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(٥)

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمـد هللا رب العاملـني، والصالة والسـالم عىل سـيد األنبياء 
وخاتم املرسلني حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني.

متهيد*
متيزت مدرسة أهل البيت F بظاهرة اإلبداع يف تفعيل حركة 
الفكر اإلسـالمي، يف فروعـه وجماالته املختلفة مـن بحوث العقيدة 
والقرآن والرتبية والفقه وغريها، حيث متيزت بالعمق والنقاء واألصالة 
ة يف ذلك كله عن هنج اإلسالم األصيل وثقافته احليّة. واحليوية معربّ
ـة املالئمـة والتكييـف بني النظريـة والتطبيـق يف علم  إن مهمّ
الفقـه اإلسـالمي مل تنطلـق بعيـدة عـن االمتـداد الطبيعـي لعمـق 
منطـق: (الفقـه  مـن  انطالقـاً  باحليـاة  واتصالـه  الفقهـي،  البحـث 
(*) اقتبس هذا التمهيد الذي هو بقلم الدكتور الفاضل الشيخ حممد جواد الطرحيي من مقدمة (رسالة 
احلكيم(مدظله)  السيد  سامحة  وجهها  التي  الرسالة  وهي  املغرتبني)  هتم  فقهية  ومسائل  ابوية 

للمغرتبني، وكذلك إجاباته عىل أسئلتهم.(النارش)



(٦)

حيكـم احليـاة)، ذلكـم ألن حقيقـة البحـث الفقهـي ليسـت جمـرد 
عمليـة جتميـع وترتيـب ذهنـي فحسـب، بـل ان مـن نتائـج عملية 
االسـتنباط ـ فيـام تقرره مـن عنارص ومقومـات ـ هو جمـال التطبيق 

يتها يف الدقة والعمق عند التطبيق. للنظريات العامة، التي تربز أمهّ
وفيام كانت علوم الرسـول واألئمة املعصومني من آل حممد; 
املعـني العذب، الذي رفـد بعطائه مسـرية الترشيع والفقـه، باعتبار 
أن أقواهلـم (صلـوات اهللا عليهم) مصدر من مصـادر الترشيع، فيام 
تفرضـه أدلـة حجيتهم من العصمـة ، وما اجتمعت فيهـم من مزايا 

هم اهللا تعاىل هبا. الرسالة أو اإلمامة التي خصّ
ومـن ثـم فقـد امتـدت مدرسـة علومهم عـرب تاريخ التشـيع 
بـام انتجتـه فيوضاهتم القدسـية، وتربيتهـم جليل السـلف الصالح، 
مـن صحابتهـم وتالميذهم، بغيـة اإلفادة للتمهيـد يف حتديد أحكام 
الرشيعـة أمـام املوقـف العمـيل، الـذي بـرزت فيه رضورة ممارسـة 

العملية االجتهادية، استناداً إىل واقع تبعية اإلنسان للرشيعة.
حيـث ان مسـألة االبتعـاد عـن زمـن النصـوص املعصومـة، 
ومالحقـة عامـل الزمـن والتطورات املتتاليـة يف بناء كيان اإلنسـان 
واملجتمـع، وما يسـتجدّ ويسـتحدث من مسـائل الفكـر والعقيدة، 
خططـت لـوالدة الفكـر االجتهـادي يف الرشيعـة بـام حيملـه مـن 



(٧)

خصائص ومهامت.
وإن حماولـة التعـرف عـىل مسـرية هـذا الفكـر اخلالق 
بأبعـاده ومفاهيمـه ومالحمهـ  بالرغم من أمهيتـه وطرافته ـ  مما 
ال تسـمح به هـذه الفرصة املتواضعة، إالّ أن ممـا ينبغي التنويه 
بـه أن معطياتـه بلغـت درجـة النضـج والنمو يف مدرسـة  آل 
البيـتF بسـبب مـا اتصفت بـه من مالمـح اإلبـداع الذايت 
للعطـاء الفكري، الذي انتجتـه قرائح أعالمنـا الفقهاء حيث 
جنـدوا طاقاهتم وقصـار مهمهـم العالية وبذلوا الوسـع يف 
إقـرار الصيغة املثـىل لبناء ملكة االسـتنباط وإعامهلـا، والتوفر 
عـىل معدات االجتهاد كافة ووسـائله املوصلـة إليه، وقد كان 
من آيات الورع يف الدين أن جمتهدي الشيعة ال يسوغون نسبة 
أي رأي يكون وليـد االجتهاد إىل املذهب ككل .. بل يتحمل 
كل جمتهد مسؤولية رأيه اخلاص.. وأما ما كان من رضوريات 

املذهب فيصح نسبته إليه.
وقد حاولت مدرسة االجتهاد عند الشيعة أن تعكس من 
خالهلا واقع اإلسالم من أصفى منابعه باعتامدهم منهج األئمة 
الطاهريـن F الذين كانوا يوجهـون االتباع إىل تقليد الفقهاء 
الربانيني ومراجعتهم يف أمور دينهم ودنياهم، وحفظ كرامتهم، 



(٨)

ومعرفـة منازهلـم التـي تسـنموها بسـبب ختصصهـم بعلـوم 
الرشيعة وإمعاهنم النظر يف تصويب اآلراء وإصدار األحكام.

وفيام نسـتعرض تاريخ حركة االجتهاد عند الشـيعة اإلمامية 
لنسـتطلع أسـس هـذه احلركـة امليمونـة وقدسـيتها بـام قررتـه اآلية 

الرشيفة يف قوله تعاىل:
ينِ  ـواْ يفِ الدِّ هُ قَّ تَفَ يَ ـةٌ لِّ آئِفَ ـمْ طَ نْهُ ـةٍ مِّ قَ لِّ فِرْ ـرَ مِـن كُ الَ نَفَ ـوْ لَ ﴿فَ

.(١) ﴾ ونَ رُ ذَ ْ مْ حيَ هُ لَّ مْ لَعَ يْهِ واْ إِلَ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ واْ قَ رُ نذِ لِيُ وَ
وفيام أثر عن اإلمام احلسني بن عيل A بقوله:

مناء عـىل حالله  «جمـاري األمـور عـىل أيـدي العلامء بـاهللا األُ
وحرامه»(٢).

وإىل الكثـري مـن الروايات الدالـة عىل عظمة هذه املسـؤولية 
الفقهـاء  ان  حيـث  األنبيـاء،  وراثـة  فيهـا  تتجسـد  التـي   ،الكـرب
اشـرتطت  مـا  وإىل  الديـن،  ومحـاة  ووكالؤهـم  الرسـل  أمنـاء 
الرشيعـة توفـره مـن العلـم واالسـتقامة والعدالـة، حيـث نجـد 

(١)  سورة التوبة اآلية: ١٢٢.
(٢) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣١٦ . 



(٩)

ـد عليـه اإلمام أبـو حممـد احلسـن العسـكريA بقوله:  مـا أكّ
«فأمـا مـن كان مـن الفقهـاء صائناً لنفسـه حافظـاً لدينـه خمالفاً 
يقلـدوه»(١). أن  فللعـوام  مـواله  ألمـر  مطيعـاً  هـواه  عـىل 

ومـن كل ما ملسـناه ممـا تقـدم نكتشـف رضورة وأمهية 
معطيـات االجتهـاد وإسـهاماته يف متتـني الصلـة بـني األمـة 
وقادهتا الذين احتلـوا منصب النيابة العامة عن اإلمام املهدي 
املنتظر(عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف) يف عرص الغيبة، وأمهية 
دورهـم يف حفـظ املفاهيـم الدينيـة مـن التحريـف والضياع، 
وإبـراز الدور احلضاري للرشيعة، واملسـامهة يف تطوير الواقع 
زت  الفقهي، وصيانته من عوامل اجلمود واالندثار، الذي عزّ
مقامه وأشـادت أركانه اجلهود اجلادة للعلـامء الربانيني الذين 
اخلصـوا الكلمـة هللا تعـاىل واقتدوا بسـرية النبـي ; واألئمة 
الطاهريـن F يف قلوب عامرة باإليـامن والتقو وكانوا عىل 
مـد الزمـن الغابر واحلارض من تارخينا املـرشق مثالً أعىل يف 
ل املسؤولية وخشية اهللا والتوكل عليه والزهد  االستقامة وحتمّ

عام يف أيدي الناس.
(١) وســـائل الشــــيعة ١٨ : ٩٥. 



(١٠)

ولذلـك فقـد بـرزت عـىل سـاحة العقيـدة مرجعيتهـم 
الفكريـة وهـي حتمـل رس العظمـة مـن خـالل الرتابـط احلي 
والتفاعـل املؤثـر بينهـم وبـني األمـة الـذي يتجـدد مـا مـرّ 
الزمـان بسـبب إدراكهـم لوعي املسـؤولية وواجـب التوجيه 
وتنميـة اهلاجـس الرسـايل يف قلـوب املؤمنـني الذيـن كانـوا 
معهـم كالبنيـان املرصـوص يشـد بعضـه بعضـاً يف مواجهـة 
الشـخصية. واألغـراض  والنفـاق  التشـكيك  تيـارات 

وقد رسـمت هلم هذه املسرية شوط معاناة وخماض حمنة 
تلونـت منـذ تاريخ األئمـة األطهـار F حتى يومنـا احلارض 
حـني اسـتبدت ببالدنـا قـو الكفـر، وترسبـت إىل أذهـان 
شـبيبتنا الغوايـة واالنبهار باملدنيـة الزائفة فكان علـامء الدين 
ومراجـع املسـلمني الـدرع احلصني الـذي التـف حولـه أهل 
اإليـامن فكفاهم رش األعداء الطامعني وزيغهم، وقد متثلت يف 
هـذه املواجهة عظمة املبدأ الراسـخ، وأصالة املثل اإلسـالمية 
الرفيعة، ومن حيث جاء احلق وزهق الباطل فقد أدرك الرشق 
والغـرب رس العظمـة يف قيـادة املرجعيـة الدينيـة، وتطاولت 
األعنـاق مـن الذين يف نفوسـهم مرض ملطالعة هذا الشـموخ 
الباطلـة  واألقاويـل  الزائفـة  بالشـعارات  إسـقاطه  وحماولـة 



(١١)

.(١) ﴾ ينَ رِ َاكِ ُ املْ ريْ ُ خَ اهللاّ ُ وَ رَ اهللاّ كَ مَ واْ وَ رُ كَ مَ ﴿وَ
وصدق اهللا وعده إذ يقول:

ضِ  رْ َ األْ يفِ  وا  فُ عِ ـتُضْ اسْ يـنَ  الَّذِ ـىلَ  عَ ـنَّ  نَّمُ أَن  يـدُ  رِ نُ ﴿وَ
.(٢)﴾ ثِنيَ ارِ مُ الْوَ هُ لَ عَ نَجْ ةً وَ ئِمَّ مْ أَ هُ لَ عَ نَجْ وَ

ـا عـىل الصعيـد العلمي فقـد كان الفقه اإلسـالمي  وأمّ
يف متبنيـات احلداثـة واملعـارصة مدار بحـث، ومنتد حوار، 
ولو حاولنا اسـتقراء فصول حكاية املجـد الذي متركز يف حمن 
احلـوزات العلميـة الشـيعية لقرأنا فيـه معاين اجلـدة واألملعية 
والصـور الرائعـة التـي كانـت تتفتـق عـن العمـق والذهنيـة 
املعـارصة لفقهـاء األمة وعلـامء امللة حيث الحـت عىل األفق 
أطروحتهـم الفكرية ملعاجلة املسـائل املسـتحدثة التـي تواجه 
املجتمع من منطلق أن لإلسالم يف كل حالة حكامً ، وجتسدت 
يف هـذه الصـورة معـاين قدسـية الرابطـة احليّـة املتطـورة بني 
املجتهد املرجع وبني املقلد املكلف، وكان للرشع احلنيف أثره 
يف ترسـيخ دور العقيدة يف احلياة، وبرزت عىل الساحة العلمية 

(١) سورة آل عمران اآلية: ٥٤. 
(٢) سورة القصص اآلية: ٥. 



(١٢)

إرشاقات العطاء الفكري الذي جتسـد يف دور الشيعة والتشيع 
يف خدمة الفقه اإلسـالمي باعتبـار بقاء باب االجتهاد مفتوحاً 
، حيث أغنت هذه  املسـامهات الفاعلة املجال الفقهي بام حيفز 
ـة مـن دوافـع احليوية والنمـو والشـعور بالتكامل بني  يف األمّ

املرجعية الدينية واألمة يف طموحاهتا وإرادهتا.
الرشيعـة  علـوم  تاريـخ  يف  الباحـث  حيـاول  وعندمـا 
اإلسالمية أن يستعرض تراث مدن احلوزات العلمية الشيعية 
التـي تلونت مالحمهـا وأبعاد هنضتها عـرب حوارضها املختلفة 
كالكوفـة والنجف وقم واحللة وبغـداد وحلب والري وجبل 
عامـل والبحريـن واحلجـاز وغريهـا، وفيام نلمـس العنارص 
 F املشـرتكة بني هذه احلوزات يف خدمة مدرسـة أهل البيت
العلمية وتوسـيع نوافذ املعرفة وإدراك الوعي الذي يتناسـب 
مـع االسـتجابة لإليامن بـدور الديـن الفاعل يف حركـة الفرد 
واملجتمـع بام حيقـق املصلحة اإلسـالمية العليـا، ومواجهة ما 

يستجد عىل ساحة الفكر والثقافة املعارصة.
وقـد اكتسـبت مدينة النجـف األرشف يف العراقـ  عرب 
مسـرية تطورها احلضاريـ  مكانـة األصالة، فكانت وما تزال 
مركز إشـعاع، ومصدر إهلام، يرفـد معينها الثر مصادر املعرفة 



(١٣)

اإلسـالمية يف خمتلـف نواحيهـا املرشقـة، وهـي بـام حتمله من 
مات اجلامعة  عنارص النجاح والنموّ تراها كل حني متتلك مقوّ
العلمية الفاضلـة التي حتقق يف خصوبتها حلم الفكر اخلالق، 
عرب مسـرية تارخيية امتدت معاملهـا إىل أكثر من ألف عام حتى 

اليوم، وبخاصة فيام يتعلق بعلوم الرشيعة اإلسالمية وآداهبا.
ولسـنا بحاجـة إىل االسـتدالل عـىل مـا قيـل يف حـقّ 
(النجـف) ومكانتهـا العلمية املرموقـة، بعـد أن توفّرت أمام 
الباحثـني واملعنيـني عرشات الدراسـات والبحـوث والكتب 
املؤلفـة، وبخاصـة يف تأريـخ هـذه املدينـة العريقـة، وبعد أن 
اكتشـفت الروح اإلسـالمية مجال صياغتها للفكر اإلسـالمي 
يف حارضة املجد العلمي وباب مدينة علم الرسـول:، حيث 
إنّ االهتامم العلمي فيها بدأ مسـريته مـن وحي إرشاقة اإلمام 
خ تـراب النجـف بعبري جسـده الطاهر،  عـيلA الـذي تضمّ

فكان إيذاناً بمستقبل جمدها وتلوحياً بسؤددها.
األرشف  النجـف  عظمـة  رسّ  نسـتجيل  حيـث  ومـن 
تأرخيهـا  منزلـة  تتجـىل   ،A املتّقـني  إمـام   مثـو باعتبارهـا 
املعـروف مـن خـالل البحـث يف سـري اجلامعـة العلميـة فيها 



(١٤)

رها، وروائع ما أنتجته يف  مـات تطوّ ومفردات تكوينها، ومقوّ
عـامل الرجال النخبة مـن األجيال الصاحلة مـن خرجييها، وما 
كان عىل مستو البحوث العلمية واملوسوعات اإلسالمية يف 
علوم الرشع اإلسالمي، وآداب اللغة العربية، وحينذاك تتمثّل 
أمامنـا الصورة الرائعـة للتعبري عن واقع هذا املجد الشـامخ.
وحني نسـتقرأ التاريخ املعارص ملدينـة النجف األرشف 
التـي حلّـت مكانتها املرموقـة يف الزعامـة الدينيـة واملرجعية 
الكـرب للتشـيع ومـا قدمته عـىل هـذا الصعيـد نجدها رغم 
معاناهتـا املريرة تؤيت يف كل حني ثمراً يانعـاً من قطاف نتاجها 
يف مدرسـة االجتهـاد واملرجعية ممـا يدل عىل عمـق أصالتها، 
ورسـوخ كياهنا العلمي، ووفائها للمبـادئ احلقة التي ضحى 

.F من أجلها أهل بيت العصمة
ومـن الصفحات املضيئـة اجلديرة بالبحـث هذا القبس 
من املالمح العامة حلياة سـامحة سـيدنا املعظـم املرجع الديني 

الكبري آية اهللا العظمى السيد احلكيم (دام ظله العايل).
هو السـيد حممد سـعيد نجل آية اهللا السيد حممد عيل بن 
السـيد أمحد بن السيد حمسـن بن السـيد أمحد بن السيد حممود 



(١٥)

بن السـيد إبراهيم (الطبيب) بن األمري السـيد عيل احلكيم ابن 
األمري السيد مراد الطباطبائي.

يرقى نسبه الرشيف إىل إبراهيم طباطبا(١) بن إسامعيل الديباج(٢)
 بن إبراهيم الغمر(٣) بن احلسـن املثنى(٤) بن اإلمام احلسـن بن 

.a عيل بن أيب طالب
وهو السبط األكرب لسيد الطائفة ومرجعها اإلمام السيد 
املحسن احلكيم (أعىل اهللا مقامه) كام أن السيد املعظم P خال 

والده (دام ظله). 

(١) إبراهيم طباطبا : ينتسب إليه السادة الطباطبائيون ، خرج مع احلسني بن عيل صاحب فخ.
احلسنيني  من  جمموعة  مع  العبايس  املنصور  سجنه  الغمر  إبراهيم  بن  الديباج  إسامعيل   (٢)
يف اهلاشمية إحد مدن العراق قرب احللة ــ استشهد يف السجن عام ١٤٥ . رو أبو 
ـ وكان مع  الفرج األصبهاين عن عبداهللا بن موسى قال : سألت عبد الرمحن بن أيب املوىلـ 
ـ : كيف كان صربهم عىل ما هم فيه؟ قال : كانوا صرباء،  بني احلسن بن احلسن يف املطبقـ 
وهو  خالصاً،  ازدادت  النار  عليها  أوقدوا  كلام   ، الذهب  سبيكة  مثل  رجل  فيهم  وكان 
إسامعيل بن إبراهيم كان كلام اشتد عليه البالء ازداد صرباً (مقاتل الطالبيني / ١٣٥).. 
 احد اهلاشمية   إىل  احلسنيني  من  جمموعة  مع  العبايس  املنصور  أخذه  الغمر،  إبراهيم    (٣)
مدن العراق قرب احللة ــ واستشهد يف الطريق عام ١٤٥ ، و دفن قرب الكوفة مما ييل 
النجف . و قربه معروف اآلن . ورو ابو الفرج االصبهاين عن حييى بن احلسن قال: 

كان إبراهيم أشبه الناس برسول اهللا ;. 
(٤) احلسن املثنى حرض واقعة كربالء مع عمه اإلمام احلسنيa و كان من ضمن اهلاشميني 
الذين محلوا عىل جيش ابن سعد بعد استشهاد عيل األكرب a وسقط جرحياً وأدرك  و به 

.a ر طويالً ،و كان جليالً رئيساََ فاضالً  ورعاً ييل صدقات أمري املؤمنني رمق فعمّ



(١٦)

قبس من مالمح شخصية 
والده آية اهللا السيد حممد عيل احلكيم(دام ظله)

فهـو السـيد حممد عـيل بن السـيد أمحـد ا حلكيـم . ولد 
عـام (١٣٢٩ هــ) . عـاملِ جليـل جمتهـد كبـري، مـن أسـاتذة 
اجلامعـة  أئمـة  ومـن  واألصـول.  الفقـه  يف  اخلـارج  البحـث 
عـىل  مؤثـر  واملـروءة  التواضـع  كثـري  األرشف،  النجـف  يف 
نفسـه جمـدُّ يف عملـه موضـع اعتـامد الطبقـات  كافـة، ورع 
صالـح تقـي ، وقـد اشـتهر بصفـات رفيعـة وآداب سـامية، 
جماملـة. أو  ريـاء  أو  تكلّـف  أو  تصنّـع  أي  حياتـه  يف  ليـس 

تتلمذ عىل اإلمام احلكيمP وآية اهللا املريزا السيد حسن 
البجنورديP وآية اهللا الشيخ عبد احلسني احليلP. كام حرض 
لد آية اهللا املحقق الشـيخ حممد حسني األصفهاينP بحوثه 

يف اصول الفقه.
رفد احلوزة العلمية املباركة بالكثري من العلامء واألفاضل 
الذين تربّوا يف درسـه وحوزته حيث كان هيتـمّ كثرياً برتبيتهم 

اإليامنية واألخالقية مضافاً إىل االهتامم العلمي.



(١٧)

متيـز بنظر ثاقـب ودقـة التقييـم لألحـداث واملتغريات 
والظواهر االجتامعيـة ، وكذلك اهتاممه البالغ بتثبيت خط آل 

البيت d وهنجهم وثقافتهم.
 P كان من أركان مرجعية اإلمام الراحل السيد احلكيم
وقد أوفده مع احلجة الشـيخ حممد الرشـتي P إىل  باكسـتان 
ممثالً عنه عام (١٣٨٥ هـ ) حلل النزاع الدائر بني مجاعتني هناك.
والرياضيـات،  واهلندسـة  اهليئـة  بعلـم  ـع  تضلّ لـه 
وقـد  النجـف،  علـامء  أوسـاط  يف  بذلـك  عـرف  حتـى 
قسـمة  بكتابـة   P احلكيـم  السـيد  الراحـل  املرجـع  فـه  كلّ
املواريـث وفقـاً لقواعـد الرياضيـات احلديثـة، وهـو الـذي 
.aد بدقـة جهـة القبلـة يف حـرم اإلمـام أمـري املؤمنـني حـدّ

أوالده : السـيد حممد سـعيد (املرتجم له)، السـيد حممد 
تقي، السيد عبد الرزاق، السيد حممد حسن، السيد حممد صالح.
مـن مؤلفاته: بحث يف القبلة، بحث يف الدرهم والدينار 
االسـالمي، قسـمة املواريث طبق الرياضيات احلديثة، بحث 
حـول السـاعة الزوالية، تقريـرات درس أسـتاذه يف األصول 
الشـيخ حممد حسـني األصفهاين P، تقريـرات درس اإلمام 
احلكيـمP يف الفقه، تعليقة عىل كفاية األصول ، حاشـية عىل 

فرائد األصول (الرسائل).



(١٨)

قبسات من مالمح
شخصية سيدنا املعظم

ولد يف مدينة النجف األرشف، يف الثامن من شـهر ذي 
القعدة احلرام عام ١٣٥٤هـ املوافق ١٩٣٤م.

والـده (دام  برعايـة  أظفـاره  نعومـة  منـذ  حظـي  لقـد 
ظلـه) رعايـة واهتاممـاً بالغـني، وذلـك ملـا وجـده يف ولـده 
األكـرب مـن االسـتعداد والقابليـة عىل تلقـي العلـم والتعمق 
ظلـه)  (دام  املعظـم  والـده  فوجهـه   ، ملباحثـه  التنظـري  و 
نحـو ذلـك، وهـو بعـد مل يتجـاوز العقـد األول مـن عمـره، 
وزرع يف نفسـه مـن سـجايا اخللـق املـريض والشـامئل النبيلة 
شـخصيته. يف  بـارزة  وبـدت  رسيرتـه  عليهـا  انعقـدت  مـا 
وذلـك ألن املـريب األول قـد اشـتهر بصفـات رفيعـة، 
وآيـات سـامية، فهو عـىل جاللة قـدره، وطول باعـه العلمي 
واجتهـاده، كثـري التواضع واملـروءة، مؤثر عىل نفسـه، متورع 
الكريـم  نجلـه  السـامت  هـذه  أورث  وقـد   ، لربـه  خملـص 
م لـه برعايـة خاصة من لـدن والده  حيـث نشـأ سـيدنا املرتجَ



(١٩)

الرشيعـة  لعلـوم  املقدمـات  أول  مـن  تدريسـه  بـارش  الـذي 
العاليـة  السـطوح  بتدريـس  انشـغاله  رغـم  ـ  وأحكامهـا، 
آنـذاك ـ وأهنـى عـىل يديـه جـلّ دراسـة السـطوح العاليـة.
وقد كان لتأثري أسـتاذه األول هذا املد البالغ يف حسن 
توجهه العلمي، والسـيام ان هذه التلمذة كانت تقارهنا صحبة 
ومالزمة وثيقة الصلة باملباحث الدراسية، منذ املراحل األوىل 
حلياته العلمية، فيام كانت حينها نوادي العلم وجمالس الفضيلة 
تغمر أفق مدينة النجف األرشف، وتنعقد للمذاكرات العلمية، 
، وما يتعلق بعلوم  واملناقشـات يف شؤون املعرفة فقهاً وأصوالً
القـرآن، واحلديـث الرشيـف، والرتاجـم والسـري والرجال، 
واألدب اإلسـالمي اهلادف، فضالً عن العطاء الروحي الذي 
تسكبه يف نفوس احلارضين من مصاحبة األخيار يف سلوكهم، 
وما تستلهمه النفوس من جتسيد املعاين اخلرية، وتربية النفس، 
 وهتذيبهـا عىل أسـس راسـخة مـن اإليـامن والـورع والتقو
والزهد والصرب وغري ذلك من الفضائل وكرائم األخالق وما 

حتكيه من الدروس العملية يف اخلري والفضيلة والسلوك.
السـيد  عنـد  الشـباب  مراحـل  بـه  امتـازت  ممـا  وكان 
احلكيـم صحبـة األفـذاذ مـن الشـخصيات العلمية ممـن كان 



(٢٠)

والـده يعارشهـم وجيالسـهم أمثـال األسـتاذ الكبـري آيـة اهللا 
العظمـى الشـيخ حسـني احليل(١)(قـدس اهللا نفسـه الزكيـة)، 
الذي كان له أسـتاذا وأبـاً روحياً، وخاله الورع آية اهللا السـيد 
احلجـة  اهللا  وآيـة  رسه)(٢)،  احلكيم(قـدس  الطباطبائـي  يوسـف 
الشـيخ حممـد طاهـر الشـيخ رايض(قـدس رسه)(٣)، وأمثاهلـم من 
أعيـان العلامء الذين كانت بيوهتم أنديـة علمية، كام يف جمالس 
واحلجـة  اهللا)(٤)،  احلكيم(رمحـه  سـعيد  السـيد  املرحـوم  اهللا  آيـة 
(١) الشيخ حسني احليل (١٣٠٩ ــ ١٣٩٤ هـ) فقيه فاضل جمتهد متضلّع ، من أساتذة الفقه 
رف بدقة النظر والتحقيق  ج عىل املريزا النائينيP ، ونبغ نبوغاً باهراً ، وعُ واألصول خترّ
خترج  األخالق،  وحسن  النفس  ورشف  والتواضع  والعفة  والصالح  والورع  والتبحر 
عليه نفر من األعالم واألفاضل ، كام ان جمالسه تعترب مدرسة سيارة فهو دائم املذاكرة .
من مؤلفاته : أخذ األجرة عىل الواجب ، معاملة الدينار بأزيد منه، كتب بعض تالمذته    

تقريرات دروسه يف الفقه واألصول ، طبع منها دليل العروة الوثقى ، بحوث فقهية.
 P (٢) عامل فقيه مقدس (١٣٢٧ـ ١٤١١هـ) النجل األكرب ملرجع الطائفة اإلمام احلكيم
كان له الدور الكبري يف تلك املرجعية، من أساتذة البحث اخلارج يف النجف االرشف، 

اشتهر بالزهد والتقو. وقد عرضت عليه املرجعية فرفضها أشد الرفض.
(٣) الشيخ حممد طاهر الشيخ عبد اهللا آل رايض (١٣٢٢ ـ ١٤٠٠ هـ)، من جمتهدي احلوزة 

العلمية يف النجف االرشف، متكلم، وشاعر وأديب. 
عامل  جمتهد  أصويل  فقيه  ١٣٩٥هــ)  ــ   ١٣٠٢) احلكيم  حسني  السيد  بن  سعيد  (٤)السيد 
فاضل صالح ورع تقي ، كان جملسه يف داره عامراً بالفضالء  والعلامء خالل النهار يف كل 

يوم من أول السنة إىل هنايتها. 
للفقه  العامة  األصول  كتاب  تقي (صاحب  حممد  السيد   ، حسني  حممد  السيد   : أوالده   

املقارن)، والشهيد السيد عيل.
من مؤلفاته : كتابات يف الفقه واألصول.  



(٢١)

املجاهـد السـيد عـيل بحـر العلوم(رمحـه اهللا)(١)، وآية اهللا الشـيخ 
صـادق القامويس(رمحـه اهللا)(٢)، واحلجـة  السـيد حممـد صـادق 
احلكيمS واحلجة الشيخ هادي القريش(رمحه اهللا)(٣)، واحلجة الشيخ 
عبد اهلادي محوزي(رمحه اهللا)(٤)، وغريها من جمالس النجف العلمية.

ومل يكن اللقاء يف هـذا املنتديات جمرد صحبة عادية، بل 
، وقد  كانـت تفيض بالـدروس الرتبوية والعطاء العلمـي الثرّ
عرف عن سـيدنا املرتجم له مشاركته األفذاذ من األعالم فيام 

وفاضل  جليل  عامل  ١٣٨٠هـ)  ــ   ١٣١٤) العلوم  بحر  هادي  السيد  بن  عيل  السيد   (١)
متواضع ، من أعالم النجف املربزين وأعياهنا املحرتمني له شهرة واسعة ومنزلة سامية  

عند كل الطبقات وكان جملسه جممع العلامء واالدباء واالفاضل..
تويف يف حمرم ١٣٨٠ هــ .  

أوالده: الدكتور السيد حممد، الشهيد السيد عالء الدين، الشهيد السيد عز الدين، السيد   
مهدي.

من مؤلفاته : اللؤلؤ املنظوم يف أحوال السيد بحر العلوم  
(٢) من العلامء االفاضل عرف بالورع والتقو وحسن اخللق. شاعر مبدع. له تعليقات وحوايش 
عىل الكتب الفقهية واالصولية، وديوان شعر تويف يف مدينة قم يف شهر رمضان عام ١٤٢٣هـ
والورع  الفضيلة  أهل  من  جليل  عامل  هــ)   ١٣٤٣) عام  يف  ولد  القريش  هادي  الشيخ   (٣)

والتقو والصالح وعىل جانب من االستقامة ودماثة اخللق .
تتلمذ عىل السيد احلكيم والسيد عبد الكريم عيل خان والسيد اخلوئي والسيد حممد تقي   

بحر العلوم وغريهم.
من مؤلفاته: تقريرات وتعليقات وكتابات يف الفقه واالصول.  

وأدبه  بفضله  رفَ  عُ الفقه  كلية  أساتذة  من  فاضل  عامل  محوزي  اهلادي  عبد  الشيخ    (٤)
الوافرين.كان بيته جممعاً للعلامء واالدباء ومن أبرز أندية النجف األرشف.



(٢٢)

له نبوغه املبكر  يعني من مسـائل،وما يطرح من أفكار، وقد أهّ
للمشـاركة يف البحـوث العميقة واملتنوعة، فمالمـح العبقرية 
بـدأت تظهر بوضوح مـن خالل االحرتام واإلجـالل ملكانته 
يف نفوس األعـالم، الذين كانوا يرقبون فيه املسـتقبل العلمي 
الزاهـر، كام صـدرت من بعضهم آيات الثنـاء واإلطراء بحقه 

ومكانته العلمية (دام ظله).
وقـد أدرك السـيد اجلليـل من خالل جتربتـه االجتامعية 
القاسـية مـا حـلّ بالنجـف األرشف وحوزهتـا العلميـة مـن 
التحديات واملصاعب، والفقر الشديد(١)، ووعى املسؤوليات 
التـي ينبغـي حتملهـا لصـد اهلجـامت العنيفـة التـي وجههـا 
االسـتعامر احلديـث ويف طليعتـه االحتـالل الربيطـاين، ومن 
يتعامـل معه من احلكومات التي كانت حتكم العراق يومذاك، 
وأذناهبـم واتباعهـم الذين جاءوا باملفاهيم املسـتوردة وكانت 
(١) وقد أد ذلك إىل ترك الكثري من الطلبة للحوزة العلمية واجتهوا لالنتساب إىل دوائر، 
العديد  ومنهم  الدولة،  يف  عليا  مناصب  إىل   بعضهم  وارتقى   ، التعليم  جمال  يف  خاصة 
من تالمذة آية اهللا السيد حممد عيل احلكيم وأقران سيدنا املرتجم له، ومل يبق يف احلوزة 
إالّ العدد القليل الذين صمموا عىل مواصلة حتمل املسؤولية إيامناً منهم بأمهية وقدسية 
اهلدف الذ من أجله انتسبوا هلذا الكيان العلمي العريق، وكثرياً ما كان آية اهللا السيد 
وأساتذة  طلبة  تواجه  كانت  التي  والشدائد  املصاعب  عن  يتحدث  احلكيم  عيل  حممد 

احلوزة ومنهم السادة آل احلكيم.



(٢٣)

غايتهم إلغاء الدين وحماربة القيم العليا واملقدسات.
وفيـام كانت احلـوزة العلميـة يف النجف تعيـش املعاناة 
احلكيـم (حفظـه  املرجـع  سـيدنا  وجدنـا  فقـد  واالضطهـاد 
اهللا) قـد نـذر نفسـه ليخطـو يف مسـرية قاسـية، يذلـل فيهـا 
الصعـاب خلدمـة مذهـب أهـل البيـت F، وهو يف أشـواط 
ـل الشـدائد وقناعة  حياتـه حمـاط بحصانـة مـن اإليـامن وحتمّ
راسـخة بنهـج آل البيـتd و احلـرص عىل التـزود بعلومهم 
و التمعـن فيها ونرشهـا، فكان ال يكتفي بتلقـي املادة العلمية 
واسـتيعاهبا بل هيتم بالنقد والتمحيص وتكوين رؤية مسـتقلة 
، ولـذا عـرف يف األوسـاط العلميـة يف النجـف بمناقشـاته 
اجلـادة وآرائه ومبانيه املسـتقلة من دون أن يكـون ظالً وتابعاً 
لقناعـات أسـاتذته ونظرياهتـم ،األمـر الـذي جعلـه متميـزاً 
بـني أقرانه،  بسـبب اسـتحكام أسـس البناء العلمـي الرصني 
الـذي هيأ لـه املكانـة السـامية التـي بلغهـا بجـدارة وكفاءة.

حياته العلمية
ومـن حيـث تعرفنـا عـىل النشـأة العاليـة التـي متتع هبا 
سـيدنا املرتجم لـه، والرعايـة املتميزة من قبل والـده الكريم، 



(٢٤)

ومـا أحاطـه اإلمـام الراحل السـيد املحسـن احلكيـم P من 
االهتـامم بسـبطه األكـرب سـيدنا (دام ظلـه)، حيـث أدرك فيه 
النبـوغ املبكـر، واالسـتعداد الذهني، وما صـدرت من آيات 
الثنـاء يف حقـه، تعبـرياً عـام يعقـد عليه مـن آمـال ، وبام حيقق 
نبوءته يف شـخصيته العلمية، وبلوغه مراقي الكامل والنشـاط 
ات موسـوعته  العلمـي، ولذلك فقد عهد إليه مراجعة مسـودّ
الفقهية (مستمسـك العروة الوثقى) اسـتعداداً لطباعته، فقام 
بذلك خري قيام، وكان يراجعه يف بعض املطالب فيجري بينهام 
التباحـث واملناقشـة، األمر الذي اكتشـف فيه اإلمـام الراحل 
السـيد احلكيم P ما عليه سـبطه من تفوق علمي فطلب منه 

مراجعة بعض األجزاء املطبوعة منها.
وقد كان لتلمذته عىل اإلمام احلكيم P وأُستاذه اجلليل 
آية اهللا العظمى الشـيح حسـني احليل P أبلـغ األثر يف الرتبية 
والسـلوك، حيـث أنه كان يتلقى مع دروسـه العلمية دروسـاً 
عمليـة يف السـلوك والتقو والورع والزهـد والصالح، هذه 
املثـل العليـا، والقيـم الروحيـة التي جيب أن يتحـىل هبا أعالم 

الدين وعلامء األمة.



(٢٥)

إالّ أن األمر البارز يف حياته العلمية ضمن هذا الدور أنه 
واصل مع أستاذه الشيخ احليل P والزمه يف جلساته العلمية 
العامـة التـي كانت تزخر هبـا النجـف األرشف آنذاك كذلك 

جلساته اخلاصة التي كان خيصصها االستاذ لتلميذه املثابر .
ه بقيمـة تلـك املصاحبـة   وقـد كان السـيد احلكيـم ينـوّ
العلمية، حتى قال : ان اسـتفاديت من جمالسة الشيخ احليل أكثر 
من اسـتفاديت من حضوري يف درسـه، من دون أن يعني ذلك 
التقليـل من أمهية درسـهP، وانام لبيان مـد الفائدة يف تلك 
املداوالت العلمية املستمرة مع الشيخ احليل P ومالزمته له.

 وكان الشـيخ احليل بدوره يشيد كثرياً بالعمق واملستو
العلمـي املتميـز للسـيد احلكيم (مد ظلـه) ويعقد عليـه آماله 
ح بذلـك ، ويعطيـه حصـة وافـرة للمناقشـة يف جملس  ويـرصّ

درسه العامر باألفاضل والعلامء.
يقول آية اهللا السـيد مفتي الشـيعة ــ من تالميذ الشـيخ

ـاً يف درس الشـيخ،  ــ كان السـيد احلكيم أصغرنا سـنّ  احلـيلـ 
ب من رسعة  ولكنّه كان املبادر واألكثر مناقشـة له، فكنّا نتعجّ

استيعاب مطلب االستاذ وقيامه بمناقشته.



(٢٦)

أساتذته
ومن هذا املنطلق يمكننا أن نعد أسـاتذته ـ األساسـيني ـ 

بالرتتيب التايل:
١ ـ والـده املعظـم سـامحة آيـة اهللا السـيد حممـد عـيل 
الطباطبائـي احلكيم (دامت بركاته)، حيث بارش تدريسـه من 
أول املقدمـات يف اللغـة والنحو واملنطـق والبالغة واالصول 

والفقه حتى أهنى عىل يديه جلّ دراسة السطوح العالية.
٢ ـ جـده مرجـع الطائفـة األكـرب اإلمام السـيد حمسـن 
الطباطبائـي احلكيـم P، حيـث حـرض لديه مجلـة وافرة من 

أبواب الفقه، وكتب من ذلك ما يأيت يف تعداد مؤلفاته.
٣ ـ أسـتاذ الفقهـاء واملجتهدين آية اهللا العظمى الشـيخ 
حسني احليل P، حيث حرض لديه يف علمي الفقه واألصول، 

(كام تقدم وكتب تقريرات درسه).
٤ ـ مرجع الطائفة الراحل آية اهللا العظمى املحقق السيد 
اخلوئـيP، حيـث حرض لديـه يف علم األصول ملدة سـنتني، 

وكتب من ذلك ما يأيت عند احلديث عن مؤلفاته.



(٢٧)

تدريسه وتالمذته..
بعد أن أتم (مد ظله) عدة دورات يف تدريس السـطوح 
العاليـة للدراسـة احلوزويـة رشع يف عام ١٣٨٨هــ بتدريس 
البحـث اخلارج عـىل كفاية األصـول حيث أتم اجلـزء األول 
منه عام ١٣٩٢هـ ثم ويف نفس السـنة بدأ البحث من مباحث 
(القطع) بمنهجية مسـتقلة عن كتـاب الكفاية حتى أتم دورته 
األصولية األوىل عام ١٣٩٩هـ، ثم بدأ دورة أصولية ثانية وقد 
واصل التدريس والتأليف رغم ظروف اإلعتقال القاسية التي 
مـرّت به منذ عـام ١٤٠٣هـ حلني عام ١٤١١هــ، ومن ذلك 
ابتداؤه بدورة يف علم األصول ـ بتهذيب ـ خالل هذه الفرتة.

وأمـا الفقه فقد بـدأ تدريس البحث اخلـارج عىل كتاب 
مكاسـب الشـيخ األنصاري P يف عام ١٣٩٠هـ ثم يف سـنة 
١٣٩٢هــ بدأ بتدريـس الفقه االسـتداليل عىل كتـاب منهاج 
الصاحلني للمرحوم السيد احلكيم P وما زال عىل تدريسه إىل 
اليوم رغم الظروف العصيبة التي مرّت به خالل سنوات عديدة ، 
وقد خترج عىل يديه نخبة من أفاضل األعالم األجالء يف احلوزة 
العلميـة وهم اليوم من أعيان األسـاتذة يف احلـوزات العلمية 



(٢٨)

يف حوارضها العلمية النجف األرشف وقم املقدسـة وغريها.
مؤلفاته

إضافة ملا متيزت به بعض كتاباته أثناء دراسـته السـطوح 
العاليـة مـن حتقيقـات ونـكات علمية دقيقـة فقد ظهـرت له 

جمموعة مؤلفات منها:
علـم  يف  دورة  وهـو   ، الفقـه  اصـول  يف  املحكـم  ١ـ 
األصـول كاملة وموسـعة، تشـتمل عىل سـتة جملـدات، اثنان 
وجملـدان  العقليـة،  واملالزمـات  األلفـاظ  مباحـث  يف  منهـا 
يف مباحث القطع واألمارات والرباءة واالحتياط، وجملدان يف 

االستصحاب والتعارض واالجتهاد والتقليد.
٢ـ  مصباح املنهاج وهو فقه استداليل موسع عىل كتاب 
(منهاج الصاحلني)، وقد أكمل منه إىل اآلن مخسة عرش جملداً، يف 
االجتهاد والتقليـد، وكتاب الطهارة، وكتاب الصوم، وكتاب 
اخلمـسـ  كتبـه يف فرتة اإلعتقال القاصية ـ  وكتاب املكاسـب 

املحرمة.
علـم  هتذيـب  يف  دورة  الفقـه:  اصـول  يف  الـكايف  ـ   ٣
األصـول، بدأ هبا يف فرتة اإلعتقال، اقتـرص فيها عىل البحوث 



(٢٩)

املهمة يف علم األصول، طبع يف جملدين.
٤ـ  كتـاب يف األصول العمليـة، كتبه اعتامداً عىل ذاكرته 
يف فـرتة اإلعتقال مل يكـن بني يديه أي مصدر، ودرّس الكتاب 
نفسـه آنـذاك، ولكنـه ـ ولألسـف ـ أتلـف يف فـرتة اإلعتقال 
للخشـية يف العثـور عليـه حيـث ترسبـت أخبار بوجـود محلة 

تفتيش وكان العثور عليه قد يؤدي إىل اإلعدام.
 P ٥ ـ حاشـية موسـعة عىل رسائل الشـيخ األنصاري

مهيئة للطبع  يف ستة جملدات.
٦ـ  حاشـية موسـعة عـىل كفايـة األصـول، كتبهـا أثناء 

تدريسه اخلارج عىل الكفاية يف مخسة أجزاء.
٧ ـ حاشـية موسـعة عىل املكاسـب، كتبها أثناء تدريسه 
خارج املكاسـب، تقع يف جملدين، إىل مباحث العقد الفضويل.

٨ ـ تقريـرات درس اإلمام السـيد احلكيم P يف كتب: 
النكاح، واملزارعة، والوصية، والضامن، واملضاربة، والرشكة.
٩ـ تقريرات بحث أستاذه الشيخ احليل P يف علم األصول.
١٠ـ تقريرات بحث أستاذه الشيخ احليل أيضاً، يف الفقه.
١١ ـ تقريـرات بعـض ما حـرضه عند آيـة اهللا العظمى 



(٣٠)

.P السيد اخلوئي
١٢ ـ كتابـة مسـتقلة يف خـارج املعامالت ، كان سـيدنا 
املرتجـم لـه (دام ظله) ينوي إكامله عندما تسـنح لـه الفرصة.

١٣ ـ رسـالة عملية يف فتـاواه، يف العبادات واملعامالت 
ويف ثالثة أجزاء بعنوان (منهاج الصاحلني).

١٤ ـ مناسك احلج والعمرة.
١٥ ـ رسالة موجهة للمغرتبني.

١٦ ـ رسـالة موجهة للمبلغني وطـالب احلوزة العلمية 
وقد ترمجت إىل اللغة الفارسية واألردو.

١٧ـ  حـوار اجـري مع سـامحته حول املرجعيـة الدينية 
يف حلقتني.

١٨ ـ مرشـد املغرتب، يتضمن توجيهات، وفتاو هتم 
املغرتبني.

١٩ ـ فقه القضاء، بحوث استداللية يف مسائل مستجدة 
يف القضاء.

مفصـل   حـوار  وهـو  العقيـدة  رحـاب  يف  ـ   ٢٠



(٣١)

ـ مع أحد الشخصيات االردنية حول الكثري  ــ يف ثالثة أجزاءـ 
من مسائل العقيدة.

٢١ ـ فقه الكومبيوتر واالنرتنت.
٢٢ ـ فقه االستنساخ البرشي.

٢٣ ـ األحـكام الفقهيـة: وهـي رسـالة عمليـة أيضـاً، 
ترمجت اىل اللغتني الفارسية واالردو.

٢٤ ـ الفتـاو: وهـي أجوبـة اسـتفتاءات كانـت تـرد 
عـىل سـامحته يف خمتلـف املوضوعات،ترمجت أيضـاً إىل اللغة 

الفارسية ، صدر منها القسم األول.
٢٥ـ رسـالة توجيهية إىل املؤمنـني يف مجهورية آذرباجيان 

والقفقاس، ترمجت كذلك إىل اللغة اآلذرية.
٢٦ ـ رسالة توجيهية إىل حجاج بيت اهللا احلرام.

٢٧ ـ رسالة يف االصولية واالخبارية.
٢٨ ــ رسالة توجيهية للمؤمنني يف گلگيت ونگر.



(٣٢)

االعتقال
٢٥ رجب ١٤٠٣ هـ   ــ  ١٨ /ذي القعدة/ ١٤١١هـ

٩/ ٥ / ١٩٨٣ م  ــ ٧ /٦ /١٩٩١م

متهيد
منذ  أن انتمى سـامحة السـيد احلكيم(دام ظله) يف بداية 
سـني حياته للحوزة العلمية عايـش التحديات التي تواجهها 
م  األمـة اإلسـالمية ووعـى مسـؤولية علـامء الديـن وتصدهيّ
للتيـارات املنحرفـة الوافدة واألنظمـة الدكتاتوريـة املتعاقبة. 
ل تلك املسـؤولية من خالل اجللسـات واحلوارات  فبدأ بتحمّ
املسـتمرة يف األنديـة العلميـة النجفيـة التـي كانـت تزخر هبا 
النجـف األرشف آنـذاك حيـث كان يطـرح الـرؤ األصيلة 
الواعيـة، وأبـان املدّ الشـيوعي العارم يف العـراق املدعوم من 
جانـب االحتاد السـوفيتي السـابق تعاون سـامحته مع (مجاعة 
الراحـل  الطائفـة  مرجـع  ه  جـدّ يرعاهـا  كان  التـي  العلـامء) 
لنـرش  بسـامحته  يسـتعينون  احلكيمSفكانـوا  حمسـن  السـيد 



(٣٣)

ـرف عنه من شـجاعة وإقدام. البيانـات الصـادرة منهم، ملِا عُ
وبعد اسـتيالء الدكتاتور عبد السالم عارف عىل احلكم 
يف العراق عـام ١٩٦٣م وحماولته فرض القوانني االشـرتاكية 
تصـدت مرجعيـة املرجع األعىل السـيد حمسـن احلكيم(رضوان 
اهللا عليـه) واحلوزة العلميـة بعلامئها وفضالئها ملحاولة السـلطة 
الغاشمة، وكان سامحة سيدنا املرتجم له من مجلة املوقّعني عىل 
الرسـالة االسـتنكارية الرافضة لفرض االشـرتاكية وقوانينها 
عـىل العـراق واملوجهـة إىل الدكتاتـور عبـد السـالم عارف.

وبعد استيالء عصابة البعث يف العراق والبدء بعمليات 
االعتقـال والقتـل واإلعـدام بحجـج واهيـة وكاذبـة هبـدف 
رات االمـة، ويف وقت  ترويـع املواطنـني والسـيطرة عىل مقـدّ
مل يسـتوعب الكثريون نوايـا الطغمة احلاكمـة وخططهم كان 
سـامحته حيذر مـن البدايـة من خـالل اجللسـات واحلوارات 
مـن االنجراف والتأثر بإعالمهم ودعاياهتم وحيّذر منهم ومن 
خمططاهتم. وقد أشـاد ــ فيام بعـد ـ  العديد من فضالء احلوزة 
العلمية واملثقفني بموقف السيد احلكيم (مد ظله) وحتذيراته يف 

تلك الفرتة ودقة حتليله.



(٣٤)

ومـن هنا نجـد أن حكومـة البعث فرضت منع السـفر 
عـىل سـامحته منذ أوائل تسـلطها عـىل العراق عـام ١٩٦٨م. 
وقد استمر منع السفر سارياً ومل يرفع إالّ بحدود عام ١٩٧٤م 
حيث سـمح له بالسـفر حلج بيت اهللا احلرام، وبعد فرتة عاود 
قرار منع السـفر واملراقبة الشـديدة ليسـتمر إىل باقي سـنوات 

حكمهم العجاف. 
ويف أحداث شـهر صفر عام ١٩٧٧م بسبب قرار سلطة 
(البعث) الغاشمة بمنع امليش لزيارة اإلمام احلسنيa ــ وهو 
مـا اعتاد عليه شـيعة آل البيـت e يف العراق ـــ ومواجهتهم 
للمشـاة الزائرين مـن املـدن العراقية املختلفة بقـوات اجليش 
رعات وغريها، أرصّ سـامحة  من الطائـرات والدبابـات واملدّ
ة من فضالء األرسة وشباهبا ــ والذي  سـيدنا املرتجم له مع ثلّ
ـ عىل مواصلة املسـري حتى وصلوا  استشـهد بعضهم فيام بعدـ 
كربالء وحرم اإلمام احلسـنيa متجاوزين سـيطرات النظام 
وجيشـه املكثفـة، وبعد عمليات القتـل واالعتقال اجلامعي يف 
صفوف املؤمنني املشـاة أُخرب سامحة السـيد احلكيم (مد ظله) 
ـ الذي ترسبت إليـه قرارات النظام  مـن قِبَل بعـض الوجهاءـ 



(٣٥)

من بعض أعوانه ــ أن اسـم سـامحته ضمن املطلوبني للنظام، 
مما اضطره أن يغـادر بيته مع أبنائه لالختفاء يف إحد البيوت 
 املهجـورة لفـرتة حيـث مل يكن يعلـم بمكان األختفاء سـو
د خفيـة ومـن دون أن ينتبه  العلويـة حليلتـه التـي كانت تـرتدّّ
أزالم النظـام وعيونـه املنتـرشة يف كل مكان، واسـتمر اختفاء 
سامحة السيد احلكيم وابنائه إىل ما بعد صدور احكام االعدام 
والسـجن املؤبد اجلائـرة يف حق جمموعة من املعتقلني واملشـاة 
إىل زيارة اإلمام احلسـني a واىل ما بعد غلق ملف القضية من 

جانب السلطة.
وبعـد اسـتيالء الدكتاتـور املتوحـش صـدام التكريتي 
عىل السـلطة وازاحته لسـلفه امحد حسن البكر يف ١٧/ متوز/ 
١٩٧٩م بايعاز من قو الكفر العاملي وأذناهبم ليؤدي ما عجز 
ت اجرامية بشعة، اشتدت الضغوط  عنه سلفه من أدوار ومهامّ
وقسـاوة النظـام عـىل العراقيـني، خاصـة احلـوزة العلمية يف 
النجف األرشف بعلامئها وفضالئها، وقد آثر سامحته البقاء يف 
الً تلك الضغوط  احلـوزة العلمية وعدم مغادرة العـراق متحمّ
واملخاطر يف سـبيل املسامهة يف االبقاء عىل هذا الكيان العلمي 



(٣٦)

والثقايف العريق وعدم حتقيق إماين السـلطة الغاشمة يف تفريغه 
من العلامء واألفاضل والسيطرة عليه.

وكان سـامحته يواجه بصالبة ضغوط النظام آنذاك عىل 
العلـامء واألفاضـل إلظهار تأييـد احلوزة العلمية لـه، بل كان 
سـامحته يشـجع عىل مواجهة تلك املامرسـات االجرامية مهام 

كلف من ثمن.
تهـا أبـان احلـرب العراقيـة  وقـد بلغـت الضغـوط قمّ
االيرانيـة، خاصـة بعـد أن فشـلت خطـة صـدام يف اسـقاط 
الثـورة اإلسـالمية الفتيـة يف ايـران بحـرب خاطفـة، وعندما 
تصاعـدات اهلجـامت العسـكرية االيرانية يف جبهـات القتال 
دعـا املجرم صدام إىل عقد مؤمتر لـ(علامء املسـلمني) يف بغداد 
عـىل أسـاس أن حيـرضه علـامء املسـلمني مـن داخـل العراق 
عمليـة  يف  الشـعبي)،  اإلسـالمي  (املؤمتـر  سـامه  وخارجـه 
دعائيـة مفضوحة، إلظهـار دعم علامء املسـلمني له من جهة، 
وليكـون ذريعة لتجنيد املزيد مـن العراقيني إىل جبهات القتال 
 حتـت مسـميات اجليـش الشـعبي واملتطوعني، بذريعـة فتو
العلـامء باجلهـاد ضـد (البغـاة االيرانيني) ـــ كام أسـامهم ــ.



(٣٧)

وكان مـن الطبيعـي أن يضغـط عـىل العلـامء يف احلوزة 
العلمية باملشـاركة يف هـذا املؤمتر، وانصـبَّ اهتاممه عىل ارسة 
آل احلكيـم، ملا هلا مـن مكانة علمية ومجاهرييـة داخل العراق 
وخارجـه، وإلظهار خمالفة األُرسة ملوقف آية اهللا السـيد حممد 
باقر احلكيـم يف معارضته للنظام وقد ترسبّـت أنباء عن عزمه 
عىل اناطة رئاسـة املؤمتر إىل إحد العلامء من السادة آل احلكيم، 
ـ إىل  ـ فيام بعدـ  وعـىل ضمهم إىل الوفود التي ارسـلها املؤمتـرـ 

الدول اإلسالمية حلشد التأييد لصدام ونظامه.
ت ضغوط النظام عىل آل احلكيم للمشاركة يف  وقد اشتدّ
املؤمتـر املذكور بمختلف أسـاليب التهديد والرتهيب، بعد ان 
أرسـل عدة دعوات إليهم تتضمن الدعوة لالشرتاك يف املؤمتر 

املذكور.
وعندما مل جيد النظام اذناً صاغية من األرسة لالشرتاك يف 
املؤمتر أرسـل إىل بيت الشهيد حجة اإلسالم واملسلمني السيد 
حممـد رضـا نجل مرجع الطائفة السـيد احلكيـم S مدير أمن 
ـ وشخصاً  ـ وهو من تكريتـ  النجف (املعروف بأيب خملص)ـ 
رف نفسه إالّ انه مبعوث صدام ــ وهذا من  آخر أرفع منه مل يعّ



(٣٨)

أساليب إدخال الرعب ـ وقد أبلغه الوفد أن صداماً يرصّ عىل 
مشـاركة األرسة يف املؤمتر، وانه سوف يعترب األُرسة معادية إذا 
رفضت احلضور، وانه ال يقبل أي عذر للرفض، إالّ انّ السيد 
حممد رضا احلكيم ــ والذي كان معروفاً بالشجاعة واجلرأة ــ 
أبلغه برفض األُرسة احلضور مهام كانت الظروف والضغوط، 
وقد احتدم النقاش بني الطرفني بسـبب ارصار الوفد وهتديده 
ورفـض السـيد، حتى قال له الشـهيد السـيد حممـد رضا «أبو 
خملص أنت تطبخ حصو» وهو مثل شـعبي معروف يف العراق 
كتعبـري عـن عـدم جـدو اإلرصار والتهديد. فخـرج الوفد 
غاضباً وخائباً ليبلّغ سـيّده الطاغية بفشـل املهمة التي أُرسـل 

من أجلها.
بعـد حـوايل اسـبوعني مـن انعقـاد ذلـك املؤمتـر الذي 
شـعر النظـام بفشـله بسـبب تغيّـب السـادة مـن آل احلكيم، 
بسـبب  انتقامـاً منهـم  باعتقـال األُرسة  أصـدر صـدام أمـراً 
العـراق  تاريـخ  يف  معلـامً  صـار  والـذي  ف  املـرشّ موقفهـم 
احلديـث، خصوصـاً انـه مل يكـن يف تلـك الفرتة كيـان علمي 
دينـي واضـح للحـوزة العربيـة يف العـراق مثـل مـا كان آلل 
احلكيـم بسـبب انخـراط العديد من رجـال األُرسة وشـباهبا 



(٣٩)

. كثـرياً النظـام  يُغيـظ  كان  مـا  وهـو  العلميـة،  احلـوزة  يف 
وقد كان سـيدنا املرتجـم له ووالده آية اهللا السـيد حممد 
عـيل احلكيم (مد ظله) واخوانه وأوالده من مجلة املعتقلني(١)، 
وتـمّ الرتكيـز يف التحقيق الـذي واجهه السـادة آل احلكيم يف 
معتقل مديرية األمن العامة يسء الصيت عىل جمموعة بشـكل 
خاص منهم سـامحة السـيد نفسـه، إالّ ان اهللا تعاىل بلطفه دفع 

عنه رشّ الظاملني(٢).

واسع  هبجوم  لـ١٩٨٣/٥/١٠م،  املوافق  ٢٦/رجب/١٤٠٣هـ  ليلة  اعتقلوا  حيث   (١)
شنته قوات االقتحام.

(٢) ولعل أهم العوامل الطبيعية التي سامهت يف انقاذ السيد احلكيم من اإلعدام أنه بعد أن 
اشتدت الضغوط عىل السادة آل احلكيم من جانب النظام للمشاركة يف املؤمتر اإلسالمي 
سامحة  من  وطلبوا  املوضوع  ملناقشة  لألرسة  جلسة  عقد  السادة  بعض   ارتأ الشعبي 
نه من الناحية الرشعية مقتنع  السيد أن حيرض تلك اجللسة، لكنه رفض احلضور، وقال بأَ
خاصة  املوضوع،  ملناقشة  داعياً  جيد  ال  القناعة  هذه  ومع  املؤمتر  يف  املشاركة  بعدم  متاماً 
دة وقد ترصد عيوهنم املنترشة هذا  أنه يتوقع أن تكون األُرسة حتت الرقابة األمنية املشدّ
االجتامع فتشتد نقمتهم عىل األُرسة، وبالفعل حتقق ما توقعه سامحته حيث كان البيت 
الذي تم فيه االجتامع مراقباً فرصدوا احلارضين، واثناء التحقيق يف مديرية األمن العامة 
مع  سامحة السيد احلكيم (مد ظله) ختيّل الضابط املحقق يف البداية ان سامحته كان ضمن 
احلضور، ولكنه أمام صمود سامحة السيد اكتشف أنه مل يكن حارضاً يف اجتامع األُرسة 
واً من قِبل األرسة  والطريف يف األمر ان السلطة الغاشمة ختيلت أن سامحته مل يكن مدعّ
ومل  اإلعدام،  قرار  من  سامحته  نجا  ولذلك  األُرسة،  يف  القرار  مصدر  ضمن  ليس  ألنه 
جلسة  يف  حضوره  عدم  وان  املؤمتر  يف  املشاركة  رفض  يف  إرصاراً  أشد  كان  أنه  يعلموا 

األرسة لوضوح األمر عنده حتى بات غري حمتاج للنقاش والتداول.



(٤٠)

ومنـذ الفرتة األوىل من انتهـاء التحقيق يف مديرية األمن 
العامـة يف بغداد تكيّف سـامحته مع جوّ االعتقال، وكان يؤكد 
عـىل باقـي املعتقلـني باسـتمرار عـىل أمهيـة التسـليم هللا تعاىل 
وإيكال األمـر إليه وتقوية العزيمة والصـرب، رافضاً كل فكرة 
للمسـاومة والتنازل للسـلطة، كام بدأ بدرس يف تفسري القرآن 
الكريـم ـ رغم عدم وجود أي مصدر سـو مصحف صغري 
وا بالدرس وفتحوا حتقيقاً  متآكل ـ إالّ أن عمالء السـلطة احسّ
كمه  حول املوضوع علامً أن التثقيف الديني داخل السـجن حُ
اإلعـدام لد نظـام الطاغيـة صـدام، فاضطرّ لـرتك الدرس 
ية طبعاً ـ بقيت  املذكور، إالّ ان جمالس املناقشـة العلمية ـ الرسّ
كـام تصـد سـامحته إلحيـاء املناسـبات الدينيـة مـن خالل 
املحـارضات، وحتفيظ بعـض شـباب األُرسة القصائد الدينية 
ـ يف تلك املجالس  يةـ  ـ برسّ التي كان حيفظها يف ذاكرته ليلقوهاـ 
ية تامة بعيداً عن مراقبة أعوان السـلطة. التـي كانت تقـام برسّ

االقسام املغلقة يف سجن أيب غريب
ويف الشـهر الثالـث مـن عـام ١٩٨٥م نقلـت السـلطة 
املعتقلني من السادة آل احلكيم من معتقل مديرية األمن العامة 
يف بغداد إىل األقسـام املغلقة التابعة لقسم األحكام اخلاصة يف 



(٤١)

سـجن أيب غريـب(١)، بعد أن أعدموا منهم ١٦ شـهيداً خالل 
وجبتـني، وادخلوهم إىل ما يسـمى ق ٢ ومجعوهم يف غرفتني 
مسـتقلتني مقفلتـني بحيـث ال يمكـن أليـة جمموعـة االلتقاء 

.ورؤية املجموعة األخر
ورغم الظروف املعيشية القاسية يف هذه األقسام املغلقةـ 
والتـي ال جمال لرشحها هنا ـ إالّ اهنا مـن ناحية أخر فتحت 
جماالًُ رحباً نسـبياً للنشاط العلمي والرتبوي والتثقيفي للسادة 
آل احلكيـم بسـبب كثـرة عـدد السـجناء واهتامماهتـم الدينية 
والثقافيـة، باإلضافـة إىل ابتعـاد السـجن عـن رقابة السـلطة 
نسـبياً، بسـبب قلة تـردد عنارص جهـاز األمـن وحذرهم من 
عدو مرض التدرن املنترشه بني السجناء، حتى كان بعضهم 

يلبس الكاممات عند دخوله إىل السجن.
وسجن  الرشطي،  االفراج  سجن  منها  سجون  جمموعة  عىل  الكبري  املعتقل  هذا  حيتوي   (١)
األحكام  وسجن  الثقيلة،  األحكام  وسجن  اخلفيفة،  األحكام  وسجن  األحداث، 
الصيت.  سيئة  الثورة  ملحكمة  قضياهم  ترفع  الذين  املسجونون  فيه  ويوضع  اخلاصة، 

وفيه صنفان من األقسام: 
الصنف األول: األقسام املفتوحة ويوضع فيها السجناء الذين يسمح له برؤية أهاليهم.

الصنف الثاين: األقسام املغلقة، وهي األقسام املغلقة متاماً عن العامل اخلارجي حيث ال يواجه 
السجناء أهاليهم، ويوضعون يف غرف مغلقة ال تفتح أصالً لسنني طويلة، وال يعلم أحد 
والغلظة،  بالقسوة  املعروفني  النظام  جالوزة  من  حمدود  عدد   سو بداخلها  عمن  شيئاًُ 

ويف هذه األقسام أعتقل السادة آل احلكيم.
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السـيد  املرجـع  لسـامحة  فرصـة  ذلـك  كل  منـح  وقـد 
والرتبـوي  العلمـي  النشـاط  مـن  ملزيـد  ظلـه)  احلكيـم(دام 

واالجتامعي داخل السجن.
١ ـ النشاط العلمي والثقايف:

تنوع نشاط سامحته بني تدريس فضالء السادة خاصة انّ 
العديد من املعتقلني من السادة آل احلكيم كانوا طالّب درسهـ  
 البحث اخلارجـ  قبل االعتقال فابتدأ سامحته درسني عىل مستو
البحـث اخلـارج احدمها يف الفقـه واآلخر يف علـم األصول.

بإلقـاء  الدينيـة  املناسـبات  بإحيـاء  سـامحته  اهتـم  كـام 
املحارضات الثقافية العامة التي كان هلا تأثري كبري يف تلك الظروف 
القاسية، وكذلك تصديه لإلجابة عىل املسائل العلمية املتنوعة.
وكان من ضمن النشاط العلمي تأليف عدد من الكتب 

املتنوعة نذكر منها:
١ ـ دورة يف هتذيـب علـم األصول، حيـث أكملها بعد 

االعتقال وطبعت بعنوان «الكايف يف األصول».
٢ ـ كتاب اخلمس، وهو كتاب فقهي استداليل، يتضمن 

سها يف السجن. جانباً من البحوث الفقهية التي درّ
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ه اعتامداً عىل  ٣ ـ كتـاب يف مباحث األصول العملية، الفّ
ذاكرتـه، لكنه اتلف خشـية عثور السـلطات األمنية عليه عند 

قيامها بتفتيش السجن.
٤ ـ كتـاب يف سـرية النبـي s واألئمـة e كتبـه اعتامداً 
عـىل ذاكرته ليكـون مرجعاً ملحارضات ثقافية اسـالمية حيث 
مل يكـن هنـاك أي مصـدر. لكـن هـذا الكتـاب اتلـف أيضـاً 
بعـد أن ترسبـت أخبـار عن قيـام السـلطات األمنيـة بتفتيش 
السـجن، حيـث كان العثـور عـىل أي كتـاب بل أيـة قصاصة 
ورقيـة تعـرّض صاحبهـا لإلعـدام حسـب قوانـني الطاغية.

ه أن بعض هـذه الكتب قد كتبت عىل أوراق علب  وننـوّ
السـجائر، التي كان لطريقة هتيئتها وتوفري األقالم التي يكتب 

هبا قصة طويلة ال يسعها املجال هنا.
٢ ــ النشاط الرتبوي واالجتامعي:

كانت أوضاع السجن السيئة وانتشار األمراض الفتاكة 
ـ حيث مل يكن يسمح هلم بمقابلة  وانقطاع السجناء عن ذوهيمـ 
ـ وفيهم الشاب  ـ  أهاليهم، بل كان أهلهم جيهلون مصريهم متاماً
واملراهـق الـذي انقطع عن أبويـه العجوزين، والـزوج الذي 
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انقطع عن ارسته وأطفاله والشـيخ العجـوز املبتىل بمجموعة 
من الشـكاو واألمراض، وكثري منهـم كانوا يعانون من آثار 
التعذيب الفظيع يف فرتة التحقيق، وكان اكثرهم شـباباً يافعني 
غـري مهيئني لظروف االعتقال القاسـية، إذ مل يكن هلم نشـاط 
فاعل يوجب ادنى من هذه العقوبة، وإنام جرفهم طغيان النظام 
وظلمـه العابـث، فكان من الطبيعي يف مثـل هذه الظروف أن 
يعاين هؤالء املعتقلون من افرازات نفسية واجتامعية، وكذلك 
يف مواجهـة التهديدات والضغوط األمنية املتكررة التي كانت 
تالحقهـم وهـم يف زنزاناهتـم الرهيبة، فكانـوا بحاجة إىل من 
ة والرعايـة واالهتـامم، والـذي متثل يف شـخص  ـد األبـوّ جيسّ
ل هذه املسـؤولية  سـيدنا املرجـع احلكيم(مد ظلـه) الذي حتمّ
كانـوا  الذيـن  املعتقلـني  آلالف  بالنسـبة  ور  الـدّ هـذا    وأدّ
يقبعـون يف تلك الزنزانات، فكان سـامحته يسـأل عن املريض 
ائي،  الـذي يصـارع مرضـه مـن دون عـالج أو طبيـب اخصّ
اً ليخفف عنه ويقوي عزيمة الشاب الذي  ويتابع املتأزم نفسـيّ
تضعف قسـاوة السـجن عزيمتـه، باإلضافـة إىل تصديه حللّ 
العديـد مـن املشـاكل االجتامعية التـي كانت حتـدث بني فرتة 
واخر، وبعد أن سـمحت السلطات ــ بعد سنوات طويلةـ 
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لبعض السـجناء ومنهم السـادة آل احلكيم بلقاء أهاليهم كان 
سـامحته ـ وكذلك باقي السادة ـ يكلّف األهل بجلب كميات 
كثـرية من األدويـة واملالبس واملأكـوالت التـي كان حيتاجها 
السجناء ـ وبالتنسيق مع الدكتور سعد حممد صالح واملهتمني 
بشؤون السجن، وكلهم من السجناء املؤمننيـ  فكانت العلويات 
وأطفاهلنّ يتحملن معانـاة هتيئة تلك األدوية واملالبس واملؤن 
دة ــ ومحلها  الكثرية  ــ خاصة يف ظروف الرقابة األمنية املشـدّ
إىل السـجن، إلعانة باقي السـجناء الذيـن ال تتوفر هلم فرصة 
لتوفريهـا. ويف نفـس الوقـت كان سـامحته يتجنب شـخصياً 
ويـويص أوالده واملحيطـني به من االسـتفادة بـام جيلبه األهل 
مـن مالبس ومـآكل بام يثري شـجون السـجناء املحرومني من 
ذلـك، ويـويص دائـامً بمواسـاهتم ورعايتهـم. وحيتفـظ كثري 
مـن السـجناء بقصـص وحـوادث مؤثـرة كانت بينهـم وبني 
ته  سـامحته حيفظوهنـا ويتناقلوهنا تعربّ عن اهتامم سـامحته وأبوّ
هلـم، وبلغ مـن اهتامم سـامحته بأولئـك املعتقلـني املؤمنني أن

ـ  ـ أيام شدة املحنة يف املعتقالت املغلقة يف سجن أيب غريبـ  قالـ 
ـ يعني حمنة السادة آل  لبعض أوالده: «لو مل يكن من فائدة ملحنتناـ 

احلكيم ــ إالّ التخفيف عن هؤالء السجناء لكفى».
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٣ ـ الصمود يف التحقيق:
يواجـه السـجناء واملعتقلون يف العراق عـادةً الكثري من 
ل،  أصناف التعذيب القايس ممـا يصعب معه الصمود والتحمّ
وقـد واجه سـامحة املرجع السـيد احلكيـم (دام ظله) شـخصياً 
أنواعـاً من التعذيب الدامـي والقايس مثل الرضب باهلراوات 
والكهرباء وغريها، خصوصـاً عمليات التعذيب التي ارشف 
عليها صهر الطاغية املجرم صدام كامل التكريتي عام١٩٩١م 
ـ واملعـروف بالنقيـب صـدام حني كان يشـغل منصب رئيس 
جهاز األمن اخلاص، ورئيس اللجنة األمنية املشـرتكة املكلفة 
بالتحقيـق يف أحـداث االنتفاضة الشـعبانية العارمـة(١)، وقد 
صب هذا املجرم نقمته عىل شـخص سـامحة السيد (مد ظله) 
مستخدماً أساليب ووسائل متنوعة يف التعذيب، إالّ ان سامحته 
واجهها بعزيمة وصرب نادرين، حتى كان صدام كامل يقول له: 
«أنت جسمك ضعيف فلامذا ال تعرتف وختلص من التعذيب». 

(١) شكل النظام جلنة أمنية مشرتكة من بعض أجهزته األمنية الرهيبة للتصدي للتحقيق يف 
أحداث األنتفاضة الشعبية عام ١٩٩١م وهي جهاز األمن اخلاص، جهاز األمن العام، 
جهاز االستخبارات العسكرية، جهاز املخابرات العامة، وكان يرأس هذه اللجنة صدام 

كامل التكريتي باعتباره رئيس جهاز األمن اخلاص.
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وكان حيثّ باقي املعتقلـني عىل الصرب والصمود والتوكل عىل 
اهللا تعـاىل بـل كان يامزحهـم هبـدف تقوية عزائمهـم، وقد أثر 
موقفـه هذا كثري فيهم فبقوا يتناقلونه بعد انتهاء فرتة التحقيق.

كـام فشـل نظام الطاغيـة يف انتزاع موقف منـهـ  يف ذلك 
الظـرف العصيـب ـ مؤيّـد له رغم مـا واجهته السـلطة به من 

ضغوط وقساوة التعذيب.
وبعد اطالق رساح سامحته وبقية السادة من آل احلكيمـ  بعد

 اعـدام جماميـع منهـم ـ ٥/ذي القعدة/١٤١١هــ حاولـت 
السـلطة وبمختلـف األسـاليب الضغـط عىل سـامحته لقبول 
املرجعية الرسـمية إالّ انه (مد ظله) رفض ذلك أشد الرفض، 
مؤكداً عىل اسـتقاللية املرجعية الدينية الشـيعية عن السـلطة، 
ل تلك الضغـوط واملصاعب عىل تنفيـذ مطالبهم،  مؤثـراً حتمّ
دة عىل سـامحته ابتداءً  وقـد فرض نظـام الطاغية قيـوداً مشـدّ
بمنـع نرش كتبـه ومؤلفاته.. إىل النشـاط التبليغي مثل إرسـال 
املبلغـني وتوزيع الكتب وإقامة الدورات واملشـاريع الثقافية، 
وكذلـك اخلدمـات االجتامعيـة وغريهـا حتـى اهنـم منعـوه 
مـن إقامـة صالة اجلامعة ليلـة اجلمعة يف الصحن احلسـيني يف 
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 aكربـالء، حيث كان سـامحته يذهب لزيارة اإلمام احلسـني
ليـايل اجلمعـة يف تلـك الفـرتة، ورغـم كل ذلك بقي سـامحته 
ل مسؤوليته يف دعم احلوزة العلمية يف النجف  ً عىل حتمّ مصمامّ
األرشف، ومسـاعدة آالف العوائل الفقرية يف العراق، ومنهم 
الكثـري مـن عوائـل الشـهداء واملعتقلـني، وإرسـال املبلّغـني 
اً بعيداً عـن رقابة أعـوان الطاغية. ودعـم التبليـغ الدينـي رسّ

وعندما سـافر سـامحته للعالج خارج العراق أرصّ كثري 
من املؤمنني عىل بقائه وعدم رجوعه للعراق، خاصة ان مالمح 
احلرب كانت تلوح يف األفق، لكن سـامحته أرصّ عىل الرجوع 
إىل خنـدق احلـوزة العلمية يف النجـف األرشف، ليكون قريباًً 
من املؤمنني العراقيـني يف حمنتهم التي طالت، وقد قال لبعض 
من طلب منه عدم الرجوع يف تلك الفرتة إىل العراق: «أخشى 
أن يكـون عـدم رجوعـي للعـراق موجبـاً إلحبـاط كثـري من 
املؤمنـني ـ داخل احلـوزة وخارجهـا ـ حيث يتصـورون انني 
ز ذلك  كنـت أحتـنيّ الفرصة لـرتك العراقيني يف حمنتهـم، فيحفّ

آخرين عىل ترك احلوزة والعراق». 
وقد مارس نظام الطاغية الضغوط عىل سامحته إلصدار 
بيـان لدعـم الطاغية عسـى ان هيبّ شـعب العـراق املضطهد 
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لتخليصه من املصري املحتوم الذي شاء اهللا تعاىل أن يكون عىل 
يد أسـياده ومؤيديه باألمس، إالّ ان سامحته رفض االستجابة 
لتلك الضغوط إىل أن سقط نظام الظلم والطغيان إىل غري رجعة.

مرجعيته
عرف عن سيدنا املرتجم له اهتاممه بالتدريس والتأليف، 
منذ بدايات شـبابه، حيث كرس وقته لتطوير املستو العلمي 
للكثـري مـن الشـباب يف احلـوزة العلميـة، من خـالل مبارشة 
تدريسـهم ومتابعة جهودهم العلميـة، فكان له الفضل الكبري 
يف بلـوغ الكثـري من الفضالء املسـتويات العلميـة العالية، مع 
االهتامم برتبيتهم ليتصفوا بالتقو واالسـتقامة حيث شاركوا 
برفـد احلـوزة العلمية بمسـامهات مهمة عن طريـق التدريس 

والتأليف والتحقيق.
وبعـد رحيل آية اهللا العظمى السـيد اخلوئي (رضوان اهللا 
عليـه) كثر الرجوع إىل سـامحته وتزايد اإلحلاح عليه بالتصدي 
للمرجعيـة من قبل جماميع كبرية مـن املؤمنني وفضالء احلوزة 
العلميـة داخـل العـراق وخارجـه منهم بعـض كبـار العلامء 

ومراجع الدين.
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الدينيـة  املرجعيـة  دور  بتفعيـل  سـامحته  اهتـم  وقـد 
وبـني  األمـة  بـني  العالقـة  لتتوثـق  املجتمـع،  يف  األصيلـة 
دينهـم  عـىل  فيأمنوهـا  الدينيـة  واملرجعيـة  العلميـة  احلـوزة 
ودنياهـم، وكذلـك التأكيد عىل االسـتقامة والثوابـت الدينية 
العقائديـة والفقهية والسـلوكية التي حفظهـا العلامء األعالم 
جيـالً بعـد جيـل بعـد أن ورثوهـا واسـتلهموها مـن القرآن 
هـذه  التـزام  أمهيـة  عـىل  سـامحته  ويؤكـد  والسـنّة.  الكريـم 
سـس والصمـود بوجـه أعاصـري املحـن والفتـن املتنوعة. األُ

ل املسـؤولية يف الظـروف احلرجة واملعقدة  فكان أن حتمّ
التـي يمرّ هبـا املؤمنـون يف خمتلف بقـاع املعمورة وقـد متيّزت 

اهتاممات سامحته ضمن املحاور التالية..
أ) يف نطـاق احلـوزة العلميـة ـ هـذه املؤسسـة الدينيـة 
التـي تنـوء باحلمل الثقيـل يف مواجهة الفتن وخطـط األعداء 
د  املتنوعة ـ اهتمّ سـامحته بتنشـئة ورعاية جيل من الطلبة يتزوّ
بالتقـو والعلـوم اإلسـالمية املختلفة ونالحـظ اآلن رعايته 
للمئـات مـن هـؤالء يف احلـوزة العلمية يف النجـف األرشف 
ر هلم املسـتلزمات  حيـث هييّـأ للمتفوقني منهـم أسـاتذة وتوفّ
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دراسـتهم  ملواصلـة  حيتاجوهنـا  التـي  املاديـة  واالمكانـات 
ومسـريهتم العلميـة حيـث يضاعـف هلـم الراتـب الشـهري 
ه سـامحته  باإلضافـة إىل أصنـاف الدعـم األخـر. وقـد وجّ
رسـالة لطـالب احلـوزة العلميـة ركز فيهـا عـىل جمموعة من 
النقـاط اهلامـة التي يفرتض التـزام طالب احلـوزة العلمية هبا 

نشري هنا إىل بعضها..
د  ء مكانة القدوة يف املجتمـع ، فقد أكّ ١ ـ التقـو وتبـوّ
سـامحته مـراراً رضورة التزام العـامل الديني بالتقو وخشـية 
اهللا تعـاىل ليكـون قدوة للمؤمنني يف مواقفه وسـلوكه فتطمئن 
لـه نفوسـهم وتتأكد ثقتهم بـه ويـزداد ارتباطهـم باملبدأ احلق 
ومفاهيمـه. وقـد أكـد يف فتواه بـأن العدالة املعتـربة يف مرجع 
التقليـد هي غـري املرتبة العادية من العدالة املعتربة يف الشـاهد 
وإمـام اجلامعـة، فقـد ذكـر سـامحته يف رشوط مرجـع التقليد 
(العدالـة بمرتبة عالية، بأن يكون عـىل مرتبة من التقو متنعه 
عادةً من خمالفة التكليف الرشعي ومن الوقوع يف املعصية وإن 

كانت صغرية، بحيث لو غلبته نوازع النفس ودواعي الشيطانـ 
 نـادراً ـ فوقـع يف املعصية ألرسع للتوبة وأنـاب هللا تعاىل) (١). 

(١)  منهاج الصاحلني١٣/١.



(٥٢)

 ويف رسـالته لطـالب احلـوزة أشـار إىل أمهيـة التقـو
مـن زاوية أخـر حيث قال:(عـىل أن لرجل العلـم ميزة عن 
سـائر الناس يف ذلك، فإن مقدمات معرفـة األحكام الرشعية 
والكربيات االسـتداللية غري منضبطـة، وكثرياً ما تتدخل فيها 
القناعات الشـخصية التي قد تتأثـر بالعواطف واالعتبارات، 
وقـد جينح الباحـث للحكم ويسـتوضح الدليل عليه بسـبب 
ذلـك، وقـد يؤتى حظاً مـن القدرة عىل االسـتدالل واخلصام 
واللحن باحلجة فيربز الشـبهة بصـورة الدليل، وكذا احلال يف 
قناعاتـه الشـخصية يف املوضوعـات اخلارجية التـي قد يرجع 
 إليـه فيهـا، وال حاجـز لـه عـن التسـامح يف ذلـك إال التقو
والورع واخلوف من اهللا تعاىل، حيث يسـتطيع بسـببها التمييز 
بني الشـبهات اخلطابية واالستحسـانية، واألدلة القاطعة التي 
تنهض حجة مع اهللا تعـاىل يوم يقف بني يديه ويعرض عليه)(١). 
٢ ـ املسـتو العلمـي العميـق، فإنـه يسـاهم يف حفـظ 
 F أصالة الفكر الشـيعي وحيفظ مسـرية مذهب أهـل البيت
من السـطحية والذوبان، خصوصـاً أنّ العـامل الديني يتحمل 
مسـؤولية اسـتنباط املوقف الرشعي ومعـامل الدين، ويف ذلك 

(١) رسالة أبوية للمبلغني/١٥ .



(٥٣)

يقول سـامحته خماطباً طالب احلوزة العلميـة: (فالالزم حتري 
األدلـة املتينة والرباهني القويمة التي تصلح حجة بني يدي اهللا 
تعاىل يوم احلسـاب األكرب، وعدم التعويل عىل هبرجة األقوال 
التـي قـد تقنع عامـة الناس أو تناسـب رغباهتم، مـن دون أن 

ترجع إىل ركن وثيق) (١).
٣ ـ التحيلّ بمكارم األخالق تأسـياً بالرسـول ; وأهل 
بيتهF ، ويف ذلك يقول سامحته: (وإن ألهل العلم يف النبي; 
واألئمـة F ألعظـم أسـوة، فإهنـم F عـىل رفعـة مقامهـم 
مون املؤمنـني وإن كانـوا ضعفاء،  وعظيـم شـأهنم كانـوا يعظّ
تهم،  ويوجبـون حقهم، ويتواضعون هلم، ويوصون هبم خاصّ
هـذا  يف  يتسـاحمون  وال  حقهـم،  يف  بالتقصـري  يرضـون  وال 

.(٢) ( اجلانب إطالقاً
انعـزال  دون  مـن  باجلـذور  واالرتبـاط  األصالـة  ـ   ٤
الدينـي  العـامل  يف  يفـرتض  الـذي  الوقـت  ففـي  وانغـالق، 
أن ينفتـح عـىل جمتمعـه بـل سـائر املجتمعـات حيـث أصبح 
العـاملَ ـ بفضل وسـائل االتصـال املتطورة ـ كالقريـة الكبرية، 

(١) رسالة أبوية للمبلغني/ ٢٤.

(٢) رسالة أبوية للمبلغني/ ٣١.



(٥٤)

واألسـاليب  اإلمكانـات  مسـتثمراً  فـق ،  واسـع األُ ويكـون 
احلديثـة للدعـوة إىل الديـن والتنظـري ملفاهيمـه وطرحها بلغة 
حديثـة ومنهجيـة معـارصة، إال أنـه ال جيـوز أن يكـون عـىل 
حساب األصالة واملوضوعية يف االستنباط، وإالّ مسخ الدين 
وتغريّ كلام تغريت الظروف، وقد أشـار سامحته لذلك بقولـه: 
(وحيق هلذه الطائفة أن ترفع رأسـها فخراً واعتزازاً بمحافظتها 
عـىل أحكام اهللا تعـاىل وتعاليمه، واهتاممهـا بأخذها من منابع 
الترشيع األصلية وصمودها يف ذلك، متحدية أعاصري الزمن، 

ة املحنة ...) (١). وظلامت الفتن، عىل طول املدة وشدّ
 ٥ ـ االهتامم بتثبيت العقيدة وتعميق البحوث العقائدية 
ومواجهـة الشـبهات املختلفـة التـي تواجه الفكر اإلسـالمي 
األصيـل، وقد دعـا العلـامء والباحثني إىل االهتـامم بالبحوث 
العقائديـة ومعاجلة الشـبهات، كام تصد سـامحته شـخصياً 
ملواجهة بعض األفكار واملامرسات املنحرفة بإجابات تفصيلية 
شافية كان هلا أثر بالغ يف األوساط املختلفة، ومن شواهد ذلك 
كتابـه املعـروف (يف رحـاب العقيـدة) الذي يتضمـن إجاباته 

(١) منهاج الصاحلني٨/١.



(٥٥)

التفصيليـة عىل األسـئلة العقائدية التي وجههـا أحد الباحثني 
االردنيني ــ من خرجيي قسم الرشيعة ــ .

والسـلوكية  العقائديـة  الظواهـر  مواجهـة  وكذلـك 
املنحرفة والفاسـدة، من خالل األجوبـة التوجيهية التفصيلية 
ههـا سـامحته وعالـج فيهـا ـ بحـزم ـ االدعـاءات  التـي وجّ
بأهـل  املبـارش  واالرتبـاط  السـفارة   دعـو مثـل  الباطلـة 
البيـت F ونحـو ذلـك، وكذلـك موقفـه مـن ابتـداع بعض 
بعـض  مارسـها  حيـث  احلـج  بمراسـيم  الشـبيهة  الشـعائر 
ج بـني مرقدي اإلمـام احلسـني a وأخيه  املشـبوهني والسـذّ
 يف إحـد .a وحـول رضيـح اإلمـام احلسـني ،aالعبـاس

الفرتات ، واندثرت بعد ذلك، واحلمد هللا .
وكذلـك موقفـه احلازم من بعـض الربامـج التلفزيونية 
الفاسـدة وبعض املامرسات والسلوك األخالقي املنحرف، مما 

كان له اثر إجيايب عىل نطاق واسع.
ب) االهتامم باجلاليات الشـيعية، خاصة التي تبتعد عن 
املراكـز الدينيـة وتعيـش ظروفاً صعبـة، ويف هـذا املضامر تأيت 
توجيهات سـامحته باالهتـامم باملغرتبني وكذلك رسـالته التي 



(٥٦)

وجههـا إليهم لدعمهـم وحثهم عىل مواجهـة االغرتاب، كام 
لگيـت(١) لدعم  وجه سـامحته رسـالة إىل املؤمنـني من أهايل گَ
موقفهـم احلـرج الذي يمـرون بـه يف مواجهة بعـض الفئات 
التي حتاول بث روح الفرقة واالقتتال بني املسـلمني، ورسالته 
التوجيهية التي وجهها ملسلمي آذرباجيان والقفقاس بعد اهنيار 
الشيوعية هناك، وكذلك متابعته ألوضاع املؤمنني يف باكستان 

وأفغانستان(٢) وغريمها من بقاع املعمورة.
ج) العمـل اإلسـالمي املشـرتك ملواجهـة خطـط أعداء 
اإلسـالم، ويف هـذا الصـدد دعـا سـامحته إىل االنفتـاح عـىل 
املسـلمني بمذاهبهـم املختلفـة لتفعيـل النشـاط اإلسـالمي، 
(١) منطقة جبلية تقع يف وسط كشمري الباكستانية تبعد ٧٠٠ كم عن إسالم أباد، أكثر أهلها 

من الشيعة اإلمامية (حرسهم اهللا تعاىل) تتعرض للضغط واملعاناة  لظروف خاصة.
(٢) اهتم سامحته بمتابعة األوضاع البائسة للمؤمنني يف افغانستان وطلب من بعض املؤمنني 
تقديم املزيد من الدعم هلم، وقد سافر نجله السيد رياض احلكيم ممثالً عن سامحته ــ 
عن  تعبرياً  (طالبان)ــ  حكم  اهنيار  بعد  ــ  افغانستان  إىل  هناك،  املعقدة  الظروف  رغم 
عن  للتعرف  البالد،  تلك   يف  واملحرومني  املضطهدين  باملؤمنني  الدينية  املرجعية  اهتامم 
بالغ  إجيايب  أثر  له  كان  مما  هلم.  املتنوعة  املساعدات  وتقديم  أوضاعهم  عىل  ــ  قرب 
يف نفوس شيعة آل البيتd الذين فوجئوا بموقف املرجعية الدينية واهتاممها هبم يف 
الظروف العسرية، مما كان له وقع حسن يف التخفيف من وطأة املآيس املتنوعة التي مرّت 
هبم، وجيري تنفيذ العديد من املشاريع الثقافية واالجتامعية واخلدمية هناك.بالتعاون مع 

بعض املؤمنني األكارم.



(٥٧)

فقـال خماطبـاً املغرتبـني: (عليكم باالهتـامم بالعمل املشـرتك 
خلدمة اإلسـالم مـع بقية طوائف املسـلمني، من أهل الرشـد 
والتعقـل، واحلرصِ عىل مصلحة اإلسـالم العليا، والبعد عن 
الدس والتعصب املقيت فإن اتفاقنا معهم يف أصول اإلسـالم 
املشـرتكة يقـيض باالهتـامم مـن اجلميـع بخدمتهـا وتركيزهـا 

وتشييدها والتعاون يف ذلك عىل أتم وجه وأكمله...) (١).
د) االهتـامم باالرتبـاط بالقـرآن الكريـم والرسـول ; 
وأهـل بيته F، وقد جتىل ذلك يف سـريته الشـخصية من جهة 
فهـو ملتزم بالقراءة اليومية واملتكـررة للقرآن الكريم وكذلك 
ـة من  ـنّ قراءته وإحاطته بكثري من الكتب احلديثية احلاكية للسّ
أقوال املعصومنيFوسـريهتم، واملصـادر التأرخيية وغريها.  
ولذلك نالحظ وفرة استشـهاداته يف خطابه وتوجيهاته بآيات 
ـد ـ جواباً عىل  الذكـر احلكيـم والنصـوص الرشيفة، وقـد أكّ
ه إىل سـامحته ـ عـىل رضورة اعتامد القـرآن الكريم  سـؤال وجّ
وكتب األحاديث املعتربة وهنج البالغة والصحيفة السـجادية 

مرجعاً رئيسياً للعلامء واخلطباء واملتحدثني.
(١) رسالة املغرتبني/٤٤.



(٥٨)

هـ)  االرتبـاط العميق بأهل بيت النبوة (عليهم الصالة 
والسـالم) والتفاين بحبهم ويتضـح ذلك من خالل توجيهاته 
املتكـررة يف  خمتلف املناسـبات واالهتامم بالشـعائر احلسـينية 
واملناسـبات االسـالمية ويظهـر ذلـك مـن خـالل حمارضاته 
 aم واهتاممـه بقـراءة مقتـل اإلمـام احلسـني السـنوية يف حمـرّ

. شخصياً
وقد كان حلضوره يف جمالس املراكز اإلسالمية، وكذلك 
قراءته ملقتل اإلمام احلسـني a ومشـاركته يف مراسـيم العزاء 
خـالل سـفرته العالجية إىل لنـدن أثر بالغ يف أوسـاط اجلالية 
اإلسـالمية هناك وارتباطهم بآل البيـتF واهتاممهم باحياء 

.Fذكرهم وإبراز ظالماهتم
 Fو) تأكيـد العالقـة الوثيقة باألمة واتبـاع أهل البيت
م النصـح والتوجيـه  فـال يـدع سـامحته أي جمـال حتـى يقـدّ
النجـف  يف  املبـارش  واخلطـاب  املحـارضات  طريـق  عـن 
االرشف وحتـى خالل سـفره للعالج ورغم حالتـه الصحيّة 
 لتوجيـه املؤمنـني املغرتبـني ، وكذلـك طلبـة  آنـذاك تصـدّ
التقاهـم،  الذيـن  واملؤمنـني   ، سـورية  يف  العلميـة  احلـوزة 



(٥٩)

األصيلـة  واالخالقيـة  الدينيـة  بجذورهـم  وتذكريهـم 
.Fالبيـت آل  بنهـج  املتمثلـة  ومدرسـته  اإلسـالم  وثقافـة 

ز) اهتاممه البالغ بدعم العوائل الفقرية واملحتاجني، وقد 
جتـىل ذلك مـن خالل الدعـم املتنوع هلم ومـن ذلك ختصيص 
رواتـب شـهرية منتظمـة آلالف العوائـل الفقـرية يف العراق.
ح) االهتـامم بتعمـري جمموعـة مـن األماكـن والعتبات 
املقدسـة املتداعيـة أو التي أرشفت عىل االهنيار بسـبب انعدام 
الرعاية الالزمة هلا، مثل مرشوع بناء وجتديد مسـجد السـهلة 

الضخم،وإنشاء الكثري من املساجد يف خمتلف مدن العراق وسوريا.
ط) دعـم التبليـغ الديني، وتـأيت يف هذا اإلطـار برامج 
إرسـال املبلّغـني ودعـم النشـاط التبليغي يف باكسـتان  واهلند 
وافغانسـتان ، و اجلمهوريات املستقلة حديثاً يف آسيا الوسطى 
واملدن السورية وشـامل العراق، واملخيامت العراقية يف إيران، 
وبعـض املناطـق اإليرانية، وكذلـك دعم إقامـة دورات دينية 
تربوية يف مناطق خمتلفة خاصـة املناطق املحرومة، ونرش ثقافة 
أهل البيت F يف البالد اإلسـالمية ، خصوصاً يف مجهوريات 
آسـيا الوسـطى بعـد تفكيك االحتاد السـوفيتي حيـث يتكفل 



(٦٠)

مكتب سامحته بارسال مبلّغني إليها من بني طلبة هذه البلدان، 
ودعم األنشطة التبليغية املتنوعة هناك .

ي) االرتباط باملراكز واملؤسسـات اإلسالمية يف أمريكا 
وأوروبا عن طريق االتصال املبارش وتغذيتها بمختلف الكتب 
عة التي ترد من املؤمنني  اإلسالمية واإلجابة عىل األسئلة املتنوّ
هنـاك واملسـامهة الواعيـة يف حـل الكثري من املشـكالت التي 
تواجهـه اجلاليـات اإلسـالمية، وكذلك مراسـلتها من خالل 
إصدار بيانات توجيهية باملناسـبات  الدينية، لربطها باملرجعية 
الدينيـة واحلـوزة العلميـة، وكذلك تفعيل بعض أنشـطة هذه 
املراكز، لدعم وتثبيت احلالة الدينية واألخالق اإلسالمية بني 

اجلاليات اإلسالمية يف الغرب.
وقد كان هلذا االرتباط واألنشطة تأثري إجيايب عىل خمتلف 

األصعدة، بالنسبة للمراكز اإلسالمية املذكورة.
وقد تم وبسـعي حثيث وجـادّ تغذية مواقـع األنرتنيت 
التابعـة ملكتب سـامحته بالعلـوم والثقافة اإلسـالمية األصيلة 
إليصـال  واالردو،  واإلنكليزيـة  العربيـة  باللغـات  املتنوعـة 
الفكر اإلسـالمي وهنـج أهل البيـت F وعلومهـم املختلفة 



(٦١)

عـرب ذلـك إىل خمتلف أنحـاء املعمـورة، واإلجابة عىل أسـئلة 
وغريهـا. والعقائديـة  الفقهيـة  املتنوعـة  وغريهـم  املؤمنـني 
ك ) متابعـة األحداث التي هتم العامل اإلسـالمي واتباع 
أهل البيـتd والتحديـات التي تواجههم ، واختـاذ املواقف 

واخلطوات املناسبة ، من جانب املرجعية الدينية ، نذكر منها..
١ ـــ دعـم صمـود الشـعب الفلسـطيني يف مواجهـة 
العدوان الصهيوين الغاشـم ورفض احتالل القدس الرشيف 

وباقي األرايض الفلسطينية.
ـ تأكيد حق الشعب اللبناين يف حترير جنوب لبنان من  ٢ـ 
االحتالل الغاشم، ومباركة النرص املؤزر للمقاومة اإلسالمية 

يف حترير اجلنوب.
٣ ـــ اسـتنكار جرائـم القتـل اجلامعيـة التـي ارتكبتهـا 
عصابـات (طالبـان) ضد شـيعة آل البيتd خاصـة املدنيني 

ل يف افغانستان. العزّ
٤ ـــ شـجب عمليـات القتـل العشـوائية ضـد شـيعة 
آل البيـتd وتفجـري املسـاجد واحلسـينيات، التـي ترتكبها 



(٦٢)

عصابـات (جيـش الصحابـة) يف باكسـتان، ومطالبـة رئيـس 
ل مسؤولياهتا يف وقف هذه اجلرائم  احلكومة الباكستانية بتحمّ
البشعة، وقد عربّ رئيس وزراء باكستان السابق (نواز رشيف) 
خالل رسـالته التي سلمت ملكتب سـامحة السيد احلكيم ـ مد 
ظلـهـ  عن تفهم لقلـق املرجعية الدينية و حرص حكومته عىل 

وقف تلك املامرسات اإلجرامية و معاقبة أصحاهبا.
العلـامء  هنضـة  مجاعـة  رئيـس  موقـف  تقديـر  ـــ   ٥
يف أندونيسـيا عبـد الرمحن وحيد، يف إفشـال خطـة الوهابيني 
بتكفري شـيعة آل البيتF ومنع أنشـطتهم هنـاك بحدود عام 
١٤١٦هـ ، حيث بلغ مكتب سـامحة السـيد احلكيم (مدظله) 
تقدير سـامحته ملوقف رئيس مجاعة النهضة يف رسـالة خاصة، 

مما كان لذلك اثر إجيايب .
٦ ـــ الضغـط عـىل احلكومـة املاليزيـة و إبالغهـا بقلق 
املرجعية الدينية بسـبب اعتقال شـيعة آل البيت F هناك ـ يف 
أواخـر التسـعينات ـ بتأثـري نفـوذ  اجلامعات املناوئـة خلط آل 
البيـتd هناك من خالل آية اهللا الشـيخ حممد مهدي شـمس 

الدينS رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي يف لبنان ـ .



(٦٣)

٧ ــ اسـتنكار موقف مفتـي األزهر وترصحياته اهلوجاء 
بتكفـري شـيعة آل البيتd ، ومفاحتة سـامحة الشـيخ شـمس 
الديـن P للضغط عىل شـيخ األزهر واملفتـي املذكور لتاليف 
تلـك الترصحيـات ومنـع تكرارهـا ، حيـث اسـتجاب الفقيد 

الراحل مشكوراً ملتابعة املوضوع.
٨ ـــ اسـتنكار ترصحيـات ومواقف قادة بعـض الدول 
الغربيـة ضد اإلسـالم واملامرسـات التعسـفية ضـد اجلاليات 
ة عن حضور  املسـلمة هناك. إىل غـري ذلك من املواقف املعـربّ
املرجعية الدينية ومتابعتها لألحداث التي هتمّ العامل اإلسالمي 

ومصري املسلمني.
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