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بسم اهلل الرمحن الرحيم

رأي املزحىم العالّهة الطهزاًي رضىاى اهلل عليه بشأى إقاهة جمالس الفزح واحلزى
طمرضةةة اإلظمةةوة ذم اؿ واألصةةدؾاء اـؿحرتمةةع واـؿؾتةةزمع سمؿبةةادرت مدرسةةة اـرتسمقةةة
واـتفةةذيب اـتةةي يتبـاهةةا اـؿرطمةةوم اـعالمةةة آيةةة اؿ اـس ة سقد حمؿةةد طمسةةع احلسةةقـي اـطفةةراين

رضوان اؿ طؾقه:

سمام َّ
أن طةدد ًا مةن األصةدؾاء وشمالمةذة اـؿرطمةوم اـعالمةة اـطفةراين كةان ؾةد سةلــي طةن
وضمفة كظةر اـؿرطمةوم اـعالمةة ذم كقػقةة إؾامةة جمةاـس االطمتػةال واـزؽةا وكةذـف ؽةقام يتعؾة
سمؿجاـس اـػاحتةة واـرتطمةقأ أو جمةاـس اـتةربي [مةن أطةداء أهةل اـبقةت] ،ـةذا ارشمليةت أن أذكةر

هـا األمور اـتةي ثّةل وضمفةة كظةره ذم هةذا اـؿجةال ،سةائ ً
ال اؿ أن يوؽة ويسةدد مجقةع اإلظمةوة
األطزاء ذم صي اـرصاط اـؿستؼقأ واـطري اـؼويأ اـذي سؾؽه أوـقاء اؿ.

أوالً :جمالس العقد والزفاف
سمداية ،ال سمدَّ ــا مةن أن كضةع كصةب أطقــةا سمةلن اـةزواج هةو سةـة مةن سةـن رسةول اؿ،

ممةدوح سمحةد كػسةه وضمةرى احلةث واـتلكقةد طؾقةه مةن ؾبةل اـػةيعة اـؿؼدسةة ،وال مةاكع
وهو
ٌ
ٍ
زمان أو مـاسةبة ،سمةل وطمتةى ذم األيةام اـتةي شمتصةاد مةع شةفادة أطمةد مةن
من اإلشمقان سمه ذم أي
أهل اـبقت طؾقفأ اـسالم.
كعأ ،من األؽضةل أال يؽةون ذـةف ذم األيةام اـتةي يؽةون ؽقفةا اـؼؿةر ذم سمةرج اـعؼةرب.
وـؼد كان اـؿرطمةوم اـواـةد ةة ؾةدس هه ةة يؼةول« :ال مةاكع مةن إضمةراء طؼةد اـةزواج طمتةى ذم
ـقؾة طاشوراء» .مةع مراطةاة أن إضفةار اـػةرح واـوةور واـؼقةام سمتوزيةع احلؾةوى ذم األيةام اـتةي
شمتصةةاد مةةع شةةفادة وطةةزاء أهةةل سمقةةت اـعصةةؿة طؾةةقفأ اـسةةالم ،يعتةةرب مةةن األمةةور اـؿـاؽقةةة
ـألدب ،سمل ويؿؽن طدَّ ه من االستخػا سماـؿـاسبة ،ـذا ال سمدَّ من دمـب اـؼقام سمه.
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وكةةان يم سكةةد طةةى« :أال شمؽةةون اـػةةرتة اـزمـقةةة اـػاصةةؾة سمةةع اـعؼةةد ومراسةةأ اـزؽةةا
صويؾة ،وـقس من اـصالح أن شمزيد طى اـشفرين أو اـّالصمة أشفر»
وكان يؼول:
إن جمؾس اـعؼد أو اـزؽا  ،طبةارة طةن جمؾةس ـعؼةد اـصةؾة سمةع كػسةع مةع
سمعضفام اـةبع

اخظمةر ،واـةذي يةم سدي سمةدوره إغ إجيةاد االرشمبةاط واـصةؾة مةع اؿ،

ضمةو ًا كوراك ًقةا وروطماك ًقةا ،ؼةري َّ
أن
وـذا يـبغي أن يؽةون اجلةو احلةاكأ طةى اـؿجؾةسَّ ،

هذا ال يعـةي سمةاـطبع اـتةزام ضماكةب اإلؽةراط سمحقةث شمتبةدد طماـةة اـوةور واـبفجةة،
ةو مةةن اجلؿةةود واالكتئةةاب .ؽاالطتةةدال مطؾةةوب ذم كةةل
وحيةةل حمؾفةةا ضمة م

ء وهةةو

أؽضل مـفج وسـَّة.

وطةةى اـةةرؼأ مةةن طمرمةةة اـعةةز طةةى اخالت اـؿوسةةقؼقة ذم مجقةةع األطمةةوال ،إال َّ
أن
اضمتـاهبا ذم هؽةذا ضمةو روطمةاين ـةه شملكقةده اخلةا

سمةه .كعةأ يسةتّـى مةن ذـةف اسةتعامل اـةد

اـذي ال يؿؽن احلؽأ سمحرمة االسةتػادة مـةه مةن اــاطمقةة اـػةطقة ،وـؽـَّةه ومةع كةل هةذا ،مةن
األؽضل االستػادة من ٍ
أداة أظمرى ً
سمدال طـه.
جيةب أن يؽةةون موضةةوع اـشةعر اـؿـشةود خمتصة ًا سملهةةل اـبقةت طؾةةقفأ اـسةةالم ،كةةام أ َّن

اإلكّار مةن اـصةؾوات طةى حمؿةد وآل حمؿةد يضةػي طمقوية ًة طةى حمػةل األكةس هةذا ،وال مةاكع
مةةن إكشةةاد سمعةة

األشةةعار اـؿتضةةؿـة ـؾؿةةزاح واـدطاسمةةة ،سمػةةط أال شمصةةل احلةةال إغ احلةةد

اـذي حيصل ؽقه اكتفاك طمرمة اـؿجؾس ودماوز األدب واـؾطاؽة.
كام ال مةاكع مةن اـؿامزطمةة واالسمتفةاج واـؼقةام سمةبع

احلركةات اـؿتزكةة طةى أن شمؽةون

ضةةؿن احلةةدود اـتةةي ال شمةةم سدي إغ إصمةةارة اـغرائةةز ،وال تةةرج األمةةور طةةن طماـتفةةا اـطبقعقةةة

ـقفقؿن سمدالً طن ذـف اجلاكب اــػساين طى ضمو اـؿجؾس.

يـبغةةي أن يؽةةون اـؾبةةاس ذم جمؾةةس اـعؼةةد واـزؽةةا الئؼ ة ًا ورزيـ ة ًا ،وجيةةب االضمتـةةاب
طن ـبس اـؿالسمس اـؿربزة ـؾؿػاشمن واـؿّرية.
كةةةام يـبغةةةي دمـةةةب اصةةةطحاب األصػةةةال اـةةةذكور اـةةةذين يؿؽةةةـفأ شمشةةةخق
اخلصوصةةقات اـؿؿقةةزة ـؾـسةةاء وصبقعةةة مالسمسةةف َّن ،وسمنمؽةةاهنأ أن حيتػظةةوا سمةةام شةةاهدوه ذم
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ذاكرهتأ .وكان اـؿرطموم اـعالمةة ؾةد طةع هةذا اـعؿةر سمةام ال يزيةد طةن اـةّالث سةـوات ،ومةن
وضمفة كظري أكه سمـا ًء طى اـؿالك اـةذي ـةدي واـةذي شمعؾؿتةه مـةه وسمـةا ًء طةى مةا دار سمقـةي وسمقـةه
من طمديث طمةول هةذا اـؿوضةوع ،ؽفةذا اـعؿةر هةو اـؿعةع اخن .ؽبـةا ًء طةى مةا شمؼةدَّ م ال جيةوز

إطمضار األصػال ممن دمةاوزت أطامرهةأ اـةّالث سةـوات سمتاشمة ًا ،مةع شمةوظمي احلقطةة واـدؾةة ؽةقام

ذكركاه طـد اصطحاب من هأ دون هذا اـعؿر أيض ًا.

وجيب أال يرشمػع صوت اــساء سمحقث يصل إغ مسامع اـرضمال.
وكان اـؿرطموم اـعالمة يؼول:
مةةن األؽضةةل أن يؼ ةام جمؾةةس اـزؽةةا ـةةق ً
ال ،وأن يؽةةون سمسةةقط ًا سمحقةةث حيرضةةه أؾةةارب

اـطةةرؽع ؽؼةةط ،وأن يةةتأ اظمتتامةةه سمةةاكر ًا ،ويػضةةل أن شمعؿةةل اـوـقؿةةة ذم ضفةةر اـقةةوم اـتةةازم،
ويـبغي دمـب اإلزطاج وإصالق أسمواق اـسقارات ،ومضايؼة اخظمرين.

إن ذسمةةا اـذسمقحةةة مؽةةروه ـة ً
ةقال ،وإن كةةان هـةةاك كقةةة ـةةذسما ذسمقحةةة ،ؽاألؽضةةل أن يةةتأ
ذـف ذم اــفار.
مةةن األؽضةةل أن شمؼةةام جمةةاـس األؽةةراح ذم اـؿـةةزل أو أي مؽةةان ؼةةري طؿةةومي ،وأن يةةتأ
اضمتـةةاب إؾامتفةةا ذم ؾاطةةات االطمتػةةاالت ،وسماخلصةةو

شمؾةةف اـتةةي حيرضةةها ؼةةري اـؿتةةديـع،

وؼري اـؿؾتزمع ،اـةذين حيرضةون سملوضةاع ؼةري مـاسةبة طةاد ًة؛ وذـةف أل َّن ذـةف اجلةو اـؿؾةوث

ذم مّةةل هةةذه األمةةاكن سةةقرتك أصمةةره اـسةةؾبي طةةى اـةةروح واحلةةال اـؿؾؽةةو ـ ةذـف ـؿجؾةةس،

وسةةتتلصمر كتقجةةة ـةةذـف اـعؾؼةةة اـروطمقةةة اـتةةي جيةةب أن شمؽةةون مبـق ةة طةةى أسةةاس اـسةةـة اإل قةةة
ومـفاج رسول اؿ ،وـن شمّؿةر ذـةف اـّؿةر اـؿطؾةوب ،ؽةنن مل يسةع اـؿـةزل أو اـؿؽةان اخلةا

طمضور طدد كبري من اــاس ،ؽقـبغي أن يؼترص األمر طى دطوة طدد حمدود مـفأ.
يـبغةةي أن يػتةةتا كةةارت اـةةدطوة سمعبةةارة "سمسةةأ اؿ اـةةرلن اـةةرطمقأ" أو أي اسةةأ

ٍ
وكعةةت ؿ طةةز وضمةةل .ويـبغةةي دمـةةب اسةةتخدام اـعبةةارات اـركقؽةةة واـؿتدكقةةة ذم طبةةارات

اـدطوة ،واألؽضةل طةدم ذكةر اسةأ اـػتةاة ؽقةه ،ويـبغةي أن يؽةون اـتةلريخ اـؿّبةت طةى سمطاؾةة
ةاذم آظمة ٍ
ريخ إضة ٍ
اـةةدطوة هةةو اـتةلريخ ا جةةري ،وال طماضمةةة ـةةذكر شم ةل ٍ
ةر معةةه كاـتةةاريخ اـشؿ ةة،
[أو اـؿقالدي].
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يـبغي طى كةل مةن اـةزوضمع أن يبةدأ طمقاشمةه اجلديةدة سمصةالة ركعتةع ذم ـقؾةة اـزؽةا ،
واـتوكةةل طةةى اؿ واالـتجةةاء إـقةةه ،وأن يةةردا ذم مسةةري اـتؽامةةل اإلكسةةاين واـسةةري ذم صريةة
اـوصةةةول إغ اـةةةذات اإل قةةةة ،وأن يتجـبةةةا اخلةةةو

ذم طةةةامل اـؽّةةةرات واالطتباريةةةات

واـؿجةةامالت ،وأن يعتةةربا أن هةةذه اـعؾؼةةة اـتةةي طمصةةؾت سمقةةـفام ه ةي أؽضةةل ؽرصةةة ةةام ـطةةي
سةرياا اـتؽةامظ كحةةو طةامل األكةوار .وال مةةاكع مةن إؾامةةة جمؾةس شمؼةديأ ا ةةدايا ـؾعةروس طةةى

سةبقل اـؿّةال ،ويؿؽةن ـؿةن يريةد أن ةةدي اـعروسةع هدية ًة أن حيرضةها إغ ذـةف اـؿجؾةةس،
وـؽةن يـبغةةي طةةدم ؽتحفةةا واـتبةةاهي هبةةا أمةةام احلةةارضين ،ؽؾةةقس مةةن اـصةةحقا اـؼقةةام هبؽةةذا
طؿل ،سمةل يـبغةي أن يؽتةب مؼةدس م ا ديةة اسةؿه طؾقفةا ويضةعفا ضماكبة ًا ،وطةى اـةزوضمع شمؼةديأ

شؽراا إـقفأ ؽقام سمعةد .كةام يـبغةي طةى اـةزوضمع طةدم االـتػةات إغ اـطريؼةة اـتةي يؿ
اخظمةرون طمقةاهتأ اـقومقةة وال إغ كقػقةة طالؾةتفأ مةع سمعضةفأ اـةبع

ة هبةا

؛ سمةل أن يؽةون شةةغؾفأ

اـشاؼل هو اـػةوز سمرضةا اؿ ال ؼةري .وطؾةقفأ االسةتػادة مةن األؽةراد اـصةاحلع وذوي اخلةربة
ذم اـتشةاور وطمةل اـؿشةاكل اـتةي شمعةرت

صةةريؼفأ ذم احلقةاة .وال يؼةقام طالؾةات ورواسمةط مةةع

أي كةةان مةةن اــةةاس .وطؾةةقفأ احلةةذر اـشةةديد مةةن اـوؾةةوع ذم طمبائةةل وؽخةةاخ شةةقاصع األكةةس
وؾطاع اـطرق اـؿتظاهرين سمؾباس اـصالح وشمؼديأ اــصا.
وظمالصة األمر :ؽنن طؼةد اـةزواج سةـة مةن سةـن رسةول اؿ ،وهةو مبـةي طةى أسةاس
اـوطمةةدة واـتوطمقةةد واحتةةاد اــػةةوس واـؼؾةةوب ،وجيةةب اشمبةةاع سةةـة وسةةرية رسةةول اؿ واألئؿةةة
األصفار طؾةقفأ اـسةالم ذم مسةريهأ ذم ذـةف ،ومـفةا :ؾؾةة اـؿفةر ،وأؽضةل اـؿفةور مفةر اـسةـة

وهو مفر اـسقدة ؽاصؿة اـزهراء سالم اؿ طؾقفا.

ومن اجلدير سماـذكر ؽنن اـعبد سقؼوم سمـػ رساـة طمول مفر اـسـة إن شاء اؿ.
أهّا ها يتعلّق مبجالس الرتحين:
ؽؼةةد ضمةةرت سةةـة رسةةول اؿ صةةى اؿ طؾقةةه وآـةةه وسةةؾأ طةةى طؼةةد جمؾةةس ـؼةةراءة
اـػاحتةةة واـةةرتطمأ طةةى اـؿتةةورم ـؿةةدة صمالصمةةة أيةةام ذم مـزـةةه ،وجيةةب أن يؼةةرأ ؽقةةه اـؼةةرآن وذكةةر

مصةةائب أهةةل اـبقةةت طؾةةقفأ اـسةةالم ،واالمتـةةاع كؾق ة ًا طةةن صمـةةاء اـؿقةةت أو أمةةوره االضمتامطقةةة
واـشخصةةقة ومجقةةع مةةا يتعؾ ة سماـؿسةةائل االطتباريةةة واـدكقويةةة اـدكقةةة .كةةام يـبغةةي طةةدم رؽةةع
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سمؿجةاـس طةزاء أهةل اـبقةت

األطالم اـسوداء وشمعؾقة ياؽطةات اـتعزيةة؛ ؽؽةل ذـةف ممةا تةت

ؽؼةةط ،ويـبغةةي أال يؽةةون هـةةاك شمشةةاسمه سمةةع اـؿجةةاـس اـتةةي شمؼةةام ـسةةائر اــةةاس وسمةةع شمؾةةف

اخلاصةةة سماـؿعصةةومع طؾةةقفأ اـسةةالم .ـةةذا يـبغةةي أن يؽةةون جمؾةةس اـرتطمةةقأ جمؾس ة ًا معتةةاد ًا،
وطةةى احلةةارضين اإلكصةةات إغ شمةةالوة اـؼةةرآن أو االكشةةغال سمؼراءشمةةه وؾةةراءة اـػاحتةةة ،وطةةدم

احلديث مع سمعضفأ.
ـؼةةد أصةةبا مرسةةوم ًا هةةذه األيةةام أن يةةدظمل األؽةةراد إغ جمةةاـس اـرتطمةةقأ سملطمةةذيتفأ،
وجيؾسون طةى اـؽةراد و يتؽؾؿةون ويتامزطمةون ؽةقام سمقةـفأ ،ؼةري مؾػتةع أسمةدأ ـؼةاررت اـؼةرآن،
ؽؽل هذا يعد من األمور اخلاصئة.
سمةةل جيةةب اجلؾةةةوس ذم هؽةةذا جمةةاـس طةةةى األر

 ،وأال يةةتؽؾأ احلةةارضون مةةةع

سمعضةةفأ ،وأن يؽةةون شمػؽةةري اإلكسةةان متوضمف ة ًا كحةةو مآـةةه األظمةةروي ،وطؾقةةه أن يتصةةور َّ
سمةةلن
جمؾس ًا كفذا سقؼام ـه ذم يوم من األيام.

َّ
إن اسةةتخدام اـؽةةامريات ـتصةةوير هةةذه اـؿجةةاـس سمشةةؽل طؾـةةي وسمؿةةرأى اجلؿقةةع
ٍ
يعترب ً
مةربر أو دا ٍع ـةذكر
خمال سما د اـةذي مةن أضمؾةه يؼةام هؽةذا جمؾةس .وال يوضمةد هـةاك أي
أسامء اـواؽدين ـؾتسؾقة أو شؽرهأ أمام اجلؿقع.
وـةقس مةن اـسةـة شمؼةةديأ صعةام ـؾحةارضين ذم جمةاـس اـرتطمةةقأ ،سمةل مةن اـؿـاسةةب أن
يؼوم األؾارب واجلريان سمتفقئة اـطعام ـعائؾة اـػؼقد ـؿدة صمالصمة أيام.
كام أ َّن ضمؾب سماؾةات اـةورود إغ هؽةذا جمةاـس يتـةارم مةع روح اكعؼةاد شمؾةف اـؿجةاـس،

وجيب شمرك هذه اـعادة ،وهذا األمةر يشةاهد أيضة ًا ذم اـؿؼةاسمر هةذه األيةام ،ؽبةدالً مةن االسةتػادة
مةةن ضمةةو ذـةةف اـؿؽةةان ـالشمعةةا وذكةةر اـؿةةوت واـةةدار اخظمةةرة ،شمةةرى اــةةاس مشةةغوـة سمةةزرع
األشةجار واـةورود واـؿسةاطمات اخلرضةةاء وؽةتا ؾـةوات اـةامء ،واحلةةال أن هةذه األمةور شمتـةةارم
مةةع ضمةةو اـؿؼةةربة؛ إذ شمعؿةةل طةةى ن اكتبةةاه اإلكسةةان طةةن اـتةةذكر واـتـبةةه ،وشمشةةغؾه سمةةاـتػرج
طى اـزهور واـرياطمع.
ال يـبغةةي ارشمةةداء اـؿالسمةةس اـسةةوداء ذم هةةذه اـؿجةةاـس ،ؽةةاـؾون األسةةود مةةن األـةةوان
اـؿؽروهةةة ،وال سمةةلس سمؾةةبس ـبةةاس داكةةن اـؾةةون ،وطةةى أهةةل اـؿصةةاب ظمؾةةع هةةذه اـؿالسمةةس
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سمعةةد صمالصمةةة أيةةام واـعةةودة ـؿزاوـةةة أطام ةةأ وطمقةةاهتأ اـؿعتةةادة .وال يـبغةةي ةةأ شمةةلظمري جمةةاـس
اـعؼةةد واـزؽةةا سمسةةبب ذـةةف ،وطؾةةقفأ أال يتسةةببوا سمنجيةةاد اـعو ة واإلطمةةراج واـؿشةةاكل ةةأ
وـذو أ وأؾارهبأ سمسبب هذه اـسـن واخداب اجلاهؾقة.
جيب طةدم اسةتعامل مصةطؾحات مّةل جمؾةس اـتؽةريأ أو اـتجؾقةل سمةدالً طةن مصةطؾا

جمؾةةس اـرتطمةةقأ .وإن كةةان ـزام ة ًا ذكةةر أمةةر يتعؾ ة سمةةاـؿتورم ،ؽةةال سمةةد وأن جيةةري احلةةديث طةةن
األمور اـتي شمصب ذم ذكر االكتؼال إغ احلقاة األظمرى واـرطمقل إغ دار اـبؼاء.
وال مةةاكع مةةن طؼةةد جمؾةةس اـرتطمةةقأ ذم اـؿسةةجد أو احلسةةقـقة ،سمػةةط رطايةةة اـؿسةةائل

آكػة اـذكر ،وسمػط أال يشؽل ذـف طائؼ ًا أمام ورود اـؿصؾع.

وإذا صةةاد اكعؼةةاد جمؾةةس اـرتطمةةقأ مةةع طمؾةةول أطمةةد األطقةةاد اإلسةةالمقة ،ؽةةال يـبغةةي
أن قؿن ضمةو جمؾةس اـرتطمةقأ طةى شمؾةف اـؿـاسةبة ،مةع إمؽاكقةة طمةذ ؽؼةرة شموزيةع احلؾةوى؛
ثاشةةق ًا مةةع جمؾةةس اـرتطمةةقأ واالستعاضةةة طـةةه سمتوزيةةع اـتؿةةر .وجيةةب طةةدم ؾةةراءة اـعةةزاء ،سمةةل
يـبغي ؾراءة اـشعر ومدائا أهل اـبقت سمدالً طن ذـف.

وال يـبغةةي وضةةع اإلكةةاء ذم اـؿجؾةةس) .(1وطةةى أصةةحاب اـؿصةةاب دمـةةب إيؼةةا

طدد كبري من اـؿستؼبؾع ـبقان طظأ مؽاكة اـؿتورم.

وطةةى احلةةارضين ـؾؿجؾةةس أن يشةةغؾوا معظةةأ أوؾةةاهتأ ذم ؾةةراءة سةةورة اـػاحتةةة
وسةةورة اـؼةةدر ،وجيةةب االمتـةةاع طةةن شموزيةةع اـؼةةرآن اـؿجةةزأ طةةى احلةةارضين؛ سماطتبةةار أن هةةذه
اـطريؼة إكام راضمت مـذ طفةد يزيةد ة ـعـةه اؿ ة سمةل جيةب أن يؽةون اـؼةرآن طةى هقئتةه اـؽامؾةة،
وجيب أن يؽون ذم متـاول أيدي اــاس طى هذه ا قئة.
جمالس السابع واألربعني والذكزي السنىية
أمةةا ؽةةقام يتعؾ ة سمؿجةةاـس اـسةةاسمع واـةةذكرى اـسةةـوية واألرسمعةةع ،ؽؾةةأ يةةتأ إؾةةرار أي
مـفا مةن ؾبةل اـشةارع اـؿؼةدس ،وسمةاألظم

جمؾةس األرسمعةع مـفةا ،طمقةث يؿؽةن اـؼةول سمةلن

( )1ضمرت اـعادة طى وضع إكاء ظمزذم كبري ؽوق صحن ذم جماـس اـرتطمقأ اـتي شمعؼد ذم إيران ،وـعةل شمؾةف اـعةادة ؼةري موضمةودة ذم اـؿـطؼةة اـعرسمقةة
[اـؿرتضمأ].
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ؽقه شبفة اـؿخاـػةة ـؾػةع ،وطةدم رضةا اـشةارع سمعؼةده؛ وذـةف الظمتصةا

جمؾةس األرسمعةع

سمسةة سقد اـشةةفداء طؾقةةه اـسةةالم ؽؼةةط ،طمتةةى أكَّةةه مل يعؼةةد هؽةةذا جمؾةةس ألي مةةن اـؿعصةةومع

األرسمعةةة طػةة ؼةةري احلسةةع طؾةةقفأ اـسةةالم .ؽبـةةا ًء طةةى هةةذا جيةةب اضمتـةةاب شمشةةؽقل هةةذه

اـؿجاـس ألمواشمـا ،وطى وضمه اخلصو

جمؾس األرسمعع مـفا.

َّ
إن ا ةةد مةةن إؾامةةة هةةذه اـؿجةةاـس هةةو صؾةةب اـؿغػةةرة ـؾؿتةةورم ،وشمعزيةةة أؾارسمةةه
وشمعظةةقأ اـشةةعائر اـديـقةةة ،وذـةةف ا ةةد إكةةام يتحؼ ة إذا شمواؽؼةةت اـؿراسةةأ اـتةةي شمؼةةام مةةع
شمعؾةةقامت وؾةةواكع اـػةةع األكةةور سمشةةؽل كامةةل ،وإذا اسةةتؿريـا سةةائرين طةةى اـةةـفج اـؼةةويأ
واـسةةرية اـسةةديدة ،دون االكحةةرا طـفةةا سمؿقوــةةا ـؾؿصةةاـا اـدكقويةةة ومراطاشمـةةا ألذواق
وأؽؽار اخظمةرين ومقوــةا ـؾتظةاهر واـتبةاهي ،وإذا طؿؾـةا طةى شمطبقة أموركةا وؽؼةا ـةام وصةؾـا
طن رسول اؿ وأئؿة ا دى صؾوات اؿ طؾقفأ أمجعع.
ؽال وضمةود ـؿراسةأ اـةذكرى اـسةـوية ذم سةـة اـةدين وسةرية أهةل اـبقةت؛ ؽؾةأ يةرد أي
ذكةةر ـعؼةةد جمؾةةس سمؿـاسةةبة اـةةذكرى اـسةةـوية الرحتةةال أي مةةن األؽةةراد اـعةةاديع أو أصةةحاب
األئؿة طؾةقفأ اـسةالم ذم اـتةواريخ أو آصمةار اـامضةقع صقؾةة اـػةرتة اـؿؿتةدة سمةع صةدر اإلسةالم
واـغقبة اـؽربية واـتي شمزيد طى اـّالصمامئة سـة.
ـؽــةةا كشةةاهد ،وـألسةةف اـشةةديد ،كقةةف يعؿةةل اــةةاس اـقةةوم طةةى إؾامةةة جمةةاـس
اـذكرى اـسـوية ألمةواهتأ وـسةـوات متامديةة سمعةد ارحتةا أ ،ويؼومةون سمرصة مبةاـا صائؾةة ذم
هذا اـؿجةال ،كةام تؿةون سمـػة اإلطالكةات ذم اـؿةدن اـؿختؾػةة ،وحيسةبون ذـةف مةن شمعظةقأ

اـشعائر ،ؼةري طةاـؿع أن روح اـؿتةورم شمتةلذى وشمتضةاي مةن هةذه األمةور ،وؼةري راضةقة طـفةا

وـو سمؿؼدار رأس اإلسمرة.
حمىرية املعصىهني عليهن السالم يف أي جملس يقام
وجيةةب أن يؽةةون اـؿحةةور ذم إؾامةةة اـشةةعائر ذم مؽتةةب اـتشةةقع هةةو اـؿعصةةوم طؾقةةه
اـسالم ،وال يؿؽن أن يؽون هـاـف دور ألية شخصقة أو مـاسبة أظمرى ذم هذا اـؿجال.
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ال مةةاكع سمةةاـطبع مةةن أن يةةذكر اإلكسةةان أطمةةد ذوي ؾرسمةةاه اـةةراطمؾع طةةن اـةةدكقا ويطؾةةب
ـةةه اـرلةةة واـؿغػةةرة ،وـؽةةن جيةةب أن يةةتأ ذـةةف ضةةؿن جمؾةةس يؼةةام سماسةةأ أطمةةد اـؿعصةةومع
طؾقفأ اـسالم ،ال أن يؼام جمؾس مستؼل سماسأ اـؿتورم.
سمـةا ًء طةى هةةذا جيةب أن شمؽةةون مجقةع اـؿةةمثرات واــةدوات وجمةةاـس اـةذكرى اـسةةـوية

اـتي شمعؼد ـؾعظامء من اـعؾامء واـعرؽاء اإل قع مـضوية حتت هذا اإلصار.

ؽةنن أريةد إؾامةة مةمثر أو كةدوة طةن أطمةد اـعرؽةاء اإل قةع ـغةر

اـتحؼقة واـبحةةث

ذم آصمار وأؽؽار ذـف اـعةار اـؽبةري ،ؽقجةب اظمتقةار مـاسةبة شمصةاد مةقالد أطمةد اـؿعصةومع
طؾةةقفأ اـسةةالم؛ كؿةةقالد أمةةري اـؿةةممـع أو اإلمةةام اـصةةادق أو اإلمةةام طةةظ سمةةن مةةوىس اـرضةةا
وأمّا أ.
وإن أريةةد إؾامةةة جمؾةةس طةةن أطمةةد اـػؼفةةاء اـؽبةةار وسمقةةان آصمةةاره وأؽؽةةاره ،ؽقجةةب أن

يؽةةون ذـةةف متواؽؼ ة ًا مةةع مـاسةةبة مةةقالد اإلمةةام اـبةةاؾر طؾقةةه اـسةةالم أو اإلمةةام اـصةةادق طؾقةةه

اـسةةالم ،وطةةى هةةذا اـؿـةةوال دمةةري سمؼقةةة األمةةور .وجيةةب أن يتؿحةةور ذـةةف اـؿةةمثر أوالً
وسماـذات طمةول أؽؽةار وهنةج وسةرية ذـةف اإلمةام ا ةامم ،صمةأ جيةري احلةديث طةن أؽؽةار شمؾةف
اـشخصقة اـؽبرية سمعد ذـف.
ها يطزح يف جمالس املعصىهني عليهن السالم
وأما جمةاـس أطقةاد ووؽقةات اـؿعصةومع طؾةقفأ اـسةالم ؽقجةب أال شمؼةرتن سماـضةجقج
واـصةةخب ،واـةةدطوة إـقفةةا طةةن صريةة كػةة اإلطالكةةات واـؿؾصةةؼات اجلداريةةة ومةةا شةةاسمه
ذـف.
وجيةةب أن يؼترص ة احلةةديث ؽقفةةا ط ةى اـؿعةةار اـديـقةةة ،وأن شمتؿركةةز اـؿواضةةقع اـتةةي
شمطةةرح طمةةول حمةةور ذـةةف اـؿعصةةوم ،وجيةةب االضمتـةةاب طةةن ذكةةر ومةةدح ممسةةس ذـةةف
اـؿجؾس.
ويـبغةةي أن يسةةب طمةةديث اخلطقةةب ؾةةراءة األشةةعار واـؿـاؾةةب اـؿالئؿةةة ـتؾةةف
اـؿـاسةةبة ،وكةةأ هةةو مـاسةةب االسةةتػادة مةةن أشةةعار أهةةل اـؿعرؽةةة مةةن أمّةةال اـشةةقخ طمةةاؽ
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اـشريازي واـسةـائي وموالكةا ضمةالل اـةدين اـرومةي وططةار اــقشةاسموري ،واـعظةامء مةن أمّةال
احلةةاج اـؿةةريزا طمبقةةب اؿ اخلراسةةاين واـؿرطمةةوم اـؽؿبةةاين وطمجةةة اإلسةةالم كةةري اـتربيةةزي
وؽماد اـؽرماين واـػق

اـؽاشاين واخظمرين من أمّا أ.

ويـبغةةي االضمتـةةاب طةةن اـتصةةػق ذم اـؿجةةاـس اخلاصةةة سملهةةل اـبقةةت واالستعاضةةة
طن ذـف سمذكر اـصؾوات طى حمؿد وآل حمؿد.
كةةام جيةةب اضمتـةةاب ؾةةراءة األشةةعار اـركقؽةةة واـتاؽفةةة ،أو شمؾةةف اـتةةي ؾةةد شمعتةةرب مسةةقئة
ومدكسة ـؾؿؼدسات .وجيب رطايةة اـوؾةار واـرزاكةة اـتةي شمؾقة سمؿؼةام جمةاـس أهةل اـبقةت .ـةذا
يـبغةةي طةةى اــسةةاء ـةةبس اـؿالسمةةس اـوؾةةورة واضمتـةةاب اـؿالسمةةس اـغةةري مـاسةةبة .كةةام جيةةب
اضمتـةةاب شمؼؾقةةد مـشةةدي األشةةعار مةةن ؼةةري اـؿؾتةةزمع ذم صريؼةةة ؾةةراءهتأ ـؾشةةعر ،وكةةذـف ذم
صريؼةةة اــةةوح واـعةةزاء .وال مةةربر خلؾةةع اـؿالسمةةس طـةةد ـطةةأ اـصةةدور ،كةةام جيةةب اضمتـةةاب
اـصقاح واـضجقج واـرصةاخ اـؿةمذي حلاسةة اـسةؿع .سمةل جيةب أن يتؿتةع جمؾةس اإلمةام طؾقةه
اـسالم سماـسؽقـة واـوؾار واــظام.
وجيةةب اسةةةتعامل اـؿـةةةرب سمةةةدالً طةةةن اـؽةةرد ،كةةةام أ َّن مـصةةةة اخلطاسمةةةة هةةةي مةةةن
اـؿسةةتحدصمات اـغرسمقةةة اـدظمقؾةةة ،وهةةي مذمومةةة وال يـبغةةي اسةةتعام ا ذم حماؽةةل اـةةذكر وجمةةاـس
اـعزاء.
ؽةةنن أريةةد إؾامةةة جمؾةةس طةةزاء أو إؾامةةة اطمتػةةال يتعؾة سماألئؿةةة ذم أطمةةد اـؿـةةازل ،ؽؿةةن
اـؿـاسب إطمضار مـرب ذي صمالث درضمات وكصبه هـاك.
جيةةب إضفةةار اـػةةرح واـوةةور ذم جمةةاـس االطمتػةةال اـسةةعقدة ،كةةام يـبغةةي أن تةةقأ

طالمةةات احلةةزن طةةى ضمةةو جمةةاـس اـعةةزاء .ؼةةري إ َّن اإلؽةةراط ذم كػ ة اـسةةواد ـةةقس صةةحقح ًا،
وجيب أال يتجاوز كل

ء طمد االطتدال .كام جيب االمتـاع طن إصاـة جماـس اـعزاء.

جيةةب طةةدم اـةةدظمول إغ اـؿجؾةةس سمعةةد ذوطةةه ،ويـبغةةي طةةدم ضمؾةةب اـؿوسمايةةل إغ
اـؿجؾةةس .وجيةةب طةةى احلةةارضين االهةةتامم سماـؿحاؽظةةة طةةى هةةدوء أصػةةا أ ،وطةةى كةةل
شخ

أن جيؾس صػؾه إغ ضمـبه.
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جيةةب طةةى اخلطقةةب أن يبةةدأ طمديّةةه سمعةةد اكتفةةاء مـشةةد األشةةعار مةةن شةةعره ،وطؾقةةه
اـػوع سمبقةان مبةاين مةذهب اـتشةقع ،وطؾقةه اضمتـةاب اـتوؼةل ذم احلةديث طةن األمةور اجلاكبقةة
اخلارضمة طةن حمةط اـبحةث؛ ؽاــةاس متعطشةة ـؾؿزيةد مةن معةار أهةل اـبقةت ،وؾةد سةئؿت
شمؽرار اـؿؽررات .وجيب أن يؾؿةس احلةارضون أهنةأ طمصةؾوا طةى ؽفةأ أؽضةل واكؽشةف ةأ
اـؿزيد من احلؼائ سمعد استامطفأ حلديث اخلطقب.
جيةةب أن شمؽةةون األشةةعار ،وسماخلصةةو

شمؾةةف اـتةةي شمؼةةرأ ذم اـؿراصمةةي ،ذات حمتةةوى

ومػفةةوم معـةةوي ومؾفةةأ ـؾةةروح .وال جيةةب أن يصةةل صةةوت اخلطقةةب ومـشةةد اـشةةعر إغ
ظمةارج حمةةل إؾامةةة اـؿجؾةس ممةةا يةةم سدي إغ إيةذاء اجلةةريان .وكةةذـف احلةال سماــسةةبة إغ مواكةةب
اـعزاء ،ؽعؾقفأ اـعةودة إغ أمةاكن اكطالؾفةأ ؾبةل طمؾةول موطةد كةوم اــةاس وراطمةتفأ ،وطؾةقأ
اضمتـةةاب اسةةتعامل اـطبةةول واألسمةةواق واخالت اـؿوسةةقؼقة ،وطةةدم لةةل األدوات اـتةةي شمؽةةون
طى هقئة اـصؾقب.
جيةةب أن شمؽةةون صريؼةةة اإلصعةةام ذم جمةةاـس أهةةل اـبقةةت طةةى ؼةةرار اإلصعةةام ذم سمؼقةةة
اـؿراسأ ،وجيب رطاية كػس اـؽقػقة اـتي يتأ مراطاهتا ذم سائر اـؿـاسبات.
ومةةن سمةةع األمةةور اـؿفؿةةة اـؿتعؾؼةةة سمؿجةةاـس أهةةل اـبقةةت هةةو :جيةةب أن شمبعةةث هةةذه
اـؿجةةاـس طةةى االكبسةةاط واـشةةوق واـرؼبةةة ذم اــػ ةوس .وـةةام كةةان شمؽةةرار إؾامةةة مّةةل هةةذه
اـؿجاـس جيعل مـفا جمةاـس طاديةة وشمبعةث طةى اـضةجر واـؿؾةل وطةدم اـرؼبةة ؽقفةا ،ؽةال سمةد
من االكتػاء سمنؾامتفا ضؿن طمةدودها اـؿتعارؽةة ،وطةدم شمؽةرار إؾامتفةا سمةدواؽع خمتؾػةة مةن ٍ
كةذر

ٍ
وطادة ضمارية أو ـغر

اـتظاهر سمع اــاس.

جمالس التربي
ومن اـؿجاـس األظمةرى اـتةي شمعؼةد ،هةي جمةاـس اـتةربي ،طمقةث جيةب اخلةو

سموةد

احلؽايةةات وكةةالم اـؿتؼةةدمع وشمبقةةع مواؾةةف أهةةل اـبقةةت واـشةةقعة ذم هةةذا اـؿجةةال .وجيةةب
دمـب استعامل األـػا اـركقؽة واـبذيئة واـؿستفجـة ،ودمـب هتف طمرمة اخظمرين.
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وال مةةاكع مةةن اـؿةةزاح اـةةذي ال يتجةةاوز طمةةد االطتةةدال ،ؼةةري أ َّك ةه ـةةقس مةةن اـصةةواب

اسةةتعامل اـتعةةاسمري اـؿسةةقئة وإكشةةاد األشةةعار اـؿسةةتفجـة سمشةةلن اـامضةةع .ؽةةال سمةةد مةةن رطايةةة
اـؿممن ـؾوؾار واـرزاكة ذم مجقع األطموال.
جملس عيد امليالد
ومن اـؿجاـس األظمرى ،جمؾةس طقةد اـؿةقالد اـةذي الؾةى رواضمة ًا سمةع اـؿسةؾؿع طةى
اـةةرؼأ مةةن كوكةةه مةةن اـّؼاؽةةات اـغرسمقةةة؛ واـةةذي يػةةرت

اسةةتبداـه سماطمتػةةال ؽةةرح سمؿـاسةةبة

وصةةوـه إغ س ة َّن اـبؾةةو  ،سماطتبةةار أن ذـةةف طبةةارة طةةن وصةةول اإلكسةةان إغ مرطمؾةةة االسةةتعداد

واـتله ةل ـتؼب ةل ظمطةةاب اـتؽؾقةةف اإل ةةي مةةن ضماكةةب احل ة شمعةةاغ ،ؽقجةةب أن يػةةرح اإلكسةةان

ويسعد سمذـف؛ َّ
ألن صرية اـتحؼة سمحؼقؼةة اـعبوديةة واـةورود ذم طمةرم كربيةاء احلة ؾةد أصةبا
مفق ًل ومعبد ًا ـإلكسةان هـةا؛ وذـةف ـتعؾة اـتؽؾقةف اإل ةي سمةه ،وحلصةوـه طةى اإلذن ذم احلركةة

واـسةةري ذم مسةةري اـؽةةامل واـسةةؾوك إغ اؿ .ؽعؾقةةه واحلةةال هةةذه أن يتوضمةةه سماـشةةؽر ؿ وتطةةو
ظمطوشمةه األوغ ذم هةةذا اـطرية ويبةةدأ سماـسةري كحةةو اـؿعبةةود هبؿةة طاـقةة وكقةة ظماـصةةة وضة ٍ
ةؿري

صا ٍ
ٍ
وؾؾب متصل سمرلة وطـاية احل  .طمقث ؾال طن ذـف اـعظامء:

َّ
إن سةةري اـشةةاب كحةةو اـؽةةامالت اـؿعـويةةة وتطةةي طوائةة اـةةـػس األمةةارة واـةةدكقا
اـدكقة يؽون أهع سمؽّري وسمتعجقل أكرب من سري وطمركة سائر األؽراد.
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