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كلمة البدء
يت�ساءل كثير من النا�س ع ّما �إذا كان الفقهاء لديهم الأهلية
واللياقة لإدارة �ش�ؤون الأمة وقيادة الرعية بحيث يو�صلونهم �إلى
�شاطئ الأمان ويطلعونهم على ر�ؤية الإ�سالم ومنهجيته في �سلك
الإدارة.
ومع الأ�سف ال�شديد راح البع�ض يتمادى في ت�سا�ؤالته حتى بلغ به
الأمر �إلى الت�شكيك في م�صداقية الفقهاء في القيادة و�أخذ ي�صورهم
على �أنهم رجال منغلقين ال يعرفون �شيئ ًا في الحياة �سوى الفقه
والأ�صول وبع�ض العلوم الأخرى الب�سيطة.
وال يخفى �أنّ �أمثال ه�ؤالء وجدوا من يط ّبل لهم ويعينهم في
تحقيق �أهدافهم ويدعمهم في حمالتهم المغر�ضة فجمعوا من حولهم
بع�ض الب�سطاء م ّمن لم يطلعوا على تاريخ الفقهاء عبر التاريخ.
بالطبع ال يمكن للعاقل النبيه �أن يتعامل مع تك�شيكات كهذه على
�أنها مجرد ردة فعل �أو انفعال ب�سيط ك�سحابة �صيف ال تمكث حتى
تنق�شع ،بل العاقل يدرك �أنّ وراء �أمور كهذه هناك �أيادي قوية تعمل
ليل نهار من �أجل ت�شويه �صورة الفقهاء والنيل من مكانتهم ليتخ ّلى
ال�شعوبلإ�سالم
ف�ضيلة حجة ا
وت�ضعف �شوكتهم بحيث ال ي�ستطيعون تحدي �أعداء
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ّب�شرالعارمة على الإنجليز في �إيران وهو في �سامراء الم�شرفة �إلى �أن
أوالد.أجبر اال�ستعمار �أن يعزف عن �أطماعه في �إيران وتخيب �آماله وتتبدد
� �
الملفت للإنتباه �أنّ الإمام المهدي fو�صفه ب�أنه مبارك ينفع اهلل به،
�أحالمه اال�ستعمارية.
وهي عبارة حقيقة �أن نقف عندها ونت�أ ّمل فيها جيد ًا ،فلي�س من ال�سهل �أن يكون
وكذا هو الميرزا محمد تقي ال�شيرازي wقائد ثورة الع�شرين
الإن�سان مبارك ًا بنظر النا�س العاديين ،فما بالك ب�إمام الزمان fالمط ّلع على
َ
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والحال �أنّ �أخاه الذي ولد هو �أي�ضا بدعاء �إمام الزمان fلم يبلغ ما
ن ّفاع ًا،
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وهداية ا
ال ال
معارك عديدة مع ال�شيوعيين والقوميين والبعثيين في العراق الجريح

فقهاء ُي�شار �إليهم بالبنان

ولعل القا�سم الم�شترك بين جميع ه�ؤالء العظماء هو د ّقة ت�شخي�صهم لما
يو�صلهم �إلى مدارج العظمة في الزمان المنا�سب ،فكل من الأعالم ّ
�شخ�ص
مافيه �صالح الم ّلة والدين بنظره فعمد �إلى تحقيقه و�صرف ربيع �أيامه من
�أجله.
فمثل المجدّد ال�شيرازي eكان ت�شخي�صه �أن يهاجر مدينة النجف الأ�شرف
مركز الت�ش ّيع �آنذاك ويقطن مدينة �سامراء ليق ّوي الت�ش ّيع فيها �أو ًال وي� ّؤ�س�س حوزة
علمية تجمع الطلبة والفقهاء �إلى �أن �صارت حوزة �سامراء ي�شار �إليها بالبنان في
ترويج العلم وتربية الفقهاء.
ويقال �إنّ المجدّد wذات زاره �أحد العلماء ف�أواله حفاوة بالغة واحترمه
احترام ًا كبير ًا ،ولما ان�صرف ذلك العالم ،ت�ساءل العلماء من ال�سيد :من هذا
ال�شخ�ص ولماذا �أوليته كل هذا االحترام؟
ف�أجاب المجدّد� :eإنه زميلي في الدرا�سة تتلمذنا مع ًا حتى بلغلنا مرتبة
االجتهاد ،و�ص ّمم �أن يعود �إلى بلدته وم�سقط ر�أ�سه ليدير �ش�ؤون النا�س ويت�صدى
للمرجعية ،لكنه في طريقه �إلى بلدته م ّر بقرية كان �أهلها منحرفون عن الحق
ف�أعر�ض عن العودة �إلى م�سقط ر�أ�سه و�ص ّمم على البقاء في هذه القرية.
ثم �إنه ّ
�شخ�ص من �أين يك�سب ثقة �أهل القرية حيث �شرع بتعليم �أطفال
القرية من دون مقابل فر ّباهم على الت�ش ّيع وغر�س في نفو�سهم حب �أهل البيت b
حتى ت�ش ّيعت المنطقة ب�أ�سرها ،لذا مثل هذا العالم ي�ستحق كل هذا االحترام
والتقدير.
وفي عهد العالمة البالغي eكان ت�شخي�ص هذا النحرير �أن يت�صدى
للأديان المنحرفة ويب ّين زيفها وانحرافها ،فعمد� eإلى تع ّلم العبرية لغة
منهم بع�ض الكلمات
ويتع ّللمإ�سالم
الحلويحجة ا
لهمف�ضيلة
اليهود من �أطفالهم حيث كان يقدّمكتب:
العبرية حتى �أتقن اللغة كاملة وتمكن من ت�أليف م�صنفاته التي ك�شف فيها زيف
اليهودية من كتبهم.
وفي الع�صور المت�أخرة ظهر على ال�ساحة العديد من الأعالم الذين خدموا
ال�شعوب.
وتعريتهم �
وعلومهمف�ضحهم
بمواقفهم كبير في
و�ساهم ب�شكل
المرجع ال�شيرازي
أمام منهم
الج�سيمة
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ولكنه لم
و�صوب
للت�صدي �
وي�سعى
العراق وينزل
م�سقط ر�
والدهيغادر
من �أن
ا�ضطر
والتزيلهعهدالقوا�صف
ال�شيرازيe
الميرزاأ�سهمهدي
المقد�س
حتى�إيعاز
ال�شيوعيين وب
ففي
ال�شيرازيK
م�شواره المرجع
ومنهم �سماحة
التي�أخوته
الكويتبمع ّية
ت�صدى
�صادق�أعوام مع قلة
ال�سيد ت�سعة
الجهادي مدة
وا�صل فيها
المخالف .زيفه وبطالنه من خالل م�ؤلفاته وتجنيد تالمذته
وكثرةلأحمر وبيان
النا�صرالمد ا
لردع هذا
القوميينذلكوالبعثيين
الخطير،وكذا االلأمر
ؤ�س�ساته
عهد عاي�ش
أخيرةفيوفيها
المد�إيران محطته
هذا �إلى
لك�شفانتقل
الكويت
وم�ومن
لل�سيطرة
وقا�سىال�ساحة
التي تغزو
والجهاتمنالمنحرفة
وغيرهم
وت�سعىالمحن
الكثير من
ال�صعوبات
التيارات العديد
الفقيهمنالمخل�ص
الم�سلمين.
على عقول
ذلك لم يتراجع عن �أهدافه قيد �أنملة رغم ق�ساوة ما
والويالت ومع
وفي ع�صرنا الراهن ع�صر ال�صراع واالختالف الذي مزّق �صفوف الأمة
مر عليه من ظروف �صعبة ،فغر�س في نفو�س مقلديه ومحبيه حب
ال�شيرازيK
يتميز ت�شخي�ص المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
درو�س ًا في
الإ�سالم والت�ضحية من �أجله و�أعطى الب�شرية جمعاء
ً
ل�ضرورة التعاي�ش مع الآخرين ونبذ الخالفات وراء ظهورنا والعمل معا من �أجل
الإدارة الحكيمة والقيادة الموفقة.
تثقيف الأجيال بثقافة �آل محمد bفما �أحوجنا �إلى العمل بهذا الت�شخي�ص
المخل�ص انبرى للمرجعية �شقيقه
الطموحات الفقيه
وبعدقرحيل ذلك
واليوم
المن�شودة.
كي نح ّق
المهم

الورع وربيبه الأول وزميل الم�سيرة ال�شيرازية �آية اهلل العظمى الفقيه
ال�سيد �صادق ال�شيرازي وقاد الم�سيرة بحكمة واخال�صه ولكن ومع
الأ�سف ال�شديد مع جهل لكثير من الرعية لحكمته ،فما �أحوجنا اليوم
�إلى تعريف العالم بهذا الفقيه الحكيم خا�صة حكمته في الإدارة
لي�ستفيد النا�س منه �أكثر ف�أكثر.

محا�ضرات

�سماحة املرجع ال�شريازي:K
على امل�ؤمنني �أن يجعلوا الق�ضية الفاطمية ق�ضية عاملية*
�إن ما ي�ستفاد من القر�آن الكريم ،ت�أوي ًال وغير ذلك ،وكذلك الم�ستفاد من
الروايات ال�شريفة عن �أهل البيت الأطهار� ،أي عن ر�سول اهلل وعن الإمام �أمير
الم�ؤمنين وعن موالتنا الزهراء وعن �أبنائها المع�صومين ،bهو:
�إن �سيدتنا فاطمة الزهراء � hس ّر �إلهي ،ولي�س فقط �أنها ذات �س ّر م�ستودع.
ح�سا�س،
�إن كلمة ال�س ّر تطلق على الأمر المهم ج ّد ًا ،وهذا ال�س ّر يكون له موقع ّ
ح�سا�س .وال�س ّر ال يعلم به وال يطلع عليه �إ ّال من كان الئق ًا
ح�سا�س ،وزمان ّ
ومكان ّ
بمعرفته ومن كان مودع ًا عنده .فالقر�آن لي�س �س ّر ًا ،ونب ّوة النبي  nلي�ست �س ّر ًا،
و�إمامة الإمام �أمير الم�ؤمنين  jلي�ست �س ّر ًا ،وهكذا �إمامة باقي الأئمة  .bلكن
موالتنا فاطمة الزهراء  hبذاتها وك ّلها �س ٌّر ،وهكذا ظهور موالنا الإمام بقية اهلل
عجل اهلل تعالى فرجه ال�شريف هو �س ّر �أي�ض ًا.
الأعظم ّ
و�أ�ضاف �سماحته :لقد كان ينبغي �أن يكون زمن ا�ست�شهاد �سيدتنا فاطمة الزهراء h
غير معلوم ،فق�سم من الروايات المعتبرة بهذا الخ�صو�ص تقول �إن ا�ست�شهادها  hكان بعد
خم�سة و�سبعين يوم ًا بعد ا�ست�شهاد ر�سول اهلل  ،nوق�سم تقول بعد خم�سة وت�سعين يوم ًا،
ولكال الق�سمين من الروايات قر�آئن في ذلك .وهكذا كان ينبغي �أن يكون مرقدها
الطاهر �س ّر ًا ،فمن المق ّرر �أن ال نعلم نحن ذلك و�أن ال تعرفه الدنيا .بل �إن ق�سم ًا
عجل اهلل تعالى فرجه
من الروايات ال�شريفة تقول ب�أن حتى الإمام المهدي المنتظر ّ
ال�شريف ال يعلن عن مرقدها الطاهر في زمن ظهوره ال�شريف ،ف�إن ذلك ينبغي �أن
يكون مخف ّي ًا �إلى قيام ال�ساعة.
لقد كان مرقد الإمام �أمير الم�ؤمنين  jمخف ّي ًا عن النا�س ما يقارب مائة �سنة �إ ّال
عن الأئمة  bوعن بع�ض الخوا�ص من �أ�صحابهم ،ولكن بعد ذلك ُعلم مرقده الطاهر،
والدنيا اليوم تعرف مكان المرقد الطاهر للإمام �أمير الم�ؤمنين  .jوكذلك �أخفي
المرقد الطاهر للإمام الح�سين  jل�سنين �إ ّال عن الأئمة  bوعن بع�ض الخوا�ص من
�أ�صحابهم ،ولكن علم مكانه بعد ذلك.
مخفي ،ويجب �أن يكون
�أما المرقد الطاهر ل�سيدتنا فاطمة الزهراء  hفهو
ّ
مخف ّي ًا ،و�إن الحكمة من ذلك هو :لإن اهلل تبارك وتعالى جعل �سيدتنا فاطمة
الزهراء � hس ّر ًا.
ً
وت�ساءل �سماحته� :إن من ال يعرف هذا ال�س ّر ،ومن لي�س الئقا به �أن يعرفه و�أن
يتوجب عليه تجاه هذا ال�س ّر؟
اليف ّكر به ماذا ّ
ف�أجاب �سماحته ّ
مو�ضح ًا :كل واحد م ّنا وعلى قدر ما �أوتي من العلم عليه �أن
يتوجه �إلى اهلل تعالى بهذا ال�س ّر ،ومن يعمل بذلك
يتم�سك بهذا ال�س ّر الإلهي و�أن ّ
ّ
ّ
�سيح�صل على �أمور مفيدة كثيرة ،وال يعرف قدر هذه الفوائد �إال من وفق لح�صولها.
وخاطب �سماحته الح�ضور الكرام بقوله� :أنتم و�أمثالكم من �سائر الم�ؤمنين حيث
تعانون من مختلف الم�شاكل والأزمات ،قد تركتم كل ذلك وراء ظهوركم ،وتقومون
ب�إحياء ال�شعائر الفاطمية ،وهذا ّ
يدل على مدى ارتباطكم بهذا ال�س ّر الإلهي الذي
4
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محا�ضرات
فيه بركات كثيرة ،و�ستعلمون بعد حين �إن �أنفع ما ح�صلتم عليه في دنياكم هو ما قد المرحوم ال�سيد المرع�شي النجفي ومن ال�سيد الوالد قدّ�س �س ّرهما .وكان ه�ؤالء
العلماء �أ�صحاب مقام رفيع في العلم والتقوى ،وكانوا مو ّفقين في جهات عديدة،
بذلتموه في �سبيل االرتباط بهذا ال�س ّر الإلهي.
وفي �سياق حديثه تط ّرق �سماحة المرجع ال�شيرازي � Kإلى بيان جوانب من ولكن وبعد �سنين حاز �أحدهم على درجة عالية و�سامية من التوفيق ما يعادل �أ�ضعاف
تم�سكه وارتباطه الخا�ص بهذا ال�س ّر
و�أ�ضعاف ما ناله �أخواه ،وكان �سبب ذلك هو ّ
المقامات الرفيعة لموالتنا فاطمة الزهراء  ،hوقال:
�إن المع�صومين الأربعة ع�شر  bهم محور الكون والكائنات ب�إرادة اهلل تعالى ،الإلهي الذي ال يعرف حدوده �أحد.
تم�سك الم�ؤمنين بموالتنا الزهراء  ،hوقال:
وهم  bقطب دائرة الإمكان ومركز رحى الوجود �إذ عليهم تدور القرون والأزمان
وع ّقب �سماحته م�شير ًا �إلى مدى ّ
ويتوجه �إليه تعالى
يتو�سل �إلى اهلل
ّ
والخلق والإيجاد ب�شكل مطلق ..و�أما �سيدتنا فاطمة الزهراء  hفهي المحور عندما يقع �أحدنا في �أ�صعب الم�شاكل فكم ّ
لهذا المحور والمركز لهذا المركز ،ففي حديث الك�ساء ال�شريف نقر�أ �أنه عندما بالزهراء h؟ وكم يطلب من الزهراء �أن تعينه على ح ّلها؟ وكم ي�شكرها �إذا ق�ضت
له حاجاته؟ وكم ي�شكرها حتى �إذا لم
�س�أل المالئكة المق ّربون ،ومنهم الأمين
إلهي،
سر
h
الزهراء
فاطمة
سيدتنا
إن
ّ
تق�ضيها له لم�صلحة تعلم بها هي h
جبرائيل  ،jمن اهلل تعالى« :ومن تحت
ويغفل عنها ال�سائل و�صاحب الحاجة؟ وكم
الك�ساء؟» ع ّرفهم اهلل بقوله تبارك وتعالى:
سر مستودع
وليس فقط أنها ذات ّ
ن�صرف من وقتنا ومن فكرنا ومن �أموالنا
«هم فاطمة و�أبوها وبعلها وبنوها» .فاهلل
�سبحانه ع ّرف ر�سوله الأكرم والإمام �أمير الم�ؤمنين والإمامين الح�سن والح�سين  ،bفي �سبيل الزهراء ،وفي �سبيل الدفاع عن ق�ضيتها h؟
ع ّرفهم بموالتنا فاطمة الزهراء  .hوهذا الأ�سلوب من التعريف الإلهي ربما ال نجد
تو�سلنا وتوجهنا �إلى اهلل تعالى بالزهراء  ،hوكلما كثر
و�أ ّكد  :Kكلما كثر ّ
له نظير ًا �أبد ًا في تاريخ الأديان الإلهية وال في تاريخ �أنبياء اهلل تعالى من �آدم  jو�إلى �سعينا وبذلنا المزيد من الجهود في �سبيل الق�ضية الفاطمية المقد�سة ،كثر قربنا
من هذا ال�س ّر الإلهي .وقربنا من هذا ال�س ّر الإلهي نافع لنا في الدنيا والآخرة ،بل �إن
خاتمهم  ،nومعنى هذا �إن الزهراء � hس ّر �إلهي.
تو�سعوا من ن�شاطاتكم
و�شدّد �سماحته قائ ًال� :إن من يريد �أن ينتفع من هذا ال�س ّر الإلهي عليه �أن يلتزم ذلك �أهم و�أغلى ثروة ّ
يح�صلها الإن�سان في الدارين .فا�سعوا �أن ّ
وفعالياتكم في �سبيل �إحياء ال�شعائر الفاطمية في كل نقطة من نقاط العالم ،وال
ب�أمرين ،هما:
تق�صروا ذلك على مدینتكم وبلدكم فقط� ،أي ا�سعوا �أن تجعلوا الق�ضية الفاطمية
والتو�سل به تبارك وتعالى بهذا ال�س ّر قدر ما يتمكن.
التوجه �إلى اهلل
الأولّ :
ّ
ق�ضية عالمية ،كي تنالوا يوم القيامة المرتبة العالية من مراتب الفائزين.
الثاني :االلتزام بالحلم والعفو عن الآخرين قدر ما ي�ستطيع.
ونقل �سماحته ق�صة عن بع�ض العلماء من ال�سلف ال�صالح ،ونيلهم المراتب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كلمة ل�سماحة المرجع ال�شيرازي  Kبجمع من �أع�ضاء (الهيئة الفاطمية الدينية) القادمين من
العالية من التوفيق ب�سبب ارتباطهم بهذا ال�س ّر الإلهي ،وقال:
مدينة �أ�صفهان ،وذلك في بيته المك ّرم بمدينة قم المقد�سة غرة جمادى االولى  1431هـ .
ثالثة �إخوة كانوا من العلماء ،و�أنا ر�أيت �أحدهم ،و�سمعت عن �أحوالهم من
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نفحات خبرية

المرقد ّ
الطاهر المقدّ�س للإمام الح�سن الع�سكري �سالم اهلل عليه في �سامراء الم�شرفة

ذكرى ا�ست�شهاد الإمام الح�سن الع�سكريj
مجال�س العزاء في بيت المرجع ال�شيرازيK

مكتبالمرجعال�شيرازي Kفيكربالءالمقد�سة

جامعة�أهلالبيت  bفيكربالءالمقد�سة

�أقيمت مجال�س العزاء في بيت المرجع الديني �سماحة
�آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي K
بمدينة قم المقد�سة ،ح�ضره العلماء والف�ضالء وطالب
الحوزة العلمية ،وجمع من الم�ؤمنين والمح ّبين لآل بيت
ر�سول اهلل  ،nوز ّوار و�ضيوف من العراق وبريطانيا،
وارتقى المنبر الح�سيني الخطباء الأفا�ضل ،وذكروا
جوانب من �سيرة الإمام الع�سكري  ،jومناقبه ،ودوره
في �إغناء الأمة بثقافة الإ�سالم.

�أقام مكتب المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي  Kفي كربالء
المقد�سة هذه المنا�سبة ببرنامج ا�ستهل ب�آيات من
الذكر الحكيم ،ومن ثم اعتلى المنبر ال�شريف حجة
الإ�سالم ال�شيخ ح�سين الن�صراوي متحدث ًا حول جوانب
من �سيرة حياة الإمام المظلوم ّ
ال�شهید �صاحب الذكرى
.j

�أقامت جامعة �أهل البيت  bحف ًال ت�أبيني ًا �أ�ستذكر فيه
الم�شاركون الدور الجهادي للإمام الح�سن الع�سكري
 jفي الحفاظ على الر�سالة المحمدية ون�شر علوم
�أهل البيت النبوة  bو �ألقيت في الحفل كلمات عظمت
ذكرى ا�ست�شهاد الإمام الح�سن الع�سكري  jو دعت
�إلى ا�ستلهام معاني العظیمة و العبر من م�آثر �آل البيت
و م�سيرتهم الجهادية.

موكب الإمام الح�سن الع�سكری jبال�شويكة القطيف
ب� �م� ��� �ش ��ارك ��ة ال� � ��روادي� � ��د
الح�سينيين اب�ت��د�أ الموكب
ب�أبيات نعي الم�صيبة وهدم
قبة الإم ��ام الع�سكري j
ح�ضر الموكب مجموعة من
الم�ؤمنین خا�صة ال�شباب
م �ع��زي��ن � �ص��اح��ب الع�صر
والزمان  fومن مناطق ومواكب متفرقة ،و�أحيت المناطق المجاورة الم�صيبة
ب�إقامة الم�آتم والعزاء.
6
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موكب الوالء والفداء

ب �م �ن��ا� �س �ب��ة ذك���رى
� � �ش � �ه� ��ادة الإم�� � ��ام
ال�ح���س��ن الع�سكري
 jانطلق من مدينة
ك��رب�ل�اء المقد�سة
موكب الوالء والفداء
ال �خ��دم��ي م ��ن قبل
م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم nمتوجها �إلى مدينة �سامراء المقد�سة للم�شاركة في
�إحياء هذه المنا�سبة ،حيث �ضم الموكب الخدمي جماهیر الم�ؤمنین و باالخ�صو�ص
ال�شباب الم�ؤمن من خدمة العترة المحمدية العلوية الطاهرة.

من ر�ؤى المرجعية

من ر�ؤى المرجعية

دور المر�أة في تطوير العائلة والمجتمع

�شبكة النب�أ

للمر�أة مكانتها الكبيرة في المجتمع ،وهذه المكانة تنبع من دورها المتف ّرد
و�أعمالها التي تكاد تكون ع�صية على الجن�س الآخر ا�ستناد ًا �إلى الطبيعة التي حباها
اهلل تعالى بها ،كقوة العاطفة وال�صبر على ال�صعاب وما �شابه ،لكن ال�شرط الذي
وير�سخ مكانة المر�أة ويطورها هو �أهمية �أن
يدعم هذا الدور وي�ؤ ّكد ّ
�صحته وق ّوته ّ
تعرف المر�أة نف�سها ووظيفتها في الحياة على نحو �شامل.
بمعنى �أكثر و�ضوح ًا ،ال مكان للع�شوائية في تحديد الأدوار والمقامات ،ف�إذا �أرادت
المر�أة �أن ّ
تعظم مكانتها في المجتمع ،مطلوب منها �أن تدر�س نف�سها �أو ًال ،وتعرفها
ب�صورة ج ّيدة ثم تعرف طاقاتها و�إمكاناتها و�سبل توظيفها بالطرق ال�صحيحة في
خدمة المجتمع.
يقول �سماحة المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي K
في كتابه الق ّيم المو�سوم بـ«المر�أة والعائلة»:
(هناك مطلبان :الأول �أن تعرف المر�أة نف�سها ،والثاني �أن تعرف وظيفتها� .أما
بالن�سبة للمطلب الأول ،ف�إذا ما عرف الإن�سان نف�سه ،ف�إنه �سي�ؤدّي وظيفته على نحو
�أح�سن� ،أما �إذا لم يعرفها جيد ًا ،ف�إنه ال ي�ستطيع �أن ي�ؤدّي وظيفته ،ففي الحديث
ال�شريف :من عرف نف�سه فقد عرف ر ّبه).
�إذن لي�س الأمر محدّد ًا بالمر�أة مع �أهميته ،بل على الإن�سان بوجه عام �أن يعرف
نف�سه كي يحدّد طبيعة الوظائف التي يمكن �أن ينجزها على الوجه الأمثل ،وهذا يقودنا
�إلى الأهمية الق�صوى التي تتمثل بوجوب معرفة المر�أة لنف�سها و�إمكانياتها ،لأنها �إذا
جهلت ذلك �سوف تجهل قدراتها وبالتالي تجهل طبيعة الن�شاطات والأعمال التي يمكن
�أن تقوم بها م�شاركة منها في بناء مجتمع معا�صر له القدرة على مجاراة مقومات
الراهن بالطريقة المثلى.
وقد ب ّين العلم الف�سيولوجي بو�ضوح �أن الطبيعية التكوينية (الج�سمانية) للمر�أة
تحتم عليها طراز ًا مع ّين ًا من الوظائف والأعمال ،وبالتالي في �ضوئها تتحدد �أدوارها،
ال�سيما �إذا تع ّلق الأمر في المحيط العائلي ،فالأم هي الراعية الأولى لأوالدها وبناتها
وهي الأكثر احتكاك ًا بهم وتواجد ًا معهم ،لذا ف�إن �أقوالها و�أعمالها لها ت�أثير كبير
ومبا�شر في ت�شكيل �شخ�صيات �أطفالها ،كما �أن ال�شحنات العاطفية التي تملأ البيت
بها ال يمكن �أن تتح ّقق بغيرها ،مما ي�ضفي على الأجواء العائلية نمط ًا من الم�شاعر
الإن�سانية الهادئة الرقيقة التي تتطلبها كل عائلة.
لذلك ال يجوز �أن ننتهج الع�شوائية في تحديد �أعمال ووظائف المر�أة وطبيعة
�أدوارها في العائلة وفي المجتمع عموم ًا ،حيث ورد في كتاب �سماحة المرجع
ال�شيرازي نف�سه قو ًال بهذا الخ�صو�ص مفاده:
علي « :jالمر�أة ريحانة» ,هذه الكلمة لم يقلها الإمام
(قال الإمام امیرالم�ؤمنین ّ
 jللرجال فقط ليو�صيهم بالن�ساء وح�سب ،و�إنما �أراد  jمن خاللها �أن يعبر عن
واقع ،ويثبت حقيقة ي�ستدعي من المر�أة نف�سها �أن تدرك ماهيتها).
�أي �أنه من واجب المر�أة �أن ت�ستكنه ذاتها وتعرف خ�صائ�صها ،ولي�س هذه
مح�صور ًا بالرجل �أو المجتمع عامة ،بمعنى على المر�أة �أن تعرف ب�أنها (ريحانة) كما
علي  jوا�ستناد ًا �إلى هذه الطبيعة ينبغي �أن تتحدّد
و�صفها �أمير الم�ؤمنين الإمام ّ
�أدوارها ،ف�إذا تع ّلق الأمر بالعائلة ف�إن دور (الريحانة) هو توفير الأجواء المنا�سبة
للعائلة كي تعي�ش ب�أف�ضل طريقة ممكنة والتركيز على جانب بناء ال�شخ�صية لأع�ضاء
العائلة الجدّد وهم الأبناء والبنات.
�أما �إذا تع ّلق الأمر بالمجتمع على وجه عام ف�إن دور المر�أة يجب �أن ي�ؤخذ من

تخ�ص المر�أة وحدها ،كما
طبيعتها �أي�ض ًا و ُير�سم وفق ًا لموا�صفات هذه الطبيعة التي ّ
�أو�صى بذلك الإ�سالم ،وهو �أمر يتع ّلق بالمحافظة على كرامتها و�شخ�صيتها وعزّتها
ودورها الرئي�س في بناء العائلة والمجتمع في �آن واحد.
ً
ً
ُح�سب موا�صفات الرقة الموجودة في المر�أة �ضعفا �أو انتقا�صا منها بل على
وال ت َ
العك�س من ذلك �إنما تكمن مالمح كمالها في طبيعتها الرقيقة ،وي�ضرب �سماحة
المرجع ال�شيرازي في هذا ال�صدد مثا ًال عن ذلك يقول فيه:
(الفرق بين الورد وغيره من الأ�شياء ،يكمن في �ضعفه ،وهذا ال�ضعف بعينه هو
كما ُلهُ؛ يعني لو و�ضعنا ـ مث ًال ـ قطعة من الحديد تحت �أ�ش ّعة ال�شم�س لع�شر �سنين ،لم
يحدث لها �شي ًء ،ولكن لو جعلنا وردة تحت حرارة ال�شم�س مدة خم�س دقائق ،ذبلت،
فهل هذا �ضعف في الورد �أم كمال؟ هذا كمال).
وهكذا يدل هذا القول �أن ق ّوة المر�أة تكمن في طبيعتها ال�سمحاء الرقيقة التي
تن�سجم تمام ًا مع دورها التربوي الكبير في المحيط العائلي والمجتمعي على نحو عام،
دعم
و�أن �أي تف�سير يذهب خالف ًا لذلك لي�س له من
ال�صحة ن�صيب ،لذلك ينبغي �أن ُي َ
ّ
هذا الدور التربوي الهام بالتخطيط.
بكلمة �أو�ضح على المر�أة �أن ّ
تخطط للقيام بدورها الهام هذا ،و�أن ال تتركه
ً
للع�شوائية �أو الالمباالة ،وكلما كان التخطيط �سليما في هذا الجانب تكون النتائج كما
هو متوقع لها ،وي�ؤكد �سماحة المرجع ال�شيرازي هذا الجانب بقوله:
(هناك �أ�شخا�ص يعي�شون من دون تخطيط ،ويقولون �أن كل ما ي�أتي فهو خير،
يخطط الإن�سان لنف�سه� :أو ًال� :أن ّ
ولكن ال�صحيح �أن ّ
يخطط ويعزم ال�سير على ما
ّ
خطط .ثاني ًا :والأهم من ذلك �أن يعرف الهدف الذي يخطط له ،ف�إنّ الهدف من
الحياة لي�س الأكل والنوم وال�سفر وما �شابه).
العدد ( 1431 )21هــ
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�إ�صدارات

�إ�صدارات
مو�سوعة �أهل البيت  bيف القر�آن  1ــ 5
يف طبعة جديدة ( 1431للهجرة) وحم ّققة
ومنقحة ،ويف ح ّلة جديدة� ،أ�صدرت دار العلوم
يف بريوت كتاب ًا جديد ًا حمل العنوان (مو�سوعة
�أهل البيت يف القر�آن  ،)5-1وهو من م�ؤلفات
املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد
�صادق احل�سيني ال�شريازي .K
هذه املو�سوعة ّمت جمعها وحتقيقها
وتنقيحها ومراجعتها وتن�ضيدها بح ّلة جديدة
من قبل (ق�سم التحقيق وق�سم الطباعة يف
م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم  nالثقافية) يف
مدينة قم املقد�سة ،وتتكون مما يلي:
علي  jيف القر�آن  1ــ.2-
ّ /1
 /2فاطمة الزهراء  hيف القر�آن.
 /3املهدي  jيف القر�آن وال�سنة.
� /4أهل البيت  bيف القر�آن.
 /5ال�شيعة يف القر�آن.

ق�ص�ص من اليهود
وهو من ت�أليف املرجع الديني الراحل �آية اهلل
العظمى ال�سيد حممد احل�سيني ال�شريازي (�أعلى
اهلل درجاته) .ويحوي الكتاب جمموعة من ق�ص�ص
اليهود عرب الق�صور املختلفة مع تعليقات خمت�صرة
نافعة.
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النبوي ال�شريف
املولد
ّ
النبوي ال�شريف» للمرجع
�صدر كتاب «املولد
ّ
الديني الراحل ،املجدّد الثاين �آية اهلل العظمى
ال�سيد حم ّمد احل�سيني ال�شريازي (�أعلى اهلل
درجاته )عن (هيئة الأنوار الأربعة ع�شر الثقافية/
لبنان ـ بريوت) ،يقع الكتاب يف (� )42صفحة ،وطبع
يف (دار امل�ؤمل للطباعة والن�شر) بلبنان.

�( Candie of Hopeشمعة الأمل)
وهو تقرير لعدد من حما�ضرات الفقيه الفقيد
�آية اهلل ال�سيد حممد ر�ضا احل�سيني ال�شريازي e
عجل اهلل
حول موالنا املفدّى الإمام املهدي املوعود ّ
تعاىل فرجه ال�شريف ،وحول ع�صر ظهوره ال�شريف،
الذي به تنجو الب�شرية من الظلم والظالم واجلور
واجلهل باللغة الإجنلیزیة.

�إ�صدارات
جملة املر�شد

�صدرت جملة «املر�شد» يف عدد خا�ص ب�سرية املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي .K
فقد تناولت املجلة يف عددها (23و24ـ  1431للهجرة) �سرية املرجع ال�شريازي و�أفكاره و�آثاره و�سريته العلمية واملرجعية واالجتماعية
والثقافية من خالل �سبعة حماور .وجاءت كلمة االفتتاحية بقلم نائب رئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى بلبنان �آية اهلل ال�شيخ
عبد الأمري قبالن .وحوى العدد �أي�ض ًا جمموعة من الدرا�سات بقلم العديد من الكتّاب والأ�ساتذة.
واخلا�صة
كما ت�ض ّمن جمموعة من املالحق والع�شرات من ال�صور اخلا�صة بالعلماء الأعالم من �آل ال�شريازي قدّ�ست �أ�سرارهم،
ّ
ب�سماحة املرجع ال�شريازي .K

وما �أدراك َم ْن فاطمة؟

كما �أ�صدرت دار العلوم ،ويف طبعة وح ّلة
جديدتني ،كتاب (وما �أدراك َمنْ فاطمة؟).
ويحوي الكتاب �أجوبة املرجع الديني �سماحة
�آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني
ال�شريازي  Kعن �أ�سئلة قدّمت ل�سماحته
حول ال�شعائر الفاطمية.

فاطمة الزهراء امتداد النب ّوة

�إىل العامل

�صدر عن م�ؤ�س�سة املجتبى للتحقيق
والن�شر ـ كربالء املقد�سة ،بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة الوعي الإ�سالمي ـ بريوت لبنان،
كتاب «�إىل العامل» للإمام ال�شريازي الراحل
�س�س ودعو ٌة للتغري ،عدد ال�صفحات.136 :
�أُ ٌ

مظلومية الزهراء h

�صدر عن (هيئة الأنوار الأربعة ع�شر
الثقافية /لبنان ـ بريوت) ،كتاب حتت
عنوان «فاطمة الزهراء امتداد النب ّوة»،
للمرجع الديني الراحل �آية اهلل العظمى
ال�سيد حم ّمد احل�سيني ال�شريازي �أعلى اهلل
درجاته ،يقع يف (� )35صفحة.

�أ�صدرت (املنظمة العاملية للإر�شاد
اجلماهريي لبنان ـ بريوت) كتاب «مظلومية
الزهراء  ... hمنهج البحث ومنطلقاته» يف
طبعةجديدةوحم ّققة.
الكتاب هو حما�ضرة للفقيه الفقيد �آية
اهلل ال�سيد حممد ر�ضا احل�سيني ال�شريازي
قدّ�س �س ّره ,وهي ر ّد ًا على ال�شبهات املثارة
حول مظلومية �سيدتنا ال�صديقة الكربى
فاطمة الزهراء .h

التحفة ال�صادقية
صدر حديثاً عن المكتبة الحيدرية كتاب
جديد بأسم التحفة الصادقية و يحيوي
هذا الكتاب اكثر من مائة وثالثين قصة
لسماحة آية اهلل العظمى السيد صادق
الحسيني الشيرازي دام ظله المأخوذة عن
موقع مؤسسه الرسول األكرم صلى اهلل عليه
وآله الثقافية.

جملة ب�شارة الفالح
صدر موخراً العدد اجلديد من جملة
(بشارة الفالح) الفصلية وذلك يف شهر
مجادى اآلخرة  1431للهجرة .وهي جملة
تصدر عن القسم الثقايف حلوزة الزهراء h
العلمية النسوية يف مدينة قم املقدسة .وحوى
هذا العدد مواضيع ومقاالت متن ّوعة ،منها:
توجيهات مساحة املرجع الشريازي دام
ظله مبناسبة األيام الفاطمية ،واستفتاءات
شرعية لسماحة  ،Kو غريها.
العدد ( 1431 )21هــ
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نفحات خبرية

عر���ضم�ؤلف��ات�سماح��ةاملرج��عال�ش�يرازيK
يفاملعار���ضالدولي��ةواملحلي��ةللكت��اب

دارالعلوم -معر�ض طهران الدولي

• �أقيم في العا�صمة البحرينية المنامة معر�ض البحرين الدولي الرابع ع�شر
وبم�شاركة العديد من دور الن�شر ،وقد تميز بعر�ض جملة من كتب العلماء الأعالم
والمراجع الكرام �سيما م�ؤلفات المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي  Kوم�ؤلفات الإمام الراحل ال�سيد محمد ال�شيرازي �أعلى اهلل درجاته.
• قامت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم nالثقافية بالتن�سيق مع عدد من دور الن�شر
(دار يا�س الزهراء ،ودار �سل�سلة ،ودار جالل الدين) بعر�ض م�ؤلفات �سماحة المرجع
ال�شيرازي  Kفي معار�ض الكتب التي �أقيمت في عدد من المحافظات الإيرانية ،كما
الخا�صة بمحا�ضرات وكلمات �سماحة المرجع
عر�ضت الم�ؤ�س�سة الأقرا�ص المدمجة
ّ
ال�شيرازي � ،Kأما المحافظات التي �أقيمت فيها المعار�ض فهي� :أردبيل ،وتبريز،
وكرمان ،وزنجان ،و�شيراز ،وبندر عبا�س و�أ�صفهان.
• �شاركت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم nالثقافية في معر�ض طهران الدولي للكتاب
في دورته الثالثة والع�شرين وذلك بعر�ض �إنتاجاتها الثقافية.

معر�ض طهران الدولي
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م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم -معر�ض تبریز

فقد عر�ضت الم�ؤ�س�سة في معر�ض هذا العام العديد من م�ؤلفات المرجع الديني
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي Kباللغة العربية والإنجليزية
والفار�سية وغيرها من اللغات.
وقد ّتم عر�ض الم�ؤلفات العربية ل�سماحة المرجع ال�شيرازي  Kوالمرجع الديني
الراحل الإمام ال�شيرازي �أعلى اهلل درجاته والفقيد الفقيه ال�شيرازي قدّ�س �س ّره في ق�سم
دور الن�شر الخارجية وذلك من قبل دار العلوم ودار البالغ ودار القارئ.
�أما الم�ؤلفات الفار�سية وغيرها فقد عر�ضتها دار يا�س الزهراء  hودار �سل�سلة ودار
جالل الدين في ق�سم دور الن�شر المحلية.
• كما �شاركت م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظمnالثقافية في معر�ض الكتاب الذي
�أقيم في مدينة كربالء المقد�سة في منطقة مابين الحرمين ال�شريفين بمنا�سبة الأيام
الفاطمية الثانية فقد عر�ضت م�ؤلفات �سماحة المرجع ال�شيرازي'Kوالمرجع الراحل
الإمام ال�شيرازي vو�إ�صدارات م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم nالثقافية.

من عبق المرجعیة

من عبق المرجعية

و�صايا �سماحة اية اهلل العظمى ال�سيد �صادق ال�شيرازي  Kللمر�أة
• وظيفتك �أيتها المر�أة ثقيلة جد ًا ،وواجبك �أن تعرفي دين اهلل �سبحانه ،و�أن
• �إن الزهراء � hأ�سمى نموذج يمكن �أن تقتدي به المر�أة في �سائر �ش�ؤونها
تب ّلغي ذلك للآخرين ،لي�س ب�أ�سلوب النقل ،و�إنما بالبيان والإف�صاح �أي�ض ًا ،ورد
الحياتية.
• لكي تتوفق المر�أة عليها �أن تلتزم بـ  .١ :طاعة اهلل عز وجل  .٢اغتنام الفر�ص ال�شبهات عبر عقد الجل�سات ،و�إدارتها على نحو ج ّيد ،حتّى تتحقق �إمكانية �إداء
الواجب ب�صورة �أف�ضل.
• كل امر�أة يمكن �أن ت�صنع لنف�سها تاريخ ًا م�شرق ًا �إن التزمت بما يلي:
• على كل فرد� ،سواء كان رج ًال �أو امر�أة� ،أن يجعل لنف�سه �أ�سوة وقدوة ،وخير
 .1ال�سير على خطى �أهل البيت .b
�أ�سوة لنا بل و�أف�ضلها هي �سيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء  ،hكما نقل عن موالنا
 .2العمل بما ُير�ضي اهلل عز وجل.
ُ
المفدى الإمام المهدي المنتظر « :fلي �أ�سوة ب�أ ّمي فاطمة».
 .3الإخال�ص في العمل.
• على المر�أة �أن ت�سعى لكي تكون نموذج الم�ؤمنة ال�صالحة للأُخريات؛ وذلك
 .4الجد واالجتهاد في العمل.
بالتعبئة العلمية ،وبالتح ّلي ب�أخالق الإ�سالم العظيم.
• ت�ستطيع المر�أة الم�ؤمنة �أن تكون ممن يحيون �أمر �أهل البيت  bوذلك بـ:
• �إعلمن �أن �أجر تعليمكن حكم ًا �شرعي ًا واحد ًا �أو م�س�ألة علمية واحدة لغيركنّ له
 .1تعلم �أحكام الدين ب�أ�صولها وفروعها.
�أجر عظيم عند اهلل تعالى وهو �أثمن من كنوز الأر�ض.
 .2تعليم �أحكام الدين للنا�س.
• يجب على كل م�ؤمنة �أن تُ�سعد فاطمة في الح�سين  ،cوذلك ب�أن تقوم بتعبئة
وهداية و�إر�شاد وتوجيه الفتيات من الجيل الجديد.
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بمنا�سبة ذكرى مولد ر�سول اهلل والإمـــــ
«حتَّى أَ ْف َض ْت َك َرا َم ُة اللهَِّ ُس ْب َحانَ ُه َوتَ َعالَى إِلَى ُم َح َّم ٍد n
قال اإلمام أمير المؤمنين  jبح ّق النبي األعظم َ :n

ات َم ْغ ِرساًِ ،م َن َّ
َج َب ِم ْن َها
فَأَ ْخ َر َج ُه م ْ
ِن أَ ْف َض ِل ا ْل َم َعا ِد ِن َم ْنبِتاًَ ،وأَ َع ِّز األ ُرو َم ِ
الش َج َر ِة الَّتِي َص َد َع ِم ْن َها أَْنبِيَا َءهُ َوا ْنت َ
أُ َمنَا َءهُِ ،عتْ َرتُ ُه َخ ْي ُر ا ْل ِعتَ ِرَ ،وأُ ْس َرتُ ُه َخ ْي ُر األُ َس ِرَ ،و َش َج َرتُ ُه َخ ْي ُر َّ
َت فِي َك َر ٍم ،لَ َها ُف ُرو ٌع
َت فِي َح َر ٍم َوبَ َسق ْ
الش َج ِر ،نَبَت ْ
اب َس َط َع نُو ُرهَُ ،و َز ْن ٌد بَ َر َق
ِط َوا ٌل َوثَ َم ٌر ال يُنَا ُلَ ،ف ُه َو إِ َما ُم َم ِن اتَّقَىَ ،وبَ ِصي َر ُة َم ِن ا ْهتَ َدىِ ،س َرا ٌج لَ َم َع َض ْو ُؤهَُ ،و ِش َه ٌ
َصدَُ ،و ُسنَّتُ ُه الر ْ
ُّس ِلَ ،و َه ْف َو ٍة
ُّشدَُ ،وكَال ُم ُه ا ْلف ْ
لَ ْم ُعهُِ ،سي َرتُ ُه ا ْلق ْ
َص ُلَ ،و ُح ْك ُم ُه ا ْل َع ْد ُل ،أَ ْر َسلَُه َعلَى ِحي ِن َفتْ َر ٍة ِم َن الر ُ
َع ِن ا ْل َع َم ِلَ ،و َغبَا َو ٍة ِم َن األُ َم ِم».

بيت المرجع ال�شیرازي - Kقم المقد�سة

الم�ؤمنونيهنئون�سماحةالمرجعال�شيرازي
وفد على بيت المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي Kفي مدينة قم المقد�سة العديد من العلماء والف�ضالء وطالب
الحوزة العلمية ،والم�ؤمنين وال�ضيوف والز ّوار من العراق والخليج و�سورية والهند
وباك�ستان و�أفغان�ستان ومن بع�ض الدول الأوروبية ،والم�ؤمنين من مختلف المدن
الإيرانية لتقديم التهاني والتبريكات ل�سماحة المرجع ال�شيرازي ،وبهذه المنا�سبة
اعتمر العمامة على يد �سماحة المرجع ال�شيرازي عدد من طالب العلوم الدينية من
قم والعراق ،و�أو�صاهم �سماحته بالتح ّلي بالأخالق الح�سنة وبالج ّد والإجتهاد في
طلب علوم �آل مح ّمد  nوتعريفها للنا�س ،وبالإخال�ص بالعمل في �سبيل اهلل تبارك
وتعالى ،وخدمة النا�س وق�ضاء حوائجهم.
م�ؤ�س�سة �أهل البيت bفي القطيف
�أقامت م�ؤ�س�سة �أهل البيت  bحف ًال مميز ًا بهذه المنا�سبة وذلك في ح�سينية
الر�سول الأعظم ،sافتُتح الحفل ب�آيات من الذكر الحكيم  ،ثم كلمة لف�ضيلة ال�شيخ
جعفر الأمرد ،بعدها �ألقى ال�شاعر علي �آل عا�شور ق�صيدة في مدح الر�سول والإمام

م�ؤ�س�سة اهل البيت -gالقطیف
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م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم sالرادود الحاج جليل الكربالئي

ال�صادق  cو�آلهما ،الفقرة التالية كانت عبارة عن (قراءة تاريخية) للباحث
عبد الخالق الجنبي.
م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم sالثقافية
بهذه المنا�سبة �أقامت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم  sالثقافية حف ًال بهيج ًا في
مق ّرها بمدينة قم المقد�سة ،ح�ضر الحفل ال�سادة الكرام من �آل ال�شيرازي ،والف�ضالء
من مكتب المرجع ال�شيرازي ،وجمع من ال�شخ�صيات الثقافية والإعالمية والدينية
واالجتماعية والوجهاء ومندوبو القنوات الف�ضائية والم�ؤ�س�سات الثقافية ودور الن�شر
والطباعة ،والف�ضالء ال�ضيوف من العراق وال�سعودية والهند و�أفغان�ستان ،وجمع من
الم�ؤمنين ،هذا وقد تخ ّلل الحفل �إهداء الكتب والأقرا�ص المدمجة.
هيئة القر�آن الحكيم والأمور الخيرية
�أقامت هيئة القر�آن الحكيم والأمور الخيرية حف ًال خيري ًا بالمنا�سبة في ح�سينية
ال�سيدة فاطمة الزهراء  hبكربالء المقد�سة ،قامت الهيئة بتوزيع م�ساعدات للأرامل
والأيتام ت�ضمنت مبالغ مالية لكل يتيم خم�س وع�شرين �ألف دينار �إ�ضافة الى مروحة
كهربائية ومالب�س للأطفال والن�ساء ومواد غذائية.

توزيع الهدايا على الفقراء والأيتام -كربالء المقد�سة

نفحات خبرية

ـــــام ال�صادق �صلوات اهلل عليهما و�آلهما

مدر�سة العالمة ابن فهد الحلي - vكربالء المقد�سة

مدر�سة العالمة ابن فهد الحليv
حوزة كربالء المقد�سة ـ مدر�سة العالمة �أحمد بن فهد الحلي vـ �أحيت
المنا�سبتين ال�سعيدتين بحفل ا�ستُهل بتالوة عطرة من �آي الذكر الحكيم وبعدها
�ألقى ف�ضالء الحوزة العلمية كلماتهم وق�صائدهم.
منظمة �سيد ال�شهداءg
بهذه المنا�سبة وامتثا ًال لتوجيهات المرجع ال�شيرازي�Kأقامت منظمة
�سيد ال�شهداء  jللتنمية االجتماعية ـ جمعية الزهراء  hللأعمال الخيرية في
الهارثة ـ برنامج ًا لتحجيب الفتيات اللواتي بلغن �سن التكليف ال�شرعي ب�إكمالهن
ال�سنة التا�سعة ،وقد �شمل البرنامج توزيع الهدايا والحجاب ل�ست وثالثين فتاة في
مدينة الب�صرة ناحية كرمة علي.
كما وقامت بتوزيع م�ساعدات للعوائل الفقيرة والمتعففة في ق�ضاء �سوق ال�شيوخ
وكرمة بني �سعيد حيث �شملت بطانيات وفر�ش ف�ض ًال عن هدايا ولعب �أطفال
لإدخال ال�سرور في قلوب اليتامى.

احتفالية تحجيب الفتيات -الب�صرة

جامعة �أهل البيت  -gكربالء المقد�سة

جامعة �أهل البيت b
احتفلت جامعة �أهل البيت  bبذكرى المولد النبوي ال�شريف وكان �شعار االحتفال:
ُ
الحفل بتالوة �آيات كريمة من كتاب اهلل
(محمدnرحمته تجمعنا وح ّبه يوحدنا) بد�أ
العزيز ثم �ألقى رئي�س جامعة �أهل البيت  bالأ�ستاذ الدكتور عبود جودي الحلي كلمة،
ثم �ألقيت كلمة التجمع الإ�سالمي لطلبة العراق  /مكتب كربالء ،والقى بعد ذلك حجة
الإ�سالم والم�سلمین ال�سيد محمد القزويني كلم ًة �سلط فيها ال�ضوء على عظمة �شخ�صية
النبي الأكرم  nوخلقه العالي ،و�أن�شدت الق�صائد المعبرة عن فرح الم�سلمين.
مركز الإمام علي gفي وا�شنطن
بمنا�سبة ذكرى مولد الر�سول الأعظم nوحفيده الإمام ال�صادق� gأقام مركز
الإمام علي�( gأكبر مركز �إ�سالمي �شيعي) في وا�شنطن احتفاال بهيجا بثالث لغات:
في �صالة ال�سيدة فاطمة hباللغة العربية وفي �صالة الإمام الر�ضا gباللغة الفار�سية
وفي �صالة الر�سول nباللغة الأردو وبم�شاركة الخطباء والرواديد الح�سينيون وح�ضور
الم�ؤمنين الكرام.

مركز الإمام علي  gوا�شنطن
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نفحات خبرية

بين يدي ال�سید المرجع K
في خالل الأ�شهر الما�ضية ربيعي الأول والثاني وجمادى
الأولى والثانية  1431للهجرة قام بزيارة المرجع الديني
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي K
العديد من العلماء والف�ضالء وال�شخ�صيات وجموع كثيرة من
الم�ؤمنين وال�شباب ،من مختلف البالد الإ�سالمية ،وذلك في
بيته المك ّرم بمدينة قم المقد�سة ،كان منهم:
• �آية اهلل ال�سيد
هادي المد ّر�سي برفقة
�أحد �أنجاله الكرام .وفي
هذا اللقاء تبادل �سماحة
المرجع ال�شيرازي مع
ال�سيد المد ّر�سي �آخر
الم�ستجدات على ال�ساحة العراقية.
• حجة الإ�سالم
والم�سلمين ال�سيد �سعيد
ال�سلطاني عميد خطباء
النجف ال ً
أ�شرف ،ور ّكز
�سماحة المرجع ال�شيرازي
في حديثه مع ال�ضيف
الكريم على بذل المزيد من الجهود في �سبيل ن�شر معارف �أهل البيت .b

• الأ�ستاذ الح�سني
�سفير �أفغان�ستان في
اليابان �سابق ًا ،وفي
لقائه ب�سماحة المرجع
ال�شيرازي �أعرب ال�ضيف
الكريم عن ت�صميمه لبناء
ح�سينية لأتباع �أهل البيت  bفي اليابان ،فبارك �سماحة المرجع ال�شيرازي له هذا
العمل ،و�أو�صاه ب�ضرورة ت�أ�سي�س وبناء حوزة علمية ای�ض ًا لتعليم علوم �آل مح ّمد .b
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• جمع من ال�شباب
�أع�ضاء المنتخب الوطني
العراقي للم�صارعة ،وكان
مما �أو�صاهم �سماحته به
�أنه قال :يجدر بكم �أن
ّ
تف�ضلوا العمل بالمعتقدات
على العمل بال�شهوات دوم ًا ،وهذا �أمر ممكن و�سهل وذلك بالعزم نف�سه ،وبقدر
التزام المرء بذلك ينال ال�سعادة والتوفيق .وكل من يعزم ب�صدق ينل التوفيق من
اهلل تبارك وتعالى.
• الكاتب الإ�سالمي
حجة الإ�سالم والم�سلمين
ّ
ال�شيخ علي حيدر الم�ؤ ّيد
�أحد وكالء �سماحة
المرجع ال�شيرازي في
وحجة الإ�سالم
الكويتّ ،
والم�سلمين ال�سيد طاهر ال�شميمي �أحد وكالء �سماحة المرجع ال�شيرازي في
المنطقة ال�شرقية بال�سعودية ،وتبادال الكالم مع �سماحة المرجع ال�شيرازي K
حول �أو�ضاع �أتباع �أهل البيت  bو�آخر الم�ستجدات في العلوم الحوزوية المباركة.
• �أحد وكالء �سماحته
في المنطقة ال�شرقية
بال�سعودية حجة الإ�سالم
والم�سلمين ال�شيخ جواد
ج�ضر ،وتبادل الكالم
مع �سماحته حول �أمور
عديدة.

نفحات خبرية
• الخطیب المف ّوه
حجة الإ�سالم والم�سلمين
ّ
ال�شيخ �أبو علي الب�صري
(مدير معهد الإمامين
الح�سنين  cللخطابة)
في قم المقد�سة و�أحد
الخطباء العراقيين ،وتحدّث مع �سماحة المرجع ال�شيرازي Kحول �ش�ؤون
أخ�ص في جانب
و�أ�ساليب تعليم وتثقيف ال�شباب الم�ؤمن بعلوم �آل مح ّمد  bوبال ّ
الخطابة.
حجة الإ�سالم
• ّ
ال�شيخ �شوقي الحداد
�أحد الكتّاب والم�ؤلفين
والنا�شطين في العمل
التبليغي من محافظة
الالذقية ال�سورية ،وتناول
�سماحة المرجع ال�شيرازي  Kمع ال�ضيف الكريم الكالم حول �ش�ؤون العمل
التبليغي واتباع الأ�ساليب الحديثة وال�سليمة والم�ؤثرة في تعريف النا�س بتعاليم
و�سيرة المع�صومين الأربعة ع�شر .b
• جمع من الإخوة
�أع�ضاء (هيئة بيت
العبا�س  jالدينية ـ
الثقافية) مع عوائلهم من
فرحب
مدينة �أ�صفهانّ ،
�سماحته بهم ،ودعا اهلل
تعالى لهم بالمزيد من التوفيق في خدمة تعاليم المع�صومين الأربعة ع�شر .b

• جمع من ال�شباب
من مدينة م�شهد المقد�سة
على م�ش ّرفها �صلوات اهلل
و�سالمه ،برفقة مدير
مكتب �سماحة المرجع
ال�شيرازي  Kفي
م�شهد حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�شيخ علي ال�س ّياح ،وقد تحدّث فيهم نجل �سماحة
حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد ح�سين ال�شيرازي حول مو�ضوع
المرجع ال�شيرازي ّ
(من �آداب زيارة مراقد �أهل البيت الأطهار.)b

• طالب العلوم
الدينية وجمع من ال�شباب
من محافظة خوز�ستان
(جنوب �إيران) ،وا�ستمعوا
�إلى كلمة نجل �سماحته
حجة الإ�سالم والم�سلمين
ّ
ال�سيد ح�سين ال�شيرازي ،تحدّث فيها حول مو�ضوع (�ضرورة �ضبط النف�س وكبح
جماحها و�آثار ذلك) حيث ر ّكز في حديثه على القناعة والر�ضا بما ق�سم اهلل تعالى
وعدم الرك�ض وراء زخارف الدنيا ومادياتها ،من خالل ا�ست�شهاده ب�سورة التكاثر
المباركة.
• جمع من طالب
العلوم الدينية وال�شباب
من محافظة تبريز ،و�ألقى
حجة الإ�سالم والم�سلمين
ّ
ال�سيد ح�سين ال�شيرازي
كلمة ق ّيمة فيهم تط ّرق
التم�سك بوالية المع�صومين الأربعة ع�شر
فيها �إلى مو�ضوع (التفاني والإخال�ص في ّ
.)b
• جمع من الم�ؤمنين
�أع�ضاء (موكب خ ّدام
�آل مح ّمد )bمن مدينة
النجف الأ�شرف ،وجمع
من الم�ؤمنين من محافظة
فرحب �سماحته
الديوانيةّ ،
أخ�ص في عراق
بهم ،ودعا اهلل تعالى لهم ولجميع الم�ؤمنين والم�ؤمنات وبال ّ
المقد�سات بالعزّة وال�سالمة والأمان والتوفيق لخدمة المع�صومين الأربعة ع�شر .b
و قد القی بعد ذالك حجة الإ�سالم و الم�سلمین ال�سید ح�سینی ال�شیرازی كلمة
حول �أهمیة �شف ُع الزیارة لمراقد اهل البیت  bبالمعرفة.
• جمع من الم�ؤمنات
والم�ؤمنين �أع�ضاء (حملة
الحاج ح�سن ن�صير)
فرحب
من دولة الكويتّ ،
�سماحته بهم ،ودعا اهلل
تعالى لهم بقبول الزيارات
والطاعات ،و توفیق الإخال�ص في خدمة �أهل البيت الأطهار .b
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نفحات خبرية
• وفد من بيت
المرحوم �آية اهلل العظمى
ال�سيد محمد مفتي
ال�شيعة المو�سوي ،v
وقدّموا �شكرهم ل�سماحة
المرجع ال�شيرازي K
على موا�ساته برحيل ال�سيد مفتي ال�شيعة قدّ�س �س ّره.

• حج ��ة الإ�س�ل�ام
والم�سلمي ��ن ال�شيخ يو�سف
المه ��دي وكي ��ل �سماح ��ة
المرج ��ع ال�شي ��رازي
بالمنطق ��ة ال�شرقي ��ة ف ��ي
المملك ��ة العربی ��ة ،وتبادل
م ��ع �سماحته ال ��كالم حول الم�ستج ��دات في الأح ��كام والأم ��ور الفقهية وم ��ا يرتبط
بالحوزة العلمية المباركة في المنطقة ال�شرقية.

• حجة الإ�سالم
والم�سلمين ال�شيخ محمد
فلك من كبارالأعالم في
محافظة الب�صرة برفقة
الأ�ستاذ محمد �سعيد
الطريحي رئي�س تحرير
(مجلة المو�سم) من هولندا ،وتبادال مع �سماحة المرجع ال�شيرازي  Kالكالم
حول �آخر الم�ستجدات على ال�ساحة الإ�سالمية في العراق وب�أوروبا وبالخ�صو�ص
�أو�ضاع الجالية من �أتباع �أهل البيت .b

• الرادود الح�سيني
الأ�ستاذ نزار القطري،
ور ّكز �سماحة المرجع
ال�شيرازي  Kفي حديثه
التم�سك
مع ال�ضيف على
ّ
بالإخال�ص والتفاني في
العمل في �سبيل اهلل تعالى
وفي �سبيل �أهل البيت الأطهار .b

•�آی ��ة اهلل ال�سي ��د
محم ��د ه ��ادي ال�شي ��رازي و
حجةالإ�س�ل�ام و الم�سلمی ��ن
ال�سيد عبد المهدي ال�شيرازي
�سبطي المرجع الديني الراحل
�آي ��ة اهلل العظم ��ى ال�سيد عبد
اله ��ادي ال�شيرازي  ،vو حجة الإ�س�ل�ام والم�سلمین ال�سيد محمود بح ��ر العلوم الميردامادي
رحب �سماحته بال�ضيوف تبادل معهم الكالم
ولي الع�صر  fالعالمي) .وبعد �أن ّ
(م� ّؤ�س�س مركز ّ
أخ�ص في مجال الحوزة العلمية المباركة.
حول �أمور عديدة ،وبال ّ
حج ��ة الإ�س�ل�ام
• ّ
ال�شيخ يو�س ��ف النا�صري،
(م�ؤ�س� ��س رابط ��ة علم ��اء
الدي ��ن) ف ��ي العا�صم ��ة
العراقي ��ة بغ ��داد ،وق� �دّم
المر ج ��ع
ل�سما ح ��ة
ال�شيرازي  Kموجز ًا عن �أهم ن�شاطات وفعاليات الرابطة.
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حجة الإ�سالم
•
ّ
والم�سلمين ال�سيد �شميم
الح�سن الر�ضوي (عميد
جامعه جواديا في مدينة
بنار�س الهندية) وتحدّث
�سماحته مع ال�ضيف الكريم
ً
ّ
حول �أو�ضاع �أتباع �أهل البيت  bبالهند ،وقال م�ؤكدا� :إن ال�شباب هم �أمل الم�ستقبل،
فيجدر بكم �أن تهتموا كثير ًا بهذه الفئة المهمة من المجتمع ،وذلك بتعليمهم تعاليم الإ�سالم،
وتثقيفهم بثقافة �أهل البيت الأطهار  ،bوب�أخالق المع�صومين الأربعة ع�شر .b
• جمع من الم�ؤمنين
وال�شباب الن�شطاء في
المجال الديني والثقافي
من محافظة �أ�صفهان،
وتحدّث فيهم نجل �سماحة
المرجع ال�شيرازي K
حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد ح�سين ال�شيرازي ،حول �سنن اهلل تعالى في الحياة
ّ
الدنيا والعمل الذي يوجب �سعادة الإن�سان في الدنيا وفوزه بالآخرة.

نفحات خبرية

�سماحة المرجع ال�شيرازي :Kاهتموا بال�شباب وال تدعوهم فري�سة للفرق الباطلة والأفكار المنحرفة

قام بزيارة المرجع ال�شيرازي  Kجمع من ال�شباب �أع�ضاء (هيئة �شباب �أبي
الف�ضل العبا�س  )jمن العا�صمة الإيرانية طهران ،وذلك في بيته المك ّرم بمدينة قم
المقد�سة ،فا�ستمعوا �إلى �إر�شاداته الق ّيمة التي جاء فيها:
ورد في الحديث ال�شريف عن موالنا الإمام �أمير الم�ؤمنين � jأنه�« :أَتَى َر ُ�س َ
الل
ول هَّ ِ
َ nثال َث ُة َن َف ٍرَ ،ف َق َال �أَ َحدُهُ ْمَ :يا َر ُ�س َ
الل ِلي ِما َئ ُة �أُو ِق َّي ٍة ِمنْ َذهَ ٍب َف َه ِذ ِه َع ْ�ش ُر �أَوَاقٍ
ول هَّ ِ
ِم ْن َها َ�صدَ َق ٌةَ ،و َجا َء َب ْعدَ ُه � َآخ ُر َف َق َالَ :يا َر ُ�س َ
الل ِلي ِما َئ ُة ِدي َنا ٍر َف َه ِذ ِه ِم ْن َها َع َ�ش َر ُة َد َنا ِني َر
ول هَّ ِ
َ�صدَ َق ٌةَ ،و َجا َء ال َّثا ِلثُ َف َق َالَ :يا َر ُ�س َ
الل ِلي َع َ�ش َر ُة َد َنا ِني َر َف َه َذا ِدي َنا ٌر ِم ْن َها َ�صدَ َق ٌةَ ،ف َق َال
ول هَّ ِ
َل ُه ْم َر ُ�س ُ
الل ُ : nكلُّ ُك ْم ِفي ال ْأج ِر َ�س َوا ٌءُ ،كلُّ ُك ْم ت ََ�صد ََّق ِب ُع ْ�ش ِر َما ِل ِه»(.)1
ول هَّ ِ
وع ّقب �سماحته :معنى هذه الرواية ال�شريفة �أن الإن�سان يح�صل على الأجر بمقدار
ما يعطي في �سبيل اهلل تعالى من ن�سبة ما يملكه� ،سواء �أعطى من فكره �أو طاقاته �أو
ن�شاطه �أو ماله ،فيجدر بالإن�سان الذي يعطي �أو يت�صدّق القليل ن�سبة �إلى ما عنده �أن ال
ي�ستهين بما يعطيه �أو يت�صدّقه في �سبيل اهلل �سبحانه .فرب الجهد والعمل المبذول في
�ساعة واحدة يكون �أف�ضل من العمل المبذول في خم�س �ساعات.
كما يجدر بالإن�سان �أن ال يتوانى �أو يتقاع�س عن بذل ما ي�ستطيع بذله من الجهود
أخ�ص في المجال الديني والثقافي.
والطاقات فيما ير�ضي اهلل �سبحانه وتعالى ،وبال ّ

من جانب �آخر خاطب �سماحته ال�شباب الح�ضور بقوله:
عليكم االهتمام ب�أقرانكم ،فاعقدوا لهم الجل�سات ،لتعليمهم �أ�صول الدين و�أخالق
الإ�سالم و�أحكامه ،ولر ّد ال�شبهات التي يطرحها المخالفون المنحرفون عن الإ�سالم
العظيم .و�شجعوا بقية �إخوانكم لل�سعي في هذا المجال� .إذ ينبغي �أن نولي ال�شباب
والأ�شبال الأهمية الأكبر ،وذلك بتوجيههم نحو الإ�سالم العظيم وتعليمهم مبادئه
ال�سامية ،لأن الخطر يهدّدهم �أكثر من غيرهم ،فال ينبغي �أن نترك الأحزاب ال�ضالة
والأديان المنحرفة والفرق الباطلة ي�ستغ ّلونهم وي�سوقونهم باتجاه عقائدهم و�أفكارهم.
و�أ ّكد � :Kإن ال�شباب يتمتعون بطاقات هائلة ،وينبغي �أن ت�ستثمر هذه الطاقات
في �سبيل اهلل تعالى ون�شر مبادئ �أهل البيت  bوهداية الآخرين �إلى هذا الطريق.
فيجدر بكم �أنتم �أي�ض ًا �أن تقوموا بلملمة ال�شباب ورعايتهم وتربيتهم واالهتمام
بهم �أكثر ف�أكثر ،فكثير من التيارات المنحرفة والفرق ال�ضالة تحاول ب�شتى الطرق
وبالإمكانات الهائلة والمتنوعة �أن تف�سد �شبابنا وتبعدهم عن منهج �آل البيت .b
فحاولوا �أن تبذلوا ما في و�سعكم وقدرتكم في هذا المجال حتى ال تكونوا في الآخرة من
المتح�سرين.
النادمين �أو
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1م�ستدرك الو�سائل /ج /7باب  1ت�أكد ا�ستحبابها (ال�صدقة) مع كثرة المال و� /...ص  /155ح.11

اللهم ال تكلني �إلى نف�سي �أبد ًا

من حما�ضرة (املداراة من طرق هداية النا�س) من �سل�سلة حما�ضرات �سماحة ال�سید املرجع بالطالب.
يظهر من الروايات �أن النبي يون�س  jكان قد ترك بع�ض المداراة وفعل غير ما
ينبغي له (من باب الأولوية) « َفا ْل َت َق َم ُه ا ْل ُحوتُ »( )1ونزل به ما نزل.
روي عن �أبي عبد اهلل ال�صادق � jأ ّنه قال« :كان ر�سول اهلل  nفي بيت �أم
�سلمة في ليلتها ،ففقد من الفرا�ش ،فدخلها من ذلك ما يدخل الن�ساء ،فقامت تطلبه
في جوانب البيت حتى انتهت �إليه وهو في جانب من البيت قائم ًا رافع ًا يديه يبكي
ويقول :اللهم ال تنزع منـّي �صالح ما �أعطيتنـي �أبد ًا .اللهم وال تكلنـي �إلى نف�سي طرفة
عين �أبد ًا .اللهم ال ت�شمت بي عدو ًا وال حا�سد ًا �أبد ًا .اللهم ال تردّني في �سوء ا�ستنقذتنـي
منه �أبد ًا.
قال :فان�صرفت �أم �سلمة تبكي حتى ان�صرف ر�سول اهلل  nلبكائها ،فقال لها :ما
يبكيك يا �أم �سلمة؟ فقالت :ب�أبي �أنت و�أمي يار�سول اهلل ولم ال �أبكي و�أنت بالمكان الذي
�أنت به من اهلل ،قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما ت� ّأخر ،ت�س�أله �أن ال ي�شمت بك عد ّو ًا

�أبد ًا وال حا�سد ًا و�أن ال يردّك في �سوء ا�ستنقذك منه �أبد ًا ،و�أن ال ينزع عنك �صالح ما
�أعطاك �أبد ًا ،و�أن ال يكلك �إلى نف�سك طرفة عين �أبد ًا .فقال :يا�أم �سلمة ،وما ي�ؤمننـي،
و�إنما وكل اهلل يون�س بن متى �إلى نف�سه طرفة عين فكان منه ما كان منه»(.)2
فما كان ينبغي ليون�س � jأن ي�ستميل قومه للإيمان ثم يتركهم بعد مدّة ق�صيرة،
بل كان الأولى مداراته لقومه �أكثر ،لك ّنه ترك الأولى لأنّ اهلل تعالى ـ كما يقول النبي n
في الحديث المتقدّم ـ �أوكله �إلى نف�سه طرفة عين!
وهذا الأمر يلزم علينا مالحظته �أي�ض ًا؛ لأننا في كثير من الأحيان قد نغ�ضب هلل
تعالى ولكنه غ�ضب عن جهل مركب ـ و�إن كان هلل ـ لذا يجب علينا �أن ال نظهر غ�ضبنا
ب�سرعة لئ ّال يحدث ما ر ّبما ال تُحمد عقباه .وهذا من المداراة �أي�ض ًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� )1سورة ال�صافات :الآية .142
 )2تف�سير القمي :ج� ،1ص ،49تف�سير الآية  87من �سورة الأنبياء.
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رجال حول الر�سول

ال�صديقة الكبرى ...وفاجعة الإ�ست�شهاد
مرا�سم �إحياء �شهادة �أم �أبيها الزهراء h

ما �أ�سرع اللحاق  ...فرحة لها وغ�صة في قلوب �شيعتها ومحبيها �أمتدت �إلى اليوم و �ستبقی الی یوم القیامة،
رحلتعنالدنياغا�ضبةعلیمنغ�صبحقوقهاُ ،خفيمكانقبرهاتبيان ًالعظمةالمظلوميةالتيتعر�ضتلها.
�أحيت الأمة اال�سالمية ومحبي �أهل البيت  bالذكرى الإليمة التي �أهتز لها عر�ش الرحمن ،فاجعة
�شهادة ال�صديقة الكبرى فاطمة الزهراء .h
الهيئة المح�سنية
مجال�س العزاء في بيت المرجع ال�شيرازي K
بمنا�سبة ذكرى ا�ست�شهاد ال�سيدة فاطمة الزهراء� ، hأقامت الهيئة المح�سنية
بمنا�سبة حلول الأيام الفاطمية� ،أقام بيت المرجع ال�شيرازي  Kفي مدينة
قم المقد�سة ،مجال�س العزاء ،ح�ضرها ال�سادة العلماء والأفا�ضل من الحوزة العلمية ،في مدينة �أ�صفهان الإيرانية مجل�س العزاء ولمدة خم�س ليالي ،حيث كان ي�ستهل
وجمع من الم�ؤمنين ،و�ضيوف وز ّوار موالتنا ال�سيدة فاطمة المع�صومة  ،hوارتقى المجل�س بتالوة �آيات من القر�آن المجيد ثم قراءة حديث الك�ساء ال�شريف ودعاء
المنبر الح�سيني ال�شريف الخطباء الأفا�ضل وتط ّرقوا في �أحاديثهم �إلى ذكر �أحداث �صنمي قري�ش ومن ثم يعتلي المنبر حجة الإ�سالم ال�سيد محمد الحيدري وبعده يرتقي
هجوم الأعداء على بيت النب ّوة ،واعتدائهم الآثم الغادر على بنت ر�سول اهلل  ،nالمنبر الرواديد الح�سينيون لقراءة الق�صائد ال�شجية.
جامعة �أهل البيت b
وكيفية ا�ست�شهادها  hوت�شييع جثمانها الطاهر.
في ذكرى ا�ست�شهاد فاطمة الزهراء � hأقامت جامعة �أهل البيت  bمحا�ضرة

بيت المرجع ال�شيرازي -Kقم املقد�سة

جامعة �أهل البيت - bكربال املقد�سة

الهيئة المح�سنية  -ا�صفهان

الهيئة المح�سنية  -ا�صفهان
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بيت المرجع ال�شيرازي - Kالهيئة الفاطمیة

بيت المرجع ال�شيرازي -Kالهيئة الفاطمیة

دينية وثقافية بحث فيها حجة الإ�سالم والم�سلمین ال�سيد م�صطفى القزويني منزلة الأخيرة فارتقى المنبر حجة الإ�سالم ال�شيخ عبد الر�ضا معا�ش والرادود الح�سيني
الحاج ال�سيد ح�سن الكربالئي.
المر�أة في اال�سالم قيا�سا بالغرب و بح�ضور �أ�ساتذة وطالب الجامعة.
مرقد العالمة �أبن الفهد الحلي e
�أقيم في مرقد العالمة �أبن فهد الحلي (قد�س) مجل�س عزاء ح�ضره جمع من
ال�سادة والف�ضالء وجمع من الم�ؤمنين من �أبناء مدينة الإمام الح�سين � ،jأفتتح
المجل�س بقراءة زيارة �سيدتنا وموالتنا الزهراء  hثم قراءة �آيات مباركة من الذكر
الحكيم ،بعدها �أعتلى المنبر حجة اال�سالم ال�شيخ وائل البديري مبتد�أ حديثه بذكر
�أبيات عزائية في ذكر م�صيبة �شهادة �سيدة ن�ساء العالمين .h
الهيئة الفاطمية
قام جمع من �أع�ضاء (الهيئة الفاطمية الدينية) من مدينة �أ�صفهان ،بزيارة المرجع
ال�شيرازي  ،Kفي بيته المك ّرم بمدينة قم المقد�سة ،لتقديم التعازي ل�سماحته
موحد الأبطحی.
بمنا�سبة حلول الأيام الفاطمية الثالثة یقدّمهم �آیة اهلل ال�سید ّ
رحب بهم �سماحته ،دعا اهلل تبارك وتعالى �أن يمنّ عليهم بالمزيد
وبعد �أن ّ
أخ�ص خدمة الق�ضية الفاطمية
من التوفيق في خدمة �أهل البيت الأطهار  ،bوبال ّ
المق ّد�سة.
ثم �أقام ال�ضيوف مجال�س العزاء واللطم وقراءة الق�صائد ال�شجية والمراثي على
موحد الأبطحي.
م�صاب �سيدتنا فاطمة البتول  ،hو بم�شاركة �آية اهلل ال�سيد ّ
هيئة خدمة علي االكبر j
تزامنا مع احياء االيام الفاطمية اقامت هيئة خدمة علي االكبر  jبرنامجها
ال�سنوي الحياء الع�شرة الفاطمية االولى في ح�سينية ال�سيدة فاطمة الزهراء  hفي
كربالء المقد�سة ،حيث ارتقى المنبر الح�سيني خالل الأيام الخم�سة الأولى حجة
الإ�سالم ال�شيخ وائل البديري والرادود المال محمد الف�صولي ،اما الليالي الخم�سة

مرقد العالمة ابن فهدالحلي -wكربال املقد�سة

م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم s

�أقامت م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم ( nفرع ق�ضاء الهندية) مجال�س العزاء
بمنا�سبة الأيام الفاطمية كذلك �شرعت بتوزيع الن�شرات التي تبين عظمتها ،وي�أتي
ذلك �ضمن خطتها ال�سنوية الخا�صة ب�إحياء ال�شعائر والمنا�سبات الدينية المتعلقة
ب�أهل البيت .b
مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي K
�أقام مكتب المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي K
في كربالء المقد�سة مجل�س عزاء �سيدة الن�ساء  hوبح�ضور عدد من �أ�صحاب ال�سماحة
والف�ضيلة وطلبة العلوم الدينية ،ا�ستهل المجل�س بتالوة �آيات بينات من الذكر الحكيم
ب�صوت ال�شيخ ح�سين الحلي ،ومن ثم ارتقى المنبر ف�ضيلة ال�شيخ حيدر الخفاجي.

مكتب المرجع ال�شيرازي -Kكربال املقد�سة

هيئة خدمة علي الأكبر -gكربال املقد�سة
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ح�سينية النبی الأكرم n
بمنا�سبة حلول الأيام الفاطمية�،أقامت ح�سينية النبي االكرم  nفي مدينة
�سدني الأ�سترالية مجل�سها ال�سنوي بهذه المنا�سبة الم�ؤلمة  ,لمدة خم�س ليالي وارتقى
المنبر الح�سيني ف�ضيلة ال�شيخ علي العاملي باللغة االنجليزية و حجة الإ�سالم ال�سيد
علي �أ�صغر المدر�سي باللغة العربية و بم�شاركة الرواديد الح�سينيين.
العالقات العامة
�أقامت العالقات العامة لمكتب �سماحة المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد
�صادق الح�سيني ال�شيرازي  Kفي كربالء المقد�سة مجل�س عزاء بمنا�سبة ذكرى
�شهادة ال�صدِّ يقة الكبرى فاطمة الزهراء  hو ارتقى المنبر ال�شريف حجة الإ�سالم
ال�شيخ نا�صر الحائري مبتدء ًا بذكر كلمات الزيارة ال�شريفة لل�سيدة فاطمة الزهراء
« hيا ممتحنة امتحنك اهلل الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك
�صابرة».

حوزة الزهراء h
�أقامت حوزة الزهراء  hالعلمية الن�سوية مهرجان ًا تحت عنوان «مهرجان
الفاطمية» وذلك في مق ّرها بمدينة قم المقد�سة ح�ضر هذا المهرجان جمع من
الأخوات الطالبات والمد ّر�سات والفا�ضالت في الحوزة العلمية ،وعدد من العلويات
المنت�سبات �إلى بيت المرجع ال�شيرازي ،وكانت فقرات المهرجان كالتالي:
• تالوة ّ
معطرة من �آي الذكر الحكيم.
• قراءة زيارة ال�سيدة الزهراء .h
• م�سرحية قدّمها جمع من طالبات حوزة الزهراء  ،hعك�ست مقاطع عن
كيفية ا�ست�شهاد الزهراء البتول وع ّلة �إخفاء مرقدها ال�شريف �إلى يومنا هذا ،و�سبب
غ�ضبها و�سخطها  hعلى �أبي بكر وعمر.
• حوار مع الدكتور ع�صام العماد (من اليمن) �أجراه معه ال�سيد �ضياء الدين
الها�شمي.
عجل اهلل تعالى فرجه
• كلمة حول موالنا المفدّى الإمام المهدي المنتظر ّ

ح�سينية النبي الأكرم - sا�سترالیا

ح�سينية الر�سول الأعظم  sلندن

العالقات العامة -كربال املقد�سة

حوزة الزهراء  hالن�سوية -قم املقد�سة

ال�شريف� ،ألقتها �إحدى الأخوات ،وكذلك قراءة دعاء «عظم البالء».
ح�سينية الر�سول الأعظم sلندن
• توزيع العدد الجديد من مجلة ب�شارة الفالح (نويد ر�ستكاري) ،ومجموعة
�أقامت ح�سينية الر�سول الأعظم  sمجل�سها ال�سنوي لمنا�سبة ذكرى �إ�ست�شهاد
فاطمة الزهراء  hولمدة ثمان ليالي� ,إرتقى المنبر حجة اال�سالم ال�سيد ها�شم �شبر من الكتب والأقرا�ص المدمجة التي تحوي محا�ضرة للمرجع الديني �سماحة �آية
اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي .K
و الرادود الح�سيني عمار الخطيب.
هذا ،وقد ّتم بث تفا�صيل هذا المهرجان في القنوات الف�ضائية الفار�سية ومنها
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كان يفتتح المجل�س بتالوة معطرة من الذكر الحكيم وقراءة حديث الك�ساء ال�شريف
لكي يرتقي المنبر حجة الإ�سالم ال�شيخ جعفر رفعتي وبعده يرتقي المنبر الرواديد
الح�سينيون لقراءة الق�صائد الم�شجية.

هئية خدمة �أهل البيت -bا�صفهان

ف�ضائية الإمام الح�سين .j
هيئة خدمة �أهل البيت b
�أقامت هيئة خدمة �أهل البيت  bالتابعة لح�سينية �أهالي كربالء المقد�سة في
مدينة �أ�صفهان مجل�سها ال�سنوي بمنا�سبة الأيام الفاطمية لمدة ع�شر ليالي حيث

هئية الر�سول الأعظم -sالقطیف

هيئة الر�سول الأعظم sالقطيف
�أحيت هيئة الر�سول الأعظم( sب�أم الحمام ـ القطيف) الأيام الفاطمية وعلى
مدى �سبع ليال من الأيام الفاطمية تحت عنوان (الأراكة الفاطمية).
وتنوع البرنامج من حيث الم�شاركين في المجال�س الح�سينية والراواديد  ،فقد
�أرتقى المنبر في الليلة الأولى والثانية ف�ضيلة ال�شيخ محمد المدلوح  ،ثم �أرتقى المنبر
على مدى �أربع ليالي حجة الإ�سالم ال�شيخ محمد جمعة ،و�أختتمت الليلة الأخيرة
ب�أم�سية �شعرية �شارك فيها عدد من �شعراء المنطقة .
و�شارك الرواديد الح�سينيون على مدى خم�س ليالي عزاء �صاحبة المنا�سبة.

هئية الر�سول الأعظم -sالقطیف

موالتنا الزهراء هي المحور
من كلمة ل�سماحة المرجع ال�شیرازي �ألقاها یوم الأول من �شهر ذي القعدة الحرام  1427للهجرة بجمع من الف�ضالء والمب ّلغين من �أ�صفهان

جاء في الروايات ال�شريفة عن �سلمان المحمدي �أنه قال :قال ر�سول اهلل �« :nإن
اهلل خلقني وخلق علي ًا وال �سماء وال �أر�ض وال جنة وال نار وال لوح وال قلم ،فلما �أراد اهلل
عزّوج ّل بدو خلقنا تك ّلم بكلمة فكانت نور ًا ،ثم تك ّلم كلمة ثانية فكانت روح ًا ،فمزج فيما
بينهما واعتدال ،فخلقني وعل ّي ًا منهما ،ثم فتق من نوري نور العر�ش ،ف�أنا �أج ّل من العر�ش،
فعلي �أج ّل من ال�سماوات ،ثم فتق من نور الح�سن نور
ثم فتق من نور علي نور ال�سماوات ّ
ال�شم�س ومن نور الح�سين نور القمر فهما �أج ّل من ال�شم�س والقمر ،وكانت المالئكة ت�س ّبح
اهلل تعالى وتقول في ت�سبيحها�« :سبوح قدو�س من �أنوار ما �أكرمها على اهلل تعالى» ،فلما
�أراد اهلل تعالى �أن يبلو المالئكة �أر�سل عليهم �سحاب ًا من ظلمة وكانت المالئكة ال تنظر
�أولها من �آخرها وال �آخرها من �أولها ،فقالت المالئكة� :إلهنا و�سيدنا منذ خلقتنا ما ر�أينا
مثل ما نحن فيه ،فن�س�ألك بحقّ هذه الأنوار �إال ما ك�شفت ع ّنا .فقال اهلل عزّوج ّل :وعزتي
وجاللي لأفعلن؛ فخلق نور فاطمة الزهراء  hيومئذ كالقنديل وع ّلقه في قرط العر�ش،
فزهرت ال�سماوات ال�سبع والأر�ضون ال�سبع( ،و)من �أجل ذلك �سميت فاطمة الزهراء،
وكانت المالئكة ت�س ّبح اهلل وتقدّ�سه ،فقال اهلل :وعزتي وجاللي لأجعلنّ ثواب ت�سبيحكم

وتقدي�سكم �إلى يوم القيامة لمح ّبي هذه المر�أة و�أبيها وبعلها وبنيها» (.)1
ال �شك �أن �سيدتنا فاطمة  hكانت تتبع �أباها ر�سول اهلل �ص ّلىاهللعلي ه و�آله وهي
لي�ست ب�أف�ضل منه ،بل �إنها فدت نف�سها لدين �أبيها .لكن عند الت�أمل في هذا الحديث
ال�شريف نجد �أن اهلل تعالى قد ع ّرف الر�سول الأكرم و�أهل البيت الأطهار بالزهراء b
�أجمعين وجعلها المحور لهذه الذوات المقد�سة .ولي�س جزاف ًا �إن قلنا �إن كل ما يعرفه
العلماء والحكماء والمفكرون عن مقام موالتنا فاطمة  hهو ظ ّل من �أ�صل حقيقتها،
ولعله في يوم الآخرة يمكن معرفة كنه حقيقة مقامها الرفيع .ويمكن القول� :إن �إحدى
الخ�صائ�ص الأ�صلية للمنظومة المعرفية لثقافة �أهل البيت الفريدة هو �أن الزهراء h
المركز والمحور في هذه المنظومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� )1إر�شاد القلوب/ج /2باب فيه بع�ض ق�ضاياه  jفي الحدّ� /ص.403
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الذكرى ال�سنوية الثانية لرحيل فقيه �أهل البيت � bآية اهلل ا

الراحل�َ ...س ُ
والجهاد والإجتهاد
ليل ال َعلم ِ
ال َفقيه َ
عالم ورع ،و�شخ�صية �أخالقية
عظيمة ،لم ي�صعب التنب�ؤ بم�ستقبله فقد
كان ومنذ �صغره من�شغ ًال بالعلم والتعلم
راغب ًا في التقوى وال�صالح زاهد ًا عن الدنيا
ومن مغرياتها ،ن�ش�أ في كنف �أ�سرة ا�شتهرت
في مختلف الأو�ساط بالعلم والتقوى
والف�ضيلة وعرفت بالخير وال�صالح.
�أنه �آية اهلل الفقيه ال�سيد محمد ر�ضا
الح�سيني ال�شيرازي �أعلى اهلل درجاته
ينحدر من �أ�سرة �آل ال�شيرازي وهي �أ�سرة
العلم والتقوى والزعامة والمرجعية،
رحل مبكر ًا وما زالت القلوب تحترق �شوق ًا
للقاءه ،لم ي�صدق �أحد �إن �ساعة الرحيل
قد حانت ،فقد �أ�سرها بعذب الحديث
وطيب اللقاء.
إحياء لهذه الذكرى المعطاءة
� ً
وال�شخ�صية العظيمة �أبنه العالم الإ�سالمي
في ذكرى رحيله الثانية:
قم المقد�سة
�أحيت مدينة قم المقد�سة الذكرى ال�سنوية
الثانية لرحيل الفقيه ال�شيرازي قدّ�س �س ّره
ال�شريف ،في مجل�س ت�أبيني �أقيم من قبل بيت
المرجع ال�شيرازي  Kفي م�سجد الإمام زين
العابدين  ،jح�ضره المراجع الأعالم والعلماء،
وف�ضالء الحوزة العلمية ،و�ضيوف وز ّوار من
العراق والكويت وال�سعودية والبحرين ،وجمع غفير
من �أهل العلم وال�شخ�صيات الدينية والثقافية من
طهران و�أ�صفهان ويزد وكا�شان ومن باقي المدن
22
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والمحافظات الإيرانية.
بد�أ المجل�س بتالوة عطرة من �آي الذكر
حجة الإ�سالم
الحكيم ،ثم ارتقى المنبر ّ
والم�سلمين ال�شيخ ال�صادقي ،وذكر جوانب من
حياة الفقيد ال�شيرازي.
جدير بالذكر� ،أنه تم توزيع الآالف من
الأقرا�ص المدمجة التي حوت محا�ضرات الفقيد
ال�شيرازي والكراري�س والكتب باللغتين العربية
والفار�سية.
قم المقد�سة

قم المقد�سة

كربالء المقد�سة

كربالء المقد�سة
�شهدت مدينة االمام الح�سين � jإقامة
المهرجان الت�أبيني لإحياء ذكرى �إ�ست�شهاد
المفكر الإ�سالمي �آية اهلل ال�سيد ح�سن الح�سيني
ال�شيرازي و �آية اهلل ال�سيد محمد ر�ضا الح�سيني
ال�شيرازي الذي �أقامته م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم
.n
�شهد المهرجان ح�ضور ًا جماهيري ًا كذلك
ح�ضور �شخ�صيات دينية و�سيا�سية وممثلي
المراجع العظام والحوزات العلمية والم�ؤ�س�سات
والمراكز الإ�سالمية.
�أفتتح المهرجان بتالوة معطرة من الذكر
الحكيم ،ثم كلمة مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي
� Kألقاها حجة الإ�سالم والم�سلمین ال�شيخ
نا�صر الأ�سدي.
بعد ذلك �ألقيت ق�صيدتان من ال�شعر ال�شعبي
لل�شاعر ال�سيد مو�سى الحيدري �أبنتا الفقيدين.
بعدها جاءت كلمة حجة الإ�سالم والم�سلمین
ال�شيخ ح�سن الخويلدي.

ال�سيد محمد ر�ضا الح�سيني ال�شيرازي �أعلى اهلل درجاته

بعد ذلك قدمت ق�صيدة من ال�شعر العمودي
لل�شاعر علي حميد ال�شويلي� ،أبنت الفقيدين.
وفي الختام �أقيم مجل�س عزاء ح�سيني بقرائة
حجة الإ�سالم ال�سيد مهدي المنوري.
�سوريا
�أقيم في ح�سينية الحوزة العلمية الزينبية
في دم�شق مجل�س الفاتحة على روح �آية اهلل
ال�سيد محمد ر�ضا ال�شيرازي �أعلى اهلل مقامه،
ح�ضره جمع من �أ�ساتذة حوزويين وف�ضالء
ومبلغين وطلبة علوم دينية وح�شد من الم�ؤمنين
من الجاليات المقيمة في �سوريا.
افتتح مجل�س الفاتحة بقراءة ما تي�سر من
�آيات الذكر الحكيم ثم ارتقى المنبر الح�سیني
حجة الإ�سالم ال�سيد م�ضر القزويني و تط ّرق الى
�أهمية تزكية النف�س وارتقاء الإن�سان �أعلى مراتب
العلم والأخالق.
الكويت
�أحيت دولة الكويت الذكرى ال�سنوية الثانية،
في مجل�س ت�أبيني في ديوانية الإمام ال�شيرازي
قدّ�س �س ّره ،ح�ضره الأعالم والعلماء ،وف�ضالء
الحوزة العلمية ،و�ضيوف من العراق و�إيران
وال�سعودية والبحرين.
بد�أ الحفل بتالوة عطرة من �آي الذكر
الحكيم.ثم �ألقى حجة الإ�سالم و الم�سلمین
ال�سيد طاهر ال�شميمي �أحد وكالء �سماحة المرجع
ال�شيرازي  Kفي القطيف ال�سعودية ،كلمة
تحدث فيها عن تاريخ ال�سادة الأج ّالء من �آل

ال�شيرازي ودفاعهم عن الدين.بعده �ألقى ال�شاب
م�صعب �شم�ساه كلمة حول دور الفقيد ال�شيرازي
قدّ�س �س ّره في االهتمام بال�شباب ومدى ت�أثيره
على الجيل الجديد .في ختام المجل�س ا�ستمع
الح�ضور �إلى كلمة المنبر الح�سيني مع الخطيب
حجة الإ�سالم و الم�سلمین ال�شيخ مرت�ضى
ال�شاهرودي.

الحوزة العلمية الزينبية� -سوریا

ديوانية الإمام ال�شيرازي -الكویت

ح�سینیة الر�سول الأعظم - nلندن

لندن
�أقامت ح�سينية الر�سول الأعظم  nفي
لندن مجل�س الفاتحة بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية
الثانية لرحيل الفقيه ال�شيرازي قدّ�س �س ّره ،ح�ضره
جمع من �أ�صحاب ال�سماحة والف�ضيلة وممثلين
عن الم�ؤ�س�سات الدينية والثقافية وجمهور من
الم�ؤمنات والم�ؤمنين �أتباع �أهل البيت .b
حيث ارتقى المنبر الح�سيني حجة الإ�سالم
ال�شيخ عبد الح�سن الأ�سدي.
الدنمارك
�أقامت م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق  jفي
العا�صمة الدنماركية كوبنهاكن حف ًال ت�أبيني ًا
ت�ض ّمن هذا الحفل الت�أبيني كلمات وق�صائد
بالمنا�سبة ،كان منها كلمة لحجة الإ�سالم ال�شيخ
قا�سم النقا�ش.
كما تخ ّلل الحفل عر�ض فيلم حوى لقطات
من �سيرة الفقيه ال�شيرازي قدّ�س �س ّره وجوانب
من مرا�سم ت�شييعه .وكان الختام محا�ضرة
ومجل�س عزاء ح�سيني لحجة الإ�سالم ال�شيخ
فا�ضل الخطيب.
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نفحات خبرية
افتتاح موقع جديد
تزامنا مع الذكرى ال�سنوية الثانية
لرحيل الفقیه ال�شيرازي قدّ�س �س ّره ،تم
افتتاح موقع جديد تحت عنوان «موقع �آية
اهلل المقدّ�س ال�سيد محمد ر�ضا ال�شيرازي
قدّ�س �س ّره ـ ،»www.alrida.org
وذلك ب�إ�شراف (م�ؤ�س�سة الر�ضوان ال�شبابية
 دولة الكويت).الخويلدية
بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثانية
لرحيل �آية اهلل ال�سيد محمد ر�ضا الح�سيني
ال�شيرازي � ،vأقامت �شبكة خدام الإمام
الح�سين  jااللكترونية هذه الذكرى
بمجل�س عزاء في ح�سينية �سيد ال�شهداء
 jفي القطيف  /الخويلدية.
البحرين
احياء ًا لذكرى رحيل �آية اهلل ال�سيد
محمد ر�ضا الح�سيني ال�شيرازي � vأحيى
م�آتم �آل �شرف في قرية العكر بمملكة
البحرين مجل�س ًا ت�أبينی ًا حيث ارتقى المنبر
ف�ضيلة الخطيب ال�شيخ علي يعقوب.
فلم وثائقي بعنوان« :مهاجر �إلى
النور»
بمنا�سبة حلول الذكرى الثانية لرحيل
الفقيه �آية اهلل ال�سيد محمد ر�ضا الح�سيني
ال�شيرازي قدّ�س �س ّره ال�شريف ،تم �إنتاج فلم
وثائقي بعنوان« :مهاجر �إلى النور».
الفلم من �إنتاج (م�ؤ�س�سة ال�شجرة
الطيبة) ،وقد تم عر�ضه من قبل القنوات
الخا�صة ب�أتباع �أهل البيت .b
الف�ضائية
ّ
وا�شنطن
ففي العا�صمة الأمريكية وا�شنطن �أحيا
مركز الإمام علي  jوبالتعاون مع دار
الثقافة الإحتفال الت�أبيني الم�شترك بهذه
المنا�سبة وذكرى �شهادة المفكر الإ�سالمي
24
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الكبير �آية اهلل ال�سيد ح�سن ال�شيرازي  ،vالإفتتاح
ب�آيات مباركة من الذكر الحكيم ،كلمة الأ�ستاذ عبد اهلل
القري�ش ،كلمة اال�ستاذ نزار حيدر تمحورت حول جوانب
من حياة الفقیدین ال�سعيدين ،ق�صيدة بالمنا�سبة للحاج
�أبو علي الجبوري ،ومن ثم ختام المجل�س بالدعاء
ل�صاحب الع�صر والزمان الإمام المهدي .f

م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق - jدنمارك

افتتاح موقع الكترونية -الكویت

م�سجد الزهراء -hمنطقة �سيهات

ح�سینیة ال�شهید ال�صدر-vالكاظمية المقد�سة

الم�ؤ�س�سات الر�سالية في البحرين
�أقامت كل من ـ جمعية �أهل البيت  bوجمعية
العمل الإ�سالمي وجمعية الر�سالة ـ الحفل الت�أبيني الثاني
احياء ًا لذكرى الفقيه ال�شيرازي وبم�شاركة حجةاال�سالم
والم�سلمین ال�شيخ فوزي ال�سيف و حجةاال�سالم
والم�سلمین عبد العظيم المهتدي البحراني وذلك في
ح�سينية ال�شهابي في المحرق.
الم�ؤ�س�سات الن�سوية في كربالء المقد�سة
�أقامت جمعية المودة واالزدهار الن�سوية حفال
ت�أبينيا ال�ستذكار �سيرة حياة الفقيه ال�شيرازي ،v
وفي كلمة االفتتاح التي القتها ال�سيدة �أم مح�سن معا�ش
ا�شارت الى �أهم مناقبه وو�صاياه.
من جانبها �ألقت ال�سيدة ب�شرى عا�شور ع�ضو
مجل�س محافظة كربالء ،حيث �سلطت ال�ضوء على
�صفتين من �صفات الفقيه� ،صفة �سيا�سية و�أخرى
�أخالقية وعائلية.
واعتلت المن�صة االخت �سحر مدلول من طالبات
حوزة كربالء الن�سوية والقت ق�صيدة بالمنا�سبة.
من جانبها اعدت الجمعية م�سابقتها ال�سنوية
الثانية بمنا�سبة ذكرى وفاة الفقيه ال�شيرازي عبر
م�سابقتين.
من جهتها �أقامت ح�سينية العترة الطاهرة مجل�س
الفاتحة على روح الفقيد ال�شيرازي و�شاركت في هذا
المجل�س خادمات المنبر الح�سيني ووفود من مدينة
بغداد كما وارتقت المنبر ال�سيدة �أم ح�سن الوكيل و�ألقت
كلمتها حول الفقيد ،كما وزع كرا�س لقد رحل الر�ضا من
من�شورات ح�سينية العترة الطاهرة.
ومن جانب �آخر �أح ّيت حوزة كربالء الن�سوية
الذكرى ال�سنوية الثانية حيث احتوى البرنامج لفقرات
مختلفة منها كلمة �أم محمد اال�سدي مديرة الحوزة

نفحات خبرية
ومحا�ضرة للطالبة زينب علي كريم تناولت
فيهما جوانب من �سيرته الم�ضيئة.
م�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء j
�أقامت م�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء  jللتنمية
الب�شرية حف ًال ت�أبيني ًا ووفاء ًا ل�صاحب الذكرى
ك َّرمت مجموعة من طالب العلوم الدينية ،في
ح�سينية �سيد ال�شهداء  jبكربالء المقد�سة.
بد�أ الحفل ب�آي من الذكر الحكيم تالها
الحاج م�صطفى ال�صراف ليلقي بعد ذلك
الأ�ستاذ ال�سيد ح�سين الطويل كلمة الم�ؤ�س�سة.
دار التبليغ الإ�سالمي
�أحيتدارالتبليغالإ�سالميفي�سورياالذكرى
ال�سنويةالثانيةلرحيلالفقيهال�شيرازيv
بد�أ الحفل ب�آيات بينات من القر�آن الحكيم
بعد ذلك قر�أ ال�شاعر ال�شعبي ح�سن البغدادي
ق�صيدة بالمنا�سبة ومن ثم ق�صيدة لل�شاعر عبد
الأمير الزيدي تحدث فيها عن الدور الكبير الذي
قام به ال�سيد الفقيد في بناء ال�شخ�صية الم�سلمة
بعد ذلك اعتلى المنبر حجة الإ�سالم ال�شيخ عبد
الأمير الن�صراوي.
�سيهات
�أقامت (م�ؤ�س�سة الفقيه المقد�س العالمية)
حف ًال ت�أبين ّي ًا بم�سجد الزهراء  hب�سيهات
بح�ضور لفيف من العلماء والوجهاء والجمهور
الم�ؤمن ،بد�أ الحفل ب�آيات ب ّينات ،تحدّث
بعدها ال�سيد ماجد ال�سادة عن بع�ض مالمح
�شخ�صية ال�سيد  vمر ّكز ًا على نقطة الدفاع
عن الثوابت في الفكر ال�شيعي ،ثم �ألقى ال�شاعر
عقيل الم�سكين ق�صيدة �شعرية بعنوان (من نبع
الذكرى)� ،ألقى بعدها حجة الإ�سالم و الم�سلمین
ال�شيخ عبد العظيم المهتدي البحراني كلمة �أ�شار
فيها �إلى �سيرة ال�سيد الراحل وما تم ّيز به من
الأخالق بعده �ألقى الحاج �صالح البوري ق�صيدة
�شعرية قبل �أن يختم الحفل بمجل�س عزاء لل�شيخ
عبد اهلل ج�ضر.

جمعية الإمام الر�ضا -jكربالء المقد�سة

م�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء -jكربالء المقد�سة

دار التبليغ � /سوريا

الكاظميةالمقد�سة
�شهدت مدينة الإمامين الجوادين c
الكاظمية المقد�سة �إقامة المهرجان الت�أبيني بهذه
المنا�سبة والذي تقيمه م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم
 nبالتن�سيق مع �أهالي مدينة الكاظمية
المقد�سة ،وذلك في ح�سينية ال�شهيد ال�صدر
 vبح�ضور �شخ�صيات دينية و�سيا�سية وممثلي
المراجع العظام والحوزات العلمية والم�ؤ�س�سات
والمراكز الإ�سالمية� ،أفتتح المهرجان بتالوة
معطرة من الذكر الحكيم ثم كلمة لحجة الإ�سالم
ال�شيخ عبد الر�ضا معا�ش ،تلتها كلمة للأ�ستاذ
�أنتفا�ض قنبر .
جمعية الإمام الر�ضا j
�أقامت جمعية الإمام الر�ضا ل�شعراء �أهل
البيت  bمهرجان ًا ت�أبيني ًا لذكرى رحيل �آیة اهلل
ال�سيد محمد ر�ضا الح�سيني ال�شيرازي وذكرى
رحيل �آیة اهلل ال�شهيد ال�سعيد ال�سيد ح�سن
الح�سيني ال�شيرازي  ،في ح�سينية فاطمة الزهراء
 hكربالء المقد�سة ،وقد ح�ضر الحفل جمع من
محبي الفقيدين و�أتباع �أهل البيت . b
مدينة النا�صرية
�أقيم في محافظة النا�صرية جنوب العراق
وتحديد ًا في ق�ضاء ال�شطرة المهرجان الت�أبيني
المنعقد لإحياء الذكرى ال�سنوية لإ�ست�شهاد
المفكر الإ�سالمي �آية اهلل ال�سيد ح�سن الح�سيني
ال�شيرازي و �آية اهلل ال�سيد محمد ر�ضا الح�سيني
ال�شيرازي �أعلى اهلل درجاتهما ،والذي تقيمه
م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم  nبالتن�سيق مع �أهالي
ق�ضاء ال�شطرة ،وذلك في قاعة منتدى ال�شباب،
�شهد المهرجان الت�أبيني ح�ضور �شخ�صيات دينية
و�سيا�سية وممثلي المراجع العظام والحوزات
العلمية والم�ؤ�س�سات والمراكز الإ�سالمية.

قاعة منتدی ال�شباب -محافظة النا�صرية
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نفحات خبرية

برعایة م�ؤ�س�سة الإمام الح�سين gب�أوغندا

افتتاح م�سجد الإمام الح�سين  gو اقامة م�ؤتمر ثقافي -تعلیمي

  ي�ؤ ّكد المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي  Kفي توجيهاته و�إر�شاداته الق ّيمة �ضرورة بذل الجهود والعمل
الد�ؤوب على تعليم النا�س وتثقيفهم بتعاليم الإ�سالم وثقافة �أهل البيت
الأطهار  ،bومنها توجيهاته بالم�ؤمنين والم�ؤمنات من القارة الأفريقية
حيث قال �سماحته( :كونوا دعاة �إلى اهلل ،ودعاة �إلى �سعادة الب�شر ،وذلك
ب�أن تع ّلموهم عقائد الإ�سالم ،و�أحكامه العملية من عبادات ،ومعامالت،
وعقود ،واجتماعيات ،و�سيا�سيات ،واقت�صاديات ،وتربويات ،و�أخالقيات.
وناق�شوا وباحثوا تاريخ المع�صومين الأربعة ع�شر  bحتى تكونوا في
فتعرفوا النا�س بالإ�سالم الذي فيه
الم�ستقبل مب ّلغین للقارة الأفريقية،
ّ
الكفاية من الخير والنعيم وال�سالم).
انطالق ًا من ذلك قامت (م�ؤ�س�سة الإمام الح�سين  jالإ�سالمية للتربية والثقافة
والإر�شاد والتنمية في �أوغندا) بالعديد من الن�شاطات والفعاليات خالل الثمانية �أ�شهر
الما�ضية.
جاء ذلك في تقرير موجز قدّمه (الأمين العام لم�ؤ�س�سة الإمام الح�سين j
الإ�سالمية)حجة الإ�سالم ال�شيخ محمد مزمل مليندوا:
ب�إذن اهلل �سبحانه وتعالى وبف�ضله ولطفه ،وببركة �أهل البيت  ،bوعم ًال بتو�صيات
�سماحة المرجع ال�شيرازي  Kوما نلم�سه من �سماحته من رعاية وت�شجيع ،قامت
الم�ؤ�س�سة بالتعاون مع (لجنة �سيد ال�شهداء  jالخيرية) وبع�ض الجهات الثقافية
26
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واالجتماعية والخيرية ،بالعديد من الفعاليات والبرامج والإنجازات في �أوغندا وذلك
في الفترة من �شهر رم�ضان المبارك  1430للهجرة �إلى نهاية �شهر ربيع الأول 1431
للهجرة ،نذكر لكم وب�إيجاز �أهمها �أدناه:
• �إقامة �صالة الجمعة والجماعة.
• �إلقاء المحا�ضرات والخطب فيما يتع ّلق بالم�سائل الدينية المختلفة.
• عقد جل�سات تثقيفية للأخوات.
• عقد جل�سات لتف�سير و�شرح دعاء االفتتاح المبارك خالل ليالي �شهر رم�ضان

نفحات خبرية
المبارك.
التو�سل في ليالي الأربعاء ودعاء كميل في ليالي
• عقد جل�سات لقراءة دعاء ّ
الجمع مع �شرح لبع�ض فقراته.
• جمع و�إي�صال الم�ساعدات للم�ساجد لإقامة م�أدبة الإفطار في �شهر رم�ضان
المبارك.
• عقد جل�سات لتف�سير القر�آن الكريم تف�سير ًا مو�ضوعي ًا.

• عقد جل�سات للإجابة على مختلف الأ�سئلة ال�شرعية.
• عقد جل�سات �إر�شادية وتوجيهية ولتعليم العقائد والفقه والأخالق لأئمة
الم�ساجد والمبلغين المح ّليين.
• �إلقاء بحوث مو�ضوعية نقا�شية في الم�سيحية ومحتوى الكتاب المقد�س لدى
الم�سيحية.
• �إلقاء الدرو�س الدينية والمحا�ضرات عبر الإذاعة.
• جوالت تفقدية ودّية في �أو�ساط الم�سلمين والت�شاور معهم في مختلف
الم�سائل التي تهم الإ�سالم والم�سلمين.
• لقاءات تبليغية فردية مع العديد من الم�سلمين في منازلهم.
• ت�سيير رحالت تبليغية مك ّثفة �إلى عدد من الم�ساجد في العديد من

المحافظات الأوغندية ،ومنها:
ـ م�سجد الإمام الح�سين  jالمركزي في محافظة ُبغيري.
ـ م�سجد الر�سول الم�صطفى  nفي منطقة �إ�سغروا.
ـ م�سجد ال�سيدة الزهراء �صلوات ا هلل عليها في منطقة نوانزوا بمحافظة �إيغانغا.
عجل اهلل تعالى فرجه ال�شريف في منطقة موغلى
ـ م�سجد �إمام الع�صر والزمان ّ
بمحافظة �إيغانغا.
ـ م�سجد �أهل البيت  bفي منطقة ُب َومي بمحافظة بو�سيا.

جدير بالإ�شارة� ،إلى �أن الم�ساجد المذكورة هي تحت رعاية و�إ�شراف م�ؤ�س�سة
الإمام الح�سين  jالإ�سالمية.
• جوالت تفقدية لعيادة المر�ضى ولموا�ساة من فقدوا عزيز ًا من �أرحامهم
و�أقاربهم.
• الم�شاركة في اجتماع (لجنة �سيد ال�شهداء  )jفي تانزانيا الذي عقد
لال�ستماع �إلى تقارير الأع�ضاء وفعالياتهم ولدرا�سة العمل التبليغي وكيفية تطويره.
• عقد جل�سات مع الإخوة الطلبة المتخ ّرجين من الحوزة العلمية في �إيران،
ومن الجامعة الإ�سالمية في �أمبالي ب�أوغندا ،ومن مركز �أهل البيت  bفي جنجا،
وغيرها.
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كالتالي:
تالوة معطرة لآي الذكر الحكيم.كلمة هيئة �أمناء الم�سجد.�أنا�شيد دينية �أن�شدها طالب مدر�سة الإمام الح�سين .jكلمة الم�ؤتمر �ألقاها حجة الإ�سالم ال�شيخ عبد البا�سط.حجة الإ�سالم ال�شيخ
كلمة لجنة �سيد ال�شهداء  jالخيرية في الكويت �ألقاها ّمولد.

• لقاءات عديدة مع ال�شخ�صيات الثقافية واالجتماعية الفاعلة على م�ستوى
�شرق �أفريقيا.
أخ�ص بمنا�سبة ذكرى مولد
• �إقامة المجال�س في المنا�سبات الدينية وبال ّ
الر�سول الأعظم .n
• عقد جل�سات لل�شباب لح ّثهم وت�شجيعهم و�إعانتهم على الزواج.
• اللقاء بالعديد من الم�س�ؤولين الر�سميين ،كان منها اللقاء بممثل رئي�س
الجمهورية الأوغندية في محافظة ُبغيري ،وتم التباحث معه حول �سبل تطوير
أخ�ص ب�ش�ؤون
المحافظة واالهتمام ب�ش�ؤون �أتباع �أهل البيت  bوباقي الم�سلمين وبال ّ
المر�أة ،فكان اللقاء �إيجابي ًا ومفيد ًا.

• افتتاح م�سجد الإمام الح�سين  jو اقامة م�ؤتمر تحت عنوان
نظرة الإ�سالم الى العلم والتعليم والتربية

ح�ضر هذه المرا�سم جمع غفير من �أتباع �أهل البيت  bومن العامة وباقي
الأديان من مختلف محافظات �أوغندا ،وال�شخ�صيات الر�سمية والحكومية والدينية
واالجتماعية والثقافية ،وعدد من ن ّواب مجل�س الجمهورية ،وجمع من الأخوات
أخ�ص من حوزة قم المقد�سة ،وجمع
المتخ ّرجات من الحوزات العلمية الدينية وبال ّ
من الإعالميين وال�صحفيين ومرا�سلي الإذاعة والتلفاز ،وكانت فقرات هذه المرا�سم
28
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افتتاح م�سجد الإمام الح�سين  jالمركزي الذي بد�أ ت�شييده من �سنة 1429للهجرة ،حيث افتتحه نائب رئي�س الوزراء ووزير الداخلية الحاج علي ِك ُروندا
كوجينجا.
كلمة م�ؤ�س�سة الإمام الح�سين  jالإ�سالمية �ألقاها �أمينها العام ال�شيخ محمدمزمل مليندوا.
كلمة �سفير �أوغندا في طهران الدكتور ال�شيخ محمد �أحمد كولي.كلمة نائب مجل�س الجمهورية.-كلمة نائب رئي�س الوزراء ووزير الداخلية.

نفحات خبرية

�سماحة المرجع ال�شيرازي:K
على ر�أ�س الواجبات اليوم معرفة الإمام المنتظر f
قام بزيارة المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي  Kجمع من ال�شباب (وفد م�ؤ�س�سة الر�ضوان ال�شبابية في الكويت) في
بيته المك ّرم بمدينة قم المقد�سة ،وا�ستمعوا �إلى توجيهاته الق ّيمة التي ا�سته ّلها �سماحته
بالآية الكريمة« :الأَْ ِخ َّال ُء َي ْو َمئِذٍ َب ْع ُ�ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ�ض َع ُد ٌّو �إِالَّ ا ْل ُم َّتقِينَ »( ،)1وقال:
�إن الدنيا دار عمل ،والآخرة دار ح�ساب ،فيجدر بالم�ؤمنين �أن ي�سعوا قدر ما
ي�ستطيعون �إلى �أن تكون �أعمالهم في الدنيا في �سبيل نيل ر�ضا اهلل �سبحانه وتعالى،
عجل اهلل تعالى فرجه ال�شريف.
ولي اهلل الأعظم المهدي الموعود ّ
ونيل ر�ضا الإمام ّ
وقال �سماحته :ال �شك �أن ال�ساعي �إلى عمل ما ينال به ر�ضا اهلل تعالى يتع ّر�ض
للم�شاكل وتواجهه م�صاعب كثيرة ،فيجدر بالعاملين في هذا ال�سبيل �أن يجعلوا ن�صب
�أعينهم الأمور الثالثة التالية:
الأول :ال للي�أ�س.
الثاني :ال للتح ّير.
الثالث :نعم للم�شاكل.
ثم تط ّرق �سماحة المرجع ال�شيرازي �إلى الحديث حول الم�س�ؤولية في ع�صر الغيبة

عجل اهلل تعالى فرجه ال�شريف ،وقال:
ال�شريفة لموالنا الإمام �صاحب الع�صر والزمان ّ
عجل اهلل
نحن في ع�صر الغيبة �إن �أردنا �أن نك�سب ر�ضا موالنا الإمام المهدي ّ
تعالى فرجه ال�شريف ،ف�إن هذا الأمر يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا و�أكيد ًا بمدى معرفتنا
لم�س�ؤوليتنا والواجب الملقى علينا والعمل بهما.
�إن الم�س�ؤولية هي �أن يعرف الإن�سان �أحكامه ـ وعلى الأق ّل من الواجبات والمح ّرمات
ـ ثم يلتزم بها .وعلى ر�أ�س الواجبات معرفة المولى �صاحب الع�صر والزمان �أرواحنا
وعجل اهلل تعالى فرجه ال�شريف ،وهذا واجب الجميع ف�إنه «من مات ولم يعرف
فداه ّ
�إمام زمانه مات ميت ًة جاهلية»(.)2
هذا ،وقد ّ
تف�ضل �سماحة المرجع ال�شيرازي  Kبالكتابة بقلمه ال�شريف على
الالفتة الت�أبينية التي �أعدّت بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثانية لرحيل الفقيه الفقيد
�آية اهلل ال�سيد محمد ر�ضا الح�سيني ال�شيرازي قدّ�س �س ّره ،التي �ستن�صب في (مكتبة
الر�سول الأعظم  nبالكويت) ،و�أمهرها  Kبختمه ال�شريف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� )1سورة الزخرف :الآية .67
 )2ال�صوارم المهرقة� /ص.263
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نفحات خبریة

تحت �شعار :قدوتنا الزهراء �سالم اهلل عليها �سيدة الحجاب
تحت �شعار :قدوتنا الزهراء � hسيدة الحجاب

انطالق ًا من اهمية الحجاب وت�أثيره في الأمة وكونه من االحكام االلهية التي
دعت اليها ال�سماء اقامت م�ؤ�س�سة المع�صومين االربعة ع�شر عليهم ال�سالم بكربالء
المقد�سة ندوة ثقافية ح�ضرها جمع من االخوات من حوزة ال�سيدة الزهراء  hمن
العا�صمة بغداد ومجموعة من الفتيات من مدينة كربالء المقد�سة وقد افتتح االعالمي
اال�ستاذ حيدر ال�سالمي الندوة بالحديث عن دور المر�أة في المجتمع العراقي ور�سالة
الحجاب في المحافظة على �شخ�صية المر�أة وتنميتها ،وثم قام ال�سالمي بتقديم
اال�ساتذة ايمان ال�شويلي وقد تحدثت بدورها عن الواقع االجتماعي في المجتمع
العراقي وكيف ان الحجاب تحول الى انماط متعددة فقد الحجاب قيمته ال�ساترة
لج�سم المر�أة وانما �صارت المو�ضة هي من تتحكم في هذا الجيل.
ثم تحدث حجة الإ�سالم ال�شيخ عبدالر�ضا معا�ش عن ال�سبب من انعقاد هذه
الندوة والت�أكيد على �ضرورة الحجاب في مرحلة �صعبة تمر بها االمة اال�سالمية وذلك
للغزو الثقافي الغربي وما ت�ؤديه الم�سل�سالت المدبلجة والعربية من تحطيم ا�س�س
الحجاب وتحويله الى مو�ضة يعبث بها النا�س متى �شا�ؤوا.
وتم توزيع  110من العباءة الزينبية على االخوات الحا�ضرات في الندوة تيمن ًا
ب�أ�سم االمام اميرالم�ؤمنين عليه ال�سالم.

هيئة القر�آن الكريم والعترة الطاهرة b
قال ر�سول اهلل � ( :nإني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي �أهل بيتي ما �إن
تم�سكتم بهما لن ت�ضلوا بعدي �أبدا)
ا�ستجابة �إلى و�صية ر�سول اهلل  nوطلب ًا لمر�ضاة اهلل وبتوجيهات من المرجع
الديني الراحل �آية اهلل العظمى ال�سيد محمد الح�سيني ال�شيرازي �أعلى اهلل درجاته
و�سماحة المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي K
ت�أ�س�ست هيئة القر�آن الكريم والعترة الطاهرة  bانطلقت الهيئة في برامجها
التثقيفية ال�سنوية في �سبيل ن�شر علوم القر�آن وزرع محبة �أهل البيت في قلوب الأطفال
والبراعم وال�شباب وعمدت الهيئة �إلى �إقامة الدورات ال�صيفية و�أقامت المحافل
القر�آنية في مدينة كربالء المقد�سة وب�إ�شراف من قبل ف�ضيلة ال�شيخ محمد يو�سف
الحكيم حيث �أقامت عدت دورات في عموم المحافظة منها دورة :
دورة المفكر الإ�سالمي المجاهد ال�شهيد ال�سعيد �آية اهلل ال�سيد ح�سن
ال�شيرازي .v

الم�شاركون في الدورة
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دورة فقيه �أهل البيت � bآ ية اهلل ال�سيد محمد ر�ضا الح�سيني ال�شيرازي .v
ودورات �أخرى في الم�ساجد والح�سينيات.

نموذج من �شهادة التخرج

جانب من المحفل القر�آني

نفحات خبرية

محطات في الفكر وال�شهادة

المفكر الإ�سالمي �آية اهلل ال�سيد ح�سن الح�سيني ال�شيرازي v

ج�سد المفكر الإ�سالمي ال�شهيد �آية اهلل ال�سيد ح�سن الح�سيني ال�شيرازي v
عليه نموذج العالم العامل ،المنفتح على روح الع�صر ،والمتفهم لمجمل التغيرات
(ال�سيا�سية – االجتماعية) ،كما �ضرب مثا ًال رائع ًا في قدرة عالم الدين على اقتحام
المهام ال�صعبة وتبني الم�س�ؤوليات الج�سام في �إطار حركية المفاهيم ،ونه�ضوية
الم�شروع المعا�صر.
وفي �أحلك الظروف التي كانت تواجه الأمة الإ�سالمية جراء التهمي�ش الدولي
والهجمات الأيديولوجية وا�شتداد الأزمات الداخلية والخارجية التي كانت ت�ستهدف
�إق�صاء الإ�سالم من الم�شهد العام� ،آنذاك ،ولدت مالمح م�شروع �إ�سالمي معا�صر،
وحمل رجاالت فكر وعلم على عاتقهم م�س�ؤولية النهو�ض به ،وتكري�سه واقع ًا عملي ًا
له حيزه الطبيعي في ر�سم تطلعات الع�صر ،و�صياغة المناهج التي تواكب التطورات
المت�سارعة ،و�صون الكيان الإ�سالمي بما يمثله الم�سلمون من كتلة ب�شرية عمالقة.
و�ضمن هذه الأجواء �شخ�ص ال�شهيد ال�شيرازي �ضرورة (تج�سير الفجوة) بين
الموروث العقائدي والمفاهيمي والفكري من جهة والع�صرنة والتحديث من جهة
�أخرى ،و�ضمن �صياغة الم�شروع الإ�سالمي المعا�صر بمقا�صده ونظريته واندفاعيته،
و�أن ي�أخذ هذا الم�شروع دوره الذي اختطف منه بفعل عوامل التقهقر في الحالة
الإ�سالمية ،والتي عانى منها الحق ًا الم�شروع الإ�سالمي ،كما �أعاقت اندفاعاته ت�سارع
عنا�صر التنمية الثقافية والب�شرية واالقت�صادية في القرن الع�شرين.

المن�سية (�أفريقيا) ,فزار عدد ًا من دولها ,ومنها �ساحل العاج ,و�أقام في عا�صمتها
(�أبيدجان) و�أ�س�س المركز الإ�سالمي هناك .كما كانت له زيارات �إلى �سيراليون حيث
�أن�ش�أ (الجمعية الثقافية الإ�سالمية) في العا�صمة (فريتاون) بعد ما التقى برئي�سها
وعدد من الم�س�ؤولين هناك ,و�أ�س�س بعد ذلك (المدر�سة الزينبية الها�شمية) .كما
�سافر �إلى دول عربية و�إلى فرن�سا التي كان له فيها محا�ضرات وندوات مع الجاليات
الإ�سالمية في (باري�س) .وكانت لهذه الجهود التي بذلها ال�سيد ال�شهيد في �أرجاء
العالم الريادة في �إر�ساء وت�أ�سي�س المراكز الإ�سالمية والمدار�س الدينية.

العراق  ..وطن حا�ضر وحلم كبير
بلده العراق ...كان حا�ضر ًا دائم ًا في �أ�شعاره وق�صائده ،بل وفي كل نف�س من
�أنفا�سه� ،إذ كان يعي�ش العراق في قلبه و�شعوره ووجدانه ،فبالرغم من �أن ال�شهيد
عا�ش مهاجر ًا بعيد ًا عن م�سقط ر�أ�سه (النجف الأ�شرف) وعن المدينة التي ترعرع
ونما و�شب فيها وتعلم منها حب الدين والوطن والنا�س وحب الإيمان والثورة من
�أجل الم�ست�ضعفين (كربالء المقد�سة)� ,إال �إن العراق ظل حا�ضر ًا في كل كيانه v
يعبر عنه ببيت �شعر� ,أو ق�صيدة كاملة� ,أو كلمة نارية تلهب الجمهور يلقيها في هذا
المهرجان �أو ذاك .لقد حدد ال�شهيد ال�شيرازي الكثير من المواقف �إزاء ق�ضايا
العراق المختلفة ،والتي كان يعتقد �أنها ال�سبيل لإعادته �إلى موقعه ال�صحيح والطبيعي
في العالم الإ�سالمي ,كونه الرئة التي تتنف�س منها الأمة الهواء النقي والفاعل الذي
يحركها باتجاه �أهدافها المقد�سة كلما انتهت �شحناتها الفكرية والثقافية والروحية
عالميــة الم�شــــروع
لم تقت�صر م�شاريعه  vعلى بقعة معينة ,ولم يتحدد حلمه ب�أر�ض ,كما لم �أو كادت تنتهي.
يتحدد بزمن ,بل �شملت م�شاريعه �أغلب الم�ساحة الجغرافية للعالم الإ�سالمي .فقد
ر�ســـــالة و�شــــــهادة
عمل ال�شهيد ال�شيرازي  vل�سد الفراغ الذي يعي�شه� ،آنذاك ،لبنان من ناحية
لقد و�ضـع المفكر الإ�سالمي الكبير وال�شهيد ال�سعيد ال�سيد ح�سن ال�شيرازي
التثقيف والتبليغ الإ�سالمي ,ف�أ�س�س مدر�سة الإمام المهدي  fالدينية ,وهي النواة
الأولى لت�أ�سي�س حوزة علمية في لبنان .وقد حر�ص ال�شهيد ال�شيرازي على �إبعادها عن و�أمثاله قطار العبقرية على ال�سكة فكانت حياته التي لم ت�ستكمل الـ  5عقود مباركة
االنجرار وراء هذه النظرية �أو تلك ,ف�ض ّمت هذه الحوزة �إ�ضافة �إلى الطلبة اللبنانيين بعملها وعطائها ,وكان رائد ًا مبادر ًا الى تحمل الم�س�ؤولية �س ّباق ًا ومجدد ًا م�صلح ًا
طلبة من بلدان �إ�سالمية عديدة ,وفدوا من �أفريقيا ومن بلدان �أخرى ،وقد �أ�ضحت عالم ًا معلم ًا مربي ًا وذا �شخ�صية طموحة متعددة الأبعاد ,تفكر,وتت�شاور ,وتخطط,
هذه الحوزة م�صدر ًا هام ًا للمبلغين الذين انت�شروا في البالد غير الإ�سالمية لن�شر وتكتب ,وتتحاور ,وتعي�ش �سفر ًا دائم ًا بحقيبة واحدة هي حقيبة الق�ضية تنقيب ًا
العقيدة هناك ,وقد وا�صلت الحوزة م�سيرتها رغم الحرب الأهلية التي ع�صفت عن الوالدة الجديدة للأمة ,ومن رحم الأ�صالة الم�ستقاة من نهج الر�سول الأكرم
بلبنان ,حيث توزع الطلبة على حوزات النجف وقم والكويت ,ثم عادوا بعد هدوء  nو�أهل بيته الطاهرين  bيق�ضي فترة غير ق�صيرة من حياته في ال�سجون
الحرب لموا�صلة الدرا�سة فيها .كما �أ�س�س ال�شهيد ال�شيرازي م�شاريع �أخرى في والمعتقالت ,ويتعر�ض لأب�شع �أنواع التعذيب النف�سي والج�سدي فيهاجر ،وحين
لبنان كم�ؤ�س�سة (دار ال�صادق) للطباعة والن�شر ،ومكتب جماعة العلماء ,وعدد من يفكر في ت�أ�سي�س الحوزة العلمية الزينبية في ال�شام يلتم�س من اهلل العون ,وينطلق
الن�شرات والدوريات كمجلة (الإيمان) .ولم يكن ال�سيد ال�شهيد بعيد ًا عن القارة للت�شرف بزيارة العقيلة الحوراء زينب  ,hفيتو�سل ويتو�سل لإنجاز الر�سالة ,ويجد,
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نفحات خبرية
ويجتهد دون كلل �أو ملل حتى تحقيق ما كان ي�صفه البع�ض وقتئذ بالحلم تارة والخيال
تارة �أخرى ،وال يختار لهذا ال�صرح العلمي ال�شامخ ا�سم ًا �سوى ا�سم هذه البطلة
العظيمة .h
طريق  ..ال ينتهي بالجنة
في يوم الجمعة 1400/6/16هـ  ،وفي ال�ساعة ال�ساد�سة ع�صرا غادر �آية اهلل
ال�سيد ح�سن ال�شيرازي  vمحل �إقامته متوجه ًا نحو برج البراجنة ليجتمع مع هيئة
العلماء التي ير�أ�سها ،لال�شتراك في مجل�س الفاتحة ,ولدى و�صول ال�سيارة التي كان
ي�ستقلها �إلى محلة الرملة البي�ضاء ،حيث مقر �سفارة نظام الطاغية المقبور  ،ظهرت

�سيارتان تابعتان لل�سفارة المذكورة ,فج�أة �أطلق من فيهما النار عليه ,ف�أ�صيب في
ر�أ�سه ال�شريف من الزجاج الخلفي �إ�صابة قاتلة� ،أدت �إلى ا�ست�شهاده وفيما بعد
تبين �أنه  vقد �أ�صيب بطلقات عديدة في ر�أ�سه من ر�شا�شات ذات عيار واحد...
العديد من الطلقات من عدد من الر�شا�شات!! كلها لن�سف فكر �إن�سان ،وج�سد �إن�سان،
و�إن�سانية �إن�سان ،فهكذا ي�صنع الباطل مع �أهل الحرية والعلم والإ�صالح والتغيير,
وهكذا تكون نهاية العظماء ...نهاية تبد�أ ب�إ�شراقة فوز وانت�صار و�أمل ..وال تنتهي
بجنة عر�ضها ال�سموات والأر�ض �أعدت للمتقين ...فـ(ر�ضوان اهلل �أكبر).

الحوزة العلمية في �سوريا ت�ؤبن م�ؤ�س�سها في ذكرى ا�ست�شهاده

جانب من الح�ضور

حجة الإ�سالم والم�سلمین ال�شيخ جعفر الهادي

بح�ضور من العلماء والف�ضالء وممثلي مكاتب مراجع الدين ،وجمع من الم�ؤمنين من جن�سيات �شتى في ح�سينية الحوزة العلمية الزينبية الواقعة بالقرب من ال�ضريح
الزينبي المقد�س �أقيم حفل �إيماني وت�أبيني احتفى بم�ؤ�س�س الحوزة العلمية في ذكرى ا�ست�شهاده الحادية والثالثين ،افتتح الحفل الت�أبيني بكلمة لمقدم الحفل حجة الإ�سالم
ال�سيد عبد الر�سول المو�سوي �أ�شار فيها الى محطات فكرية وجهادية لل�شهيد ال�شيرازي  vا�ستهل الحفل الت�أبيني ب�آيات من الذكر الحكيم ،ثم كلمة لحجة الإ�سالم والم�سلمین
ال�شيخ جعفر الهادي و�شارك �شاعر �أهل البيت  bالأ�ستاذ مهدي جناح الكاظمي الذي �أ�شار الى �أنه لم يعا�صر ال�شهيد ال�شيرازي  vعن قرب لكنه ا�ستدل ب�آثاره عن م�آثره،
و�ألقى الناطق الر�سمي با�سم طائفة الموحدين الدروز في �سوريا ف�ضيلة العالمة كميل ن�صر كلمة تناول فيها مواقف �صاحب الذكرى  ،vواختتم الحفل الت�أبيني بمجل�س عزاء
ح�سيني لف�ضيلة ال�شيخ محمد جمعة المهاجر.

�إحياء ذكرى ال�شهيد ال�شيرازي بقم المقد�سة
�أقامت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم  nالثقافية مجل�س ًا ت�أبيني ًا في مق ّرها بمدينة تعاليم وثقافة �أهل البيت الأطهار .b
قم المقد�سة ،ح�ضر المجل�س ال�سادة الكرام �أنجال المرجع ال�شيرازي  ،Kو�أنجال
المرجع ال�شيرازي الراحل �أعلى اهلل درجاته ،وال�سادة والف�ضالء الكرام من مكتب
�سماحة المرجع ال�شيرازي ،والعلماء وف�ضالء وطالب الحوزة العلمية ،و�ضيوف من
العراق والخليج ،وجمع من الم�ؤمنين والمح ّبين لآل الر�سول الأطهار .b
بد�أ المجل�س بتالوة ّ
معطرة من �آي الذكر الحكيم.بعدها �ألقى حجة الإ�سالم
والم�سلمین ال�شيخ ر�سولي الأراكي كلمة ا�ستهلها بالآية ال�شريفة التاليةَ « :و َمنْ ُي ِط ِع
ول َف�أُول ِئ َك َم َع ا َّلذِ ينَ �أَ ْن َع َم هَّ ُ
هَّ َ
الل َوال َّر ُ�س َ
ال�صدِّ يقِينَ َو ُّ
ال�ش َهدا ِء
الل َع َل ْيهِ ْم ِمنَ ال َّن ِب ِّيينَ َو ِّ
َوال�صَّ ا ِل ِحينَ َو َح ُ�سنَ �أُول ِئ َك َر ِفيق ًا» ،وقال :لقد كان ال�شهيد ال�شيرازي قدّ�س �س ّره
ال�شريف م�صداق ًا للآية ال�شريفة ،حيث امتثل لطاعة اهلل تعالى وطاعة الر�سول
الأعظم و�آله الطاهرين  bبنذر حياته للدفاع عن مبادئ الإ�سالم العظيم ،وعن
م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم  - nقم المقد�سة
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المفكّر الإ�سالمي �سماحة �آیة اهلل ال�شهید ال� ّسید ح�سن الح�سیني ال�شیرازي v
بجوار المرقد الطاهر لل�سیدة زینب الكّبری  hفي دم�شق قبل ا�ست�شهاده
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�أحيوا �أمرنا

حجة الإ�سالم والم�سلمین ال�شيخ الأميري:

ت�أ�س�ست مدر�سة ال�شيخ المفيد eبتوجيه ومباركة من قبل
الح�سيني ال�شيرازي K
�سماحة المرجع الديني الكبير �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق ُ

ن�ش�أ وترعرع في مدينة الإمام الح�سين  jالتي هاجر عنها ليبد�أ
الجد
م�شواره في الحوزات الدينية ،وليعود �إليها بعد �سنوات من
ِ
والإجتهاد �أ�ستاذ ًا بارع ًا وخطيب ًا مفوه ًا �إنه حجةالإ�سالم و الم�سلمین
ال�شيخ ح�سين الأميري �ضيف مجلة النفحات.

تَعتب ُر المدار�س الدينية في مدينة كربالء المقد�سة ُ
ومنذ عدة قرون مراكز
لن�شر العلوم والمعارف الإ�سالمية عامة وتعاليم �أهل البيت  bالر�سالية
وعطائهم ال َثر على وجه الخ�صو�ص حيث تخرجت منها ُنخبة طيبة من العلماء
والخطباء وال�شخ�صيات القيادية البارزة التي �أثرت على الحركة الإ�سالمية
بجهادهم وقلمهم وتراثهم الفكري الر�صين الذي رفد الأمة بالثقافة الإ�سالمية
الأ�صيلة.
لكنها في الوقت ذاته تعر�ضت لهجمات �شر�سة من قبل �أعداء الحقيقة
فحوربت وهُ دمت و ُقتل روادها وم�ؤ�س�سيها �أبان الأنظمة الطاغية،
والنهج القويم ُ
ُمار�س دورها الطبيعي في
�أما اليوم فقد بد�أت با�ستعادة عافيتها وعادت وبقوة لت َ
توعية الأمة ون�شر الثقافة المتزنة وتتولى �صدارة الحا�ضر ب� ِألق الما�ضي التَليد.
ومن تلك المدار�س التي اتخذت من �أ�سم احد �أبرز �أعالم التَ�شيع ال�شيخ
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المفيد (طيب اهلل ثراه) ُعنوان ًا لها في اال�سم والم�ضمون والتي �أطلت على
المدار�س الدينية في �شهر �شعبان المعظم �سنة  1430للهجرة بتوجيه ومباركة
من قبل �سماحة المرجع الديني الكبير �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي .K

ترجمة ال�ضيف
ولدت في مدينة كربالء المقد�سة وترعرعت فيها وبعد خروجي من العراق وفي
بداية ال�ساد�سة ع�شر من عمري دخلت الحوزة العلمية ،وقد وفقني اهلل تعالى لإتمام

�أحيوا �أمرنا

ال�شيخ الأميري �أثناء التدري�س

درا�سة المقدمات ودرو�س ال�سطوح بما في ذلك ال�سطوح العليا وبعد �إنتهائي من ذلك
ح�ضرت درو�س بحث الخارج.
ما هي ن�شاطاتكم وبرامجكم ؟
�أني م�ضاف ًا �إلى درا�ستي الحوزوية �أركز عل جانب التدري�س وقد تفرغت لذلك
ب�شكل وا�سع في بالد ال�شام بجوار عقيلة الها�شميين الحوراء زينب � hسواء في
المدار�س الحوزوية �أو الكليات الدينية.
وبعد رجوعي �إلى مدينة كربالء المقد�سة حيث م�سقط ر�أ�سي ومن يومها و�أنا
م�شغول في تدري�س علوم �أهل البيت .b
علي هو �أن وفقني الرتقاء المنبر الح�سيني ال �سيما في �شهري
ومن نعم اهلل تعالی ّ
محرم الحرام و�صفر الخير وكذلك �شهر رم�ضان المبارك .
وقد وفقني اهلل تعالى لكتابة بع�ض الكتب في مختلف المجاالت الدينية حيث
منها حوزوية ومنها �أخالقية ومنها �إجتماعية �أ�س�أل اهلل تعالى �أن يوفقني لتنقيحها
وطباعتها ومما منّ اهلل به علي هو �أن �أرعى بع�ض الخدمات الح�سينية واالجتماعية
ب�شكل ي�سير حيث الوقوف �إلى جانب المواكب والح�سينيات والهيئات ورعاية بع�ض
الأيتام والمحتاجين عبر بع�ض ال�سبل حيث منها م�ؤ�س�سة اللواء الأعظم .f
متى وكيف تم ت�أ�سي�س مدر�سة ال�شيخ المفيد ؟
لقد تم ت�أ�سي�س مدر�سة ال�شيخ المفيد  vفي عام 1430هـ وذلك ب�إ�شارة وتوجيه من
�سماحة المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي  Kحيث يرى
�صورة من مباركية �سماحة المرجع ال�شيرازي دام ظله

الطالب ي�ستمعون �إلى الدر�س

�سماحته �أهمية و�ضرورة االهتمام بالمدار�س الدينية تقوية للحوزات التابعة لآل البيت
 bحيث �أنها تن�شر علومهم وتر�شد الأمة �إليهم وذلك حياة الأمة ونجاتها من المهالك
تكمن في الرجوع �إلى منهج �آل البيت .b
و�أما ت�سميتها ب�إ�سم ال�شيخ المفيد  vحيث �أن لما له من المكانة والمنزلة لدى
�أتباع �آل البيت  bفهو �إ�ضافة �إلى ات�صاله المبا�شر بالإمام الحجة  fكان من �أوائل
المرجعيات الدينية لل�شيعة.
ن�س�أل اهلل تعالى �أن يوفقنا لل�سير ب�سيرته و�سيرة المخل�صين من علماء �أتباع
�أهل البيت .b
ما هي �أق�سامها؟
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�أحيوا �أمرنا
و�أما �أق�سامها فهي :
 .1المكتبة ال�صوتية
وهي مكتبة ت�ضم الكا�سيتات والأقرا�ص الليزرية الحاوية للدرو�س الحوزوية
والمناهج الحوزوية التكميلية والمحا�ضرات الدينية وما يحتاج �إليه طلبة العلوم
الدينية حيث توفر ذلك للطالب ب�أ�سعار رمزية ،وهكذا تتولى ت�سجيل بع�ض الدرو�س
التي يحتاج �إليها طلبة العلوم الدينية.
 .2لجنة الإفتاء
وهكذا مما يدار في مدر�سة ال�شيخ المفيد  vهو لجنة الإفتاء التابعة ل�سماحة
المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي  Kوهي لجنة
ت�ضم بع�ض طلبة العلوم الدينية وب�إ�شرافنا وهي تتولى الإجابة على اال�ستفتاءات
الإنترنيتية واال�ستفتاءات الخطية طبقا لمباني �سماحة المرجع ال�شيرازي  Kفي
الفقه والأ�صول.
ومن �ضمن �أعمال اللجنة اتخاذ �أولياء للق�صر الذين ال ولي لهم وهكذا جعل
متولين للموقوفات التي ال متولي لها وغير ذلك من �أمور الح�سبة.
ما هي الدرو�س التي تدر�سونها فيها؟
الدرو�س التي يتم تدري�سها في المدر�سة هي �ضمن ع�شرة مراحل حيثُ �أنها
تحتوي على المقدمات الحوزوية ثم ال�سطوح الدنيا ومن بعدها ال�سطوح الو�سطى ثم
ال�سطوح العليا ومن بعد ذلك يكون قد و�صل الطالب �إلى بحث الخارج.
وكما �أ�سلفت الدرو�س في �ضمن مراحل ع�شرة حيثُ �إن الطالب ال يتمكن من
ح�ضور درو�س المرحلة الثانية �إال بعد �إتمام درا�سة مواد المرحلة الأولى واالمتحانات

المكتبةال�صوتية

�أجوبة الإ�ستفتاء عبر الإنترنت

لجنة الإ�ستفتاء التابعة ل�سماحة المرجع ال�شیرازی K

فيها� .إ�ضافة �إلى ذلك يوجد في المدر�سة درو�س ال�سطح الحر حيث يح�ضر فيها
�أ�ساتذة وطالب من مدار�س �أخرى للدرا�سة والمباحثة.
علم ًا باني �أتولى جانب ًا من هذه الدرو�س حيث ادر�س كتاب اللمعة الدم�شقية
وكتاب تجريد االعتقاد و�أ�صول الفقه للمظفر وكتاب المكا�سب باب الخيارات.
ما هو النظام الدرا�سي المتبع في مدر�سة ال�شيخ المفيد؟
�إن النظام المتبع في المدر�سة هو �أ�شبه مايكون بالنظام الأكاديمي حيثُ �أن
الطالب يحظر درو�س المرحلة الأولى ويمتحن امتحانات �شهرية ثم ف�صلية ثم
االمتحان النهائي ,ومما ت�شترطه المدر�سة على الطالب الذي ُيريد االنت�ساب �إليها هو
�أن يتراوح عمره ما بين الخام�سة ع�شر �إلى الخام�سة والع�شرین وان تكون عنده �شهادة
المتو�سطة وفيما لو تجاوز عمره الخم�سة والع�شرين فيمكنه االنت�ساب �إلى الحوزة
�إذا كانت عنده �شهادة الثانوية العامة فما فوق �شريطة �أن �إال يتجاوز عمره الثالثين
عام ًا ومما تحر�ص عليه المدر�سة هو ات�صاف طالبها بالأخالق الطيبة وال�سيرة
الح�سنه ومما تلزم به الطالب غير المعممين هو ارتداء الثوب العربي و(الد�شدا�شة)
و(العرقجين).
كم عدد الأ�ساتذة الذين يدر�سون في المدر�سة وكم عدد الطلبة؟
عدد طالب درو�س المراحل وطالب الدر�س الحر يتراوح بين الثمانين �إلى
الت�سعين طالب ًا وفيها من الأ�ساتذة حدود الخم�سة ع�شر �أ�ستاذا علم ًا ب�أن المدر�سة
فيها درو�س في الفترة ال�صباحية ودرو�س في الفترة الم�سائية.

حجة الإ�سالم ال�شيخ �صفاء الخطيب �أثناء التدري�س
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�أحيوا �أمرنا
الح�سيني حجة الإ�سالم و الم�سلمین ال�شيخ �ضياء الزبيدي ودر�س علوم القر�آن لف�ضيلة
ما هي المناهج التي تركز عليها المدر�سة؟
ومما تركز عليه مدر�سة ال�شيخ المفيد  vهو االهتمام بالمناهج الحوزوية ال�شيخ علي الفدائي ودر�س علم الرجال لحجة الإ�سالم ال�شيخ �أحمد ال�صافي ودر�س
التكميلية وهي المواد الحوزوية التي ال تركز عليها بع�ض المدار�س ب�شكل �أ�سا�سي علم الدراية لآية اهلل ال�شيخ عبد الكريم الحائري.
كعلم الرجال والدراية والخطابة وعلوم القر�آن ففيها در�س الخطابة العملية للخطيب

ال�شيخ الأميري �أثناء التدري�س

ح�ضور الطالب في الدر�س

الطالب ي�ستمعون �إلى الدر�س

�إجراء الإمتحانات

حجةالإ�سالم والم�سلمین ال�شيخ الأميري �أثناء التدري�س
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ظالمات ال�شيعة

�سل�سلة ظالمات ال�شيعة4

ظالمة الإمام �أمير الم�ؤمنين �سالم اهلل عليه في التاريخ والروايات
حجة الإ�سالم ال�شيخ جا�سم الحائري
ذكرنا في البحث ال�سابق �أ�سباب ظلم القوم لأميرالم�ؤمنين ،gوقد حان الوقت
�أن ن�شير �إلى بع�ض ال�شواهد الروائية والتاريخية على ظالمة الإمام علي.g
الر�سول nين�ص على الظالمة
ي�ستفاد من كثير من الأخبار ال�شريفة �أنّ ر�سول اهلل nكان قد �أخبر الإمام
علي gبما �سيالقيه من الأمة بعده ،فبين الفترة والأخرى كان ر�سول اهلل nيذكر
للإمام علي gما �سيواجهه من بعده ويو�صيه بال�صبر على الظالمة حفظ ًا لبي�ضة
الإ�سالم و�صيانة للعقيدة الغراء التي قدم النبي nمن �أجلها الغالي والنفي�س.
عن �أبي ليلى  :قال ر�سول اهلل nلعلي :gاتق ال�ضغائن التي لك في �صدور
من ال يظهرها �إال بعد موتي� ،أولئك يلعنهم اهلل  ،ويلعنهم الالعنون .ثم بكى،n
فقيل:مم بكا�ؤك يا ر�سول اهلل ؟
فقال� :أخبرني جبرئيل� gأنهم يظلمونه ،ويمنعونه حقه ،ويقاتلونه ،ويقتلون
ولده ،ويظلمونهم بعده.
و�أخبرني جبرئيل عن اهلل عز وجل �أن ذلك الظلم يزول �إذا قام قائمهم ،وعلت
كلمتهم ،واجتمعت الأمة على محبتهم ،وكان ال�شاني لهم قليال ،والكاره لهم ذليال،
وكثر المادح لهم ،وذلك حين تغير البالد ،و�ضعف العباد ،والي�أ�س من الفرج ،فعند
ذلك يظهر القائم فيهم(.)1
وقال:nيا علي� ،أنت المظلوم من بعدي ،فويل لمن ظلمك واعتدى عليك،وطوبى
لمن تبعك ولم يختر عليك .يا علي� ،أنت المقاتل بعدي ،فويل لمن قاتلك ،وطوبى لمن
قاتل معك(.)2
�أميرالم�ؤمنين gيذكر ظالمته
ذكر �أمير الم�ؤمنين gظالمته في مواطن عديدة ،كان يبث فيها �أ�شجانه
وي�ستعر�ض ظلم القوم له بل ّ
ويتظلم في بع�ض الأحيان ،ومن ذلك:
قال :gما زلت مظلوم ًا منذ قب�ض اهلل ر�سوله حتى يوم النا�س هذا(.)3
وذات مرة �سمع �صارخا ينادي � :أنا مظلوم ،فقال :هلم فلن�صرخ معا ،ف�إني ما
زلت مظلوم ًا(.)4
وقال:gما زلت م�ست�أثرا علي ،مدفوعا عما �أ�ستحقه و�أ�ستوجبه(.)5
وقال :gلقد ظلمت عدد الحجر والمدر(.)6
نق�سم تظلم �أميرالم�ؤمنين�gإلى �أق�سام وهي:
ويمكن �أن ّ
 تظ ّلمه من ت�آزر الأمة عليه :حيث �شكى مولى الموحدين ت�آمر الأمة وت�آزرها
عليه بعد ر�سول اهللnوغ�صبها حقّه ،ومن ذلك قوله :gفنظرت ف�إذا لي�س لي
معين �إال �أهل بيتي ف�ضننت بهم عن الموت ،و�أغ�ضيت على القذى ،و�شربت على
ال�شجى ،و�صبرت على �أخذ الكظم وعلي �أمر من طعم العلقم(.)7
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وقال :gكنت في �أيام ر�سول اهللnكجزء من ر�سول اهللnينظر �إلي كما
ينظر �إلى الكواكب في �أفق ال�سماء ،ثم غ�ض الدهر مني ،فقرن بي فالن وفالن ،ثم قرنت
بخم�سة �أمثلهم عثمان ،فقلت  :وا ذفراه ! ثم لم ير�ض الدهر لي بذلك ،حتى �أرذلني،
فجعلني نظيرا البن هند وابن النابغة ! لقد ا�ستنت الف�صال حتى القرعى(.)8
 تظ ّلمه من قري�ش :في �أكثر من مو�ضع �أ�شار �أميرالم�ؤمنين� gإلى ظلم قري�ش
�إ ّياه وتجاوزهم عليه ،ومن ذلك قوله :gاللهم فاجز قري�شا عني الجوازي فقد قطعت
رحمي ،وتظاهرت علي ،ودفعتني عن حقي ،و�سلبتني �سلطان ابن �أمي ،و�سلمت ذلك
�إلى من لي�س مثلي في قرابتي من الر�سول ،و�سابقتي في الإ�سالم �إال �أن يدعي مدع ما
ال �أعرفه ،وال �أظن اهلل يعرفه ،والحمد هلل على كل حال(.)9
وقال:gكل حقد حقدته قري�ش على ر�سول اهلل�nأظهرته في و�ستظهره في
ولدي من بعدي  ،مالي ولقري�ش ! �إنما وترتهم ب�أمر اهلل و�أمر ر�سوله � ،أفهذا جزاء من
�أطاع اهلل ور�سوله �إن كانوا م�سلمين(.)10
 تظلمه من ع�صيان الرعية له :وقد عانىgمن رعيته التي ع�صت �أمره
وخالفت ر�أيه في موا�ضع عديدة نقت�صر على ذكر واحد منها وهو:
قوله  gفي ذم العا�صين من �أ�صحابه � :أحمد اهلل على ما ق�ضى من �أمر  ،وقدر
من فعل  ،وعلى ابتالئي بكم �أيتها الفرقة التي �إذا �أمرت لم تطع  ،و�إذا دعوت لم تجب،
�إن �أمهلتم خ�ضتم  ،و�إن حوربتم خرتم  ،و�إن اجتمع النا�س على �إمام طعنتم  ،و�إن �أجئتم
�إلى م�شاقة نك�صتم،ال �أبا لغيركم ! ما تنتظرون بن�صركم والجهاد على حقكم ؟
الموت �أو الذل لكم ؟
فواهلل لئن جاء يومي  -ولي�أتيني  -ليفرقن بيني وبينكم و�أنا ل�صحبتكم قال ،
وبكم غير كثير.
هلل �أنتم ! �أما دين يجمعكم ! وال حمية ت�شحذكم !
�أو لي�س عجبا �أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على غير معونة وال عطاء ،
و�أنا �أدعوكم  -و�أنتم تريكة الإ�سالم  ،وبقية النا�س � -إلى المعونة �أو طائفة من العطاء
 ،فتفرقون عني وتختلفون علي ؟ !
�إنه ال يخرج �إليكم من �أمري ر�ضى فتر�ضونه  ،وال �سخط فتجتمعون عليه  ،و�إن
�أحب ما �أنا الق �إلي الموت ! قد دار�ستكم الكتاب  ،وفاتحتكم الحجاج  ،وعرفتكم ما
�أنكرتم  ،و�سوغتكم ما مججتم  ،لو كان الأعمى يلحظ � ،أو النائم ي�ستيقظ ! و�أقرب
بقوم  -من الجهل باهلل  -قائدهم معاوية ! وم�ؤدبهم ابن النابغة(.)11
�أمير الم�ؤمنينّ g
يترقب ال�شهادة
وقد بلغ به الأمر من الظالمة �أنه كان يتر ّقب ال�شهادة ،و�إلى ذلك ي�شير ابن كثير
في البداية والنهاية قائ ًال : :كان �أميرالم�ؤمنين قد تنغّ�صت عليه الأمور ،وا�ضطرب
عليه جي�شه  ،وخالفه �أهل العراق  ،ونكلوا عن القيام معه  ،وا�ستفحل �أمر �أهل ال�شام ،

ظالمات ال�شيعة
و�صالوا وجالوا يمين ًا و�شما ًال ،زاعمين �أن الإمرة لمعاوية بمقت�ضى حكم الحكمين في
خلعهما علي ًا وتولية عمرو بن العا�ص معاوية عند خلو الإمرة عن �أحد  ،وقد كان �أهل
ال�شام بعد التحكيم ي�سمون معاوية الأمير ،وكلما ازداد �أهل ال�شام قوة �ضعف ج�أ�ش
�أهل العراق  ،هذا و�أميرهم علي بن �أبي طالب خير �أهل الأر�ض في ذلك الزمان ،
�أعبدهم و�أزهدهم  ،و�أعلمهم و�أخ�شاهم هلل عز وجل  ،ومع هذا كله خذلوه وتخ ّلوا
عنه ،حتى كره الحياة وتم ّنى الموت  ،وذلك لكثرة الفتن وظهور المحن  ،فكان يكثر �أن
يقول :ما يحب�س �أ�شقاها ؟
�أي ما ينتظر ؟ما له ال يقتل ؟
ثم يقول  :واهلل لتخ�ضبن هذه  -وي�شير �إلى لحيته  -من هذه  -وي�شير �إلى
هامته(.)12
ظالمة �أميرالم�ؤمنين gعلى ل�سان الأئمةb
تذكر واحد ًا منها وهو:
ما ورد عن �أبان بن �أبي عيا�ش  :قال لي �أبو جعفر الباقر :gما لقينا �أهل البيت
من ظلم قري�ش وتظاهرهم علينا وقتلهم �إيانا وما لقيت �شيعتنا ومحبونا من النا�س � ،إن
ر�سول اهللnقب�ض وقد قام بحقنا و�أمر بطاعتنا وفر�ض واليتنا ومودتنا  ،و�أخبرهم ب�أنا
�أولى بهم من �أنف�سهم  ،و�أمر �أن يبلغ ال�شاهد الغائب فتظاهروا على عليgواحتج عليهم
بما قال ر�سول اهللnفيه وما �سمعت العامة  ،فقالوا � :صدقت قد قال ر�سول اهللn
ولكن قد ن�سخه  ،فقال � :إنا �أهل بيت �أكرمنا اهلل عز وجل وا�صطفانا ولم ير�ض لنا بالدنيا
 ،و�إن اهلل ال يجمع لنا النبوة والخالفة  ،ف�شهد له بذلك �أربعة نفر  :عمر و�أبو عبيدة ومعاذ
بن جبل و�سالم مولى �أبي حذيفة  ،ف�شبهوا على العامة و�صدقوهم وردوهم على �أدبارهم
و�أخرجوها من معدنها حيث جعلها اهلل  ،واحتجوا على الأن�صار بحقنا(.)13
ظالمة �أميرالم�ؤمنينgفي عهد النبيn
لم نعثر خالل بحثنا على مورد ظلم فيه �أميرالم�ؤمنينgبمح�ضر النبيnمن
غير �أن يدفع ر�سول اهللnعنه الظالمة،بل كل ما وجدناه �أن بع�ض الم�سلمين حاول
التعري�ض بالإمام عليgوالنيل منه �أمام ر�سول اهللnفجابههم ر�سول اهللn
ب�شدة ونهاهم عن التعر�ض له.
يقول عمران بن ح�صين � :شكوا علي ًا عند النبي ،nف�أقبل ر�سول اهلل�nإليهم
وقد تغير وجهه من الغ�ضب فقال  :دعوا علي ًا دعو ًا علي ًا دعوا علي ًا � ،إنّ علي ًا م ّني و�أنا
منه وهو ولي كل م�ؤمن بعدي(.)14
وقال ر�سول اهللnلبريدة  :ال تقع في علي ف�إنه م ّني و�أنا منه وهو وليكم
بعدي(.)15
وقد �صرح �أميرالم�ؤمنينgفي موا�ضع عديدة �أنه ظلم من بعد ر�سول اهلل،n
ومن ذلك قوله :gما زلت مظلوم ًا منذ قب�ض اهلل ر�سوله حتى يوم النا�س هذا(.)16
وقال:gكل حقد حقدته قري�ش على ر�سول اهلل�nأظهرته في و�ستظهره في
ولدي من بعدي  ،مالي ولقري�ش ! �إنما وترتهم ب�أمر اهلل و�أمر ر�سوله � ،أفهذا جزاء من
�أطاع اهلل ور�سوله �إن كانوا م�سلمين(.)17
وهنا قد يت�سائل البع�ض ويقول� :إذن ما معنى قول �أميرالم�ؤمنين :gما زلت
مظلوم ًا منذ ولدتني �أمي ،ف�إنّ م�ؤدى حديثهgي�شير �أنّ ظالمته كانت حتى في عهد
ر�سول اهللn؟
وفي جوابه نقول:ظالمة �أميرالم�ؤمنينgفي عهد النبيnكانت لي�ست
بمح�ضرهnبل في موارد كان فيها ر�سول اهلل nغير حا�ضر �أو كان حا�ضر ًا ولكنه

الي�ستطيع الدفاع عنه ،ومن ذلك جوابه البن الكواء عندما ت�سائل منه قائ ًال � :أين كنت
حيث ذكر اهلل تعالى نبيه و�أبا بكر،فقال  :ثاني اثنين �إذ هما في الغار �إذ يقول ل�صاحبه
ال تحزن �إن اهلل معنا ؟
فقال �أمير الم�ؤمنين :gويلك يا ابن الكواء كنت على فرا�ش ر�سول اهلل ،nوقد
طرح علي ريطته،ف�أقبلت قري�ش مع كل رجل منهم هراوة فيها �شوكها  ،فلم يب�صروا
ر�سول اهلل حيث خرج  ،ف�أقبلوا علي ي�ضربونني بما في �أيديهم حتى تنفّط ج�سدي و�صار
مثل البي�ض  ،ثم انطلقوا بي يريدون قتلي  ،فقال بع�ضهم  :ال تقتلوه الليلة ولكن �أخروه
واطلبوا محمد ًا  ،قال  :ف�أوثقوني بالحديد وجعلوني في بيت وا�ستوثقوا م ّني  ،ومن الباب
بقفل فبينا �أنا كذلك �إذ �سمعت �صوت ًا من جانب البيت يقول  :يا علي ف�سكن الوجع الذي
كنت �أجده  ،وذهب الورم الذي كان في ج�سدي  ،ثم �سمعت �صوتا �آخر يقول  :يا علي
ف�إذا الحديد الذي في رجلي قد تقطع  ،ثم �سمعت �صوت ًا �آخر يقول  :يا علي  ،ف�إذا الباب
قد ت�ساقط ما عليه  ،وفتح فقمت وخرجت  ،وقد كانوا جاءوا بعجوز كمهاء ال تب�صر وال
تنام تحر�س الباب فخرجت عليها ف�إذا هي ال تعقل من النوم(.)18
نعم هناك مورد ظلم فيه �أميرالم�ؤمنينgبمح�ضر ر�سول اهللnعند وفاته
حيث حال القوم دون كتابة ر�سول اهللnبالخالفة للإمام عليgولكن لم يكن
النبي� nآنذاك قادر ًا على دفعهم وردّهم حيث كان م�شغو ًال بنف�سه ،فما كان منه �إال
�أن طردهم من مجل�سه.
فعن ابن عبا�س � ،أن ر�سول اهللnقال في مر�ض موته  :ائتوني بدواة وبيا�ض
لأكتب لكم كتاب ًا ال ت�ض ّلون به من بعدي  ،فقال عمر � :إن الرجل ليهجر  ،ح�سبنا كتاب
اهلل ! وكثر اللغط فقال ر�سول اهلل :nاخرجوا ع ّني ال ينبغي التنازع لدي،فقال ابن
عبا�س  :الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب ر�سول اهلل)19(.n
وحقيقة �إن �أ�صل الظالمة كانت من هنا ،وما �أخط�أ حبر الأمة ابن عبا�س في
كالمه حيث ع ّبر عنها بالرزية كل الرزية ،وماجرى على مولى الموحدين بعد ر�سول
اهلل nمن ظالمات من�ش�أها من هذه الرزية ،لذا يحق لنا القول� :إنّ الإمام عليg
ظلم في عهد ر�سول اهللnولكن ال لتق�صير منهnبل لت�آمر القوم عليه وانقالبهم
على �أعقابهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1المناقب للخوارزمي �ص.62
()2ب�شارة الم�صطفى �ص.33
()3نهج البالغة ج� 1ص 41كالمه لما �أ�شير عليه ب�أن ال يتبع طلحة والزبير.
(�)4شرح النهج للمعتزلي ج� 9ص.307
(�)5شرح النهج للمعتزلي ج� 1ص.307
(�)6شرح النهج للمعتزلي ج� 10ص.286
()7نهج البالغة ج� 1ص 67خطبة له في الحث على الجهاد وذم القاعدين.
(�)8شرح النهج للمعتزلي ج� 20ص 326ب الحكم المن�سوبة �إلى �أميرالم�ؤمنين.g
()9نهج ال�سعادة ج� 5ص 303كتاب له �إلى �أخيه عقيل بن اغارة ال�ضحاك.
(�)10شرح النهج للمعتزلي ج� 20ص 328الخطب المن�سوبة لأميرالم�ؤمنين.g
()11نهج البالغة ج� 2ص 101خطبة له في ذم �أ�صحابه وتحري�ضهم.
()12البداية والنهاية ج� 7ص.358
()13كتاب �سليم بن قي�س �ص.186
()14البداية والنهاية ج� 7ص.381
()15البداية النهاية ج� 7ص.380
()16نهج البالغة ج� 1ص 41كالمه لما �أ�شير عليه ب�أن ال يتبع طلحة والزبير.
(�)17شرح النهج للمعتزلي ج� 20ص 328الخطب المن�سوبة لأميرالم�ؤمنين.g
()18خ�صائ�ص الأئمة �ص.43
(� )19صحيح م�سلم ،ج 1257 ،3ـ .1258
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بحوث فقهية �إ�ستداللية

بحوث فقهية �إ�ستداللية

الحلقة الواحدة والع�شرون من تقريرات البحوث الفقهية الإ�ستداللية ل�سماحة المرجع
ال�شيرازي  Kالمتعلقة بكتاب الخم�س ,تقدمها مجلة النفحات لطالب العلم والتحقيق

الإغارة وخم�س غنائمها
تتمة للبحث ال�سابق
هناك تتمة للبحث ال�سابق لم يتعر�ض لها �صاحب العروة ،و انما
تع ّر�ض لها �صاحب الجواهر ال�شيخ محمد ح�سن ،و �صاحب النخبة
الحاج الكلبا�سي ،و غيرهما من الأعالم .والحاج الكلبا�سي كان
معا�صر ًا ل�صاحب الجواهر ،و«النخبة» ر�سالته العملية وقد ع ّلق عليها
االعاظم مثل ال�شيخ االن�صاري ،والمجدّد الميرزا ال�شيرازي الكبير
وجماعة �آخرين ،والتتمة هي كثيرة االبتالء ،ومح ّل حاجة الكثيرين،
وت�أتي في م�سائل ُاخر غيرما نحن فيه اي�ض ًا ،يعني :انها لي�ست
مخت�صة بالم�س�ألة الما�ضية ،التي بحثناها في الحلقة ال�سابقة :من
الإغارة على الكفار الحربيين وملحقات االغارة مثل الم�أخوذ منهم
�سرقة �أو غيلة ،حيث اخترنا فيها قول �صاحب العروة ،والجماعة
الذين �سكتوا على قوله ولم يع ّلقوا عليه ،و هو :وجوب خم�س الغنيمة
فيها بالمعنى االخ�ص ،بل ت�شمل م�سائل ُاخر غيرها ،مثل :الغو�ص
والمعدن و الكنز ،والم�أل المختلط بالحرام ،وغنيمة دارالحرب نف�سها
و نحو ذلك.
وتعر�ضها للتتمة
النخبة ّ
والتتمة هي بتعبير «النخبة» للحاج الكلبا�سي مرتبطة بهذه الم�س�ألة
وقد جاءت في �أوائل كتاب الخم�س من «النخبة» بقوله« :ما ي�ؤخذ من
الكفار من �أهل الحرب �سرقة �أو غيلة ففيه الخم�س ـ ثم قال :ـ و تت ّمته
في حكم منافع المكا�سب» ولم يع ّلق عليه �أحد من االعاظم الذين
علقوا على «النخبة» من امثال ال�شيخ االن�صاري :والمجدّد الميرزا
ال�شيرازي الكبير و غيرهما ،مما يبدو قبولهم لما هو ظاهر من
العبارة :بان فيه ُخم�سين:
خم�س فوري للغنيمة بالمعنى االخ�ص ،وخم�س بعد الم�ؤونة وعند ر�أ�س
ال�سنة الخم�سية بالمعنى الأعم ،فلو ح�صل الم�سلم ـ مث ًال ـ على �ألف
دينار من الكافر الحربي غيلة ،فعليه خم�س الغنيمة بالمعنى االخ�ص
و هو اعطاء مائتي دينار خم�س ًا فور ًا ،وفي الباقي الثمانمائة دينار �إن
لم ي�صرفها في الم�ؤونة وبقيت الى ر�أ�س �سنته الخم�سية ،فعليه خم�سها
بالمعنى الأعم ثانية.
�صاحب الجواهر وتعر�ضه للتتمة في ر�سالته
وقال �صاحب الجواهر في ر�سالته العملية« :مجمع الر�سائل» متعر�ض ًا
لهذه التتمة في الم�س�أله الأولى من م�سائل كتاب الخم�س« :وحكم
الأموال الم�أخوذة من الكافر الحربي �سرقة اوغيلة حكم الغنيمة،
فيجب فيها الخم�س ،وحكم الباقي منها حكم �أرباح المكا�سب» وعلق
�صاحب العروة عليها ـ عند عبارة :ارباح المكا�سب ـ بقوله« :يعني:
40
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من جهة الغيلة نف�سها واال فال خم�س عليها ثانية» وهذا توجيه لكالم
�صاحب الجواهر وت�أويل له عن ظاهره و لي�س اكثر ،وهو وا�ضح ،وعليه:
فلم يختلف �صاحب العروة في تعليقه على «مجمع الر�سائل» مع ما اورده
هو في عروته �سوى انه بدّل الفتوى بوجوب الخم�س بالمعنى االخ�ص في
الأموال الم�أخوذة من الكافر الحربي �سرقة او غيلة عند قول �صاحب
الجواهر« :فيجب الخم�س» الى االحتياط الواجب فقط.

كتب� :آیة اهلل ال�شيخ ح�سين
الفدائي ,وه ��و �أحد �أع�ضاء لجنة
الإ�ستفت ��اء ف ��ي مكت ��ب �سماح ��ة
المرج ��ع الديني الكبی ��ر �آية اهلل
العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي  Kف ��ي مدينة قم
المقد�س ��ة و�أح ��د تالمذت ��ه ف ��ي
بحوث الخ ��ارج الإ�ستداللية منذ
�أكثر من ع�شرين عام ًا.

التتمة وتعليق الميرزا محمد تقي عليها
وجاءت هذه التتمة نف�سها في «مجمع الر�سائل» الر�سالة العملية للمجدّد:
الميرزا ال�شيرازي الكبير اي�ض ًا ،والمجدّد هو ممن له تعليق على «مجمع
الر�سائل» الر�سالة العملية ل�صاحب الجواهر وقد �سكت عليها هناك
اي�ض ًا ،مما يظهر منه عدم اختالف نظره في المجمعين .نعم علق
على التتمة في مجمع الم�سائل هنا :الميرزا محمد تقي ال�شيرازي بقوله« :ظاهر العبارة :وجوب الخم�س في
التتمة ،لكن الأظهر :عدم الوجوب وكفاية تحمي�س الأ�صل» بينما الميرزا محمد تقي ال�شيرازي هو نف�سه لم يع ّلق
بهذا التعليق على ر�سالة «مجمع الر�سائل» ل�صاحب الجواهر مع انه م ّمن له تعليق عليها ،مما يظهر ان وجود
االختالف في هذه التتمة لي�س بين العلماء االعالم فح�سب ،بل حتى من فقيه واحد �أي�ض ًا.
ا�ستنتاج
وكيف كان :فالتتمة هذه رغم كونها محل االبتالء و�سيالة في م�سائل ُاخر مثل :الغو�ص والكنز والمعدن ونحوها،
�إال انه ال يوجد في خ�صو�صها دليل خا�ص كي ن�ستنبط الحكم منه ،وانما يجب مراجعة القواعد واالدلة العامة
للبثّ في حكمها ،وهذا ما يتطلب االجتهاد الحثيت فيها واال�ستنباط الدقيق لحكمها حتى نحكم ب�أنه هل يجب
م�ضاف ًا الى الخم�س الفوري االول ،اخراج خم�س ثانٍ للزائد منه على الم�ؤونة عند ر�أ�س ال�سنة الخم�سية ،ام ال؟
فقد نفى العلمان� :صاحب العروة ،والميرزا محمد تقي ال�شيرازي وجود خم�س ثانٍ فيها ،وقد اثبته بع�ض االعالم
فيها ،فهل النفي واالثبات مط ّرد في جميع الم�سائل الم�شابهة �أو هناك تف�صيل فيها؟ هذا ما ي�ستوجب التحقيق
والتدقيق ولذلك نكتفي بذكر التتمة فقط ونترك التحقيق والتدقيق فيها الى محلها المنا�سب لها ان �شاء اهلل
تعالى.
ما حواه الع�سكر من مال البغاة
انتهى �صاحب العروة من الم�س�ألة الأولى من م�سائل خم�س الغنيمة ،وبد�أ ببيان الم�س�ألة الثانية منها وقال:
الن�صاب اينما وجد» وهذا هو فرع بر�أ�سه ،ثم ذكر فرع ًا �آخر في موا�صلة كالمه
«الم�س�ألة « :»2يجوز �أخذ مال ّ
وقال« :لكن االحوط اخراج خم�سه مطلق ًا» وهو فرع ثانٍ تعر�ض فيه لبيان اخراج خم�سه فور ًا و�أنه بحكم الغنيمة
بالمعنى االخ�ص وفيه الخم�س بالمعنى االخ�ص ،ثم ذكر فرع ًا ثالث ًا وقال« :وكذا الأحوط اخراج الخم�س مما
حواه الع�سكر من مال البغاة» ا�شارة الى قوله تعالى« :فان بغت احداهما على االخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
تفيء الى �أمر اهلل» كما اتفق لالمام اميرالم�ؤمنين عليه ال�سالم في حرب الجمل ،و�صفّين ،والنهروان ،فان
�صاحب العروة احتاط وجوب ًا باخراج خم�سه فور ًا وعدّه بحكم الغنيمة بالمعنى االخ�ص ولكنه ا�شترط في البغاة
الن�صاب ودخلوا في عنوانهم ،واال في�شكل ح ّلية مالهم» اي :بان ال يكونوا
ن�صاب ًا بقوله« :اذا كانوا من ّ
بان يكونوا ّ
مغفّلين ،او مغلوبین على �أمرهم ،او نحو ذلك.

بحوث فقهية �إ�ستداللية
هنا قوالن
انتهت الم�س�ألة الثانية بفروعها الثالثة ،وفي كل فرع منها كالم طويل ،ونقا�ش �شديد ،وخا�صة
في الفرع االول منها ،فان فيه قولين:

الخروج بها عن اال�صول والعمومات ،وهو ح�سن» هذا هو خال�صة البحث في هذا الم�س�ألة
و من �أراد التف�صيل فليراجع الحدائق و مو�سوعة الفقه ،فانهما قد بحثا الم�س�ألة بحث ًا
م�سهب ًا ،وبتف�صيل كبير ،لم ي�سبقهما بمثله �أحد.

القول الأول
�أحدهما :هو قول �صاحب العروة بالجواز ،وهو قول الم�شهور المدّعى عليه االجماع وبه
روايات م�ستفي�ضة ،منها :معتبر و�صحيح مروية عن اهل البيت عليهم ال�سالم الذين ط ّهرهم
اهلل وع�صمهم بن�ص �آية التطهير ،وجعلهم الر�سول الكريم بامر من اهلل تعالى عدل القر�آن
الحكيم في �صدق كالمهم ،ولم يع ّلق على كالم �صاحب العروة احد ـ ح�سب ما رايت ـ �سوى
الحجه الكوه كمري فانه ع ّلق على كلمة «يجور» بقوله« :فيه ا�شكال» و�سوى ال�سيد االخ فانه علق
ّ
على كلمة «يجوز» بقوله« :االحوط الترك» نعم ،يظهر من �صاحب الجواهر كما ن�سب اليه ذلك
اي�ض ًا :انه قد تردد في جواهره في هذه الفرع في جوازه وعدم جوازه.

االموال المغتنمة و�شروطها
ثم ان �صاحب العروة ذكر م�س�أله اخرى في باب غنائم دارالحرب وهي الم�س�ألة الثالثة
وقال« :الم�س�ألة « »3ي�شترط في المغتنم �أن ال يكون غ�صب ًا من م�سلم� ،أو ذمي� ،أو معاهد �أو
نحوهم ممن هو محترم المال ،و�إ ّال فيجب ردّه على مالكه».
مث ًال :اذا انهزم الكفار في الحرب وتركوا �أموالهم وغنمها الم�سلمون ،ثم ظهر لهم �أن
�شيئ ًا منها كانوا قد غ�صبوه ،وجب عليهم ردّه على المغ�صوب منه� ،سواء كانوا غ�صبوه من
م�سلم� ،أو من غير م�سلم لكنه محقون الدم والمال من مثل :الذ ّمي ،وهم من �أهل الكتاب
الذين يعي�شون في ذ ّمه الم�سلمين وتحت حمايتهم ،وذلك طبق �شروط مع ّينة ،او المعاهد،
وهم من الكفار غير الحربيين الذين و ّقعوا معاهدة عدم حرب ونحوها مع الم�سلمين� ،أو
المحايد :وهم من الكفار غير الحربيين الذين ال تع ّر�ض لهم �ض ّد الم�سلمين� ،أو الم�ست�أمن:
وهم من الكفار الذين اخذوا الأمان من الم�سلمين.

القول الثاني
ثانيهما :هو قول ابن ادري�س في ال�سرائر بعدم الجواز ،وهو قول جمهرة من االعالم من بعده
من مثل :المحقق االردبيلي في مجمع الفائدة ،و�صاحب الم�سالك في الم�سالك ،والوحيد
البهبهاني في �شرح المفاتيح ،وكل واحد من ه�ؤالء هو علم من االعالم.
قال ابن ادري�س في م�ستطرفات �سرائره بعد ان ذكر روايتين من روايات الم�س�ألة في هذا
المعني في هذين الخبرين :اهل الحرب ،لأنهم ين�صبون الحرب للم�سلمين،
الفرع :النا�صب
ّ
واال فال يجوز اخذ مال الم�سلم ،وال ذ ّمي على وجه من الوجوه» .1
وقال المحقق االردبيلي في هذا الفرع من مجمع الفائدة« :وفي االخبار الكثيرة :ان اخراج
الخم�س من الحرام موجب لتطهيره ،وكذا �أخذ مال النا�صب واخراج الخم�س منه ،والظاهر:
انها م�أ ّولة لعدم القائل به .ولمخالفتها للقواعد» 2ولعله �أراد من قوله« :انها م�أ ّولة» ت�أويل ابن
ادري�س في ال�سرائر حيث �أ ّول النا�صب ،بالذي ين�صب الحرب للم�سلمين.
وقال �صاحب الريا�ض في هذا الفرع من ريا�ضه بعد كالم له فيه« :ومنه ي�ستفاد وتحريم
�أموال �سائر فرق اال�سالم وان حكم بكفرهم .كما �ص ّرح به �شيخنا في الم�سالك ،الن هذا
الو�صف ثابت في البغاة و زيادة ،م�ضاف ًا الى ما ّ
دل عليه من الكتاب وال�س ّنة» 3وقوله« :الن
هذا الو�صف (الن�صب) ثابت في البغاة وزيادة» يقابل قول �صاحب العروة« :البغاة اذا كانوا
من الن�صاب» يعني :ان �صاحب العروة ع ّد البغاة غير الن�صاب ،بينما �صاحب الريا�ض جعل
الن�صاب انف�سهم م�ضاف ًا الى انهم بغوا بالحرب والقتال اي�ض ًا ،والفرق بين القولين
البغاة هم ّ
وا�ضح.
وحكي عن الوحيد البهبهاني في ذكره لهذا الفرع من �شرحه على المفاتيح ،انه قال بعدم
جواز �أخذ مال النا�صب ،و ادّعى االجماع عليه.
هذا هو بع�ض من عبارات القائلين بالقول الثاني ،وهناك عبارات ُاخر في هذا الم�ضمار ممن
ذهبوا الى القول الثاني وعلى خالف الم�شهور ،نعر�ض عن ذكرها خوف ًا من االطالة.
حا�صل الكالم
وخال�صة الكالم هو :ان قول الم�شهور رغم انه مخالف للقواعد ،اال ان عليه دليل خا�ص:
�صحيح ومعتبر ،مثل �صحيحة الحف�ص بن البختري عن االمام ال�صادق عليه ال�سالم و مثل
معتبر المع ّلى بن ُخني�س الذي ع ّبر عنه الجواهر في اكثر من مو�ضع في جواهره بال�صحيح4
وفي مقام البحث العلمي لو كان عندنا خبر واحد �صحيح �أو معتبر و عمل به الم�شهور-و فيما
نحن فيه قد عمل به الم�شهور �شهرة عظيمة -لكان كافي ًا في الحكم به ،ولكن كما م ّر �آنف ًا
ب�أن جمهرة من الأعاظم واالعالم قد ا�شكلوا بل و�أنكروا ظهور ال�صحيحة والمعتبرة على
ما ا�ستظهره الم�شهور منها ،حتى ان مثل ال�شيخ االن�صاري قال في كتاب خم�سه  : 5وقد ورد
في غير واحد من الأخبار :اباحة مال النا�صب ووجوب الخم�س فيه ،ويظهر من الحدائق6
اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز اخذ مال النا�صب :وهو :بعيد ،والظاهر من �شرحي
المفاتيح واالر�شاد للمحققين :البهبهاني واالردبيلي :االتفاق على الخالف فيما ادّعیه،
و�أ ّول الحلي اخبار الجواز بالنا�صب للحرب للم�سلمين ،ال نا�صب العداوة لل�شيعة ،ولع ّله لعدم

من �أمثلة الم�ست�أمن
واللطيف انه يذكر في �أحوال الراوي العدل الثقة« :زرارة بن اعين بن �سن�سن» ان ابا زرارة
وهو «�أعين» كان م�سلم ًا ولكنه كان من المنحرفين عن اهل البيت عليهم ال�سالم حتى
مات على انحرافه ،و �أن ج ّد زرارة وهو�« :سن�سن» كان راهب ًا من رهبان الن�صاری ،و كان
كلما �أراد الدخول الى البالد اال�سالمية وال�سفر اليها ،كان يدخلها ب�أمان من ابنه «�أعين»
يعني :انه كان يطلب الأمان من ابنه ،فكان ابنه يعطيه الأمان :فيدخل بلد الم�سلمين ب�أمان
من ابنه ،ولمثله يقال :م�ست�أمن ،وعليه :فاذا ظهر للم�سلمين وثبت عندهم ب�أن �شيئ ًا من
�أموال الغنيمة اخذت غ�صب ًا من واحد من ه�ؤالء المحقوني الدم والمال ،فانه ال يجوز
�أخذه كغنيمة حرب ،وانما يجب ردّه عليه ،كما قال �صاحب العروة« :وا ّال فيجب ردّه على
ما لكه» ووافق العروة على ذلك من تقدّم عليه من الفقهاء االعالم و من ت�أخر عنه ،قال
في الجواهر« :ووجهه وا�ضح» 7وقال في الفقه« :لم �أجد فيه خالف ًا» 8نعم ذكر هو خالف ًا
فر�ضي ًا من دون ذكر قائل له ،لكنه ردّه و�أجاب عليه مما يفيد بانه ال خالف في الم�س�ألة
قطع ًا.
دليل الم�س�ألة
ً
ً
�أما دليل الم�س�ألة ،وانه لماذا ي�شترط كون المغنم مباحا ولي�س مغ�صوبا ممن هو محترم
المال ،واال وجب ردّه عليه؟ فهو :الأدلة االربعة جميع ًا :الكتاب الحكيم ،وال�س ّنة ال�شريفة،
واالجماع ،والعقل ،وبكلمة واحدة :االدلة العامة الدالة على حرمة الغ�صب ووجوب ر ّد
المغ�صوب الى من ُغ�صب منه م�ضاف ًا الى ان الم�س�ألة التي نحن فيها هي من م�صاديق
الغ�صب ،تدل عليه ،قال ال�شيخ الطو�سي في مب�سوطه« :تحريم الغ�صب معلوم باالدلة
العقلية ،وبالكتاب وال�سنة واالجماع»� 9أما معلومية حرمة الغ�صب باالدلة العقلية فهو� :إما
من باب ان حرمة الغ�صب من الم�ستقالت العقلية ،و�إ ّما من باب ان الغ�صب نف�سه م�صداق
للظلم ،وحرمة الظلم من الم�ستقالت العقلية وهو وا�ضح ،نعم هناك روايات خا�صة بما
نحن فيه نترك ذكرها الى حلقة قادمة ان �شاء اهلل تعالى.
 .1م�ستطرفات ال�سرائر� ،ص.706
 .2مجمع الفائدة ،ج� ،4ص.653
 .3الريا�ض ،ج� ،7ص.464
 .4انظر :الجواهر ،ج� ،9ص 492و ج� ،82ص.381
 .5الخم�س لل�شيخ االن�صاري� ،ص.32
 .6الحدائق ،ج� ،21ص.423
 .7الجواهر ،ج� ،61ص.31
 .8مو�سوعة الفقه ،ج� ،33ص.44
 .9المب�سوط ،ج� ،3ص.95
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�إ�ستفتاءات

ا�ستفتاءات

�إ�شراف :لجنة اال�ستفتاء في مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي بقم المقد�سة

الطهارة

العقائد

�س :تنقل الروايات �أنه كان في عهد الإمام ال�صادق �سالم اهلل عليه اعتقاد من بع�ض
ال�شيعة ب�أن ا�سماعيل بن الإمام ال�صادق �سالم اهلل عليه هو الإمام من بعد والده وحاول
الإمام �أن ي�ؤ ّكد ب�أن ا�سماعيل مات وكما قيل ما بدا هلل كما في ا�سماعيل �أو ما�شابه هذا
والنبي قد �س ّمى الأئمة �سالم اهلل عليهم من قبل والدتهم؟
الكالم ،فكيف يكون بداء
ّ
ف�سره العلماء الأعالم بمعنى :الإبداء والإظهار لما كان خافي ًا على
ج :البداء كما ّ
النا�س ،فالنا�س كانوا يت�ص ّورون �أن ا�سماعيل بن الإمام ال�صادق �صلوات اهلل عليه ـ لما
كان يتح ّلى به من تقوى و�إيمان ـ هو الإمام بعد �أبيه الإمام ال�صادق �صلوات اهلل عليه،
ولكن حيث �أنه مات انك�شف للنا�س خالف ما كانوا يت�ص ّورونه ،وكناية عن هذا كله جاء
قول الإمام ال�صادق �صلوات اهلل عليه« :ما بدا هلل كما في ا�سماعيل» ،وذلك ت�أكيد ًا منه

�س� :شخ�ص قام بتغ�سيل جنين �سقط ،ولكنه في الغ�سل الثاني بماء الكافور ّ
�شك ب�أنه
هل غ�سل الجانب الأيمن �أم ال ،وقام ب�إعادة الغ�سل من باب االحتياط ،فما حكم ذلك؟
ج� :صحيح وال �شيء عليه ـ في فر�ض ال�س�ؤال ـ.
فتم�سكت به ثم قتلوها وتركوها ،فلم ينفك الطفل
�س :امر�أة قتلوا طفلها الر�ضيع ّ
عن �أ ّمه �إ ّال بقطع �أطراف الأم ،فما حكم غ�سلها ودفنها؟
يغ�سالن بما يمكن ويدفنان مع ًا ،ويجعل وجه المر�أة �إلى القبلة.
جّ :
�س :لماذا ا�شترط وجوب تل ّفظ النية من قبل الكتابي عند تغ�سيل الم�سلم ،مع �أن
ق�صد القربة غير مقبولة من الكتابي؟
ج :ي�شترط ق�صد القربة من الآمر الم�سلم �أو الم�سلمة ،و�أما الكتابي المبا�شر فعلى
الأحوط.
ال�صالة

للحجة على من قال بذلك.
على نفي �إمامة ا�سماعيل و�إتمام ًا ّ
�س :يت�ساءل بع�ض ويقول :ب�أنه مادام ان اهلل خلقنا في �أح�سن تقويم وفي �أح�سن
�صورة كما جاء في قوله ع ّز وج ّلَ « :و َ�ص َّو َر ُك ْم َف َ�أ ْح َ�سنَ ُ�ص َو َر ُك ْم» �سورة غافر :الآية،64
نف�سر والدة �أولئك الم�ش ّوهين والمعاقين والناق�صين ،وما ذنب الطفل الذي يولد
فكيف ّ
�أعمى �أو �أ�صم �أو �أخر�س ،وهذا قد يتراءى �أنه يتنافى مع عدالة اهلل ومع ح�سن الت�صوير
والتقويم الإلهي ،ثم انه ما ذنب من يرزق ب�أمثال ه�ؤالء الأوالد؟
ج :لقد خلق اهلل �سبحانه الأ�شياء ،وبثّ فيها القوانين التي تعمل عملها فيها ب�شكل
طبيعي ،فمن راعاها ،وتج ّنب نتائج مخالفتها الوخيمة نجا ،ومن لم يراعها ارتطم
ال�سم مات� ،سواء كان
بقوانينها الواقعیة .فال�سم جعل اهلل فيه الإماتة ـ مث ًال ـ فمن �شرب ّ
م�ؤمن ًا �أم كافر ًا� ،ساهي ًا �أم متع ّمد ًا .وقد ورد في الروايات العديدة :ان هذه الت�ش ّوهات
و�أمثالها تكون غالب ًا على �أثر عدم مراعاة الوالدين واجبات وم�ستح ّبات المواقعة.
وقانون الوراثة وال�سبب ّية ال يعرف طف ًال وال كبير ًا .ويكون ذلك في النتيجة بفعل الب�شر
غالب ًا ،وعليه فال ارتباط له بعدالة اهلل �سبحانه ،بل تمام ارتباطه عادة بالوالدين و�أحيان ًا
المجتمع .وكما قال اهلل تبارك وتعالىَ :
«ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر ِب َما َك َ�س َب ْت �أَيْدِ ي
ا�س» �سورة الروم :الآية ،41فما �أكثر الأمرا�ض اليوم ،التي هي نتيجة طبيع ّية لعبث
ال َّن ِ
الإن�سان ّ
وتدخله الفو�ضوي في نظام الطبيعة ،من م�أكوالت وملبو�سات ،وهواء وماء .وما
اال�شعاعات النوو ّية ،وثقب الأوزون ،وارتفاع حرارة الأر�ض غير الم�سبوق ،وذوبان جبال
الجليد ،و�سباق الت�س ّلح عند الب�شر ،ما كل ذلك �إ ّال �أمثلة ب�سيطة ومحدودة لهذا ّ
التدخل
والعبث غير المدرو�س .من الإن�سان نف�سه وبما ك�سبت يداه .وحين تهجم الكارثة ف�إنها الخم�س
ال تعرف رج ًال وال ام��ر�أة ،وال تف ّرق بين بريء ومذنب وال م�ؤمن وكافر ،وما المظاهر
�س� :شخ�ص خطب فتاة ولديه مهرها وكان موعد عقد زواجهم بعد ر�أ�س �سنته
الإيجابية التي ن�شاهدها في الغرب �سوى نتيجة طبيع ّية كذلك لأخذهم ب�أ�سباب ذلك ،الخم�سية ،ف�إذا خ ّم�س المهر ـ �أي المال ـ ف�سوف ينق�ص فال يفي بالغر�ض ،كونه مهر ًا
حيث النظافة ،وااللتزام ببع�ض الأنظمة ال�صح ّية المفيدة.
متفق ًا عليه ،فهل يجب عليه �أن يخ ّم�س هذا المال؟
الجواب :يجب تخمي�س المال ومع الحرج في التعجيل يجوز التق�سيط �أو ت�أخير
�س :لو قر�أ الم�ص ّلي في نافلة مخ�صو�صة �سورة غير ال�سورة الالزم عليه قراءتها
في تلك النافلة �سهو ًا ثم ركع ,هل يجب عليه �أن يعود ليقر�أ ال�سورة الالزم قراءتها
ويتم؟
ج :ال يجب عليه ذلك.
�س :من قر�أ التوحيد �أو الجحد �إلى الن�صف �سهو ًا ,هل يجب عليه �إكمالها ثم يقر�أ
�سورة �أخرى �أو يعيد التي قر�أها؟
ج� :إذا ا�شتغل بقراءة �سورة التوحيد �أو �سورة الكافرون ال يجوز له تركها في الأثناء
وق��راءة �سورة �أخ��رى ،ولكن لو قر�أ في �صالة الجمعة و�صالة الظهر من يوم الجمعة
�إحدى هاتين ال�سورتين مكان �سورة الجمعة �أو �سورة المنافقون ن�سيان ًا ،جاز �أن يتركها
من حيث هو ويقر�أ �سورة الجمعة �أو�سورة المنافقون.
�س :ما حكم الذي يعي�ش مع �إن�سان عمره �28سنة ،تارك لل�صالة ،وعجز �أهله عن
�إقناعه بال�صالة ،ودائم ًا يكذب ويقول �أنه ي�ص ّلي ،وفي الحقيقة ال ي�ص ّلي ،وعندما نراه
ّ
فيتع�صب ،ويقول �إنه لي�س بطفل حتى
ون�صحح له دائم ًا
يتو�ض�أ تكون خطواته خاطئة،
ّ
ّ
نع ّلمه؟
ج :ينبغي ا�ستعمال المداراة معه ،ومحاولة �إقناعه ب�أن ال�صالة مفتاح �سعادة
الدنيا وخيرها وبركتها والتقدّم والرقي فيها ،ناهيك عن ث��واب الآخ��رة ونعيمها،
والن�صيحة بالحكمة والموعظة الح�سنة دائم ًا و�أبد ًا ت�ؤ ّثر �أثرها المطلوب ولو تدريج ًا �إن
�شاء اهلل تعالى ،ويكون لكم الثواب العظيم ،والأجر الكبير.

42

العدد ( 1431 )21هــ

�إ�ستفتاءات
�أداء الخم�س بمقدار ال�ضرورة.
�س :خ َّم�ستُ ال�سنة الما�ضية ،وبقي عندي مبلغ  100دينار ،وقبل �شهور ا�ستقر�ضت
مبلغ  5000دينار� ،سدّدت مبلغ  1500دينار لحد الآن بق�سط �شهري ،كل �شهر150
علي الخم�س و�أنا
دينار ،وهذا العام يكون عندي في موعد خم�سي  200دينار .هل يجب ّ
مدين بقر�ض (الباقي حوالي 3500دينار)؟
ج :يجب التخمي�س في مفرو�ض ال�س�ؤال لكل ما يزيد في يوم الخم�س عن مائة
دينار �إذا لم يكن الفائ�ض عن المائة دينار هو المتبقي من الدين لديه.
�س :لدي هيئة ،وت�صل �إلى هذه الهيئة �أموال ،ولكن ربما تبقى هذه الأموال لمدة
علي �أن �أخ ّم�سها؟ ومتى �أخ ّم�سها ،هل عندما يدور عليها الحول �أم قبل
�سنة ،فهل يجب ّ
�أن �أت�صرف بها؟
ّ
ج :ال خم�س في �أموال الهيئة� ،إال �أن تكون مملوكة لأ�شخا�ص حقيقيين.
�س :الأبناء البالغون �سنّ التكليف �إذا كان لديهم معا�ش من والدهم ،هل عليهم
دفع الخم�س؟
ً
ج :نعم ،يجب عليهم دفع الخم�س فورا �إن لم يكن لهم ر�أ�س �سنة خم�سية ،و�إن
كان لهم ر�أ�س �سنة للخم�س فعند ر�أ�س ال�سنة يدفعون خم�س ما زاد عندهم (من غير
المخ ّم�س �سابق ًا).
�س :امر�أة لديها كفن ،وثمنه غير مخ َّم�س ،ماذا تفعل؟
ج :تخ ّم�سه ،وذلك ب�أن تعطي بمقدار ربع قيمته ،ف�إذا كان قيمته �أربعمائة مث ًال
�أعطت مائة خم�س ًا.
�س :ا�شتريت �أر�ض ًا عن طريق قر�ض من البنك لكي �أبني عليها بيت ًا لي ولعائلة
والدي .هذه الأر�ض ك ّلفتني مبلغ ًا كبير ًا ،وما زلت �أدفع �أق�ساط القر�ض لحد الآن ،و�إلى
يتم
�أربع �سنوات قادمة .ما حكم الخم�س في هذه الأر�ض ،علم ًا ب�أن تح�صيل بيت ال ّ
�إ ّال بهذه الطريقة ،وتخمي�سها يك ّلف مبلغ ًا كبير ًا ،وقد ي� ّؤخر البناء مدّة طويلة ،وقيمة
الأر�ض في ازدياد متوا�صل؟
ج :يجب تخمي�س ما�سدّدته من القر�ض ،وتخمي�س الزيادة في قيمة الأر�ض ،وفي
الخم�س  -كما وعد اهلل تعالى  -الخير والبركة.
المحرمات
ّ
ً
ً
ّ
بالف�ضة جعلت من
�س :الخاتم لو كان عاديا �أو ف�ض ّيا ،لكن الدائرة المحيطة
الذهب ،فهل ي�صدق في مثله (لب�س الذهب) ،وهل يجوز للرجال لب�سه؟
ج :نعم ي�صدق ،وال يجوز لب�سه للرجال.
�س :ما حكم غناء المر�أة في حفالت الأع��را���س وكذلك الرق�ص مع العلم �أن
الح�ضور من الن�ساء فقط؟ وما حكم و�ضع مقاطع الغناء في �أثناء زفاف العرو�س �أو
تواجد العري�س في الحفلة؟
ج :يجوز للن�ساء الغناء فيما بينهنّ ليلة العر�س فقط� ،شريطة �أن يكون خالي ًا من
المح ّرمات كالرق�ص ووج��ود الرجال و�آالت اللهو والمو�سيقى من دف ونحوه ،و�أما
الرق�ص ف�إنه ال يجوز �إ ّال رق�ص الزوجة لزوجها وبالعك�س ولوحدهما.
�س :لي �صديق كان يعطيني بع�ض الم�ساعدات من المواد الغذائية ،وقد علمت عن
طريق ال�صدفة �أن الأموال التي يك�سبها هي من طريق غير �شرعي (من لعب القمار)،
و�أنا الآن حالتي المادية جيدة ،كيف لي التخ ّل�ص من تلك التبعة التي هي في عنقي
علم ًا ب�أنني ال �أ�ستطيع الو�صول �إليه في الوقت الحا�ضر ،ما هو الحكم ال�شرعي لتلك
الأموال �أو الم�ساعدات التي كانت ت�أتيني من هذا ال�شخ�ص ،هل با�ستطاعتي �أن �أق ّيمها
و�أت�صدق بها� ،أم هناك حل �آخر؟
ج� :إذا لم يح�صل العلم بكون الأ�شياء المهداة �إليك قد ا�شتريت من مال حرام
فال �شيء عليك.
�س :هل يجوز قبول هدية من �شاب �أبوه يعمل بالمح ّرمات ،مع العلم �أن الأب ينفق
على ابنه؟

ج :مالم يعلم �أن الهدية من الحرام يجوز �أخذها.
البیع و ال�شراء
�س� :أنا �أحد المتعاملين في �سوق الأ�سهم ال�سعودية توجد بع�ض ال�شركات التي
لديها قرو�ض بفوائد ،وبع�ض البنوك لديها معامالت ربوية ،والبع�ض لديها ن�شاطات
خارج المملكة (بيع مح ّرمات �ضمن ن�شاطها التجاري) و�أريد معرفة الأحكام التالية:
 .١تداول �أ�سهم البنوك (بيع و�شراء) و�أرباحها التي تو ّزع على الم�ساهمين؟
 .٢تداول �أ�سهم ال�شركات التي لديها قرو�ض بفوائد (بيع و�شراء) و�أرباحها التي
تو ّزع على الم�ساهمين؟
 .٣تداول �أ�سهم �شركة تتاجر ـ �ضمن تجارتها ـ بيع بع�ض المح ّرمات (بيع و�شراء)
و�أرباح ال�شركة المو ّزعة؟
ً
ج� :إذا كانت ن�سبة المعامالت الربوية والمح ّرمة قليلة جدا فالتعامل في نف�سه
جائز ،و�أما الأرباح الربوية ف�إنها تخ ّم�س فور ًا بمج ّرد و�ضعها في ح�ساب ال�شخ�ص.
�س� :إذا �أراد �شخ�ص م ّني �أن ا�شتري له �شيئ ًا مع ّين ًا (كتاب على �سبيل المثال)،
فقلت له� :إن الكتاب بقيمة مائتي ريال فوافق على المبلغ وبعدها ا�شتريت الكتاب بمبلغ
�أقل (مائة وثمانین مث ًال) ،فهل يجوز لي �أخذ المبلغ الزائد؟
ج:ال يجوز �إ ّال مع �إخباره ور�ضاه بالأخذ.
المتفرقات
�س:ما هو حكم الإ�ستهزاء بالأ�ساتذة في المدار�س بحيث �أجعلهم يغ�ضبون غ�ضباً
�شديد ًا ،و�أحيان ًا �أ�ؤ ّثر على رفاقي بحيث ال يفهمون �شيئ ًا من الدر�س ب�سبب ال�ضو�ضاء
وال�شغب الذي �أحدثه ،هل يعتبر هذا حرام ًا؟
ج :ال يجوز الإ�ستهزاء بالم�ؤمن و كذا الیجوز �إيذا�ؤه.
�س :لماذا �س ّميت بع�ض ال�سور بالعزائم ،ولماذا يحرم قراءتها على مثل الجنب
والحائ�ض والنف�ساء؟
ج� :س ّميت بالعزائم لأن ال�سجود لآية ال�سجدة فيها عزم وفر�ض ،والنهي عن قراءة
�آية ال�سجدة للجنب و الحائ�ض و النف�ساء للن�صو�ص الواردة عن �أهل البيت �صلوات
اهلل عليهم.
ّ
�س :ظاهرة تف�شت في الأو�ساط الن�سوية ،وهي تهافتهنّ ل�شراء مالب�س حفالت
بحجة �أن الف�ستان قد تم لب�سه و�شوهد في
الأعرا�س ،بحيث يتم التنوع لكل منا�سبة ّ
الحفلة ال�سابقة ،مما ي�سبب �صرف مبالغ طائلة ،وللعلم ف�إن الف�ستان ال�سابق يبقى في
الأدراج ،ما هي توجيهاتكم بخ�صو�ص هذه الظاهرة؟
ج:المذكور في ال�س�ؤال فقد يكون ذلك من م�صاديق الإ�سراف �أوالتبذير ،وقد قال
اهلل تعالى في كتابه الحكيم«:وال ت�سرفوا» �سورة الأعراف :الأیه  31و قال �سبحانه « ِ�إنَّ
ا ْل ُم َب ِّذرِينَ َكا ُنو ْا ِ�إخْ َوانَ ال�شَّ َي ِاط ِين َو َكانَ ال�شَّ ْي َطانُ ِل َر ِّب ِه َك ُفور ًا» �سورة الإ�سراء:الآية .27
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