مراجعه گردد.

پياده روى براى زيارت  
سؤال: آيا در احاديث و روايات به پياده روى براى زيارت امام 

حسين و حضرات ائمه طاهرين b سفارش شده است؟
جواب: بله، امام صادق j در اين زمينه فرمودند: »هركه پياده 
به زيارت امام حسين برود به هر گامى خداى متعال هزار حسنه 
در نامه ى عمل او مى نويسد، هزار سيئه محو مى نمايد و هزار 
درجه باال مى برد« كامل الزيارات، باب 49 و همچنين پياده روى 
براى ساير معصومين b به عنوان تعظيم شعائر مستحب مؤكد 

مى باشد.

گريستن بر امام حسين j در نماز  
سؤال: گريستن بر حضرت سيدالشهدا j در نماز چه حكمى 

دارد؟
جواب: گريه بر امام حسين j حتى در نماز از بهترين وسايل 
تقرب به خداى متعال به شمار مى رود مادامى كه انسان را از 

صورت نماز خارج نگرداند.

خراشيدن صورت در عزا  
سؤال: خراشيدن صورت در عزاى سيدالشهدا j چه حكمى 

دارد؟
جواب: براى امام حسين j جايز و بلكه مستحب است.

سينه زدن و جارى شدن خون  
سؤال: سينه زدن در عزاى سيدالشهدا j تا حّدى كه خون 

جارى شود، چه حكمى دارد؟
جواب: براى امام حسين و اهل بيت b جايز و بلكه مستحب است.

ت
ائا

تفت
اس

K واحد استفتائات دفتر آيت اهلل العظمي شيرازي



71

حضرت زينب h و چوبه ى محمل  
سؤال: آيا روايت »مسلم جصاص« مبنى بر اين كه حضرت 
زينب h سر مبارك خود را به چوبه ى محمل زدند معتبر است؟
جواب: در معتبر بودن اين روايت همين مقدار كافى است كه: 
1. تقرير صدها تن از مراجع معاصر و مراجع روزگاران گذشته 
است، بدين معنا كه هنگام شنيدن اين روايت از خطيبان مذهبى 
با آنان همراهى كرده، هيچ اعتراض نسبت به آن ابراز نداشتند. 

2. بزرگاِن فقهاى ما در علوم: فقه، حديث و رجال به طور پياپى 
اين روايت را پذيرفته اند، لذا بنابر اصطالح علم حديث، اين 
حديث »مقبوله« و مورد اعتماد است. )بحار األنوار ج 45، ص 

115 و ج109، 91( 
3. دانشمند متبحر در علم رجال و حديث و كارشناس اسناد و 
روايات، يعنى مرحوم عالمه مجلسى u در كتاب بحاراالنوار 

خود، اين حديث را از پاره اى منابع معتبر نقل كرده است. 
4. سيد الطائفة، عالم بزرگ مرحوم سيد عبدالحسين شرف الدين 
u به اين روايت اعتماد و آن را در كتاب »المجالس الفاخرة فى 

مصائب العترة الطاهرة، ص315« نقل كرده است.

معصومين و آيين عزادارى  
سؤال: آيا آيين گوناگون عزادارى كه امروزه در ميان شيعيان و 
محبان اهل بيت b متداول است، در روزگار حضرات معصومين 

نيز وجود داشته است؟
جواب: بله، اصول اساسى و ريشه ى تمام گونه هاى عزادارى 
متداول نزد شيعيان و محبان اهل بيت عصمت و طهارت b در 

روزگار معصومين وجود داشته است.

ضرورت حجاب در دين  
سؤال: آيا مسأله ى حجاب ضرورى دين است؟

جواب: بله.

جبران ارزش پول در قرض  
سؤال: آيا جبران كاهش ارزش پول در قرض جايز است يا از 

مصاديق ربا مى باشد؟
جواب: جايز نيست مگر اينكه ارزش پول سقوط فاحشى داشته 

باشد.

نپرداختن خمس  
سؤال: تالش براى نپرداختن خمس چه حكمى دارد؟

جواب: با تعلق گرفتن خمس و قدرت بر پرداختن آن جايز 
نمى باشد.

خريد و فروش خاويار  
سؤال: پرورش و كسب درآمد از فروش ماهى خاويار جايز 

است؟
جواب: چنانچه به كفار و مذاهبى كه آن را حالل مى دانند 

بفروشد اشكال ندارد و اال مشكل است.

ماشين هاى لباس شويى  
سؤال: شستن لباس هاى نجس در لباسشويى هاى تمام 

اتوماتيك چه حكمى دارد؟
جواب: اشكال ندارد.

گوش دادن به موسيقى  
سؤال: گوش دادن به موسيقى چه حكمى دارد و آيا فرقى 

بين انواع موسيقى است؟
جواب: گوش دادن به موسيقى حرام است و فرقى بين 
انواع آن نيست و در روايات شريفه آمده است كه ابليس 
انواع  به  را ساخت و  بود كه آالت موسيقى  اولين كسى 

مختلف، هم شاد و هم حزين نواخت.

اختالط دختر و پسر در دانشگاه  
در  دانشجو  پسران  و  دختران  است  جائز  آيا  سؤال: 

پروژه هاى علمى و پژوهشى مختلط باشند؟
جواب: اگر با حفظ شؤون اسالمى و به دور از گناه بوده 

باشد جايز است.

سنديت مسجد جمكران  
سؤال: آيا روايتى دال بر ساخت مسجد مقدس جمكران به 

دستور امام زمان f وجود دارد يا خير؟
جواب: مسجد مقدس جمكران از اماكن متبركه اى است 
كه رواياتى بر زيارت و تبرك جستن از آن در دست مى باشد، 
براى نمونه عالمه مجلسى در كتاب شريف بحاراالنوار: 
را  ج53، ص230ـ234، سنديت مسجد شريف جمكران 
از كتاب »تاريخ قم« نوشته حسن بن محمد بن الحسن 
القمى كه او هم از كتاب »مونس الحزين فى معرفة الحق 
واليقين« مرحوم شيخ صدوق در باب بناء مسجد جمكران 

به امر امام زمان f آورده است و مورد اعتبار مى باشد.

خطاى پزشك  
سؤال: اگر بيمار بر اثر خطاى پزشك از دنيا برود يا ناقص 

العضو بشود آيا پزشك ضامن است؟
جواب: بله ضامن است.

ت
ائا

تفت
اس

K واحد استفتائات دفتر آيت اهلل العظمي شيرازي
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امروزه مشاهده مى شود كه بسيارى از موسسات خيريه و 
مراكز آموزشى مسئوليت خدمت به مردم و گسترش فرهنگ 
اهل بيت b را از طرق مختلف و با ابزارهاى گوناگون به 
دوش كشيده اند. يكى از برجسته ترين موسسات دينى و 
خيريه در روزگار ما انجمن خيريه سيدالشهدا j است كه 
حامل رسالت اهل بيت b است و تمام توان خود را در راه 
خدمت به تشيع و نشر علوم ائمه اطهار h در بسيارى از 

كشورهاى جهان به كار گرفته است.
مؤمنين  از  جمعى  همت  به  سال2001م  در  انجمن  اين 
دركويت و تحت اشراف حوزه رسول اعظم n تأسيس 
شد و تا به امروز بحمدهلل فعاليت هاى خود را با توجهات و 
رهنمودهاى مرجع عالقدرحضرت آيت اهلل العظمى شيرازى 

K ادامه مى دهد.

اهداف انجمن خيريه 
1. توجه به مسائل فقرا و محرومان و تهى دستان و يارى 
رسانى به آنان جهت كاهش آالم آنان بر حسب امكانات 

موجود. 
2. امداد رسانى به حادثه ديدگان بالياى طبيعى نظير زلزله 
و جز آن و گردآورى كمك هاى مردمى و ارسال آن به 

دست آنان.

مؤسسات وابسته: 
انجمن خيریه سيدالشهدا j دركویت

3. توجه به نسل كودك و نوجوان و كوشش براى ارائه 
خدمات الزم به آنان.

.b 4. نشر و گسترش فرهنگ اهل بيت
5. راه اندازى طرح هاى سودمند و عام المنفعه در قالب 

اهداف جمعيت .
و ...

فعاليت هاى انجمن خيريه
اين انجمن داراى فعاليت هاى گوناگون و بسيارى است؛ 

از جمله:
1. ساخت ده ها مسجد و حسينيه و مراكز دينى و حوزه 
لبنان،  سوريه،  جمله  از  گوناگون  كشورهاى  در  متعدد 
بحرين، عراق، افغانستان، آفريقا، ايران، تركيه، پاكستان، 

هند و آذربايجان.
2. فراهم كردن مقدمات ازدواج بيش از 1500نفر از جوانان 

در عراق و برگزارى جشن هاى ازدواج گروهى 
4. حفر صدها چاه آب در افغانستان و آفريقا

5. چاپ صدها هزار نسخه كتاب هاى تربيتى و عقائدى و 
توزيع آن در نقاط گوناگون جهان به زبانهاى مختلف

6. ساخت و همكارى در ساخت چند بيمارستان و قرض 

انجمن خيره سيد الشهداء j )کويت(

معرفي يكي از مؤسسات وابسته

ساختمان دفتر انجمن سيد الشهداء j استانبول- تركيه
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الحسنه در شهرهاى مقدس قم و مشهد و كشورهاى ديگر
8. كمك به حوزه هاى علميه دركويت، عراق، ايران، افغانستان و 

آفريقا ازطريق مبالغ خيريه 
9. برنامه افطار براى روزه داران در شمارى از كشورهاى اسالمى 

و مساعدتهاى گوناگون به خانواده هاى فقير و ايتام
در اين جا به تشريح بخشى از فعاليت هاى اين انجمن در شمارى 

از كشورهاى مختلف مى پردازيم:
کويت

محور  چند  در  كويت  در   j سيدالشهدا  انجمن  فعاليت هاى 
خالصه مى شود. اول محور اجتماعى است و انجمن تا كنونـ  به 
و يژه در دهه پايانى ماه مبارك رمضانـ  مساعدت هاى گوناگونى 

به خانواده هاى فقير آبرومند و ايتام عرضه كرده است.
هم چنين در پى تمايل شمارى از خيرين اقدام به نصب شمار 

فراوانى آب سرد كن در نقاط مختلف كويت كرده است.
در محور فرهنگى هم اين انجمن با پشتيبانى نيكوكاران موفق 
به چاپ هزاران كتاب تخصصى براى مقاطع سنى و مخاطبان 
گوناگون اعم ازكودكان، نوجوانان، بانوان و نسل جوان شده است 
و بسيارى از اين عناوين رضايت خاطر مردم را فراهم نموده 

است.

عراق
در عراق نيز از زمانى كه امكان و فرصت فعاليت فراهم شد با 
توجه به ناگوارى اوضاع اين كشور در زمينه هاى گوناگون، و به 
رغم خطرها و دشوارى بسيار شروع به فعاليت كرده و كمك ها 
و مبالغ خيريه فراوانى براى عراق به دست  آورده و بىدرنگ به 
امدادرسانى حادثه ديدگان و كمك رسانى به شيعيان پرداخته؛ از 

جمله اين كه:
با هماهنگى مديريت مركز فعاليت هاى بشر دوستانه كويت چهل 
آب سرد كن با گنجايش باال براى توليد آب آشاميدنى در اماكن 
عمومى نصب گرديده و مقدار مناسبى از انواع پوشاك تهيه شده 

و در عراق توزيع گرديده است.
هم چنين صدها كيف مدرسه و نيز مجموعه مناسبى از نوشت 

افزار ميان دانش آموزان توزيع گرديده است.
عالوه بر اين لوازم سرمايشى نظير كولر و پنكه در ميان نيازمندان 
توزيع شده و چندين تن مواد غذايى هم در مناطق مختلف عراق 
توزيع گرديده و بحمداهلل فعاليت هاى اين   انجمن خيريه موجبات 

خرسندى ملت دردكشيده عراق  را فراهم نمود.
اما كارهاى عمرانى كه توسط انجمن سيدالشهدا j در عراق 

صورت گرفته از اين قرار است:

1. راه انـدازى حسينيـه در كربـالى معال به نام حـسينيه رسول 
اعظم n در منطقه هنديه كه در شمار مناطقى مى باشد كه 
نيازمند چنين پروژه هايى است. مساحت اين حسينيه با صرف نظر 

از سرويس هاى بهداشتى وابسته به آن 200 متر مربع مى باشد.
2. ساخت حسينيه سيدالشهدا j در منطقه »حى النقيب« نزديك 

 j حرم مطهر امام حسين
3. ساخت مركز و مسجد سيدالشهدا j در منطقه حسينيه در 

حومه شهر مقدس كربال
4. همكارى در تكميل مراكز متعدد دينى در شهرهاى مقدس و 

ديگر شهرها
5. ساخت حوزه علميه ى سيدالشهدا j در كربالى معال »حى 

االطباء« 
عالوه بر آنچه بيان شد، انجمن نقش اجتماعى مهمى در عراق 
داشته است و از آن ميان مى توان برنامه تشويق به ازدواج هاى 
گروهى را ياد كرد كه طى آن در دو نوبت جشن ازدواج 550 پسر 
و دختر جوان برگزار شد و اين اقدام با استقبال و واكنش مثبت 

مردم عراق مواجه گرديد.
يكى ديگر از فعاليت هاى اين انجمن طرح نشركتاب و توزيع آن در 
بيشتر مناطق عراق و نيز يارى رسانى به نيازمندان و خانواده هاى 

آبرودار بوده است.

j خدمات رساني به زائران حضرت سيد الشهداء

دوره هاي تابستاني-  كويت
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سوريه
ازساخت  بايد  اجرا شده  درباره طرح هايى كه در سوريه 
مسجدى بزرگ و مجهزى ياد شود كه مسجد اميرالمومنين 
j نام دارد. انجمن همچنين ساخت مسجد ديگرى را 
به پايان برد كه با پشتيبانى مالى بانوى نيك انديشى در 
منطقه حمص ساخته شد و حسينيه اى در استان »أدلب« 

ساخت. 
زمين آن از سوى يكى از مومنان اهدا شد و هزينه ساخت 

آن را يكى از بانوان خّير متقبل گرديد.
ساخت  سوريه  در  خيريه  انجمن  اين  ازديگرطرح هاى 
حسينيه امام باقر j در منطقه زينبيه و حسينيه ديگرى 

در منطقه حسكه است.

افغانستان
در افغانستان نيز انجمن ياد شده بيش از 12000 نسخه 
از قرآن كريم خريدارى و توزيع نمود و هم چنين 2000 
كشور  در  و  خريدارى  را  الجنان  مفاتيح  ازكتاب  نسخه 
افغانستان توزيع نمودند و هم چنين تا كنون نزديك به 
پنجاه مسجد ساخته است و اكنون در صدد تأسيس دو 

مدرسه علوم دينى مى باشد.
اين انجمن بسيارى از فقرا و نيازمندان را خواه با مبالغ 
و مساعدت هاى مالى و خواه ديگر كمك ها مثل تهيه 
قرارداده  پشتيبانى  مورد  معيشتى  نيازهاى  و  خوراك 
است. در ابتداى فصل زمستان مقدار فراوانى زغال و پتو 
خريدارى و به افغانستان ارسال شد؛ زيرا سرماى سوزان 

و وجود فقر فراوان بسيارى از تهى دستان را با مشكالت 
فراوانى دست به گريبان ساخته است.

فقرا  نان  تهيه  براى  گندم  آرد  تن  چندين  چنين  هم 
خريدارى شد و اين كار با هماهنگى موسسه امام مهدى 
عجل اهلل تعالى فرجه شريف صورت گرفت. عالوه بر 
اين در برخى نقاط براى استفاده نيازمندان نانوايى هاى 

صلواتى ايجاد گرديده است.
اين غير از حفر چاه در روستاهاى متعدد غزني، مزارشريف 

و كابل در افغانستان است.

ايران
طرح هاى  نيز  ايران  در   j سيدالشهدا  خيره  انجمن 
درمانگاه  تأسيس  جمله  از  رسانده  سامان  به  بسيارى 
خيريه در يكى از روستاهاى حومه مشهد مقدس به نام 
»قورقى« و ساخت حسينيه سيدالشهدا j با مساحت 
بالغ بر 450 متر مربع به غير از ساخت درمانگاه خيريه 
امام حسن j در حومه شهر مقدس مشهد و نيز نظارت 

.j بر ساخت مسجد امام جواد
هم چنين براى خريدارى دستگاه پرتونگارِى درمانگاه 
بيست  بيت b در شهر مقدس قم حدود  اهل  خدمه 
اين  است  گفتنى  است.  شده  پرداخت  تومان  ميليون 
درمانگاه ماهانه به هفت هزار بيمار تهى دست خدمت 

رسانى مى كند.
در واقعه زلزله بم ، انجمن نماينده اى به ايران فرستاد 
تا مبالغ نقدى جمع آورى شده از نيكوكاران كويتى را 

كالس هاي احكام و عقائد- عراق، بصرهتوزيع مواد غذايي به هيئات حسيني- عراق، بصره

انجمن خيره سيد الشهداء j )کويت(
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به حادثه ديدگان برساند و اين مهم با هماهنگى كميته 
اى انجام يافت كه به همين منظور در شهر مقدس قم 
تشكيل يافت. گفتنى است در ماجراى سيل سونامى در 
كشورهاى جنوب شرق آسيا اين انجمن مساعدت هايى 
مالى به حادثه ديدگان آن جا ارسال داشت. اين انجمن 
همچنين نقش برجسته اى در پشتيبانى از جلسات قرآن 
كريم در مناطق مختلف ايران از جمله شهر مقدس قم، 

شيراز و اصفهان داشته است.

قاره آفريقا
و  آفريقا  شرق  در  را  خود  فعاليت هاى  خيريه  انجمن 
و...متمركز  ماداگاسكار  زنگبار،  كنيا،  تانزانيا،  كشورهاى 
طرح  چندين  آفريقا  در  شده  موفق  بحمداهلل  و  نموده 
از  پشتيبانى  ازجمله: مشاركت در  برساند؛  به سامان  را 
مراكزاسالمى از جمله ساخت كالس هاى درس، حمايت 
از طالب و مبلغان، ساخت مساجد، حفر چاه هاى آب كه 
گفتنى است هر حلقه از آن حدود سه ميليون تومان هزينه 
در بر دارد. كشورهاى آفريقايى به طور عمده بر كشاورزى 
و دامپرورى تكيه دارند. انجمن هر از چندگاه مقدارى 
كتاب آموزشى به اين كشورها ارسال مى كند. يكى از 
خيران هزينه ساخت تعدادى از مساجد را تقبل فرمود كه 
هزينه ساخت هر كدام حدود 15 ميليون تومان مى باشد. 
انجمن سيدالشهدا j دست به تأسيس دفتر ويژه اى 

دركشور تانزانيا زده است.

ترکيه
اين انجمن در سال 2004م هيئتى را به استانبول اعزام 
داشت. و پس از اطالع يافتن از اوضاع آن جا انجمن 
سعى مى كند تا يك مركز اسالمى ايجاد كنيد كه در 
زمينه نشر فرهنگ و آموزه هاى اهل بيت b در ميان 
ملت تركيه فعاليت نمايد. از اين رو يك دفتر رسمى 
به نام موسسه حضرت زهرا h در استانبول تأسيس 
مى كند كه امروز فعاليت خود اعم از ترجمه كتاب هاى 
سودمند به زبان تركى ، چاپ و توزيع آن را در تركيه 

ادامه مى دهد.
فعاليت هاى اجتماعى اين انجمن بسياراست در اينجا به 
طرح مهر اشاره مى كنيم كه هدف از آن ايجاد حالتى از 
مهرورزى و همگرايى در خانواده ها و كوشش در جهت 
كاهش نارضايتى والدين و افزايش محبت و الفت در بين 
مردم است. برخى از راهكارهاى انجمن براى تحقق اين 

هدف عبارت است از:
براى  مختلف  نوارهاى  و  كتاب ها  توزيع  و  چاپ   .1

گسترش اين فرهنگ.
2. همكارى در اصالح ذات البين و رفع كدورت هاى 

خانوادگى به قدر امكان.
3. برگزارى نشست ها و سخنرانى هاى تربيتى و فرهنگى. 
4. برگزارى دوره هاى آموزشى و يژه اى براى جوانانى 
كه در آستانه ازدواج قرار دارند و هم چنين لوح فشرده اى 
حاوى 39 سخنرانى اجتماعى درباره روابط زناشويى توليد 
شده و فعاليت در اين مسير هم چنان با قوت ادامه دارد.

دوره هاي تابستاني مخصوص بانوانتوزيع مواد غذايي و پوشاك به خانواده هاي نيازمند، عراق
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يا فاطمة
اشفعي لنا يف اجلنة 






