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كلمة البدء

                                         
ما  �سائقة  اأو  م�سكلة  به  األّمت  اإذا  اأنه  الإن�سان  طبيعة  من 
يلوذ بمن يمتلك القدرة كي يعينه في حّل م�سكلته، وما اأن تحل 
واإلى  عليها،  كان  التي  الحالة  وين�سى  بوجهه  ُيعر�ض  م�سكلته 
ذلك ي�سير الباري تعالى في القراآن الكريم قائاًل:{واإذا م�سكم 
البر  اإلى  اإياه فلما نجاكم  اإل  البحر �سّل من تدعون  ال�سر في 
اأعر�ستم وكان الإن�سان كفورا})1(، وقال عّز من قائل:{واإذا 
م�ّض الإن�سان ال�سر دعانا لجنبه اأو قاعدًا اأو قائمًا فلما ك�سفنا 
عنه �سره مّر كاأن لم يدعنا اإلى �سّر م�ّسه كذلك زّين للم�سرفين 

ماكانوا يعملون})2(.
وكما هو وا�سح فاإّن هذه الحالة مذمومة عند العقالء ف�ساًل 
عن ال�سارع المقّد�ض الذي دعا اإلى �سكر ذوي النعم والوفاء لهم 
 gمقابل ما يقّدمونه لالآخرين، ففي الخبر عن الإمام الر�سا

قال: من لم ي�سكر المنعم لم ي�سكر اهلل عّز وجّل)3(.
بثالثة  اأمر  وجّل  عّز  اهلل  اإّن  قال:   gعنه اآخر  خبر  وفي 
له  بال�سكر  واأمر   :gيقول اأن  اأخرى...اإلى  ثالثة  بها  مقرون 

وللوالدين، فمن لم ي�سكر والديه لم ي�سكر اهلل)4(. 

الزمان  مدى  على  جمعاء  الب�سرية  اأّن  �سك  هناك  ولي�ض 
وحيرة  الجهالة  من  ا�ستنقذهم  اهللsالذي  لر�سول  مدينة 
ال�سعاب  ذلك  اأجل  من  وتحّمل  الحق  اإلى  وهداهم  ال�ساللة 
وعانى ما عانى من ويالت حتى قال مقولته ال�سهيرة: ما ُاوذي 

نبي مثلما ُاوذيت.
ونف�ض نبي الرحمةs�ساحب الف�سل العظيم على الب�سرية 
قرباه  في  المودة  اإل  واأتعابه  ف�سله  مقابل  يريد  ل  اأنه  ي�سّرح 
قائاًل: ل اأ�ساألكم من اأجر اإل المودة في القربى، علمًا اأنه عّين 

لهم قرابته و�سّخ�سهم لهم واأتّم الحجة عليهم في ذلك.
sاهلل ر�سول  حرمة  يرعوا  لم  طبعهم  على  النا�ض  ولكن 
والتنكيل  القتل  المودة  بدل  جزاوؤهم  b فكان  بيته  اأهل  في 
وال�سجون، والتاأريخ ي�سهد على ذلك وكاأّن ر�سول اهللsاأمرهم 
 :gاأميرالموؤمنين يقول  لهم،وكما  المودة  ل  اإليهم  بالإ�ساءة 
ُي�سكر معروف، ولقد كان معروفه  كان ر�سول اهللsُمكّفرًا ل 
من  معروفًا  اأعظم  كان  ومن  والعجمي،  والعربي  القر�سي  على 

ر�سول اهللsعلى هذا الخلق؟
وكذلك نحن اأهل البيت مكفرون ل ي�سكروننا)5(.

البيتbواأداًء  اأهل  نعم  �ُسكر  باب  ومن  لنا  ينبغي  لذا 
لحظة  نغفل  ل  اأن  قرباه  بمودة  اأمر  اهللsالذي  ر�سول  لحّق 
حّقهم  من  علينا  ما  لأداء  جاهدين  ون�سعى  علينا  نعمهم  عن 
نكثر  واأن  وردائتها  الب�ساعة  قّلة  رغم  والرخاء  ال�سدة  في 
بحقوقهم  العالم  وتعريف  لهم  مودتنا  اإظهار  في  جهودنا  من 
في  نعمتنا  ولي  الأعظمfفهو  اهلل  بقية  خا�سة  وف�سائلهم 

الع�سر الراهن واإمام زماننا.
الوفاء  الكبرى  الغيبة  ع�سر  نعي�ض  ونحن  نن�سى  ل  كما 
والإطاعة  اتباعهم  الزمانfاإلى  اإمام  دعا  لمن  والخال�ض 
ل�سيما  الكرام  والمراجع  العظام  الفقهاء  من  الثّلة  وهم  لهم 
�سماحة المرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني 
ال�سيرازي K فهو من �سفوة المراجع العظام الذين خدموا 
الت�سّيع وحر�سوا على تثقيف العالم بثقافة اأهل البيتb ون�سر 
ف�سائلهم ومعارفهم التي لو عرفها النا�ض لتبعوهم و�ساروا على 

نهجهم النّير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(�سورة الأ�سراء:67.  
)2(�سورة يون�ض:12.  

)3(عيون اأخبار الر�ساj ج1 �ض27. 
)4(الخ�سال �ض156. 

)5(علل ال�سرائع ج2 �ض560. 

كتب: ف�سيلة حجة الإ�سالم
ال�ســــيخ جا�ســــم الحائري
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بمنا�سبة قرب حلول �سهر رم�سان المبارك ـ وكال�سنوات ال�سابقة ـ األقى المرجع 
كلمة   K ال�سيرازي  الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة  الديني 
قيمة بجمع من الأ�ساتذة وطالب الحوزة العلمية من طهران واأ�سفهان وقم وم�سهد 
ال�سرقية  والمنطقة  و�سورية  العراق  والف�سالء من  العلماء  المقد�ستين، وبجمع من 
والكويت ، وذلك في بيته المكّرم بمدينة قم المقد�سة، يوم الأربعاء الموافق للثالث 

والع�سرين من �سهر �سعبان المعّظم 1431 للهجرة.
اأ�سار �سماحته في م�ستهّل كلمته اإلى �سرورة الهتمام ب�سهر رم�سان المبارك 
وال�ستفادة من بركاته اأكثر، موؤّكدًا: ا�ستنادًا اإلى الروايات والأحاديث ال�سريفة عن 
الأئمة المع�سومينb اأجمعين، يجب على الموؤمنين اأن ل يغفلوا عن ال�ستفادة من 

هذا ال�سهر الف�سيل.
وقال �سماحته: اإن �سهر رم�سان المبارك هو خير فر�سة لإ�سالح النف�ض، وهذه 
الفر�سة هي من النعم الإلهية، وهي نعمة اختيارية ولي�ست اإجبارية، اإي اإن الإن�سان 
مخّير بال�ستفادة منها وانتهازها لإ�سالح نف�سه، واإن كان الدعاء والتو�ّسل الى اهلل 

تعالى – هو الآخر - لزمًا و�سروريًا لنيل توفيق اإ�سالح النف�ض.
والنا�ض  للنا�ض،  قدوة  العلماء  اإن  �سماحته:  قال  حديثه  من  اآخر  جانب  وفي 
يّتبعون العلماء ويتعّلمون منهم، وهذا الأمر ي�ساعف من م�سوؤولية العلماء. فالعلماء 
اإذا ح�سنت �سيرتهم �سينالون اأجرًا كبيرًا وكثيرًا في الآخرة، واإذا �ساءت �سيرتهم - 

ل �سمح اهلل - ف�سيتحّملون يوم القيامة اأوزارًا كبيرة.
العلماء،  كبار  من  خ�سر  ال�سيخ  كان  وقال:  ال�سدد  بهذا  مثاًل  �سماحته  وذكر 
وكان فقيهًا متبحرًا وزاهدًا مخل�سًا، وكان من تالميذ المرحوم ال�سيد بحر العلوم 
و�ساحب �سّره. وقد نال ال�سيخ خ�سر مرتبة رفيعة في ال�سهرة وخلود الذكر من بين 

.bالألوف من العلماء الذين دفنوا بجوار الإمام اأمير الموؤمنين
ينقل عنه اأنه قال: ذات مرة وبينما كان ال�سيد بحر العلوم يزور المرقد الطاهر 
راأى  للقبلة،  ظهره  تاركًا  الطاهر،  ال�سريح  م�ستقباٌل   ،الع�سكريين لالإمامين 
الإمام:  له  فقال  ال�سريف،  فرجه  تعالى  اهلل  عّجل  والزمان  الع�سر  �ساحب  الإمام 
«. وكان مق�سود الإمامg هو اأن يبتعد ال�سيد بحر العلوم قلياًل عن ال�سريح،  »تنحَّ
اإن ال�سيد بحر العلوم  اإي   ،اأ�سغر من مرقد الإمامين لأن ال�سريح حينها كان 
اهلل  عّجل  الإمام  منه  ولذلك طلب  الطاهر،  المرقد  تربة  من  على جزء  يقف  كان 
اإلى  الإمام  بقول  العلوم  بحر  ال�سيد  فالتزم  قلياًل.  يبتعد  اأن  ال�سريف  فرجه  تعالى 
اآخر لحظة من حياته، ولم يذكر ذلك اإّل لل�سيخ خ�سر فقط. وبعد رحيل ال�سيد بحر 

العلوم اأف�سى ال�سيخ خ�سر هذا الأمر.
يتبّين لنا من هذه الق�سة اأمران:

الأول: ت�سّرف ال�سيد بحر العلوم بلقاء الإمام عّجل اهلل تعالى فرجه ال�سريف.
هذه  خ�سر  ال�سيخ  نال  وقد  �سّر.  و�ساحب  اأمينًا  كان  خ�سر  ال�سيخ  اأن  الثاني: 
المرتبة الرفيعة لأنه كان من تالميذ ال�سيد بحر العلوم، اأي تربى على يديه، فكان 

متقّيًا ومجاهدًا لنف�سه وهواه.
كما اأ�سار �سماحته اإلى نموذج من علماء ال�سوء كال�سافعي وقال: يعتبر ال�سافعي، 
الذي عا�سر الإمام الكاظمg، من كبار علماء العامة ونوادرهم، وهم ـ اأي العامة 
وعلماءهم ـ اإلى الآن يعتمدون على كتبه. وذكر التاريخ عنه اأنه: في الفترة التي كان 
الإمام الكاظمg فيها رهين �سجون هارون العبا�سي وكان الإمامg يتعّر�ض 
باأمر هارون،  الجماعي  والقتل  لالإبادة  يتعّر�سون  والعلويون  والتعذيب  الأذى  لأنواع 
في  وعليم  بارع  اأنت  ف�ساألوه:  هارون،  بالط  في  حا�سرًا  مّرة  ذات  ال�سافعي  كان 
لنا واحدة من م�سائل الإجماع. فقال  مو�سوع الإجماع والم�سائل الإجماعية، فبّين 
هذا  اإن  البالط:  وعلماء  رجال  من  جمع  مع  حا�سرًا  حينها  هارون  وكان  ال�سافعي 
من  وكل  عليه،  ُاجمع  قد  اأمر  وهذا  الموؤمنين،  اأمير  هو  ـ  هارون  ويق�سد  ـ  الرجل 

يعار�سه فم�سيره القتل.
وعّقب �سماحته مت�سائاًل: اإذن فكيف �سيكون حال طالب وتالميذ هذا العالم ـ 

ال�سافعي ـ الذي لم يلتزم بتقوى اهلل تعالى ل �سك اأن تالميذه �سيكونون مثله.
و�سّدد �سماحته قائاًل: علينا جميعًا اأن نلتزم باأمرين:

قال  اأنه:  ال�سريفة  الروايات  ذكرت  فقد  ومجاهدتها.  النف�ض  اإ�سالح  الأول: 
اإلى  اأن ن�سعى  ر�سول اهللs: »اأعدى عدوك نف�سك التي بين جنبيك«)1(، فعلينا 
قمع هذا العدو اأكثر من �سعينا واهتمامنا بحماية اأبداننا من الميكروبات. فال�سيد 

بحر العلوم نال المراتب المعنوية الرفيعة بمجاهدة نف�سه وقمع هواها.
تنح�سر  ول  وا�سع  نطاق  لها  فالهداية  الآخرين.  هداية  اإلى  ن�سعى  اأن  الثاني: 
وتنمية  ال�سالحين  الأفراد  تربية  اإن  بل  المنبر،  ارتقاء  اأو  الكتب  بتاأليف  تحّد  ول 

طاقاتهم يدخل في نطاقها اأي�سًا.
واإ�سالح  الهداية  باتت ممار�سة  اليوم  دنيا  الحرية في  ن�سبة من  لذا مع وجود 
اأ�سهل من الما�سي الذي كان الإن�سان فيه يقتل لمجّرد  اإلى الحق  النا�ض ودعوتهم 

.bروايته حديثًا واحدًا فقط عن ف�سائل اأهل البيت
ذكر التاريخ اأنه: قال رجل للحجاج: اإن اأهلي عّقوني ف�سّموني علّيًا، فغّير ا�سمي 
لت به قد �سّميتك كذا  و�سلني بما اأتبّلغ به فاإني فقير. فقال الحجاج: للطف ما تو�سّ

ووليتك العمل الفالني فا�سخ�ض اإليه)2(.
وقال �سماحته موؤكدًا �سرورة ممار�سة الهداية: اإن هداية النا�ض واجب كفائي، 
الهداية  يعّم عمل  لم  واإذا  الكفاية  اإذا لم يوجد من فيه  ولكنه ي�سبح واجبًا عينيًا 

�سماحة املرجع ال�سريازي:
اإ�شالح النف�س وممار�شة الهداية �شرورتان ملّحتان

محا�شرات
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اأرجاء  في  الموجودة  والقرى  المدن  الماليين من  و�سط  وفي  فاليوم  كّلهم.  النا�ض 
المعمورة، هل هنالك اكتفاء في عدد المبّلغين؟ وهل توجد قرية اأو مدينة غنية عن 

التبليغ والهداية؟
لذلك فاإن تربية النا�ض ودعوتهم اإلى اأهل البيتb هي اليوم واجب عيني على 

المبّلغين واأهل العلم.
كتاب  مطالعة  �سرورة  �سماحته  اأّكد  القّيمة،  كلمته  من  اآخر  جانب  وفي 
وقال:  مجهول«  »كنز  باأنه  وو�سفه  م�سامينه،  في  والتاأمل  ال�سجادية(  )ال�سحيفة 
ي�ساعفوا  اأن  العلم  اأهل  وعلى  النا�ض،  عامة  يجهله  والثمين  ال�سريف  الكتاب  هذا 
من التدّبر في ال�سحيفة ال�سجادية، كي يزدادوا معرفة، ولكي تكون عباداتهم اأكثر 
الإيمان،  ير�ّسخ  لأنه  يوميًا،  الثمين  الكتاب  فقرات من هذا  قراءة  فيجدر  خلو�سًا. 

ويرفع الم�ستوى العلمي، ويعطي القدرة على ممار�سة التبليغ والهداية اأكثر واأكثر.
بعلوم  وخبيرًا  اأديبًا  عالمًا  وكان   - رجل  اّطلع  ال�سدد:  بهذا  �سماحته  وقال 
وهي:  منه  التالية  العبارة  قراأ  وعندما  ال�سجادية،  ال�سحيفة  كتاب  على   - البالغة 
»اللهم اإني اأ�سول بك عند ال�سرورة«)3( ُاغرم بالكتاب ووله به، واأدرك اأن ن�سو�ض 
هذا الكتاب هي لإن�سان عظيم، وعلى اأثر ذلك اهتدى اإلى نور اأهل البيتb وت�سّيع.

وتالوته  القراآن  في  التدّبر  �سرورة  ال�سيرازي  المرجع  اأّكد  حديثه  �سياق  وفي 
في �سهر رم�سان المبارك، وفهم معانيه وتف�سيره، كلٌّ ح�سب قدرته وم�ستوى فهمه، 
في  ويتفّكر  معانيها  في  ويتاأّمل  القراآن  اآيات  من  عددًا  موؤمن  كل  يختار  باأن  وذلك 

م�سامينها.
كما اأكد المرجع ال�سيرازي �سرورة اإ�سالح النف�ض وقال: يقول الإمام ال�سادق 
اإلى  وي�سعى  البيت  اأهل  باأتباع  يترّب�ض  ال�سيطان  اإن   :gعنه حديث  م�سمون  في 
بن  بلعم  ق�سة  ال�سدد  بهذا   gالإمام ذكر  وقد  غيرهم،  من  اأكثر  اإنحرافهم 
ما م�سمونه: كان بلعم   gاأنه ر�سخ لنف�سه الأّمارة بال�سوء، وقال باعوراء وكيف 
الأعظم، فكان يدعو  ُاعطي ال�سم  اأنه  ونال مراتب رفيعة، منها  باعوراء عالمًا  بن 
اهلل  مح�سر  من  فُطرد  بال�سوء،  الأّمارة  نف�سه  اأ�سير  �سار  لكنه  له،  في�ستجاب  به 
ْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث اأَْو َتْتُرْكُه  تعالى حتى و�سفه القراآن الكريم: »َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب اإِ

َيْلَهْث«)4(.
اأما العالم ال�سالح فله مراتب رفيعة عديدة، منها ما ذكره ر�سول اهلل في و�سفه 
ِفي  َوَمْن  َماِء  ال�سَّ ِفي  َمْن  اْلِعْلِم  ِلَطاِلِب  »َي�ْسَتْغِفُر   :sالعلم، حيث قال اأهل  درجات 

الأْر�ِض َحتَّى اْلُحوِت ِفي اْلَبْحِر«)5(.
اإن  وقال:  الهداية  ممار�سة  نطاق  �سعة  اإلى  �سماحته  اأ�سار  كلمته  ختام  وفي 

ونموذج  فقط،  واحدًا  رجاًل  بهدايته  الكبير  والأجر  الرفيعة  المراتب  ينال  الموؤمن 
ذلك: علي بن مهزيار الأهوازي. فقد كان علي بن مهزيار �سابًا م�سيحيًا، واهتدى 
اإلى نور الت�سّيع بوا�سطة اأحد اأتباع اأهل البيت، ف�سار يدعو النا�ض اإلى اأهل البيت، 
وبذل كل جهوده وم�ساعيه واإمكانياته في هذا ال�سبيل واأخل�ض، وكان متحلّيًا بال�سبر 
وال�ستقامة في هذا ال�سبيل، فنال المراتب الرفيعة من مراتب ال�سالحين، وارتقى 
تعالى  اهلل  عّجل  والزمان  الع�سر  �ساحب  بالإمام  اللقاء  �سرف  نال  باأن  ذلك  في 
تعالى  اهلل  عّجل  بالإمام  اللقاء  �سرف  مهزيار  بن  علي  نال  واإنما  ال�سريف.  فرجه 
فرجه ال�سريف ب�سبب اإخال�سه وم�ساعيه التي بذلها في هداية عدد من النا�ض اإلى 

.bنور اأهل البيت
كبير  اأجر  اهلل  عند  له  الت�سّيع  اإلى  مهزيار  بن  علي  هدى  الذي  ال�سخ�ض  اإن 

وعظيم ما كان يناله حتى لو ختم القراآن األف مرة.
اإذن علينا اأن نمار�ض الهداية باأقوالنا واأعمالنا دومًا، واأن نكون القدوة في ذلك 
ا�ِض ِباْلَخْيِر ِبَغْيِر اأَْل�ِسَنِتُكْم ِلَيَرْوا ِمْنُكُم  كما قال الإمام ال�سادقg: »ُكوُنوا ُدَعاًة ِللنَّ

ْدَق َواْلَوَرَع«)6(. الْجِتَهاَد َوال�سِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1( عّدة الداعي/ �ض 307.
 /gلعلّي وحزبه  معاوية  �سّب  من  روي  فيما  ج4/  المعتزلي/  الحديد  اأبي  لبن  البالغة/  نهج  �سرح   )2

�ض58.
3( ال�سحيفة ال�سجادية/ الدعاء )20( في مكارم الأخالق ومر�سّي الأفعال/ �ض92.

4( �سورة الأعراف: الآية 176.
5( اأ�سول الكافي/ ج1/ باب ثواب العالم والمتعّلم/ �ض34/ ح1.

6( اأ�سول الكافي/ ج2/ باب ال�سدق واأداء الأمانة/ �ض105/ ح10.

اإن هداية النا�س واجب كفائي، ولكنه ي�صبح 

واجبًا عينيًا اإذا لم يوجد من فيه الكفاية واإذا لم 

يعّم عمل الهداية النا�س كّلهم.

محا�شرات
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ال�شريازي املرجع  يهّنئون  • املوؤمنون 
لتقدمي  املقد�سة،  K مبدينة قم  ال�سريازي  املوؤمنون على بيت �سماحة  وفد 

التهاين والتربيكات ل�سماحته.
بعد اأن رّحب �سماحته باملوؤمنني املهنئني، بادلهم التهاين والتربيكات، ودعا اهلل 
تبارك وتعاىل بجاه حمّمد واآله الطاهرين اأن يوّفق اجلميع لنيل ر�سا اهلل تعاىل ونيل 
بالأمن  كاّفة  واملوؤمنات  املوؤمنني  على  ميّن  واأن   ،bع�سر الأربعة  املع�سومني  ر�سا 

وال�سالم والعّزة والرفاه.
ح�سر يف هذه املرا�سم العلماء والف�سالء، وزّوار و�سيوف من العراق واخلليج، 

.sوطالب احلوزة العلمية، وجمع من املحّبني واملوالني لآل الر�سول الأعظم
 K بهذه املنا�سبة العطرة اعتمر العمامة على يد �سماحة املرجع ال�سريازي
عدد من طالب العلوم الدينية، واأو�ساهم �سماحته بتقوى اهلل تعاىل وبالورع، وبذل 
وحّل  النا�ض  خدمة  على  والعمل   ،sحممد اآل  علوم  تعّلم  يف  والجتهاد  اجلهد 

م�ساكلهم وق�ساء حوائجهم وخدمتهم وتثقيفهم بثقافة الإ�سالم.

 قال �سيدنا ر�سول اهللs: »ياعلي! لول اأني اأخ�سى اأن تقول فيك فئة من النا�ض ماقالت الن�سارى في 
عي�سى بن مريم لقلت فيك مقالة، ل تمّر بمالأ من النا�ض اإّل اأخذوا التراب من تحت قدميك«.

g ذكرى مولد الإمام اأمير الموؤمنين

الأكرمs يف ا�شرتاليا النبي  • ح�شينية 
 اأقامت ح�سينية النبي الأكرمs ب�سدين ال�سرتالية حفاًل بهيجًا.

�سهد الحتفال ح�سورًا وا�سعًا وكبريًا، وكانت فقراته كالتايل:
اأمري  ارتقى املن�سة ف�سيلة ال�سيخ علي العاملي واألقى كلمة يف ف�سائل الإمام 

املوؤمنني g باللغة الإجنليزية.
اإلقاء الق�سائد ال�سعرية التي ذكرت مولد  بعده �سارك ال�سعراء والرواديد يف 

.gاأمري املوؤمنني
اأمري  اأبو�سجاد واألقى كلمة يف ف�سائل الإمام  ثم ارتقى املن�سة ف�سيلة ال�سيخ 
جوائز  واأهديت  دينية  ـ  ثقافية  م�سابقة  اأقيمت  احلفل  ختام  ويف   .gاملوؤمنني

للفائزين. 

نفحات خبرية

مالمو ـ ال�سويد 

Kقم المقد�سة ـ بيت المرجع ال�سيرازي

�سدني ـ اأ�ستراليا 

Kقم المقد�سة ـ بيت المرجع ال�سيرازي
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احل�شنيg بال�شويد خّدام  هيئة  • ح�شينية 
حفاًل  ال�سويدية  ماملو  مدينة  يف   gاحل�سني خّدام  هيئة  ح�سينية  اأقامت 
بهيجًا، وكان حفاًل حا�سدًا ومليئًا بامل�ساركات الوعظية وال�سعرية والقراآنية واملدائح 

النبوّية.
العمارة يف  ال�شنوي  • املهرجان 

 �سهدت مدينة العمارة اإقامة املهرجان ال�سنوي اخلا�ض بهذه املنا�سبة العطرة 
املدينة  وجهاء  من  وجمموعة   bالبيت اهل  واتباع  حمبي  من  غفري  جمع  ح�سره 

وم�سوؤوليها.
الأعظمs يف اآدليد الر�شول  • ح�شينية 

اأقامت ح�سينية الر�سول الأعظمs يف مدينة اآدليد الأ�سرتالية حفاًل بهيجًا، 
كان حا�سدًا ومليئًا بامل�ساركات الوعظية وال�سعرية والقراآنية واملدائح النبوّية.

اأقيم جمل�ض العزاء يف بيت �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق 
احل�سيني ال�سريازي K مبدينة قم املقد�سة،وذلك مبنا�سبة ذكرى 

.cا�ست�سهاد الإمام علي بن حممد الهادي
ح�سر املجل�ض العلماء وف�سالء وطالب احلوزة العلمية، و�سيوف 
 .bوزّوار من العراق، وجمع من املوؤمنني واملوالني لآل البيت الأطهار
وحتّدث اخلطباء حول مقام و�ساأن الإمام الهاديj، وذكروا جوانب 
من �سريته العطرة، واملظامل والأذى وامل�سائب التي جرت عليه من 

قبل �سالطني بني العبا�ض.

 gاإحياء ذكرى ا�شت�شهاد الإمام الهادي
يف بيت املرجع ال�شريازي

نفحات خبرية

العمارة ـ العراق

مالمو ـ �سويد
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اأقام مركز )الفردو�ض للثقافة والإعالم( مهرجانه العاملي العا�سر تيّمنًا 
حتت عنوان: »الإمام   jاأبي طالب بالذكرى العطرة ملولد الإمام علّي بن 
علّي بن اأبي طالب �سوت العدالة الإن�سانية«، وذلك يف فندق ال�سفري، يف لبنان 
برعاية كرمية من نائب رئي�ض املجل�ض الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى اآية اهلل ال�سيخ 
عبد الأمري قبالن، وبح�سور ممّثل مفتي اجلمهورية اللبنانية ف�سيلة ال�سيخ 
علي  الدكتور  �سوريا  و�سفري  عرميط،  خلدون  وال�سيخ  قباين،  ر�سيد  حممد 
عبد الكرمي علي، و�سفري العراق الدكتور عمر الربزجني، والقائم بالأعمال 
امل�ست�سار حازم حلمي،  �سفري م�سر  م�سعود ح�سينيان، وممثل  الإيراين مري 
والنائب  قراقرية،  ح�سام  لل�سيخ  ممثاًل  الطرابل�سي  عدنان  ال�سابق  والنائب 
قرعة  جورج  اللواء  الدولة  لأمن  العام  املدير  وممثل  يتيم،  ح�سني  ال�سابق 
الدكتور  لبنان  يف  الإ�سالمية  اجلامعة  ورئي�ض  ترحيني،  حمزة  اأول  املالزم 

بيروت ـ فندق ال�سفيربيروت ـ فندق ال�سفير

بيروت ـ فندق ال�سفيربيروت ـ فندق ال�سفير
ح�سن ال�سلبي ممثاًل بالدكتور اأحمد حطيط، ومدير احلوزة العلمية الزينبية 
الثقايف  وامل�ست�سار  الغفوري،   ال�سيخ امني  وامل�سلمني  يف �سوريا حجة ال�سالم 
الإيراين حممد ح�سني زادة، ورئي�ض اللقاء الوحدوي الإ�سالمي عمر غندور، 
وتربوية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  وامل�سيحيني  امل�سلمني  الدين  علماء  من  وح�سد 

وعلمية وثقافية واجتماعية واأ�ساتذة جامعات.
 ا�ستهل املهرجان باآي من الذكر احلكيم، وعّرف بالحتفال املحامي بالل 
احل�سيني. وافتتح املهرجان العلوي املبارك الأديب الكبري جورج جرداق بكلمة 

األقاها باملنا�سبة.
باإلقاء الكلمات والق�سائد يف هذا املهرجان كل من: مطران  كما �سارك 
وحي  من  ق�سيدة  �سليبا،  جورج  املطران  الأرثوذك�ض  لل�سريان  لبنان  جبل 
جتّمع  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  الها�سم،  جوزف  ال�ساعر  ال�سابق  للوزير  املنا�سبة 

نفحات خبرية
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الإن�سانية يف  والعلوم  الآداب  كلية  الزين، عميد  اأحمد  ال�سيخ  امل�سلمني  علماء 
راعي  بي�سون،  اإبراهيم  الدكتور  حطيط،  اأحمد  الدكتور  الإ�سالمية  اجلامعة 
املهرجان ع�سو الهيئة ال�سرعية يف املجل�ض القا�سي ال�سيخ علي اخلطيب نيابة 
الفردو�ض  مركز  على  امل�سرف  واألقى  قبالن،  الأمري  عبد  ال�سيخ  اهلل  اآية  عن 
فيها  رّحب  كلمة  طباطبائي  فا�سل  ال�سيد  ال�سالم  حجة  والعالم  للثقافة 
حتمل  ف�سائية  حمطة  اإن�ساء  �سدد  عن  واأعلن  م�ساركتهم،  �ساكرًا  باحل�سور 

ا�سم الإمام علّي بن اأبي طالبc باإذن اهلل تعاىل.
ال�سيدة  الزينبية يف منطقة  العلمية  قاعة احلوزة  املهرجان يف  اأقيم  كما 
حممد  الدكتور  ال�سادة:   فيه  و�سارك  دم�سق،  ال�سورية  بالعا�سمة   hزينب
متوكل حممد  الأ�ستاذ  املحامي  اللبنانية،  اجلامعة  عام يف  قانون  اأ�ستاذ  طي 
علي حمجوب من ال�سودان، واملحامي الأ�ستاذ ر�ساد بول�ض �سالمة من لبنان، 
وق�سيدة  العريف،  حيدر  ال�سيد  ف�سيلة  ال�سوري  الرئي�ض  ال�سيد  وم�ست�سار 

لالأ�ستاذ ال�ساعر ح�سني قطان من �سوريا. 

دم�سق ـ الحوزة العلمية الزينبية

بيروت ـ فندق ال�سفيربيروت ـ فندق ال�سفير

بيروت ـ فندق ال�سفير

دم�سق ـ الحوزة العلمية الزينبيةدم�سق ـ الحوزة العلمية الزينبية

دم�سق ـ الحوزة العلمية الزينبية

نفحات خبرية
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اأن  جمع من روؤو�ساء الع�سائر العراقية الغيارى من و�سط وجنوب العراق، وبعد    •
 bرّحب �سماحته بال�سيوف الكرام دعا اهلل �سبحانه وتعالى بجاه محمد واآله الأطهار
اأن يمّن على العراق الجريح و�سعبه المظلوم والأبي بال�سالم والأمن والعّزة والكرامة 

والرفاه.
ثم اأو�ساهم �سماحته ب�سرورة وحدة الكلمة ور�ّض ال�سفوف، والعمل على بناء عراق 
الم�ستقبل، ومنها الهتمام بال�سباب وحفظهم من عوامل الجهل والرذيلة وال�سالل 

.bومن الم�ساكل المختلفة، وذلك بالعمل بتعاليم وثقافة المع�سومين الأربعة ع�سر

•  طالب العلوم الدينية و�سباب من قم المقد�سة ومن مختلف المدن الإيرانية، واأّكد 
�سماحته في اإر�ساداته القّيمة لهم �سرورة بذل الجهود والطاقات، وال�ستفادة اأق�سى 
ما يمكن من الوقت والعمر في طلب العلم وتبليغ اأحكام الدين وثقافة المع�سومين 

الأربعة ع�سرb، وتعريفها للب�سرية جمعاء. 

•  جمع من وجهاء و�سيوخ الع�سائر وطالب العلوم الدينية وجمع من اأتباع اأهل البيت
b من مدينة الكاظمية المقد�سة على م�سّرفيها �سلوات اهلل و�سالمه. قبل لقائهم 
الإمام  مولنا  م�ساب  على  اللطم  مجل�ض  الكرام  ال�سيوف  اأقام  ال�سيرازي  المرجع 
مو�سى بن جعفر الكاظمg، بح�سور الأفا�سل في مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازي 

وجمع من الموؤمنين والزّوار.
تبارك  بهم، ودعا اهلل  �سماحته  K، فرّحب  ال�سيرازي  المرجع  �سماحة  زاروا  ثم 
وتعالى اأن يتقّبل اأعمالهم وزياراتهم، واأن ي�سملهم اهلل �سبحانه برحمته وف�سله ولطفه، 
تعالى فرجه  الأعظم عّجل اهلل  بقية اهلل  الإمام  المفّدى  مولنا  رعاية  ت�سملهم  واأن 

ال�سريف.

•  عدد من وكالء �سماحة المرجع ال�سيرازي من كندا والنرويج والدنمارك واأميركا.

•  جمع من الموؤمنين وال�سباب الن�سطاء في المجال الثقافي والعلمي من ولية بنغال 
الهندية، حيث اأو�ساهم �سماحته ب�سرورة الم�ساعي الكثيرة والحثيثة في �سبيل تعريف 
الإعالمية  الو�سائل  الأطهارb، وذلك عبر مختلف  البيت  اأهل  وثقافة  بفكر  النا�ض 

والتبليغية الحديثة. 

ورّكز  وكندا،  هولندا  ومن  المقّد�سات  عراق  من   bالبيت اأهل  اأتباع  من  جمع    •
�سماحته في توجيهاته القّيمة التي األقاها عليهم اأن يبذلوا ق�سارى جهدهم في تعّلم 
مناظرة  مجال  في  وبالأخ�ّض   ،bواأخالقهم ب�سيرتهم  والقتداء  محّمد  اآل  علوم 

المخالفين والمنحرفين عن الإ�سالم. 

•  جمع من اأتباع اأهل البيتb من اأفريقيا وزّوار وطالب العلوم الدينية من �سبه 
القارة الهندية، واأّكد �سماحته في اإر�ساداته القّيمة بهم �سرورة تبيين وتعريف الإ�سالم 

الحقيقي المتمّثل بالت�سّيع لأبناء بلدانهم.

•  وفد الحوزة العلمية في كربالء المقد�سة مدر�سة العالمة  ال�سيخ اأحمد بن فهد 
الحلي رحمه اهلل، وقد هناأ �سماحته الوفد لت�سرفه بزيارة المراقد المقد�سة ل�سيما 
المرقد الطاهر لكريمة اأهل البيتb ال�سيدة فاطمة المع�سومة، موؤكدًا: انه ينبغي 
المراتب مراعاة بل  اأعلى  الإلهي وبلوغ  التوفيق  العلوم الحوزوية بغية ح�سول  لطلبة 
العتماد على ركيزتين اأ�سا�سيتين هما التعبئة العلمية والتقوى الحقيقية فبهما الفالح 

والنجاح.
 هذا وقد اعتمر العمامة على يدي �سماحته عدد من طلبة العلوم الدينية.

• جمع من الموؤمنين والأ�سبال وال�سباب )اأع�ساء هيئة بيت العبا�ضg لحفظ وتالوة 
القراآن الكريم في مدينة اأ�سفهان(، فدعا �سماحته لهم بالتوفيق في العمل بم�سامين 

القراآن الكريم.

من  المباركة  المهدوية  الع�سرة  اإحياء  مجال  في  النا�سطات  الأخوات  من  جمع   •
�سبيل  المبذولة في  والجهود  الأعمال  بقبول  لهّن  �سماحته  اأ�سفهان، فدعا  محافظة 
اإحياء اأمر اأهل البيتb، واأن ت�سملهّن رعاية مولنا المفّدى الإمام �ساحب الع�سر 

والزمان عّجل اهلل تعالى فرجه ال�سريف.

الكاظمية  الأعظمs من مدينة  الر�سول  اأع�ساء موكب  الموؤمنين  زار جمع من   •
K في بيته المكّرم  ال�سيرازي  ال�سيد �سادق الح�سيني  المقّد�سة المرجع الديني 
بمدينة قم المقد�سة،وت�سرفوا باللقاء به و القى حّجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد ح�سين 

ال�سيرازي عليهم كلمة، تحّدث فيها حول )م�ساوئ الغفلة عن اهلل تعالى( 

نفحات خبرية

بين يدي المرجعية
في خالل الأ�سهر الما�سية قام بزيارة المرجع الديني الكبير 
ال�سيرازي  الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة 
وجموع  وال�سخ�سيات  والف�سالء  العلماء  من  العديد   K
كثيرة من الموؤمنين وال�سباب، من مختلف البالد الإ�سالمية، 

وذلك في بيته المكّرم بمدينة قم المقد�سة، كان منهم:
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موكب الر�سول الأعظمsمن الكاظمية

عدد من وكالء المرجع ال�سيرازي

نفحات خبرية

جمع من روؤ�ساء الع�سائر العراقية 

موؤمنون ووجهاء الع�سائر من الكاظمية

ن�سطاء من ولية البنغال الهندية 

اأع�ساء هيئة بيت العبا�ض لحفظ وتالوة القراآن من ا�سفهان

�سباب وطالب من المدن الإيرانية

كربالء المقد�سة طالب مدر�سة العالمة الحلي v ـ 
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الإمام  ال�سهداء  �سيد  مولنا  زيارة  القا�سدين  وال�سباب  الموؤمنين  من  الع�سرات   •
الح�سينg م�سيًا على الأقدام من مدينة قم المقد�سة، فدعا �سماحته لهم بقبول 
الع�سر  �ساحب  الإمام  مولنا  الأعظم  اهلل  ولّي  الإمام  رعاية  ت�سملهم  واأن  الزيارة، 

والزمان عّجل اهلل تعالى فرجه، واأن يرجعوا �سالمين غانمين.

• جمع من زّوار كريمة اأهل البيت �سيدتنا فاطمة المع�سومة h من دولة الكويت كان 
منهم وفد من موؤ�س�سة الر�سوان ال�سبابية، فرّحب �سماحته بهم، ودعا اهلل تعالى لهم 

بقبول الأعمال والطاعات والزيارات.

• جمع من عوائل ال�سهداء القادمين من مدينة كربالء المقّد�سة، فرّحب �سماحته 
بهم، ودعا اهلل تعالى اأن يتغّمد �سهداء عراق المقّد�سات الذين ُقتلوا من اأجل تم�ّسكهم 
اأن يح�سرهم مع الإمام الح�سينg، واأن  وحّبهم لأهل البيت الأطهارb، دعا اهلل 

يتقّبل الزيارات والطاعات.

• طالب جامعة الم�سطفىs في مدينة قم المقد�سة
اأن  العلم  اأهل  اأنتم  وبالخ�سو�ض  العراق  في  جميعًا  للموؤمنين  ينبغي  �سماحته:  قال 
العراقي  ال�سعب  اإبعاد  تريد  التي  للمحاولت  الت�سّدي  مهمة  عاتقكم  على  تاأخذوا 
العراق  بنفط  اهتمامكم  من  اأكثر   ،bالبيت واأهل  الإ�سالم  عن  �سبابه  وبالأخ�ض 
وخيراته وثرواته، لأن ال�سباب اأمل الم�ستقبل، فاإن حافظنا عليهم ف�سنحفظ العراق 
ونفطه وثرواته وخيراته وثقافته وم�ستقبله و...، واأما اإذا �ساع ال�سباب ف�سي�سيع العراق 

كّله بما فيه ثرواته وخيراته وحتى تاريخه.

• جمع من الأخوات من محافظة يزد الإيرانية، فدعا �سماحته لهّن بقبول الزيارات 

والطاعات، واأن ت�سملهّن رعاية مولتنا كريمة اأهل البيت ال�سيدة فاطمة المع�سومة 
h، ومولنا المفّدى الإمام �ساحب الع�سر والزمان عّجل اهلل تعالى فرجه ال�سريف.

ح�سين  ال�سيد  والم�سلمين  الإ�سالم  حّجة  �سماحته،  نجل  كلمة  اإلى  ا�ستمعن  بعدها 
ال�سيرازي، تحّدث فيها حول مو�سوع »الغاية هي الآخرة«

• جمع من الموؤمنين، اأ�ساتذة وقّراء القراآن الكريم الأع�ساء في هيئة القراآن الحكيم 
وموؤّذن  القدير  القارئ  الهيئة  م�سوؤول  برفقة  المقد�سة  كربالء  في  الخيرية  والأمور 
الرو�سة الح�سينية المقّد�سة الأ�ستاذ الحاج م�سطفى ال�سّراف مع عدد من الفائزين 
اإر�سادات  اإلى  الكرام  ال�سيوف  وا�ستمع  القراآن  وتف�سير  وحفظ  تالوة  م�سابقة  في 

K سماحة المرجع ال�سيرازي�

عوائل ال�سهداء من العراق

هيئة القراآن الحكيم

اأخوات من يزد

نفحات خبرية

عوائل ال�سهداء من العراق

جمع من �لز�ئرين �لم�شاة �إلى كربالء 

s طالب جامعة الم�سطفى
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 خالل زيارة الف�سالء وال�سيوف للمرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد 
�سادق احل�سيني ال�سريازي K يف بيته املكّرم مبدينة قم املقد�سة، تطّرق بع�ض 
الف�سالء يف حديثه مع �سماحة املرجع ال�سريازي اإىل الفعل ال�سنيع الذي دعا اإليه 
اأحد الق�ساو�سة يف اأمريكا بالإ�ساءة اإىل القراآن الكرمي، وقيام زمرة من املاأجورين 
بالإ�ساءة اإىل القراآن الكرمي حيث قاموا بتمزيق امل�سحف ال�سريف يف بع�ض �سوارع 

اأمريكا، قال �سماحة املرجع ال�سريازي K بهذا ال�سدد:
اإن الأيدي اخلبيثة التي تثري مثل هذه الفنت بني اآونة واأخرى، وهنا وهناك، يف 

وهل عرفنا قدر القرآن وعظمته؟*

وتبغي  الإ�سالمية،  الأو�ساط  البلبلة يف  وراء ذلك خلق  تهدف من  الأر�ض،  اأطراف 
مترير اخلطط ال�ستعمارية بعيدة املدى.

و�سّدد �سماحته بقوله: اإن التطاول على القراآن الكرمي هو بداية ظلم كبري ُيخ�سى 
ة اأ�سحاب النفوذ العاملي  اأن حترق ذيوله الرطب والياب�ض. فعلى احلكومات ـ خا�سّ

الوا�سع ـ حتويط هذه الفتنة النكراء قبل اأن ت�سري اآثارها ال�سلبية على اجلميع.
كل  اإىل  اإهانة  الكرمي  القراآن  اإىل  الإ�ساءة  اإن   :K ال�سريازي  املرجع  واأّكد 

املقد�سات ال�سماوية.

قال امل�سيحي: تف�سل.
)جهنم  حول  جدًا  وف�سيحة  موجزة  عربية  بعبارة  جئني  امل�سلم:  الأديــب  قال 
األقي فيها من النا�ض وغريهم(. فاأتى  اأنها كبرية جدًا ول متتلئ مهما  بحيث تبنّي 
ـ بعبارة، فلم يقبل امل�سلم بها وقال له: جئني باأح�سن  تاأمله وتفّكره  ـ بعد  امل�سيحي 
اأي�سًا، واأتى امل�سيحي بثالثة  منها. فاأتى امل�سيحي بعبارة ثانية فلم يقبل بها امل�سلم 
ب�سيء  امل�سلم  يقبل  فلم  عبارة  وع�سرين  باثنني  اأتى  حتى  وهكذا  وخام�سة  ورابعة 
خرية التي  منها، فقال امل�سيحي: ل اأعتقد اأنه توجد عبارة اأبلغ واأجمل من العبارة الأ

ذكرتها لك.
اأتى بعبارة حول ذلك وهي قوله  الكرمي قد  القراآن  اإن كتابنا  امل�سلم:  له  فقال 

َم َهِل اْمَتالأِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد« �سورة ق: الآية 30. َهنَّ تعاىل: »َيْوَم َنُقوُل جِلَ
ديب امل�سيحي هذه الآية ال�سريفة انده�ض كثريًا  يقول الطنطاوي: فعندما �سمع الأ
اأن  وبعد  الأر�ض،  �سقط على  ول�سّدة ده�سته  وف�ساحته،  القراآن  وتعّجب من بالغة 
نه�ض قال للم�سلم: كل ما تقولونه اأنتم امل�سلمون حول القراآن فهو يف حمّله و�سحيح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب: الق�س�ض واملواعظ: عرب و جتارب رواها �سماحة املرجع ال�سريازي K/�ض436/ق314.   *

يوجد كتاب تف�سري معروف بتف�سري اجلواهر وموؤلفه الطنطاوي، وقد طبع هذا 
الكتاب طبعات عديدة. 

لئق  كالم  اأي�سًا  فيه  ويوجد  بالتف�سري،  لئق  غري  كالم  الكتاب  هذا  يف  يوجد 
وبع�ض النكات والق�س�ض اللطيفة، اأذكر لكم واحدة منها وهي:

خر م�سيحيًا وكانا �سديقني.  اأحدهما م�سلمًا والآ اثنان من الأدباء العرب كان 
ديب امل�سيحي لالأديب امل�سلم: اإن كتاب دينكم وهو  ويف اإحدى جل�سات لقائهما قال الأ
القراآن كتاب فريد ول نظري له اأبدًا، ولكن مع ذلك اأنتم امل�سلمون تغالون يف الثناء 

عليه كثريًا.
قال الأديب امل�سلم: ل ُاوافقك على هذا الكالم، بل نحن امل�سلمني ل نعرف قدر 

القراآن، فاإن القراآن هو اأكرب واأعظم مما نقوله نحن ومما �سمعته اأنت.
اأقول من  واأعــرف ما  العلم واملعرفة  له باع يف  اأنا ممن  قال الأديــب امل�سيحي: 

دعوى انكم اأنتم تغالون يف القراآن.
قدر  ن  الآ حلد  نعلم  ومل  القراآن  بحق  رون  مق�سّ نحن  ل،  امل�سلم:  الأديــب  قال 
القراآن وعظمته. ثم قال الأديب امل�سلم لالأديب امل�سيحي: دعني اأطلب منك �سيئًا. 

 ق�ش�س وعبر

:Kسماحة املرجع ال�سريازي�
الإ�شاءة اإىل القراآن 
الكرمي اإهانة اإىل كل 
املقد�شات ال�شماوية

نفحات خبرية
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الأعياد ال�سعبانية 
املباركة 

ذكرى مواليد الأنوار الأطهار من 
b اأهل بيت النبّوة والر�شالة

 K ال�شيرازي  للمرجع  يباركون  • الموؤمنون 
الأطهار  الأنوار  مولد  ذكرى  المباركة،  ال�سعبانية  الأعياد  حلول  بمنا�سبة 
اآية  �سماحة  الديني  المرجع  بيت  على  وفد  والر�سالة،  النبّوة  بيت  اأهل  من 
المقد�سة،  قم  بمدينة   K ال�سيرازي  الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل 
وجمع  وال�سعودية،  والكويت  العراق  من  وزّوار  و�سيوف  والف�سالء،  العلماء 
�سماحته  رّحب  اأن  بعد  ل�سماحته،  والتبريكات  التهاني  لتقديم  الموؤمنين  من 
التهاني والتبريكات، ودعا اهلل �سبحانه وتعالى بحق هذا  بالوافدين، بادلهم 
اليوم المبارك وهذه الذكريات والأعياد العظيمة، اأن يوّفق الجميع لمر�ساته 
جّل وعال، واأن ت�سملهم رعاية مولنا المفّدى بقية اهلل الأعظم الإمام المهدي 

.fالموعود
الأكرمs في �شدني النبي  • ح�شينة 

بهذه  ال�سنوي  احتفالها  ال�سترالية  ب�سدني   sالأكرم النبي  ح�سينية  اأقامت 
المنا�سبات العظيمة لمّدة ثالثة ليالي.

 بدء الحتفال بتالوة معطرة من اآي الذكر الحكيم، ثم كلمة لف�سيلة الخطيب 
ال�سيخ اأبو ر�سا ال�سالمي في ف�سائل الأنوار الأطهارb، وكلمة لف�سيلة ال�سيد 
واإلقاء  المدّر�سي،  اأ�سغر  علي  ال�سيد  الإ�سالم  لحجة  وكلمة  الر�سوي،  علي 

الق�سائد ال�سعرية والمدائح من قبل عدد من ال�سعراء والرواديد.

b البيت اهل  خدمة  • هيئة 
مهرجانها  المقد�سة  كربالء  في   bالبيت اهل  خدمة  هيئة  اقامت 
الرواديد  من  العديد  بم�ساركة   fالمهدي المام  ولدة  بمنا�سبة  ال�سنوي 
األقوا  العراق حيث  مختلف محافظات  من  ال�سعبيين  وال�سعراء  الح�سينيين 
العديد  وح�سره   bالبيت اأهل  حب  في  الولئية  والأهازيج  الفرح  ق�سائد 
المخ�سو�سة  الزيارة  فري�سة  لداء  كربالء  الى  القادمين  الزائرين  من 

K بيت المرجع ال�سيرازي

sسدني ـ ا�ستراليا ـ ح�سينية نبي الأكرم�

نفحات خبرية
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اهل  خدمة  هيئة  فتعتبر  الخدمي  الجانب  على  اما  �سعبان،  من  للن�سف 
الزائرين. خدمة  �سرف  لنيل  ال�سباقة  الهيئات  من   bالبيت

الأكرمs الثقافية الر�شول  • موؤ�ش�شة 
بهيجًا،  حفاًل  الثقافية  المقد�سة  بقم   sالأكرم الر�سول  موؤ�س�سة  اأقامت 
اآية  الديني �سماحة  المرجع  الأفا�سل من مكتب  ال�سادة  ح�سر هذا الحتفال 
والف�سالء  والعلماء   ،K ال�سيرازي  الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل 
وال�سيوف من العراق والكويت ومن اأوروبا، وعدد من م�سوؤولي مكاتب القنوات 

الف�سائية ال�سيعية والموؤ�س�سات الإعالمية.
الأعظمs في الكويت الر�شول  •  ح�شينية 

اأحيت ح�سينية الر�سول الأعظمs في الكويت كما في كل عام ذكرى ميالد 
منجي الب�سرية الإمام الثاني ع�سر الحجة بن الح�سن المهديf  تحت ا�سم 

)الع�سرة المهدوية( وذلك لمدة ع�سرة ليالي.
�سارك في المحفل العديد من المداحين الم�سهورين منهم الحاج المال جليل 

.bالكربالئي وغيرهم من رواديد اأهل البيت
في  وذلك  الحفل  في  للم�ساركين  التقديرية  الجوائز  بتوزيع  الحفل  واختتم 

الليلة الأخيرة من الحفل
ال�شعبانية المواليد  تحيى  اأ�شفهان  في  الكربالئية  • الح�شينية 

ليالي-  ثالثة  ولمدة  اأ�سفهان-  مدينة  في  الكربالئية  الح�سينية  في  اأقيمت 
مجال�ض الحتفال بمنا�سبة ميالد الإمام الح�سين وقمر بني ها�سم اأبي الف�سل 

.cالعبا�ض والإمام علي بن الح�سين
كانت برامج المجل�ض في كل ليلة من هذه الليالي المباركة تفتتح بتالوة عطرة 
من اآيات الذكر الحكيم، وم�ساركة فاعلة من رواديد اأهل البيتbمنهم الحاج 

المال علي الكربالئي والمال جا�سم زرنكار وغيرهم.
كما اأقامت مو�س�سة دار المهدي والقراآن الكريم في الح�سينية نف�سها احتفاًل 
اآخر بمنا�سبة ذكرى ميالد منقذ الب�سرية المام الحجة بن الح�سن الع�سكري 
عجل اهلل تعالى فرجه ال�سريف حيث كانت لحجة ال�سالم والم�سلمين ال�سيخ 

م�سطفى بهرمن كلمة حول المنا�سبة يعقبها توا�سيح  لفرقة الن�ساد.

 bكربالء المقد�سة  ـ هيئة خدمة اهل البيت

s قم المقد�سة ـ موؤ�س�سة الر�سو الأكرم

ا�سفهان ـ الح�سينية الكربالئية

ا�سفهان ـ الح�سينية الكربالئية ح�سينية الر�سول الأعظمs ـ الكويت

نفحات خبرية
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تعتبر القنوات الف�ســـائية من الو�ســـائل الإعالميـــة الأكثر تطّورًا وتاأثيـــرًا في مجال 
الإعالم العالمي، ففي عالم اليوم توجد اأكثر من )17000( قناة ف�سائية، الع�سرات 
منها باللغة الفار�سية، ويهدف معظمها اإلى ال�سطو وال�سيطرة على اأفكار المجتمعات 

.bالإ�سالمية واإبعادها عن ثقافة الإ�سالم واأهل البيت الأطهار
انطالقـــًا مـــن توجيهات المرجـــع الدينـــي الكبير �ســـماحة اآية اهلل العظمى ال�ســـيد 
�ســـادق الح�سيني ال�سيرازي K التي جاءت �ســـمن كلمة األقاها �سماحته بذكرى 
عا�ســـوراء ل�ســـنة )1430للهجرة( اأكد فيها �ســـرورة تاأ�ســـي�ض قناة ف�سائية تخت�ض 
بن�سر وتعريف الثقافة الح�سينية وثقافة ملحمة عا�سوراء، تم تاأ�سي�ض ف�سائية با�سم 

دورة �شيفية للبنات
اأقامها مركز �شيد ال�شهداء g الثقافي في كربالء المقد�شة
امتثاًل لتعاليم اأهل البيت الأطهارb واأحاديثهم ال�سريفة ومنها قول مولنا الإمام ال�سادقj:»عليك بالأحداث 
فاإنهم اأ�سرع اإلى كّل خير«، وانطالقًا من توجيهات المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني 
ال�ســـيرازي K ب�ســـرورة الهتمام بالنا�سئة والأ�سبال وال�ســـباب وتثقيفهم بثقافة اأهل البيت الأطهار b، عقد 
ة ال�سيفية( للبنات اللواتي تتراوح اأعمارهّن بين 9 – 15 �سنة،  مركز �سيد ال�سهداءj الثقافي دورة )ال�سيدة ف�سّ
وذلك في ح�ســـينية �سيد ال�سهداء بكربالء المقد�سة، ت�سّمنت درو�ســـًا في اأحكام تالوة القراآن الكريم، والأخالق، 

بالإ�سافة اإلى تعليم الأعمال اليدوية. 
ـــة في اأيام العطلة ال�سيفية اإ�سهامًا منه في  تاأتي هذه الدورة �ســـمن �سل�سلة اأن�سطة �سيفية يقوم بها المركز خا�سّ

غر�ض المفاهيم والقيم والرتقاء بالم�ستويين الفكري والإيماني لل�سباب لكال الجن�سين.

الإمام الح�ســـين j، وبداأت بالبث التجريبي مع بداية �ســـهر محرم الحرام لل�سنة 
الهجريـــة الجارية )1431(، وفي الثالث من �ســـهر �ســـعبان المعّظـــم 1431للهجرة، 
بداأت القناة بالبث على مدار الـ)24( �ســـاعة. ومن الأهداف الرئي�ســـية لهذه القناة 
هي الحفاظ على عقائد الماليين من ال�ســـيعة من اأتباع اأهل البيتj، اإعانة الآباء 
والأمهات من الم�ســـلمين على تربية اأبنائهم تربية �ســـحيحة و�سليمة، اإي�سال ر�سالة 
الإ�سالم اإلى الماليين من غير، تح�سين اأفكار ال�سباب من اأتباع اأهل البيتb تجاه 
ال�ســـموم التي تبّثها الف�سائيات الفا�ســـدة والمنحرفة،الدفاع عن كيان الت�سّيع والرّد 

على الذين يّتهمون ال�سيعة بال�سرك ويفتون بحلّية اإهدار الدم ال�سيعي.

بعد م�شي �شنة على تاأ�شي�شها
ف�شائية الإمام الح�شين g توا�شل البث الم�شتمر

نفحات خبرية
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بحلول مو�سم الزيارة في العطلة ال�سيفية في كل �سنة يفد الكثير من اأتباع اأهل البيتb، من الرجال والن�ساء، من المنطقة ال�سرقية وباقي 
دول الخليج، اإلى اإيران لزيارة ثامن الحجج الأطهار مولنا الإمام الر�ساj، وزيارة كريمة اأهل البيت ال�سيدة فاطمة المع�سومةh، وذلك على 
�ســـكل حمالت وقوافل. وخالل تواجدهم في مدينة قم المقد�ســـة يغتنم الزّوار الفر�ســـة في زيارة المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد 

.K سادق الح�سيني ال�سيرازي�
في مو�ســـم الزيارة لل�سنة الهجرية الجارية )1431( ـ وكال�سنوات ال�ســـابقة ـ قام العديد من هوؤلء الزّوار بزيارة �سماحة المرجع ال�سيرازي، 
وح�سروا في مجال�ض الإر�ساد والوعظ التي اأقيمت في بيت �سماحته، وا�ستمعوا اإلى الإر�سادات التي األقاها على م�سامعهم كل من: حّجة الإ�سالم 
والم�سلمين ال�سيد ح�سين ال�ســـيرازي، وحّجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد جعفر ال�سيرازي، وحّجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد محمد باقر الفالي، 
حيـــث دعوا، بناء على توجيهات �ســـماحة المرجع ال�ســـيرازي، الزّوار الكرام اإلى العمل ب�ســـيرة اأهل البيت الأطهارb، وتعّلـــم علومهم، والتحّلي 
باأخالقهم ، والعمل على ن�ســـر فكر وثقافة المع�ســـومين الأربعة ع�ســـر b، واإحياء اأمـــر اأهل البيتb باإقامة المجال�ض في منا�ســـبات الأحزان 

والأعياد والمواليد، على اأح�سن وجه.

قوافل الزّوار من الخليج يزورون المرجع ال�شيرازي

نفحات خبرية
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لم  المهجر  بالد  اإلى  ق�شرًا  موطنهم  غادروا  ممن  البع�س  اإن 
ي�شتطيعوا فعل �شيء لالإن�شانية وبغ�س النظر عن توفر المناخات 
اإن  الإ  المكاني،  والدافع  ال�شخ�شي  العامل  اأو وجود  لذلك  الالزمة 
المعمورة  اأرجاء  في  وتنقلت  الأم  بلدها  غادرت  �شخ�شيات  هناك 
الإن�شانية  تخدم  التي  والتطلعات  الأفكار  من  ثورة  تحمل  وهي 
جمعاء، ومن هذه ال�شخ�شيات التي ا�شتطاعت وبعد جهود م�شنية 
فتح الع�شرات من المراكز الدينية والفكرية والعلمية والتوعوية 
التي اأ�شلحت ما حاول الآخرون اإف�شاده في بالد المهجر، هو �شيف 

مجلة النفحات اآية اهلل ال�شيد مرت�شى القزويني.

نبذة مخت�شرة عن �شخ�شيتكم الكريمة؟
لما كنت في الثانية ع�سر من عمري اأخرجني والدي من المدار�ض الحكومية 
واأدخلني الحوزة العلمية، البداية كانت في المدر�سة الهندية برئا�سة المرحوم 
ال�سيد محمد الخطيب، ثم در�ست المقدمات وبعدها ال�سطوح ومن ثم البحث 
اأدر�ض  كنت  الأثناء  هذه  وفي  واأ�سوًل،  فقهًا  �سنة،  ع�سرة  اثنتا  ولمدة  الخارج 
الثانوية،  ثم  المتو�سطة  ثم  البتدائية  اأكملت  م�ساء حيث  الأكاديمية  الدرا�سة 
وفكرت اإن اأ�ستمر في ذلك الجانب واأن اأدخل الجامعة وفعاًل ذهبت اإلى القاهرة 
لأدخل جامع الأزهر بعد ذلك ات�سح لي اأن الدرا�سة في الأزهر درا�سة �سطحية 
اأعمق بكثير، لذلك رجعت  لن ت�سفي طابعًا معرفيًا بينما الدرا�سة الحوزوية 
 gال�سادق الإمام  مدر�سة  فتح  م�سروع  تزامن  ثم  ومن  الدرا�سة،  ووا�سلت 

الح�شين الإمام  مدينة  في  ولد  جليل،  ح�شيني  وخطيب  ديني  عالم 
علمية  اأ�شرة  في  وترعرع  ن�شاأ  هـ،   1349 �شنة  المقد�شة  كربالء   g
تعر�شت  العلمية  الأ�شر  وكبقية  والخطباء،  العلماء  �شمت  عريقة  
كاإدارة  العراق وخارجه،  منا�شب عدة داخل  �شغل  والت�شريد،   للقتل 

مدار�س دينية ومراكز اإ�شالمية ُكبرى. 

يف  ق�سيتها  التي  الفرتة  خالل 
املهجر ا�ستطعنا بف�سل اهلل فتح 
اأكرث من ت�سع موؤ�س�سات ومراكز 
b كربى لن�سر علوم اأهل البيت

ــب  ــي ــط فــ�ــشــيــلــة اخل
ال�شيد  اهلل  اآية  املفّوه 

مرتــــ�شى القزوينـي :

 اأحيوا اأمرنا

ال�سيد القزويني في مقر موؤ�س�سة الغاثة والتنمية
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الأهلية وتم تكليفي باإدارتها وذلك �سنة 1374هـ، وهي مدر�سة ابتدائية كاملة فيها 
�ستة �سفوف واأربعة �سعب، تخرج منها نخبة طيبة من ال�سخ�سيات.

بدايتي مع المنبر الح�سيني كانت واأنا في �سن الثانية ع�سر من عمري، حيث 
قراءة المقدمات مثل الق�سيدة والنعي والآن يمر على خدمتي في المنبر الح�سيني 

.g 70 �سنة وبذلك اأت�سرف اأن اأكون اأحد خدام الإمام الح�سين
وعند تولي المقبور هدام )�سدام( بداأت الم�سايقات مما ا�سطرني  اإلى 
الهروب من مدينة كربالء المقد�سة، بداية توجهت الى الكويت وهناك توليت 
اإقامة �سالة الجماعة وارتقاء المنبر الح�سيني، ق�سيت 8 �سنوات في الكويت  ثم 
ذهبت اإلى اإيران وقمت في هذه المدة باإمامة م�سجد في طهران، وبعدها �سافرت 
اإلى اأمريكا،  حيث الجاليات المتنوعة العرق لكن يجمعها الإ�سالم ، وهناك طلب 

مني البقاء فق�سيت مدة 18 عامًا اإلى اأن �سقط المقبور هدام.
وبف�سل اهلل علينا  الآخر  تلو  اأولدي واحدًا  بي  التحق  الفترة  تلك   وخالل 

ا�ستطعنا افتتاح ثمان اأو ت�سع موؤ�س�سات اإ�سالمية كبيرة تاأ�س�ست بف�سل اهلل تعالى 
وببركة اأهل البيتb منها المدر�سة الإ�سالمية في لو�ض اأنجل�ض التي ل تزال اإلى 
الآن تبا�سر عملها كمدر�سة ابتدائية وثانوية وهم ي�سمونها )هاي �سكول( المتخرج 
بولية  ديترويت  في  ومنها  عالية،  بدرجات  الأمريكية  بالجامعات  يقبل  منها 
مي�سيغان ولدنا ف�سيلة ال�سيد ح�سن ا�ستطاع اأن يوؤ�س�ض مركز اإ�سالمي في اأمريكا 
ول يزال لحد الآن، وولدنا الآخر ف�سيلة ال�سيد علي وهو اأكبر اأولدي هو اإمام 
لمركز اإ�سالمي في مدينة فرزنو �سمال كلفورنيا وفي نف�ض الوقت هو بروف�سور 
�سواحي  في  كذلك  م�سطفى  ال�سيد  وولدنا  الأمريكية،  الجامعات  في  ُيدر�ض 
لو�ض اأنجل�ض منطقة ي�سمونها )اأورنج كونتي( اأي�سًا لديه مركز اإ�سالمي ويخطب 
ويدر�ض وير�سد فيها بثالث لغات وهي )العربية الفار�سية والنكليزية( ثم ولدنا 
ف�سيلة ال�سيد محمد في مدينة �سنتياغو جنوب كلفورنيا اأي�سًا اأ�س�ض مركزين 
العراقيين وغيرهم  للعرب   gالموؤمنين اأمير  الإمام  الأول م�سجد  اإ�سالميين 

 اأحيوا اأمرنا

K ال�سيد القزويني يزور المرجع ال�سيرازي

ال�سيد القزويني يوؤم الم�سلين  في ال�سحن الح�سيني ال�سريفال�سيد القزويني في �سالة الجماعة باإمامة ال�سيد ال�سيرازي uفي ال�سحن الح�سيني ال�سريف
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المركزين،  والأفغانيين وهو يدير هذين  اآخر  لالإيرانيين  ثم بعد ذلك مركز 
وبعد م�سي ثمانية ع�سر عامًا على بقائي اأنا في اأمريكا كنت انتظر متى ي�سقط 
�سدام  حتى اأعود اإلى كربالء وبالفعل بعد ال�سقوط بع�سرة اأيام و�سلت، والآن 
في كربالء اأنا م�سغول في اإقامة �سالة الجماعة واإلقاء المحا�سرات كانت نيتي 
قبل مجيئي اإلى كربالء اأن اأتوجه اإلى كل المحافظات العراقية بدءًا من الب�سرة 
والنا�سرية  والى �سمال العراق حتى المو�سل وغيرها لكن اهلل تبارك وتعالى وفر 
لنا الف�سائيات مثل ف�سائية الأنوار واأهل البيت والزهراء والأنوار الثانية والحمد 

 .g هلل خففت عملنا وكل هذا  من ف�سل اهلل وبركات الإمام الح�سين

ن�شاطاتكم وبرامجكم التي تقّدمونها داخل العراق ؟
اأنا  باخت�سار  الأيتام وق�ستها  التي زرتموها  مدر�سة  الن�ساطات  الآن من 
لما جئت اإلى كربالء بداأت اأتعب كثيرًا لكثرة الخطب وال�سالة و�سعود المنابر 
وا�ستداد الحر ف�سارت معي �سكتة قلبية  نقلوني اإثرها اإلى الم�ست�سفى الحكومي 
وحقيقة لحظنا في ذلك الوقت اأزمة في الأطباء والأدوية والأجهزة الطبية وبما 
انه كانت عندي اإمكانيات �سافرت اإلى اأمريكا فاأجريت عملية هناك ونذرت اإلى 
اهلل تعالى اإذا عوفيت من هذا الحادث اأن اأبداأ ببناء م�ست�سفى  خا�ض بجراحة 
القلب لن العراق يقل فيه هذا الخت�سا�ض واإن كان موجودا فهو ل يلبي الحاجة، 
لذلك دار �سكناي التي كنت اأ�سكن  فيها في لو�ض اأنجل�ض بعتها وجئت اإلى هذا 
المكان الذي كان بنية بناء الم�ست�سفى ولكن اأحد اأولدنا بعث مبلغًا  كان قد جمعه 
من الم�سلين وقال هوؤلء يريدونه دار اأيتام لذلك  بداأنا بدار الأيتام التي راأيتموها 
وكذلك و�سلت اإلينا م�ساعدات من هنا وهناك والحمد هلل اأن�ساأت هذه البناية 

وبقي ق�سم خلف البناية لكن خارطة الم�ست�سفى كانت اأكبر من هذه الأر�ض وبقينا 
نفت�ض عن قطعة اأر�ض اأكبر وراأينا اأكثر من 20 قطعة في كافة مناطق كربالء وكل 
قطعة بها اإ�سكال اأما �سغيرة اأو ال�سعر غالي اأو وقف اأو مغ�سوبة واأنا في الحقيقة  
عندما ت�ستد بي الأزمة اأذهب اإلى الإمام الح�سين اأو اأبي الف�سل اأو اأمير الموؤمنين
اإلى  البلديات  وزير  جاء  وتعالى  تبارك  اهلل  وبف�سل  مدة  وبعد  لهم  اأ�سكي   b
كربالء  وجاء اإلى بيتنا وطرحنا عليه الم�ساألة فاأمر باأن يخ�س�سوا قطعة اأر�ض 
بم�ساحة 7500م غرب كربالء في حي المدراء وبا�سرنا في ال�سبوع الثاني بالبناء 
والآن و�سل البناء اإلى ت�سعة طوابق وهذا البناء م�ست�سفى عامة خيرية تحتوي على 
جراحة القلب وق�سم لل�سرطان وق�سم للن�ساء وم�ست�سفى اأطفال وق�سم عيون وق�سم 

العظام والك�سور وهذا بحمد هلل تعالى ، والعمل م�ستمر ببركة الخيرين.

م�شاألة المعدات والأجهزة الطبية ؟
ق�سم وعدنا بها وق�سم  في تقديم ثمنها والم�ساعدات تاأتي لنا ولحد الآن 
�سرفنا اأكثر من خم�سة مليارات دينار عراقي ونحتاج اإلى ثالثين مليار اأخرى 

.fوالم�ست�سفى با�سم مولنا الإمام المهدي

هل لديكم اهتمام ثقافي بال�شباب والمراأة؟
حقيقة اإن المحا�سرات التي اأقدمها في ال�سحن الح�سيني ال�سريف اأرّكز 
بعد  واإذا لحظتم  المتعلمين  وغير  الأميين  وعلى  والن�ساء  الأطفال  على  فيها 
تقريبًا ن�سف  ال�سريف  الح�سيني  ال�سحن  في  والع�ساء  المغرب  اإقامة �سالة 
الح�سور من الن�ساء يجل�سن مكانًا مخ�س�ض لهّن، وغيرهم من الذين ي�ساهدونا 

 اأحيوا اأمرنا

با�سات نقل الطالب

مدخل الموؤ�س�سة 

المحفل القراآني 

جانب من �سفوف المدر�سة  
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على الف�سائيات.
القراآن  اآيات  تف�سير  هي  األقيها  التي  المحا�سرات  عناوين  الحقيقة  وفي 
الكريم والقراآن يحتوي على كل �سيء التوجيهي والتربوي والأخالقي والديني، 
ولدي مجموعة كتب تفا�سير للقراآن واأح�سرها تح�سيرًا بعد ذلك اأذكر مالحظة 

حتى اأطبقها على هذا الزمن الحا�سر وا�ستعملها وال�ستعانة باهلل تعالى. 

مدر�شة الإمام ال�شادقg البتدائية والمتو�شطة لالأيتام ؟
الدعم  الى  تحتاج  كبيرة مظلومة  �سريحة  لم�ساعدة  المدر�سة  بنيت هذه 
منذ  الكثير  حققت  كبير  جهد  ثمرة  واإنها  الأيتام،  وهم  والمعنوي  المادي 
تاأ�سي�سها، وت�سم كوادر تربوية متخ�س�سة ومجموعة طيبة من الطلبة وهم من 
الأيتام ، عدد طالبنا 318 طالب والكادر التعليمي 40، طبعًا ال�سفوف مف�سولة 
للبنات والبنين، وبناية المدر�سة بواقع طابقين، مجهزة بكل و�سائل الراحة، 
وتوجد منظومة تحلية المياه، وقاعة لال�ستراحة، وم�سّلى في كل طابق، والحمد 

هلل ال�سعي م�ستمر لتطويرها.
الأ�سرة،  رب  وفاة  اإثبات  يقدم  اأن  المتقدم  على  الأ�سا�سية  ال�سروط  ومن 
ولدينا ثمان با�سات خا�سة  لنقل الطلبة من والى المدر�سة، كما تقدم للطلبة 
وجبة غداء كل يوم، والمدر�سة م�سجلة ر�سميًا ومنهاجها هو المنهاج الحكومي 
و�سهاداتها معترف بها وكذلك المتخرج منها تقبله المدار�ض الحكومية كذلك 
نقبل المنقولين اإلينا من طالب الأيتام في بقية المدار�ض، البنات لهم م�سلى 
اأو اأحد المدر�سين، وهذا ي�سفي  والأولد لهم م�سلى واإمام الجماعة اأحدهم 

جانب تربوي ديني. 

مدر�شة الإمام ال�شادقj للعلوم الدينية ؟
هي من م�ساريعنا المهمة في مدينة كربالء المقد�سة، وفكرتها ان جاءت 
اإحدى الأخوات الموؤمنات وتبرعت بقطعة اأر�ض م�ساحتها  1400م، وبعد جهود 
وم�ساهمات طيبة من بع�ض الإخوة الموؤمنين في الكويت وبع�ض الإخوة من بغداد 
وكربالء اكتمل البناء، والمدر�سة مكونة من طابقين، ومجموع البناء 900م2 
، ومنذ تاأ�سي�سها قبل �سنتين والى اليوم مازال الت�سجيل م�ستمر والحمد هلل، 

وطلبتها من مختلف المحافظات العراقية وم�ستوياتهم جيدة .

طبيعة عمل  موؤ�ش�شة الإغاثة، وما هي الخدمات التي تقدمها ؟
موؤ�س�سة الإغاثة تتولى مهمة تقديم الم�ساعدات العينية والمادية للعوائل 
المت�سررة من الالنظام المقبور ومن عوائل الأيتام وتتمثل بتقديم األب�سه ومواد 
مدر�سة  على  الإ�سراف  وكذلك  المتفوقين،  للطلبة  ت�سجيعية  وهدايا  غذائية، 

.gالإمام ال�سادق

 اأحيوا اأمرنا

توزيع الهدايا على اليتام 

قاعة الحا�سبات 

م�ست�سفى المام الحجة f ـ كربالء المقد�سة

مجل�ض الر�ساد في ال�سحن الح�سيني ال�سريف 
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  bوهيئة خدمة اهل البيتsموؤ�ش�شة الر�شول العظم
اقامت موؤ�س�سة الر�سول العظم s الثقافية الن�سانية وبالتعاون مع هيئة 
خدمة اهل البيت b في كربالء المقد�سة البرنامج ال�سنوي لإفطار ال�سائم 
با�سم المام الح�سن المجتبى j من كل يوم وعلى طول ايام �سهر رم�سان 
المبارك للفقراء والمحتاجين، حيث بلغ عدد الوجبات التي وّزعت الى عموم 
النا�ض حوالي 600 الى 800 نفر يوميًا بمقدار 300 عائلة فقيرة موزعة على 
ال�سيارات  خالل  من  التوزيع  عملية  وتتم  المقد�سة،  كربالء  محافظة  عموم 
الى  الهئية  مقر  من  الطعام  ال�سيارات  هذه  تحمل  حيث  بالموؤ�س�سة،  الخا�سة 

المناطق المراد توزيع الطعام فيها ومنها الأحياء البعيدة عن مركز المدينة.

موؤ�ش�شة �شيد ال�شهداء j للتنمية الب�شرية
قامت لجنة الأعمال الخيرية لموؤ�س�سة �سيد ال�سهداءg للتنمية الب�سرية 
بتفّقد العوائل الفقيرة والمحرومة والم�ستحقين من الأرامل والأيتام والأ�سر 
المتعّففة، وقّدمت لهم الم�ساعدات التموينية التي يحتاجونها في توفير الفطور 
المالئم �سمن برنامج )�سلة رم�سان(، وذلك من اأجل اإدخال ال�سعادة على 
قلوبهم في هذا ال�سهر الف�سيل حيث تم التوزيع في مدينة كربالء المقد�سة 

والنجف الأ�سرف وبابل وق�ساء الها�سمية وناحية الح�سينية.

�شهر دعيتم فيه اإلى �شيافة اهلل
خدمات اإن�سانية في �سهر اهلل الف�سيل رم�سان المبارك

رعايتهم،  واأهمية  بالم�ست�سعفين  الخا�سة   bوالحق الهدى  اأئمة  وو�سايا  القويم  النهج  على  و�سيرًا  الحنيف  الإ�سالم  لتعاليم  تطبيقًا 
K، وا�سلت الموؤ�س�سات والمراكز  اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي  وعماًل بتوجيهات �سماحة المرجع الديني الكبير 

الخيرية اأن�سطتها وخدماتها الإن�سانية في �سهر اهلل الف�سيل �سهر رم�سان المبارك. 

نفحات خبرية

كربالء المقد�سة لجنة الأعمال الخيرية ــ الب�سرة م�سروع المام الح�سن المجتبى j ـ 

م�سروع �سلة �سهر رم�سان  jالمركز الجتماعي لموؤ�س�سة �سيد ال�سهداء
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موؤ�ش�شة فاطمة الزهراء h الخيرية
قامت موؤ�س�سة فاطمة الزهراءh الخيرية في كربالء المقد�سة بتوزيع 
الم�ساعدات الغذائية والتمونية على الفقراء والمحتاجين و�ساهمت اأي�سا في 

م�سروع اإفطار ال�سائم.

منظمة �شيد ال�شهداء jللتنمية الإجتماعية
اأقامت منظمة �سيد ال�سهداءg للتنمية الجتماعية في الب�سرة برنامج 
اإفطار  البرنامج  �سمل  حيث  المبارك  رم�سان  �سهر  خالل  ال�سائم  اإفطار 
وال�سماوة.  والنا�سرية  الب�سرة  كل من محافظة  في  ال�سائمين  المئات من 
وقد �سمل البرنامج توزيع الم�ساعدات الغذائية على العوائل الفقيرة والمتعّففة 

والأيتام.

توزع ك�شوة العيد على الأيتام
الب�سرية  للتنمية   jال�سهداء �سيد  لموؤ�س�سة  الجتماعي  المركز  �سرع 
من  ليتم  الُلعب،  وبع�ض  الأيتام  احتياجات  حوى  للمالب�ض  معر�سًا  باإقامة 
خالله توزيع ك�سوة العيد على الأيتام الذين ترعاهم الموؤ�س�سة والبالغ عددهم 
940 يتيمًا في محافظات كربالء المقد�سة والنجف الأ�سرف  وبابل وناحية 

الح�سينية وق�ساء الها�سمية �سمن م�سروع ) فرحة اليتيم (.
برنامج ك�سوة العيد 

نفحات خبرية

نقل المواد الى المناطق النائية 

بف�سل وتوفيق من اهلل عّز وجّل، وببركة اأهل بيت النبوةj، وانطالقًا من اإر�سادات 
وتوجيهات ون�سائح المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني 
ال�ســـيرازي K، ا�ستمرت موؤ�س�ســـة الر�ســـول الأعظم s التابعة لمكتب المرجع 
ال�ســـيرازي فـــي المنامـــة بالبحريـــن باأن�ســـطتها المعتـــادة والمتنوعة فـــي كل عام، 

وبالخ�سو�ض في �سهر رم�سان المبارك 1431 للهجرة.
 فخالل �سهر رم�سان المبارك، قامت الموؤ�س�سة بجملة من الن�ساطات، منها:

والمتعّففة  المحتاجة  العوائل  المئات من  ال�ســـرورية على  الغذائية  المواد  • توزيع 
قبل وخالل اأيام �سهر رم�سان المبارك.

العظمى  اآية اهلل  الراحـــل  للمرجع  قيمة؟«  لل�ســـعوب  »هل  كتاب:  وتوزيع  • طباعـــة 

الق�ش�س والمواعظ
�ســـدر موؤخرًا عن دار العلوم للطباعة والن�ســـر في بيروت، كتاب جديد حمل عنوان: الق�س�ض والمواعظ  ) عبر وتجارب 

.)K رواها المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي
يحتـــوي الكتاب على مئـــات الروايات والأحاديث والق�ســـ�ض والخواطر والتجـــارب الواقعية عن اأنا�ض من �ســـتى طبقات 
المجتمع الإ�ســـالمي، التي األقاها �ســـماحة المرجع ال�ســـيرازي فـــي لقاءاته وحواراتـــه، وفي محا�ســـراته وكلماته القّيمة 
واإر�ســـاداته وتوجيهاته لمختلف الزّوار. ويقع الكتاب في )464( �ســـفحة من القطع الكبير. وهو من اإ�ســـدارات موؤ�س�ســـة 

الر�سول الأكرم sالثقافية واعداد عالء ح�سين الكاظمي.

ال�سيد محمد الح�سيني ال�سيرازي اعلى اهلل درجاته.
• توزيع قر�ض )�ســـي دي( يحتوي على ما يقارب 53 محا�ســـرة لحجة ال�ســـالم 
والم�ســـلمين ال�ســـيخ عبـــد ال�ســـهيد ال�ســـتراوي وكيـــل �ســـماحة المرجـــع ال�ســـيرازي 

بالبحرين.
المبارك، وكان  �ســـهر رم�ســـان  ليالي  الدينية طيلة  المحا�ســـرات  • عقد مجال�ض 
المحا�ســـر ف�ســـيلة ال�ســـيخ ال�ســـتراوي، تحـــت عنـــوان )اأ�ســـئلة حائرة فـــي القراآن 
ـــة بذكرى م�ســـيبة ا�ست�ســـهاد مولنا الإمام  الكريـــم(. وفي الليالي الثالث المخت�سّ

اأمير الموؤمنينj ارتقى المنبر ف�سيلة ال�سيخ جعفر الرا�ستي.

ن�شاطات لموؤ�ش�شة الر�شول الأعظم s بالبحرين خالل �شهر رم�شان المبارك
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المرجع ال�شيرازي يوؤّكد اإحياء ذكرى
وفاة اأّم الموؤمنين ال�شيدة خديجة الكبرى h على اأح�شن نحو

من ذكريات �سهر رم�سان المبارك، ذكرى رحيل اأّم الموؤمنين ال�سيدة خديجة الكبرى h، زوجة مولنا ر�سول اهلل s، تلك المراأة العظيمة التي 
ن�سرت الإ�سالم بت�سحياتها واإيثارها، ون�سرت النبي الأعظم s و�ساركته في جميع الأحداث المريرة والم�سّرة، وكانت تجلي بنظراتها الحانية 

.h واأنها اأّم ل�سيدة الن�ساء من الأولين والآخرين �سيدتنا ال�سديقة الكبرى فاطمة الزهراء ،s الهّم وال�سجن عن نبي الرحمة
اإجالًل لمكانة هذه ال�سيدة الجليلة، ولحّث الموؤمنين وت�سجيعهم على اإحياء ذكرى رحيلها h اأكثر واأو�سع من ذي قبل، �سدرت من �سماحة المرجع 
 .h مع توجيهات منه حول ذكرى رحيلها ،bومقامها عند اأهل البيت hر�سالة اأ�سار فيها اإلى بع�ض ف�سائل ال�سيدة خديجة الكبرى K ال�سيرازي

فكان ما كتبه �سماحة المرجع ال�سيرازي K، هو الن�ّض التالي:

نفحات خبرية
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cمرقد ال�سيد جعفر بن الر�سا

cمرقد ال�سيد جعفر بن الر�سا

cمرقد ال�سيد جعفر بن الر�سا

الموؤمنين  اّم  وفــاة  ذكــرى 
 hال�شيدة خديجة الكبرى

مرقد ال�شيد جعفر بن الر�شاcـ  ا�شفهان
 اإجالًل لمقام ال�سيدة خديجة الكبرىh، وتعظيمًا ل�سعائر اهلل تعالى واإحياء 
لأمر اأهل البيتb، قام جمع من المحّبين والموالين لمحّمد واآل محّمدb في مدينة 
اأ�سفهان باإحياء ذكرى رحيل ال�سيدة خديجةh باإقامة مجل�ض تاأبيني، وذلك تزامنًا 
بهذه  المعمورة  اأرجاء  في  ومحّبيهم   bالبيت اأهل  اأتباع  اأقامها  التي  المجال�ض  مع 

الذكرى الأليمة.
ففي مرقد ال�سيد جعفر بن الر�ساc في مدينة اأ�سفهان ـ جنب المطار ـ وتحت 
�سعار: »اأم الموؤمنين خديجةh اأ�سوة الحّب في اهلل والبغ�ض في اهلل«، اأقيم مجل�ض 
�سهر  من  للتا�سع  الموافق  الجمعة  المبارك،  رم�سان  �سهر  من  العا�سر  ليلة  تاأبيني 

رم�سان المبارك 1431 للهجرة.
ح�سر المجل�ض جمع غفير من الموؤمنين، واأ�ساتذة الجامعة، والهيئات الدينية، 
مكتب  من  الف�سالء  ال�سادة  من  وفد  منهم  كان  العلمية،  الحوزة  وف�سالء  والعلماء 

.Kالمرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي
كانت اأهم فقرات المجل�ض كالتالي:

اإلى وجبة الإفطار. • دعوة المعّزين 
• قراءة الق�سائد ال�سجية والمراثي واإقامة مجل�ض اللطم من قبل )هيئة بيت 

.)hلأهالي كربالء في اأ�سفهان، وموكب الزهراء g العبا�ض
• قراءة ر�سائل عدد من المراجع الأعالم والفقهاء العظام التي اأر�سلوها اإلى 
هذا المجل�ض بخ�سو�ض مقام مولتنا خديجة الكبرىh ومناقبها، كان منها ر�سالة 

.Kسماحة المرجع ال�سيرازي�
الحوزة  من  الف�سالء  اأحد  الكرمي  ال�سيخ  الإ�سالم  لحّجة  بالمنا�سبة  • كلمة 

العلمية بقم المقد�سة.
• كلمة بالمنا�سبة لالأ�ستاذ هزار، اأحد اأ�ساتذة الجامعة.

جدير بالذكر، اأنه تم ت�سجيل وبث مرا�سم هذا المجل�ض من قبل قناتي: الإمام 
الح�سينj و�سالم الف�سائيتين الفار�سيتين.

cمرقد ال�سيد جعفر بن الر�سا

نفحات خبرية
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K في كربالء المقد�شة ال�شيرازي  المرجع  • مكتب 
الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  الديني  المرجع  مكتب  اأحياها   
من  مباركة  اآيات  بتالوة  ا�ستهل  ببرنامٍج  المقد�سة  كربالء  في   K ال�سيرازي 
وائل  ال�سيخ  الإ�سالم  حجة  ال�سريف  الح�سيني  المنبر  اعتلى  ثم  الكريم  القراآن 
َكاَن  َكَمن  ُموؤِْمنًا  َكاَن  )اأََفَمن  تعالى:  قوله  من  بالمنا�سبة  كلمته  م�ستمدًا  البديري 

َفا�ِسقًا َل َي�ْسَتُووَن( 

• ت�شييع رمزي لنع�س الإمام اأمير الموؤمنين g في قم المقد�شة
اأقام جمع من ال�سباب من جميع الهيئات والح�سينيات التابعة لأهالي كربالء 
انطلق   ،gعلّي الإمام  مولنا  لنع�ض  رمزّيًا  ت�سييعًا  المقد�سة  قم  في  القاطنين 
موكب الت�سييع من ح�سينيتي بيت العبا�ض وبيت الزهراء اإلى �سوارع مدينة قم 

.h المقد�سة، قا�سدًا المرقد الطاهر لل�سيدة فاطمة المع�سومة
طريق  وفي   ،bالبيت اأهل  وم�سائب  المراثي  ُقرئت  الموكب  م�سيرة  خالل 
عودته ح�سر الم�ساركون في الموكب في بيت المرجع ال�سيرازي K، وا�ستقبلهم 

حّجة الإ�سالم والم�سلمين ف�سيلة ال�سيد اأحمد ال�سيرازي واأقاموا مجل�سًا للعزاء.

ال�شترالية اأدليد  • مدينة 
اأحيا الموؤمنون اأتباع اأهل البيتb في ا�ستراليا ذكرى ا�ست�سهاد الإمام اأمير 

الموؤمنين علي بن اأبي طالبg، باإقامة مجال�ض العزاء كمجال�ض اللطم وغيره.
وقراءة  الح�سينيات  في  بالح�سور  المباركة  القدر  ليالي  مرا�سم  اأحيوا  كما 
 .gالح�سين الإمام  وزيارة  الروؤو�ض،  على  ال�سريفة  الم�ساحف  ورفع  الأدعية، 

ذكرى ا�شت�شهاد 
g الإمام اأمير الموؤمنين

K مكتب المرجع ال�سيرازي

ادليد ـ ا�ستراليا 

نفحات خبرية
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اأقيمت  ا�ستراليا،  جنوب  في  اأدليد  مدينة  في   sالأعظم الر�سول  ح�سينية  ففي 
مجال�ض العزاء على م�ساب الإمام اأمير الموؤمنينg، ومجال�ض اإحياء ليالي القدر 

المباركة ح�سرها جمع من الموؤمنين، وكانت برامج الح�سينية كالتالي:
وجبة الإفطار، تالوة اآيات من القراآن الكريم، قراءة دعاء الفتتاح ال�سريف، 
قراءة اأدعية ليالي القدر ورفع الم�ساحف ال�سريفة، ثم محا�سرة لف�سيلة ال�سيخ اأبو 

ر�سا وبعدها  مجال�ض اللطم.

w الحلي  فهد  بن  احمد  العاّلمة  • مرقد 
اقيم في مرقد العاّلمة احمد بن فهد الحليu  بمدينة كربالء المقد�سة 
مجل�سًا بهذه المنا�سبة حيث ارتقى المنبر ف�سيلة حجة الإ�سالم  والم�سلمين 
اأمير  الإمام  حياة  في  المهمة  الجوانب  عن  وتحّدث  الزبيدي  �سياء  ال�سيخ 

الموؤمنينg وعن كرمه وكراماته ومواقف من �سيرته وجهاده. 

اأ�شتراليا ــ  •  �شدني 
اأحيت ح�سينية النبي الأكرمs بمدينة �سيدني با�ستراليا حلول �سهر رم�سان 
المنبر  ارتقى  حيث  الكريم  ال�سهر  هذا  في  ال�سنوي  مجل�سها  باإقامة  المبارك 
الح�سيني حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيخ ح�سين الأميري في �سل�سلة محا�سرات 
تحت عنوان )النور المبين في �سيرة النبياء والمر�سلين( و ذلك طيلة ليالي �سهر 

رم�سان المبارك.
وفي ذكرى ا�ست�سهاد الإمام اأمير الموؤمنينg و ليالي القدر العظيمة اأقامت 
الح�سينية مجل�ض عزاء ومرا�سم اإحياء ليالي القدر المبارك بقراءة الأدعية ورفع 

وكان  الح�سينيين  الرواديد  من  عدد  بم�ساركة  الروؤو�ض  على  ال�سريفة  الم�ساحف 
قراءة دعاء الختام الجو�سن الكبير واأبوحمزة الثمالي.

العراق ــ  •  الم�شيب 
المرجع  لتوجيهات  وامتثاًل  المبارك  رم�سان  �سهر  الف�سيل  ال�سهر  باإطاللة 
K اأقيم في منطقة  الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي 
الم�سيب التابعة لمدينة الحلة وفي مقام اأولد م�سلم وال�سيد اإبراهيم مجل�ض للوعظ 

والإر�ساد. 
الإفتتاح  ثم قراءة دعاء  الكريم   القراآن  ي�ستهل بختم جزء من  المجل�ض  كان 
المو�سوي  �سادق  ال�سيد  ف�سيلة  األقى  وبعدها  ال�سرعية  الم�سائل  ذكر  ذلك  وبعد 

بحوث في الأخالق والتف�سير.
العزاء  مرا�سم  اأقيمت   gالموؤمنين اأمير  الإمام  اإ�ست�سهاد  ذكرى  ليالي  وفي 

ورفع الم�ساحف وقراءة دعاء الجو�سن الكبير.

 sالأعظم الر�شول  ح�شينية  ــ  •  الكويت 
الإمام  ا�ست�سهاد  ليالي  خالل   sالأعظم الر�سول  ح�سينية  �سهدت 
قناة  عبر  مبا�سرة  بثت  برامج  عدة  المبارك  رم�سان  �سهر  في   jاأميرالموؤمنين

الأنوار الف�سائية.
اأقيمة  بعده  ومن  ق�ساق�ض  ن�سرت  ال�سيد  ال�سالم  حجة  المنبر  ارتقى  حيث 
مرا�سم العزاء واللطم وارتقى المنبر الرادود ال�سهيرالحاج المال با�سم الكربالئي 

برفقة الرادود المال محمد الحجيرات او المال قحطان البديري.

الم�سيب ـ العراق  �سدني ا�ستراليا  ح�سينية النبي الأكرم s ـ 

مرقدالعالمة ابن فهد الحلي ـ كربالء المقد�سة ح�سينية الر�سول الأعظم s -الكويت

نفحات خبرية
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الحديث  هذا  رعيته«)1(.  عن  م�سوؤول  وكلكم  راع  »كلكم   :sاهلل ر�سول  قال 
كان  مهما  والرجل،  فالمراأة  ون�ساء.  رجاَلً  اأي  الجميع،  على  ينطبق  ال�سريف 

م�ستواهما، وفي اأي ظرف زماني ومكاني كانا، هما م�سوؤولين.
اإنجاز عمل  اأكبر من الوظيفة. فعندما يكون الإن�سان موّظفًا في  اإن الم�سوؤولية 
ما فهنا يقال له باأنه �ساحب وظيفة اأو عليه وظيفة، اأما الم�سوؤولية فهي اأكبر واأو�سع، 
م�سوؤولية  وهي   .sر�سوله قبل  ومن  تعالى  اهلل  قبل  المجعولة من  الم�سوؤولية  وهي 
اإذا �سمم الإن�سان على اأدائها ف�سيوّفق، واإذا لم ي�سمم يعني اإنه �سوف لم يوؤّديها، 

و�ستواجهه م�ساكل وم�ساعب واآلم كثيرة في دنياه وفي اآخرته.
j من الموؤمنات الالتي قمن بالعمل وفق م�سوؤوليتهن هي زوجة زهير بن القين
اأحد اأ�سحاب الإمام الح�سينj. فقد ذكر التاريخ عن موقفها الم�سّرف باأنه: حّدث 
جماعة من فزارة ومن بجيلة قالوا: كّنا مع زهير بن القين البجلي حين اأقبلنا من 
مّكة، فّكنا ن�ساير الح�سينj، فلم يكن �سي ء اأبغ�ض اإلينا من اأن ننازله في منزل، 
 jالح�سين فنزل  ننازله،  اأن  من  ُبّدًا  نجد  لم  منزًل  ونزل   jالح�سين �سار  فاإذا 
اأقبل ر�سول  اإذ  في جانب ونزلنا في جانب، فبينا نحن جلو�ض نتغّذى من طعام لنا 
اأبا عبد اهلل الح�سين  اإن  القين  الح�سينj حتى �سّلم، ثم دخل فقال: يازهير بن 
اإن�سان مّنا ما في يده حتى كاأن على روؤو�سنا الطير،  لتاأتيه. فطرح كل  اإليك  بعثني 
فقالت له امراأته: �سبحان اهلل اأيبعث اإليك ابن ر�سول اهلل ثم ل تاأتيه، لو اأتيته ف�سمعت 
من كالمه. ثم ان�سرفت، فاأتاه زهير بن القين، فما لبث اأن جاء م�ستب�سرًا قد اأ�سرق 
كربالء  في  وا�ست�سهد   jالح�سين الإمام  اأ�سحاب  من  زهيز  ف�سار  وجهه)2(... 
الموؤمنون  عليه  ي�سّلم  اأنه  زهير  مقامات  ومن  له،  نظير  ل  رفيعًا  مقامًا  زهير  ونال 

والموؤمنات في م�سارق الأر�ض ومغاربها كل يوم.
واأداء  بالم�سوؤولية  الإح�سا�ض  هو  كان  القين  بن  زهير  زوجة  من  �سدر  ما  اإن 
باأداء  تقوم  اأن  ت�ستطيع  امراأة  كل  اأي  امراأة،  كل  من  يتاأتى  الأمر  وهذا  للم�سوؤولية، 
م�سوؤوليتها. فالزوجة م�سوؤولة تجاه زوجها باأن تحافظ عليه من الإنحراف، واأن تحّثه 

على العمل الح�سن وال�سالح. ومن الن�ساء الموؤمنات الالتي �سربن اأروع الأمثلة في 
جانب العمل بالم�سوؤولية هي ُاّم وهب واأّم الأُ�سود. 

اإن المراأة عالم مملوؤاٌ بالن�ساط والطاقة والقّوة، �سواء كانت حدثة اأو �سابة اأو بنتًا 
اأو اأختًا، اأو زوجة اأو اأّمًا، وهي كالرجل تنعم بنعمة العقل ولها اإدراك وفهم و�سعور، 
فعليها اأن ت�سعر بم�سوؤوليتها تجاه جميع من حولها ومن تعي�ض معهم، من اأب واأّم وزوج 
واأولد واأخوات واإخوة واأرحام واأقارب وزميالت و�سديقات، باأن تقوم باأداء الم�سوؤولية 

تجاههم بالقول وبالعمل.
اإن م�سوؤولية المراأة هي اأن تكون موؤّثرة واإيجابية في هداية الآخرين ونجاتهم من 
الإنحراف وال�سوء، واأن تتحّلى بالأخالق الح�سنة، واأن ت�سبر على الم�ساكل وتتحّمل 
على  ل  تح�سّ اأن  اأي  موؤّثرًا  الم�سوؤولة  اأداء  في  دورها  يكون  اأن  ولتحاول  الم�ساعب. 
النتيجة الإيجابية واأن ل تكتفي باأداء الواجب فقط. فمثاًل اإذا كان زوجها �سيئ الُخُلق 
فعليها اأن توؤّدي م�سوؤوليتها تجاهه باأن ت�سعى اإلى هدايته واإ�سالحه باأن يغير خلقه 
نحو الأح�سن، واأن ت�سبر على الأذى وتتحّمل الم�ساكل واإن طال ذلك اإلى ع�سر �سنين 
ُخُلق  ت�سلح  اأن  في  كثيرة  جهودًا  وبذلت  م�سوؤوليتها  الزوجة  اأّدت  اإن  نعم،  اأكثر.  اأو 
زوجها مثاًل وطال ذلك، وبالنتيجة لم يهتدي زوجها ولم يتغّير، فال �سير في ذلك 
لأنها اأّدت الم�سوؤولية، و�سيكون لها عند اهلل تعالى اأجر من اأّدى الم�سوؤولية. فزوجة 
اأّدت  وزوجة فرعون  اإيجابية،  نتيجة  اأّدت م�سوؤوليتها وح�سلت على  القين  بن  زهير 

م�سوؤوليتها اأي�سًا ولكن زوجها وهو الطاغية فرعون لم يهتدي. 

__________________
1( بحارالأنوار / ج72 / �ض38 .

2( الإر�ساد/ للمفيد/ �ض72.

المرجع ال�شيرازي:
المراأة راعية وم�شوؤولة

نفحات خبرية
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اإثـــر الكارثة الأخيرة التي تعّر�ض لها البلد الإ�ســـالمي باك�ســـتان، جّراء الفي�ســـانات 
وال�ســـيول التـــي اجتاحت هـــذا البلـــد، واأّدت اإلـــى مقتل المئـــات من الأهالي وت�ســـّرد 
الماليين منهم ودمار حياتهم، وتعّر�ســـهم لخطر المجاعة وفقدان الماأوى والإ�سابة 
بالأمرا�ـــض وخ�سو�ســـًا الأطفـــال والن�ســـاء وكبار ال�ســـن، وغيـــر ذلك من الأ�ســـرار 
الإن�ســـانية والقت�سادية و...، اأ�ســـدر مكتب المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�ســـيد �سادق الح�ســـيني ال�ســـيرازي K في مدينة قم المقد�ســـة، بيانًا، دعا فيه 
الم�سلمين اإلى الهتمام ومّد يد العون اإلى المناطق المنكوبة في هذا البلد وم�ساعدة 
ة في ال�سهر الف�سيل �سهر رم�سان المبارك حيث ي�ساعف ثواب اأعمال  اأهاليها وخا�سّ

البّر، كما في ن�ّض البيان اأدناه:
ب�سم اهلّل الرحمن الرحيم

الحمدهلل رب العالمين، وال�ســـالة وال�ســـالم على محمد واآلـــه الطاهرين، ولعنة اهلل 
على اأعدائهم اأجمعين

في الحديث ال�ســـريف عن ر�ســـول اهللs: »مثل الموؤمنين فـــي توادهم وتراحمهم، 
كمثل الج�سد، اإذا ا�ستكى بع�سه تداعى �سائره بال�سهر والحمى«)1(.

اإن ما يثير الحزن والأ�ســـى: الفي�سانات وال�سيول التي تعّر�ست لها مناطق وا�سعة من 
البلد الإ�ســـالمي )باك�ســـتان(، والتي ت�ســـّرر جرائها الماليين من الم�سلمين، وهذا 
يوجب اهتمام الم�ســـلمين كافة، فقد قال ر�ســـول اهلل s: »من �سمع رجاًل ينادي يا 

للم�سلمين فلم يجبه فلي�ض بم�سلم«)2(.

قام حّجة الإ�سالم ال�سيخ جالل معا�ض احد اأع�ساء مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازي 
في قم المقد�ســـة بزيارة تفّقدية لأو�ســـاع اأتبـــاع اأهل البيتb في دولـــة اآذربيجان ، 

واأبلغهم �سالم وتحّيات ودعاء �سماحة المرجع ال�سيرازي حفظه اهلل ورعاه.
خالل تلك الزيارة قام ف�ســـيلة ال�ســـيخ معا�ض بزيـــارة ولقاء العلماء وطـــاّلب العلوم 
الدينّية في العا�سمة الآذرية باكو، وا�ستمع اإلى تقرير عن ن�ساطاتهم ومعاناتهم حول 

التبليغ الإ�سالمي في اآذربيجان.
ثـــّم زار بع�ـــض الموؤ�ّس�ســـات الثقافّيـــة فـــي اآذربيجان وا�ســـتمع اإلى تقريـــر موجز عن 
ن�ســـاطاتهم وبرامجهم الهادفة. وكان من الزيارات: زيارة بع�ض الم�ســـاجد، ل�سّيما 
الم�ســـجد الكبير )تازة بير( والتقى باأئّمتها، ودار الحديث حول تفعيل هذه الم�ساجد 

فعلى الجميع مّد يد العون اإلى المناطق المنكوبة، وم�ســـاعدة اأهاليها ـ ماديًا ومعنويًا 
ـ وخا�ســـة في مجـــال ال�ســـروريات الأّولية مـــن الماأكل والم�ســـرب والأدويـــة والماأوى 
ونحوهـــا، وخا�ســـة اأن اأعمال الِبّر يت�ســـاعف ثوابها في هذا ال�ســـهر الف�ســـيل �ســـهر 

رم�سان المبارك.
وليعلـــم اأن الكوارث الطبيعية قد تكون ابتالًء من اهلل تعالى، وقد تكون نتيجة البتعاد 
عن اأحكامه �ســـبحانه، وانت�سار العقائد ال�ســـالة والأعمال الباطلة كمذاهب الإرهاب 
والتكفيرـ  ، وقد تكون نتيجة التق�سير في مراعاة قوانين اهلل عّز وجّل التي اأودعها في 

البالد وعدم تقوية الُبنى التحتّية.
فعلى الم�سلمين الرجوع اإلى اأحكام الإ�سالم في كل �سوؤونهم، ومراعاة و�سية الر�سول 

.bفي الثقلين: القراآن الحكيم واأهل بيته الطاهرين sالأعظم
ن�ســـاأل اهلل تعالى اأن يفّرج عن الم�ســـلمين، واأن يعّجل في ظهور مولنا الإمام المهدي 

j واأن يعّو�ض المت�سّررين بلطفه وكرمه، اإنه �سميع مجيب.
8/�سهر رم�سان المبارك/1431 للهجرة

K مكتب اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي
قم الم�سرفة

___________________
1( م�ستدرك الو�سائل، ج21، �ض424.

2( و�سائل ال�سيعة، ج91، �ض99.

بالبرامج الدينّية الثقافّية والروحّية والهتمام والتركيز على جيل ال�سباب.
ولّبـــى ال�ســـيخ معا�ض دعـــوة م�ســـجدين كبيرين وهما: )م�ســـجدي خردلن و�ســـاحب 
الزمان( لإلقاء محا�سرة دينية بمنا�سبة اأّيام المهدوّية المباركة، وتحّدث فيهما عن 

 .j وظيفة الموؤمن في زمن الغيبة، وحقيقة زيارة المولى اأبي عبد اهلل الح�سين
ثم توّجه ف�ســـيلة ال�سيخ اإلى زيارة مراقد اأهل البيتb في العا�سمة )باكو(؛ وهما 
مرقدي لبنات الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم ال�سّيدة حكيمة وال�سّيدة رحيمة �سلوات 

اهلل و�سالمه عليهم اأجمعين، والتقى بمجموعة من ال�سباب الموؤمن.

في بيان مكتب المرجع ال�سيرازي بقم المقد�سة:
على الم�شلمين كاّفة اأن يعينوا اإخوانهم بباك�شتان ماديًا ومعنويًا

حجة الإ�سالم ال�سيخ جالل معا�ض في جولة له اإلى اآذربيجان:
b الآذرّيون متعّط�شون اإلى علوم اأهل البيت

نفحات خبرية
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 نفحات خبرية

�شيعاد بناوؤها:
ينبغي اإيجاد هيئات عالمية لحماية الأمة ومقد�شاتها من اأيدي الظالمين، وعلى الجميع اأن يطالب ببناء مراقد اأئمة 
البقيع، كما يلزم ال�شغط على الحكومات والمنظمات العالمية كالأمم المتحدة واليون�شكو وغيرها لتتحرك في هذا 
التجاه، فاإنه ما �شاع حق وراءه مطالب، ول �شك اأن هذه المراقد الطاهرة �شيعاد بناوؤها يومًا ما، و�شتعود  �شرخة 

التوحيد تنطلق ثانية من ماآذنها لتدّوي في عنان ال�شماء، ولكن ما حدث على كل حال امتحان لنا جميعًا.

المرجع الديني الكبير اآية اهلل العظمى
K ال�شيد �شادق الح�شيني ال�شيرازي 
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اأقامت الح�سينية الكربالئية في مدينة م�سهد المقد�سةـ  وكال�سنوات ال�سابقةـ  برامجها في ليالي �سهر الرحمة والمغفرة والر�سوان، �سهر رم�سان المبارك، وبالخ�سو�ض في 
ليالي ذكرى ا�ست�سهاد الإمام اأمير الموؤمنينj، وليالي القدر المباركة. وكان من برامج ون�ساطات الح�سينية: عقد جل�سات لتالوة القراآن الكريم في ليالي ال�سهر المبارك للكبار 
وال�ســـباب والأ�سبال، وبرامج متنوعة لل�سباب والأ�ســـبال كان منها مخيم ترفيهي، وقراءة دعاء الفتتاح ال�سريف كل ليلة، محا�سرات متنوعة، وكان المحا�سر في الن�سف الأول 
من �سهر رم�سان الخطيب ال�سهير حجة ال�سالم ال�سيخ دان�سمند وفي الن�سف الثاني الخطيب حجة ال�سالم ال�سيخ مح�سن الكافي، توزيع طعام الإفطار على العوائل المتعّففة 

والم�ست�سعفة، وت�سجيل برامج الح�سينية من قبل ف�سائية �سالم الفار�سية لبّثها في القناة المذكورة. 

�ســـهدت الح�سينية الكربالئية في مدينة الأهواز خالل �سهر رم�سان المبارك 1431 
للهجرة، برامج معتّددة منها:

ال�ســـهر  ليالي  واأدعية  ال�ســـريف  وقـــراءه دعاء الفتتاح  الكريم،  القـــراآن  • تـــالوة 
المبارك.

فخر. ها�سمي  عادل  ال�سيد  ف�سيلة  الإ�سالم  لحّجة  دينية  • محا�سرات 
المجتبـــىj، واإهداء الجوائز  الح�ســـن  ال�ســـبط  الإمام  مولد  بذكرى  • الحتفال 

على المتحّلين با�سمي: الح�سن والمجتبى.
اأبي طالب اأميـــر الموؤمنين علّي بن  • اإقامـــة مجال�ض العزاء على م�ســـاب الإمام 

.j
والمباركة. العظيمة  القدر  ليالي  اإحياء  مرا�سم  • اإقامة 

وال�سحور. الإفطار  وجبة  وتقديم  باإعداد  ال�سيافة  • برنامج 

ن�شاطات الح�شينية الكربالئية في م�شهد المقد�شة خالل �شهر رم�شان المبارك

ن�شاطات الح�شينية الكربالئية بالأهواز في �شهر رم�شان المبارك

الح�سينية الكربالئية في م�سهد

الح�سينية الكربالئية في م�سهدالح�سينية الكربالئية في م�سهد

الح�سينية الكربالئية في اأهواز

نفحات خبرية
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يلــــزم علينــــا اأن نحيي فاجعة �ســــامراء ون�ســــتذكر ما جــــرى على المرقــــد الطاهر 
لالإماميــــن الع�ســــكريينc بحــــزن واألــــم، ول بد اأن نعــــّرف العالم بهــــذه الفاجعة 
التي األمت بقلوب الم�ســــلمين جميعًا ل �ســــيما ال�ســــيعة الموالين، وعلينا اأن ن�سجب 
ون�ســــتنكر جريمة هدم المرقد الطاهر في �ســــامراء لي�ض فقط باأقوالنا بل بقلوبنا 
وباأفعالنا حتى ل ت�ســــير في طي الن�ســــيان، فهي جريمة نكراء كجريمة هدم قبور 

 .bاأئمــــة    البقيــــع
ــــْم �َســــعاِئَر اهلِل َفاإِنَّها ِمْن َتْقــــَوى اْلُقُلوِب«،  امتثــــاًل لالآيــــة المباركة: »ذِلــــَك َوَمْن ُيَعظِّ
وانطالقًا من التو�ســــيات القيمة ل�ســــماحة المرجع الديني الكبيــــر اآية اهلل العظمى 
ال�ســــيد �ســــادق الُح�سيني ال�ســــيرازي K، في �ســــرورة اإحياء �ســــعائر اأهل البيت
b، ولك�ســــر الطــــوق الــــذي فر�ــــض علــــى مراقدهــــم بالأخ�ــــض المرقد الع�ســــكري 

المقد�سة ولل�سنة المطهــــر، نّظمت موؤ�س�ســــة الر�ســــول العظم s فــــي كربالء 
�سامراء الثانيــــة على التوالــــي رحلة الــــولء والفداء والفتــــح لمدينة 

لأداء زيارة الإمامين الع�سكريينc، تحت �سعار)اليوم 
العالمــــي لزيــــارة الإماميــــن الع�ســــكريين c( التــــي 

�ســــادفت في اآخر جمعة من �ســــهر رم�سان ، حيث 
نّظمت الحملة على �ســــكل رحالت ا�سبوعية على 

مدار ال�ســــهر. فقد انطلق الموكب من مدينة 
كربالء المقد�ســــة من اأمام مرقد العاّلمة 

احمــــد بن فهــــد الحّلي قد�ض �ســــره يوم 
رم�ســــان  �ســــهر  مــــن   23 الجمعــــة 

المبارك 1431 للهجرة، و�سهدت هذه الرحلة التن�سيق التام مع جميع الجهات وعلى 
مختلف الأ�ســــعدة منها الجانب الأمني والجانب الخدمــــي من قبل مكتب العالقات 
العامة ل�سماحة المرجع ال�ســــيرازي بكربالء المقد�سة، وتّم اإعداد التذاكر الخا�سة 
مــــن قبل العامليــــن في المكتب لت�ســــهيل مهمة الزائــــر على اأتم وجــــه. واأما الجانب 
الأمنــــي فقد تــــم تاأمين الحمايــــة الكافية للزائريــــن وللقافلة من كربالء المقد�ســــة 

وحتى الدخول الى ار�ض �سامراء.
انطلقت القافلة بعد اأداء �ســــالتي الظهر والع�ســــر من مرقد العاّلمة اأحمد بن فهد 
الحلي قّد�ض �سّره، وو�سلت اإلى المرقد الطاهر لل�سيد محمد ابن المام علي الهادي 
j، لأداء ال�سالة والزيارة المخ�سو�ســــة، علما ان التن�سيق مع اأدارة المرقد كان 
م�سبقًا من قبل م�سوؤول العالقات العامة لمكتب المرجع ال�سيرازي K في كربالء 
والأميــــن العــــام لموؤ�س�ســــة الر�ســــول الأعظم s )ال�ســــيد عارف ن�ســــر اهلل( لكي 
يكونوا على اأهبة ال�ســــتعداد ل�ســــتقبال الح�ســــود التي بلغت 1850 �سخ�سًا موّزعين 
علــــى اأكثر مــــن 40 حافلة. وبعــــد اأداء الزيارة في مرقد ال�ســــيد محمــــدj، انطلق 
الموكب اإلى الحرم الع�ســــكري لأداء �ســــالة المغرب والع�ســــاء والإفطار. ويذكر 
ان العتبة الع�ســــكرية قد هّياأت كافة الم�ســــتلزمات التي يحتاجها الزائر 
على مختلــــف الجوانب منها ال�ســــحي بتهيئة المفــــارز الطبية 
لتكون العين ال�ساهرة على �سحة الزائر، واأما الجانب 
الخدمي فقد وّفــــرت العتبة الع�ســــكرية طعام 

ال�سحور لكافة الزائرين.

زيارة الإمامين الع�شكريين c  في اآخر جمعة من �شهر رم�شان 
نفحات خبرية
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الذكرى ال�شنوية التا�شعة 
حيث  ذاكرتها  يف  يبقون  الذين  ومفكروها  عظماوؤها  اأمة  لكل 
تنق�س اأ�شماوؤهم يف اأذهان اأبنائها وهم يرتكون ب�شماتهم بو�شوح كبري 

يف ح�شارة اأممهم وهم اأي�شا ال�شبب يف نهو�شها وتقدمها ورقيها.
العظماء  هوؤلء  مكانة  تقدر  التي  هي  واملتح�شرة  احلية  والأمم 
تكرمهم  اأن  ال�شعوب  اعتادت  وبذلك  والدين،  العلم  اأهل  وبخا�شة 
من  جزء  هو  التكرمي  وذلك  وفاتهم،  بعد  وت�شتذكرهم  حياتهم  يف 
�شعوبهم  اأجل  من  قدموه  الذي  لعطائهم  واملعرفة  العلم  لأهل  العرفان 

اأي�شا. ولالإن�شانية 
ومن اأجل ذلك �شهدت املدن املقد�شة والدول الإ�شالمية وغريها اإحياء 

الذكرى ال�شنوية التا�شعة  لرحيل الإمام ال�شريازي الراحل +.

املقد�شة ايران-قم 
�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة  الكبري  الديني  املرجع  مكتب  اأقام 
 gالعابدين زين  الإمام  م�سجد  يف  تاأبينيًا  جمل�سًا   K ال�سريازي  احل�سيني 
وال�سادة   ،K ال�سريازي  املرجع  �سماحة  املجل�ض  ح�سر  املقد�سة،  قم  مبدينة 
املراجع  بيوتات  وممثلوا  العظام  واملراجع  تعاىل،  اهلل  حفظهم  ال�سريازي  اآل  من 
املباركة،  العلمية  احلوزة  من  والطالب  والف�سالء  والعلماء  ظلهم،  دام  الأعالم 
املدن  املوؤمنني من  ولبنان، وجمع غفري من  و�سورية  العراق واخلليج  و�سيوف من 

الإيرانية.
حتّدث يف هذا املجل�ض حّجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيخ جوامنرد اأحد اأ�ساتذة 
احلوزة العلمية يف قم املقد�سة، متحّدثا عن املكانة العلمية واملقام اخُللقي الرفيع 
اأعلى  ال�سريازي  ال�سيد حممد احل�سيني  العظمى  اآية اهلل  الراحل  الديني  للمرجع 
اهلل درجاته وقال: اإن الفقيه يف املنظار الإ�سالمي هو الزاهد يف الدنيا، الراغب 

.bيف الآخرة، املتم�ّسك ب�سّنة الأنبياء والأولياء املع�سومني

نفحات خبرية

 gقم المقد�سة ـ م�سجد المام زين العابدين

 gقم المقد�سة ـ م�سجد المام زين العابدين
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املقد�شة العراق-كربالء 
وبح�سور علمائي  ينفد«  ل  فكٌر ر�سني وعطاء  ال�سريازي  »الإمام  �سعار   حتت 
و�سيوخ  ووجهاء  وموؤ�س�ساتية  واجتماعية  وثقافية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  وجماهريي 
يف  ال�سنوي  التاأبيني  مهرجانها   sالأعظم الر�سول  موؤ�س�سة  اأقامت  الع�سائر 

منطقة ما بني احلرمني ال�سريفني.
ال�سيخ  الإ�سالم  حجة  املهرجان  عريف  قبل  من  بتقدمي  احلفل  ا�ستهل 

عبدالر�سول الفراتي، فقرات احلفل وهي:
تالوة مباركة من اآي الذكر احلكيم ب�سوت القارىء حممد ر�سا ال�سراف

ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  ق�سم  رئي�ض  ـ  احلكيم  ح�سن  للدكتور  باملنا�سبة  كلمة 
يف جامعة الكوفة.

بعدها جاءت كلمة اآية اهلل ال�سيد هادي املدر�سي 
األقيت ق�سيدة لل�ساعر احل�سيني عادل الب�سي�سي.  ثم 

ويف اخلتام ق�سيدة �سعبية لل�ساعر ح�سني اأبو عراق يف رثاء الإمام الراحل +.

الكويت-ديوان المام ال�شريازي
القار،  بنيد  ـ  الكويت  دولة  يف  ال�سريازي  الإمام  بديوان  تاأبيني  جمل�ض  اأقيم 
ح�سني  ال�سيد  وامل�سلمني  الإ�سالم  حّجة   ،K ال�سريازي  املرجع  جنل  بح�سور 
من  وعدد  والفعاليات،  والبلدية  الأ�سغال  وزير  �سفر  فا�سل  والدكتور  ال�سريازي، 

رجال الدين وح�سد كبري من املوؤمنني واملوؤمنات.
الإ�سالم  الكرمي، ثم كلمة حلجة  القراآن  اآيات معطرة من  بداأ املجل�ض بتالوة 

املرزوق. ال�سيخ م�سطفى 
بعد ذلك كلمة حلجة الإ�سالم ال�سيخ عبد الر�سا معا�ض.

ال�شعودية-�شيهات
الراحل  ال�سريازي  املرجع  موؤبنًا  املنرب  املدلوح  حممد  ال�سيخ  الإ�سالم  حجة  ارتقى 
م�ستفتحا املجل�ض بالآية الكرمية )اإن هذه اأمتكم اأمة واحدة( ليتحدث عن مكانة الإمام 

الراحل واأطروحاته الفكرية امل�ستنبطة من الآيات الكرمية والأحاديث ال�سريفة. 

ال�شبابية الر�شوان  الكويت-موؤ�ش�شة 
 .»uنظمت موؤ�س�سة الر�سوان ال�سبابية، ندوة بعنوان »هكذا علمنا الإمام ال�سريازي
ا�ستهلت الندوة باآيات من الذكر احلكيم ، تلتها نبذة مب�سطة عن المام ال�سريازي 
املهرجان  فقرات  بداأت  ثم  كافة،  امل�سلمني  بالد  خلدمة  وادواره  اجنازاته  وبع�ض 
احمد  �سالح  احلاج  للنائب  كلمة  كانت  بعدها  ال�سبابية.  الر�سوان  ملوؤ�س�سة  بكلمة 
�سره،  قد�ض  الراحل  المام  افكار  ودرا�سة  تعلم  اهمية  على  �سدد  الذي  عا�سور 
ال�سريازي  لالمام  وتخليد  وفاء  كلمات  علي جعفر  الديب  ال�ساعر  القى  ذلك  بعد 
وامل�سرحي  الفني  لالنتاج  ال�سالمي  املركز  دور  وبعدها جاء  واطروحاته،  وافكاره 
حيث و�سح رئي�ض املركز ال�سالمي حممد اجلزاف الدور الكبري لالمام ال�سريازي 
يف تاأ�سي�ض املركز ودوره الكبري يف اجناح املركز ال�سالمي على ال�سعيد الدويل، 
حجة  قراأها   bالبيت اهل  م�سائب  على  ورثاء  نعي  باأبيات  املهرجان  واختتم 

الإ�سالم ال�سيخ في�سل العوامي.

ايران-ا�شفهان
احل�سينية   يف  املتواجدة   احل�سينية  الهيئات  قبل  من  الفاحتة  جمل�ض  اأقيم 
العلمية  احلوزة  وطالب  العلماء  بح�سور  الإيرانية  اإ�سفهان  مدينة  يف  الكربالئية 
احلكيم  الذكر  من  اآيات  بقراءة  بدء  حيث  املدينة،  ووجهاء  اجلامعات  وطالب 
ثقة  املنرب  ارتقى  ثم  املنا�سبة  بهذه  ق�سائدهم  احل�سينيون  الرواديد  األقى  بعدها 

الإ�سالم ال�سيد ح�سن اجلزائري متحدثا حول مقام العامل العامل.

نفحات خبرية

الكويت ـ ديوانية المام ال�سيرازي العراق ـ كربالء المقد�سة  

المنطقة ال�سرقية ـ �سيهات   المنطقة ال�سرقية ـ �سيهات  
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تاروت ال�شرقية-مدينة  املنطقة 
�سهدت مدينة تاروت مبحافظة القطيف جمل�ض تاأبيني حا�سد، ا�ستهل املجل�ض 
من  اآيات  تالوة  ثم  العجيان  اأني�ض  ابو  الأ�ستاذ  احلفل  لعريف  خطابية  مبقدمة 
ذلك  بعد  وقدمت  الغريب،  يا�سر  لل�ساعر  رثائية  ق�سيدة  اأعقبها  احلكيم  الذكر 
الدار،  ال�ساعر هاين  تاأليف  من  ان�سادية  بال�سويكة مقطوعة  احل�سن  المام  فرقة 

بعدها كانت ندوة فكرية مب�ساركة :
الت�سنجع  عالج  ال�سريازي  الإمام  النا�سر:  ال�سيخ  ال�سيف  توفيق  الدكتور 

الطائفي بالتزام الدعوة بالتي هي اأح�سن.
يعهد  ومل  ولئية  ب�سمة  ال�سريازي  الإمام  متتع  ال�سيف:  ال�سيخ  الإ�سالم  حجة 

عنه التع�سب اأو الت�سادم املذهبي.
وتركيزه  الروؤية  ب�سمولية  بالأخذ  يكون  الراحل  لالمام  الوفاء  العلق:  الكاتب 

الدائم على امل�سالح العليا لالأمة.
على  مبا�سرة  انعك�ض  الراحل  لالمام  ال�سيا�سي  الن�ساط  ال�سايب:  املهند�ض 

جيل كامل من ال�سباب يف منطقة اخلليج.
ال�سيخ احلماقي: علينا العناية بال�سباب كما كانت �سرية المام ال�سريازي.

ال�شرقية-اأم احلمام املنطقة 
ح�سينية  يف  اأقيمت  التي  مناقبية"،  مدر�سة  ال�سريازي  "الإمام  ندوة  �سمن 
حمادة  اآل  ح�سن  والإعالمي  الكاتب  �سارك  احلمام،  باأم   sالأعظم الر�سول 
جمهور  و�سط  الرتبوي"،  م�سروعه  يف  ال�سريازي  "الإمام  عنوان:  حتت  بورقة 

حا�سد ح�سره علماء ومثقفني.
الإمام  حول  كتبهما  كتابني،  حمادة  اآل  ح�سن  للكاتب  اأن  بالذكر  جدير 
وهو  1421هـ،  عام  طبعتني  يف  الراحل  حياة  يف  منهما  الأول  �سدر  ال�سريازي، 
الإمام  رّبانا  هكذا  بعنوان:  والثاين  ال�سريازي.  الإمام  فكر  يف  الكتاب  بعنوان: 

ا عام 1424هـ. ال�سريازي، �سدر يف طبعتني اأي�سً

)s املنطقة ال�شرقية ـ �شيهات )موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم
املرجع  لرحيل  التا�سعة  الذكرى  مبنا�سبة  اأقيمت  التي  التاأبني  جمال�ض  �سمن 
احل�سيني  مهدي  حممد  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  الثاين  ال�سريازي  املجّدد  الديني 
 sالأعظم الر�سول  موؤ�س�سة  اأقامت  العامل،  نقاط  خمتلف  يف  ال�سريازي+ 
نخبة  مب�ساركة  تاأبينيًا  جمل�سًا    gاحل�سني الإمام  بح�سينية  ب�سيهات  الثقافية 

علمائية وثقافية حتت عنوان: )الإمام ال�سريازي ووحدة الكلمة(.
اأنوار  )جلنة  الربعان  ح�سني  الأ�ستاذ  املقرئ  قراأها  بينات  باآيات  املجل�ض  بداأ 
العوامي،   في�سل  ال�سيخ  لف�سيلة  كلمة  وبعدها  املوؤ�س�سة،   كلمة  ذلك  تلى  القران( 
ترهقه  ل  )فجٌر  عنوانها  كان  النمر  فريد  ال�ساعر  لالأديب  ق�سيدة  وبعدها 
م�سائب  ذكر  املجل�ض  ختام  وكان  الزواد،  ناجي  ال�سيخ  لف�سيلة  وكلمة  الأزمان(. 

الإمام احل�سنيg مع ف�سيلة ال�سيخ حممد املدلوح.

مدينة تاروت ـ القطيف الكويت ـ موؤ�س�سة الر�سوان ال�سبابية 

ح�سينية اأهالي كربالء ـ اأ�سفهان  مدينة تاروت ـ القطيف

اأم الحمام ـ �سعودية

نفحات خبرية
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مهرجان الأيام الثقافي للكتاب بالبحرين
اأقيم في العا�سمة البحرانية )المنامة( مهرجان الأيام الثقافي الثامن ع�سر للكتاب 
بم�ســـاركة العديد من دور الن�ســـر، وقد قامت عدد من دور الن�سر بعر�ض موؤلفات اآل 
ال�سيرازي الكرام، منها مو�سوعة اأهل البيتb في القراآن)خم�سة مجّلدات(، �سرح 
�سرائع الإ�سالم، جامع الم�سائل ال�ســـرعية، تف�سير تقريب القراآن اإلى الأذهان، فقه 
ال�ســـلم وال�سالم، ق�س�ض من اليهود، مو�ســـوعة الكلمة، التدّبر في القراآن )1- 3(، 

الإمام الح�سينj عظمة اإلهية وعطاء بال حدود،التفّكر في القراآن.
كما عر�ســـت موؤ�سـ�ســـة البالغ من لبنان طبعتها الجديدة لكتاب: الو�سول اإلى كفاية 
الأ�ســـول ويقع في خم�ســـة مجلدات، وكتاب 313 كلمة وغيرها مـــن العناوين الكثيرة 

المتنّوعة.

معر�س الكتاب في مهرجان ربيع ال�شهادة ـ كربالء
في �ســـهر �ســـعبان �ســـهدت مدينة كربـــالء المقد�ســـة اإقامـــة مهرجاٍن عالمـــٍي يحمل 

عنوان»ربيع ال�سهادة«،ومن �سمن فعاليات المهرجان هو معر�ض الكتاب الدولي.
وقد �ســـهد المهرجـــان في دورته ال�ساد�ســـة م�ســـاركة اأكثر مـــن 12 دولـــة منها بع�ض 
الموؤ�س�ســـات والمراكز التخ�س�ســـية ودور الن�ســـر التي تحظى برعاية مكتب المرجع 
ال�سيرازي K، كموؤ�س�سة الر�سول الأعظمs الثقافية ودار البالغ للن�سر والتوزيع 
ودار العلوم للن�سر والتوزيع و موؤ�س�ســـة الر�سول الكرمs، وهي موؤ�س�سات ودور ن�سر 
معروفة على ال�ســـاحة المحلية والدولية،و تنّوعت الم�سادر والمو�سوعات والكرا�سات 
التي عر�ســـت في اأجنحتها، منها الكتب الفقهيـــه والعقائدية والعلمية، وعلى الأخ�ض 

ُكتب اآل ال�سيرازي الكرام.

المعر�س الدولي للقراآن الكريم في طهران
�ســـاركت موؤ�س�ســـة الر�ســـول الأكرمs في المعر�ـــض الدولي للقـــراآن الكريم خالل 
�ســـهر رم�ســـان المبارك في مدينة طهران، وقد لوحظ الإقبال ال�ســـديد على موؤلفات 
 K ومحا�ســـرات �سماحة المرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق ال�سيرازي
المتميزة بال�ســـلوب العلمي والأخالقـــي والتي تعالج الكثير من م�ســـاكل المجتمعات 

المعا�سرة.

البحرين

معر�ض الكتاب في كربالء المقد�سة

المعر�ض الدولي للقراآن الكريم في طهرانمعر�ض الكتاب في كربالء المقد�سة

المعر�ض الدولي للقراآن الكريم في طهران

نفحات خبرية



رجب /ذوالقعدة 1431  هــ 38

حين ي�سود العدل في مجالت الحياة المتعّددة ي�سود النجاح والإبداع والتطّور ويعي�ض 
�سالح  في  ت�سب  نتائج  اإلــى  تــوؤدي  والر�سا  ال�ستقرار  من  حالة  ظل  في  المجتمع 
اإدارة  اأن يت�سم القائد ال�سيا�سي بالعدل في  الإن�سان على الدوام، لذا من البديهي 
النتائج  اأف�سل  ال�سبيل ممهدًا له لتحقيق  �سوؤون البالد لأنه في هذه الحالة �سيجد 
قائمة  كونها  يتخذها  التي  الخطوات  لجميع  وتاأييدهم  النا�ض  ر�سا  ك�سب  وبالتالي 

على العدل.
كذلك ثمة عالقة ت�ساد قوية بين الفقر من جهة والعدل من جهة اأخرى، فلو 
العدل،  �سعف  اأو  غياب  يعني  هذا  الجتماعي  الن�سيج  بين  ال�سائد  هو  الفقر  كان 
في  عادًل  يكون  اأن  ال�سيا�سي  للقائد  لبد  هنا  من  الحال،  بطبيعة  ي�سح  والعك�ض 
جميع القرارات التي تتطلبها اإدارة �سوؤون النا�ض في المجالت كافة على الم�ستويين 
الت�سريعي اأو التنفيذي، اإذن فالعدل هو حجر الزاوية في نجاح القائد ال�سيا�سي باأداء 
مهامه، وفي هذا ال�سدد يقول �سماحة المرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق 

الح�سيني ال�سيرازي K في الكتاب الذي يحمل عنوان »من عبق المرجعية«:
العادل،  الإ�سالمي  النظام  وجوانبها، في ظل  اأبعادها  بجميع  الحياة  )تزدهر 
التجارة،  وتتو�ّسع  ال�سناعة،  وتتقّدم  الأر�ض،  وُتزرع  الدور،  وتبنى  الديار،  ر  فُتعمَّ
وتتراكم الثروة، وي�ستقر النا�ض في جو ل ظلم فيه ول جور، ول عنف ول اإرهاب، ول 
قيود ول اأغالل، ول �سجن ول تعذيب، ول م�ساكل ول فقر، ولذا كان العمران والرقي، 
والمحّبة والثقة، اإبان تطبيق الإ�سالم، اأمرًا عاديًا لم يجده العالم في هذا اليوم واإن 

كثرت فيه الو�سائل(.
تقودها  التي  الإ�سالمية  البلدان  اليوم ل�سيما في  ولكن ماذا يحدث في عالم 

العدل في  الأنظمة على  لها؟ هل تقوم هذه  الإ�سالم دينًا ر�سميًا  اأنظمة تتخذ من 
اإدارة �سوؤون �سعوبها؟ وهل ي�سعر حّكامها بالر�سا على اأنف�سهم ؟ وهل اأنهم يقودون 
واقع  اإن  لذلك؟  ال�سحيح  المنهج  وو�سع  له  وخّطط  الإ�سالم  اأراد  مثلما  �سعوبهم 
الحال ي�سير اإلى طبيعة هوؤلء الحّكام ويوؤّكد باأنهم ل يملكون من الإ�سالم �سوى ا�سمه 
وهم لم يطّبقوا العدل في اإدارة �سوؤون النا�ض ونتيجة لذلك ي�ست�سري الفقر وي�ستاأ�سد 
الحرمان فيعيث بحياة النا�ض ويجعلها اأقرب اإلى الجحيم ب�سبب العوز المزمن الذي 
تعاني منه معظم ال�سعوب الإ�سالمية، وهنا يت�ساءل �سماحة المرجع ال�سيرازي في 

الكتاب نف�سه المعّد من اأقواله المتعلقة ب�سوؤون الحياة كافة فيقول �سماحته:
)هل يوجد بلد في العالم اليوم يخلو من المت�سّولين؟ لو ذهبتم اإلى اأغنى بلد 
في العالم لوجدتم فقراء ومت�سّولين، وبالطبع، فاإن الأمر يتفاوت من بلد اإلى اآخر، 
فهناك بلد فيه مت�سّولون وفقراء اأكثر واآخر اأقل .. وهكذا فاأنتم تالحظون انه حتى 
في اأكثر بلدان العالم تقّدمًا وفي ظل اأف�سل القوانين الع�سرية يوجد مت�سّولون، في 
حين ل تجد مثل هذه الحالة في الإ�سالم، بل ل معنى لوجود ت�سّول في بلد اإ�سالمي! 
فقد كان الإمام علي بن اأبي طالبg رئي�ض اأكبر حكومة ل نظير لها اليوم �سواء 
من حيث القّوة اأو العدد لأن الإمام كان يحكم زهاء خم�سين دولة من دول عالم اليوم 

ولي�ض في دولته فقير(.
هكذا كان قادة الدولة الإ�سالمية العظام ليفّرقون بين قريب اأو بعيد اأو بين 
الإمام  اأن  بل  �سابه،  وما  الدين  اأو  اللغة  اأو  العرق  اأو  القرابة  ب�سبب  واآخر  اإن�سان 
الدولة  في ظل  يعي�سون  كانوا  الذين  اليهود  لأحد  تقاعديًا  راتبًا  �ض  عليg خ�سّ
الإ�سالمية، فالإن�سان وفقًا لروؤية الإمام عليg اإما اأخ لك في الإ�سالم اأو نظير 
لك في الخلق، من هنا ل مكان للفقر اأو الظلم ب�سبب ح�سور العدل الدائم واّتخاذه 

منهجًا للحياة وطريقًا نحو �سمو الإن�سان روحًا ومادة.
و�سائل  وتوفير  وكفايتهم  النا�ض  اإ�سعاد  اأهمية  العظام  الأم�ض  قادة  وعى  فلقد 
�سماحة  يوؤكد  اإذ  والعوز،  والحاجة  ال�سوؤال  ذل  من  وحمايتهم  لهم  الكريم  العي�ض 

المرجع ال�سيرازي في هذا المجال على اأن:
)�سعادة الدنيا والآخرة رهينة مثلث، ي�سّكل طرفاه القت�ساد ال�سليم وال�سيا�سة 

العادلة، والطرف الثالث الف�سيلة.(
ومتى ما تمّكن الحاكم اأن يفهم التعالق بين هذه الأطراف الثالثة واأهميتها فاإنه 
ل اإلى قيادة حكيمة وناجحة للنا�ض عمومًا، ولبّد للفقر اأن ُيقتل )لو كان  لبد اأن يتو�سّ
الفقر رجاًل لقتلته( ب�سبب عبثه المرير بحياة الإن�سان وتدميرها من خالل الحاجة 

للمال والأكل والملب�ض وما �سابه وهو ما يقوده اإلى النحراف عن جادة ال�سواب.
لذلك ينبغي اأن يتنّبه قادة الدول الإ�سالمية اإلى محاربة الفقر من خالل ن�سر 
الفقر  ينت�سر  اأن  ي�سّح قط  الجميع، فال  بين  و�سائدًا  معتمدًا  �سلوكًا  العدل وجعله 

والف�ساد في دولة تعلن انها اإ�سالمية، اإذ يقول �سماحة المرجع ال�سيرازي:
)في البلد الإ�سالمي في وقت حكم الإ�سالم ال�سحيح يلزم اأن ل يوجد فقير 
واحد فال�سمان الجتماعي في الإ�سالم يحتم على الحاكم الإ�سالمي اأن يزيل الفقر 

نهائيًا(.
النا�ض  اأج�ساد  ينخر  الذي  للفقر  يتنبهوا  اأن  الإ�سالمية  الدول  قادة  على  اإذن 
على  �ساريًا  قانونًا  ا�ستثناء  ودون  الجميع  بين  العدل  من  يجعلوا  واأن  واأرواحهم 
الجميع، واأخيرًا هل نحن بحاجة اإلى تذكير قادتنا )الم�سلمين( بالفوارق الرهيبة 
�سات عامة النا�ض  �ساتهم ال�سهرية وبين رواتب ومخ�سّ بين م�ستوى رواتبهم ومخ�سّ
والتخّلف  الجهل  �سعوبهم حد  اأغلبية  ينه�ض  الفقر  باأن  القول  اإلى  وهل هم بحاجة 

والموت جوعًا ومر�سًا؟!

 مهام ال�شيا�شي واأولوية الق�شاء على الفقر
�شبكة النباأ

من روؤى المرجعية
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خالل �ســـهر رم�سان المبارك و�سهر �سوال المكّرم لل�سنة الهجرية الجارية )1341(، 
كان لمكتب �ســـماحة اآية اهلل العظمى ال�ســـيد �ســـادق الح�ســـيني ال�سيرازيK في 

مدينة لكنهو في ولية يوپي بالهند   وفعاليات عديدة ومتنوعة، كان منها:
ال�سرعية.  ال�ستفتاءات  • الإحابة على 

ال�ســـيرازيK الفقهية  المرجـــع  �ســـماحة  اآراء  وتبييـــن  • عقـــد جل�ســـات لطرح 
والعلمية وغيرها.

ال�سرعية. الأحكام  لتعليم  • عقد جل�سات لالأخوات 
• زيارة ولقاء العلماء وف�سالء الحوزة في الهند، ومن الف�سالء الذين تّم زيارتهم: 

اإمام الجمعة في مدينة لكنهو حّجة الإ�ســـالم ال�ســـيد جواد النقـــوي، رئي�ض هيئة روؤية 
الهالل في لكنهو حّجة الإ�ســـالم ال�سيد �سيف عبا�ض النقوي، مدير مدر�سة الواعظين 
في لكنهو حجة الإ�سالم ال�سيخ نثار اأحمد، مدير مدر�سة اأهل البيت في العا�سمة دلهي 
حّجة الإ�ســـالم قا�سي الع�ســـكري، اإمام الجمعة في دلهي حّجة الإ�سالم ال�سيخ ممتاز 
علي، مدير مدر�سة الإمام المهديf في اأعظم كر ال�سيد تهذيب الح�سن الر�سوي.
• زيارة ولقاء جمع من الخطباء والرواديد الح�سينيين، وتم اإطالعهم على توجيهات 
واإر�ســـادات �ســـماحة المرجع ال�ســـيرازيK  فيما يخ�ّض التبليغ والإر�ساد وهداية 

النا�ض واإحياء اأمر اأهل البيت الأطهارb، وكان منهم: 

الخطيـــب الكبير والمعـــروف ميرزا محمـــد اأطهر، الخطيـــب ميرزا محمد اإ�ســـفاق، 
الخطيب عبا�ض اإر�ســـاد النقوي وهو خطيب قدير ومعروف في الهند، الخطيب حامد 
الجعفري وهو من الخطباء المعروفين في بومباي، ال�ســـيد علي مّتقي الزيدي، ال�سيد 
باقر م�ســـهدي رئي�ض هيئة الغدير في مدينة لكنهو، الخطيب المعروف ميرزا يع�سوب 
عبا�ض، وهو رئي�ض الحزب الحيدري ومن الن�ســـطاء في مجـــال اإحياء اأمر اأهل البيت 
وبالأخ�ّض ال�سعائر الح�سينية المقّد�سة. ففي المجل�ض الذي اأقيم بمنا�سبة ذكرى هدم 
المراقد الطاهرة في جّنة البقيع في مدينة لكنهو، قام ميرزا يع�ســـوب عبا�ض باإعداد 
لفتـــة كبيرة احتوت المطالبـــة باإعادة اإعمار المراقد الطاهـــرة بالبقيع من الحكومة 

ال�سعودية، وتم التوقيع عليها بالدم من قبل الآلف من الحا�سرين في المجل�ض.  
جدير بالذكر، اأنه تم افتتاح مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازيK في مدينة لكنهو 
بالهند في �ســـهر رم�سان �ســـنة 1430 للهجرة، ومن اأهم اأعماله ون�ساطاته: ا�ستقبال 
المراجعين، والإجابة على ال�ستفتاءات ال�سرعية حتى في اأيام العطل الر�سمية حيث 
يتم الإجابة على ال�ستفتاءات عبر الهاتف، وتوزيع الكتب بالأخ�ّض الر�سالة العملية، 
وتوزيع الأقرا�ض المدمجة )cd( وُيدار المكتب من قبل حّجة الإ�ســـالم والم�ســـلمين 

ال�سيد علمدار ح�سين الر�سوي مع عدد من الف�سالء.

برعاية مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازيK تم اإعادة اإعمار م�سجد ال�سيدة زينب 
h المركـــزي الواقع بجوار مرقد ال�ســـيد علي ابن الإمام الباقـــرc في قرية علوي 
بمدينة كا�ســـان الإيرانية. وفي �ســـهر رم�ســـان المبارك 1341 للهجرة قام الم�ســـجد 

بن�ساطات عديدة، كان منها:
والأخوات. لالإخوة  الكريم  القراآن  اآيات من  وتف�سير  • عقد محفل تالوة 

ليلة. ال�سرعية، في كل  الأحكام  وتعليم  وتوعوية،  واإر�سادية  • محا�سرات دينية 
• اإحياء ذكرى ا�ست�سهاد الإمام اأمير الموؤمنينj، واإحياء ليالي القدر المباركة.

المتعّففة. العوائل  الغذائية على  المواد  • توزيع 
كما كان للم�سجد فعاليات عديدة خالل العطلة ال�سيفية لل�سنة الجارية، ومنها:

والأ�سبال. ال�سباب  فّعال من قبل  الخم�ض جماعة بح�سور  ال�سلوات  • اإقامة 
نور«. »القراآن  كتبية تحت عنوان:  • اإجراء م�سابقة 

وثقافية متنّوعة. الدرو�ض في مواد دينية  �سل�سلة من  • ت�سكيل 
h، وال�سيد عبد  المع�سومة  ال�سيدة فاطمة  لزيارة  والن�ساء  الرجال  • ا�ســـطحاب 

.jالعظيم الح�سني
الفائزين. الجوائز على  وتوزيع  • اإقامة م�سابقات، 

»رواية وحديث«. لل�سباب تحت عنوان:  يومي  • برنامج 
ال�سادقj، وتنظيم م�سيرة موكب اللطم.  الإمام  ا�ست�سهاد  ذكرى  • اإحياء 

ن�شاطات م�شجد ال�شيدة زينبh خالل �شهر رم�شان والعطلة ال�شيفية

من ن�شاطات مكتب المرجع ال�شيرازي في لكنهو بالهند
نفحات خبرية
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الهيئة المح�شنية في ا�شفهان 
بمنا�سبة الذكرى الأليمة، ذكرى هدم مراقد الأئمة الأطهارbفي جّنة البقيع، 
اأقامت الهيئة المح�سنية التابعة للح�سينية الكربالئية في اأ�سفهان، مجل�ض العزاء، 
ح�سن  ال�سيخ  والم�سلمين  ال�سالم  حجة  الخطيب  وكان  المذكورة،  الح�سينية  في 

.b يو�سفي، و�سارك في اإلقاء المراثي عدد من رواديد اأهل البيت
جريمة هدم مراقد الأئمة 

الأطهارb في جنة البقيع 

الهيئة المح�سنية في ا�سفهان

الهيئة المح�سنية في ا�سفهان

الهيئة المح�سنية في ا�سفهان

نفحات خبرية
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موؤ�ش�شة الر�شول الأكرمs الثقافية
وتجلياًل  البقيع،  جّنة  في   bالأطهار الأئمة  مراقد  هدم  ذكرى  بمنا�سبة 
التم�ّسك  اإلى  النا�ض ويدعونهم  يبّلغون  الذين كانوا  المرحومين  للف�سالء  وتكريمًا 
بولية اأهل البيت الأطهارb والمطالبة باإعمار جّنة البقيع، العلماء العالم وحجج 
وال�سيد  العلوي،  علي  محمد  وال�سيد  الخور�سيدي،  مهدي  محمد  ال�سيخ  الإ�سالم: 
اأحمد جبرئيل، وال�سيخ محمود القانعي، وال�سيخ فا�سل الفراتي رحمهم اهلل تعالى، 
اأقامت موؤ�س�سة الر�سول الأكرمs الثقافية مجل�سًا تاأبينيًا في مقّرها بمدينة قم 
المرجع  مكتب  والأفا�سل من  ال�سيرازي،  اآل  من  الكرام  ال�سادة  المقد�سة،ح�سره 
الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي K، والعلماء 
والف�سالء وطالب الحوزة العلمية، وال�سخ�سيات الثقافية والجتماعية، وجمع من 

الموؤمنين وال�سيوف من العراق والخليج.
ح�شينية الر�شول الأعظمs في الكويت 

العزاء  مجل�ض  الكويت  في  الكربالئية   sالأعظم الر�سول  ح�سينية  اأقامت 
بمنا�سبة هدم مراقد الأئمة الأطهارb في جّنة البقيع.

وقد ارتقى المنبر حجة ال�سالم  ال�سيخ هاني �سعبان وعدة من الرواديد منهم 
المال علي المهدي والمال محمد الحجيرات والمال قحطان البديري.

موؤ�س�سة الر�سول الأكرمs في قم المقد�سة

ح�سينية الر�سول الأعظم s في الكويت 

م�شجد الحاج محمد جعفر في ا�شفهان
 وبالمنا�سبة الأليمة نف�سها، اأقامت هيئة اأئمة البقيع، مجل�ض عزاء في م�سجد 
اأ�سفهان، ح�سره جمع غفير من الموؤمنين والمحّبين لآل  الحاج محمد جعفر في 
يو�سفي،  ح�سن  ال�سيخ  والم�سلمين  الإ�سالم  المنبرحجة  وارتقى   ،bالر�سول بيت 

و�سارك الرادود عليمي باإلقاء الق�سائد ال�سجية والمراثي.

م�سجد الحاج محمد جعفر في ا�سفهان

م�سجد الحاج محمد جعفر في ا�سفهان

م�سجد الحاج محمد جعفر في ا�سفهان

نفحات خبرية
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Kبيت المرجع ال�شيرازي
بمنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد الإمام جعفر بن محمد ال�سادقc، اأقيمت مجال�ض العزاء 
اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي  في بيت المرجع الديني �سماحة 
والف�سالء،  العلماء  من  جمع  ح�سره  المقد�سة  قم  بمدينة  المكّرم  بيته  في   K
العراقيين  الزّوار  من  جمع  ومنهم  العلمية،والزّوار  الحوزة  وطالب  وال�سخ�سيات، 
اأع�ساء موكب الر�سول الأعظمs من الكاظمية المقد�سة، حيث اأقاموا مجل�ض اللطم 

.j على م�ساب الإمام ال�سادق
وال�سيخ  طهراني،  ال�سيخ  الإ�سالم  حجج  من:  كل  المجال�ض  هذه  في  المنبر  ارتقى 
اآل الر�سول  زركران، وال�سيخ �سرعي، وال�سيخ ولي، وتحّدثوا عن �سيرة الإمام �سادق 
s، ومكارم اأخالقه، ومناقبه، و�ساأنه العظيم، ودورهj في تاأ�سي�ض علوم الإ�سالم، 

ورفد الأمة بالعلماء.
كما تحّدث الخطباء عن مقارعة الإمام j للكافرين والطاغين والغا�سبين للخالفة 
من بني اأمية وبني العبا�ض، وما لقاهj و�سيعته ومحّبيه من ظلم واأذى وم�سائب، 

 .jوكيفية ا�ست�سهاده

ذكرى ا�شت�شهاد 
c الإمام جعفر بن محمد ال�شادق

بيت المرجع ال�سيرازيK ــ قم المقد�سة 

بيت المرجع ال�سيرازيK ــ قم المقد�سة 

K قا�سدًا بيت المرجع ال�سيرازي s موكب الر�سول الأعظم

نفحات خبرية
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حوزة كربالء المقد�شة ومرقد العالمة ابن فهد الحلي
ال�سادقcاأقيم في حوزة كربالء  بن محمد  الإمام جعفر  �سهادة  بمنا�سبة ذكرى 
الب�سي�سي  �ستار  ال�سيخ  ف�سيلة  من  كل  المنبر  ارتقى  حيث  عزاء   مجل�ض  العلمية 
كل  وتحدث  الجبوري  �ساهي  كاظم  ال�سيخ  وف�سيلة  �ساكر  عمران  ال�سيخ  وف�سيلة 
والظروف  العطرة  �سيرته  منها   ،jال�سادق الإمام  حياة  من  جوانب  عن  منهم 
ال�سيا�سية والجتماعية في عهدهj، والآثار العلمية له وكيف �سعى j اإلى اإحياء 

الأمة بالعلم.
بمدينة  اهلل  رحمه  الحلي  فهد  بن  اأحمد  العالمة  مرقد  في  اآخر  مجل�ض  اأُقيم  كما   
كربالء ارتقى المنبر فيه ف�سيلة ال�سيخ وائل البديري وتحدث حول اأهم المنعطفات 

التاريخية في حياة الإمام ال�سادقj ومدى تاأثيره على الأمة اأجمع.

ح�شينية الإمام ال�شادقj  في مدينة طهران 
اأقامت ح�سينية الإمام ال�سادقj في مدينة طهران  مجل�ض العزاء بمنا�سبة ذكرى 

ا�ست�سهاد الإمام ال�سادقj، وكانت مرا�سم المجل�ض كالتالي:
1-افتتاح المجل�ض بتالوة عطرة من اآيات الكتاب الحكيم.

2-قراءة زيارة عا�سوراء.
الثقافية  النه�سة  اإلى  فيها  اأ�سار  ال�سيخ محمد علي معرفت  الإ�سالم  3-كلمة لحجة 

.jوالعلمية التي قام بها الإمام ال�سادق
4-اإقامة العزاء والرثاء بهذه الم�سيبة الأليمة.

ح�سينية الإمام ال�سادقj  - طهرانمدر�سة العالمة ابن فهد الحليe - كربالء 

         
 jقامت موؤ�س�سة اأن�سار الح�سين Kانطالقًا من توجيهات �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق ال�سيرازي

خالل �سهر رم�سان المبارك بما يلي:
1. توزيع ما يقارب األف كي�ض من المواد الغذائية على المحتاجين.

2. عقد المحفل القراآني العام. 
3. اإقامة المجال�ض الن�سائية ذات الن�ساطات الثقافية المكّثفة.

4. اإقامة المجال�ض القراآنية الخا�سة بالأحداث ــ بنين وبنات ــ وتقديم الجوائز للمتفوقين منهم.   
5. اإ�سدار مجلة) نداء اأن�سار الح�سينj( عدد خا�ض ب�سهر رم�سان المبارك.

6. عقد جل�ســـة جمعت الخيريين من اأع�ساء الموؤ�س�ســـة ومراجعة الإنجازات التي حققتها الموؤ�س�سة خالل �سنة 
1430للهجرة ومنها تكميل بناء الح�ســـينية الق�سم الن�ســـائي والرجالي، اتمام بناء الواجهة ال�سمالية للح�سنية، 
ن�سب اأبواب للح�ســـينية، تاأ�سي�ض حمالت الزيارة اإلى مدينة كربالء المقد�ســـة والتكّفل باإطعام الزائرين لمدة 
خم�ســـة اأيـــام، توزيع ما يقارب ع�ســـرة اآلف كتـــاب من الكتـــب الثقافية والدينيـــة واإجراء الم�ســـابقات الدينية 
با�ســـتخراج الأجوبة من نف�ض الكتب الموزعة،م�ســـاعدة الأيتام والمحتاجين، الم�ســـاهمة في تهيئة اأثاث الزواج 

للمحتاجين المقبلين على الزواج.

موؤ�ش�شة اأن�شار الح�شين j تحيي �شهر رم�شان المبارك بالن�شاطات الدينية

موؤ�س�سة اأن�سار الح�سينj  - طهرانموؤ�س�سة اأن�سار الح�سينj  - طهران

نفحات خبرية
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اإليداع في البنوك
ففي اإطار البحث العلمي �ُسئل �سماحته عّما اإذا اأودع �سخ�ض اأرباحه في البنك، 
هذه  في  يت�سّرف  اأن  ي�ستطيع  فهل  �سنة،  الأرباح  هذه  بع�ض  اإيداع  على  وم�سى 

الأموال التي م�سى عليها �سنة؟
قال �سماحته: لم نقبل مبنى جعل �سنة جديدة لكل ربح، ولكن على فر�ض قبوله 
ي�ستطيع ذلك، فاإنه لو اأودع �سخ�ض اأمواله كّلها في مكان ما، ثم ق�سد اأن يت�سّرف 
في خ�سو�ض الأموال التي لم يمّر على اإيداعها �سنة، فاإنه ي�ستطيع اأن يت�سّرف فيها 

بهذا الق�سد، وكذلك لو كانت الأموال مودعة ب�سكل متفّرق.
فرز الخمس والزكاة

ثم �سئل �سماحته عن انه هل يجب فرز الخم�ض والزكاة عن بقية الموارد، اأم 
يجوز للفقيه عدم الفرز ويبني عليه؟

فاأجاب �سماحته: اإن العديد من الفقهاء كال�سيد الوالد رحمه اهلل رف�سوا مبنى 
�سابهها  وما  والزكاة  ال�سادة  �سهم  يخرجون  كانوا  فقد  به.  يعملوا  ولم  الفرز  عدم 
ورّد  والزكاة  الخم�ض  تجتمع عندهم من  كانت  التي  ال�سرعية  الحقوق  من مجموع 
المظالم. لكن على مبنى عدم الفرز يمكن العمل به وي�سح اأي�سًا بق�سد اإي�سال كل 

من الخم�ض والزكاة وغيرهما اإلى مورده الخا�ض به في المجموع.
واأ�ساف �سماحته: على الظاهر ان مبنى عدم الفرز هو المعهود عليه عرفًا حيث 
ل ُيرى للقيد ـ وجوب الفرز ـ لزوم. لأن الق�سد هو المعيار الذي به ي�ستطيع �ساحب 

الأموال التي فيها الزكاة والخم�ض مثاًل اأن ي�ستخرجها معًا من مجموع اأمواله.
كفاية النية في االبراء

�ساأل اأحد الف�سالء: لو اأراد اأحد الأ�سخا�ض اإبراء غريمه، فهل تكفيه النّية اأم 
عليه اأن يظهر ذلك؟

اأجاب �سماحته: النّية على الإبراء ل تعّد اإبراًء، بل الإبراء بحاجة اإلى الإن�ساء 
ولو اإن�ساء ق�سدي، وبعبارة اأخرى: اإذا فّكر ال�سخ�ض اأن يبرئ ذّمة غريمه فهذا ل 
يكفي في الإبراء، لكن اإذا ق�سد ذلك واأن�ساأ الإبراء في نف�سه، فاإنه يكفي ول حاجة 
اإلى اللفظ معه و هو اأمر عرفي، وال�سارع لم يعّين عنوانًا خا�سًا لذا علينا اأن نعرف 

ما يراه العرف؟
و�ساأل اأحد الح�سور: لو اأن �سخ�سًا اأبراأ �سخ�سًا ثم ندم على ذلك فما عليه؟

قال �سماحته: اأنا لم اأر مثل هذا في الإبراء، لأن الإبراء ايقاع ولي�ض عقدًا. فال 
يفيده ندمه �سيئًا، وطبعًا الم�ساألة هي محل خالف. وال�سارع لم يقل �سيئًا في مثل 

هذه الموا�سيع، لذلك علينا اأي�سًا اأن نرجع الى العرف ليقول راأيه في الم�ساألة.
لزوم اللفظ في ايهاب مدة النكاح

اأن يهب  الزوج  اإذا نوى  الموؤقت  الزواج  ال�سيرازي: في  المرجع  و�ُسئل �سماحة 
المدة المتبقية، فهل عليه اأن يظهر ذلك باللفظ؟

اإلى فعلية  ُيقال للنّية هبة، بل يحتاج  اأجاب �سماحته: هنا في هذه الم�ساألة ل 
الهبة ولي�ض  ذلك ابراءًا، وان افاد فائدته، ولذا فالنّية لي�ست هبة، بل نّية الهبة، 

ونية الهبة ل تكفي.
التنافي بين العمل والصوم

الك�سبة، يعاني من  اأحد  اإذا كان  للنقا�ض وقال:  التالي  ال�سوؤال  وطرح �سماحته 
�سعف في البنية، ويعمل من ال�سباح اإلى الم�ساء، و�سهر رم�سان في ف�سل ال�سيف 
و�سّدة الحّر مما ي�سلبه القدرة على الجمع بين ال�ستمرار في العمل مع ال�سيام، فهل 
يجب عليه في هذه ال�سورة اأن يترك العمل خالل �سهر رم�سان وي�سوم في فر�ض اأنه 
ي�ستطيع ذلك، اأي: ل يوؤّثر على معي�سته وو�سعه القت�سادي اأو اأنه ي�ستطيع اأن يقتر�ض 
ـ اإن كان �سعيفًا من الناحية المالية ـ ماًل لإمرار معي�سته خالل ال�سهر المبارك، فهل 

يجب على مثل هذا ال�سخ�ض اأن يقوم بما ُفر�ض في ال�سوؤال فيترك العمل وي�سوم؟
قال �سماحته: اإن كان ي�ستطيع اأن يعمل وي�سوم ح�سب المتعارف فال كالم فيه، 

ولكن الكالم فيمن ل ي�ستطيع الجمع بين ال�سوم والعمل.
الظاهر: اأنه في هذا الفر�ض يجب عليه اأن يترك العمل وي�سوم، نعم اإذا كان 
ل ي�ستطيع الجمع بين ال�سوم والعمل، ولم يكن قادرًا على اإدارة معي�سته حتى عن 
كانت �سرورته  اإن  ال�سورة  وي�سوم، ففي هذه  العمل  يترك  ال�ستدانة حتى  طريق 
�سرب الماء فقط، فاإذا �سرب الماء ا�ستطاع الإم�ساك اإلى الليل، فاإنه ينوي ال�سيام 
اليوم  ذلك  عن  للفقير  الطعام  من  مّدًا  ويعطي  اإليه  احتاج  كلما  الماء  وي�سرب 
فاإذا  الق�ساء  ا�ستحبابًا  الأحوط  نعم  عليه،  ق�ساء  ول  الماء  �سرب  في  للرخ�سة 
ق�سى فبها، واإّل اأعطى مّدًا ثانيًا من الطعام للفقير ل�سقوط الق�ساء، هذا اإذا كان 
له في هذا  اأي�سًا فيجوز  الأكل  كان �سرورته  اإذا  واأما  الماء فقط،  �سرب  �سرورته 

الفر�ض الأفطار ثم الق�ساء.
مسائل في الصوم

يقوم  اأن  ال  ال�سيام  على  يقدر  ل  من  �سيام  حكم  ما  الف�سالء:  اأحد  و�ساأل 
بتقوية بنيته؟

قال �سماحته: اإن ذلك يكون على ق�سمين: الأول: اأن يكون باأكل ال�سحور والطعام 
المرّكز غذائيًا وبال�سورة المتعارفة وهذا ل اإ�سكال في وجوبه مع التمّكن منه.

اأن يكون بالمعالجة عند الطبيب وبال�سورة غير المتعارفة فهو ح�سن  الثاني: 
ولكنه غير واجب.

و�ساأل اآخر: ما حكم �سيام من ي�ساب بالنحولة وال�سعف اإذا �سام؟
وبالقدر  قلياًل  ال�سوم  من  الناتج  ال�سعف  اأو  النحولة  كانت  اإن  �سماحته:  قال 

المتعارف فال اإ�سكال في وجوب ال�سوم عليه.
ُيحرم  فهل  المتعارف  من  اأكثر  ال�سعف  اأو  النحولة  كانت  واإن  ال�سائل:  قال 

ال�سيام؟ عليه 
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مباحث  رم�شانية 
في ليالي �سهر رم�سان المبارك يتوافد العلماء والف�سالء وطالب الحوزة العلمية ومختلف ال�سخ�سيات وعامة الموؤمنين على بيت المرجع 
الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي K في مدينة قم المقد�سة،وخالل لقائهم ب�سماحة ال�سيد يدور الحديث 

حول المباحث العلمية والم�سائل الفقهية والموا�سيع التاريخية والثقافية، اإ�سافة اإلى ما يتف�سل به �سماحته من و�سايا و توجيهات.
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قال �سماحته: ل، الحرمة ل تاأتي في كل الموارد. بل كما يقول �ساحب العروة: 
الحرمة تكون في ال�سرر البالغ.

قال ال�سائل: ماذا لو كان فيه حرج؟
قال �سماحته: الحرج كال�سرر، وهو غير الحرمة.

وقال ال�سائل: ما حكم ال�سوم لو رفع الحرج الوجوب عنه؟
يرفع  حرج  ل  اإن  العروة:  �ساحب  يقول  م�ستحّبًا.  �سيكون  �سماحته:  اأجاب 

الإلزام، لأن ل حرج، ول �سرر، رخ�سة ل عزيمة.
وقال ال�سائل: وهل تقولون ال�سيء نف�سه في ل �سرر؟

اأجاب �سماحته: نعم، اإّل اإذا ُاحرز �سرره وكان بالغًا، ف�سيكون تحّمله حرامًا.
�سيامه  يعتبر  فهل  به،  م�سّرًا  ال�سوم  وكان  المري�ض  �سام  اإن  اآخر:  و�ساأل 

�سحيحًا؟
حرامًا،  تحّمله  يعّد  بحيث  بالغًا  ال�سرر  يكن  لم  اإن  فاإنه  نعم،  �سماحته:  قال 

ف�سيامه �سحيح.
قال ال�سائل: لنفر�ض اأن المري�ض اإذا �سام ف�ست�ساب اإحدى عينيه ب�سعف في 

النظر، فما حكم �سيام المري�ض في هذه الحالة؟
قال �سماحته: ل اإ�سكال في �سومه. وكما قلنا قد اأ�سار �ساحب العروة اإلى ذلك 

اإ�سارة جيدة حيث قال: اإن ل �سرر ول حرج رخ�سة، اإّل ما خرج.
ُاخر«  اأيام  تعالى: »فعّدة من  األ توجد عزيمة في قوله  ال�سائل قائاًل:  فاأردف 

وكذلك في: »من كان منكم مري�سًا«؟
قال �سماحته: بلى، وقد جاء في الروايات ال�سريفة بالن�سبة الى المري�ض اأنه: 
j: َما َحدُّ اْلَمَر�ِض الَِّذي ُيْفِطُر  ِ َبا َعْبِد اهللَّ ْلُت اأَ »َرَوى اْبُن ُبَكْيٍر َعْن ُزَراَرَة َقاَل: �َساأَ
َوُهَو  يَرٌة،  َب�سِ َنْف�ِسِه  َعَلى  الإْن�َساُن  َبِل  َفَقاَل:  ِقَياٍم؟  ِمْن  الَة  ال�سَّ َوَيَدُع  اِئُم  ال�سَّ ِفيِه 

اأَْعَلُم ِبَما ُيِطيُقُه«)1(.
ل على الإن�سان بالعفو، واأجاز له  قال ال�سائل: ومنه ُيعلم اإن اهلل تعالى قد تف�سّ

الإفطار فكيف نقول نحن بعدم جواز الإفطار؟
ل، ولكن ما هو حدود ما اأراده اهلل  قال �سماحته: نعم، اإن اهلل تعالى قد تف�سّ

تعالى؟ فاإن البحث هو في الحدود.
�سيام البنت ال�سغيرة

�ساأل اأحد ال�سيوف: ما حكم ال�سوم للبنت ال�سغيرة التي بلغت تّوًا وتعي�ض في 
منطقة ذات مناخ جاّف وحاّر جدًا؟

قال �سماحته: اإن لم ت�ستطع اأن تتحمل ذلك وكان فوق طاقتها تفطر وتق�سي 
في ف�سل ال�ستاء.

و�ساأل ال�سائل: هل يمكنها اأن ت�سوم ولكن ت�سرب الماء فقط؟
ذي  حق  في  الماء  ل�سرب  بالن�سبة  الجواز  ورد  قد  لأنه  كال،  �سماحته:  قال 
اإليه  اإّما هو لحتياج الج�سم  العطا�ض ويلحق به من �سابهه، علمًا باأن �سرب الماء 
يعط�ض.  لم  واإن  الماء  اإلى  بحاجة  اإن ج�سمه  الكيليوي، حيث  بالمر�ض  كالم�ساب 
واإما اأنه يعط�ض كثيرًا كالم�ساب بمر�ض ال�سكر. فبالن�سبة اإلى من كان من هذين 

ال�سنفين نقول: انه ي�سوم ولكن ي�سرب الماء فقط ول ياأكل، وُيعطي فدية عن كل 
يوم �سرب فيه الماء، وهي مّد من الطعام اإلى الفقير، ويكون �سيامه �سحيحًا ول 

ق�ساء عليه بل يعطي فدية ثانية ل�سقوط الق�ساء عنه؟
في  �سّره  قّد�ض  الحكيم  ال�سيد  هو  ذكرناه  ما  اإلى  ذهبوا  الذين  الفقهاء  ومن 
حا�سيته على العروة حيث قال: ي�سرب الماء، ويكون �سومه �سحيحًا ول ق�ساء عليه، 

لأنه من ذي العطا�ض.
ثم وا�سل �سماحته الحديث وقال: ومرة يختلف الأمر باأن يعط�ض ال�سائم عط�سًا 
�سديدًا وي�سارف على الهالك لحّر �سديد مفاجئ، اأو جهد كبير عار�ض، اأي: من غير 
�ساحب  لها  تعّر�ض  قد  الم�ساألة  وهذه  به،  يلحق  من  اأو  العطا�ض  ذي  من  يكون  اأن 
العروة وذكر باأن الم�ساألة هي غير م�ساألة ذي العطا�ض، بل هي م�ساألة من اأ�سّر به 

العط�ض. حيث اإن الأخير يمكنه اأن ي�سرب الماء ولكنه عليه اأن يق�سي ال�سيام.
مقدار  حيث  من  ت�سكيكًا  هنالك  باأن  يقال:  اأن  يمكن  العلمي  البحث  في  نعم 
الرخ�سة في تحّمل ال�سرر، واأن اهلل تعالى في اأي الموا�سع اأمر بال�سوم وفي اأّيها 

نهى عن ال�سوم؟
تاأملوا في �سيرة المع�سومينb تجدون تواترًا في الروايات التي تقول باأنهم
b كانوا يتحّملون الم�ساق والأ�سرار في اأداء العبادات، كالذهاب اإلى الحج م�سيًا 
على الأقدام، وكال�سالة األف ركعة في ليلة، وغير ذلك، فهل كان الأئمة ـ والعياذ 
على محبوبية  يدّل  مما  وهذا  تعالى؟،  اهلل  به  ياأمر  ما  على خالف  يعملون  ـ  باهلل 

تحّمل ال�سرر والم�سقة في العبادة.
اإذن: فال �سرر، ول حرج: لي�ض عزيمة بل هو رخ�سة.

المالك في صدق كثرة السفر
و�ساأل اأحد ال�سيوف �سماحته عن مالك كثير ال�سفر وكيفية تحّققه؟

فاأجاب �سماحته: اإن ا�ستنتاجي من الأدلة في هذا المجال: اإن المالك هو اأن 
ل يبقى الإن�سان ع�سرة اأيام في مكان ما، واأن يكون م�ستمرًا في اأ�سفاره بال انقطاع 
ع�سرة اأيام عن ال�سفر غالبًا، وللزيارة اإلى مثلها كمن ياأتي م�سجد جمكران كل ليلة 
اأربعاء اأو يذهب اإلى م�سجد الكوفة وم�سجد ال�سهلة في كل ا�سبوع، وبالطبع الم�ساألة 
ر اإن كان لغير  خالفية، فبع�سهم قال ي�سّلي تمامًا اإن كان لالكت�ساب والعمل ويق�سّ
ذلك، ولكن اأنا اأعتقد اإن هذه الأمور هي اأمثلة ول خ�سو�سية لها، وان المالك هو: 

اأن ل ينقطع عن ال�سفر ع�سرة اأيام على الأغلب.
لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية

و�ساأل اأحد ال�سيوف �سماحته قائاًل: �سخ�ض يريد �سراء بيت و ل يدري هل اأن 
لهذا البيت مالك اآخر اأم ل، في هذه الحالة هل يجب عليه الفح�ض عن ذلك؟

اأجاب �سماحته: اليد عالمة المالكية، ومعها ل حاجة اإلى الفح�ض.
فاأردف ال�سائل قائاًل: حتى واإن علم اأن للبيت مالكًا اآخر؟

قال �سماحته: العلم هو بنف�سه حّجة، فاإذا علم الإن�سان من اأي طريق كان، باأن 
للبيت مالكًا اآخر، وجب طلب ر�ساه وموافقته اأي�سًا.
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راأي  هو  المو�سوعات  في  الفح�ض  حول  راأيي  اإن  قائاًل:  �سماحته  واأ�ساف 
اإّل في ثالثة موارد  الفقهاء في الأحكام، وهو: وجوب الفح�ض، فيلزم الفح�ض 

وهي:
الأول: الطهارة والنجا�سة.

النكاح. فعدا  والثالث:  واللب�ض.  وال�سرب  الأكل  الثاني: الحالل والحرام في 
هذه الموارد الثالثة من ال�سبهات المو�سوعية يلزم الفح�ض فيها.

الصالة خلف المقام
 jاإبراهيم اأو معتمر �سّلى بعيدًا عن مقام  �ساأل بع�ض �سماحته عن حاج 
المقام، فهل  ال�سالة خلف  يمكن  الزحام بحيث  ال�سالة خّف  واأثناء  للزحام، 

تبطل �سالته؟
منها  يظهر  التي  الم�ستفي�سة  للروايات  بذلك  باأ�ض  ل  �سماحته:  فاأجاب 
�سدق  لي�سترط  اأنه  علمًا  الزحام،  مورد  ي�سمل  واإطالقها  الحج،  في  الت�سهيل 
التكبير  بمقدار  ولو  بال�سالة  ا�ستغاله  بمجّرد  بل  المورد،  تمام  على  الزحام 

والدخول في ال�سالة، فاإنه ي�ستوجب �سمول الإطالق له.
فقال بع�سهم: هل ي�سدق على من �سلى ـ من غير زحام ـ خلف اأقرب الموانع 

التي تحول دون روؤية المقام اأنه �سّلى خلف المقام؟
خلف  �سّلى  اأنه  عليه  ي�سدق  ل  الفر�ض  هذا  في  كال،  قائاًل:  �سماحته  اأجاب 

المقام.
فقيل: وكيف لو �سدق عليه عرفًا اأنه �سّلى خلف المقام؟

قال �سماحته: لو �سدق عرفًا ذلك فال باأ�ض لقوله تعالى: »واتخذوا من مقام 
خلف  �سّلى  اأنه  عرفًا  ي�سدق  لم  اإذا  فيما  الكالم  واإنما  لى«)1(،  م�سّ ابراهيم 
المقام، نعم لو كان المانع من ال�سالة خلف المقام هو الزحام فال اإ�سكال في جواز 
للمختار  ذلك حتى  اإلى جواز  الفقهاء  بع�ض  وقد ذهب  الم�سجد،  كل  في  ال�سالة 

وفيه روايات حجّيتها في ذلك محل تاأّمل.
لي�ض  هو  الحّج  روايات  في  الموجود  الت�سهيل  اإن  قائاًل:  �سماحته  اأ�ساف  ثم 
المورد  على  الزحام  اإطالق  �سمول  من  الت�سهيل  اإنما  الحكم،  مقام  في  تامة  عّلة 

المذكور.
فقال بع�ض: لو خّف الزحام بعد ال�سالة هل ي�سمله حديث ل تعاد؟

فقال �سماحته: هذا ل يرتبط بـ )ل تعاد(.
اإلجهار باإلفطار

التي يزورها  اأحد الف�سالء الح�سور عن فرع جديد يخ�ض البالد  وهنا �ساأل 
بلد  في  الم�سافرون  يتوافد  قائاًل:  اأي�سًا  رم�سان  �سهر  وفي  وقت  كل  في  الوافدون 
الزيارات والعتبات المقد�سة، وال�سياحات ونحوها على الأ�سواق في الأماكن العامة 
وي�سترون منهم ويتجاهرون بالإفطار خالل �سهر رم�سان المبارك، ولي�ض باإمكان 
ما  ماليًا،وال�سوؤال هنا:  البالغ  يغلقوا محاّلتهم ل�ستلزام ذلك �سررهم  اأن  الباعة 

هي وظيفة هوؤلء؟
في  الم�سافر  معذورية  في  اإ�سكال  ل  اأنه  الم�سّلمات:  من  �سماحته:  فاأجاب 

ال�سهر  اأن من مرتكزات المتدينين حفظ حرمة هذا  اإ�سكال في  الإفطار، وكذا ل 
فاإّن  واإّل  بينهما،  ويجمع  الحّقين  بين  يوفق  بحيث  العمل  من  لبد  ولذا  الف�سيل، 
اأن  اأجل  العمل من  ال�سعائر ولبد من حفظها، ولذا يجب  ال�سهر من  حفظ حرمة 

يكون اإفطار الم�سافر في الخفاء ولي�ض اأمام المالأ العام. 
الصالة من غير إذن صاحب العمل

اآخر و�ساأل قائاًل: الموظف  اإلى فرع فقهي  انتقل بع�ض الف�سالء الح�سور  ثم 
له  يجوز  هل  غيرهم-  اأو  للم�سلمين  كانت  �سواء  اأهلية-  �سركة  في  يعمل  الذي 

ال�سالة والو�سوء من دون اأن ي�ستاأذن �ساحب ال�سركة؟
فاأجاب �سماحته: كال، فاإنه ما لم يحرز الر�سا يجب عليه اأن ي�ستاأذن لذلك، 
ت�سّلي  فيما  انظر  »ياكميل   :jالموؤمنين اأمير  الإمام  ال�سريف عن  الحديث  ففي 
وعلى ما ت�سّلي، اإن لم يكن من وجهه وحله فال قبول«)3(، نعم الخبر غير معتبر 

�سندًا اإّل اأنه معتمد دللة.
فقال ال�سائل: حتى لوكانت ال�سركة لكافر غير م�سلم؟

الكّفار  اأمالك  لأن  وذلك  م�سلم،  لغير  كانت  لو  حتى  نعم،  �سماحته:  فاأجاب 
واأموالهم محترمة، ول�سك في اأّن الكفار على اأق�سام، فغير الكافر الحربي اأمواله 

محترمة.
ثم �ساأل اأحدهم: األ يكون فتح ال�سركة اأبوابها في وجوه المراجعين دلياًل على 

الإذن ولو بالفحوى؟
اإنما  باأ�ض،  فال  بالفحوى  ولو  ال�سركة  �ساحب  اأذن  اأُحرز  لو  �سماحته:  فاأجاب 
الم�سلم  بين مال  الفرق  لم يحرز ذلك، خا�سة مع مالحظة عدم  لو  فيما  البحث 
والكافر من حيث الحترام، ومن المعلوم اأنه عندما يكون المال محترمًا فالت�سّرف 

فيه من غير اإذن �ساحبه ُيعّد غ�سبًا مبطاًل للو�سوء وال�سالة.
الذي  المثال  فر�ض  في  يوجد  هل  اأنه  عن  هو  ال�سوؤال  اإنما  بع�سهم:  فقال 

طرحناه اإذن الفحوى اأم ل؟
اأجاب �سماحته: يختلف ذلك ح�سب اختالف الموارد، فقد �ساألوني كرارًا عن 
العمل؟  لنا ال�سالة في وقت  العمل ليجيز  انه ماذا نعمل لل�سالة مع ان �ساحب 

وهذا مما يدّل على ان الموارد مختلفة، ولذلك فالبد من اإحراز الإذن لذلك.
في  الفحوائي  الإذن  عموم  بع�ض  ادعى  لقد  الح�سور:  الف�سالء  اأحد  فقال 

البالد الإ�سالمية لدى الم�سلمين؟
فاأجاب �سماحته: هذا الإدعاء ل عمومية له، كيف وقد ذكرت لكم باأّن �ساحب 
العمل احيانًا ي�سرح باأنه ليجيز للموظفين ال�سالة اأثناء العمل؟ نعم لو كان ذلك 

بالن�سبة لل�سجين فهو من م�سائل التزاحم.
استرقاق الكفار

طرح بع�ض الف�سالء فرعًا فقهيًا اآخر وقال مت�سائاًل: هل يجوز ا�سترقاق الكفار 
في الوقت الراهن خ�سو�سًا واأّن اأكثرهم من الكّفار الحربيين؟

اأن  ا�ستطاع  العالية  وبحكمته  الإ�سالم  فاإن  يجوز،  ل  كال  �سماحته:  فاأجاب 
ي�سمح  فال  والجميل،  الدقيق  برنامجه  وفق  وال�ستعباد  الرق  ظاهرة  على  يق�سي 
با�سترقاق غير �سرعي، م�سافًا اإلى اأن الكّفار في الع�سر الحا�سر هم ـ على الأغلب 
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ـ اإّما من الم�ستاأمنين اأو من المعاهدين.
فقال ال�سائل متعّجبًا: هل اليهود اليوم من الم�ستاأمنين اأو المعاهدين؟

في  حتى  اليهود  من  فان  المحاربين،  غير  اليهود  نعم،  �سماحته:  فاأجاب 
اإ�سرائيل الآلف وفيهم الحاخامات يخالفون الحرب مع الم�سلمين؟

فقال ال�سائل م�ستغربًا: فهل اأّن هوؤلء من الم�ستاأمنين؟
فقال �سماحته: هوؤلء الذين يخالفون الحرب مع الم�سلمين لي�سوا محاربين، 

ولكي يكون ال�سخ�ض محاربًا فاإنه لبد اأن ي�سدق عليه ذلك بالفعل.
فقال ال�سائل: اأو لي�ض الكافر المحارب هو من لم تكن له ذمة عند الم�سلمين؟

فقال �سماحته: الكّفار من حيث العتبار الإ�سالمي على خم�سة اأق�سام:
خا�ض  وهو  حمايتهم  وتحت  الم�سلمين  ذّمة  في  يعي�ض  الذي  وهو  الذمي:   -1

باأهل الكتاب.
2- المحايد: وهو الذي اتخذ موقف الحياد من الم�سلمين ويخالف مقاتلتهم 

والتعّر�ض لهم ب�سوء، وي�سمل غير اأهل الكتاب اأي�سًا.
3- المعاهد: وهو الذي وّقع معاهدة مع الم�سلمين وي�سمل الكّفار الم�سركين اأي�سًا.

4- الم�ستاأمن: وهو الذي اأخذ الأمان من اأحد الموؤمنين وليلزم اأن يكون من 
اأهل الكتاب.

5- المحارب: وهو الذي في حالة حرب مع الم�سلمين، اأي: باأن يكون محاربًا 
بالفعل ولي�ض بالقّوة.

ثم اأ�ساف �سماحته قائاًل: اإن البع�ض قال: كل كافر ما لم يكن ذميًا فهو حربي، 
فياأتي ال�سوؤال هنا باأنه ماذا تقولون في المعاهد، هل تقولون اأنه ذمي مع انهم ل 

يقولون بذلك؟
فقال ال�سائل متداركًا: نعم المعاهد لي�ض ذميًا.

ولي�ض  الكّفار  اأق�سام  من  اآخر  ق�سم  هو  المعاهد  ان  مع  عندئذ:  �سماحته  قال 
ذميًا، فاإنه مع ذلك محترم المال، مّما يدل على عدم تمامية القول باأّن كل من لم 

يكن ذميًا فهو محارب.
وهنا �ساأل اأحد الف�سالء قائاًل: لو لم يكن ال�سخ�ض معاهدًا ول م�ستاأمنًا ومع 
اأّل  اأو ال�ستيمان ل يقبل،  اإذا طلب منه الوفاء ب�سروط المعاهدة  ذلك كان بحيث 

ُيعّد هذا محاربًا؟
فت�سائل �سماحته قائاًل: لم يقبل بذلك وهو في بلد الإ�سالم اأو في بلد الكفر؟

قال ال�سائل: ما الفرق، واإذا كان هناك فرق بين الفر�سين، فما هو حكم كل 
منهما؟

فاإنه  الفر�سين،  بين  فرق  ال�سرعية  الأدلة  ح�سب  هناك  نعم  �سماحته:  فقال 
يختلف الحكم على كل فر�ض منهما: فلو كان في بلد الإ�سالم ولم يكن ذميًا، ول 
معاهدًا، ول م�ستاأمنًا، ول محايدًا فهو محارب، اأّما لو لم يكن في بلد الإ�سالم وكان 

مخالفًا لمحاربة الم�سلمين فال ي�سدق عليه اأنه كافر حربي.
مسائل في الحج

مباحث  في  م�ساألة  هناك  ان  مت�سائاًل:  وقال  فرع جديد  اإلى  �سماحته  تعر�ض 
الحج لو تمت لكانت مفيدة جدًا، وهي في موارد الزيادة والنقي�سة جهاًل، وذلك 

في غير الموارد المن�سو�ض عليها، حيث ورد في العفو عن الزيادة والنقي�سة جهاًل 
اأبي ن�سر قال: »قلت لأبي  روايات متعّددة بع�سها معتبرة، مثل معتبرة محمد بن 
النحر،  يوم  الجمرة  رمى  اأ�سحابنا  من  رجاًل  اإّن  فداك  جعلت   :jالثاني جعفر 
اأتاه طوائف  اإّن ر�سول اهللs لما كان يوم النحر   :jاأن يذبح، فقال وحلق قبل 
من الم�سلمين، فقالوا: يار�سول اهلل، ذبحنا من قبل اأن نرمي، وحلقنا من قبل اأن 
نذبح، ولم يبق �سيء مّما ينبغي لهم اأن يقدموه اإل اأخروه، ول�سيء مّما ينبغي لهم 

اأن يوؤخروه اإل قدموه، فقال ر�سول اهللs: ل حرج لحرج«)5(.
التعليل،  في  ظهور  له  لحرج  اأّن  هل  هنا:  وال�سوؤال  قائاًل:  �سماحته  اأردف  ثم 
اأّن قّدموا واأّخروا هو المو�سوع لقوله  اأو  وعبارة: قّدموا واأّخروا هي مورد الرواية، 

s: لحرج؟
فقال بع�ض: ل يظهر من الخبر التعليل.

فاأجاب �سماحته: األ يظهر من الخبر النظر اإلى قوله تعالى: »َوما َجَعَل َعَلْيُكْم 
يِن ِمْن َحَرٍج«؟)6( ِفي الدِّ

فقال بع�سهم: ينبغي اإحراز وجود هذا النظر بين الخبر والآية الكريمة.
فقال �سماحته: لو راجع بع�ض اأهل الخبرة روايات الحّج كاّفة وانتهى اإلى القول 
يرتكبه  تق�سير  اأو  ق�سور  �سواء عن  غفلة  اأو  نقي�سة  اأو  كل جهل  في  �سير  ل  باأنه 
عليها  دّل  التي  الخا�سة  الموارد  اأحدهما:  موردين-  عدا  ما  الحّج  في  المكّلف 

الدليل، والآخر الم�سائل المت�سالم على الإ�سكال فيها- لكان هذا القول ح�سنًا.
فقيل له: هل لدينا عموم اأو روايات خا�سة تدّل على ذلك؟

فقال �سماحته: لدينا بع�ض الروايات العامة، ويمكن ا�ستفادة ذلك من جزئيات 
بع�ض الأخبار اأي�سًا، وقد قال �ساحب الجواهر رحمه اهلل في بحث الخم�ض )وليتهم 
بع�ض  علينا  ي�سو�ض  ول  الروايات  من  ن�ستظهر  كي  وطبعنا  والأخبار()7(  تركونا 

ال�ستظهارات.
واأ�ساف �سماحته قائاًل: المقام كقاعدة: ل تعاد ال�سالة، الواردة للت�سهيل على 
المكّلفين، علمًا باأن قاعدة: ل تعاد، عليها دليل معتبر معمول به، واإنما البحث فيها 
اأنها ت�سمل مع  اأو  بين الفقهاء في اأن موردها هل هو مورد ال�سهو والن�سيان فقط، 
ذلك مورد الجهل بكال �سّقيه: ق�سورًا وتق�سيرًا اأي�سا؟ ففي الحّج اأي�سًا يمكن لمن 

يتتبع الأخبار الواردة فيه اأن ي�ستظهر منها قاعدة كلية كقاعدة لتعاد.
العلمي،  البحث  مقام  في  هو  اإنما  كله  الكالم  هذا  قائاًل:  �سماحته  اأردف  ثم 

ولي�ض في مقام الفتوى والعمل.
ثم نقل �سماحته بالمنا�سبة ق�سة طريفة وقال: في اأيام حياة الأخ الراحل اأعلى 
متاأخرة  �ساعة  في  وذلك  المكّرمة،  مّكة  من  مقّلديه  اأحد  بي  ات�سل  درجاته  اهلل 
من الليل، و�ساألني عن �ساب قد حّج وح�سلت له على اأثر عدم علمه باأحكام الحّج 
ويجب  فا�سد  حّجك  له:  فقال  مّكة،  في  �سخ�سًا  ا�ستفتى  قد  وكان  �سرعية  م�سكلة 
عليك اأن تجتنب زوجتك، ول ترتكب �سيئًا من محّرمات الإحرام، لأنك في اإحرام 
حتى ال�سنة القادمة، وفي ال�سنة القادمة وحلول المو�سم يلزمك اأن تحّج حّجة ثانية 

من جديد.
اأراد  الم�ست�سفى، ثم  اإلى  اأثره  اإنهار و�سقط ونقل على  ال�ساب ذلك  ولّما �سمع 
هذه  في  درجاته  اهلل  اأعلى  الراحل  الأخ  فتوى  عن  اأخبره  اأن  ال�سخ�ض  ذلك  مّني 

الم�ساألة.
تلك  في  فتواه  عن  و�ساألته  درجاته  اهلل  اأعلى  الراحل  الأخ  اإلى  رجعت  ولما 

الم�ساألة تاأّمل قلياًل ثم قال: تلزمه فقط الكّفارة وحّجه �سحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( �سورة التوبة: الآية 29.
2( �سورة البقرة: الآية 193.

3( فروع الكافي/ ج4/ باب ركعتي الطواف ووقتهما و.../ �ض423/ ح2.
4( تهذيب الأحكام/ ج5/ الباب 9 الطواف/ �ض 140/ ح136.

5( و�سائل ال�سيعة/ ج14/ باب 39 وجوب البتداء بالرمي ثم الذبح ثم .../ 
�ض156/ ح18859.

6( �سورة المائدة: الآية 6.
7( جواهر الكالم/ ج16/ �ض152.

نفحات خبرية
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ا�شتفتاءات
اإ�سراف: لجنة ال�ستفتاء في مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازي بقم المقد�سة

 

التقليد
�ض: لو اختلف في ت�سخي�ض الأعلم فذهب جماعة اإلى اأن الأعلم فالن، وذهب 

جماعة اأخرى اإلى اأعلمية مرجع اآخر، فما العمل؟
ج: يقلد من يطمئن باأعلميته، اأو يظن ذلك على الأحوط.

�ض: اإذا كان هناك فتوى لالأعلم، هل يجوز الرجوع اإلى غيره؟
ج: ل يجوز على الحوط وجوبًا.

�ض: ما هي الم�سائل التي يجوز التبعي�ض فيها؟
ج: الم�سائل التي يحتاط فيها الفقيه احتياطًا وجوبيًا اأو يتوقف، اأو يتاأمل فيها، 
العلم،  في  المت�ساوين  في  التبعي�ض  يمكن  كما  م�سكل.  اأو  ا�سكال،  فيها  يقول:  اأو 
وكذا فيما لو انح�سرت الأعلمية بين مجموعة من الفقهاء ولم يعرف الأعلم منهم 
التقليد فهو خالف  بعد تحقق  العدول  واأما  التقليد،  ابتداء  التعيين وذلك في  على 

الحتياط الوجوبي.
ت�ساويا  اإذا  واآخر بجوازه  اأفتى مرجٌع بحرمته،  اأمٍر  التبعي�ض في  �ض: ما حكم 

في الأعلمية؟
ج: التبعي�ض في المت�ساويين من حيث العلم ما لم ي�ستلزم التناق�ض جائز.

الفقهاء  بين  الوجوبي  والحتياط  الفتوى  في  التبعي�ض  لجواز  ي�سترط  �ض: هل 
المت�ساوين اأن ليكون المكلف قد عمل بالفتوى �سابقًا؟

ج: ل ي�سترط ذلك مع اإحراز الت�ساوي فيما لم ي�ستلزم التناق�ض.
�ض: اإذا لم يميز اأهل الخبرة الأعلم، اأو كان ما يقال ل يورث الأطمئنان به، هل 

معنى ذلك ت�ساوي المراجع؟
ج: ل بد من اإحراز الت�ساوي.

الطهارة
�ض: الماء القليل الم�ستعمل لرفع الحدث الأكبر، ما حكم ا�ستعماله مرة اأخرى 

لرفع الحدث؟ 
لرفع  ا�ستعماله  يجوز  البدن  طهارة  مع  الأكبر  الحدث  لرفع  الم�ستعمل  ج: 

الحدث.
�ض: هل يجوز للرجل التبول وقوفًا في حالة ارتدائه مالب�ض ي�سعب خلعها اأثناء 

التبول، واذا ل يجوز فما هو الحكمة منه؟
ج: يكره ذلك.

�ض: هل يطهر مو�سع البول بم�سح ما عليه من البول؟
في  ومرة  الأقــرب،  على  مرتين  عليه  القليل  الماء  ب�سّب  يطهر  وانما  كال،  ج: 

الماء الكثير.
يطهر  فهل  واحــدة،  مــرة  بالكر  المت�سل  بالماء  البول  مخرج  غ�سل  اإذا  �ــض: 

المخرج؟
ج: نعم يطهر المخرج بذلك.

�ض: هل يكفي في تطهير مو�سع الغائط و�سع الماء في الكف ثم اإزالة النجا�سة 
به وتوالي هذه العملية عدة مرات بعد تطهير الكف في كل مرة قبل و�سع الماء فيها 

ثانية حتى تزول عين النجا�سة؟
ج: يكفي ذلك.

على  ــدّل  ي التطهير  بعد  اليد  فــي  النج�ض  اأو  الغائط  رائــحــة  وجــود  هــل  �ــض: 
نجا�ستها؟

ج: مجرد الرائحة ل يدل على نجا�سة اليد.
تطهير مخرج  كيفية  اإلى  اللتفات  عادته  وكان من  الخالء  بيت  �ض: من دخل 
على  تطهر  اأنه هل  في  التطهير،  من  الفراغ  بعد  �سك  لـه  وعر�ض  الغائط  اأو  البول 

الوجه ال�سحيح اأم ل؟
ج: يكفي ما اأتى به.

�ض: اإذا كان من عادة المكلف ال�ستبراء، وبعد الخروج من الخالء �سك هل اأنه 
ا�ستبراأ اأم ل، وخرجت منه رطوبة فما حكمها؟

ج: يبني على طهارتها.
�ض: هل تعتبر المياه الموجودة على اأر�سيات دورات المياه في الأماكن العامة 
نج�سة، علمًا باأننا لم نر فيها نجا�سة، وهل يجب اإعادة ال�سالة في حالة ال�سك في 

النجا�سة وعدم التطهير منها لل�سالة؟
ج: يحكم بطهارة هذه المياه ما دام ل يعلم بنجا�ستها، وال�سالة معها �سحيحة 

ول يجب اعادتها.

الو�شوء
�ض: لو اأكمل غ�سل الوجه ثم بدون و�سع ماء جديد على الوجه، م�سح اليد على 
اأخرى: هل  وبعبارة  للثالثة؟  بالن�سبة  وهكذا  ثانية،  تعتبر غ�سلة  فهل  كاماًل،  الوجه 

و�سع الماء الجديد مقّوم لتعدد الغ�سل اأم ل؟
ج: اإذا كان بق�سد الغ�سل نعم، ول يفعل الثالثة بهذا الق�سد.

�ض: ما حكم غ�سل اأو م�سح ما بين اأطراف الأ�سابع اأثناء الو�سوء؟
ج: يجب اإي�سال الماء باأية طريقة، مع مراعاة ال�سرائط المقررة في الو�سوء.

�ض: ما حكم من كان يرفع يده في الو�سوء باتجاه الأعلى، ولكن كان يم�سحها 
من المرفق اإلى اأطراف الأ�سابع؟

ج: ل �سيء عليه، ولكن ينبغي اجتناب ذلك.
�ض: هل اإرجاع اليد قلياًل في الو�سوء ي�سر به؟

ج:: الظاهر �سحة مثل هذا الو�سوء.
�ض: ما حكم و�سوء من يغ�سل يديه نك�سًا؟

المرفق فهو ل  الى  ال�سابع  اليد من  النك�ض: غ�سل  المق�سود من  اذا كان  ج: 
يجوز. 

 اإعداد: حجة الإ�سالم ال�سيد مهند الح�سيني الحديدي
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�ض: هل الغ�سلة الثالثة للوجه واليدين بدعة ومحرمة، ولو فعلها �سخ�ٌض جاهاًل 
قا�سرًا، فهل ي�سح و�سوءه؟

ج: الغ�سلة الثالثة محرمة، ولكن ل ت�سبب بطالن الو�سوء بالن�سبة اإلى الجاهل 
القا�سر ال اذا ا�ستلزم ان يكون م�سح الراأ�ض وظاهر القدمين برطوبة جديدة.

فر�ض  وعلى  اأي�سًا؟  مبطلة  اأم  فقط  محرمة  الو�سوء  في  الثالثة  الغ�سلة  �ض: 
الإبطال، فما حكم اأعماله ال�سابقة، لو كان جاهاًل؟ 

ج: في اليد الي�سرى مبطلة، على الأقرب، وكل عمل م�سروط بالطهارة اإن اأُدي 
بدون طهارة كان باطاًل.

�ض: لماذا في الو�سوء عند غ�سل اليد اليمنى ثالثًا تكون الثالثة حرام ول تبطل 
الو�سوء، وعند غ�سل الي�سرى ثالثًا تكون الثالثة حرام وتبطل الو�سوء؟

الي�سرى  اليد  غ�سل  يكون  للو�سوء،  مبطل  الجديد  بالماء  الم�سح  اإن  حيث  ج: 
ثالثًا مالزمًا لذلك فيبطل به الو�سوء، واأما غ�سل اليمنى ثالث مرات فان لم يكن 

مالزمًا للم�سح بالماء الجديد ول مقرونًا بالت�سريع لم يكن وجه لإبطاله الو�سوء.

الحي�س
اأخرى  اآيــات  �سبع  تقراأ  فترة  وبعد  اآيــات  �سبع  قــراءة  للحائ�ض  يجوز  هل  �ض: 

وهكذا؟
ج:يكره للحائ�ض قراءة �سيء من القراآن، على الأحوط ا�ستحبابًا والكراهة هنا 

بمعنى قلة الثواب.
�ض: هل يجوز للمراأة الحائ�ض ح�سور مجال�ض العزاء والفاتحة؟

ج: يجوز الح�سور، نعم ل يجوز لها المكث في الم�ساجد وم�ساهد المع�سومين
.sول دخول الم�سجد الحرام وم�سجد النبي b

�ض: هل يجوز للمراأة الحائ�ض اأو الم�ستحا�سة اأن تدخل الم�سجد؟
ج: ل يجوز للمراأة الحائ�ض المكث والتوقف في الم�ساجد، ويجوز لها الجتياز 
الحرام  للم�سجد  بالن�سبة  نعم  اأخــرى،  بــاب  من  والــخــروج  بــاب  من  الــدخــول  اأي 
والم�سجد النبوي ل يجوز لها حتى الجتياز، واأما الم�ستحا�سة فاإن عملت بوظيفتها 

لل�سالة، فال اإ�سكال في دخولها الم�سجد.
�ض: يوجد للم�سجد ملحق خا�ض بالن�ساء تقام فيه �سالة الجماعة والمجال�ض 

الح�سينية، فما حكم ح�سور الحائ�ض لهذه المجال�ض؟
ج: اإذا لم يكن الملحق م�سجدًا، فال اإ�سكال في ذلك.

�ض: امراأة قبل زواجها لم تكن تعلم بوجوب غ�سل الحي�ض بعد انتهاء الدورة 
ال�سهرية، فكانت تتو�ساأ فقط وت�سلي، فما حكم �سالتها ال�سابقة؟

الجمعة  كغ�سل  الم�ستحبة  الأغ�سال  من  اآخر  غ�ساًل  اغت�سلت  قد  كانت  اإذا  ج: 
اأما الم�سكوك فال يحتاج  مثاًل فال ق�ساء عليها، واإل فعليها ق�ساء ما تعلم فواته، 

اإلى الق�ساء.

�شالة الميت
�ض: من مات من الم�سلمين على مع�سية وهو متجاهر بالف�سق، هل يدفن في 

مقابر الم�سلمين وي�سلى عليه؟
ج: نعم يدفن، وي�سلى عليه.

التكبيرة  بعد  بالف�سق  المتجاهر  الميت  على  يقال  هل  الميت،  �سالة  في  �ض: 
الرابعة: »اللهم انا ل نعلم منه ال خيرًا«؟

ج: نعم، وذلك لأن الخير في عبارة »اللهم اإنا ل نعلم منه اإل خيرًا« هو الإ�سالم 
والإيمان.

اأم  متابعة  النية  هل  الجنازة،  روؤية  عدم  حالة  في  الجنازة  �سالة  نية  ما  �ض: 
جماعة؟ وهل يجب على الإمام اأن يخبر الماأموم بالنية؟

ج: اإذا كانت �سالة الميت جماعة، فانه ينوي الجماعة مطلقًا ويقراأ الماأموم 

ما بين التكبيرات، وبالن�سبة اإلى ال�سق الثاني: كال.

اأحكام القبور
�ض: هل كون القبر مفتوحًا )قبل و�سع الميت فيه( مكروه؟

ج: لم نجد ما يدل على وجود كراهة فيه.
�ض: ما حكم البناء على القبور؟

ج: ي�ستحب البناء على القبور اإذا عّد تعظيمًا ل�سعائر اهلل مثل مرقد الر�سول 
الكريمs، واأهل بيته المع�سومينb، وذويهم، والعلماء وال�سلحاء.

الخم�س
اأن  �ض: امراأة م�سدر مالها الوحيد هو زوجها، وهو يخّم�ض، فهل يجب عليها 

تخم�ض هي اأي�سًا؟
ج: اإن كان ما يعطيه الزوج لزوجته بنية التمليك، وجب عليها تخمي�سه، وذلك 
هو  وما  نقدية  اموال  من  تملكه  ما  وتخم�ض  خم�سّية  �سنة  راأ�ض  لنف�سها  تجعل  بان 
في  عليه  مازاد  لتخمي�ض  خا�ض،  دفتر  في  مخّم�سها  رقم  وت�سّجل  النقد.  حكم  في 
وان  الما�سي،  العام  �سنة تخم�ض مازاد على مخم�ض  الثانية، وهكذا في كل  ال�سنة 
كان ما يعطيه الزوج لزوجته ل بنية التمليك، بل بنية الأمانة في يدها، ت�سرفه في 

�سوؤونها، فال خم�ض عليها.
�ض: عزمت على اأداء العمرة، وهي المرة الأولى التي اأت�سرف فيها بزيارة بيت 

اهلل الحرام، فهل يجب علي تخمي�ض الأموال التي اأنوي ال�سفر بها؟
ج: اإذا كانت الأموال لم تخم�ض من قبل فيجب الخم�ض في الكل لن من �سروط 
قبول العمرة: الخم�ض، واإن كان لالإن�سان راأ�ض �سنة خم�سية فان حل وقت الخم�ض، 
خم�ض  فال  الخم�سية  ال�سنة  اأثناء  في  العمرة  كانت  اإن  نعم  اي�سًا،  الخم�ض  فيجب 

فيها.
التي ل يجب فيها  والأ�سياء  الخم�ض  التي يجب فيها  الأ�سياء  اأعرف  �ض: كيف 

الخم�ض؟
ما  غير  خم�سية،  �سنة  له  لمن  بالن�سبة  ال�سنة-  موؤونة  عن  يف�سل  ما  كل  ج: 
خّم�سه �سابقًا- فيه الخم�ض، اإل الإرث ممن يحت�سب، ومهر المراأة، وعين القر�ض 
اأو ما ا�ستراه به، بالمقدار الذي بقي في ذّمته، وما اأخذه من الخم�ض لكونه م�ستحقا 

له ونحو ذلك، وللمزيد من التف�سيل راجع الر�سالة العملية في باب الخم�ض.
يكون  فكيف  بها،  للتبادل  اإل  ا�ستخدمها  ولــم  العمالت  جمع  هواية  لي  �ــض: 

الخم�ض فيها؟
�سنة  راأ�ــض  له  كان  ان  التخمي�ض  يوم  الفعلية  بقيمتها  فيها  الخم�ض  يكون  ج: 
خم�سية ويخّم�ض، واأّما اإن لم يكن له راأ�ض �سنة خم�سية اأو لم يكن قد خم�سها عند 

راأ�ض �سنته، فانه يجب تخمي�سها بقيمتها الفعلية فورًا.
�ض: هل يجب الخم�ض على راتبي، مع العلم اأن لدي قر�سًا من البنك؟

اأق�ساط  من  الن�سان  يدفعه  ما  لن  وذلــك  الخم�ض،  عن  يمنع  ل  القر�ض  ج: 
ان  فيجب  الخم�سية،  �سنته  راأ�ض  عند  واما  فيها،  خم�ض  فال  ال�سنة،  اثناء  القر�ض 
اكثر من  النقد، فاذا كانت  النقدية وما هي في حكم  يملكه من الموال  يجمع ما 

مخّم�سه للعام الما�سي، وجب تخمي�ض الزائد.
اإل موؤنة ن�سف �سهره،  �ض: �سخ�ض عليه ديون كثيرة وراتبه ال�سهري ل يكفي 

هل يجب عليه الخم�ض؟
ولو  وارد  له  كل من  ولذلك يجب على  الخم�ض،  تمنع من وجوب  ل  الديون  ج: 
قلياًل ان يجعل لنف�سه راأ�ض �سنة خم�سية ويخّم�ض ما يملكه زائدًا على الديون من 
اأموال نقدية وما هي في حكم النقد، ويحفظ رقم المخّم�ض عنده حتى راأ�ض ال�سنة 
الما�سي اخرج  العام  اي�سًا ما يملكه، فان كان زائدًا على مخّم�ض  الثانية، فيجمع 

خم�ض الزائد، وان لم يكن زائدًا فال خم�ض، وهكذا في كل �سنة.

ا�شتفتاءات
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�ض: هل يجوز احت�ساب ال�سرائب التي تدفع اإلى الدولة من الخم�ض؟
ج: ل يحت�سب ذلك من الخم�ض، وانما يحت�سب من الموؤونة التي ل خم�ض فيها.

اإنني  �ض: يوجد عندي �سندوق لجمع ال�سدقات في المنزل لمدة طويلة حيث 
اأن ُاخرج خم�سي، فهل اأخم�ض  اأدفعها للم�ستحق حتى يكون المبلغ جيدًا، واأردت  ل 

ما في ال�سندوق؟
ج: نعم، يجب تخمي�ض ما في ال�سندوق.

الدية
زوجها،  وبم�ساعدة  با�ستخدام حبوب طبية  اأ�سقطت جنينها  اإمراأة حامل  �ض: 
ذنبها  عن  للتكفير  ال�سرعي  الواجب  عن  ت�ساأل  �سديدًا،  ندمًا  ندمت  ذلك  وبعد 

العظيم؟
ج: تجب عليها الدية اإن كانت هي المبا�سرة لالإ�سقاط ولو با�ستخدام الحبوب 
عليها  يجب  فانه  الــروح،  ولجه  قد  كان  واذا  عظيم،  ذنب  فاإنه  ال�ستغفار  وعليها 
�ستين  واطعام  متتابعين  �سهرين  �سيام  وهــي  اي�سًا  الكفارة  الدية:  الــى  م�سافًا 

فقيرًا.
هو  ال�سبب  كان  اإذا  الأولى  تكوينه  مراحل  في  الجنين  اإجها�ض  يجوز  هل  �ض: 

عدم الرغبة فقط وكثرة الأولد؟
ج: ل يجوز ذلك وفيه الدية.

الدم  فــقــر  لــلــمــولــود  ي�سبب  وراثــــي  لــمــر�ــض  جــيــنــًا  نحمل  وزوجــتــي  ـــا  اأن �ـــض: 
ويمكن  معينة،  بن�سبة  للمولود  فيه  الإ�سابة  ن�سبة  تتفاوت  الحاد)تال�سيميا(، 
هذا  في  للطب  يمكن  كما  الـــولدة،  من  تقريبًا  �سنة  بعد  المر�ض  هــذا  ت�سخي�ض 
الولدة  بعد  والمري�ض  المر�ض،  بهذا  م�سابًا  الجنين  كان  اإذا  يكت�سف  اأن  الع�سر 
يعي�ض حياة �سعبة جدًا، فانه يحتاج لتغيير دمه طوال حياته، اأو عملية زراعة نخاع 

عظم وهي غير م�سمونة، لذلك:
اأ( هل ي�ستطيع الزوجان اإ�سقاط الجنين بعد اكت�ساف اإ�سابته بهذا المر�ض؟

ج: ل ي�ستطيعان الزوجان ذلك في فر�ض ال�سوؤال.
ب( هل بالإمكان اإ�سقاط الجنين قبل ولوج الروح اأو بعده؟

ج: ل يجوز اإ�سقاط الجنين حتى قبل ولوج الروح فيه.

احكام الخلوة
�ض: هل ت�سدق الخلوة المحّرمة اإذا كانت مقدمة للزواج؟

ج: نعم، ويجب اجتناب ذلك.
من  محرم  غير  �سائق  مع  لوحدها  ال�سيارة  في  المراأة  ركــوب  يعتبر  هل  �ض: 

الخلوة المحرمة؟
فيها  التي  ال�سوارع  في  ذلك  كان  فاإذا  المواقع  وتختلف  عرفي  اأمر  الخلوة  ج: 
مارة من اأفراد اأو و�سائل نقل، ولم تكن ال�ستائر م�سدلة فلي�ض من الخلوة واإل كان 

من الخلوة، وعليها مراعاة الموازين ال�سرعية.
باأن  ملزمة  هي  وهل  رجــل،  يد  على  ال�سياقة  تتعلم  التي  المراأة  حكم  ما  �ض: 

يرافقها في ذلك �سخ�ض اآخر، علمًا اأن التدريب يكون في مكان عام؟
ج: اإذا لم ت�سدق )الخلوة( ولم تكن هناك ريبة ول خوف افتتان، فجائز.

الحجاب
�ض: هل يجب الت�ستر عن ال�سبي المميز، وكيف يعرف اأن ال�سبي مميز؟

احتياط  عنه  والت�ستر  والرديء،  الجيد  بين  يميز  الذي  هو  المميز  ال�سبي  ج: 

وجوبي.
�ض: ما حكم لب�ض المالب�ض الق�سيرة اأمام الوالد والأخ؟

رعاية  ينبغي  ولكن  جائز،  نف�سه  ففي  والفتتان  للريبة  مدعاة  يكن  لم  اإذا  ج: 
الح�سمة والوقار، ولب�ض المالب�ض ال�ساترة والمحت�سمة.

�ض: هل يجوز للمراأة ك�سف حجابها اأمام امراأة يحتمل اأنها ت�سفها لالآخرين؟
ج: يجوز وبالن�سبة للكافرات يكره.

متفرقات
�ض: ما راأي �سماحتكم في التعليم المختلط؟

ج: اإذا كان مع حفظ الحجاب والح�سمة وبعيدًا عن دواعي الفتتان والمحرمات 
ينبغي  نعم   bالبيت اأهل  وزيــارات  الحج  في  هو  ما  مثل  فيه  اإ�سكال  فال  الأخــرى 
الف�سل وقد ثبت علميًا وبالرقام ان الف�سل ي�ساعد على فهم الدر�ض وال�ستيعاب 

الكثر، والتفّوق الكبر.
�ض: ما حكم �سفر المراأة خارج البلد للدرا�سة من دون محرم؟

ال�سرعية  ال�سوابط  مراعاة  مع  ودينها،  نف�سها  على  الأمــن  ب�سرط  يجوز  ج: 
الأخرى.

في  الوقوع  من  عليهم  الخوف  باب  من  الأولد  على  التج�س�ض  يجوز  هل  �ض: 
اأن يكونوا على غير المنهج الإ�سالمي، وهل يجوز التج�س�ض على النا�ض  اأو  الحرام 

ومراقبتهم من باب اإ�سالحهم مثاًل اأو منع وقوع الجرائم الخلقية؟
يظلموا  ل  حتى  الموظفين  على  كان  اذا  اإل  حــرام،  النا�ض  على  التج�س�ض  ج: 
النا�ض، او على الأعداء الذين يريدون الإ�سرار بالنا�ض، اأما بالن�سبة لالأولد فيلزم 
تربيتهم ومراقبتهم واإر�سادهم اإلى الخير، قال تعالى: »ُقوا اأَْنُف�َسُكْم َواأَْهِليُكْم َنارًا«) 

التحريم/6(.
�ض: نقوم باإعداد م�سرحية تربوية اإ�سالمية لالأطفال وبم�ساركة عدد من الن�ساء 
الالتي يمكن اأن يظهرن على خ�سبة الم�سرح بدون لب�ض الحجاب الإ�سالمي، وذلك 
الن�ساء  بح�سور  فقط  وتخت�ض  الم�سرحية،  اأدوار  تتطلب  كما  ال�سخ�سيات  لتمثيل 

والأطفال، فما هو ال�سن ال�سرعي لالأطفال الذكور الذين يمكنهم الم�ساهدة؟
عند  مختلف  وهــو  وجــوبــًا-  الأحـــوط  على  مــمــيــزًا-  ال�سبي  يكن  لــم  اإذا  ج: 

الأطفال.
�ض: هل لالأب ولية على الأبناء بعد بلوغهم، وماذا تعني وليته عليهم؟

ج: اإذا لم يكونوا بلغوا الر�سد فلالأب الولية، واإن كانت البنت بكرًا فيلزم اإذن 
الأب في زواجها- واإن كانت ر�سيدة- على الأحوط وجوبًا، ووليته عليهم تعني تولي 

اأمورهم واإدارة �سوؤونهم في كل �سيء بالمقدار الذي هو في م�سلحتهم.

w w w . s - a l s h i r a z i . c o m
i n f o @ s - a l s h i r a z i . c o m

لمتابعة ال�شتفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على �سبكة الإنترنت

ا�شتفتاءاتا�شتفتاءات
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بحوث فقهية

اإذا كان في الغنيمة غ�شب هل يجب رّده؟
كان  و  العروة،  الغنيمة في  »3« من م�سائل بحث  الم�ساألة  البحث في  كان 
�ساحب العروة قد ا�سترط في هذه الم�ساألة: ان ل يكون في اأموال الغنيمة مال 
اأفتى  �سره  قد�ض  فانه  ال  و  المال:  محترم  و  الدم  محقون  هو  ممن  مغ�سوب 
بوجوب رّده عليه، ثم ذكرنا فيما م�سى من الحلقة ال�سابقة الدلة على كالمه 
هذا و قلنا بان الأدلة الربعة تدل عليه وذكرنا بع�سها، وبقي الكالم في الدلة 
الخا�سة التي تدل على حرمة المال المغ�سوب اذا كان في غنيمة دارالحرب 
ووجوب رّده على ا�سحابه ووعدنا بذكرها في حلقة قادمة، وقد اآن وقت الوفاء به 

فنقول �ساكرين هلل تعالى هذه النعمة ما يلي:
ان الدلة الخا�سة التي تدل على انه اذا كان في الغنائم �سيء مغ�سوب من 
محترم المال، فيجب رّده الى �ساحبه، هي م�سافًا الى الدلة العامة، و الجماع 

والعقل: روايات ثالث كالتالية:
الرواية الولى: �شحيحة حماد

 من الدلة الخا�سة في هذه الم�ساألة: �سحيح حماد بن عي�سى، عن بع�ض 
اأ�سحابنا، عن العبد ال�سالحg في حديث قال: »ولالمام �سفو المال ـ الى ان 
قال:ـ  وله �سوافي الملوك ما كان في اأيديهم من غير وجه الغ�سب، لن الغ�سب 
كله مردود...« ـ و�سائل ال�سيعة: كتاب الخم�ض، الباب الول من ابواب النفال، 
الحديث4ـ فال�سحيحة �سريحة في دللتها على وجوب رّد الأموال المغ�سوبة 
للمناق�سة  قابلة  غير  الدللة  وهذه  ا�سحابها،  الى  ـ  الغنائم  في  كانت  اذا  ـ 
والت�سكيك، ولكن قد يناق�ض في �سند الرواية وي�سّكك فيه، فهل المناق�سة في 

ال�سند والت�سكيك فيه، له مورد هنا وفي محله اأم ل؟
مناق�شة �شند الرواية

ال�سند، وال�سكال عليه بالر�سال  للمناق�سة في  انه ل مورد هنا  الظاهر: 
الذي  الجماع  اأ�سحاب  من  هو  عي�سى  بن  حّماد  لن  وذلك  محله،  في  لي�ض 
اأقل  فان  ي�سح عنهم،  ما  ت�سحيح  على  الطائفة  اأجمعت  الك�سي:  عنهم  قال 
ما يفيد كالم الك�سي هذا هو: توثيق من رووا عنه، وذلك باأن ل ينظر فيمن 
بعدهم من رجال ال�سند، ال اذا كان الرواي من بعدهم فيه ت�سعيف خا�ض 
بحيث يتعار�ض مع التوثيق، اأو يكون اأخ�ض مطلقًا منه فنرفع اليد عنه لأجله، 
وذلك كما لو نقل اأحد اأ�سحاب الجماع عن وهب بن وهب، اأو عن وهب بن 
ا�سم  يذكر  ولم  الخبر  ار�سل  اذا  اأما  و  ت�سعيف خا�ض،  فيه  ورد  الذي  منبه، 
الراوي، باأن قال: »عن بع�ض اأ�سحابنا« كما هو فيما نحن فيه، اأو قال: »عن 
رجل« اأو قال: »عمن لم يذكره« اأو قال: »عّمن لم ي�سّمه« اأو ذكر ا�سمه و لم يكن 
له ت�سعيف خا�ض كما لو كان مجهوًل اأو مهماًل ـ مثاًل ـ فان المهمل يقال لمن 
لم يذكره علماء الرجال في كتبهم الرجالية، والمجهول يقال لمن ذكره علماء 
الرجال في كتبهم و لكنهم لم يذكروا فيه ت�سعيفًا اأو توثيقًا، فاذا كان في خبر 

كان  ذلك  من  �سيء  الجماع  ا�سحاب  اأحد 
ذلك عند الم�سهور معتبرًا، و ي�سبح 

الخبر رغم ار�ساله حينئذ معتبرًا، و عليه: 
فالخبر فيما نحن فيه �سحيح، و المناق�سة فيه 

مردودة، وال�سكال عليه لي�ض في محله.

الرواية الثانية: �شحيحة ه�شام بن �شالم
و من الدلة الخا�سة في م�ساأله وجوب رّد 
المغ�سوب من الغنائم الى �ساحبه: �سحيحة 
قال:   gاأبي عبداهلل �سالم، عن  ه�سام بن 
»�ساأله رجل عن التُّرك ُيغيرون على الم�سلمين 

فياأخذون اأولدهم، فُي�سرقون منهم اأيرّد عليهم؟ قالg: نعم، والم�سلم اأخو 
الجهاد،  كتاب  ال�سيعة:  و�سائل  ـ  وجده«.  اينما  بماله  اأحّق  والم�سلم  الم�سلم، 
الباب35 من اأبواب جهاد العدو، الحديث3 ـ و »التُّرك« في هذه الرواية و»التُّرك 
في  الوا�سعة  ال�سالمية  البالد  حدود  الى  ا�سارة  ُاخرى،  روايات  في  والديلم« 
زمان المام ال�سادقg التي كانت قد ا�سبحت محاذية لبالد �سمال ايران 
واآذربايجان، ولذلك نرى رواية في الو�سائل ي�ساأل الراوي فيها عن الرباط في 
قزوين ـ والمرابطة تكون على الحدود ـ مما يعلم منها بان بالد قزوين اآنذاك 
الكفر، بحيث لم يكن بعد بالد  الفا�سل بين بالد ال�سالم وبالد  الحّد  كانت 
قزوين: من �سيف البحر، و بحرال�سمال، والمناطق الخرى قد دخلت في زمان 
المام ال�سادقg في بالد الم�سلمين، نعم هناك ما يدل على ان ال�سالم قد 
تو�سع في زمان المام الر�ساg و في زمان المام الجوادg وكذلك في زمان 
وال�سرقية  ال�سمالية  المناطق  هذه  كل  بجرانه  �سرب  حتى   gالهادي المام 
ليران، وحتى ورد في بع�ض الروايات ان المام الهاديg زار بع�ض محبيه في 

مناطق �سمال  ايران  وتفقد حالهم. 
وكيف كان: فالتُّرك، وكذلك الترك والديلم كانوا الى زمان المام ال�سادق
g كفارًا ولم يت�سّرفوا بعد بال�سالم، ولذلك كانوا يغيرون على بالد الم�سلمين 

الحدودية المجاورة وياأخذون ما وقع في ايديهم منهم الى بالدهم.
مناق�شة الرواية الثانية

ثم ان ال�سكال: باأن مورد ال�سوؤال في هذه ال�سحيحة: »فياأخذون اولدهم« 
خا�ض في الولد، فيكون خا�سًا بهم، لي�ض في محّله، وذلك لأن المورد و ان كان 
خا�سًا بالأولد، ال ان عموم العلة في قولهg: »والم�سلم اأحق بماله اأينما وجده« 
يعّممه لغيره في�سمل الجميع اولدًا كانوا اأو عبيدًا واإماًء، و اأمواًل كانت اأو عرو�سًا 

اأو غير ذلك. 
واأما �سند الرواية فهو �سحيح بال ا�سكال.

بحوث فقهية ا�شتدللية
الحلقة الثانية والع�سرون من تقريرات البحوث الفقهية ال�ستدللية ل�سماحة المرجع 

ال�سيرازيKالمتعلقة بكتاب الخم�ض، تقدمها مجلة النفحات لطالب العلم والتحقيق

ال�سيخ  اهلل   اآيــــة  ف�سيلة  كــتــب: 
وهو  تاأييده،  دام  الفدائي  ح�سين 
في  الإ�ستفتاء  لجنة  اأع�ساء  اأحــد 
الديني  الــمــرجــع  �سماحة  مكتب 
�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيـــة 
في   Kال�سيرازي الح�سيني 
مدينة قم المقد�سة واأحد تالمذته 
في بحوث الخارج الإ�ستدللية منذ 

اأكثر من ع�سرين عامًا.

 حكم المال المغ�شوب في الغنيمة
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و عليه: فالرواية �سحيحة �سندًا، وا�سحة دللة و متنًا، ولو لم يكن عندنا 
في الم�ساألة دليل غيرها. لكفت دلياًل عليها.

الرواية الثالثة: �شحيحة الح�شن بن محبوب
ومن الدلة الخا�سة في م�ساألة وجوب رّد المغ�سوب من الغنائم الى �ساحبه: 
�سحيح الح�سن بن محبوب: عن الثقة: علي بن رئاب، عن طربال، عن ابي جعفر
g قال: »�سئل عن رجل كان له جارية فاأغار عليه الم�سركون فاأخذوها منه، 
ثم ان الم�سلمين بعُد غزوهم فاأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقالg: ان كانت 
في الغنائم واأقام البينة اأن الم�سركين اأغاروا عليهم فاأخذوها منه رّدت عليه، و 
ان كانت قد ا�ستريت و خرجت من المغنم فاأ�سابها، رّدت عليه برّمتها، وُاعطي 
الذي ا�ستراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فان لم ي�سبها حتى تفّرق 
النا�ض وق�ّسموا جميع الغنائم فا�سابها بعُد؟ قال: ياأخذها من الذي هي في يده 
اذا اأقام البينة ويرجع الذي هي في يده اذا اأقام البينة على اميرالجي�ض بالثمن«ـ  

و�سائل ال�سيعة: كتاب الجهاد، الباب35 من اأبواب جهاد العدو، الحديث5ـ.
مناق�شة الرواية الثالثة:

المناق�سة في هذه الرواية من حيث الدللة لي�ست تاّمة، وذلك لن دللتها 
وا�سحة في وجوب رّد ما ُعلم كونه في اموال الغنائم غ�سبًا، الى �ساحبه، �سواء 
كانت الغنائم قد ق�ّسمت ام لم تق�ّسم، يعني: انه حتى اذا كان ذلك ال�سيء قد 
ُق�ّسم بين الم�سلمين و�سار في ح�سة احد المقاتلين، فان �ساحبه يرجع على 
ذلك المقاتل الم�سلم فياأخذ منه ماله الذي وجده عنده، ثم يرجع ذلك المقاتل 
الم�سلم بقيمته على امير الجي�ض، فالدللة وا�سحة و ل غبار عليها، نعم قد 
يناق�ض البع�ض في �سندها لوجود »طربال« في ال�سند، وهو مجهول لم يوجد له 

مدح ولذم في الرجال، ولكن المناق�سة لي�ست في محّلها لما يلي: 
جواب المناق�شة

انما نقول: »ان المناق�سة في �سند الرواية لي�ست في محلها، لن الح�سن بن 
محبوب هو من اأ�سحاب الجماع الذين اأجمعت الطائفة على �سحة ما ي�سّح 
عنهم، فال�سند قبله معتبر و �سحيح، وهو قد روى عن الثقة »علي بن رئاب« وعلٌي 
هذا الثقة قد روى عن طربال ـ وطربال في اللغة له معاني متعددة منها: الخيمة 
ال�سماء  بع�ض  ي�سبه  وهو  النخيل،  �سعف  من  الم�سنوع  الكوخ  اأو  والف�سطاط 
الغريبة في زماننا هذا ـ وهو قد روى عن المام الباقرg، وطربال قد ذكروه 
في علم الرجال ولكنهم لم يذكروا له مدحًا كما لم يذكروا له قدحًا اأي�سًا، فمن 
حاله هذه و قد نقل عنه ثقة مثل ابن رئاب، ومثل الح�سن بن محبوب الذي هو 

من ا�سحاب الجماع، كان كافيًا في اعتبار الرواية وتوثيقها. 
المام  اأ�سحاب  في  ذكره  قد  اهلل  رحمه  الطو�سي  ال�سيخ  ان  الى  م�سافًا 
الباقر، والمام ال�سادق، واّن له روايات عديدة وغالبها م�ستوية العبارة 
م�سهور  وقِبله  اأ�سحابنا،  من  الكثير  روايته  على  اعتمد  وقد  الدللة،  ووا�سحة 
�ساحب  مثل  حتى  ال�سهرة،  الى  ون�سبوه  بعده،  فمن  العاّلمة  من  المتاأخرين 
الجواهر، و�ساحب مفتاح الكرامة، وال�سيخ الن�ساري وغيرهم قد�ض �سرهم، 

ل في محله. وهو بحث درائي قد ف�سّ
نماذج و�شواهد

النماذج من كلمات الجواهر وغيره فيما نحن  باأ�ض هنا بذكر بع�ض  ول 
فيه ك�ساهد على ما ذهبنا اليه: 

الجماع  »ا�سحاب  ـ  �ض113  ج7،  ـ  جواهره:  في  الجواهر  �ساحب  قال 
الذين ل يلتفت الى من بعدهم في وجه«. 

وقال ـ في: ج19 �ض315 ـ: »كمر�سل �سفوان الذي هو من اأ�سحاب الجماع 

اأ�سحاب  الذي هو من  بن م�سكان  ال�سادقg... وخبر عبداهلل  المام  عن 
.»gالجماع اي�سًا عن ابي عبداهلل البزاري عن المام ال�سادق

وقال ـ في: ج21، �ض196 ـ: »وال�سعف في الر�سال مجبور بما عرفت: على 
ان حمادًا من اأ�سحاب الجماع«.

وقال ـ في: ج36، �ض255 ـ: »ال ان المر�سل لها اأبان الذي هو من اأ�سحاب 
الجماع«.

وقال ـ �ساحب مفتاح الكرامة ـ في مفتاح الكرامة: ج5، �ض64 ـ: »وقد يقال: 
ل ي�سّر ار�سالها لكون المر�سل من اأ�سحاب الجماع كما ظّنه اكثر المتاأخرين«.

الطبعة  من  �ض547  ج2،  الطهارة:  كتاب  في  ـ  الن�ساري  ال�سيخ  ـ  وقال 
القديمة: »ول ي�سّرها الر�سال بعد... كون المر�سل من اأ�سحاب الجماع«.

وقال ـ في كتاب ال�سالة: ج1، �ض106 من الطبعة الجديدة ـ: »مو�سى بن 
بكر... ال ان الراوي عنه: عبداهلل بن المغيرة، وهو من اأ�سحاب الجماع«.

كون  بعد...  الر�سال  ي�سّرها  »ول  ـ:  �ض304  الخم�ض:  كتاب  في  ـ  وقال 
المر�سل من اأ�سحاب الجماع«.

ا�شتنتاج
بن محبوب،  الح�سن  مثل:  الجماع،  ا�سحاب  في  فلو ذهبنا  كان:  وكيف 
الى ما ذهب اليه الم�سهور، وقلنا باعتبار الرواية ووثاقتها كما قالوا بذلك، 
لكانت هذه الرواية الثالثة كافية لثبات ما نحن فيه من وجوب رّد المغ�سوب 
من المغانم الى �ساحبه، اذ هي بعد اعتبار �سندها وا�سحة الدللة ول غبار 

عليها، وحجة في مقام التنجيز والعذار.
هنا ا�شكالن

لقد ُا�سكل على ما نحن فيه من ال�ستدلل بالدلة الخا�سة على وجوب رّد 
المغ�سوب من الغنائم الى �ساحبه با�سكالين غير تامين: وهما: 

اأوًل: وجود روايات معار�سة في الم�ساألة قد ا�ستدل بها على الخالف مع 
عمل جمع من العالم بها. 

وعمومات  الغ�سب  رّد  عمومات  بين  وجه  من  العموم  ن�سبة  وجود  ثانيًا: 
تق�سيم الغنيمة، وهو اأمر علمي وفني.

ال�شكال الول وجوابه
الغنيمة الى �ساحبها:  العين المغ�سوبة من  اأما ال�سكال الول على رد 
فقد نقل الخالف في الم�ساألة عن ال�سيخ الطو�سي في كتابه: »النهاية« دون 
�سائر كتبه، اذ في ال�ستب�سار ـ: ج3، �ض5 ـ نفى العمل بذلك، فانه قال في 
الآتية:  الحلبي  �سحيحة  وهي  المعار�سة  الروايات  هذه  بع�ض  على  تعقيبه 
»والذي اأعمل عليه: انه اأحق بعين ماله على كل حال« يعني: ان الذي يفتي 

به هو: وجوب رّد العين المغ�سوبة من الغنائم الى �ساحبها. 
»ان  بقوله:  كتبه  بع�ض  في  بّراج  ابن  القا�سي  عن  اأي�سًا  الخالف  ونقل 
لأ�سحابها  القيمة  يغرم  والمام  للمقاتلين،  تكون  المغ�سوبة  الغنيمة  اعيان 

من بيت المال«.
ونقل الخالف اأي�سًا عن ال�سكافي في خ�سو�ض المماليكـ  نقل ذلك العالمة 

في كتابه: »المختلف« كتاب الجهاد، ج1، �ض329 عن القا�سي وال�سكافي. 
وكذلك نقل الخالف في خ�سو�ض المماليك عن الحلبي اي�سًا ـ كما في 

كتاب: »الكافي في الفقه«: �ض259 ـ. 
بعدم  تقول  فيه  نحن  لما  معار�سة  روايات  الى  منهم  ا�ستنادًا  ذلك  كل 
المال  بيت  من  �ساحبه  ُيعطى  وانما  �ساحبه،  على  المغ�سوب  ال�سيء  رد 
ثمن ذلك ال�سيء اذا اأثبت �سرعًا ان ذلك ال�سيء قد ُغ�سب منه، لكن هذه 

بحوث فقهية
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بحوث فقهية
الم�سهور،  اليها  ا�ستند  التي  للروايات  الروايات هي في نف�سها غير مقاومة 

وذلك لختالفها و ا�سطرابها في الجملة.
اأدلة القول بالخالف

ا�ستدل للقول بالخالف في هذه الم�ساألة بروايات تالية:
الأولى: رواية ه�شام بن �شالم

عن  ال�سحاب،  بع�ض  عن  �سالم  بن  ه�سام  رواية  هي  الأولى:  الرواية 
ابي عبداهللg قال: »في ال�سبي ياأخذ العدّو من الم�سلمين في القتال من 
اولد الم�سلمين، او من مماليكهم فيحوزونه، ثم ان الم�سلمين بعُد قاتلوهم 
الم�سلمين  مماليك  من  اخذوا  ما  منهم  واخذوا  و�سبوهم،  بهم  فظفروا 
كانوا  بما  ُي�سنع  كيف  الم�سلمين،  من  اأخذوهم  كانوا  الذين  واولدهم 
اخذوه من اولد الم�سلمين و مماليكهم؟ قالg: ... واما المماليك فانهم 
من  اثمانهم  قيمة  مواليهم  وتعطى  فيباعون  الم�سلمين،  �سهام  في  يقامون 
اأبواب  من  الباب35  الجهاد،  كتاب  ال�سيعة:  و�سائل  ـ  الم�سلمين«  مال  بيت 

جهاد العدو، الحديث1 ـ.
مناق�شة رواية ه�شام

وفي هذه الرواية مناق�سات عديدة كالتالية:
1. انها مر�سلة، فان �سندها الى ه�سام �سحيح، لكن ه�سامًا يروي عن 
ذلك  هو  من  يعرف  ولم   gعبداهلل ابي  عن  عبداهلل،  ابي  ا�سحاب  بع�ض 
من  هذا  ه�سام  ولي�ض  والعذار  التنجيز  مقام  في  حجة  يكون  فال  البع�ض، 

ا�سحاب الجماع حتى ل ي�سر الر�سال منه.
بعمل  مجبورة  تكون  فال  بها،  معمول  غير  ار�سالها  على  انها   .2

الأ�سحاب، فال تكون حجة.
ال  المماليك،  العم من  الم�ساألة في  بينما  بالمماليك،  انها خا�سة   .3
ان يّدعى القول بعدم الف�سل بين المماليك و�سائر الأموال الخرى مع ان 

ال�سكافى والحلبي هما ممن يقول بالف�سل بينهما.
او يّدعى القول بالأولوية، لأهمية المماليك على �سائر الأموال الخرى 

فاذا قيل فيها بعدم رّدها ف�سائر الموال ل ترّد بطريق اولى. 
4. انها معار�سة مع �سحيحته الخرى التي مّرت اآنفًا، والتي روى فيها 
و�سائل  ـ  وجده«  اأينما  بماله  احق  والم�سلم  قوله:   gال�سادق المام  عن 

ال�سيعة: كتاب الجهاد، الباب35 من اأبواب جهاد العدو، الحديث3. 
وحيث ان هذه الرواية غير مكافئة لتلك ال�سحيحة حتى يكون الت�ساقط 

على اأقل تقدير، فتكون هي التي ل ي�سح ال�ستناد اليها.
الحلبي �شحيحة  الثانية: 

قال:   gعبداهلل ابي  عن  الحلبي،  �سحيحة  هي  الثانية:  الرواية 
الم�سلمين  ان  ثم  متاعًا،  او  ماًل  منه  واأ�ساب  العدو  لقيه  رجل  عن  »�ساألته 
قبل  اأ�سابوه  كانوا  اذا   :gفقال الرجل؟  بمتاع  ُي�سنع  كيف  ذلك،  ا�سابوا 
فيء  فهو  ماحازوه  بعد  اأ�سابوه  كانوا  وان  عليه،  رّد  الرجل  متاع  يحوزوا  اأن 
الم�سلمين، فهو اأحق بال�سفعة« ـ و�سائل ال�سيعة: كتاب الجهاد، الباب35 من 

ابواب جهاد العدو، الحديث2ـ.
مناق�شة �شحيحة الحلبي

بعد ت�سليم �سحة ال�سند واعتبار الرواية �سندًا، يرد على دللتها م�سافًا 
اأهمها: كونها مجملة  اعرا�ض م�سهور ال�سحاب عنها مناق�سات عديدة  الى 
»اأحق  و  »حازوه«  و  »يحوزوا«  لمكان  وذلك  والمعنى،  المراد  ظاهرة  غير 

ت�سنع  بحّد  لي�ست  لكنها  متقاربة  بتف�سيرات  ف�ّسروها  وقد  فيها،  بال�سفعة« 
ظهورًا عرفيًا لل�سحيحة.

في  ـ  حازوه«  ما  وبعد  يحوزوا...  ان  »قبل  الجواهر:  �ساحب  ف�سّر  مثاًل: 
جواهره: ج21، �ض224 ـ بقبل ق�سمة الغنائم وبعدها، وف�سّرها ثاٍن: بقبل القتال 
وبعده، وف�سرها ثالث: بال�ستيالء وعدمه وقال: فان عرف �ساحب المال قبل 
ال�ستيالء على الغنيمة فهو ل�ساحبه، وان عرف بعد ال�ستيالء على الغنيمة حتى 
و لو كان قبل الق�سمة فهو للمقاتلين، ويمكن تف�سيرها بغير ذلك من التف�سيرات 

لرابع وخام�ض و�ساد�ض وهكذا.
وفي الكل: انه غير ظاهر ول ي�سنع ظهورًا، مع ان الظهور هو الحجة، ل 
الجمال، لذلك يجب رّد علم الرواية الى اأهلها، وال�ستغناء عنها حتى كاأنها لم 

تكن ولم يكن عندنا هذا الدليل.
الثالثه: مر�شلة جميل

الرواية الثالثه: هي مر�سلة جميل، عن رجل، عن ابي عبداهللg: »في رجل 
كان له عبد، فُادخل دارال�سرك، ثم ُاخذ �سبيًا الى دار ال�سالم؟ قالg: ان وقع 
عليه قبل الق�سمة فهو له، و ان جرى عليه الق�سم فهو اأحّق به بالثمن« ـ و�سائل 

ال�سيعة: كتاب الجهاد، الباب35 من اأبواب جهاد العدو، الحديث4ـ .
مناق�شة مر�شلة جميل

وفي هذه المر�سلة م�سافًا الى ار�سالها مناق�سات عديدة كالآتية:
1. انها من قبل ال�سحاب معر�ض عنها، والإعرا�ض على مختارنا كا�سر 

لحجّية الرواية  وان كانت �سحيحة ال�سند فكيف بها وهي مر�سلة؟
2. انها معار�سة بالروايات ال�سابقة المعمول بها والتي كانت تقول بوجوب رّد 

المغ�سوب من الغنائم على ا�سحابها.
3. انها محمولة على التقية لموافقتها لقول العامة، مثل ابي حنيفة، ومالك، 
وابن حنبل، والوزاعي، والقدري ـ كما ذكر ذلك في المنتهى: ج2، �ض955 من 

الطبعة القديمةـ .
وعليه: فقد ظهر ان ال�سكال الول على رّد العين المغ�سوبة في الغنيمة الى 

�ساحبها غير تام ولي�ض في محله.
ال�شكال الثاني وجوابه

الى �ساحبها:  الغنيمة  المغ�سوبة من  العين  رّد  الثاني على  واأما ال�سكال 
فهو ان الن�سبة بين عمومات رّد الغ�سب وعمومات تق�سيم الغنيمة: عموم من 
وجه، واذا كانت الن�سبة بينهما كذلك فانهما يت�ساقطان، في مورد  التعار�ض فال 
يمكن التم�سك ب�سيء من هذه العمومات، وحينئذ يكون هذا المال معلومًا بالعلم 
الجمالي بانه: اإما للمقاتلين، واإما ل�ساحبه، فيكون الحّل بالقرعة، او بقاعدة: 
العدل والن�ساف، لنه ليكون هذا المال من المباحات ال�سلية للعلم بعدم كونه 

كذلك، ول من النفال لعدم الدليل عليه.
رّد  وجوب  على  بها  والمعمول  المعتبرة  الخا�سة  الدلة  وجود  مع  وفيه: 
العين المغ�سوبة في الغنيمة الى �ساحبها، والتي مّر ذكرها اآنفًا وعدم حجية 
المعار�سة، فال تكافئ حتى يت�ساقطان، ول ت�سل النوبة الى ال�سك، ول ُي�سار 

الى ما ذكر.
وعليه: فال�سكال الثاني على رّد العين المغ�سوبة في الغنيمة الى �ساحبها، 
من  الم�سهور  اليه  ما ذهب  فيكون  محله،  في  ولي�ض  تام  غير  الول  كال�سكال 

وجوب الرّد هو الحّجة فيما نحن فيه.
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kرجال حول الر�صول
اأُمُّ �شَلَمة الزوَجُة الباّرة هلل 

ولر�شوله
ف�شيلة حجة الإ�شالم ال�شيخ نزار احل�شن

رجال حول الر�شول

sرجال حول  الر�صول

اأُمُّ �شَلَمة الزوَجُة الباّرة 
sلر�شول اهلل

ف�شيلة حجة الإ�شالم ال�شيخ نزار احل�شن

 ،sاأزواج ر�شول اهلل‘ اللواتي التزمَن بعهود النبي الأكرم اأُّم �شلمة من 
بخالف بع�س الأزواج، فلجاللة هذه المراأة و�شدقها واإخال�شها اأحببنا اأن 
ن�شّلط ال�شوء على جانٍب من جوانب حياتها الم�ْشِرقة، وكان ذكرها تحت 
رجال حول الر�شول ل باأ�س به، لأّن ق�شدنا من الرجال، الرجال بالمعنى 

ال�شطالحيـ  العلميـ  الذي ي�شمُّ الرجاَل والن�شاء.
هويتها: 

ا�سمها: هند.
اأبوها: اأبو اأُمّية: حذيفة بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم القر�سي.

اأُّمها: عاتكه بنت عامر بن ربيعة الكناني.
زوجها الأول: اأبو �سلمة، عبد اهلل بن عبد الأ�سد المخزومي.

هاجرت مع زوجها اإلى الحب�سة.
اأولدها: �سلمة، عمر، دّرة، زينب.

خطبها عمر واأبو بكر بعد وفاة زوجها فرّدتهما.
تزّوجها ر�سول اهللs في �سوال �سنة 4 للهجرة.

�سهدت وقعة خيبر وقالت: �سمعت وقع ال�سيف في اأ�سنان مرحب)1(.
وفاتها: في �سنة 62 للهجرة، وهي اآخر اأُّمهات الموؤمنين موتًا، دفنت بالبقيع، عن 84 �سنة.

sفي بيت الر�شول الأعظم
قد مّرت علىاأم �سلمة �سّن لي�ست بالقليل، اأفادتها معرفة وحكمة وجعلت منها مثاًل في 
الإدراك والتفكير والخلق، بهذا كّله تدخل اأُّم �سلمة بيت ر�سول اهللs، واأّول �سيء 
تهتّم به هو اأن تتحرى ر�ساهs ورغباته، لُتحّب من يحّب، وتبغ�ض من يبغ�ض، وجدته 
يحّب خديجة، ويذكرها بخير فاأحّبتها، وقالت فيها مخاطبة لهs: اإّنك لم تذكر من 

خديجة اأمرًا اإّل وقد كانت كذلك، غير اأّنها م�ست اإلى رّبها فهناأها اهلل بذلك.
ووجدته يحّب عليًاj فاأحبته، فقد �سمعته ي�سيد به المّرة بعد الأُخرى، فوعت ذلك 

منه وحفظته، وعلمت به وعّلمته. وهكذا في محبتها وع�سقها للح�سنين’.
كما وجدته يحب ابنته فاطمةh فاأحبتها، واأخل�ست لها، والتزمتها حّتى في محنتها.

وتجاوز حر�ض اأُم �سلمة في طلب مر�ساة الر�سولs حتى اأخذت تهّتم بما يلّذ له من 
ماأكل وغيره فتعّده له.

اأُمُّ �شلمة بين عائ�شة وحف�شة
قالت عائ�سة: كان ر�سول اهللs قّل يوم اإّل وهو يطوف على ن�سائه، فيدنوا من اأهله، 
اأُّم �سلمة يحتب�ض عندها،  فاإن كان يومها قعد عندها، واإّل قام، فكان اإذا دخل بيت 
فقلت اأنا وحف�سة )وكانتا جميعًا يدًا واحدة( ما نرى ر�سول اهللs يمكث عندها اإّل 

اأّنه يخلو معها. قالت: وا�ستّد ذلك علينا، حّتى بعثنا من يّطلع لنا ما يحب�سه عندها، 
فاإذا هو �سار اليها اأخرجت له عّكة من ع�سل، فتحت له فمها، فيلعق فيها لعقًا، وكان 

الع�سل ُيعجبه.
فقالتا: ما من �سيء اأكره اإليه من اأن يقال له: نجد منك ريح �سيء، فاإّنه يقول: من 

ع�سل اأ�سبته عند اأُم �سلمة فقولي له: اأرى نحلة جر�ض عرفطًا)2(.
فلما دخل على عائ�سة، فدنا منها، قالت: اإّني لأجُد منك �سيئًا، ما اأ�سبت؟

فقال: ع�سل من بيت اأُم �سلمة.
فقالت: يا ر�سول اهلل اأرى نحله جر�ض عرفطا.

ثم خرج من عندنا فدخل على حف�سة، فدنا منها، فقالت مثل الذي قالت عائ�سة.
فلما قالتا جميعًا ا�ستّد عليه، فدخل على اأُم �سلمة بعد ذلك فاأخرجت له الع�سل، فقال: 

اأّخريه عّني، ل حاجة لي فيه.
كان  �سيئًا   sاهلل ر�سول  منعنا  عظيمًا،  اأمرًا  اأتينا  قد  اأن  اأرى  واهلل  فكنت  قالت: 

ي�ستهيه)3(.
اأنهت اأُم �سلمة حياتها مع الر�سول الأعظمs على اأح�سن ما يكون، ولم ي�سّجل التاريخ 
�سيئًا عن ر�سول اهللs ي�سين بكرامتها، بينما �سّجل لهs في غيرها من اأزواجه 

الكثير.
sحر�شها على ا�شتماع كالم الر�شول

وح�سبك من حر�ض اأم �سلمة على اأن ل يفوتها �سيء من حديث ر�سول اهللs اأّنها 
تركت جميع ذلك،   sالنبي �سمعت �سوت  فاإذا  البيت،  اأعمال  تكون في عمل من 
واأقبلت على �سماع الحديث ب�سوق الإيمان، حّتى ل يند عن حفظها �سيء منه؛ حّدثت 

اأّنها �سمعت النبيs يتحّدث ويقول على المنبر وهي تمت�سط: اأّيها النا�ض.
فقالت لما�سطتها: لّفي راأ�سي.

فقالت: فديتك اإّنه يقول: اأّيها النا�ض.
قالت: ويحِك اأول�سنا من النا�ض؟!

فلّفت راأ�سها، وقامت في حجرتها ف�سمعته يقول: اأّيها النا�ض بينما اأنا على الحو�ض 
جيء بكم زمرًا فتفّرقت بكم الطرق فناديتكم: األ هلّموا اإلى الطريق، فناداني مناٍد 

من بعدي فقال: اإّنهم قد بّدلوا بعدك، فقلت: األ �سحقًا �سحقًا)4(.
لهذا نجد ا�سم اأُم �سلمة يلمع دائمًا في معاجم الحديث.

قال ابن حجر: روت عن النبيs، وعن اأبي �سلمة بن عبد الأ�سد، وفاطمة بنت ر�سول 
.)5(sاهلل

وقال الذهبي: يبلغ م�سندها 378 حديثًا)6(.
وهذه ف�سيلة من ف�سائلها الكثيرة، ومنقبة من مناقبها العظيمة، التي امتازت بها من 

.sبين �سائر زوجات الر�سول
نهيها لعمر بن الخطاب

اأُم �سلمة  اأّن عمر دخل على  وقد وقعت بينها وبين عمر بن الخطاب م�ساّدة، وذلك 
فقال: ايا اأُم �سلمة وتكّلمن ر�سول اهلل وتراجعنه في �سيء؟

فقالت اأُم �سلمة: واعجباه، وما لك والدخول في اأمر ر�سول اهلل ون�سائه، واهلل اإّنا لنكّلمه 
فاإن حمل ذلك كان اأولى به، واإن نهانا كان اأطوع عندنا منك.

قال عمر: فندمت على كالمي لن�ساء النبي بما قلت)7(.
وذكر الدكتور علي اإبراهيم ح�سن والدكتورة بنت ال�ساطيء: اأّنها قالت له: عجبًا لَك يا 
ابن الخّطاب قد دخلت في كّل �سيء حتى تبغي اأن تدخل بين ر�سول اهلل واأزواجه)8(.

hدفاعها عن الزهراء
�سهد الم�سلمون بعد وفاة الر�سول الأعظمs الإنقالب الكبير الذي نّبه عليه القراآن 

الكريم قبل وقوعه:
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ْعَقاِبُكْم  ن ّماَت اأَْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى اأَ َفاإِ {َوَما ُمَحّمٌد اإِّل َر�ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الّر�ُسُل اأَ
ّر اهلّلَ �َسْيًئا َو�َسَيْجِزي اهلّلُ ال�ّساِكِريَن})9(. َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َي�سُ

لقد تّم الأمر لأبي بكر على معار�سة من بع�ض كبار ال�سحابة لُي�ستهان بمقامهم قد 
ان�سّموا اإلى الإمام عليj، محتمين ببيته من الحاكمين الجدد.

روى البالذري: اأّن اأبا بكر اأر�سل اإلى علّي يريد البيعة فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة، 
فتلّقته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة يا ابن الخّطاب اأتراك محّرقًا علّي بابي؟!

قال: نعم، وذلك اأقوى فيما جاء به اأبوك)10(.
�ساهدت ال�سّديقة الزهراءh هذا الم�سهد الموؤلم وما تاله من تع�ّسفات الحاكمين، 
اأبيهاs، منّبهة الم�سلمين  فخرجت واأنكرت عليهم بخطبتها الع�سماء في م�سجد 

على جناية القائمين بالأمر وتعّديهم.
 ،jكما تطاول على مقام الإمام علي hاأبو بكر بجراأة، وتطاول على فاطمة تكّلم 
م�ستعماًل الكناية دون الت�سريح، ولم يجراأ اأحد على الإنكار عليه ل�سّدة اللهجة، وخ�سية 
ال�سولة، ولكن اأُّم �سلمة )ر�سي اهلل عنها( كانت وحدها التي اأنكرت عليه، قالت له 
األمثل فاطمة يقال هذا؟ وهي واهلل الحوراء بين الإن�ض، والأُن�ض للنف�ض، رّبيت في حجور 
الأنبياء، وتناولتها اأيدي المالئكة، ونمت في المغار�ض الطاهرات، ون�ساأت خير من�ساأ، 
ورّبيت خير مرّبى، اأتزعمون اأّن ر�سول اهللs حّرم عليها ميراثه ولم يعّلمها؟! وقد قال 
})11( فاأنذرها وجاءت تطلبه وهي خيرة الن�سوان،  اهلل: {َواأَنِذْر َع�ِسيَرَتَك اْلأَْقَرِبيَنْ
واأُّم �سادة ال�سّبان، وعديلة ابنة عمران، وحليلة ليث الأقران؛ تّمت باأبيها ر�سالت رّبه، 
فواهلل لقد كان ي�سفق عليها من الحّر والقّر، فيو�ّسدها بيمينه ويدّثرها �سماله، رويدًا 

فر�سول اهللs بمراأى لأعينكم، وعلى اهلل ترّدون، فواهًا لكم و�سوف تعلمون)12(.
وخ�سي اأبو بكر اأن يجيبها فيفتح بابًا هو في غنى عن فتحه، لكّنه حرمها عطاءها ذلك 

العام عقوبة لها على المعار�سة.
مع عثمان

لقد اأنكر الم�سلمون اأعمال الخليفة، ل �سّيما كبار ال�سحابة، وحاولوا اإيقافه عند حّده، 
والحيلولة بينه وبين عاطفته، وذهبت كل هذه الم�ساعي �سدى، وبقي حّتى اآخر مرحلة 

من حياته تحت �سيطرة ابن عّمه و�سهره مروان بن الحكمـ  الوزغ ابن الوزغ.
المهاجرين  كبار  �ساأن  �ساأنها  عثمان  على  الناقمين  من  �سلمة  اأُّم  تكون  اأن  وطبيعي 
والأن�سار، وجمهور الم�سلمين، ولكّنا نراها وهي ناقمة تجتمع بالخليفة محاولة توجيهه 
عنك  رعّيتك  اأرى  مالي  ُبني  يا  تعظه،  وهي  له  فتقول  الم�ستقيم،  للطريق  واإرجاعه 
نافرين، وعن جناحك ناقدين، ل تعف طريقًا كان ر�سول اهللs يحّبها، ول تقتدح 
بزند كانj اأكباه ...الى اآخره. ويجيبها عثمان: اأّما بعد فقد قلت فوعيت، واأو�سيت 

فقبلت...اإلى اآخره)13(.
والإر�ساد  المتّزن،  الوعظ  العظيمة تجدها قد جمعت  المراأة  كلمات هذه  تاأّملت  اإذا 
المّركز، والتوجيه الهادف، ولم يحّدثنا التاريخ عن موقف لها مع عثمان ا�ستعملت فيه 

التهريج والتاأليب عليه.
jمع الإمام اأمير الموؤمنين

انحرف النا�ض بعد وفاة الر�سول الأعظمs عن الإمامj اإّل نفر قليل، ومن هذا 
القليل اأُّم �سلمة، وبقيت على ولئها حّتى النَف�ض الأخير، غير مبالية بما اأ�سابها من 

جّراء ذلك من تع�ّسف وحرمان من العطاء.
قال اأبو عبد اهلل الجدلي: حججت واأنا غالم، فمررت بالمدينة واإذا النا�ض عنق واحد 
فاأتبعتهم، فدخلوا على اأُم �سلمة زوجة النبيs، ف�سمعتها تقول: يا �سبيب بن ربعي، 

يِك يا اأمتاه. فاأجابها رجل جلف جاف: لبَّ
قالت: ي�سّب ر�سول اهللs في ناديكم؟!

قال: واأّنى ذلك؟

قالت: فعلّي بن اأبي طالب؟
قال: اإّنا لنقول اأ�سياء نريد عر�ض الدنيا.
قالت: فاإّني �سمعت ر�سول اهللs يقول:

من �سّب علّيًا فقد �سّبني، ومن �سّبني فقد �سّب اهلل تعالى)14(.
وعنه اأي�سًا قال: دخلت على اأُّم �سلمة فقالت لي: اأي�سّب ر�سول اهللs فيكم؟

قلت: �سبحان اهلل، اأو معاذ اهلل.
قالت: �سمعت ر�سول اهللs يقول: من �سّب علّيًا فقد �سّبني)15(.

وعنه اأي�سًا قال: دخلت على اأُم �سلمة فقالت:
يا اأبا عبد اهلل اأُي�سّب ر�سول اهللs فيكم؟

قلت: معاذ اهلل.
قالت: األي�سوا ي�سّبون علّيًا ومن اأحّبه؟

قلت: بلى)16(.
ولي�ض فوق هذا ولء ول جهاد، فهي ُتظهر للمالأ ال�سالمي معاوية وهو في اأب�سع �سورة، 

واأ�سواأ عمل.
ولم تكتِف بهذا الموقف الجريء بل كتبت اإلى معاوية نف�سه: اإّنكم تلعنون اهلل ور�سوله 
على منابركم، وذلك اإّنكم تلعنون علّي بن اأبي طالب ومن اأحّبه، واأنا اأ�سهد اأّن اهلل اأحّبه 

ور�سوله. فلم يلتفت اإلى كالمها)17(.
b منزلتها عند اأهل البيت

وفي اللحظة التي دخلت فيها اأم �سلمة بيت الر�سولs اأحبها اأهل البيت bواأحّبتهم، 
فقد عا�ست وكاأّنها الأّم لفاطمة، فكانت ترعى لها ماترعاه الأّم لبنتها، فهي تكّلم النبي

ة. s في اأمورها الخا�سّ
اإلى  �سار  حين   gعلّيًا اإّن  قال:   jال�سادق الإمام  عن  الكليني  الإ�سالم  ثقة  روى 

الكوفة ا�ستودع اأُم �سلمة كتبه والو�سّية، فلّما رجع الح�سنj دفعتها اإليه )18(
وروى اأي�سًا عن الإمام ال�سادقj قال: اإّن الح�سينj لما �سار اإلى العراق ا�ستودع 
اأُم �سلمة )ر�سي اهلل عنها( الكتب والو�سّية، فلّما رجع علي بن الح�سينj دفعتها 
اليه)19( ويزورها اأمير الموؤمنينj موّدعًا لما اأراد الب�سرة، كما زارها اأبو ال�سهداء
 ،b لّما عزم على الخروج من المدينة، كل هذا يدّل على �سمّو منزلتها عندهم ،j
وكرامتها عليهم من بين زوجات الر�سولs، ويكفي هذا وحده في ف�سل هذه المراأة 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 
الخلق واأعّز المر�سلين �سيدنا ونبينا ُمحّمد، وعلى اآله الطيبين الطاهرين.

نيا  عـــن اأمير الموؤمنينjاأنه قـــال: »اإنَّ اأولياء اهلل ُهُم اّلذين نظـــُروا اإلى باطن الدُّ
ِها.. بهم ُعلم  اإَذا نظر النا�ض اإلى ظاهرها وا�ســـتغُلوا باآِجلها اإذا ا�ستغل النا�ض بعاجِلِ
الكتـــاُب وبـــه َعلُموا وبهم قـــام الكتاُب وبه قاُموا ل َيـــَرْوَن َمرُجّوًا فـــوق ما يرُجون ول 

مُخوفًا فوق ما يخاُفون«. 
هذا داأب وم�ســـار اآل ال�ســـيرازي الكرام، منارات علم وتقى واأخالق وعمل متوا�سل، 
جهود ل ت�ســـتكين، وعزائم ل تلين، اأعالم خّفاقة، واأنوار وّهاجة دائمًا بالحق، دينها 

الإ�سالم ونهجها القراآن. 
اأ�ســـرة عريقـــة و�ســـليلة كريمة، مثلهـــا كمثل 
�سجرة طيبة اأ�سلها ثابت وفرعها في ال�سماء، 
هكذا هو حال من ينظر اإلى باطن الدنيا اإذا 
نظر غيره اإلى ظاهرها، وا�ســـتغل باآجلها اإذا 

ا�ستغل غيره بعاجلها.
نعم.. 

اإنه الطهر والنقاء والعّفة وال�سفاء..
اإنه الجهـــاد الأكبر، ومغالبـــة النف�ض الأّمارة 

بال�سوء..
اإنه الولء المطلق لآل البيتb، �سفوة الأمة، 

وموئل العلم، وم�سدر الإلهام..
اإنه الزهد والورع والتقوى، حيث الدليل اإلى �سراط اهلل الم�ستقيم.. 

اإنه ال�ستم�ساك بالعروة الوثقى..
 هذا هو عالمنا الجليل، العالم الكبير، والمجتهد النبرا�ض، �سماحة المرجع الديني 
اآية اهلل العظمى ال�ســـيد �سادق الح�سيني ال�ســـيرازي حفظه اهلل الذي قد ل تن�سفه 
الكلمات، ولكن بالتاأكيد قد تك�ســـف بع�ســـًا من �سخ�ســـيته التي نجّل ونحترم ونقّدر 
غاليـــًا ما تجهد من اأجله، وما تعمل عليه لن�ســـرة الإ�ســـالم والترويـــج لمذهب اأهل 
البيتb، هذه العترة الّطاهرة وال�ســـفينة المنجاة لهذه الأمة، من تم�ّســـك بها نجا 

بمنا�ســـبة مرور ن�سف قرن على رحيل اآية اهلل العظمى ال�سيد ميرزا مهدي الح�سيني 
ال�ســـيرازي قّد�ض �سّره ال�ســـريف )والد �سماحة المرجع ال�ســـيرازي K(، اأفردت 

ًا تحت عنوان:  مجلة الأ�ســـالة في عددها الثالث والع�سرين ملفًا خا�سّ
ـ 2010م«  »ن�ســـف قرن والإمام ال�ســـيد ال�ســـيرازي في الذاكرة 1960ـ 
بقلـــم رئي�ض تحريرها عميـــد جامعة الكوفة الأ�ســـتاذ الدكتور ح�ســـن 
الحكيـــم، حيث تنـــاول بالبحث جوانب مـــن حياة الفقيـــد منذ ولدته 
ر�ســـوان اهلل تعالـــى عليه اإلـــى رحيله المفجـــع، متناوًل �ســـيرة الفقيد 
العلميـــة وتح�ســـيله الدرا�ســـي واأبـــرز اأ�ســـاتذته، وحياته فـــي كربالء 
المقد�ســـة و�سامراء الم�سرفة والنجف الأ�ســـرف على م�سّرفيها اأف�سل 

ال�سلوات وال�سالم، مع اإ�سارة اإلى اأهم الم�سادر المعتبرة في ذلك.
لته  كمـــا ذكـــر جوانب من الخ�ســـال الحميدة التـــي كان يتمتع بهـــا الفقيد والتـــي اأهَّ
للزعامة الدينية والقيادة الجتماعية اإثر رحيل المرجع الديني ال�سيد ح�سين القمي 

قّد�ض �سّره عام 1365للهجرة ـ 1946م.
كذلك اأ�سار الكاتب اإلى اأن ال�سيد ميرزا مهدي ال�سيرازي ا�ستمر بعطاءه العلمي مدة 

حياته، وجاهد وولداه العالمان الجليالن اآية اهلل ال�ســـيد محمد الح�سيني ال�سيرازي، 
واآية اهلل ال�سهيد ال�سعيد ح�سن ال�سيرازي من اأجل رعاية الحوزة العلمية في الظروف 
القا�ســـية التي مّر بها العراق. وجاء في بحث الكاتب: »... وقد حاول اآية 
اهلل العظمى ال�ســـيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي K على ملىء الفراغ 
الذي اأحدثه وفاة اأخيه اآية اهلل العظمى ال�ســـيد محمد ال�ســـيرازي اأعلى 
اهلل درجاته وكذا ا�ست�ســـهاد ال�سيد ح�سن ال�ســـيرازي فاأ�سبح وجوده في 
مدينـــة قم المقد�ســـة مركز ا�ســـتقطاب للعراقيين المبعديـــن كرهًا عن 
اأر�ض الوطن، فاأ�ّس�ض الحوزة العلمية الجديدة التي احت�سنت المبعدين 
واأ�ســـاف اإليها طالب مـــن العالمين العربي والإ�ســـالمي، وبعد �ســـقوط 
النظام ال�ســـدامي بتاريخ 2003/4/9 با�ســـر ال�ســـيد ال�ســـيرازي بفتح 

مركزين علميين في النجف الأ�سرف وكربالء المقد�سة«.
يذكر، اأن »مجلة الأ�ســـالة« مجلة اأدبية ثقافية علمية م�ســـتقلة ت�ســـدر عن موؤ�س�ســـة 

التراث النجفي في مدينة النجف الأ�سرف.

ومن تخّلف عنها غرق وهوى. 
اإّن ما يمتاز به عالمتنا الجليل من روح جهادية وعّفة وورع وتقى، وما تذخر به نف�سه 
من حما�ض وعزيمة تفجرا حر�ســـًا وغيرة على الإ�ســـالم ونهجه القويم، نهج ر�ســـول 
اهللs واأهـــل بيتـــهb، ولتاأكيد هـــذا النهج وتدعيمـــه وتثبيته وتحويلـــه من حالة 
الّتنظير اإلى حالة التفعيل والتج�ســـيد، راح �سماحته يوؤّلف الكتب وين�سى الموؤ�س�سات 
الثقافية والتربوية والدينية وال�سحية والإن�سانية، متوئمًا بين العلم والعمل، منطلقًا 
وَن  مـــن قوله تعالى: {وُقـــل اعمُلوا َف�َســـَيَرى اهلّلُ َعَمَلُكْم َوَر�ُســـوُلُه َوالُموؤِمُنوَن َو�َســـُتَردُّ
ُئُكم بما ُكنُتـــم َتْعَمُلوَن}، غير عابئ بال�ســـعوبات  ـــَهاَدة َفُيَنبِّ اإَِلـــى َعاِلِم الَغيـــب َوال�سَّ
ول ملتفـــت اإلى المعّوقات، �ســـابرًا ثابتًا مواجهًا بمختلف الو�ســـائل والأ�ســـاليب التي 
تر�سي اهلل ور�سوله، وتكون في خدمة الإن�سان 
و�ســـناعة المجتمع الموؤمن بمفاهيم الإ�سالم 
ال�ســـحيحة، وتربيته وفق م�ســـار وم�سلك اأهل 

 .bالبيت
نعم اإنه �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق 
ال�ســـيرازي داَم ِظُلُّه، الفقيـــه المجتهد، التقي 
الورع، الذي ت�سهد له كتاباته وموؤّلفاته كم هو 
عليـــه من غـــزارة واألمعية في الفكـــر، ورحابة 
في ال�ســـدر، واأمانة في الدعوة اإلى الإ�سالم، 
و�ســـدق في التاأكيد على اأّن الموؤمن الحقيقي 
هـــو مـــن كان قريبًا بروحـــه وقلبه وفكـــره اإلى 
اأهل البيتb، ل بج�ســـمه فح�ســـب، وفيًا لم�ســـلكهم، ثابتًا على الوليـــة، عاماًل على 
الوحـــدة، ونبذ النزاع، وتعميم ثقافة التعاي�ض بين الموؤمنين وفق اأدبيات و�ســـلوكيات 
واأخالقيات اأهل البيتb، باعتبارهم القدوة والأ�ســـوة الح�ســـنة، في ميدان التعاون 

والتعامل بين النا�ض كافة. 
ل�ســـماحته ندعو بمديد العمر، و�ســـوؤدد العي�ض، �ســـائلين المولى عّز وعال اأن ي�ســـّدد 

ُخطاه، واأن يبقيه منهل علم، ومنارة هدى، و�سبياًل للتي هي اأقوم.
بيروت ـ في 2009/2/28م ـ 2/ربيع الأول/1430هـ

مجلة المر�سد ــ العددان: 23 - 24  

بقلم اآية اهلل ال�سيخ عبدالأمير قبالن:
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in the squares of European cities, because 
he kept Ali ibn Abu Talib 3busy with internal 
conflicts, leaving Ali no time to spread Islam 
throughout the world. Otherwise, there would 
not be a single non-Muslim on the face of the 
earth today.4

And matters such as this con only be ad-
dressed by such eminent fuqaha (Islamic 
scholars). 

As for this book, it is the closest thing there 
is to an overview of this great wide open ex-
panse and an index summary of this subject 
area.

Allah is beseeched for granting Muslims 
the success to have an objective and com-
prehensive understanding of the politics of 
Islam, and its application to the whole world, 
so that Muslims and non Muslims alike can 
be blessed with Islam and its wise and rightly 
guided policies, thus putting into effect the 
Almighty’s saying: 

[And if the people of the cities had believed 
(in Allah) and guarded (against evil) We would 
certainly have opened up for them blessings 
from the heaven and the earth.]5

And what He who is Powerful said about the 
People of the Scripture:

[If they had observed the Torah and the 
Gospel and that which was revealed unto 
them from their Lord, they would surely have 
been nourished from above them and from 
beneath their feet.]6

And that is no great matter for Allah. He is 
the Benefactor and the Most Excellent Dis-
poser of Affairs.

Sadiq Mahdi al-Husayni al-Shirazi
The Holy month of Rajab 1386 Hijri (circa 

1965CE)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1al-Muqni‘a h, p205.

2 Abu Sufian was the leading adversaries and oppo-

nents of the prophet Muhammad, peace be upon him and 

his pure family, who orchestrated opposition campaigns 

against the prophet while the latter was in Mecca, and 

who waged wars against him when the prophet migrated 

to Medina. Abu Sufian’s wife Hind rivalled her husband in 

her animosity and hatred of the prophet, and she proac-

tively incited others to fight the prophet, to the extent that at 

the battle of Uhud, she ordered the target killing of Hamza, 

the prophet’s loyal uncle, and she had Hamza cut up and 

ate his liver raw. Mu‘awiyah, the son of this couple did not 

let them down and followed suit on their foot steps in his 

unquestioned loathing of the prophet, his mission, and his 

divinely appointed successors who had been assigned to 

continue the prophetic mission.

3 On specific instructions from Allah Almighty, Prophet 

Muhammad, peace be upon him and his pure family, ap-

pointed twelve successors to lead the nation after him, over 

time, until the day of resurrection. The prophet confirmed 

that only these twelve would have the necessary qualities 

to enable them to lead the nation after him. The prophet 

Muhammad spared no effort to elaborate on and explain 

the merits of his successors. Similarly the prophet, on nu-

merous occasions, used to stress on the number of his 

divinely-appointed rightful successors being twelve. The 

first of them those twelve was Imam Ali ibn Abu Talib. In 

an unprecedented move, after the farewell pilgrimage, and 

before the masses headed home in different directions, the 

prophet Muhammad ordered all to gather at location called 

Ghadir Khum. More than 120,000 people – some reports 

put the figure at 180,000 – assembled at Ghadir Khum lake-

side to hear what the prophet had to say. After delivering an 

unprecedented sermon which lasted more than an hour, 

Allah’s final messenger formally appointed Imam Ali as his 

first successor and the leader of the nation after him. The 

prophet then declared it as their duty before Allah and His 

Messenger to pay allegiance to Imam Ali as the Successor 

of Allah’s Messenger, and the Commander of the Faithful. 

Thereafter, the people present at the lakeside came, one-

by-one, to shake hand with Imam Ali, peace be upon him, 

and give allegiance to him as the Successor of Allah’s Mes-

senger and the Commander of the Faithful. This took three 

days and nights accomplish.

4 Mahmud Abu Rayyah, “Shaykh al-Mudira Abu Hurayra 

al-Dusi” citing from “al-Wahy al-Muhammadi”, p232.

5 The Holy Qur’an, The Heights (7): 96

6 The Holy Qur’an, Table Spread (5): 66
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the materialistic politics; but Islam is what 
makes the impossible possible.

Not just [theoretically] possible … rather 
the Messenger of Allah, peace be upon him 
and his pure family, and the Commander of 
the Faithful, peace be upon him, indeed put 
it into practice.

This vast horizon known as “the politics of 
Islam” requires thorough research on it, run-
ning into several large volumes, to cover the 
following:

First: All aspects of the history of the Mes-
senger of Allah and the history of the pure 
progeny from his Household whom the Mes-
senger upon Allah’s command appointed 
them as “politicians of the servants and pil-
lars of the lands.”1

Second: Analysis of this great and rich his-
tory, study of its circumstances, background, 
truths, facts, and dimensions …

Third: holding our situation today up against 
this history to learn from its turning points and 
to observe the differences between that day 
and today.

Fourth: Choosing the best from then and 
now … and so on.

Fifth: drawing on profound experience from 

the Qur>an and Hadith, sira (teachings and 
way of life of the prophet) and history. 

This is what we hope Almighty Allah will 
grant a group of our great fuqaha the success 
to accomplish, scholars who are character-
ized by accuracy, depth, and complete objec-
tivity, not deviating from the truth by playing 
favourites with one or the other. This is what 
qualifies them for this great and serious task 
– to present a clear, living, authentic picture of 
the politics and philosophy of Islam, its hori-
zons and reality, so that its beauty and great-
ness can be seen manifestly… all that, to be a 
bond between the hearts of the believers and 
reinforcement of their ideas in all aspects of 
Islam, while it being a powerful incentive for 
the non-Muslims to embrace Islam ... just as 
both [the philosophy and incentive] prevailed 
when Islam began, and what worried all non-
Muslims in the world that they would see an 
immediate stop to their history, thoughts and 
ideas to such an extent that it prompted one 
of the non-Muslim priests to say to one of the 
Muslim ulema words to the effect that:

Non-Muslims throughout history owe such 
a great debt to Mu‘awiyah ibn Abu Sufian2 
that they ought to erect statues of him in gold 

politics
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Author’s introduction
Praise be to Allah alone.
Blessings be upon him after whom there is 

no other prophet and upon his sinless vice-
gerents whom Allah appointed as rulers over 
His earth after His Prophet.

Peace be upon the trustworthy ulema (reli-
gious scholars); the deputies of the final of the 
awsiya’ (divinely-appointed successors) may 
Allah hasten his noble reappearance, whom 
the infallible leadership appointed as:

The Judges, 
The Rulers, 
and the Proof … 
Politics is an enormous subject with many 

facets and is a wide deep sea the bottom of 
which and the edges of which are reached by 
oh so few …

It is the way to manage people’s affairs in 
times of war and peace, dealing and trading, 
hard times and prosperity, unity and discord, 
and so on.

If we realise that just as people differ in 
form, colour and language … they also differ 
in taste, intellect and feelings, . . . and differ in 
their level of understanding, awareness and 
analysis, . . . differ in their backgrounds, their 

views and the things they take for granted.
And as such, there is no trust among the 

youth in the way the old think.
There is no trust among the old in the ro-

bustness of the young.
It is at this point that fancies, tendencies and 

trends each have a part to play; ranging from 
envy to aspiration, competing over advance-
ment and many, many, many other things …

Given all this, we can open a small window 
or an aperture between our minds and the 
world of politics with its vast and wide open 
subject matter …

All of this is in the purely materialistic poli-
cies as employed by most politicians in the 
world today, in the west, east and everywhere 
else.

However, Islamic politics is based on man-
aging people in all their materialistic and spiri-
tual affairs; in addition to complete commit-
ment to justice and charity, virtue and high 
morals, humanitarianism and benevolent 
emotions, and integrity of thought and belief 
in all roles and at all levels. This mix of mate-
rial and spiritual in all dimensions is for both 
of them.

This is within the realm of impossibility in 

Politics
Is at the very heart of Islam

Auther: Grand Ayatullah Sayed Sadiq Hossaini Shirazi "Dama Zillah"
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