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] كلمة البدء [

�سدة  ال�سيعة عن غيرهم هي  فقهاء  بها  تمّيز  التي  الأمللور  اأهللم  من 
فهمهم  وعللمللق  الم�ستجدات  مللع  تعاطيهم  ودّقللللة  بلللالأحلللداث  معرفتهم 

لاأمور المتوارية عن الأنظار...
على  الأمللور  حبائل  األقوا  مّمن  الم�سلمين  علماء  ك�سائر  لي�سوا  فهم 
غواربها واأوكلوا زمام الباد بيد ال�ساطين كي يعيثوا الف�ساد في الباد 
اإزاء الأمة وت�سّدوا  ويت�سّلطوا على رقاب العباد، بل تحّملوا م�سوؤوليتهم 

لكل �ساردة وواردة تطراأ على ال�ساحة مهما كّلفهم ذلك الأمر...
الم�سوؤولية  وتحّملهم  الأمللة  لأمللور  ال�سيعة  ت�سدي علماء  اأثللر  وعلى 
اإزاء الرعية تجدهم يمتازون بروؤى ثاقبة وفهم عميق وا�ستيعاب متمّيز 
اأهللللل التخ�س�سات  و�للسللمللوللليللة فللائللقللة تللفللوق فللهللم وا�للسللتلليللعللاب و�للسللمللوللليللة 

المختلفة.
والدقة  بالحنكة  ال�سيعة  فقهاء  مواقف  تتمّيز  مثًا  ال�سيا�سة  ففي 
اأعللمللارهللم  قلل�للسللوا  وكللاأنللهللم  اأنف�سهم  ال�سيا�سة  اأهلللل  مللن  اأكللثللر  والللثللاقللبلليللة 

ال�سريفة في ال�سيا�سة، وكذا الأمر في �سائر المجات المختلفة.
وبغ�ص النظر عن الت�سديد الإلهي والعناية الخا�سة من اأهل البيت

bهناك عدة عوامل قادت فقهاء ال�سيعة اإلى ذلك منها حر�سهم ال�سديد 
اإلى  بالأخير  يقودهم  الللذي  الأمللة  اإزاء  الم�سوؤولية  وتحملهم  الأمللة  على 

اإتخاذ المواقف المختلفة اإزاء اأحداث ال�ساحة.
ففي عهد المجدد ال�سيرازي الكبيرu وبعد اأن ا�سطربت الأو�ساع 
الأمللر بفتواه  العظيم  المرجع  اإيللران بين موؤيد ومخالف ح�سم هذا  في 
ال�سهيرة التي كانت بمثابة اللطمة القا�سية على راأ�ص ال�ستعمار واأذنابه 

الذين خ�سروا في النهاية ال�سراع وخابت اآمالهم بالف�سل.

وفي كل ع�سر تجد اأّن مواقف فقهاء ال�سيعة تمتاز بالحنكة الكبيرة 
والدقة ال�سديدة وبعد النظر، لذا �سّنت �سدهم الحروب وعانوا ماعانوا 

من ويات لي�سع المقام اإلى ذكرها.
وفي الوقت الراهن ومع ا�سطراب الأو�ساع و�سبابية الروؤية اإزاء ما 
يجرى في ال�ساحة من اأحداث كبيرة وخطيرة تتوالي ب�سكل �سريع ينبري 

دور المرجعية ال�سيعية وحكمتها في التعاطى مع الأحداث.
اآيلللة اهلل  الللديللنللي  الللمللرجللع  ب�سماحة  يلتقي  مللن  الللمللثللال  �سبيل  وعلللللى 
العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي وي�سغي اإلى اآرائه حول 
اللللوارد عن  اإلللى ذهنه الحديث  اأحلللداث يتبادر  العالم مللن  فللي  مللا يجري 

الإمام ال�سادق:العالم بزمانه لتهجم عليه اللواب�ص...
معالجتها  اإلللى  ويللدعللو  ثاقبة  بنظرة  الأملللور  اإلللى  ينظر  حقيقة  فهو 

ب�سكل جذري وع�سري موؤكداً في ذلك على اأربعة اأبعاد مهّمة وهي:
الدبلوما�سية.. 1
الإعام.. 2
المال.. 3
العاقات.. 4

 وكثيراً ما يوؤكد �سماحته على اأّن م�ساكل الم�سلمين لن تزول ما لم 
تتحّقق هذه الأمور واأّن رحلة الألف ميل تبداأ بخطوة...

من هنا ولكي ن�ساهم في رفع مات�سهده الباد الإ�سامية اليوم من 
ماآ�سي ينبغي اأن ن�سعى في تحقيق هذه الأمور كٌل ح�سب و�سعه ع�سى اأن 
ياأتي ذلك اليوم تخّف فيه الم�ساكل من الباد الإ�سامية وما ذلك على 

اهلل بعزيز.

 

الإ����ش���الم ح��ج��ة  ف�شیلة  ك��ت��ب: 
ال�������ش���ی���خ ج���ا����ش���م ال���ح���ائ���ري
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ر�سول  مولنا  العالمين،  اإللله  حبيب  الكائنات،  �سيد  مولد  ذكللرى  حلول  بمنا�سبة 
اهلل، وذكللللرى مللولللد نللا�للسللر علللللوم الإ�لللسلللام مللولنللا الإملللللام جللعللفللر اللل�للسللادق
الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  �سماحة  الديني  المرجع  تطّرق   ،g
ال�سيرازي اإلى هاتين الذكريين العظيمتين، خال در�سه خارج الفقه، في 
م�سجد الإمام زين العابدينg بمدينة قم المقد�سة، �سباح يوم الأحد الموافق 

لل�ساد�ص ع�سر من �سهر ربيع الأول 1432 للهجرة، واألقى كلمة قّيمة، قال فيها:
 ،ي�سادف يوم غد مولد�سّيد الأنبياء واأ�سرف الأولين والآخرين نبي الإ�سام

 .gوكذلك ي�سادف مولد مولنا الإمام ال�سادق
اأنلللتلللم اخلللوانلللي الللعلللللمللاء الأفلللا�لللسلللل هللاتلليللن الللذكللريلليللن العظيمتين  ابلللللارك لللكللم 

والمباركتين، واُبارك اأي�ساً لجميع الموؤمنين والموؤمنات في العالم كّله.
نجهل  اإننا  حيث  نحن،  العرفي  تعبيرنا  هو  الموافق  اأو  بالم�سادف  التعبير  اإن 
الحكمة وال�سّر من تقارن ذكرى مولد ر�سول اهلل ومولد الإمام ال�سادقb في 
يكون  اأن  الأزل  منذ  و�ساء  اأراد  �سيء  بكل  علماً  المحيط  تعالى  فاهلل  واحللد.  يوم 
اليوم  واأن يكون في   الفيل يوم مولد ر�سول اهلل الأول في عام  يوم 17 ربيع 
نف�سه وبعد 134 �سنة مولد الإمام ال�سادقg. ولعل اأحد اأ�سباب ذلك هو اأن ما 
و�سلنا من الإ�سام من الأخاق والعقائد والأحكام وباقي الأمور بوا�سطة الإمام 
اأكثر من ما و�سلنا عن باقي المع�سومينb. فالإمام ال�سادق ال�سادقg هو 
.bاُتيحت له الفر�ص لن�سر الإ�سام واأحكامه اأكثر من باقي المع�سومين g

اأ�سوة للعالمين  اأف�سل  اأن ر�سول اهلل هو  اإلى  اأ�سار المرجع ال�سيرازي  بعدها 
وبالأخ�ّص لأهل العلم والف�ساء والمثّقفين وقال:

ِ اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة)1(. وهذا معناه  يقول القراآن الكريم: َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َر�ُسوِل اهللهَّ
اأن تعّلموا من ر�سول اهلل واجعلوه قدوة لكم واأ�سوة. وهذا الأمر �سروري لنا 
نحن اأهل العلم اأكثر من غيرنا، حيث اإن دائرة ا�ستيعابنا ودركنا وفهمنا وعلمنا 

اأكثر من �سائر النا�ص، ولأن م�سوؤوليتنا اأكبر من غيرنا، ولأن النا�ص يتعّلمون مّنا. 
فعلينا اأن ن�سّمم ونعزم على التاأ�ّسي بر�سول اهلل في كل �سيء.

وزوج،  واأب  كابن  ب�سفته   اهلل ر�سول  تعامل  وطريقة  ا�سلوب  نتعّلم  اأن  علينا 
وكيف كان يتعامل مع اأرحامه الذين اأح�سنوا اإليه ومع اأرحامه الذين اأ�ساءوا 
اأجد  اإليه وكانوا ي�ستهزئون به ويوؤذونه كاأبي لهب مثًا ومن �سابهه. فاإنني لم 
اأن النبي قد تكّلم بكام خ�سن عليهم،  في كتب التاريخ والروايات ال�سريفة 

ف�سًا عن التعامل معهم بال�سوء. 
نعم اإن القراآن الكريم قد ذّم اأبا لهب وتوّعدوه بالعذاب، اأما ر�سول اهلل فاإنه 

لم يرّد عليه ول على غيره، ولم يتعامل معهم بال�سوء اأبداً حتى بكلمة واحدة.
لذا علينا اأن نتعّلم من ر�سول اهلل، ونجعله قدوة لنا ونتاأ�ّسى به، ثم نعمل 
على ن�سر ذلك بين النا�ص وندعوهم اإلى التعّلم من ر�سول اهلل، فهو القدوة 

الأف�سل والأح�سن للب�سرية جمعاء.
ثم ذكر �سماحته نماذج من تعامل و�سيرة النبي الأعظم وقال: روى اأن�ص بن 
 لعّدة �سنوات، وقال: كان لر�سول اهلل مالك الذي كان خادماً لر�سول اهلل
وربما  لبناً  كانت  وربما  واحللدة  كانت  وربما  لل�سحر،  و�سربة  عليها،  يفطر  �سربة 
كانت ال�سربة خبزاً يماث. فهياأتها له ذات ليلة فاحتب�ص النبي فظننت اأن 
بع�ص اأ�سحابه دعاه، ف�سربتها حين احتب�ص، فجاء بعد الع�ساء ب�ساعة، ف�ساألت 
اأحللد؟ فقال: ل.  اأو دعللاه  اأفطر في مكان   بع�ص من كان معه هل كان النبي
فبت بليلة ل يعلمها اإّل اهلل من غّم اأن يطلبها مّني النبي ول يجدها فيبيت 
جائعاً، فاأ�سبح �سائماً وما �ساألني عنها ول ذكرها حتى ال�ساعة. فهل نتعامل 
نحن مثل هذا التعامل من ر�سول اهلل في بيوتنا مع الوالدين اأو مع الزوجة 

اأو مع غيرهم؟
»َما  اأنه قال:   gال�سادق الإمللام  ال�سريفة عن  الروايات  وقال �سماحته: وذكرت 
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.)2(» ، َول �َسِبَع ِمْن ُخْبِز �َسِعيٍر َقطُّ  ُخْبَز ُبرٍّ َقطُّ ِ اأََكَل َر�ُسوُل اهللهَّ
ولم  بللل  اأبلللداً،  الحنطة  مللن  الم�سنوع  الخبز  يللذق  لللم   النبي اأن  يعني  وهللذا 
ي�سبع من الخبز الم�سنوع من ال�سعير اأبداً. علماً باأن خبز الحنطة هو األين واألذ 
وهكذا  النا�ص.  اأكثر  ي�ست�سغيه  ل  الذي  ال�سعير  خبز  من  ه�سماً  واأ�سهل  واأف�سل 
كان الإمام اأمير الموؤمنينg اأي�ساً. فالنبي والإمام اأمير الموؤمنينg لم 
ي�سبعا قّط في حياتهما ل من خبز ال�سعير ول من اأّي طعام اآخر. فهل بمقدورنا 
لم  واإذا  الموؤمنينg؟  اأمير  والإملللام   اهلل ر�سول  عمل  مثل  نعمل  اأن  نحن 
اأن ن�سير على نهج ر�سول اهلل على  اأو  اأن نحاول ذلك  نقدر على ذلك فعلينا 

اأقل التقادير. 
اإذن يجدر بنا اأن ل ن�سب جّل اهتمامنا على اأن ناأكل اأطيب الطعام واأفخره واألّذه، 

حتى ل نكون يوم القيامة خجلين اأمام اهلل تعالى.
 اهلل ر�سول  ذّم  »ما  اأنلله:  اأي�ساً  ال�سريفة  الللروايللات  وذكللرت  �سماحته:  واأ�ساف 

طعاماً قّط«)3(.
اإذن األ يجدر بنا اأن نكون كر�سول اهلل؟ اأو نكون كالعلماء من ال�سلف ال�سالح 

.gونهج الإمام اأمير الموؤمنين الذين اقتدوا بالنبي و�ساروا على نهجه
لقد ذكروا في اأحوال اأحد المراجع الأعام من ال�سلف ال�سالح ر�سوان اهلل تعالى 
عليهم اأن اأولده قالوا بعد وفاته: لقد ع�سنا مع اأبينا �سنين عديدة ولم نعرف اأنه 

اأّي طعام كان يحّب واأّياً منه كان ل يحبه.
اإن ذلك المرجع كان مثلنا من اأهل العلم، فلن�سّمم اإذن على الزهد في المعي�سة 

باأن نكون م�سداق الحديث ال�سريف: »الزهد اأن ل يملكك �سيء«.
واأ�سار المرجع ال�سيرازي اإلى نموذج اآخر من �سيرة ر�سول اهلل ب�سفته كقائد 
وزعيم، وقال: جاء في التاريخ اأنه بعد اأن خ�سرت قري�ص الحرب في معركة بدر، 
ّتم اأ�سر بع�سهم، وكان اأحدهم جريحاً وكان يئّن ويتاأّوه الليل كّله، وعندما حان 

وقت �ساة ال�سبح، جاء النبي لي�سّلي بالم�سلمين فقال: ما نمت الليل كله 
لأنين ذاك الأ�سير!! اأي اأنه كان متاألماً على ما يعانيه ذلك الأ�سير من الألم 
الرحمة ومثل هذه  الللراأفللة ومثل هللذه  علللدّوه. فهل تجدون مثل هللذه  وهللو من 

الأخاق العظيمة تجاه العدّو عند غير ر�سول اهلل؟
واأّكد: علينا اأن نكون م�سداق الحديث ال�سريف المروي عن الإمام الر�سا 

حيث قالg: »يتعّلم علومنا ويعّلمها النا�ص«)5(.
يراجعوا  اأن  كللاّفللة  بالموؤمنين  يجدر  وثللانلليللاً  العلم،  اأهللل  نحن  اأوًل  بنا  فيجدر 
�سيرة ر�سول اهلل ويطالعوها بتاأّمل وبدّقة وتدّبر، وي�سّمموا على العمل بها 
وبيان  ن�سر  اإلى  جاهدين  ي�سعوا  واأن   ،اهلل ر�سول  وتعامل  باأخاق  وبالتاأ�ّسي 
واأن  والعدّو،  ال�سديق  ومع  والغريب،  القريب  وتعامله مع   ر�سول اهلل �سيرة 
الإن�سان  اإنللمللوذج  ويعرفوا  النا�ص  يعلم  حتى  بها،  والتاأ�ّسي  العمل  اإلللى  يدعوهم 

الكامل ويقتدوا به.
ابنته  و   ر�سول اهلل اإن مولنا  بقوله:  كلمته   ال�سيرازي المرجع  وختم 
الأح�سن  والللقللدوة  الأ�للسللوة  هم   bالمع�سومين ع�سر  الإثللنللى  الئمة  و  الللزهللراء 

والأف�سل للعالمين، واإن القتداء والتاأ�ّسي به يوجب نيل ر�سوان اهلل تعالى.

�شورة الأحزاب: الآیة 21.  )1(
بحار الأنوار: ج16/ في �شفة اأخالقه في م�شربه و.../ �ض247.  )2(

و�شائل ال�شیعة: ج24/ باب 2 كراهة ال�شبع والأكل علی ال�شبع/ �ض244/ ح30449.  )3(
مكارم الأخالق: الف�شل الثالث في �شفة اأخالقه في مطعمه/ �ض30.  )4(

 /عیون اأخبار الر�شا: ج1/ باب 28 فیما جاء عن الإمام علي بن مو�شی الر�شا  )5(
�ض307/ ح69.
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المطوري  الحجة محمد  ال�سيخ  الب�سرة  في  ال�سيعي  الوقف  األقى مدير  بعدها 
كلمة بالمنا�سبة.

الإ�للسللام  حجة  الأ�للسللرف  النجف  فللي  الدينية  المرجعية  لوكيل  كلمة  ذلللك  تللا 
ال�سيخ علي المظفر.

جال  ال�سيخ  ال�للسللام  حجة   ال�سيرازي المرجع  لوكيل  كلمة  كانت  بعده 
معا�ص.

اإليه، ومنذ افتتاحه با�سر  من جانب اآخر فتح المكتب بابه للموؤمنين الوافدين 
اأعماله وكانت عبارة عن زيارته لوجهاء المدينة و الم�سوؤولين و الإ�ساتذة و �سيوخ 
العزاء  وم�ساركته في مجال�ص  المختلفة  ال�سخ�سيات  و  الدين  و رجال  الع�سائر 

والمنا�سبات التي تقام في المحافظة.

بمنا�سبة ذكرى مولد منقذ الب�سرية، �سيد الكائنات، اأف�سل الأنبياء والمر�سلين، 
بللن محمد  الإمللللام جعفر  مللولللد حفيده  وذكلللرى   ،الأعظم الللر�للسللول  مللولنللا 
ال�سادقg، اُقيم حفل بهيج في مكتب المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي الذي افتتح بهذه المنا�سبة الميمونة، في 

محافظة الب�سرة بمنطقة الطوي�سة.
الموؤمنين، وكذلك جمع  المكتب جمع غفير من  وافتتاح  الحفل  ح�سر مرا�سم 
الع�سائر  و�سيوخ  المدينة  ووجهاء  خارجها،  ومن  الب�سرة  من  الدين  رجللال  من 
ومللن مجل�ص  الب�سرة،  اأعلل�للسللاء مجل�ص محافظة  اللل�للسللادة  مللن  وجللمللع  الللغلليللارى، 
البرلمان العراقي، ومدراء بع�ص دوائر الدولة وقيادات من الجي�ص وال�سرطة. 
الح�سن. نللزار  ال�سيخ  الإ�للسللام  حجة  المكتب  لمدير  بكلمة  المرا�سم  افتتحت 

في الب�سرةافتتاح مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازي

جمموعة من اأ�شاتذة وطالب احلوزة العلمیةجانب من احتفال الإفتتاحیة

جانب من احتفال الإفتتاحیةزیارة اأ�شاتذة احلوزة العلمیة

حجة ال�شالم و امل�شلمني الفايل واحلاج �شلمان العا�شور یزوران  املكتب

جمموعة من ال�شباب

حجة ال�شالم وامل�شلمني ال�شیخ فلك یزور املكتب

وفد من �شیوخ الع�شائر
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مبنا�سبة ذكرى �سروق �سم�ص الهدى والرحمة، ولدة خامت الأنبياء ومنقذ الأمة، النبي امل�سطفى حممد بن عبداهلل، وتيّمناً بحديثه ال�سريف ما ُبني بناٌء يف 
الإ�سام اأحبُّ اإىل اهلل عز وجل من التزويج؛ قامت موؤ�س�سة فاطمة الزهراء اخلريية بتزويج خم�سني �ساباً من ال�سباب املوؤمن �سمن الوجبة الأوىل، واأي�سا 

قامت املوؤ�س�سة بتزويج خم�سني �ساباً من ال�سباب املوؤمن �سمن الوجبة الثانية مبنا�سبة ذكرى مياد ال�سديقة الكربى فاطمة الزهراء لعام 1432 هل.
جدير بالذكر اأن املوؤ�س�سة تقيم مثل هذه الحتفالت ب�سكل دائم وم�ستمر يف منا�سبات ذكريات مواليد الأئمة الأطهارb، كما اأنها تقوم بتجهيز املتزوجني بغرف النوم 

وم�ستلزماتها، اإ�سافة اإىل الأغطية واملاب�ص والإك�س�سوارات، والأجهزة الكهربائية املتنوعة وم�ستلزمات املطبخ.
من جانب اآخر، و ب�سبب انخفا�ص منا�سيب املياه يف نهري دجلة والفرات وما تبعه من �سّحة يف املياه، ولأن كرباء املقد�سة مهوى اأفئدة املوؤمنني من كل بقاع الأر�ص، 
وتزايد اأعدادهم �سّيما يف اأوقات الزيارات املخ�سو�سة، فقد اأ�سبحت احلاجة ُملّحة لإيجاد بدائل ميكن من خالها احل�سول على كميات كافية من املياه، لذا قامت 

املوؤ�س�سة بحفر )�ستة اآبار( داخل حمافظة كرباء املقد�سة ويف اأطرافها وحميطها، لتكون رافداً اآخر من روافد خدمة اأهل البيت وزائريهم الكرام. 

مبنا�سبة ذكرى مولد خامت الأنبياء واملر�سلني مولنا ر�سول اهلل، وذكرى مولد حفيده، نا�سر علوم الإ�سام مولنا الإمام ال�سادقg، وكال�سنوات ال�سابقة، اأقامت 
والفقهاء  املراجع  بيوتات  العلمية، ومندوبوا  ال�سخ�سيات  املقّد�سة، ح�سره  قم  العابدينg مبدينة  زين  الإمللام  يف م�سجد  بهيجاً  الهاديg حفًا  الإمللام  موؤ�س�سة 

 .bالأعام، وطاب احلوزة العلمية، واملئات من قّراء القراآن الكرمي واملحّبني لآل البيت الأطهار

م�ؤ�س�سة فاطمة
الزهراء اخلريية

حتتفل بتزويج مائة �ساٍب وتتبنى حفر �ستة اآبار يف كربالء املقد�سة

gم�ؤ�س�سة الإمام الهادی
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مبنا�سبة ذكرى مولد
والإمام ال�سادق النبي الأعظم

املوؤمنون يهنئون املرجع ال�سريازي

اأبللي  العاملني  اإللله  حبيب  واملر�سلني  الأنللبلليللاء  وخللامت  الكائنات  و�سّيد  الب�سرية  منقذ  مولد  ذكللرى  مبنا�سبة 
 ،عبداهلل بلللن  حمللمللد  امللل�للسللطللفللى  الللقللا�للسللم 
وملللوللللد حللفلليللده نللا�للسللر علللللوم الإ�لللسلللام مللولنللا 
الإمام جعفر ال�سادقg، وفد على بيت املرجع 
�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  �سماحة  الديني 
احل�سيني ال�سريازي يف مدينة قم املقد�سة 
احلوزة  وطاب  والف�ساء  العلماء  من  العديد 
العراق  من  وزّوار  و�سيوف  واملوؤمنني  العلمية، 
واخلليج و�سورية والهند وباك�ستان واأفغان�ستان، 
التهاين  الإيللرانلليللة لتقدمي  املللدن  ومللن خمتلف 

والتربيكات ل�سماحة املرجع ال�سريازي. 
بهذه املنا�سبة العظيمة واملباركة اعتمر العمامة 
عدد   ال�سريازي املللرجللع  �سماحة  يللد  على 
�سماحته  واأو�ساهم  الدينية،  العلوم  طاب  من 
والإجتهاد  وباجلّد  احل�سنة  بالأخاق  بالتحّلي 
بللالللعللمللل يف �سبيل  الللعلللللم والإخلللا�لللص  يف طلللللب 
اهلل تلللبلللارك وتلللعلللاىل، وخلللدملللة الللنللا�للص وقلل�للسللاء 

حوائجهم. 
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مبنا�سبة ذكرى مولد بطلة كرباء العقيلة زينب الكربىh وعلى �سوء توجيهات 
 ال�سريازي احل�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  الديني  املرجع  �سماحة 
ب�سرورة ن�سر ثقافة اأهل البيت اأفتتحت موؤ�س�سة الر�سول الأعظم اأذاعة 

الطفوف )�سوت الولء احل�سيني( من كرباء املقد�سة.
بداأ الفتتاح بتاوة اآيات من الذكر احلكيم ب�سوت احلاج املقرئ م�سطفى ال�سراف 
)املللوؤذن(، تلته ق�سيدة �سعرية للرادود احل�سيني احلاج جليل الكربائي باملنا�سبة 
امليمونة، ثم كلمة خلطيب املنرب احل�سيني حجة الإ�سام و امل�سلمني ال�سيد حممد 

اأقام مكتب �سماحة املرجع ال�سريازي يف دم�سق منطقة ال�سيدة زينب حفًا 
بح�سورعلمائي   hالكربى زيللنللب  ال�سيدة  الها�سيمني  عقلية  مللولللد  مبنا�سبة 
وجماهريي وجمموعة من زَوار العقلية من املنطقة ال�سرقية، واألقى حجة الإ�سام 
ال�سيد حممد علي ال�سريازي، وحجة ال�سام ال�سيخ حممود ال�سيف كلمة باملنا�سبة. 

موؤ�س�سة الر�سول الأعظم تفتتح
اإذاعة الطفوف من كربالء املقد�سة

hبدم�سق وحوزة كربالء بذكرى مولد احلوراء زينب حفل مكتب املرجع ال�سريازي

باقر الفايل حتدث فيها حول اأهمية العام الولئي يف هذه الظروف التي يتعر�ص 
لها اأتباع اأهل البيت اىل �سغوطات خارجية. بعدها القى ف�سيلة حجة الإ�سام 
املباركة وهي ولدة  املنا�سبة  ال�سريازي كلمة تطرق فيها حول هذه  ال�سيد مهدي 
�سيدتنا ومولتنا العقيلة زينبh، وبارك للموؤ�س�سة تاأ�سي�ص الإذاعة ودعا اهلل العلي 
القدير ان يوفق هذا املنرب احلر والهادف اىل بناء طريق ح�سيني جميل. بعد ذالك 
كانت كلمة حلجة الإ�سام وامل�سلني ال�سيخ طالب ال�ساحلي، و كانت كلمة اخلتام 

. لل�سيد عارف ن�سر اهلل امل�سرف العام ملوؤ�س�سة الر�سول العظم

 كما اأقامت حوزة كرباء العلمية ل مدر�سة العّامة بن فهد احلّلي قّد�ص �سّره ل حفًا 
ا�ستهّل بتاوة عطرة من اآيات �سورة الواقعة املباركة، بعدها توالت ق�سائد مديح 

العرتة الطاهرة وكلمات لاأ�ساتيذ وطاب املدر�سة.
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خالل الأ�سهر الما�سية ا�ستقبل �سماحة المرجع الديني الكبير اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي في منزله العديد 
من العلماء والف�سالء وال�سخ�سيات العامة والر�سمية اإلى جانب جموع من الموؤمنين وال�سباب من مختلف البلدان الإ�سالمية، وذلك في 

بيته المكرم بمدينة قم المقد�سة... منها:

وفد من حركة الوفاق الإ�سامي من مدينة كرباء المقّد�سة، كان فيهم جمع 
اأقامتها  التي  القراآنية  بالم�سابقة  الفائزين  الكريم  الللقللراآن  وحللّفللاظ  قللراّء  من 

الحركة المذكورة في �سهر رم�سان المبارك 1431 للهجرة.

اخلطيب احل�سيني حّجة الإ�سام وامل�سلمني ال�سيد جا�سم الطويرجاوي، وتناول 
�سماحة املرجع ال�سريازي معه احلديث حول اأ�ساليب التبليغ واأثر املجال�ص 

احل�سينية يف هداية النا�ص واإ�ساحهم.

بين يدي �سماحة المرجع
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جمع من الإخوة الفاعلين في المجال الثقافي ومن الأ�ساتذة والمبّلغين وطاب 
الأفريقية،  القارة  والكونغو من  وتنزانيا  واوغاندا  بروندي  الدينية، من  العلوم 
حلليللث اإعللتللمللر الللعللمللامللة علللللى يللد �سماحته علللدد مللن طلللاب الللعلللللوم الللديللنلليللة من 
ال�سيوف الكرام، ووجه �سماحته الوفد ببع�ص الن�سائح والر�سادات قائا: على 
ي�سرفوا  ل  بللاأن  يحاولوا  اأن  الدينية  العلوم  طللّاب  بالأخ�ّص  جميعاً  الموؤمنين 
لغير اهلل تعالى حتى دقيقة واحدة من حياتهم، اإّل ما كان لل�سروريات، واأن تكون 
واأن  تعالى،  اهلل  بتقوى  تلتزموا  اأن  جميعاً  وعليكم  جّيدة.  علمية  تعبئة  عندهم 

تكون هذه التقوى تقوى حقيقية.

وفلللد مللن ملل�للسللوؤويل الللرو�للسللة الللكللاظللملليللة املللقللّد�للسللة، �للسلللللوات اهلل و�للسللاملله على 
م�سّرفيها، ت�سّكل الوفد من: رئي�ص ق�سم ال�سوون اخلدمية، ورئي�ص ق�سم ال�سوؤون 
وم�سوؤول  والإعللام،  الثقافة  وم�سوؤول  ال�سوؤون احلرفية،  ق�سم  ورئي�ص  الفكرية، 
الطاهرة  الرو�سة  يف  والزخرفة  النق�ص  �سعبة  وم�سوؤول  العاّمة،  العاقات  ق�سم 

.cلاإمامني الكاظم واجلواد
قّدم  بعدها  الكرام،  بال�سيوف   ال�سريازي املرجع  �سماحة  رّحللب  البدء  يف 
والإعام  الثقافة  ق�سمي  وفعاليات  اإنتاجات  عن  موجزاً  تقريراً  ال�سيوف  اأحد 

والفكر، وغريها.

بقبول  لهم  �سماحته  دعللا  و  اأ�سفهان،  مدينة  من  واملوؤمنني  املوؤمنات  من  جمع 
ال�سيدة  البيت،  اأهللل  كرمية  مولتنا  �سفاعة  ت�سملهم  واأن  والللزيللارات،  الأعللمللال 

.ورعاية مولنا املفّدى الإمام �ساحب الع�سر والزمان ،hفاطمة املع�سومة
ال�سيد  الإ�سام  حّجة  ال�سريازي،  املرجع  لنجل  قّيمة  كلمة  اإىل  ا�ستمعوا  بعدها 

جعفر ال�سريازي.

النجف  مدينة  مللن  الدينية  للعلوم   gاجلواد الإمللللام  حلللوزة  طللاب  مللن  جمع 
�سماحته  اإر�للسللادات  اإىل  وا�ستمعوا  م�سّرفها،  على  و�سامه  اهلل  �سلوات  الأ�للسللرف، 
 :gاملوؤمنني اأمللري  الإمللام  عن  التايل  ال�سريف  باحلديث  ا�ستهلها  التي  القّيمة 

»قيمة كل امرئ ما يح�سن« وقال:
اأن  حاولوا   ،gاملوؤمنني اأمللري  الإمللام  بجوار  حياتكم  تق�سون  حيث  الآن  اأنتم 
ترتفعوا بقيمتكم، وذلك باأن جتّدوا وجتتهدوا، وتقّووا عزميتكم وت�سّمموا على 

الدرا�سة، وعلى اللتزام بالتقوى. وحتى توّفقوا اأكرث اإن �ساء اهلل تعاىل.

اأّكللد  الللزيللارة  هللذه  في   .bالأطهار البيت  لأهللل  والموالين  الموؤمنين  من  جمع 
المقّد�سة،  الفاطمية  ال�سعائر  تعظيم  و�سرورة  اأهمية   ال�سيرازي المرجع 
الر�سول  لآل  والمحّبين  والموالين  كاّفة  والموؤمنين  بالموؤمنات  يجدر  وقللال: 
الأطهارb في اأرجاء المعمورة اأن يبذلوا اأق�سى جهودهم وم�ساعيهم وقدراتهم 

ة  وما لديهم من اإمكانات، في اإحياء وتعظيم ال�سعائر الفاطمية المقّد�سة الخا�سّ
وعليهم   .cالزهراء فاطمة  الطاهرة  ال�سّديقة  مولتنا  ا�ست�سهاد  ذكللرى  باأيام 
الم�ساجد  في  والإر�للسللاد  الوعظ  ومجال�ص  الفاطمي  العزاء  مجال�ص  يقيموا  اأن 

والح�سينيات وفي بيوتهم، واأن يخرجوا في م�سيرات العزاء اإلى ال�سوارع.
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 uالأول ال�سدر  ال�سهيد  مدر�سة  وم�سوؤولي  اأ�ساتذة  من  الف�ساء  من  جمع 
ا�ستمع ال�سيوف  اأن رّحب �سماحته بهم،  المقّد�سة. وبعد  الدينية في قم  للعلوم 
العلم  اأهللل  م�سوؤولية  اإلللى  بدايتها  في  اأ�سار  التي  �سماحته  توجيهات  اإلللى  الكرام 

والمثقفين ودورهم في تربية المجتمع واإ�ساحه.

محمد  الح�سيني  الللرادود  برفقة  ال�ّسماوي،  علي  ال�سيخ  الدكتور  ال�سام  حجة 
وكيل  الحيدري  المو�سوي  داود  ال�سيد  ف�سيلة  �سماحته  زار  وكذلك  القلعاوي. 
في   النبي كوثر  وم�سوؤول ح�سينية  النرويج،  في  ال�سيرازي  المرجع  �سماحة 

العا�سمة النرويجية اأو�سلو.

ودعللا  الللكللويللت،  دوللللة  مللن  امل�سّرفة  امل�ساهد  زّوار  واملللوؤمللنللني،  املللوؤمللنللات  مللن  جمع 
اإىل كلمة قّيمة لنجل  ا�ستمعوا  الأعمال والزيارات، وبعدها  �سماحته لهم بقبول 

املرجع ال�سريازي حّجة الإ�سام وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�سريازي.

جمع من الأخوات النا�سطات يف ا ملجال الديني والثقايف من مدينة يزد الإيرانية. 
واألقى حجة ال�سام و امل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�سريازي كلمة قّيمة فيهن حتّدث 
اهلل  العبد من  تقّرب  التي  التقوى هي  باأنها  مللوؤّكللداً  التقوى،  �سفات  فيها حول 

تعاىل وتوجب نيل اجلنان.

الحاج �سعد العب�ساوي، اأحد ال�سخ�سيات الجتماعية في مدينة النجف الأ�سرف، 
وم�سوؤول الهيئات والمواكب الح�سينية، و)م�سوؤول موكب خّدام اآل محمدb( و 

.bاأكد �سماحته �سرورة الإخا�ص في النّية و العمل على خطى اأهل البيت

ف�سيلة ال�سيخ را�سي كريم الطائي م�سوؤول )مدر�سة الخ�سر للعلوم الإ�سامية( 
من مدينة ال�سماوة برفقة جمع من طّاب المدر�سة و دعا �سماحته لهم بالتوفيق 
والنجاح في تعّلم علوم اهل البيتb، وتعليمها النا�ص. بعدها ا�ستمعوا الى كلمة 

لحجة ال�سام والم�سلمين �سيد جعفر ال�سيرازي.
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جمع من املوؤمنني من دولة الكويت، حيث ا�ستمعوا اإىل اإر�سادات �سماحته القّيمة 
التي حتّدث فيها عن الإعام ودوره املوؤّثر، فقال �سماحته:

اإن الللعللمللل الإعلللاملللي. مللنللذ اللللقلللدم. للله الللللدور املللهللم وامللللوؤثلللر يف تللغلليللري الللنللا�للص 
واإ�ساحهم، اأو بالعك�ص. واليوم بات دور الإعام اأكرث اأهمية وتاأثرياً من املا�سي، 
بالقيا�ص للحاجة  ال�سيعة �سعيف جللّداً،  الإعللام عند  اإن  اأقللول:  و مع احرتامي 

العاملية امللحة، و بالن�سبة لاعام العاملي وبحاجة اإىل اأمرين:
الأول: التغطية الوا�سعة.

الثاين: البث باللغات املتعّددة بالأخ�ّص العاملية.

�سماحة  مع  احلديث  وتناول  فقيهي،  الدكتور  اجلامعة  و  العلمية  احلللوزة  اأ�ستاذ 
بالغرب  والأعلللللداء  الللكللّفللار  يبذلها  الللتللي  اجلللهللود  حللول   ال�سريازي املللرجللع 
اأن   ال�سريازي واأّكد �سماحة املرجع  وحماولتهم يف ت�سويه �سورة الإ�سام. 
يهتم اأهل العلم واملثقفني واملفّكرين واأ�سحاب القلم من ال�سيعة بالعمل على ن�سر 
وتعريف ثقافة الإ�سام احلقيقي املتمّثل باإ�سام ر�سول اهلل والأئمة الأطهار من 

اآل بيتهb، اأكرث من قبل وب�سكل جاد، مع بذل الإمكانات املادية وغريها.

كللنللدا، وحللّجللة الإ�للسللام نقوي من  اللل�للسللريازي مللن  ال�سيد ح�سني  حّجة الإ�للسللام 
 ال�سريازي املللرجللع  ل�سماحة  وقللّدمللوا  الف�ساء،  مللن  عللدد  برفقة  اإيطاليا 
واأّكللد  اإيطاليا.  يف   bالبيت اأهللل  واأتللبللاع  الت�سّيع  اأو�للسللاع  عللن  خمت�سراً  تللقللريللراً 
�سماحته خال حديثه معهم: اإن الع�سر احلايل هو ع�سر الإمام اأمري املوؤمنني

g وع�سر اأتباعه، و�سن�سهد يف امل�ستقبل القريب ات�ساع رقعة الت�سّيع يف العامل كّله 
بحول اهلل تعاىل وقّوته.

اإىل  ا�ستمعوا  حيث  الهندية،  بنار�ص  مدينة  من  العلمية  اجلوادية  حللوزة  طاب 
توجيهات �سماحته القّيمة، التي جاء فيها: اإن اأردمت اأن يبقى ذكركم خالداً مدى 
البيت  اأهللل  وخدمة  الإ�للسللام  خدمة  على  وت�سّمموا  تعزموا  اأن  فعليكم  الللدهللور 
العمر  الوقت كله ومن  ال�ستفادة من  لوازم ذلك و�سرورياته  الأطهارb. ومن 

كله ومن كل الفر�ص يف التعّلم والتعليم.

جمع من الف�ساء واملوؤمنني امل�سوؤولني يف الق�سم الإعامي بالرو�سة احل�سينية 
تثقيف  �سبيل  يف  اجلهود  من  املزيد  بللذل  ب�سرورة  �سماحته  واأو�ساهم  املقّد�سة، 
املوؤمنني واملوؤمنات بثقافة اأهل البيتb، بالأخ�ص ال�سعب العراقي اجلريح الذي 

عانى ل�سنني طويلة من �سيا�سة التجهيل والإعام ال�سال والفا�سد.

المرجع  ل�سماحة  وكيل  العبا�ص،  عبدالحميد  ال�سيخ  والم�سلمين  الإ�سام  حّجة 
رّحب  اأن  وبعد  ال�سريف،  الح�سيني  المنبر  خطباء  ومن  ال�سرقية  المنطقة  في 
�سماحته بال�سيف الكريم، تبادل الكام معه حول اأو�ساع اأتباع اأهل البيتb في 
من  الم�ستجّدات  من  وجملة  النا�ص،  وهداية  التبليغ  واأمللور  ال�سرقية،  المنطقة 

الأحكام الفقهية وال�سرعية وغيرها.
الطاهرة  المراقد  زّوار  الموؤمنين والموؤمنات  كما قام بزيارة �سماحته جمع من 
الللزيللارات  بقبول  لهم  �سماحته  ودعلللا  ال�سرقية،  المنطقة  مللن   bالبيت لأهلللل 
الع�سر  الإملللام �ساحب  يللوّفللقللوا لنيل رعللايللة مللولنللا  واأن  والللطللاعللات والأعلللملللال، 
فاطمة  ال�سيدة  الجليلة  واأخته   gالر�سا الإمللام  مولنا  و�سفاعة   ،والزمان

.hالمع�سومة
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الللديللنلليللة فللي مدينة   بلليللت العبا�ص الللمللوؤمللنلليللن )اأعلل�للسللاء هلليللئللة  جللمللع مللن 
اإلى  اأ�سار في م�ستهّلها  التي  القّيمة  اإلى توجيهات �سماحته  اأ�سفهان(، وا�ستمعوا 
�سرورة التحّلي بال�سبر وتحّمل ال�سعوبات التي تواجه الإن�سان ويتعّر�ص لها في 
ة النبيين زكريا ويحيى على نبّينا واآله وعليهما  الدنيا، وا�ست�سهد �سماحته بق�سّ
ابنه  ا�ست�سهاد  م�سيبة  وتحّمله   زكريا النبي  �سبر  وذكر  وال�سام،  ال�ساة 

والللذي ي�سبر على  الدنيا كلها م�ساكل و�سعوبات،  اإن  وقللال:   ،النبي يحيى
الم�ساكل ويتحّمل ال�سعوبات ول يتذّمر فهو الموّفق والناجح.

الرو�ستين  فللي  الللديللنللي  التوجيه  ملل�للسللوؤول  جلللللوخللان  عللدنللان  ال�سيد  ف�سيلة   •
اللللكلللريلللم  الللل�لللسللليلللف  قلللللللّدم  حللليلللث   ،cوالعبا�سية الللحلل�للسلليللنلليللة  اللللملللطلللّهلللرتللليلللن 
م�سوؤوليته. يتوّلى  اللللذي  الق�سم  ون�ساطات  فعاليات  اأهلللم  عللن  مللوجللزاً  تللقللريللراً 

وبالأخ�ّص  الجريح  العراقي  ال�سعب  اأبناء  من  واحللد  كل  بقوله:  �سماحته  و�سّدد 
موقعه  مللن  كللل  ذلللك،  م�سوؤولية  يتحّملون  والمفّكرين  والمثّقفين  العلم  اأهللل 
الجهود  تبذلونه من  ما  اأن  واعلموا  وقدراته.  واإمكاناته  ودوره، وح�سب طاقاته 
�سيكون  كللان،  مقدار  بللاأي  العراقي،  ال�سعب  وتوعية  تثقيف  �سبيل  في  والم�ساعي 

موؤّثراً ومهماً في عملية اإنقاذ ال�سعب العراقي الأبي.

�سماحته  لقاء  الوفد خال  قدم  و  العراقي.  الإ�سامي  الف�سيلة  وفد من حزب 
ال�سيرازي  المرجع  �سماحة  مللن  طالباً  الللعللراق،  اأو�للسللاع  عللن  مخت�سراً  تللقللريللراً 
الكبرى  اللللدول  اإن  بقوله:  �سماحته  فللاأو�للسللاهللم  القّيمة،  واإر�للسللاداتلله  توجيهاته 
ونللفللوذه  �سيطرته  ب�سط  يللريللد  فكل  الللعللراق،  على  تتنازع  الللغللرب  دول  بللالأخلل�للّص 
وثقافته واأفكاره على هذا البلد الجريح. ولهذا فنحن جميعاً تقع علينا م�سوؤولية 

كبيرة وخطيرة، فعلينا اأن ن�سعى ونبذل الجهود الكبيرة لأجل اإنقاذ العراق.

التجارية،  ال�سركات  في  والللمللدراء  الثقافية  الموؤ�س�سات  في  الفاعلين  من  جمع 
اإلللى  الثقافي  المجال  فللي  والعاملين  والللمللدراء  المثقفين  �سماحته  دعللا  حيث 
اأبي طالب وقال:  اأمير الموؤمنين علي بن  �سرورة القتداء بمولنا الإمام 
اأعمالهg وت�سّرفاته  اأمير الموؤمنين بعيد المدى، وكانت كل  كان الإمام 

مبنية على هذا الأ�سا�ص.

حّجة الإ�سام مولنا �سمير الح�سن الر�سوي م�سوؤول الحوزة العلمية الجوادية 
مع  حديثه  فللي  ظله  دام  ال�سيرازي  المرجع  واأّكلللد  الهندية.  بنار�ص  مدينة  فللي 
م�ستقبًا  �سيكون  الهند  في   bالبيت اأهللل  اأتباع  م�ستقبل  اإّن  الكريم:  ال�سيف 
زاهراً اإن �ساء اهلل تعالى، وهذا يرتبط بمدى هّمة وم�ساعي علماء وف�ساء الهند.

وقللّدم  الباك�ستانية،  كللراجللي  مللن  مدبر  علي  ال�سيخ  والم�سلمين  الإ�للسللام  حّجة 
في   bالبيت اأهلللل  اأتللبللاع  اأو�لللسلللاع  حلللول  مخت�سراً  تللقللريللراً  اللل�للسلليللرازي  للمرجع 

باك�ستان.



نفحات خبرية

15 ربيع الأول - جمادى الثانية 1432 هل

الح�سيني  �للسللادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  �سماحة  الديني  المرجع  بللزيللارة  قللام 
حّجة  اأفغان�ستان،  الجريح  الإ�سامي  البلد  في  �سماحته  وكيل   ،ال�سيرازي
الللمللكللّرم  بيته  فللي  وذللللك  الللحلليللدري،  علللللي  ع�سكر  ال�سيد  والم�سلمين  الإ�لللسلللام 
المرجع  ل�سماحة  الكريم  ال�سيف  قّدم  الزيارة  المقّد�سة،خال هذه  قم  بمدينة 
التي  والأعللمللال  والن�ساطات  الفعاليات  اأهللم  عن  موجزاً  تقريراً   ال�سيرازي
اُنجزت في المناطق المحرومة في اأفغان�ستان، بالأخ�ّص التي ي�سكنها اأتباع اأهل 
ما  الكريم  لل�سيف   ال�سيرازي المرجع  �سماحة  فبارك   .bالأطهار البيت 

اُنجز من الأعمال، ودعا اهلل العلّي القدير له بدوام التوفيق والنجاح.
اُ�ّس�ست موؤ�س�سة الم�سطفى الخيرية �سنة 1424 للهجرة انطاقاً وامتثاًل من 
توجيهات �سماحة المرجع ال�سيرازي وذلك لإعادة اإعمار الم�ساجد، ولحفر 
والفقراء،  الأيتام  ولإعانة  المحرومة،  المناطق  في  لل�سرب-  -ال�سالحة  الآبللار 
 bالبيت اأهللل  �سعائر  واإحلليللاء  ولإقللامللة  وال�سال،  الفا�سد  الثقافي  الغزو  ول�سّد 
في  تعليمية   - تثقيفية  دورات  وعقد  المقّد�سة،  الح�سينية  ال�سعائر  بالخ�سو�ص 

المجالت الدينية والقراآنية، وغيرها.
 ،bالأطهار البيت  اأهلللل  وبف�سل  تعالى  اهلل  بف�سل 
وبللفلل�للسللل ورعلللايلللة مللولنللا الللمللفللّدى الإملللللام ولللللّي اهلل 
الموؤ�س�سة  ا�ستطاعت   ،الموعود المهدي  الأعظم 
اأن  المن�سرمة،  ال�سنة  ولآخلللر  تاأ�سي�سها  بللدايللة  مللن 
العديد  واأنللجللزت  متنوعة،  ون�ساطات  بفعاليات  تقوم 
ل�سماحتكم  نذكر  الخيرية،  والم�ساريع  الأعمال  من 

اأهمها:
• اإعمار )110( م�سجداً، وحفر واإعمار • بناء واإعادة 

اُعيد  اأو  بنيت  التي  الم�ساجد  معظم  في  للماء  خزانات  ون�سب  بئراً،   )45(
المناطق  مللن  العديد  فللي  الللمللاء،  م�سخات  مللن  الع�سرات  ون�سب  اإعللمللارهللا، 
وجوزجان،  خمري،  پل  و  و�سمنكان،  �سريف،  ومللزار  هللرات،  ومنها:  والمدن، 
�سرفت  الللتللي  تكاليفها  مجموع  بلغت  حيث  وبللدخلل�للسللان،  وتللّخللار،  وقللنللدوز، 

153922 دولر.
• الإ�سامية، • والأخلللاق  العقائد،  في  تربوية  تعليمية  تثقيفية  دورات  عقد 

والأحكام الإ�سامية، وتوزيع اإعانات للطاب ولمدار�ص العلوم الدينية، في 
مختلف المدن والمناطق.

• ال�سريف، • الم�سحف  ت�سمنت:  الكتب،  ن�سخة من   )16000( اأكثر من  توزيع 
وتوزيع  العقائدية.  والللبللحللوث  الأئللمللة،  و�سيرة  والأخللللاق،  الأدعلليللة،  وكتب 
اأدوات التحرير وو�سائل التعليم على طّاب العوائل الفقيرة والأيتام الذين 

يدر�سون في المدار�ص الأكاديمية، وكذلك على طّاب العلوم الدينية.
• المالية • بلللالإعلللانلللات  وم�ستمر  دائللللم  ب�سكل  لإعللانللتللهللم  يللتلليللمللاً   )400( تللكللّفللل 

والغذائية، في مدينة هرات ومزار �سريف.
• الللللرز، و)35( طللّنللاً من • مللن  تللوزيللع )70( طللّنللاً 

اللل�للسللمللن واللللللحللوم، خلللال الأ�للسللهللر: مللحللّرم الللحللرام، 
و�سفر الخير، و�سهر رم�سان المبارك.

• ال�سباب وال�ساّبات • اإعانات مالية لتزويج  توزيع 
من العوائل المحرومة والفقيرة.

• �سراء )10( ماكنات الخياطة، لتعليم الخياطة •
للللاأيلللتلللام، حلليللث وّزعلللللت �للسللت مللنللهللا فلللي مللديللنللة ملللزار 

�سريف، واأربع في مدينة هرات.

موؤ�س�سة الم�سطفى الخيرية باأفغان�ستان
من ن�ساطات واإنجازات

م�شجد الر�شول الأكرم قید البناء

اإقامة جمل�ض العزاءبناء امل�شجد الفاطمي اإجناز م�شروع حفر الآبار

عقد الدورات التثقیفیة مدخل املدر�شة الرئی�شيتوزیع املواد الغذائیة
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اآية اهلل ال�سيد ح�سن الفقيه الإمامي في دارالخلود
اأ�ساتذتها  اأ�سفهان، ومن  المباركة في  العلمية  الفقيه الإمامي ر�سوان اهلل تعالى عليه، زعيم الحوزة  ال�سيد ح�سن  اآية اهلل  ببالغ الحزن والأ�سى ننعى وفاة �سماحة 

الأجّاء، ومن كبار الفقهاء والأعام والموؤّلفين، الذي وافاه الأجل �سباح يوم الأحد الموافق لغّرة �سهر ربيع الثاني 1432 للهجرة.
اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني  بهذه المنا�سبة الأليمة نرفع تعازينا لمولنا الإمام �ساحب الع�سر والزمان فرجه ال�سريف، والمرجع الديني �سماحة 
الإمامي،  الفقيه  ال�سيد مهدي  والم�سلمين ف�سيلة  الإ�سام  المكّرم حّجة  المرحوم  بالأخ�ّص نجل  العلمية،  والحوزة  الأعللام،  والعلماء  والمراجع   ،ال�سيرازي

وجميع الموؤمنين.
�سائلين اهلل العلّي القدير اأن يتغّمد الفقيه الفقيد برحمته الوا�سعة، واأن يح�سره مع اأجداده المنتجبين محمد واآله الطاهرينb، واأن يمّن على ذويه بال�سبر الجميل 

والأجر الجزيل.

نفحات خبرية
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المرجع ال�سيرازي
يعّزي ال�سيد مهدي الفقيه الإمامي في وفاة والده

ال�سيد ح�سن الفقيه الإمامي ر�سوان اهلل تعالى عليه،  اآية اهلل  اإثر وفاة �سماحة 
حّجة  الفقيد  الفقيه  نجل  اإلللى  ر�سالة   ال�سيرازي المرجع  �سماحة  اأر�للسللل 
الإ�سام والم�سلمين ال�سيد مهدي الفقيه الإمامي دامت بركاته، اأعرب فيها عن 

:تعازيه لوفاة والده المكّرم، واإليكم ن�ّص ر�سالة المرجع ال�سيرازي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لا اإَِلْيِه َراِجعوَن اأُوَللِئَك  ِ َواإِنهَّ يَبٌة َقاُلواْ اإِنهَّا هلِلّ �سِ اَبْتُهم مُّ اِبِريَن الهَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِر ال�سهَّ َوَب�سِّ
العظیم العلّي  اهلل  �شدق   اْلُمْهَتُدوَن ُهُم  َواأُوَللِئَك  َوَرْحَمٌة  بِِّهْم  رهَّ ن  مِّ لََواٌت  �سَ َعلَْيِهْم 

�ساحب الف�سيلة حّجة الإ�سام والم�سلمين الحاج ال�سيد مهدي الفقيه الإمامي 
دامت تاأييداته.

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
العلم والجهاد والتقوى والأخللاق،  الأ�سوة في  الفقيد،  الفقيه  اُعزّيكم في وفاة 
عمره  ق�سى  اللللذي   uالإمامي الفقيه  ح�سن  ال�سيد  الللحللاج  اهلل  اآيلللة  �سماحة 
الللمللبللارك �للسللواء فللي اأيللللام حلليللاة اأخلليلله الللجللللليللل �للسللمللاحللة اآيللللة اهلل الللحللاج ال�سيد 
العلمية  الللحللوزة  وتاأ�سي�ص  الدين  اإقللامللة  في  وبعده   uالإمامي الفقيه  اأحمد 
اإقامة  وفي  والولئية،  والجتماعية  الدينية  الموؤ�س�سات  من  والعديد  المباركة 

اأهل البيت الأطهارb، بالأخ�ص ال�سعائر الفاطمية والح�سينية  وتعظيم �سعائر 
والمّتقين  والمبّلغين  العلماء  من  جمهرة  تربية  وفللي  المقّد�سات،  والمهدوية 

والموؤمنين، وترك اآثاراً عظيمة كثيرة.
كما اُعّزي �ساحب الف�سيلة حّجة الإ�سام والم�سلمين الحاج ال�سيد ح�سين الفقيه 
العلمية  والحوزة  اأيامهم،  دامللت  المنت�سبين  وجميع  تعالى،  اهلل  �سّلمه  الإمامي 
كاّفة. الغيارى  اأ�سفهان  واأهالي مدينة  الأعام  والعلماء  اأ�سفهان،  المباركة في 

اأ�ساأل اهلل تعالى للفقيد ال�سعيد علّو الدرجات، والأجر الجزيل وال�سبر الجميل 
للجيمع.

للة  واإنللللنللللي اآملللللل اأن تللنللالللكللم الللعللنللايللة اللللربلللانللليلللة اللللجلللاملللعلللة، واللللرعلللايلللة الللخللا�للسّ
اأيلل�للسللاً  تللنللال  واأن   ،الموعود الللمللهللدي  اهلل  بقية  الإمللللام  و�للسلليللدنللا  مللولنللا  مللن 
مللوؤ�للسلل�للسللاتللكللم وخلللدملللاتلللكلللم اللللملللبلللاركلللة كلللّللللهلللا بللالللخلل�للسللو�للص الللللحللللوزة الللعلللللملليللة 
الللمللبللاركللة وملللدار�لللسلللهلللا، واأن تلللّوفلللقلللوا للللللمللوا�للسلللللة فلللي اإدارتللللهللللا بللاأحلل�للسللن وجللله.

بهذه المنا�سبة اُو�سي ال�سادة العلماء الأعام اأعلى اهلل كلمتهم و�سائر الموؤمنين 
خّلفه  بما  والعمل  ال�ستمرار  في  لكم  وعوناً  �سنداً  يكونوا  اأن  تعالى  اهلل  وّفقهم 

الفقيد ال�سعيد وهي حا�سل جهاده الكثير في ع�سرات ال�سنين. 
واهلل هو الولي لذلك كله.

قم المقد�سة
1/ربيع الثاني/ 1432 للهجرة
�سادق ال�سيرازي

نفحات خبرية
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اأقيم مجل�ص الفاتحة من قبل مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازي، يوم الخمي�ص 
زين  الإملللام  م�سجد  في  للهجرة،   1432 الثاني  ربيع  �سهر  من  للخام�ص  الموافق 

العابدين �سلوات اهلل عليه بمدينة قم المقد�سة، بعد �ساتي المغرب والع�ساء.
اآل  مللن  الأجللللّاء  واللل�للسللادة   ،ال�سيرازي الللمللرجللع  �سماحة  المجل�ص  ح�سر 
اهلل  ر�سوان  الإمامي  الفقيد  لبيت  الكرام  والمنت�سبين  اهلل،  حفظهم  ال�سيرازي 
عليه، وعدد من المراجع والفقهاء والعلماء الأعام، وجمع من مندوبي بيوتات 
الدينية  وال�سخ�سيات  المباركة،  العلمية  الحوزة  وطللاب  والف�ساء  المراجع، 
والثقافية والجتماعية، وخطباء المنبر الح�سيني ال�سريف، و�سيوف من العراق 

والخليج، وجمع غفير من الموؤمنين من طهران واأ�سفهان وكا�سان.
بداأ المجل�ص بتاوة معطرة من اآي الذكر الحكيم تاها اأحد طاب العلوم الدينية.
اأ�سفهان،  القادم من مدينة  فر  قائم  ال�سيد  الإ�سام  المنبر حّجة  اعتلى  بعدها 
العلمي  مقامه  اإلللى جوانب من  واأ�للسللار  الفقيد،  الفقيه  �سيرة  حللول  فيها  تحّدث 
والجتماعي والديني، ون�ساطاته واإنجازاته في مختلف المجالت. وختم حديثه 

.hبذكر م�سائب ال�سّديقة الطاهرة مولتنا فاطمة الزهراء
والق�سائد  المراثي  بللقللراءة  ورفللوكللران  با�سا  علي  الللحللاج  اللللرادود  �للسللارك  بعدها 

ال�سجية. 

جمل�ض الفاحتة الذي اأقیم يف م�شجد الإمام زین العابدین/ قم

مجل�ص تاأبين ال�سيد الإمامي بقم المقد�سة

جمل�ض الفاحتة الذي اأقیم يف م�شجد الإمام زین العابدین/ قم

نفحات خبرية
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جنل املرجع ال�شريازي و جنل املرجع الراحل يف مرا�شیم الت�شییع

احل�شود الغفرية ت�شییع جثمان ال�شید الإماميمرا�شیم الت�شییع يف مدینة اإ�شفهان

المرجع  �سماحة  مكتب  اأقللاملله  اللللذي  الللتللاأبلليللنللي  المجل�ص  فللي  حلل�للسللورهللم  بللعللد 
في   uالإمامي الفقيه  ح�سن  ال�سيد  اهلل  اآيللة  رحيل  بمنا�سبة   ال�سيرازي
م�سجد الإمام زين العابدينg بقم المقد�سة، قام نجل الفقيد الإمامي حّجة 
الإ�سام والم�سلمين ال�سيد مهدي الفقيه الإمامي برفقة جمع من المنت�سبين 
الكرام اإلى بيت الفقيد الإمامي وجمع من الف�ساء من اأ�سفهان، كان منهم اآية 

ح�سين  ال�سيد  والم�سلمين  الإ�سام  وحجة  بطحي  الأ الموّحد  حّجت  ال�سيد  اهلل 
فرّحب   ،ال�سيرازي المرجع  �سماحة  بيت  فللي  بالح�سور  الإمللامللي  الفقيه 
اإلى الجهود التي بذلها الفقيد  اأ�سار فيها  �سماحته بهم واألقى كلمة قّيمة فيهم 
الإمامي رحمه اهلل في �سبيل ن�سر ثقافة اأهل البيت الأطهارb، والخدمات التي 
قّدمها في المجالت العلمية والدينية والجتماعية والماآثر العديدة التي خّلفها.

جمل�ض الفاحتة الذي اأقیم يف م�شجد الإمام زین العابدین/ قم

ال�سادة الكرام من بيت الفقيد الإمامي يزورون المرجع ال�سيرازي

ال�شادة الكرام من بیت الفقید الإمامي یزورون املرجع ال�شريازي

نفحات خبرية
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أحيوا أمرنا

ويوملللا اثلللر يلللوم تتو�سع رقعلللة الح�سينيلللات ومواكب العلللزاء على جغرافيلللة العالم 
لتكون عاملللة فارقة و�ساهٌد �سادق على ا�ستمرار الثورة الح�سينية وانت�سارها في 
ا�سقاع الر�ص، فاإلى �سنوات قريبة خلت لم تكن في الغرب الوربي ول في امريكا 
ح�سينيات او مراكز ا�سامية لمحبي اهل البيت تقام فيها ال�سعائر الدينية 
والح�سينيلللة ولكننلللا �ساهدنا في ال�سنلللوات الخيرة اقامة العديد ملللن الح�سينيات 
ومواكلللب العلللزاء فلللي ملللدن امريكيلللة واأوروبيلللة ومن بيلللن ابلللرز هلللذه الح�سينيات 

ح�سينية الر�سول العظم الكربائية في العا�سمة البريطانية لندن.
وملللن اأجلللل الوقلللوف على انطاقلللة هذا الم�سلللروع الكبيلللر اأجرت مجللللة النفحات 
هلللذا اللقاء مع الحلللاج را�سي عبا�ص الكربائي احد الخدملللة وم�سوؤول الدارة في 

.ح�سينية الر�سول العظم
�ص:كيف بداأتم الخدمة الح�سينية، و حبذا لو تذكرون نبذة مخت�سرة 

عن تاريخ وتاأ�سي�ص ح�سينية الر�سول العظم في لندن؟
ب�شم اهلل الرحم���ن الرحیم، في البدایة ات�شرف باأن اكون احد خدام 

المام الح�شین، لقد �شهدت الخدمة الح�شینیة وادیتها منذ 
نعومة اظافري وف���ي مدینة كربالء المقد�ش���ة حیث ولدت اذ كان 

والدي المرحوم الحاج عبا����ض الكربالئي رحمه اهلل احد خدمة 
الهیئة الفا�شلیة المعروفة التي كانت مجال�شها تعقد في �شحن 
�شی���دي ومولي اب���ي الف�ش���ل العبا����ض ی�شطحبني معه، 

 ومن حینها تعلقت فك���رًا وقلبًا وقوة بمجال�ض الح�شین
و�شخرت حیاتي في خدمة زواره ماحییت. 

ل�ش���ك انني ا�شتم���د الع���زم والإ�ش���رار عل���ی موا�شلة هذا 
الم�ش���وار م���ن مولي اب���ي عب���داهللg الذي ف���دى بنف�شه 
و�شحی بعیاله م���ن اجل ن�شرة الدین واقامة الحق والعدل، 

ما  نقدمه نحن من الخدمة هو اأقل القلیل.و
اما فیم���ا یتعلق بتاریخ ح�شینیة 
الر�شول العظم

فاإنه���ا   
�ش�ش���ت  تاأ

ح�سينية الر�سول الأعظم الكربالئية يف العا�سمة الربيطانية لندن
ِخدمُة الإماُم احُل�سني �َسرٌف يف الُدنيا وذخٌر يف الآخرة

حلوا  اأينما  وزائريه   الح�سين الإمام  خدمة  �سيرتهم،  الح�سينية  والخدمة  العطاء  وقلبًا،  فكرًا   البيت اأهل  نهج  على  �سائرون  موالون 
.ور�سا الأئمة الأطهار وارتحلوا �سعارهم وهدفهم الأ�سمى، يلتم�سون بذلك ر�سا اهلل

�سيد  على  حزنا  بال�سواد  المكللة  العزاء  �سرادق  ويقيمون  الرايات  ين�سرون  وجنوبها  و�سمالها  وغربها  الأر�ــص  �سرق  في  توجهت  اأينما  تجدهم 
.اإمتثاًل وتطبيقًا لقول مولنا الإمام جعفر بن محمد ال�سادق ويعظمون �سعائر اهلل تعالى ويحيون اأمر اأهل البيت ،ال�سهداء

ليثنيهم عن اأداء هذا ال�سرف العظيم كبٌر اأو �سعف اأو حٌر اأو برد اأو ليل اأو نهار اأو منع اأو حاكم ظالم، موزعون في زوايا المدن وجوانب الطرقات 
واأقا�سي الأر�ص، هّمهم الأكبر خدمة العقيدة والمبادئ ال�سامية التي من اجلها نه�ص الإمام الح�سين واإقامة ال�سعائر الح�سينية باأتم �سورة 

ويحر�سون على ا�ستمراريتها ونقلها وتوريثها جيال بعد جيل.

الحاج را�شي عبا�ض الكربالئي
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بالبدای���ة في �شقة من بنایة في قلب العا�شم���ة البریطانیة لندن وذلك �شنة 1406ه� 
1986 م وذل���ك بتوجیه ورعایة ودعم مادي ومعنوي من لدن المرجع الراحل اآیة اهلل 

.العظمی ال�شید محمد الح�شیني ال�شیرازي
ومن���ذ الوهلة الولی كانت وتی���رة البرامج واقامة ال�شعائر ف���ي ت�شاعد م�شتمر مما 
ا�شطرنا ال����ی تاآجیر �شالت بع����ض المدار�ض الحكومیة لغر����ض اقامة برامج �شهر 

رم�شان والع�شرة الولی من محرم الحرام.
النعطافة المف�شلیة الكب���رى لح�شینیة الر�شول العظم كانت في �شنة 1998 م 
1418 ه���� وبجهود حثیثة من المرجع الراحل وتعاون مثمر ومعطاء لثلة من الباذلین 
الكرماء الكویتیین وبتوفی���ق من اهلل عزوجل تم �شراء مكان �شعته حوالي 1700 متر 
مرب���ع و تم تحویره واع���ادة تاأهیله لیكون �شالح���ا ً لإقامة مرا�شم الع���زاء والبرامج 

التربویة والدینیة والثقافیة الخرى ول�شتیعاب العداد المتزایدة من الح�شور.
یتك���ون بناء الح�شینیة من ث���الث ف�شاءات كبرى، الول قاعة للرج���ال والثاني قاعة 
للن�شاء والثالث كراج لل�شیارات ا�شافة الی ابنیة وقاعات در�ض ملحقة باأ�شل البناء، 
منه���ا بنای���ة منف�شل���ة لرابطة علماء الدی���ن في بریطانی���ا، ومكتبة عام���رة بالكتب 
ومكاتب مركز التثقیف ال�شالمي وغرف الدارة ومطبخ كبیر وبناء جاهز ی�شتخدم 
ك���دار لبیع الكتب واأ�شرطة ال�ش���وت وال�شورة، و تم تجهیز قاعت���ي الرجال والن�شاء 

باأجهزة �شوت و�شورة ذات تقنیة عالیة وذات بث مبا�شر.
القائم���ون علی ادارة ه���ذا ال�شرح الح�شین���ي الكبیر ال�ی یطم���ح 

بن���اء  الح�شینی���ة وفق ت�شامیم ا�شالمیة حدیث���ه تلیق بقد�شیة اع���ادة 
ن  لم���كا واهمی���ة وتلبي الحاج���ة ال�شروریة ل�شتیع���اب العداد ا

ة  لغفی���ر التي توؤم المكان خا�شة في الع�شرة الولی من المحرم ا
ل���ي  لیا القدركذل���ك الحاج���ة ال���ی اقام���ة مدر�ش���ة لتعلی���م و

 ابن���اء الجالیة علوم اه���ل البیت
اللغة  وتعلیم 

العربیة.
بی���ن الفترة والخرى یتعر�ض خدمة الم���ام الح�شینg الی هجمة �شر�شة مغر�شة 

من مدعي الحداثة یطالبون فیها بترك ال�شعائر الح�شینیة.
من���ذ الیوم الول ل�شت�شهاد المام الح�شین واجهت الثورة الح�شینیة محاولت 
للت�شوی���ة والتحریف من قبل الظالمین وا�شحاب الفكر المنحرف، ولكن وهج الثورة 
وتوقده���ا ازداد �شن���ة بعد اخرى، وكث���ر بحمد اهلل ع���دد الذین یمار�ش���ون ال�شعائر 

الح�شینیة بل ویحر�شون ا�شد الحر�ض علی تعلیمها وتوریثها لبناءهم.
ان اهم مایمیز ال�شعائر هو �شدقها ونقاءها وعفویتها وان�شجامها مع فطرة الن�شان 
ال�شلیم���ة وبالتالي �شهولة تلقیها وممار�شته���ا خا�شة في �شفوف الن�شئ الذي ولد في 
الغرب وفي مجتمع غی���ر م�شلم، وممار�شة هذه الطقو����ض وال�شعائر ال�شالمیة توفر 

الح�شانة والمناعة ال�شروریة التي یحتاجها الن�شان الم�شلم المتواجد في الغرب.
وال�شعائر الح�شینیة التي تقام في ح�شینیة الر�شول العظم هي ذاتها التي تقام 
ف���ي المدن المقد�شة كالنجف وكربالء والتي اجازها وباركها مراجع الدین العظام. 
اما ع���دد الذین یمار�شونه���ا فاأنهم في تزاید م�شتم���ر وهائل، وكاأنه رد 

حا�شم عل�ی الم�شككین والمثبطین.
�ــص: كيف ن�ســتطيع اي�ســال فكرة الخدمــه الح�ســينية الـى 
العالم واقناعهم باأنها تعظيم �سعائر اهلل عزوجل؟

ان �شف���ة الیثار والتوا�شع والت�شحی���ة والخال�ض والفداء 
م���ن اج���ل الح���ق والع���دل والتع���اون ه���ي مب���ادئ الثورة 
 الح�شینی���ة وهي منه���اج یهتدي به خ���دام الح�شین
و�شل���وك یومي یحر�ش���ون عل����ی تج�شیده والعم���ل به وهو 
العم���ود الفقري للنظام الداخلي للهیئ���ات الح�شینیة غیر 

المكتوب اذا �شح التعبیر.
اذن فعمل الهیئات الح�شینی���ة الجماعي المتم�شك بهذه.

املدخل الرئی�شي للح�شینیة
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اله���داف وهذا النظام ه���و عمل ناجح 
ب���كل المعایی���ر والمقایی����ض الن�شانی���ة 
والخالقیة والدینی���ة، وی�شلح ان یكون 

بجدارة مثاًل رائعًا یحتذى به.
المنا�ســبات  تحيــون  كيــف  �ــص: 
الإ�ســالمية واأنتــم فــي بلــد غيــر 
م�سلم، وما هي  طيبعة التعامل مع 

الجاليات الإ�سالمية؟ 
غالبًا ماتقام مرا�شم احیاء المنا�شبات 
الح�شینی���ات  قاع���ات  داخ���ل  الدینی���ة 
والمراكزال�شالمی���ة الخا�ش���ة بمذهب 
اهل البی���ت ویح�شرها ح�شد من 
ابن���اء الجالی���ة من موال���ي ومحبي اهل 

البیت ع ویحر�ض الكل علی الح�شور ب�شحبة العائلة.
اما ف���ي ذكرى ا�شت�شه���اد الم���ام الح�شین فیت�شاع���د عدد الح�ش���ور ویزداد 
عدد المواكب الح�شینیة وتعج���ز اأغلب المراكز عن ا�شتیعاب المعزین رجاًل ون�شاءًا 

واطف���اًل، وتتوح���د المواك���ب والح�شینیات والهیئ���ات فتنطلق قي احد �ش���وارع لندن 
المعروفة في موكب موّحد خا�شة في العا�شر من المحرم وفي ذكرى الربعین.

وبخ�شو����ض البرامج الت���ي تقام في ح�شینی���ة الر�شول العظم فه���ي علی مدار 
ال�شنة، للن�شاء والرجال، فهناك برنامج 
حافل كل یوم جمعة، یبداأ �شباحًا بدعاء 
)الندب���ة( ویعق���د ف���ي الم�ش���اء مجل�ض 
ح�شین���ي، ثم دع���اء )التو�ش���ل( ومحفل 
الق���راآن الكریم كل ی���وم ثالثاء ومجل�ض 
دعاء كمیل ومجل�ض باللغة الفار�شیة كل 
ی���وم خمی�ض ط���وال ال�شن���ة، ا�شافة الی 
برامج احتفال وتعزیة في ذكرى موالید 

.وا�شت�شهاد الئمة واآل البیت
 وما یمیز ح�شینیة الر�شول العظم
هو كثرة وتزاید عدد الهیئات الح�شینیة 

المنخرط���ة بالخدمة �شن���ة بعد اخرى، 
المتزای���دة  العددی���ة  المتوالی���ة  وه���ذه 
بحم���ده اهلل تعال���ی للهیئ���ات الح�شینیة 
فعٌل وعمٌل �شجع، وتح�شی هذه الهیئات 
بدع���م ومباركة المرج���ع الدیني الكبیر 
ایة اهلل العظمی ال�شید �شادق الح�شیني 
ذك���ر  م���ن  ولباأ����ض   ،ال�شی���رازي
بع�ض هذه الهیئات الفاعلة في ح�شینیة 

.الر�شول العظم
هیئة خدمة اهل البیت -

 هیئة المام ال�شادق -
ابالف�ش���ل  ها�ش���م  قمربن���ي  هیئ���ة   -

العبا�ض
هیئة ا�شحاب الك�شاء -

 هیئة المام الر�شا -
هیئة ام البنین -

- هیئة �شید �شباب اهل الجنة 
هیئة ع�شاق الح�شین -

هیئة خادمات عقیلة بني ها�شم -
- الهیئ���ة الن�شویة ف���ي ح�شینیة الر�شول 

العظم
الموقــع  اهميــة  مــدى  مــا  �ــص: 
اللكتروني لكم وهل هناك برامج 

تبث من خالله؟ 
تما�شیًا مع ركب التقدم واهمیة العالم 
و�شرعة ای�شال الم�شهد الح�شیني �شوتًا 
و�ش���ورة وكلم���ة ا�شتحدث���ت الح�شینی���ة 
موقع���ًا الكترونی���ًا یت���م م���ن خالله بث 
والمجال����ض  البرام���ج  م���ن  الكثی���ر 
البیان���ات  ال����ی  ا�شاف���ة  الح�شینی���ة 

احد املجال�ض املقامة يف احل�شینیة

اإقامة املنا�شبات الدینیة اإ�شتقبال الوافدین اىل احل�شینیة

ح�شور يف احد الإحتفالت الدینیة

ربيع الأول - جمادى الثانية 1432 هل22

أحيوا أمرنا



23 ربيع الأول - جمادى الثانية 1432 هل

أحيوا أمرنا

والفتاوى التي ی�شدرها مكتب المرجع الدیني الكبیر �شماحة ایة اهلل العظمی ال�شید 
.شادق الح�شیني ال�شیرازي�

كم���ا ی�شتفاد من الموقع الكتروني كمحطة توا�شل م���ع الجماهیر في اعالن مواعید 
وتوقیتات المجال�ض والمحا�شرات علی مدار ال�شنة. ویتفاعل الموقع ب�شورة ایجابیة 

مع الح���داث ویعك����ض �شورة لالع���الم ال�شالمي اله���ادف والملت���زم. ولننكر هنا 
ان الموق���ع بحاج���ة الی الدعم والتطویر ب�ش���كل م�شتمر بما یلی���ق ویتنا�شب مع كثرة 

البرامج التي تقیمها الح�شینیة.
�ــص: ما هو اأثر المرجعية الدينية المباركة )�ســماحة المرجع الديني 

الكبير ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي(  في جميع اأن�سطتكم؟ 

من���ذ البدایة اي من���ذ تاأ�شی�ض الح�شینی���ة حظیت بدعم مادي ومعن���وي من المرجع 
الراحل وا�شتمر هذا الدعم وتعاظم في عهد المرجع الدیني الكبیر اآیة اهلل العظمی 

.ال�شید �شادق الح�شیني ال�شیرازي
ول�ش���ك ان الح�شینیة بما تقوم من �شعائ���ر ومجال�ض ح�شینیة وبرامج ثقافیة متنوعة 

تح���ظی بمبارك���ة ورعایة وتوجی���ه دیني وفقه���ي متوا�ش���ل وم�شتمر م���ن قبل مكتب 
المرجع ال�شی���رازي في قم المقد�شة و في لندن، ونعتب���ر ذلك �شمامًا لالأمان 
ومعی���ارًا ان �شاء اهلل لقب���ول العمال وتطبیقًا لقول���ه تعال�ی اأَِطیُع���وْا اهلّلَ َواأَِطیُعوْا 

.ُشوَل َواأُْوِلي الأَْمِر ِمنُكْم� الرَّ

اإقامة مرا�شیم عزاء الإمام احل�شني

ح�شور مكتب املرجع ال�شريازي يف لندن

املكتبة العامة يف احل�شینیةقاعة ال�شیدة زینب املخ�ش�شة للن�شاء

املكتبة العامة يف احل�شینیة
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قم  بمدينة  الثقافية   الأكرم الر�سول  موؤ�س�سة  بزيارة  قللام 
اأحللد  بلللاري  پللاتللا  عبدالكريم  ال�سيخ  حللجللةال�للسللام  المقّد�سة 
الموؤمنين الم�ستب�سرين بنور اأهل البيتb، ومن الن�سطاء في 
المجال الديني والثقافي والجتماعي من جمهورية غانا في 
القارة الأفريقية، حيث اطلع على اأق�سام الموؤ�س�سة وفعالياتها 
التي  الجهود  على  فيها  العاملين  الإخلللوة  و�سكر  ون�ساطاتها، 

.bيبذلونها في �سبيل ن�سر فكر اأهل البيت
اأهل  اأتباع  ون�ساطات  ن�ساطاته  عن  الكريم  ال�سيف  تحّدث  ثم 

البيتb في غانا، وقال:�سنة 1415 للهجرة �ساهدت اأن منطقة تچيمان )Techiman( الواقعة في و�سط غانا )Ghana( بحاجة اإلى مركز اإ�سامي كبير يكون 
اإلى الإ�سام الأ�سيل والحقيقي المتمّثل باإ�سام ر�سول اهلل واإ�سام الإمللام اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبc والأئمة الهداة  منطلقاً للتبليغ وهداية النا�ص 

منطقة  هللي  تچيمان  ومنطقة   .bالر�سول اآل  مللن  الأطللهللار 
لعّدة  مهماً  ا�ستراتيجياً  �سوقاً  هي  حيث  جلللّداً  مهمة  تجارية 
دول هي: مالي والنيجر وبوركينافا�سو، و�ساحل العاج وتوغو 
ونيجيريا ودول غرب اأفريقيا. لذلك قّررت اأن اأ�سعى للح�سول 
الإ�للسللامللي. وهلل الحمد  المركز  اأر�للص لبناء هللذا  على قطعة 
قد وّفقت في الح�سول على اأر�ص كبيرة م�ساحتها )10( اآلف 
متراً مربعاً، حيث ا�ستريها من مالي الخا�ص ومن الإرث الذي 
ي�سمل:  اللللذي  المركز  بللنللاء  فللي  و�سرعت  واللللدي  مللن  و�سلني 
لطاب  علمية  وحلللوزة  وم�سجد،  وثللانللويللة،  ابتدائية  مدر�سة 

العلوم الدينية، ومكتبة عامة، ومعهد ديني للطالبات.
وقال ال�سيخ باري: بف�سل اهلل تعالى وف�سل ر�سوله واآله الأطهارb تم بناء م�سجد الإمام المهدي ، وتاأ�سي�ص حوزة علمية للرجال والن�ساء ُيّدر�ص فيها العلوم الدينية 

ح�سب المنهج المتبع في الحوزات العلمية المباركة في العراق 
وايران، واأ�ّس�سنا مكتبة عامة حوت الع�سرات من الكتب الدينية 
حال  فللي  الآن  ونحن  والعقائدية،  والجتماعية  والتاريخية 
بناء جامعة اأهل البيتb. وقد قمنا بت�سجيل الحوزة العلمية 

والجامعة ر�سمياً في وزارة التعليم بجمهورية غانا.
واأ�سار ال�سيخ باري اإلى الفعاليات التي يقوم بها اأتباع اأهل البيت 
في تچيمان وقال: لدينا ن�ساطاتنا عديدة، منها: الن�ساطات في 
م�سجد الإمام المهدي وهي اإقامة المجال�ص في المنا�سبات 
واإقامة   ،bالبيت اأهللل  واأحلللزان  اأفلللراح  كمنا�سبات  الإ�سامية 

مجل�ص كل ليلة جمعة، و�سباح كل جمعة، حيث يح�سر فيها جمع من اأبناء العامة اأي�ساً. ونقوم باإلقاء محا�سرات دينية وتربوية واإر�سادية في م�ساجد اأبناء العامة. 
وكذلك لدينا فعاليات اجتماعية وخيرية، منها: تقديم اإعانات لل�سباب المقدمين على الزواج وذلك في ذكرى مولد مولنا ر�سول اهلل ، وذكرى مولد الإمام اأمير 

الموؤمنينg، وذكرى مولد مولتنا فاطمة الزهراءh، وفي 
م�ساعدات  اأي�ساً  ونللقللّدم  المباركة.  ال�سعبانية  الأعلليللاد  ذكللرى 
للعوائل التي تحتاج اإلى اإعانات في مجال الللولدة وفي مجال 
اإقامة مرا�سم دفن الأموات. وقمنا اأي�ساً بحفر بئر كبير جنب 
الحوزة العلمية لي�ستفيد منه اأهل المنطقة جميعاً في تهيئة 

ماء ال�سرب.

من ن�ساطات اأتباع اأهل البيت
في تچيمان بجمهورية غانا الأفريقية

املكتبة العامة

املواكب احل�شینیة

بنایة احلوزة

طالب احلوزة العلمیةطالب احلوزة العلمیة

ف�شیلة ال�شیخ باتاباري یلقي املحا�شرات الدینیة

جمال�ض العزاء والطم

م�شروع بناء اجلامعة
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لللم يللبللادر الإملللام اأمير 
بلللاأيلللة   gالموؤمنين

حللرب ابللتللداء، فللُكللّل حروبه 
ُفللللر�للللسللللت عللللللليللله، واأولهلللللللللللا حلللرب 

الللجللمللل، والللتللي مللا اإن و�للسللعللت اأوزارهللللا 
فتيلها  اأ�سعلوا  الللذيللن  هللرب  حتى  جندها  وُهلللزم 

الب�سرة،  الدور في مو�سع من  اإحدى  واختباأوا في حجرات 
فتوّجه اأمير الموؤمنينg في كوكبة من جنوده اإلى ذلك المحّل حتى 

انتهى اإلى الحجرة التي كانت فيها عائ�سة فعاتبها اأوًل قائًا لها: اأبهذا اأمرك 
اهلل اأو عهد به اإليك ر�سول اهلل؟)1( ثم اأمرها بالتهّيوؤ لإرجاعها اإلى المدينة 

المنورة)2(. 
يروى اأنه قبل اأن ينتهي اإلى الحجرة التي كانت فيها عائ�سة تظاهرت ن�سوة 
الإمللام من قبيل:  المعركة وهتفن ب�سعارات في وجه  الذين خ�سروا  المحاربين 
اإزاءهللن!  اأّي رد فعل  »هللذا قاتل الأحللّبللة«. ولكن الإمللام لم يباِل بهَن ولم ُيظهر 
يهّم  الإملللام  وكللان  نف�سه،  بال�سعار   gالإمام �سد  والهتاف  التظاهر  اإلللى  فعدن 
بمغادرة المكان ولكنه توقف هنيئة ثم عاد وقال جملة واحدة فقط �سكتن كّلهن 
على اأثرها... لقد قال لهن: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من هذه الحجرة ومن 
في هذه الحجرة -واأوماأ اإلى ثاث حجر - فما بقيت �سائحة اإل �سكنت ول قائمة 

ال قعدت.)3(.
فبالرغم من اأن عائ�سة قد اأّلبت على الإمام حتى فر�ست عليه الحرب وبالرغم 
اأن الإمللام اكتفى  اإل  اأنها ومن خرج معها خ�سروا الحرب وانهزموا وتلبدوا،  من 
ب قادة  اأن ل يتعقهَّ واأمر  المدينة  اإلى  باإرجاعها مجلهَّلة  اأمر بعد ذلك  بعتابها ثم 
اأو  ينفيهم  اأو  ي�سجنهم  اأو  ليعدمهم  عليهم  القب�ص  يلقى  ول  المعادي  الجي�ص 

يحاكمهم!

اإنلللنلللا للللم نللعللهللد تللعللامللًا 
ملللللن هلللللللذا اللللقلللبللليلللل فللي 
نعهده  لم  بل  الب�سر،  تاريخ 
حتى فللي هللذا اللليللوم وفللي الللدول 
الللتللي تللرفللع �للسللعللارات الللحللريللة وحقوق 
معاركهم  في  ينت�سروا  اإن  ما  فاإنهم  الإن�سان، 
الللمللعللاديللة حتى  الللجللهللة  روؤو�للللص  علللللى  الللبللاطلللللة ويقب�سوا 
اأو  ة ب�سفتهم مجرمي حرب  اإلى محاكم خا�سّ اأو يحيلوهم  ي�سجنوهم 

خونة ومتاآمرين وقد يعدمونهم.
نعم، هذه هي الحرية التي نقول عنها لو اأن الغدير قد حكم الأّمة طيلة الثاثين 
�سنة من عمر الإمام علّي بعد الر�سول، لنعمنا بظّلها اإلى الآن، ولما �سهدنا 
كلهَّ هذه الويات والمحن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا واإلى اأن يظهر منقذ 

. الب�سرية الإمام المنتظر

الم�سادر

باإق�شاء  العالم  خ�شر  )م��اذا  بعنوان   ال�شیرازى المرجع  ل�شماحة  محا�شرة  من   *
الغدیر؟(.

اأمالي المفید/المجل�ض الثالث/�ض24/ح8.  )1(
تف�شیر فرات/من �شورة الن�شاء/�ض111/ح113.  )2(

في واحدة من تلك الحجر الثالث كان مروان بن الحكم  )3( جواهرالكالم/ ج 21/ �ض331 
جریحًا و معه �شباب قری�ض جرحی، واأما الثانیة فكان فیها عبداهلل بن الزبیر و معه اآل الزبیر 

جرحی، واأما الثالثة فكان فیها رئی�ض اأهل الب�شرة یدور مع عائ�شة اأین ما دارت.

رحمة الإمام بمجرمي حرب الجمل*
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عامل احلرية والنفتاح، واإن ممار�سات ال�سطهاد والكبت  هو  اليوم  عامل  اإن   •
من قبل احلّكام جتاه �سعوبهم ل طائل لهم منها �سوى الف�سيحة والندم.

م�سى من احلّكام اأمثالهم لأعادوا  من  تاريخ  يف  يتاأّملون  اليوم  احلّكام  اأن  • لو 
تاريخهم  حللرق  على  اأقللدمللوا  وملللا  �سعوبهم،  مللع  واأفعالهم  ت�سّرفاتهم  يف  النظر 
 ْهَّا َظلَُموا مَل اأَْهلَْكَنا اْلُقُروَن ِمن َقْبِلُكْم  باأيديهم. قال اهلل تبارك وتعاىل: َوَلَقْد 

.ُقْل �ِسرُيوا يِف الأْر�ِص َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْجِرِمنَي :وقال تعاىل
الأخللاق  اأن يجعلوا  اهلل، وعليهم  ر�سول  ب�سرية  يقتدوا  اأن  احلّكام  على   •
تكون  وكللي  الللنللا�للص،  عنهم  ير�سى  كللي  و�سيا�ستهم،  حكمهم  اأ�للسللا�للص  الإ�للسللاملليللة 

حكومتهم حكومة عادلة توجب نيل الر�سا من اهلل �سبحانه وتعاىل.
تبني اأ�سا�سها على ال�ستبداد وه�سم حقوق النا�ص امل�سروعة  التي  احلكومة  • اإن 

هي حكومة زائلة وفانية ل حمالة.
تعاملها مع النا�ص الأبرياء والعزل  وال�ساح يف  بالقمع  ا�ستعانة احلكومات  • اإن 

ينبئ عن �سعف تلك احلكومات، و�ستكون العاقبة للم�ست�سعفني.
بدماء  اأيللديللهللم  يلّطخوا  واأن ل  الأبلللريلللاء،  ظلم  عللن  يللكللّفللوا  اأن  احلللّكللام  على   •
اإّل الغ�سب وال�سخط من  امل�ست�سعفني، لأنهم �سوف ل يجنون من هذه الأفعال 
اهلل تعاىل، فاهلل تعاىل قد خاطب الظاملني بخطاب �سديد، حيث قال عّز من قائل: 

.َْوَل ُتَخاِطْبِني يِف الهَِّذيَن َظلَُموا
وال�سعادة، وهذا ل يتاأتى اإّل  احلقيقة  عن  يبحث  اليوم  وجيل  اليوم  عامل  • اإن 
يف ظل احلرية مبا يف الكلمة من معنى، ويف اإطار العدل مبا للكلمة من �سمول، 
احلرية  نيل  يف  ال�سعوب  طموح  اأمللام  �سّداً  اإّل  لي�ست  للحّكام  الظاملة  واملمار�سات 

امل�سروعة التي تنتهي اإىل انت�سار املظلوم على الظامل. 
والأحمد  الأجلللدى  هي  ثانياً،  ال�سلمية  واملظاهرات  اأوًل  احلللوار  اأ�سلوب  اإن   •
عاقبة، يف ال�سعي اإىل الإ�ساح، ويف التاريخ البعيد، كما يف التاريخ القريب، مناذج 

كثرية توؤّيد ذلك.
حرية الراأي يف نظام الإ�سام، من الأ�س�ص القومية، فالإ�سام يرّبي النا�ص  • اإن 

اأحراراً.
لي�ص لها نظري، ول  املجالت،  خمتلف  يف  الإ�سام  مينحها  التي  احلرية  اإن   •
احلللرّيللات،  بع�سر  امل�سّمى  اليوم  هللذا  الللعللامل، حتى يف  تاريخ  منها يف  يقرب  �سيء 
للنا�ص  كللان مينح  اأبللي طالب يف حكومته  بللن  املوؤمنني علي  اأمللري  والإملللام 

احلرية يف املظاهرات �سد �سخ�سه بدون ا�ستمارة وقيود، وكان يلبي مطالبهم.
امل�سلمني، بل وحتى لغري امل�سلمني من �سائر  من  فرد  لكل  يعطي  الإ�سام  • اإّن 

الب�سر، كامل احلرّية يف جميع املجالت املعقولة، مادام ل ي�سر بحرّية غريه.
ل يوؤمنون به، فالإ�سام  الذين  حتى  كاّفة  الب�سر  لإ�سعاد  الإ�سام  جاء  • لقد 

يريد اخلري للجميع ويحّب للهم النجاة، وهذه من اأبعاد احلّرية يف الإ�سام.
اأنه رجل موؤمن، متفّقه يف الدين متاماً، يعرف  الإ�سامي  احلاكم  • موا�سفات 
�سوؤون الدنيا، ويتحّلى بالعدالة التامة، وكلما توّفرت فيه هذه ال�سروط، ر�سي به 
اأكرث النا�ص حاكماً، اأما اإذا فقد اأحد هذه ال�سروط عزل عن من�سبه فوراً، واإذا مل 
تر�ص الأمة ببقائه رئي�ساً حّق لهم تبديله اإىل غريه ممن جمع ال�سرائط املذكورة.

البحرين جراح ت�ستغيث
قال ر�سول اهلل: من �سمع مناديا ينادي يا للم�سلمني فلم يجبه فلي�ص مب�سلم

املرجع ال�شريازي:اإن علی امل�شلمني واأبناء مدر�شة اأهل البیت الوقوف اىل جانب املظلوم وحتمل امل�شوؤولیة الإن�شانیة امل�شروعة

حقوقهم  وامله�سومة  للم�ست�سعفني  التحّررية  احلركة  ظل  يف 
يف الدول العربية، وانتفا�سهم )موؤخرًا( للخال�ص من اأنظمة 
ال�ستبداد واجلور والف�ساد التي مل تتورع عن ا�ستخدام و�سائل 
املرجع  وجه  الو�سعية،  القوانني  واأدانتها  ــان  الأدي حّرمتها 
احل�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيــة  �سماحة  الديني 
م�سوؤولياتهم  حتمل  �ــســرورة  على  املوؤمنني   ال�سريازي
الدينية والأخالقية، �سيما يف ال�ستجابة قدر امل�ستطاع اىل 
الذي  املظلوم  و�سعبها  البحرين  يف  خ�سو�سا  املظلوم،  ن�سرة 
املعاملة،  يف  طائفي  متييز  و�سيا�سة  م�ستمرة  انتهاكات  يواجه 
م�ستذكرا �سماحته �سفات احلاكم يف الإ�سالم، وعاقبة الذين 
يحكمون النا�ص بالقمع وال�سطهاد والكبت والظلم وي�سادرون 
بع�ص  يلي  ما  يف  نذكر  حيث  وغريها...  امل�سروعة،  احلقوق 

:النقاط التي ركز عليها �سماحة املرجع ال�سريازي
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�سماحة املرجع يعطل در�سه اخلارج
يف  وخا�سة  واملوؤمنات  املوؤمنني  على  املظامل  من  املنطقة  يف  يجري  ملا  وا�ستنكاراً 
 البحرين اأعلن �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي
العلماء  مللن  على جمهرة  يومياً  بلله  يللقللوم  اللللذي  اخللللارج(  )بللحللث  در�للسلله  تعطيل 
والأ�ساتيذ يف احلوزة العلمية املباركة مبدينة قم املقد�سة، يف م�سجد الإمام زين 

.العابدين
ابن  العّامة  )مدر�سة  املقّد�سة  كللربللاء  مدينة  يف  العلمية  احللللوزة  اأعلنت  كما 
فهد احلّليu( وكذلك مدر�سة الر�سول الأعظم يف الكويت، اأعلنتا تعطيل 

الدرو�ص احلوزوية.

بيان مكتب �سماحة املرجع ال�سريازي
�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  �سماحة  الديني  املرجع  مكتب  اأ�للسللدر  جهته  من 
اأّكد فيه اإن ما يجري  احل�سيني ال�سريازي يف مدينة كرباء املقّد�سة، بياناً 
العقاء، وهي  عند  عليها  املتفق  لأب�سط احلقوق  �سارخ  انتهاك  هو  البحرين  يف 

انتهاك مرفو�ص ومدان يف كل الأديان والأعراف الإن�سانية.

بيان موؤ�س�سة الإمام ال�سريازي العاملية
من جانبها اأ�سدرت موؤ�س�سة الإمام ال�سريازي العاملية بياناً، اأ�سارت فيه اإىل الواجب 
وامل�ساركة لدفع الظامات  امل�سوؤولية  املوؤمنني بتحّملهم  املفرو�ص على  ال�سرعي 
ال�سلطات  وطالبت  املظلومني،  عللن  والللدفللاع  املمتلكات  وحفظ  الللدمللاء  و�سيانة 
والعنف. القوة  ا�ستخدام  وعللدم  ال�سعب  اأبناء  مطالب  اإىل  لا�ستماع  البحرينية 

للمزيد من الأخبار والتفا�سيل عن البحرين اجلريح راجع املوقع:
 www.s-alshirazi.com موؤ�س�سة الإمام ال�سريازي

تناق�ص ملف البحرين واليمن يف اجلامعات واملنظمات باأمريكا
بتوجيه من �سماحة املرجع ال�سريازي دام ظله، عقدت موؤ�س�سة الإمام ال�سريازي 
وليتي  يف  عديدة  فكرية  �سخ�سيات  مع  مكثفة  اجتماعات  بوا�سنطن   العاملية 
مرياند وفريجينيا والعا�سمة الأمريكية وا�سنطن، ملناق�سة تفا�سيل الأحداث 
الأخللللرية بللالللدول الللعللربلليللة واحللللللول املللمللكللنللة. جلللاءت هلللذه الجللتللمللاعللات عقب 
التغيري  مللن  ال�سعوب  وماتطالبه  الللعللامل  دول  خمتلف  يف  الأخلللرية  الللتللطللّورات 

والإ�ساح.
الأمريكية(  نوفا  جامعة  يف  الإعلللام  ق�سم  وطللّاب  )اأ�للسللاتللذة  مع  اجتماع  ففي 
قبل  وليبيا  واليمن  البحرين  ملف  املوؤ�س�سة  مللنللدوب  ناق�ص  مريلند،  بللوليللة 
الأدنللى من  ال�سعوب بحّقها باحلّد  التي طالبت فيها  ال�سعبية  املظاهرات  وبعد 
العي�ص بكرامة، وما ح�سل من جتللاوزات وجنايات يف حق املتظاهرين امل�ساملني 
واأّدى اإىل قتل الع�سرات من خرية ال�سباب وجرح املئات من الأطفال والن�ساء. 
وطلب الوقوف اإىل جانب �سعوب املنطقة التي لزالت حمرومة من نعم احلرية 
قبل  من  حّقهم  يف  ترتكب  التي  اجلللرائللم  ف�سح  على  والعمل  والدميقراطية، 
احلكومات اأو من قبل التوجهات ال�سيا�سية يف اجلانب الأمريكي الذي قد ي�ساند 

احلكومات امل�ستبّدة اأو يتباطء يف بيان احلقائق.
وا�سنطن(،  يف  العاملية  الاعنف  منظمة  )مكتب  مع  املوؤ�س�سة  وفد  اجتماع  ويف 
ح�سره رئي�ص املنظمة الدكتور مبارك عو�ص وال�سيد مايكل بري نائب الرئي�ص 
ي احلقائق وزيارة  واآخرون، مت مناق�سة ت�سكيل جلنة اأمريكية معرتف بها لتق�سّ
خمتلف  يف  التعذيب  ومنع  الع�سوائية  العتقالت  لإيللقللاف  وال�سعي  ال�سجون 

البلدان، بالأخ�ص بالبحرين.
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ال�سديقة الكبرى
...فاطمة الزهراء

اإن علماء �سيعتنا يح�سرون فيخلع عليهم من الكرامات 
على قدر علومهم وجدهم في اإنقاذ عباد اهلل حتى ان 
األللف حلة من نور وان  األللف  الواحد منهم يخلع عليه 
�سلك من تلك الحلل لأف�سل مما طلعت عليه ال�سم�ص 

وهل يف�سل ما ي�سوبه التنقي�ص والكدر....

ال�سيد  الفقيه  لرحيل  الثالثة  الللذكللرى  علينا  تحل 
ورع  لعالم  درجللاتلله،  اهلل  اأعلى  ال�سيرازي  ر�سا  محمد 
والمذهب،  الدين  خدمة  في  عمره  �سني  اأفنى  زاهللد 
كللاآبللائلله، غير مكترث  ربلله  الللى  �للسللابللرا محت�سبا  رحللل 
بعظمة البلية اأو هول رزية، مخلفا من بعده مريدين 
ينهلون من علمه، وي�ستنيرون بتقواه، كاأنه بجوارهم 

وهم يخلدون ذكراه.

الفقيه ال�سيرازي... رحلة علم واإباء

قم املقد�شة

مكتب املرجع ال�شريازي / �شوریا
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المقد�سة • قم 
فقد اأقيمت بمدينة قم المقد�سة مرا�سم الذكرى ال�سنوية الثالثة لرحيل اآية اهلل 
اأقيم من  تاأبيني  ال�سيرازيu، وذلك في مجل�ص  ال�سيد محمد ر�سا الح�سيني 
قبل مكتب المرجع ال�سيرازي في م�سجد الإمام زين العابدينg، ح�سر هذه 
وزّوار  و�سيوف  العلمية،  الحوزة  وف�ساء  والعلماء،  الأعللام  المراجع  المرا�سم 
من العراق والخليج، وجمع غفير من اأهل العلم وال�سخ�سيات الدينية والثقافية 

ومحّبي اأهل البيت الأطهارb من مختلف المدن والمحافظات الإيرانية.

المقد�سة • كربالء 
في  اأقلليللم  ال�سنوي،  التاأبيني  مهرجانها   الأعظم الللر�للسللول  موؤ�س�سة  اأقللامللت 
المهرجان  �سهد  والعبا�سي، وقد  الح�سيني  المطهرين  الحرمين  منطقة مابين 
الدينية  والموؤ�س�سات  الللعللظللام  الللديللن  مللراجللع  مكاتب  قبل  مللن  كللبلليللراً  حلل�للسللوراً 
وال�سيا�سية  والجتماعية  الدينية  ال�سخ�سيات  قبل  ومن  والخيرية  والإن�سانية 
والع�سائرية وكذا �سهد تغطيًة اإعامية من عدد من القنوات الف�سائية والأر�سية 

والإذاعات المحلية والمواقع الإلكترونية.

تاأبيني ح�سره عدد من  اأقيم مجل�ص  الرحمة  المفيد عليه  ال�سيخ  وفي مدر�سة 
العلماء ورجال الدين وخطباء المنبر الح�سيني ال�سريف وطلبة العلوم الدينية 

وجمع من الموؤمنين.

للفقيد،  تاأبينياً  حفًا  المقد�سة  كرباء  في  الطاهرة  العترة  ح�سينية  واأقللامللت 
ال�سيرازيu حيث ذكرت عن  الفقيد  الأخللاق في فكر و�سيرة  ا�ستذكر خاله 

.uاأ�سول ن�سبه العائلي وجوانب م�سرقة من حياته و�سخ�سيته
واأُعلن في نهاية الحفل عن م�سابقة ثقافية لأحد كتب الفقيد بعنوان: )لنتناف�ص 

في اإحياء ال�سعائر الح�سينية(.

الدين  درو�لللص  ن�ستلهم  اللل�للسلليللرازي  المقد�ص  الفقيه  �سيرة  »مللن  عللنللوان  وتللحللت   
والحياة« وبح�سور عدد من علماء وف�ساء واأ�ساتذة الحوزة العلمية وطلبة العلم 
اأقامت مدر�سة العامة احمد بن فهد الحلي ندوتها  في كرباء المقد�سة 

الفكرية بهذه المنا�سبة.

• النجف الأ�سرف
التاأبين الذي عقد في ح�سينية الكرد في حي مي�سان افتتح بتاوة اآي من الذكر 
الحكيم تلتها كلمة تاأبينية لف�سيلة ال�سيخ �ساح الحلفي تحدث فيها عن معالم 
من حياة و�سيرة الفقيد واأ�سرته الكريمة، فيما األقى ال�سيد عبداللطيف العميدي 
اإ�ساح  فللي  ودورهلللم  العلماء  مكانة  حللول  خالها  مللن  تحدث  بالمنا�سبة  كلمة 
وقيادة الأمة، كما األقى حجة ال�سام ال�سيخ جال معا�ص كلمة بالمنا�سبة تناول 
عدة  بللاإلللقللاء  الحفل  وتميز   ،uالفقيد وعلم  واأخلللاق  �سيرة  مللن  جللوانللب  فيها 

ق�سائد �سعرية بالمنا�سبة مّجدت العلماء وجهادهم.

• الب�سرة
اأقام مكتب المرجع ال�سيرازي في الب�سرة، مجل�ساً تابينياً افتتح المجل�ص 
بتاوة معطرء لآياٍت بّينات من الذكر الحكيم بعدها ارتقى المنبر ف�سيلة  ال�سيد 
حيدر المو�سوي وتطّرق اإلى �سخ�سية �ساحب الذكرى من جوانب عديدة منها 
 العلمي والأخاقي والعقائدي، واأ�سار اإلى اأقوال �سماحة المرجع ال�سيرازي

في حّق �ساحب الذكرى.
الع�سائر  ووجللهللاء  و�سيا�سيين،  الللمللراجللع،  مكاتب  عللن  ممثلون  المجل�ص  ح�سر 

الغيارى، وم�سايخ ورجال الدين من الحوزة العلمية.

• �سوريا
في دم�سق اأقام مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازي مجل�ص الفاتحة، ح�سره 
الوجوه  ال�سيدة زينب ومللن  فللي  الللحللوزة  واأ�للسللاتللذة  اأعلللام  مللن  جمع غفير 

الجتماعية.
وتطرق من خال المجل�ص اإلى �سجايا �ساحب الذكرى المحتفين به، وما تركه 
الحوزة  اأغللنللوا  وتللامللذة  والجتماعية  والفكرية  العلمية  الأعللمللال  جائل  مللن 

العلمية في مختلف مجالتها.

• الكويت
 ،uال�سيرازي الإملللام  م�سجد  فللي  تاأبيني  مجل�ص  الكويت  دولللة  فللي  اأقلليللم  كما 
ح�سر هذه المرا�سم حّجه الإ�سام والم�سلمين ال�سيد اأحمد ال�سيرازي، والعلماء 

.bوال�سخ�سيات الدينية والثقافية ومحّبي اأهل البيت الأطهار

• الدنمارك
من جهتها اأقامت موؤ�س�سة الإمام ال�سادقg في العا�سمة الدنماركية كوبنهاغن 
حفًا تاأبيناً ح�سره اأ�سحاب الف�سيلة وجمع من الموؤمنين والموؤمنات، وتناول 
العالم  في  ال�سيرازي  لآل  الم�سرق  التاريخ  ا�ستعرا�ص  الحفل  خللال  الح�سور 
الللعللربللي والإ�للسللامللي، ودورهللللم فللي قلليللادة الأمللللة وبللنللاء الللمللوؤ�للسلل�للسللات والللحللوزات 
الفقيد  �سيرة  فلم عن  الحفل عر�ص  تخّلل  كما  والإن�سانية.  الخدمية  والمراكز 

المقّد�ص وجوانب من حياته الكريمة.
عبدالح�سن  ال�سيخ  ال�سام  لحجة  ح�سيني  مجل�ص  التاأبيني  الحفل  ختام  وكان 

الأ�سدي.

• اأ�سفهان
قبل  مللن  اأ�سفهان  فللي مدينة  كللربللاء  اأهللالللي  فللي ح�سينية  تاأبيني  اأقلليللم مجل�ص 
العلوم  وطّاب  والف�ساء  العلماء،  ح�سره  للح�سينية،  التابعة  الدينية  الهيئات 
البيت  لأهللل  والموالين  المحّبين  من  وجمع  المختلفة،  وال�سخ�سيات  الدينية، 

.bالأطهار

• ال�سويد
بهذه  تاأبينياً  حللفللًا  ال�سويدية  فك�سو  مدينة  فللي   الأمين ح�سينية  اأقللامللت 
المنا�سبة الأليمة، ح�سره جمع من الموؤمنين. واألقى الحاج اأبو فاطمة ق�سيدة 
بحق ال�سيد الفقيد، كان عنوانها: ا�ستياق ال�سماء. كما األقى ف�سيلة ال�سيخ حازم 

الغراوي محا�سرة بهذه المنا�سبة الأليمة.

• لندن
اأقامت رابطة علماء الدين في بريطانيا وح�سينية الر�سول الأعظم في لندن 
حفًا تاأبينياً بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية لرحيل العلمين ال�سهيد اآية اهلل ال�سيد 
ح�سره  �سّرهما،  قّد�ص  ال�سيرازي  ر�سا  محمد  ال�سيد  اهلل  واآيللة  ال�سيرازي  ح�سن 
اأبناء الجالية العراقية. اُقيم الحفل في قاعة ح�سينية الر�سول  جمع غفير من 

.الأعظم
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بمنا�سبة الأيام الفاطمية وذكرى ا�ست�سهاد وديعة النبي الأعظم �سيدتنا 
ال�سّديقة الطاهرة فاطمة الزهراءh، قام مكتب المرجع الديني �سماحة 
محافظة  فللي   ال�سيرازي الح�سيني  �للسللادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيلللة 
م�سهد المقّد�سة، �سلوات اهلل على م�سّرفها، بن�ساطات وفعاليات عديدة في 

المحافظة، كان منها: 
وطاب  بف�ساء  ة  خا�سّ المكتب،  في  الفاطمي  العزاء  مجال�ص  اإقامة   •

الحوزة العلمية.
المحافظة. قرى  اإلى  المبّلغين  • اإر�سال 

الكتب والن�سرات والأقرا�ص المدمجة والافتات ونحو ذلك، التي  • توزيع 
الزهراء  مولتنا  و�سيرة  المقّد�سة  الفاطمية  الق�سية  حول  موا�سيع  حوت 

.hالمر�سية
الزهراء  ال�سيدة  ا�ست�سهاد  ذكللرى  يللوم  ظهر  في  العزاء  مجل�ص  اإقامة   •
لمكتب  التابعة   bالأئمة محّبو  ح�سينية  فللي  عليها  اهلل  �سلوات  البتول 

م�سهد.
 ، hاإطللاق م�سيرة عزاء في ظهر يوم ذكرى ا�ست�سهاد ال�سيدة الزهراء ••

حيث انطلقت الم�سيرة من المكتب �سوب المرقد الر�سوي الطاهر.
طول  على  للمكتب  الجتماعية  والن�ساطات  الثقافية  الفعاليات  باقي  اأمللا 

ال�سنة، فهي كالتالي:
مجل�ص العزاء الح�سيني في كل ليلة جمعة في المكتب. • اإقامة 

بللذكللرى  للة  الللخللا�للسّ المنا�سبات  فللي  والأحلللللزان  الأفلللللراح  مجال�ص  اإقللامللة   •
.bفي ح�سينية محّبو الأئمة bالمواليد وال�ست�سهاد لأهل البيت الأطهار
�سابه  ومللا  والللافللتللات  المدمجة  والأقللرا�للص  والن�سرات  الكتب  تللوزيللع   •
ة  من الأمور الإعامية، في معظم المنا�سبات بالأخ�ّص المنا�سبات الخا�سّ

.bبالأئمة الهداة الأطهار
)2500( من الأيتام والم�ساكين واإعانتهم على طول ال�سنة، وذلك  • تكّفل 

عبر موؤ�س�سة ال�سيدة �سكينة الخيرية التابعة للمكتب.
الم�ساجد في مدينة م�سهد  اإلللى معظم  ال�سرب  مللاء  بللرادات  اإهللداء   •

المقّد�سة.
والم�ساكين. الأيتام  بيوت  من  العديد  اإعمار  واإعادة  • بناء 

والمحرومة  المتعّففة  للعوائل  الطبّية  المالية  الأزملللات  حللّل   •
وللعوائل التي يتكّفلها المكتب في معي�ستها.

المدينة المقّد�سة. م�ساجد  من  العديد  اإعمار  واإعادة  • بناء 
 10 من  اأكثر  لإ�سكان  اأماكن  واإعداد  • تهيئة 

في  الدينية  العلوم  طللّاب  اآلف طالب من 
ب�سكل  العلمية   gالر�سا الإملللام  مدر�سة 

مجاني وعلى طول ال�سنة.

من ن�ساطات وفعاليات
مكتب المرجع ال�سيرازي بم�سهد المقّد�سة

bح�سينية محبو الأئمة



ا َفَتَح َعلَى َنِبيِِّه َفَدَك  َ َلمهَّ نهَّ اهللهَّ عْن اأَِبي اْلَح�َسِن ُمو�َسى )الإمام الكاظم( g ِفي َحِديٍث َقاَل: اإِ
ُه( َفلَْم  ُ َعلَى َنِبيِِّه )َواآِت َذا اْلُقْربى َحقهَّ و َما َوالَها َلْم ُيوَجْف َعلَْيِه ِبَخْيٍل َول ِرَكاٍب، َفاأَْنَزَل اهللهَّ
اإَِلْيِه   ُ  َمْن ُهْم، َفَراَجَع ِفي َذِلَك َجْبَرِئيَل، َوَراَجَع َجْبَرِئيُل َربهَُّه، َفاأَْوَحى اهللهَّ ِ َيْدِر َر�ُسوُل اهللهَّ
َر َوَحدٌّ ِمْنَها  اأَِن اْدَفْع َفَدَك اإَِلى َفاِطَمَة، اإَِلى اأَْن َقاَل: َحدٌّ ِمْنَها َجَبُل اأُُحٍد َوَحدٌّ ِمْنَها َعِري�ُص ِم�سْ
ا َلْم ُيوِجْف  �ِسيُف اْلَبْحِر َوَحدٌّ ِمْنَها ُدوَمُة اْلَجْنَدِل. ِقيَل َلُه: ُكلُّ َهَذا؟ َقاَل: َنَعْم، اإِنهَّ َهَذا ُكلهَُّه ِممهَّ

 ِبَخْيٍل َول ِرَكاٍب. ِ اأَْهُلُه َعلَى َر�ُسوِل اهللهَّ
                                                                          و�شائل ال�شیعة: ج9/باب 1 اأن الأنفال كل ما ی�شطفیه من الغنیمة.../�ض525/ ح12629.

، hال�سيدة فاطمة الزهراء ، bواأّم الأئمة الأطهار ،بمنا�سبة الأيام الفاطمية وذكرى ا�ست�سهاد ال�سّديقة الكبرى، وب�سعة النبي المختار
اأقيمت الماأتم ومجال�ص االحزن وم�سيرات العزاء واللطم كان منها:
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 بيت المرجع ال�سيرازي •
ح�سرها العلماء وف�ساء الحوزة العلمية، وجمع من الموؤمنين. وذكر الخطباء 
الزهراء  مولتنا  �سيرة  من  مقتطفات  المجال�ص  هذه  في  المنبر  ارتقوا  الذين 
المر�سية، وف�سلها ومقامهاc. وذكروا اأي�ساً جوانب من الجرائم التي اقترفها 
ابنته  حللّق  و�سرقتهم  بغ�سبهم  وذلللك   اهلل ر�سول  بحق  والكفرة  المنافقون 

الزهراءh واعتدائهم الجبان على بيتها ال�سريف.
بيت املرجع ال�سريازى

�للسللارك مدير  دام ظله  اللل�للسلليللرازي  الللمللرجللع  �سماحة  توجيهات  مللن  انللطللاقللاً  ••
واأع�ساء مكتب المرجع ال�سيرازي بمحافظة �سيراز في مرا�سم العزاء الفاطمي، 
ا�ست�سهاد  ذكللرى  يوم  في ظهر  والم�سيرات  اللطم  عللزاء  مواكب  بتنظيم  وذلللك: 
وال�سراب  الطعام  لتوزيع  محطات  واإقامة  عليها،  اهلل  �سلوات  الزهراء  ال�سيدة 

على المعّزين. 
اع�ساء مكتب املرجع ال�سريازي يف �سرياز

لياٍل  ثللاث  فللي  ال�سنوي  مجل�سها  با�ستراليا  اأدليلللد  مدينة  فللي   الأعظم الر�سول  ح�سينية  اأقللامللت  ••
بم�ساركة الخطباء والرواديد الح�سينين.

ا�سرتاليا

بمدينة  الللنلل�للسللويللة(  العلمية   hالزهراء اللل�للسلليللدة  )حللللوزة  فللي  نلللدوة  اأقلليللمللت  ••
ح�سين  ال�سيد  والم�سلمين  الإ�للسللام  حّجة  الللنللدوة  �سيف  وكللان  المقّد�سة،  قللم 
اإدارة  ذاتها،  الحوزة  وطالبات  واأ�ساتذة  اإدارة  اإلللى  اإ�سافة  وح�سرها  ال�سيرازي، 
العلميتين   hالبتول فاطمة  حلللوزة  و   )رقّية ال�سيدة  )حلللوزة  وطللالللبللات 
الفاطمية  الق�سية  علللللى  الللنللدوة  وركللللزت  طللهللران.  العا�سمة  مللن  الن�سويتين 
المقّد�سة، وال�سبهات المثارة �سد ظامات مولتنا الزهراء المر�سيةh . بعدها 
اأهمية  بعر�ص م�سرحية حول    hالزهراء ال�سيدة  التمثيل لحوزة  قامت فرقة 

. hواآثار اإحياء الق�سية الفاطمية المقّد�سة، وبيان مظلومية ال�سيدة الزهراء
hحوزة ال�سيدة الزهراء



ا َفَتَح َعلَى َنِبيِِّه َفَدَك  َ َلمهَّ نهَّ اهللهَّ عْن اأَِبي اْلَح�َسِن ُمو�َسى )الإمام الكاظم( g ِفي َحِديٍث َقاَل: اإِ
ُه( َفلَْم  ُ َعلَى َنِبيِِّه )َواآِت َذا اْلُقْربى َحقهَّ و َما َوالَها َلْم ُيوَجْف َعلَْيِه ِبَخْيٍل َول ِرَكاٍب، َفاأَْنَزَل اهللهَّ
اإَِلْيِه   ُ  َمْن ُهْم، َفَراَجَع ِفي َذِلَك َجْبَرِئيَل، َوَراَجَع َجْبَرِئيُل َربهَُّه، َفاأَْوَحى اهللهَّ ِ َيْدِر َر�ُسوُل اهللهَّ
َر َوَحدٌّ ِمْنَها  اأَِن اْدَفْع َفَدَك اإَِلى َفاِطَمَة، اإَِلى اأَْن َقاَل: َحدٌّ ِمْنَها َجَبُل اأُُحٍد َوَحدٌّ ِمْنَها َعِري�ُص ِم�سْ
ا َلْم ُيوِجْف  �ِسيُف اْلَبْحِر َوَحدٌّ ِمْنَها ُدوَمُة اْلَجْنَدِل. ِقيَل َلُه: ُكلُّ َهَذا؟ َقاَل: َنَعْم، اإِنهَّ َهَذا ُكلهَُّه ِممهَّ

 ِبَخْيٍل َول ِرَكاٍب. ِ اأَْهُلُه َعلَى َر�ُسوِل اهللهَّ
                                                                          و�شائل ال�شیعة: ج9/باب 1 اأن الأنفال كل ما ی�شطفیه من الغنیمة.../�ض525/ ح12629.
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••فللللي �لللسللليلللاق مللتلل�للسللل اأقللللامللللت 
 الأكرم اللللر�لللسلللول  مللوؤ�للسلل�للسللة 
الثقافية مجل�ص عزاء في مقّرها 
الللمللقللد�للسللة، وح�سر  بللمللديللنللة قلللم 
من  الأفللا�للسللل  اللل�للسللادة  المجل�ص 
وال�سخ�سيات  �للسللمللاحللتلله،  مللكللتللب 
والجتماعية  والثقافية  الدينية 

والإعامية، وجمع من الموؤمنين، و�سيوف من الخليج ومن مدينة اآبادان.

موؤ�س�سة الر�سول الأكرم

 احييت هيئة علي الكبر ••
اقامته  اللللذي  ال�سنوي  مجل�سها 
بداأ  الزهراء  فاطمة  ح�سينية  في 
المجل�ص بمحا�سرة دينية القاها 
فلل�للسلليلللللة اللل�للسلليللخ وائللللل الللبللديللري 
الللللذي تللطللرق فلليللهللا علللللى اأهللملليللة 
والخاقية  العقائدية  الجوانب 

والمعنوية في حياة ال�سيدة الزهراء والتي قاومت من خالها ع�سيان 
اهل الكفر وال�سالة.

كرباء املقد�سة

••فللللي �لللسلللفلللوى، اأقلللللاملللللت هلليللئللة 
في   العبا�ص الللفلل�للسللل  اأبللللي 
الللحلل�للسلليللنلليللة الللمللهللديللة بلل�للسللفللوى 
مللجللللل�للص علللللللزاء لللللمللللدة 3 للليللالللي 
بللملل�للسللاركللة جللمللع ملللن الأفلللا�لللسلللل 
والرواديد. ح�سر المجل�ص جمع 
والموؤمنات  الموؤمنين  من  غفير 
اأبللي  هيئة  بلله  تللقللوم  نلل�للسللاط  اأول  المجل�ص  هلللذا  ويعتبر  الللبللرنللامللج.  طيلة  فللي 
المرجع  �سماحة  وتللوجلليللهللات  بت�سجيع  تاأ�س�ست  الللتللي   العبا�ص الف�سل 
من  اأدراك  )ومللا  كتاب  توزيع  تم  المجل�ص  نهاية  وفللي  هللذا،   .ال�سيرازي

.فاطمة؟( ل�سماحة المرجع ال�سيرازي

ال�سفوى

اأقام مكتب المرجع ال�سيرازي  ••
المقد�سة  كللربللاء  فللي  ظللللله  دام 
المنبر  واعللتلللللى  اللللعلللزاء،  مجل�ص 
حلللّجلللة الإ�لللللسلللللام اللل�للسلليللخ نللا�للسللر 
الللحللائللري، وا�للسللتللمللد حللديللث من 
للللللا اأَْعلللَطلللْيلللَنلللاَك  قللوللله تللعللالللى: )اإِنهَّ
نهَّ  اإِ َواْنللَحللْر،  للَك  ِلللَربِّ َف�َسلِّ  اْلَكْوَثَر، 

�َساِنَئَك ُهَو الأْبَتُر(. 

كرباء املقد�سة

اأقللام �سباب اأهالي  الللى ذلللك  ••
كلللللربلللللاء فلللللي قلللللم الللمللقللد�للسللة 
�سيدتنا  لنع�ص  رمللزّيللاً  ت�سييعاً 
الزهراء البتولh ، �سارك فيه 
من  الف�ساء  ال�سادة  من  عدد 
مكتب المرجع الديني �سماحة 
�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية 

الح�سيني ال�سيرازي، وجمع كثير من الموؤمنين والموؤمنات.

قم املقد�سة

الللمللوؤمللنللون في  اأحلليللى  فيما  ••
هذه  ال�سويدية  فك�سو  مدينة 
اللللللذكلللللرى الأللللليللللمللللة بلللاإقلللاملللة 
في  الفاطمي  الللعللزاء  مجال�ص 
»ح�سينية الأمين« بح�سور 
الأمللارة  فا�سل  ال�سيخ  ف�سيلة 
الح�سيني  المنبر  ارتقى  الللذي 
عليها،  اهلل  �سلوات  المر�سية  فاطمة  �سيدتنا  مظلومية  اإلللى  وتطّرق  ال�سريف 
الموؤمنين  الأخللوة  بع�ص  �سارك  كما  مظلوميتها.  تجاه  الموؤمنين  وم�سوؤولية 

باإلقاء كلمات بالمنا�سبة.

ال�سويد

اأقامت ح�سينية  من جانبها  ••
اللللللزهلللللراء فللللي ملللديلللنلللة فللايللللله 
الللعللزاء  مجال�ص  الللدنللمللاركلليللة، 
ارتقى  الفاطمية،  الليالي  في 
الللمللنللبللر الللحلل�للسلليللنللي فلللي هللذه 
الح�سيني  الخطيب  المجال�ص 
حللللللّجللللللة الإ�لللللللللسلللللللللام الللل�لللسللليلللخ 

عبدالأمير الخفاجي تطّرق فيها اإلى: اأهمية التوّكل على اهلل، واأهمية التم�ّسك 
فاطمة  �سيدتنا  ومظلومية   ،hالزهراء بال�سيدة  والتم�ّسك    bالبيت باأهل 

ال�سديقة ال�سهيدةh، وم�سوؤولية الموؤمنين تجاه مظلوميتها.

الدمنارك

اأقلللللللللللللللللام ملللللكلللللتلللللب اللللللملللللرجلللللع   
الب�سرة  فللي   ال�سيرازي
جمع  ح�سره  الللعللزاء،  مجل�ص 
العلمية،  الللحللوزة  ف�ساء  مللن 
والللل�لللسلللخللل�لللسللليلللات، وجللللمللللع مللن 
اللللملللوؤملللنللليلللن. واأللللللقلللللى حللَجللة 
ال�سيد  والم�سلمين  الإ�لللسلللام 

.hباقر الفالي كلمة بمنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد ال�سيدة الزهراء البتول

ب�سرة
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اللللحلللريلللة كلللملللا نللتللفللق، 
هلللللي اللللل�للللسللللرط اللللللذي 
التوازن،  يحّقق حالت 
والترا�سي،  والللقللبللول، 
والللتللكللافللل، بلليللن عموم 
�سرائح المجتمع، وهي 
العاقة  ت�سبط  التي 
ال�سيا�سي  القائد  بين 

و�سعبه، وكلما كان هذا القائد ذا حكمة وروّية، في معالجة الأمور واإدارة �سوؤون 
ال�سعب، كلما كان ناجحاً في وظيفته القيادية.

اأو التجاوز عليه، فاإن الإرباك لبد  اأما في حالة فقدان �سرط الحرية، واإهماله 
يتحّول  �للسللوف  الللوقللت  ملللرور  ومللع  و�سعبه،  القائد  بين  العاقة  اإللللى  يت�سّلل  اأن 
على  ومنافعه،  ونللوازعلله  ل�سخ�سه،  الللذاتللي  والت�سخيم  القمع  كّفة  اإلللى  القائد، 
به،  اأن يطيح  يحاول  نللّداً  القائد، ويجعل منه  �سيبتعد عن  الللذي  ال�سعب  ح�ساب 
ويتحّين الفر�ص للقيام بذلك، كما حدث في هذه الأيام في دول عّدة، منها تون�ص 
الحرية،  �سرط  يهملون  الذين  الحكام  جميع  �ستطول  والقائمة  وليبيا،  وم�سر 

ويتجاوزون على حريات ال�سعب.
وكان لنا في �سخ�سية الإمام علّيg، كقائد �سيا�سي، مثاًل فّذاً للتعامل الحكيم 
وكانت  ال�سعب،  ل�سالح  وحقوقه  نف�سه  على  يميل   gفكان كافة،  الحريات  مع 

.gجميع الحريات الم�سروعة مكفولة تماماً، في عهده
�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  الديني،  المرجع  �سماحة  يقول  ال�سدد،  هذا  في 
واقللع  مللن  بل»ال�سيا�سة  المو�سوم  الثمين  كتابه  فللي   ،ال�سيرازي الح�سيني 

الإ�سام«:
كانت   gالموؤمنين اأمير  الإمللام  المجال  لها  ف�سح  التي  الإ�سامية  )الحرية 
الإ�للسللام،  �سدر  في  للنا�ص   اهلل ر�سول  منحها  التي  بالحريات  �سيء  اأ�سبه 
بجنب   النبي وفللاة  حتى  وحواليها  المنورة  المدينة  في  يعي�ص  كللان  فكما 
دورهم  في  مختلطين  والمنافقون،  والن�سارى  واليهود  الم�سركون  الم�سلمين، 
العظيم.  الإ�سام  المتبادلة في ظّل  واأ�سواقهم، يتعاملون ويمار�سون حّرياتهم 
كل  بل  والم�سركون،  والمجو�ص،  والن�سارى،  واليهود،  الم�سلمون،  كان  كذلك 
الب�سر يعي�سون في ظّل الإ�سام عي�سة محترمة هانئة، في عّزة ورفاه في ع�سر 

.)gالموؤمنين اأمير 
وهكذا حتى غير الم�سلمين، ُتحترم حرياتهم، من لدن القائد ال�سيا�سي، فيوؤدي 
ذلك اإلى حالة ا�ستقرار كبيرة، ي�سنعها القائد الحكيم العادل، من خال تعامله 
من  بللدًل  لحرياتهم،  الحامي  فهو  ال�سعب،  وجماعات  اأفلللراد  عموم  مللع  ال�سليم 
العربية  الللدول  من  العديد  في  اليوم  يحدث  كما  عليها،  المتجاوز  هو  يكون  اأن 
والإ�سامية، حيث ت�سطرب العاقات بين ال�سعوب وقادتهم، ب�سبب فقدان هوؤلء 
والأفللراد  ال�سعوب  بحرية  والإيمان  الآفللاق،  وبعد  ال�سدر  و�سعة  للحكمة  القادة، 
معاً، بغ�ص النظر عن ال�سكل اأو اللون اأو الجن�ص اأو النتماء العرقي اأو القبلي وما 
�سابه، اإذ يقول �سماحة المرجع ال�سيرازي، بهذا الخ�سو�ص، في كتابه نف�سه 

:g عن الإمام علّي
في  لك  اأخ  اإّمللا  �سنفان  النا�ص  اأي  »فاإنهم  المجال:  هللذا  في   gعنه اأثللر  )وقللد 
التي  الخالدة  العظيمة  الفّذة  الكلمة  هللذه  الخلق«.  في  لك  نظير  واإّمللا  الدين، 
هذا  مللن  الللنللا�للص  اإللليلله  ينظر  لكي  ب�سر،  هللو  بما  الب�سر  الللمللجللال لحللتللرام  تف�سح 

المنظار فتجمعهم جميعاً كلمة العدل وحق الإن�سانية(.

ي�سيف  وكللمللا  ولللذلللك 
�للللسللللمللللاحللللة الللللمللللرجللللع 
  ي ز ا ل�سير ا

قائًا:
هللو   علّي )كللللللان 
هلللذه  طلللبلللق  مللللن  اأول 
الأقلللللللوال علللللى حلليللاتلله 
الللللعللللمللللللللليللللة واأ�لللللسللللل�لللللص 
 حكومة اإ�سامية عادلة حرة، النا�ص فيها اأحرار، على وتيرة دولة ر�سول اهلل

تماماً(.
في  مكانته  ي�ستحق  تجعله  مهمة،  ب�سفات  يتحّلى  اأن  لبللد  ال�سيا�سي  القائد  اإن 
في  المت�سرعة  الللقللرارات  عن  يبتعد  اأن  ال�سفات،  هللذه  اأهللم  ومللن  ال�سعب،  قيادة 
اإ�سلوباً  عليها،  والتجاوز  الحريات،  تحديد  من  يجعل  ل  واأن  الأملللور،  معالجة 
لحماية الحكم، اأو كر�سي العر�ص، اإنما ينبغي اأن يدعم العاقات ال�سليمة، ويبني 
واأن  ال�سعب،  واأهلللداف  القائد،  اأهلللداف  بين  تجمع  التي  الحقيقية،  الم�ستركات 
من  نوع  يح�سل  ل  لكي  والتوجهات،  الم�سارات،  في  التقاطع  عدم  على  يحر�ص 
العداء الذي قد ي�سل اإلى حد الحتراب بين الطرفين الحاكم والمحكوم، ومع 
ذلك لينبغي للقائد اأن يتعامل بمنطق القوة مع من يتقاطع معه، كما هو الحال 

مع القذافي الذي اأباح وا�ستباح دماء �سعبه.
لقد كان لاإمام عليg، مواقفه الخالدة في التاأريخ حتى مع اأعدائه، اإذ يقول 

�سماحة المرجع ال�سيرازي بهذا ال�سدد:
ال�سيوف  و�للسللهللروا   .gاأبللي طالب بللن  علي  الموؤمنين  اأملليللر  حللاربللوا  )الللخللوارج 
اأ�سحاب  مللن  والموؤمنات  الموؤمنين  مللن  الأللللوف  وقتلوا  اأ�سحابه.  وعلى  عليه 
ذلك  ومع  عظيمة.  حرباً   gعلّي على  واأقاموا  و�سيعته.  عليه  اهلل  �سلوات  علّي 
»اأنه لم يقطع عطاء الخوارج من بيت   :gالتاريخ لأمير الموؤمنين كله حفظ 

المال«. فاأّية حرية هذه وفي اأي بعد؟(.
اأو الخارجين على حكمهم،  ُترى هل يتعامل قادة اليوم مع المنتف�سين عليهم، 
بمثل الأ�سلوب الذي تعامل به قائد الدولة الإ�سامية اآنذاك، الإمام علّيg مع 

الخارجين عليه؟
فاأّية درو�ص هذه التي ينبغي على قادة اليوم اأن يتخذوا منها مناهج ل�سلطاتهم 

وقيادتهم ل�سعوبهم!!
لأنلله  لي�ص  �للسللده،  يكون  مللن  واإللللى جانب  نف�سه،  الإملللام علّيg �سد  وقللف  لقد 
يعترف ب�سحة الموقف الم�ساد له، بل لكونه القائد ال�سيا�سي الأعلى، فابد اأن 
يكون المدافع الأول والأ�سد، عن حرية الراأي والموقف، حتى لو كان م�ساداً له. 

هكذا هم قادتنا العظام في الحلقات الم�سرقة من تاأريخنا الإ�سامي.
الر�سيدة  ب�سيا�سته   gالإمام( ال�سدد:  بهذا  ال�سيرازي  المرجع  �سماحة  يقول 
به  يتنّف�ص  اأمان  لعّله يكون �سمام  النا�ص وما يقولون،  ال�سيا�سية، ترك  وحكمته 
اأ�سحاب الأمرا�ص النف�سية، كي ل ت�سل النوبة اإلى حّد ال�سيف، وقيام حرب ولو 
�سغيرة داخل الكوفة. ولي�ص معنى ذلك اأّن الإ�سام يجّوز لهذا الخارجي في اأن 
الحرام،  اأب�سع  الخارجي من  به  تكّلم  الذي  الجملة، كا، فهذا  يتفّوه بمثل هذه 
واأ�سنع الآثام، ولكن المق�سود هو بيان ما للحاكم الإ�سامي الأعلى من �سعة في 

منح الحّريات للنا�ص حتى لمثل هذا المنكر الفظيع(.
هذه هي الدرو�ص الخالدة، التي ينبغي على قادة اليوم، اأن ياأخذوا بها، من اأجل 

م�سالح �سعوبهم واأنف�سهم في الوقت عينه.

من ر�ؤى المرجعية
حكمة القائد ال�سيا�سي والحرّيات العامة

قب�سات من فكر المرجع ال�سيرازي

مدر�شة العالمة بن فهد احللي- كربالء املقد�شة.�سبكة النباأ
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بمنا�سبة ذكرى مولد ب�سعة النبي الأعظم، �سيدة ن�ساء العالمين، ال�سّديقة 
من  الكثير  تللوافللد   ،hالزهراء فاطمة  مللولتللنللا  الأطلللهلللار،  الأئللمللة  اأّم  الللكللبللرى، 
العراق  من  وزّوار،  و�سيوف  العلمية،  الللحللوزة  وطللاب  اأ�ساتذة  ومللن  الموؤمنين 
والخليج والهند، وباك�ستان، واأفريقيا على بيت المرجع ال�سيرازي بمدينة 

قم المقد�سة، وقّدموا تهانيهم ل�سماحته بهذه المنا�سبة العطرة.
الللتللهللانللي والللتللبللريللكللات، ودعلللا لهم  بللادلللهللم  بللالللمللوؤمللنلليللن،  اأن رّحلللب �سماحته  بللعللد 
والخير  باليمن   ،bالأطهار البيت  اأهللل  ولمحّبي  كاّفة  والموؤمنات  وللموؤمنين 

.hوالبركة، وقبول الأعمال والطاعات، و�سفاعة مولتنا الزهراء المر�سية
يزيل  واأن  والمظلومين،  الموؤمنين  عللن  تعالى  اهلل  يللفللّرج  اأن  �سماحته  دعللا  كما 
الهموم والمحن عنهم، بالأخ�ّص على الموؤمنين والموؤمنات بالبحرين الجريح. 

بهذه المنا�سبة العظيمة اعتمر العمامة على يد �سماحة المرجع ال�سيرازي عدد 
والأخللاق  بالتقوى،  باللتزام  �سماحته  واأو�للسللاهللم  الدينية،  العلوم  طللاب  من 
الح�سنة، والجّد والجتهاد في طلب علوم اأهل البيتb، وخدمة النا�ص وق�ساء 

حوائجهم.

بمنا�سبة ذكرى مولد ال�سيدة
فاطمة الزهراء

الموؤمنون يهنئون �سماحة المرجع ال�سيرازي

مدر�سة العالمة احمد بن فهد الحلي تحتفل بولدة ال�سيدة 
فاطمة الزهراء

عليه  الحلي  فهد  بللن  احمد  العامة  -مدر�سة  المقد�سة  كللربللاء  حللوزة  اأقللامللت 
الرحمة- حفا بذكرى الولدة العطرة الميمونة ل�سيدة ن�ساء العالمين ال�سيدة 

.الجليلة المع�سومة فاطمة الزهراء
م�ساركات  كانت  وبعدها  العظيم،  القراآن  اآيات مباركة من  بتاوة  الحفل  ا�ستهل 
من كلمات واأ�سعار لطاب المدر�سة حيث ا�ستعر�سوا جوانب من حياة ال�سديقة 

الكبرى.

مدر�شة العالمة بن فهد احللي- كربالء املقد�شة



العلماء باقون
نفحات خبرية

ربيع الأول - جمادى الثانية 1432 هل36

الآخللرة  �سهر جمادى  الثامن من  الخمي�ص  يللوم  المقد�سة  كرباء  �سهدت مدينة 
1432هللل ت�سييع جثمان المرحوم اآية اهلل ال�سيد محمد كاظم القزوينيu �سهر 
ال�سيرازيu وبم�ساركة  الح�سيني  ال�سيد ميرزا مهدي  الراحل  الديني  المرجع 
ال�سريف وطلبة  الح�سيني  المنبر  الدين وخطباء  ورجللال  جمع غفير من علماء 

العلوم الدينية ف�سا عن الموؤمنين من الزائرين واأهالي كرباء المقد�سة.
الرحمة  عليه  الحلي  فهد  بللن  احمد  العامة  مرقد  مللن  الت�سييع  موكب  انطلق 
متوجها اإلى المرقد الطاهر لأبي الف�سل العبا�ص بن اأمير الموؤمنين حيث 
تليت الزيارة المباركةو ثم توّجه الموكب اإلى المرقد المطهر ل�سيد ال�سهداء الإمام 
الح�سين و وري جثمان ال�سيد القزويني الثرى في مقبرة ال�سادة اآل ال�سيرازي 

الكرام في ال�سحن الح�سيني ال�سريف.
 الجدير بالذكر ان �سماحة ال�سيد القزويني ولد في كرباء المقد�سة عام 1348هل 
واأكمل درا�سته الدينية في حوزتها العلمية حتى بلغ مرتبة عالية من العلم والثقافة 
متخ�س�سا في الخطابة والمنبر ال�سريف وكانت له محا�سرات دينية مركزة تربوية 

وتوجيهية، وقد تربى على يديه العديد من خطباء المنبر الح�سيني ال�سريف.
اأ�ّس�صu عام 1380هل موؤ�س�سة رابطة الن�سر الإ�سامي لتزويد م�سلمي العالم بالكتب 

الدينية والفكرية مجاناً، كما وّفق لتاأ�سي�ص عدة مراكز في دول العالم المختلفة.

له موؤلفات عدة منها �سل�سلة كتب من المهد الى اللحد وهي مو�سوعة كبيرة وفريدة 
حول حياة اأهل البيت وكذا مو�سوعة الإمام ال�سادق في خم�سين مجلداً.
اثر الم�سايقات العفلقية في العراق هاجر اإلى الكويت ثم اإلى قم الم�سرفة ليوا�سل 
عمله التبليغي والر�سالي حتى وافته المنية بتاريخ الخمي�ص الثالث ع�سر من �سهر 
جمادى الثانية 1415هل و�سيع في مدينة قم المقد�سة ت�سييعا مهيبا ودفن فيها اأمانة 

تنفيذا لو�سيته لينقل بعد ذلك الى كرباء المقد�سة.
اإلللى مدينة كرباء  اإخلللراج ونقل الجثمان  بعد �سبعة ع�سر عاماً من وفاته جللرى 

المقد�سة حيث المثوى الأخير.
وجدير بالتنويه انه خال عملية ا�ستخراج الجثمان ال�سريف �سوهد ج�سده �سالما 
وكاأنه قد دفن جديداً، وكذا الكتاب الذي اأو�سى باأن يدفن معه وهو كتابه المو�سوم 

فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد.
الح�سيني  ال�سيد �سادق  العظمى  اآيللة اهلل  الديني  المرجع  �سماحة  قللال  وقللد  هللذا 
الموؤمن طرّياً  بقاء ج�سد  اأ�سباب  الللجللنللازة:»اإن من  ال�سيرازي عندما ح�سر 
و�سالماً هو مواظبته على محا�سبة النف�ص يومياً. فيجدر بنا جميعاً اأن نعتبر من 
طريق  وفللي  وتعالى،  تبارك  اهلل  �سبيل  في  ومخل�سين  جاهدين  نعمل  واأن  ذلللك، 

المع�سومين الأربعة ع�سرb، كي نخلد ونفوز في الدنيا والآخرة«.

ت�شییع اجلثمان يف كربالء القد�شة

املرجع ال�شريازي یقراأ الفاحتة

حرم اأبي الف�شل العبا�ض

مقربة اآل ال�شريازى بال�شحن احل�شیني ال�شریف
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ال�سّيدة  وهللي   العّبا�ص الف�سل  لأبللي  المكّرمة  الجليلة  الأُّم  هي  البنين  اأُّم 
الزكّية فاطمة بنت حزام بن خالد...، واأبوها حزام من اأعمدة ال�سرف في العرب، 
اأُ�سرتها  و  ال�سيوف  وقللري  وال�سجاعة  ال�سخاء  فللي  النابهة  ال�سخ�سيات  ومللن 
الكريمة،  بالنزعات  و  وال�سهامة،  بالنجدة  ُعرفت  وقد  العربية،  الأُ�سر  اأجللّل  من 
اإلى  ال�سريفة  �سفاتهم  انتقلت  فقد  الللوراثللة  قانون  وبحكم  الرفيعة،  وال�سفات 

ال�سّيدة اأُّم البنين منها اإلى اأبنائها الممّجدين.

ِقران الإمام اأمير الموؤمنين باأُّم البنين  •
وريحانته   الر�سول ب�سعة  باإ�ست�سهاد   الموؤمنين اأمير  الإمللام  فجع  لّما 
�سّيدة ن�ساء العالمين فاطمة الزهراء ندب اأخاه عقيًا، وكان عالماً باأن�ساب 
العرب، اأن يخطب له امراأة قد ولدتها الفحول ليتزّوجها و لتلد له غاماً زكّياً 
بال�سّيدة  عقيل  عليه  فاأ�سار  كرباء  واقعة  في  ال�سهداء  اأبا  ولده  لين�سر  �سجاعاً 
اأفر�ص،  ول  اأهلها،  من  اأ�سجع  هو  من  العرب  في  لي�ص  فاإّنه  الكابية  البنين  اأُّم 
ينكر عليه  »نحن خير عامر بن �سع�سعة« فا  يقول فيهم:  ال�ساعر  لبيد  وكان 
اأحللد مللن الللعللرب، ومللن قومها ماعب الأ�للسللّنللة اأبللو بللراء الللذي لللم يعرف العرب 
اأبيها فعر�ص  اإلى  اإلى خطبتها، وانبرى عقيل  ال�سجاعة، فندبه الإمام  مثله في 
اإليها فا�ستجابت باعتزاز وفخر، وزّفت اإلى الإمام اأمير  عليه الأمر فاأ�سرع فرحاً 
الآداب،  و�سمّو  الوثيق  والإيمان  الراجح،  العقل  فيها  راأى  وقد   ،الموؤمنين

ومحا�سن ال�سفات، فاأعّزها، واأخل�ص لها كاأعظم ما يكون الإخا�ص.

الأُّم المباركة  •
اأمير الموؤمنين وب�سهادة عقيل، من  اأرادها الإمام  اأُّم البنين كما  نعم كانت 
اأهل  بحّق  المعتقدات  الفا�سات،  الن�ساء  خيرة  ومللن  قويم،  وفللرع  كريم،  اأ�سل 
ومحّبتهم،  موّدتهم  في  ممّح�سة  لهم،  ولئها  في  مخل�سة  وكانت   ،البيت

حّتى ح�ست عندهم بالجاه الوجيه، والمحّل الرفيع، والمقام المنيع.
ال�سهيد  مجموعة  مللن  نقل  مللا  على   الكبرى زيللنللب  ال�سّيدة  زارتللهللا  ولللقللد 
المفجعة،  اأي: عند عودتها من واقعة كرباء  المدينة،  اإلى  الأّول بعد و�سولها 
الإملللام  اإمللامللهللم  يللدي  بين  ا�ست�سهدوا  الللذيللن  الأربللعللة  بللاأولدهللا  لتعّزيها  وذللللك 
يدّل  مّما  وهللذا  اأي�ساً،  العيد  اأّيللام  تزورها  كانت  كما  كرباء،  في   الح�سين

.على علّو مقام هذه الأُّم المباركة اأُّم البنين، و�سمّو منزلتها عند اأهل البيت
كلثوم،  اأُّم  واأُختها   زينب لل�سّيدة  الأُّم  بمنزلة  البنين  اأُّم  كانت  وقد  ل  كيف 
اإلى بيت الإمام  و�سقيقيها الإمامين الح�سن والح�سين، فاإّنها حين جاءت 
وكانت  الحنون،  الأُّم  معاملة   الزهراء اأبناء  عاملت   الموؤمنين اأمير 
لهم كما تكون الأُّم العطوفة لأولدها، بل واأكثر، فاإّنها كانت ترى نف�سها فخورة 
اأكثر مّما تعتني  بخدمتهم، ولذا كانت تقّدمهم على اأولدهللا، وتعتني بهم 
ذّمتها،  فللي  اهلل  كتبها  وفري�سة  عليها،  واجللبللاً  ب�ساأنهم  القيام  وتللرى  باأبنائها، 
فاإّنهم قربى الر�سول الذين اأوجب اهلل تعالى على العباد موّدتهم ومحّبتهم، 

وتبجيلهم واإكرامهم.
حّتى روي اأّنها لّما زّفت اإلى بيت الإمام اأمير الموؤمنين �سادفت الإمامين: 
برعايتهما،  وتللقللوم  تمّر�سهما،  فللاأخللذت  مري�سين،   والح�سين الح�سن 
وتاطفهما في القول، وتطّيب لهما في الكام، حّتى عوفيا من مر�سهما، وبرئا 

من عّلتهما.
بللللاأن ل  اأهللللل بلليللتلله  اإلللللى  اأن يللعللهللد   اأملليللر الموؤمنين ثلللّم طلللللبللت مللن الإملللللام 
يدعوها اأحد بعد ذلك با�سمها: »فاطمة«كي ل يكون ذلك مدعاة اأن يتذّكر اأبناء 
ويتذّكروا  م�سابهم،  عليهم  ويعود  حزنهم،  عليهم  فيتجّدد  اأُّمهم،   الزهراء
البنين«  »اأُّم  بكنيتها  يدعوها  اأن   منه اأرادت  واإّنللمللا  واأ�سجانهم،  غ�س�سهم 

.وكذلك �سنع

مقام اأُّم البنين عند اهلل عّزوجّل   •
 ر�سول اهلل اإلللى  بالن�سبة  ومحّبتها  وّدهللا  في  البنين  اأُّم  ال�سّيدة  اإخا�ص  اأثللر 
وذّريته الطّيبين، وما قّدمته من عناية ورعاية لأبناء الزهراء، وما عرفته 
والطاعة،  ال�سمع  لهم على عباده من  تعالى  اهلل  التي فر�سها  الحقوق  لهم من 
اأبلللواب  مللن  بللابللاً  وجعلها  �سامخ  بمقام  تعالى  اهلل  ها  خ�سّ والللتللكللريللم،  والتبجيل 
باباً   جعله حيث  اأيلل�للسللاً،  بللذلللك   العّبا�ص ولللدهللا  خلل�للّص  كما  الللحللوائللج، 
اأو ق�سدها  المهّمات والم�ساعب، فما رجاها طالب حاجة،  للحوائج، وملجاأً في 
الدعاء وال�ساة،  اأن يهدي لروحها �سيئاً من  �ساحب هّم وغللّم، ونللذر هلل تعالى 
والبّر والخيرات، اإّل وق�سى اهلل تعالى له حاجته، وفّرج عنه هّمه وغّمه، كّل ذلك 

اإكراماً من اهلل تعالى لل�سّيدة اأُّم البنين مقابل اإخا�سها ووفائها.



عام  اأی��ار  �شهر  من  ا�شبوع  اآخ��ر  عطلة  مبنا�شبة 
فندق  يف   bالبیت اأه��ل  اأتباع  من  جمع  اجتمع   2011
»موؤمتر  يف  للم�شاركة  الكندیة  تورنتو  مبدینة  هیلتون 
اأمة التا�شع« حتت �شعار: »احل�شارة يف القراآن الكرمي 

ومدر�شة اأهل البیتb«. وقد ناق�ض املوؤمتر 
و�شاركت  انعقاده،  فرتة  خالل  حماور  عّدة 
ف��ی��ه م��ن��ظ��م��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات ل��ل��دف��اع عن 
ال�شريازي  الإم��ام  موؤ�ش�شة  ومنها:  ال�شیعة، 
والعدالة  وات�����ض،  رایت�ض  و�شیعة  العاملیة، 
لأجل  الأمریكیة  واملنظمة  البحرین،  لأجل 
الدميقراطیة، وحقوق الإن�شان يف البحرین، 
)امل�شلم  الإ���ش��الم��ی��ة  ال��الع��ن��ف  ومنظمة 
اإعالمیة  بتغطیة  امل��وؤمت��ر  ومت��ی��ز  احل���ر(. 

احل�شني اأن��وار  كقناتي:  الف�شائیة  القنوات  قبل  من 
ف�شاًل  لندن،  ف��رع   bالبیت واأه��ل  الإجنلیزیة،   g
وعر�ض  ال��ن��دوات  لتغطیة  الإل��ك��رتون��ی��ة  امل��واق��ع  ع��ن 

العاملیة  ال�شريازي  الإم��ام  ملوؤ�ش�شة  وكان  الن�شاطات. 
بیان، جاء فیه: مقتطفات من اإر�شادات املرجع الدیني 
احل�شیني  ���ش��ادق  ال�شید  العظمی  اهلل  اآی��ة  �شماحة 
ال�شريازي حول نیل احلرّیات واحلقوق امل�شروعة 

علی  والعمل  وال�شطهاد،  الظلم  علی  ال�شكوت  وعدم 
اللتزام باأ�شلوب احلوار واملظاهرات ال�شلمیة حیث هي 
الأجدى والأحمد عاقبة يف ال�شعي اإىل الإ�شالح. واأّكد 

ال�شبب  هي  الفا�شدة  الدكتاتوریة  الأنظمة  باأن  البیان 
الرئی�شي يف التخّلف والتبعیة والعنف والطائفیة، حیث 
والبقاء يف �شدة احلكم  ال�شیطرة علی �شعوبها  اأرادت 
التجهیل،  �شیا�شة  اتباع  هي:  عوامل،  اأربعة  خالل  من 
املحیط  عن  ومنعزًل  منغلقًا  املجتمع  وجعل 
الدويل، واإ�شناد ُتَهم العمالة واإثارة النعرات 
وتغریب  �شعبي،  حتّرك  اأي  بوجه  الطائفیة 
اإبعاده  عرب  الأ�شیلة  هویته  واإلغاء  املجتمع 
عن منهج الدین الإ�شالمي احلنیف ومنهج 
امل�شدر  ی�شّكالن  كونهما   bالبیت اأه���ل 
الرئی�ض جلمیع احلقوق واحلریات، وبالتايل 
الظلمة.  احلّكام  علی  الأول  اخلطر  ی�شكل 
بو�شرتات  بتوزیع  املوؤ�ش�شة  وق��ام��ت  ه���ذا، 
باللغة الإجنلیزیة حوت بع�ض �شور وتوجیهات املرجع 
الإ�شالم  يف  واحلكم  احلرّیات  حول   ال�شريازي

ونحو ذلك.

ال�شید  العظمی  اهلل  اآیة  �شماحة  الكبري  الدیني  املرجع  لتوجیهات  امتثاًل 
الإم��ام  موؤ�ش�شة  مكتب  م��ع  وبالتن�شیق   ،ال�شريازي احل�شیني  ���ش��ادق 
القانون  يف  واأ�شاتذة  طالب  من  جمع  وبهمم  وا�شنطن،  يف  العاملیة  ال�شريازي 
اإن�شانیة تتخذ من العا�شمة الأمریكیة مقرًا لها  وال�شریعة، مّت تاأ�شی�ض منظمة 
با�شرت  وقد  وات�ض«.  رایت�ض  »�شیعه  با�شم:  العامل،  يف  ال�شیعة  حقوق  ملتابعة 
يف  تورنتو  مدینة  يف  املنعقد  التا�شع«  »اأم��ة  موؤمتر  يف  م�شاركة  عملها  املنظمة 
جمامیع  من  وتاأییدًا  اإقباًل  ولقت  البو�شرتات،  وتوزیع  ن�شاطها  بتعریف  كندا، 
واأمریكا. ومت  اأوروبا  بلدان  املوؤمتر من خمتلف  الذین ح�شروا  من احلقوقیني 

تبادل وجهات النظر حول مو�شوع البحرین والق�شایا ذات الهتمام امل�شرتك.

تاأ�سي�ص منظمة »�سيعة رايت�ص وات�ص« بوا�سطن ملتابعة حقوق ال�سيعة يف العامل

نفحات خبرية
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 بيان الفقه في �سرح العروة الوثقى: الخم�ص
�شدر موؤخرًا موؤّلف جدید ل�شماحة المرجع الدیني اآیة اهلل العظمی ال�شید �شادق الح�شیني ال�شیرازي یحمل العنوان: )بیان الفقه في �شرح العروة الوثقی - الخم�ض(.

جمع هذا الكتاب في مجّلدین اآراء وتعلیقات و�شروحات �شماحته علی كتاب الخم�ض، اإذ تناول م�شائله باإ�شلوب بیانّي علمّي دقیق وعمیق وغیر معّقد م�شتندًا في ذلك اإلی 
عنونة الأبواب وترتیبها وفق المنهج العلمّي المت�شل�شل ابتداء بذكر الم�شاألة وتعریفها ثّم بیان اأطرافها والأقوال فیها واأدلتها ثم خال�شة كل دلیل، وبعد ذلك یذكر �شماحته 

القول المختار فُیتِبعه اأدلته مع ذكر نماذج من الأمثلة الموؤیدة له وبع�ض الإ�شكالت ثم الوجوه والمالحظات.
وقد اتبع �شماحته هذا الأ�شلوب طلبًا لتحقیق الغایة من وراء هذه ال�شروحات في بیان الحقائق العلمیة والتمییز بینها.

یقع المجّلد الأول في 568 �شفحة، والمجلد الثاني في 513 �شفحة.

مخت�سر المقال في اأحكام 
الهاتف النقال

كثرت ال�شتفتاءات في هذا الجانب من 
قبل الموؤمنی���ن في الوقت ال���ذي اأخذت 
البح���وث والمناق�ش���ات ف���ي المجامی���ع 
العلمی���ة ماأخذه���ا، وف���ي ه���ذا ال�شدد 
فق���د ق���ام اح���د الأخ���وة الأع���زاء و هو 
ف�شیل���ة ال�شیخ احم���د المعم���ار باإعداد 
كتی���ب احتوى عل���ی مائ���ة م�شاأل���ة حول 
الهاتف المحم���ول واأحكامه تحت عنوان 
»مخت�ش���ر المقال ف���ي اأح���كام الهاتف 
النقال« وقد تم الإجابة علی ال�شتفتاءات 
المقدمة من قبل لجن���ة الإفتاء للمرجع 

ال�شیرازي في كربالء المقد�شة.

الإمام الر�سا
يقود الحياة

یق���ود   الر�ش���ا »الإم���ام  كرا����ض   
الحی���اة« یتعر�ض ب�شكل مخت�شر لبع�ض 
الجوانب الم�شرقة من حیاة هذا الإمام 
العظی���م، بغی���ة القتبا����ض م���ن اأ�شع���ة 
�شخ�شیة وفی�ض وج���وده المبارك، وهو 
من موؤلف���ات المرجع الراح���ل �شماحة 
ال�شید محمد الح�شیني ال�شیرازي اأعلی 
اهلل درجات���ه، �ش���در بجه���ود موؤ�ش�ش���ة 
المجتبی للتحقیق والن�شر وبالتعاون مع 

موؤ�ش�شة الوعي الإ�شالمي في بیروت.

عبير الرحمة
)باللغة الآذرية(

اآق���ا  ه���الل  الأخ  ف�شیل���ة  الكت���اب  ترج���م 
موجالنوف.

یعر�ض هذا الكتاب جانبًا من روؤى �شماحة 
المرجع ال�شیرازي فیما یخ�ّض �شیرة 
مولن���ا الإمام المهدي، وی���رّد �شماحته 
عل���ی المزاعم التي ت�ش���ّور الإمام باأّنه 
رج���ل قت���ل ودم، وكاأّن م���ن مهّمت���ه الإبادة 
والنتق���ام، ملفتًا النظر اإل���ی دور الروایات 
ه���ذا  بل���ورة  ف���ي  المد�شو�ش���ة  التاریخی���ة 
الت�ش���ّور المغل���وط، عام���دًا اإل���ی تمحی�ض 

اأ�شانید هذه الروایات وبیان مدى �شقمها.

الراأي العام
ودوره في المجتمع

المرج���ع الراحل اآی���ة اهلل العظم���ی ال�شید 
اعل���ی اهلل  ال�شی���رازي  الح�شین���ي  محم���د 
درجات���ه امتاز بتن���وع موؤلفات���ه و�شمولیتها 
مختل���ف  لحاج���ة  وتلبیته���ا  وكثرته���ا 
الم�شتویات العلمیة والجتماعیة ومواكبتها 
لمتطلب���ات الع�ش���ر، كت���اب ال���راأي الع���ام 
ودوره ف���ي المجتمع حیث ا�شتم���ده الكاتب 
من حدی���ث اأمی���ر الموؤمنی���ن: »علی 
قدر الراأي تك���ون العزیمة«، فبحث مو�شوع 
ال���راأي ودوره ف���ي الحیاة موؤك���دا علی اأهم 

م�شادیقه وهو الراأي العام. 



ال�سلب مو�سوعاً وحكماً

كان الكالم يف امل�شاألة اخلام�شة والخرية من م�شائل خم�ض غنیمة دار احلرب، 
حیث ذكر �شاحب العروة فیها حكم »ال�شلب« وقال باأنه من الغنیمة مو�شوعًا وحكمًا. 
وقلنا بان يف هذه امل�شاألة ثالثة مطالب: مطلب فني يف معنی ال�شلب، ومطلب يف كون 
ال�شابقة  اأم ل؟ تعر�شنا يف احللقة  ال�شلب ملن، ومطلب يف انه هل يف ال�شلب خم�ض 
للمطلب الأول كاماًل. وللمطلب الثاين ناق�شًا، ومل نذكر املطلب الثالث، وقد حان الوقت 
لن نفي بوعدنا ونذكر ما تبقی من املطلب الثاين، ثم املطلب الثالث باذن اهلل تعاىل.

بقية املطلب الثاين

ذكرنا يف املطلب الثاين بان ال�شلب یكون للمقاتلني بعد اخراج خم�شه، ال اذا جعله 
املع�شوم للقاتل فیخت�ض بالقاتل، وا�شتدللنا علی ذلك بعمومات الغنیمة وبعدم وجود 
�ض معترب، وبالجماع ای�شًا وذكرنا بان خالف ابن اجلنید ل ی�شر بهذا  دلیل خم�شِّ
الجماع ولذلك ل ُیعباأ به، ثم بقي هنا �شوؤال وا�شكال وعدنا الجابة علیه فنقول مایلي:

�سوؤال وجواب

ان قلت: ما تقولون بوجود هذا املخ�ش�ض الذي رواه عن النبي كتاب عواىل 
اللئايل، ج 1، �ض 403 حیث یقول: »من قتل قتیاًل فله �شلبه« م�شافًا اىل ما ورد من 
ذلك؟ يف  اجلنید  ابن  خالف  اىل  ا�شافة  للقاتل،  احیانًا  ال�شلب  ترك  املع�شوم  ان 
�ض الذي رواه العوايل عن النبي الكرمي: فانه قد انفرد هو  قلت: اأّما املخ�شّ
به، م�شافًا اىل انه رواه مر�شاًل غري م�شند، كما انه مل یذكر له م�شدرًا معتربًا �شوى 

ما ذكره له من م�شادر العامة، مما یجعل اخلرب �شعیفًا وخالیًا عن العتبار. 
اأن املع�شوم یرتك ال�شلب للقاتل: فانه ل منانع منه، لنه نوع جعل خا�ض  واما 
ال�شیخ  الطائفة  �شیخ  قال  ولذلك  املع�شوم،  �شالحیات  من  وهو  خا�ض،  ل�شخ�ض 
الطو�شي يف اخلالف: ج 4، �ض 187: »امل�شاألة »11«: اذا �شرط المام ال�شلب اذا قتل، 
فانه متی قتله ا�شتحق �شلبه علی اّي حال قتله« وقال اأی�شًا يف املب�شوط وغري املب�شوط 

مثل ذلك: فظهر اأن ال�شلب من الغنیمة ولی�ض خل�شو�ض القاتل. 
واأما خالف ابن اجلنید: فلوهنه- علی ما عرفت- ل ی�شّر بالجماع حتی الجماع 
ال�شطالحی، �شواء كان مبنی حجیة الجماع هو: بناء العقالء علی ما اخرتناه، ام 

هو: اللطف، او احلد�ض، او الدخول، او نحو ذلك علی خمتار الآخرین.

املطلب الثالث: هل يف ال�سلب خم�ص؟

لقد ثبت بح�شب الأدلة، وذلك علی ما �شبق: من اأن ال�شلب ك�شائر موارد الغنیمة 
یكون بعد اخراج خم�شه للمقاتلني ول كالم فیه، وامنا الكالم فیما اذا جعل املع�شوم 
ال�شلب للقاتل ب�شورة خا�شة، فهل یجب علی من یاأخذ هذا ال�شلب اخلم�ض، باأن ُیعطي 

بحوث فقهية إستداللية

خم�ض ما ح�شل علیه من ال�شلب فورًا وبح�شب خم�ض الغنیمة وهو: اخلم�ض باملعنی 
باأن  الأعم، وذلك  باملعنی  الأخ�ض، ام ل یجب علیه ذلك وامنا یجب علیه اخلم�ض 
یعطي خم�ض ال�شلب بعد اخراج املوؤونة منه ان بقي منه �شيء عند راأ�ض �شنته اخلم�شیة 
وال فال، وهو ما ی�شّمی بخم�ض الرباح واملكا�شب، او خم�ض الغنیمة باملعنی الأعم؟

اقوال امل�ساألة
اختلفوا يف امل�ساألة اىل قولني:

القول الأول:

قال بع�ض- مثل ال�شید الوالد، وال�شیخ النائیني، والعراقي، واحلائري واآخرین 
قّد�ض �شرهم- بوجوب اخلم�ض علیه باملعنی الأخ�ض، فیعطي خم�شه فورًا، وا�شتدلوا 
لذلك علی ان ال�شلب �شغرى من �شغریات كّلي الغنیمة احلربیة، ففیه خم�ض الغنیمة 

باملعنی الأخ�ض.

القول الثاين: 

وقال بع�ض اآخر -مثل ال�شید الخ، وابن العم، والربوجردي، وال�شیخ اجلواهري 
اأرباح  خم�ض  ووج��وب  العم  باملعنی  علیه  اخلم�ض  بوجوب  �شرهم-  قّد�ض  واآخرین 
م�شتدّلني  اخلم�شیة،  �شنته  راأ���ض  عند  �شيء  منه  بقي  اذا  خم�شه  فیعطي  املكا�شب، 
علی ذلك باأن ال�شلب امنا یكون للقاتل بجعل املع�شوم، وقد �شبق: ان اجلعائل لبع�ض 
الغنیمة، فیكون خارجًا عن  املقاتلني من �شالحیات املع�شوم ویكون من م�شتثنیات 
ذلك،  ونحو  املقاتلني،  بني  تق�شیمه  ووجوب  فیه،  اخلم�ض  وجوب  من  الغنیمة:  حكم 
انه بتمامه  للقاتل:  ال�شلب -بجعل املع�شوم-  م�شافًا اىل ان ظاهر ما یدل علی ان 
له، ل بعد التخمی�ض، فیكون ما دل علی وجوب اخلم�ض باملعنی الخ�ض يف الغنیمة 

حمكومًا او من�شرفًا عنه.

ا�ستنتاج

ثم ان الذي یبدو للنظر هو: القول الثاين والخري، وانه ل خم�ض يف ال�شلب فورًا 
وبعد  اخلم�شیة  ال�شنة  راأ���ض  حلول  عند  هو  ال�شلب  خم�ض  ان  بل  الخ�ض،  وباملعنی 

املوؤونة، وباملعنی الأعم، وذلك ان بقي منه �شيء، وال فال خم�ض فیه.

مع �سحيحة ابن �سنان

ثم ان هناك روایة �شحیحة تقول بان اخلم�ض خمت�ض بالغنیمة، وهي �شحیحة 
»لی�ض  قال:  انه  فیها  جاء  فقد   ،ال�شادق عبداهلل  ابي  عن  �شنان  بن  عبداهلل 
اخلم�ض ال يف الغنائم خا�شة« )الو�شائل، كتاب اخلم�ض، الباب2 من اأبواب ما یجب 
امل�شلمني،  جمیع  من  القائم  والجماع  الدل��ة  خالف  انها  وفیها:   )1 احلدیث  فیه، 
وذلك لثبوت اخلم�ض عندهم يف مثل املعدن والكنز والغو�ض واأی�شًا يف عموم الغنائم 

الحلقة الرابعة والع�شرون من تقریرات البحوث الفقهیة الإ�شتدللیة ل�شماحة المرجع الدیني الكبیر اآیة اهلل العظمی ال�شید 
�شادق الح�شیني ال�شیرازي المتعلقة بكتاب الخم�ض، تقدمها مجلة النفحات لطالب العلم والتحقیق.

كتب: ف�شیلة اآیة اهلل ال�شیخ ح�شین الفدائي، وهو اأحد اأع�شاء لجنة الإ�شتفتاء في مكتب �شماحة المرجع ال�شیرازي في 
مدینة قم المقد�شة واأحد تالمذته في بحوث الخارج الإ�شتدللیة منذ اأكثر من ع�شرین عامًا.

ــــادن ــــع ـــغـــنـــائـــم وامل خـــمـــ�ـــص ال

بحوث فقهية
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اأحد  والفوائد وعدم خ�شو�ض اخلم�ض بغنیمة داراحلرب، ولذلك فانها حتمل علی 
وجوه تالیة:

1-انها ت�شري اىل ق�شیة خارجیة ولی�شت علی نحو الق�شیة احلقیقیة.
2-انها �شدرت تقیة ولی�شت علی الرادة ال�شتعمالیة.

3-تف�شري الغنائم فیها بعموم الفوائد والرباح. كما يف اللغة، وكما يف التف�شري، 
عبداهلل  اأبي  عن  عب�ض  بني  م��وؤذن  حكیم  روای��ة  مثل  الروایات،  م�شتفی�ض  يف  وكما 
ال�شادق يف تف�شري الآیة الكرمية من �شورة النفال: »واعلموا اأمنا غنمتم من 
�شيء فاأن هلل خم�شه...« قال: »هي واهلل الفادة یومًا بیوم« )الو�شائل: كتاب اخلم�ض، 

الباب4 من ابواب النفال، احلدیث 8(.
وعلیه: فاخلم�ض- كما مّر اول كتاب اخلم�ض- ثابت يف امور �شبعة تعم غنائم 

داراحلرب.
الثاين من الأ�سياء ال�سبعة التي يجب فيها اخلم�ص: املعدن

اأنهی كالمه يف ال�شيء الأول من الأ�شیاء ال�شبعة  اأن  اإن �شاحب العروة بعد  ثم 
التي یجب فیها اخلم�ض وهو: غنیمة داراحل��رب، انتقل اىل بیان ال�شيء الثاين من 
ال�شیاء ال�شبعة التي یجب فیها اخلم�ض، وهو: املعدن وقال: »الثاين: املعادن« فاملعادن 

مما یجب فیها اخلم�ض والبحث فیها یكون عرب مطالب تالیة:
املعدن لغة

 اأما املعدن يف اللغة فهو: من َعَدن باملكان، یعني: اأقام به وخلد فیه، ومنه قول 
اهلل تعاىل: »جّنات عدن« اي: جنات اإقامة وُخلد، ویكون بفتح املیم وك�شر الدال علی 
اأ�شله  فیه  یكون  الذي  ال�شيء  ملكان  ویقال  وَمغِرب،  وَم�شِرق  وجَمِل�ض،  َم�شِجد  وزن 
اأی�شًا، ویكون بك�شر املیم وفتح الدال علی وزن ِمفَعل، ویقال لل�شاقور الذي  ومنبته 

ُیحفر به املعدن.
املعدن حكماًَ

واأما حكم املعدن: فانه یجب فیه اخلم�ض فورًا فیما اذا بلغ الن�شاب وهو ع�شرون 
دینارًا، وذلك بعد اخراج موؤونة ا�شتخراجه، اما وجوب اخلم�ض فیه فهو ما نتعر�ض 
الیه هنا باذن اهلل تعاىل، واما �شروطه مثل بلوغ الن�شاب ونحوه فهو ما یاأتي ان �شاء 
اهلل تعاىل بحثه عند قول العروة: »بلوغ ما اخرجه ع�شرین دینارًا« والدلیل علی وجوب 
اخلم�ض فیه هو: الجماع وكذلك الروایات ال�شریفة، مثل �شحیح احللبي عن المام 
ال�شادق قال: »�شاألت ابا عبداهلل... وعن املعادن كم فیها؟ قال: اخلم�ض« 

-الو�شائل: اخلم�ض، الباب3 من ابواب ما یجب فیه اخلم�ض، احلدیث2-.
املعدن م�سداقاً

الذهب،  »من  بقوله:  العروة  �شاحب  الیه  اأ�شار  ما  فهو  املعدن:  م�شداق  واأما   
وال��ف��ريوزج،  وال��زب��رج��د،  وال��ی��اق��وت،  واحل��دی��د،  وال�شفر،  والر�شا�ض،  والف�شة، 
قال:  ثم  وا�شحة،  امور  هي  وهذه  والقري«  والنفط،  والكربیت،  والزیبق،  والعقیق، 
»وال�شنج« وهو ب�شّم ال�شني و�شكون النون واجلیم، ویقال ملعدن ا�شود ولعله هو الذي 
اأبی�ض و هو املعروف  یعرف الیوم بالفحم احلجري، ثم قال: »والزاج« ویقال ملعدن 
بال�شّب، ثم قال: »والزرنیخ« وهو یقال ملعدن رمادي اللون وی�شتفاد منه يف ازالة ال�شعر 
بعد خلطه بالكل�ض ویقال له: النورة اأی�شًا، ثم قال: »والكحل، وامللح« وهو اأی�شًا وا�شح.

ا�ستدراك

ثم ان �شاحب العروة ا�شتدرك وقال: »بل واجل�ض، والنورة، وطني الَغ�شل« ویقال 
علیها  اهلل  �شالم  الزهراء  فاطمة  الطاهرة  ال�شیدة  ان  الروایة  ويف  خاوة،  طني  له: 
كانت تغ�شل راأ�ض ابنیها المام احل�شن والمام احل�شني به، ثم قال: »وحجر 

الرحی، وامَلغرة -وهي الطني الحمر- علی الحوط، وان كان القوى: عدم اخلم�ض 
عن  الزیادة  فیها  فیعترب  املكا�شب  ارب��اح  داخلة يف  بل هي  املعدنیة،  من حیث  فیها 
موؤونة ال�شنة« وهذا الحتیاط من �شاحب العروة هنا- والذي عّقبه بالفتوى بقوله: 
وان كان القوى، مما جعل الحتیاط ا�شتحبابیًا- هو مثار خالف: بان هذا الحتیاط 
هل هو خا�ض بالأخري وهو: امَلغرة، اأم ی�شمل جمیع امل�شادیق اخلم�شة التي جاءت بعد 

ال�شتدراك بقوله: بل؟

املعدن وماكه

من هنا ولأجل رفع الختالف وحّل النزاع اعطی �شاحب العروة مالكًا لت�شخی�ض 
م�شادیق املعدن قائاًل: »واملدار: علی �شدق كونه: معدنًا� عرفًا�« 

وقال املحقق الهمداين يف م�شباح الفقیه: ج3، �ض111: »فالظهر: ثبوت اخلم�ض 
يف جمیع ما ی�شتخرج من الر�ض مما ی�شّمی يف العرف معدنًا« 

وهذا ما ت�شامل علیه ال�شحاب: من اأن العرف هو املرجع يف ت�شخی�ض املو�شوع 
وتعیینه يف مثل: املاء والرتاب ويف كلما مل یتدّخل ال�شارع يف تعیني مو�شوعه، اأو مل 

ی�شّیق ومل یو�ّشع يف مو�شوعه: كاملعدن فیما نحن فیه.

العرف هو املاك

هو  و  وحت��دی��ده،  املو�شوع  ت�شخی�ض  يف  الفا�شل  یكون  ال��ذي  هو  اذن  فالعرف 
احلاكم بان هذا -كامَلغرة- معدنًا ام ل، وهذا وا�شح فیما لو قطع العرف باملو�شوع 

واأما اذا �شك فیه فما هو التكلیف؟
مثاًل: �شّرح �شاحب املدارك يف مداركه، ج 5، �ض 346 وهو ی�شري اىل وقوع ال�شك 
بقوله:  الكثري  ابتالء  املا�شي حمل  التي كانت يف  الأحمر  الطني  امَلغرة وهي  يف مثل 
»وقد یح�شل التوّقف يف مثل امَلغرة ونحوها، لل�شك يف اطالق ا�شم املعدن علیها علی 
�شبیل احلقیقة، وانتفاء ما یدل علی وجوب اخلم�ض فیها علی اخل�شو�ض« اي: علی 
اخلم�ض الفوري مع حتقق �شرائطه، حتی یعرف منه حلوقه القطعي باملعدن، ولرفع 

مثل هذا التوقف وال�شك اعطی �شاحب العروة مالكًا اآخر وقال ما یلي:

املاك عند ال�سك

»واذا �شك يف ال�شدق، مل یلحقه حكمها، فال یجب خم�شه من هذه احلیثیة، بل 
یدخل يف ارباح املكا�شب ویجب خم�شه اذا زادت عن موؤونة ال�شنة من غري اعتبار بلوغ 

الن�شاب فیه«.
اأدلة  اذ ح�شب  ت�شامح،  انه داخل،  املكا�شب« مع  ارباح  »بل یدخل يف  ويف قوله: 
النفال: 41-ومثل: »هي  �شيء«�  »واعلموا امنا غنمتم من  تعاىل:  قوله  اخلم�ض مثل 
النفال، احلدیث  ابواب  4 من  الباب  الو�شائل: اخلم�ض،  بیوم«-  یومًا  الإف��ادة  واهلل 
8- هو: ان يف كل ما ی�شتفیده الن�شان من �شيء ففیه اخلم�ض، فهو داخل يف ارباح 

املكا�شب ومل یكن خارجًا حتی یدخل. 
وبعبارة اخرى: ان كل عنوان من العناوین ذات احلكم، مثل املعدن ذات اخلم�ض 
�شدق  �شككنا يف  اذا  ال�شنة،  موؤونة  اخراج  دون  من  و  الن�شاب  بلغ  لو  فیما  الفوري 
املعدن علیه، كان الأ�شل فیه: العدم، فال نحكم بوجود العنوان اخلا�ض: املعدن عند 

ال�شك فیه، ومع عدم حتقق العنوان لیرتتب علیه حكم اخلا�ض. 
بینما اخلم�ض من حیث العنوان العام يف ارباح املكا�شب ی�شمله، ل�شدق عنوان 
الیه یرتتب علیه حكم  بالن�شبة  الفائدة  الفائدة علیه، ومع �شدق عنوان  العام وهي 

العام مع انتفاء �شرط الن�شاب وبعد اخراج موؤونة ال�شنة.
بحكم  علیه  فیحكم  حمرز،  العام  والعنوان  م�شكوك،  اخلا�ض  فالعنوان  وعلیه: 

العام وهو: اخلم�ض بعد اخراج موؤونة ال�شنة من دون تقییده بالن�شاب.

بحوث فقهية
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والتقلید الجتهاد 
�ص: هل الأعلمیة �شرط يف املرجع، كما ی�شرتط فیه العدالة والرجولة وغريهما؟

ج: نعم، اأنها �شرط علی الأحوط وجوبًا.
�ص: ما هو ال�شیاع الذي به تثبت اأعلمیة اأو اجتهاد العامل؟

ج: ال�شیاع: هو اأن ینت�شر اخلرب بني جماعة یوجب ح�شول الوثوق من كالمهم.
�ص: هل یجوز تقلید غري الأعلم مع وجود الأعلم؟

ج: هو خالف الحتیاط الواجب.
الطهارة

�ص: ما حكم ماء ال�شتنجاء الذي یالم�ض القدمني اأثناء التخلي عند التطهري؟
ج: هو حمكوم بالطهارة، اإذا مل تكن فیه ذرات من عني النجا�شة، ومل یكن متغريًا 
بالنجا�شة، ومل ت�شل اإلیه جنا�شة من اخلارج، ومل یتعد الغائط تعدیًا فاح�شًا، ومل 
تخرج مع البول اأو الغائط جنا�شة اأخرى مثل الدم وذلك علی الأحوط يف بع�ض هذه 

ال�شروط، ولو �شك يف �شيء من ذلك كان حمكومًا بالطهارة اأی�شًا.
�ص: هل یجوز ا�شتخدام احلجر اأو الورق مثاًل عند انقطاع املاء بالن�شبة اإىل البول؟

ج: ل یكفي احلجر والورق لتطهري مو�شع البول، نعم ميكن ا�شتخدامهما لتجفیف 
املو�شع اأمنًا من ال�شرایة حتی یجد املاء فیطهره.

�ص: اأ�شبحت جماري میاه التنظیف يف املنازل يف هذا الزمان تختلط بدورات املیاه 
فر�ض  وعلی  املجاري؟  تلك  يف  الطعام  بقایا  رمي  یحرم  فهل  ال�شحیة،  واملرافق 
احلرمة ما هو احلكم يف الی�شري منها: كالعالق يف الیدین بعد الأكل والذرات الباقیة 

يف الأواين؟
ج: الأحوط جتنب رمي بقایا الطعام يف املجاري، نعم يف مثل العالق بالید ونحوه مما 

ل یعّد طعامًا فال باأ�ض به.
الكتاب اهل 

�ص: لدینا العمالة غري امل�شلمة التي تعمل يف غ�شل اخل�شار التي ُتر�شل اإىل ال�شوق 
للبیع بدون و�شع كفوف علی اأیدیهم، ویاأتي بع�ض الزبائن لتناولها من غري اأن یعلم 

اأن عاماًل غري م�شلم با�شرها برطوبة، فما حكم بائعها يف هذه احلالة؟
علی  الخبار  یجب  وكذا  كتابي،  غري  العامل  كان  اإن  الإخبار  البائع  علی  یجب  ج: 

الأحوط وجوبًا اإن كان من اأهل الكتاب.
�ص: من هم اأهل الكتاب يف الوقت الراهن؟ وهل حتكمون بطهارتهم؟

ج: اأهل الكتاب هم: الن�شارى والیهود واملجو�ض، اإن مل یتنج�شوا من �شرب اخلمر اأو 
اأكل املیتة اأو حلم اخلنزیر، ومل یبا�شروا �شائر النجا�شات، فالأحوط وجوبًا- يف غري 

موارد الع�شر واحلرج- الجتناب عنهم وعما یالم�شونه برطوبة م�شریة.
وغ�شل  املالب�ض  وغ�شل  لالأكل  ملبا�شرتها  بالن�شبة  امل�شیحیة  اخلادمة  حكم  ما  �للص: 

لوازم الأكل وال�شرب؟
موارد  غري  يف  م�شریة،  برطوبة  الكتاب  اأهل  لم�شه  ما  اجتناب  وجوبًا  الأح��وط  ج: 

الع�شر و احلرج، ولو علم بتنج�ض اأبدانهم بالنجا�شات املعهودة كالدم مثاًل فالالزم 
الجتناب.

الو�شوء
�ص: لو مت�شم�ض ثم اأحدث، فهل ی�شتحب اإعادة امل�شم�شة؟

ج: ل دلیل علی الإعادة.
�ص: ما احلكم اإذا و�شل املتو�شئ اإىل غ�شل الیمنی ثم نوى اإعادة الو�شوء من البدایة، 

فهل هذا م�شداق لقوله تعاىل »َول ُتْبِطُلوا اأَْعَماَلُكْم«؟
ج: لی�ض هذا من اإبطال العمل، نعم یلزم اجتنابه اذا كان ذلك یوؤّدي اىل الو�شو�شة.

�ص: اإذا كان �شخ�ض مي�شح راأ�شه من الأمام اإىل اخللف مدة طویلة، فما حكم و�شوئه 
ال�شابق و�شلواته املا�شیة؟

ج: الحوط ا�شتحبابًا خالفه بان مي�شح من اعلی اىل ال�شفل، لكن الو�شوء �شحیح 
وكذلك ال�شالة.

�ص: �شخ�ٌض مي�شح راأ�شه مرتني يف الو�شوء، مرة بالكف الیمنی ثم بالی�شرى جهاًل 
باحلكم، ولعدة �شنوات، فما حكم و�شوئه و�شلواته املا�شیة؟

ج: یكتفي يف امل�شح بالكف الیمنی فیما یاأتي ول حاجة لإعادة ما م�شی.
التلقیح ال�شناعي

�ص: هل یجوز تلقیح زوجة الرجل الذي ل ینجب بنطفة رجل اأجنبي عن طریق و�شع 
النطفة يف رحمها؟

ج: ل یجوز، نعم یجوز اأخذ النطفة من الزوجني وتلقیحهما يف الأنابیب ثم و�شعها 
يف الرحم.

لأبوین  وحیمن  بوی�شة  بني  الرحم  خ��ارج  یتم  ال��ذي  الطّبي  التلقیح  حالة  يف  �للص: 
�شرعیني، هل یجوز ا�شتئجار رحم امراأة اأخرى لزرع اجلنني فیه يف حالة مر�ض رحم 

الأم الأ�شلیة؟ وما هي املرتتبات ال�شرعیة علی ذلك احلمل من حقوق اأو واجبات؟
ج: م�شكل، ولو عمل ذلك فاإن الأم تكون هي �شاحبة البوی�شة، اأما الرحم امل�شتاأجرة 

فمجرد وعاء ل یرتتب علیه �شيء �شرعًا �شوى ا�شتحقاقها الجرة و نحو ذلك.
ا�شتخدامها يف عملیة  الأجنة، وهل  اإ�شكال �شرعي يف عملیة جتمید  �ص: هل یوجد 

الإجناب جائز؟ 
ج: التجمید يف نف�شه جائز ما مل ی�شتلزم حمرمًا، واأما ا�شتخدامه يف عملیة الإجناب 

فاإن كان فیما بني الزوجني فجائز، وال فال یجوز.
النذر

�ص: هل ی�شح يف �شیغة النذر اأن یقول )هلل عليَّ نذر( فیذكر يف ال�شیغة كلمة نذر، 
وهل یجب الوفاء به وترتتب الكفارة علی خمالفته؟

ج: نعم، ینعقد النذر يف الفر�ض املذكور، وترتتب الكفارة علی خمالفته.
�ص: هل ی�شرتط قول )هلل علّي( يف حتقق النذر اأم النیة كافیة؟

ج: ی�شرتط التلفظ ب�شیغة النذر ولو بغري العربیة كما وی�شرتط ان یكون مقرونًا مع 

اإ�ستفتاءات
اإعداد: حجة الإ�شالم ال�شید مهند احل�شیني احلدیدي

اإ�سراف: جلنة ال�شتفتاء يف مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي بقم املقد�شة

إستفتاءات
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ا�شم اهلل تعاىل.
�ص: هل ال�شرط لزم يف النذر كاأن یقول الناذر: لو كان كذا فاإين اأنذر هلل كذا؟

ج: ل یلزم ذلك، فانه یجوز النذر مع ال�شرط وبدونه كاأن یقول: انذر هلل كذا.
�ص: ما حكم نذر الفتاة دون علم الأهل؟

ج: نذر الأولد -مع عدم نهي الوالدین- جائز.
�ص: هل یحق للزوج اأن ی�شقط نذر زوجته؟

ج: نعم، اذا مل یكن قد ام�شی نذرها من قبل اأو ر�شي به.
الأوقاف

ولكنها  وال�شعفاء،  العجزة  خلدمة  طویلة  �شنني  منذ  وب�شاتني  م��زارع  اأُوقفت  �للص: 
اإهمال املتويل، فهل یجوز بیعها  اأر�ض جرداء قاحلة ل نفع فیها ب�شبب  حتولت اىل 

وحتویلها اىل عقار نافع ینتج دخاًل؟ 
ج: اإذا مل ميكن زرعها ثانیة، وانح�شرت ال�شتفادة يف البیع والتبدیل، یجوز للمتويل 

ال�شرعي بیعها و�شراء مزارع وب�شاتني اأخرى منتجة حملها.
�ص: یوجد ماأمت يف قریة معینة غري م�شجل يف الأوقاف الر�شمیة، یرید اأهل القریة اأن 

یبنوا فوقه �شققًا ملنفعة املاأمت، فهل یجوز ذلك؟
ج: یجوز ذلك مع اإذن املتولني علی املاأمت وب�شرط عدم خمالفة ذلك للوقف.

مل�شاجد ا
يف  نراها  والتي  الأذان  �شوت  لإع��الء  امل�شاجد  يف  تقام  التي  امل��اآذن  حكم  ما  �للص: 
�شوف   املنتظر الإم��ام  اإن  تقول:  التي  الروایات  بع�ض  هناك  اإن  امل�شاهد، حیث 

یقوم بهدمها بعد الظهور؟
ج: لعلها ماآذن املخالفني، اأو ما یكون منها م�شرفًا علی بیوت النا�ض، واإّل فان املاآذن 
�شعائر  من  تعترب   البیت اأهل  وماآثر  والأدعیة  والقراآن  الأذان  فیه  یذكر  التي 

ال�شالم و�شعائر اهلل تعاىل.
�ص: قام جمموعة من املوؤمنني بالتربع لبناء م�شجد وبعد اأن اأكمل بناوؤه بقي �شيء 
معني من تلك الأموال، فهل یجوز �شرفها يف بناء اإحدى احل�شینیات اأو اأحد امل�شاجد 

الأخرى؟
زاد  وان  الیه،  یحتاج  وما  نف�شها  احل�شینیة  او  نف�شه  امل�شجد  تاأثیث  يف  ی�شرف  ج: 

�شرف يف م�شجد اآخر او ح�شینیة اخرى.
�ص: جمموعة من ال�شباب اتفقت علی جتهیز امل�شجد وفر�شه بال�شجاد، وات�شح فیما 

بعد اأن اأكرثهم ل یخم�ض، فهل ال�شالة يف هذا امل�شجد فیها اإ�شكال؟
ج: ل ا�شكال ما مل یتیّقن بذلك، ومع التیّقن یلزم ال�شتئذان من احلاكم ال�شرعي.

الذباحة
�ص: كیف نتعامل مع اللحوم امل�شتوردة من بالد غريال�شالمیة یحرمون اأكل الأبقار؟
ج: ی�شرتط العلم بتذكیتها بالطریقة ال�شرعیة اإذا كانت املدینة التي جيء بهذا اللحم 

منها الغالب علیها الكفار، اأما اإذا كانت املدینة الغالب علیها امل�شلمون فال اإ�شكال.
علی  املذبوحة  غري  اللحوم  اأك��ل  خالله  من  ميكن  �شرعي  خم��رج  هناك  هل  �للص: 

الطریقة الإ�شالمیة؟
ج: هي حرام ول خمرج لها يف مفرو�ض ال�شوؤال.

قد  الذبح  اأن  �شككنا  اإذا  الإ�شالمیة  البالد  الطعام يف مطاعم  تناول  ما حكم  �ص: 
یكون غري �شرعي؟

ج: یجوز الأكل وال�شرب يف مطاعم البالد الإ�شالمیة اإل اإذا ح�شل العلم باحلرمة، 
اأو علم بان اللحوم م�شتوردة من دول غري اإ�شالمیة فحینئذ یلزم الطمئنان اإىل حلیة 

اللحوم وتذكیتها اأو قیام اأمارة �شرعیة علی ذلك.

لو�شیة ا
�ص: رجل تويف ومل یذكر يف و�شیته ما للو�شي من حق الت�شرف يف الثلث، هل للو�شي 

حق يف ذلك؟
ج: ثلث املیت یت�شرف فیه -اإن كانت يف البني و�شیة- ح�شب الو�شیة، واإل فهو للورثة.
واملحتاجني،  الفقراء  علی  اأمواله  ثلث  ینفق  باأن  اآخر  �شخ�شًا  اأو�شی  �شخ�ض  �ص: 
ولكن ورثة املو�شي ل یثقون بهذا الو�شي، فهل یجوز للورثة المتناع عن دفع الثلث 

له، ویقومون بتوزیعه باأنف�شهم؟
ج: كال، بل یجعل احلاكم ال�شرعي مع الو�شي �شخ�شًا اآخر یكون م�شرفًا علی �شرف 

الأموال يف الفقراء واملحتاجني.
اأخرى  اأمور عبادیة  اإىل  باأن ی�شلی له من ثلث تركته م�شافًا  اأو�شی املیت  اإذا  �ص: 
فتباطاأ الورثة يف تطبیق الو�شّیة ب�شبب اخلالف احلا�شل بینهم، علمًا اأن املیت قد 
خّلف اأمواًل جّمدت يف البنك حتی یت�شالح الورثة فیما بینهم، فهل یقع اإثم التاأخري 

علی الو�شي اأم علی الورثة؟
ج: یجب تنفیذ الو�شّیة باأ�شرع وقت، والآثم هو املانع.

اأربع  وفاته  علی  م�شی  وقد  تركته..  بثلث  واأو�شی  منزًل  وت��رك  تويف  �شخ�ض  �للص: 
�شنوات ومل ُیخرج الثلث اإىل الآن، مع العلم اأن البیت موؤجر، فهل یخرج ثلث الإیجار 

اأی�شًا بالإ�شافة اإىل ثلث قیمة املنزل؟
ثلث  اإخ��راج  یجب  كما  الأ�شل  ثلث  وُیخرج  بالو�شیة،  العمل  يف  التعجیل  یجب  ج: 

الإیجار اأی�شًا.
وال�شما�شرة الو�شطاء 

�ص: اأردت �شراء تذكرة �شفر بالعملة املحلیة وكان ذلك �شعبًا، فطلبت من �شخ�ض 
هذا  تاأخر  وملا  يل،  التذكرة  ل�شراء  یكلمه  اأن  ذلك  من  یتمكن  اآخر  �شخ�شًا  یعرف 
ال�شخ�ض، حاولت بنف�شي وح�شلت علیها، وبعد ذلك جاء ال�شخ�ض بالتذكرة، فهل 

یجب علّي تعوی�شه؟
ج: اإن كنت قد اأبلغته با�شتغنائك عن التذكرة قبل اأن ی�شرتیها، اأو كنت قد حّددت 

وقت ال�شراء بزمن معني فتاأخر عنه، فال یجب علیك تعوی�شه، و ال فیجب. 
�ص: توجد يف بع�ض البلدان �شركات تقدم خدمات معینة ملن یرغب بال�شرتاك فیها 
حالة  ففي  جدد،  م�شرتكني  باإح�شار  یقوم  ملن  اأو  اإئتمان،  بطاقة  �شراء  خالل  من 
اإح�شاره لعدد من امل�شرتكني ل�شركة من هذه ال�شركات، هل یجوز اأخذ املكافاأة علی 

ذلك؟ 
ج: ل اإ�شكال يف ذلك.

www.s-alshirazi .com
estfta@s-alshirazi .com

لمتابعة االستفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على شبكة اإلنترنت
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�سهدت مدينة النجف الأ�سرف على م�سّرفها �سلوات اهلل و�سامه، مدينة العلم 
الفكرية  ال�سووؤن  )ق�سم  نّظمه  الللذي  الرابع  الدولي  الكتاب  معر�ص  والثقافة، 
الن�سر  ودور  الموؤ�س�سات  دعللوة  وتللّم  الللطللاهللرة(  العلوية  الرو�سة  فللي  والثقافية 
كان  المعر�ص،  بهذا  للم�ساركة  والر�سمية  والأجنبية  العربية  البحوث  ومراكز 

منها دار العلوم للتحقيق والطباعة والن�سر والتوزيع في بيروت. 
وقال مدير الدار ف�سيلة ال�سيخ محمود �ساكر المّتقي في حوار ق�سير اأجراه معه 

اأحد ال�سحفيين المحّليين:
وقد  الأطفال.  لثقافة  �سراج  ودار  لدارالعلوم،  الأولللى  هي  الم�ساركة  هذه  تعتبر 
اأكثر  فيه وعر�سنا  ف�ساركنا  والمفيدة،  الجّيدة  المعار�ص  المعر�ص من  ان  راأينا 
الكتب  بين  تنّوعت  حيث  الموؤ�س�سة،  اإ�للسللدارات  مللن  مختلفاً(  عللنللوانللاً  ملللن)350 
الدينية والفكرية والأدبية والتاريخية. ونحن كموؤ�س�سة نهتم ب�سكل خا�ص بن�سر 

عر�ص موؤّلفات المرجع 
ال�سيرازي

في المعر�ص الدولي للكتاب بالنجف 
الأ�سرف وطهران

اأهل البيت �سلوات اهلل عليهم وكتب تراث المراجع والعلماء الأعللام من  علوم 
�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  �سماحة  الديني  المرجع  بالأخ�ّص  ال�سيرازي،  اآل 

.الح�سيني ال�سيرازي
من جانب اآخر وكال�سنوات ال�سابقة، �ساركت موؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية 
الرابعة والع�سرين، وذلك بعر�ص  الدولي للكتاب في دورته  في معر�ص طهران 

اإنتاجاتها الثقافية المقروءة والمرئية وال�سوتية.
فقد عر�ست الموؤ�س�سة في معر�ص هذا العام العديد من موؤلفات المرجع الديني 
اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي باللغة العربية  �سماحة 
والإنجليزية والفار�سية وغيرها من اللغات، وبع�ص موؤلفات المرجع الراحل اآية 
اهلل العظمى ال�سيد محمد الح�سيني ال�سيرازيu ال�سريف، والفقيه الفقيد اآية 

 .uاهلل ال�سيد محمد ر�سا ال�سيرازي
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followers who will shoot through the religion 
just as the arrow shoots through the quarry. 
Allah will kill them at the hands of the most 
beloved creation to Him after me.”

He was among the Khawarij killed by Amir 
al-Mu’mineen Ali ibn Abi Talib, peace be upon 
him, at the Battle of Nahrawan.(6) (7)

In another passage, Abu Sa’id al-Khidri 
reports, “When we were with the Messenger of 
Allah (peace be upon him and his pure family) 
at the time when he was dividing out shares, 
Dhu Khuwaysarah – a man from the clan of 
Bani Tamim came up to him and said “Divide 
equally, Messenger of Allah”. 

The Messenger of Allah (peace be upon him 
and his pure family) said to him, “Shame on 
you. If I am not fair then who is fair? You would 
be damned or lost if I did not divide equally.”

Omar ibn al-Khattab said, “Allow me to take 
off his head.”

The Messenger of Allah (peace be upon him 
and his pure family) replied, “Leave him alone, 
for he has companions if one of you were to 
compare his prayers with that of theirs, he 
would find it inferior, and would also find his 
fast inferior to theirs; they recite the Qur’an 
which does not go beyond their throats. They 
leave Islam as swiftly as the arrow passes 
through the bow. They would be recognised 
by the presence of a black man whose upper 
arm is like a woman’s breast or like a dangling 
piece of flesh. They will go out against the best 
group of people.”

Abu Sa’id said, “I bear witness that I heard that 
from the Messenger of Allah (peace be upon 
him and his pure family) and I bear witness that 
Ali ibn Abi Talib, peace be upon him, fought 
against them and I was with him. He ordered 
that man to be brought to him, his order was 
followed, he was found and he was brought 
so that I could look at him and see that he was 
as the Messenger of Allah (peace be upon him 
and his pure family) had described him.(8)

In this way the Prophet (peace be upon him 
and his pure family) would not attempt kill any 
mischief-maker, person who had gone astray or 
person who had introduced anything that was 
not of the religion into the religion until there 
had developed an environment among the 
people which would allow them to accept his 
killing such as the appearance of his mischief or 
his going astray or his bid’a so that killing him 

would not cause any greater mischief than his 
presence.

This is the Divine Wisdom in allowing people’s 
minds to develop, putting everyone to test.

There are many examples of this in the life of 
the Messenger of Allah (peace be upon him and 
his pure family) and the life of the Commander 
of the Faithful, peace be upon him, out there 
for researchers to find. We will mention some 
of them within the following studies Almighty 
Allah willing.

(1) Ibn Abi al-Hadid, Sharh Nahj al-Balaghah vol.9 
p118

(2) The Holy Qur’an 41:6
(3) The Holy Qur’an 25:7
(4) The Holy Qur’an 10:14
(5) al-Noori, Mustadrak al-Wasa’il vol.18 p259
(6) Nahrawan was a battle between the Muslim 

Caliph, the Imam, the Commander of the Faithful 
Ali, peace be upon him, and the Khawarij. Nahrawan 
is a place in Iraq between Baghdad and Wasit. The 
Khawarij were the group who reneged and waged 
a military campaign against Imam Ali when he was 
elected as the leader of the Islamic nation and its Head 
of State.

(7) al-Irshad, vol. 1 pp148-149
(8) I‘lam al-Wara bi A‘lam al-Huda p121. 
Malik: al-Mudawwana al-Kubra vol.2 p48 about al-

Khawarij. 
al-‘Asqalani: Fath al-Bari vol.12 p262. 
al-Suyuti: al-Dıbaj ‘ala Sahıh Muslim vol.3 p160; 
al-Nisa’i: al-Sunan al-Kubra vol.5 pp159-160 The 

section on the presentation of the specific battles 
of Ali with the Renegades (mariqin), and similarly 
what he said about the unique characteristics of the 
Commander of the Faithful: p138 The section on the 
presentation of the specific battles of Ali with the 
Renegades (mariqin). 

al-Isfahani: Dala’il al-Nubuwwa p116. They all quote 
the hadith word for word or an extract from it which 
includes the words: “‘Ali is the best group of people”.
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The Imam’s metaphysical Divine knowledge 
of the unseen cannot normally impact upon his 
behaviour or what he does in public. Otherwise 
the test for which Almighty Allah created the 
creatures would not be completed and the 
proof for which Allah appointed the Imam 
would not be established.

The Imam’s public behaviour both in personal 
matters and towards society at large have 
to be normal just like everyone else’s, just as 
his human traits normally have to be just like 
everyone else’s: 

[Say: I am just a human like [the rest of] you 
[except that] I receive revelation.](2)

[and they said: What is it about this 
Messenger who eats food and walks through 
the marketplaces.](3)

[Then after them, We appointed you as 
vice-regents on the earth so that We see how 
you perform](4) – exactly like Almighty Allah’s 
behaviour towards mankind, while He is 
Omnipotent and Omniscient. 

If Allah wanted to stop the oppressed from 
being oppressed or stay the hand of the 
oppressor to stop him from carrying out acts of 
oppression, how would the test be conducted?

The behaviour of the Prophet and Imam 
who have the knowledge of the unseen world 
– through Almighty Allah’s power and Allah’s 
teaching them – is just like this.

The Commander in Chief leaves alone the 
person who threatens him

It is said in the noble hadith that one of the 
Khawarij threatened to kill Amir al-Mu’mineen 
Imam Ali, peace be upon him, and he just left 
him alone.

A man was caught and brought to Amir al-
Mu’mineen, peace be upon him, after he had 
threatened to kill Imam Ali. The Imam said: 

“Leave him alone. If he kills me then the 
decision rests with the blood guardian [next of 
kin].”(5) 

This is the forgiveness and humanitarian 
policy that Islam teaches.

An ordinary person whose name does not 
deserve to be recorded in history threatens to 
kill the most senior leader of the Islamic State 
who has at his disposal all the power and all the 
might; and he does nothing to him?

He is brought before him completely at his 
mercy and He says: “Leave him be”!

What a difference there is between the likes 
of the Commander of the Faithful, peace be 
upon him, and the other leaders of the world.

It was reported that one of the rulers received 
a death threat. At that point, he imprisoned 
two hundred people from a single street. Then 
the detentions carried on in the aftermath until 
the number arrested reached five thousand 
people. He then executed a group of them 
and put others in prison and a third group 
was subjected to torture. He eventually set a 
number of them free.

What a difference there is between these two 
policies; the policy of Islam and the policy of 
Satan.

The Prophet does not kill the heads of the 
opposition in advance

Historical accounts and noble hadith tell us 
that the Messenger of Allah (peace be upon 
him and his pure family) would sometimes say 
of a person that he would cause trouble (fitna) 
among the Muslims or that he would invent a 
false religion, but he would then not set about 
killing him and would not allow the Muslims to 
kill him.

This comes under the great policy of 
forgiveness implemented by the Messenger 
of Allah throughout his lifetime through which 
he was able to found an Islamic government 
largely through winning people’s hearts.

If the Prophet had killed people at random for 
arbitrary reasons Islam would not have been 
established, nor would its roots have become 
firm.

Look at the following passages:
Al-Mufid (May Allah bless him) reports in al-

Irshad: “When the Messenger of Allah (peace 
be upon him and his pure family) divided the 
spoils of war of Hunayn a tall man came up to 
him, the mark of prostration on his forehead. 
He uttered the greeting without addressing 
the Prophet (peace be upon him and his pure 
family) by name or title and said: “We saw what 
you did with the spoils.”

The Prophet replied, “What did you see?”
He said, “You did not divide them justly.”
The Messenger of Allah (peace be upon him 

and his pure family) became angry and said, 
“Shame on you. If I am not fair then who is?”

The Muslims said, “Should we not kill him?” 
The Prophet said, “Leave him. He will have 
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Firstly from Islamic Politics
Islamic politics as stated in our previous issue 

no.23 was built upon a foundation of complete 
justice, human dignity and forgiveness 
alongside forbearance and strength.

A head of state who does not kill his killer
This is the Commander of the Faithful Ali ibn 

Abi Talib, peace be upon him, at the time when 
he was on the throne of the leadership of the 
greatest Islamic State – the territory of which 
spread across the greatest part of civilization, 
and when all countries of the world at that time 
had great awe and respect for it, he knew who 
his killer would be, he would refer to him and 
to the fact that he was going to be killed by 
him, but he did not even once lay a finger on 
him; because of his philosophy of justice which 
holds that so long as a crime has not yet been 
committed then punishment is not warranted.

Look at the following text:
Ali, peace be upon him, would say to Abd al-

Rahman ibn Muljam:
“You are going to kill me”, and he would recite 

the following verse over and over:

“I want him to live and he wants to kill me,
The one who makes excuses to you is one of 

your bosom friends from Murad”

Ibn Muljam would say to him, “Commander 
of the Faithful, if you know this about me then 
why don’t you kill me?”

He would say, “I am not allowed that I kill a 
man before he does something to me.”

The Shi’a heard that, Malik al-Ashtar, Harith 
ibn al-A‘war and other Shi’a stood up and drew 
their swords and said, “Commander of the 
Faithful, who is this to whom you speak in this 
way over and over again, and you are our Imam 
and authority, and the cousin of our Prophet 
(peace be upon him and his pure family). 

Command us to kill him.”
He said to them, “Sheathe your 

swords, may Allah bless you, and do not sow 
dissent among the nation. Do you think I would 
kill a man who has not yet done anything to 
me?”

This is the philosophy of justice and humanity.
It is the philosophy of Islamic governance and 

politics according to the head of the Islamic 
State Imam Ali, Amir al-Mu’mineen, peace be 
upon him: 

“Do you think I would kill a man who has not 
yet done anything to me?”(1)

In Islamic logic there is no rule or jurisdiction 
which says that the end justifies the means. In 
fact there is the opposite: “Allah is not obeyed 
through disobedience” which means that it is 
not permissible to achieve Islamic government 
which is obedience to Almighty Allah through 
means which involve disobedience to Allah; 
the shedding of innocent blood and disregard 
for dignity. As far as the matter of the Imam’s 
knowledge [about this matter] is concerned, 
that requires in-depth study which is beyond 
the scope of this presentation.

[But] in short:

the very heart of Islam
Grand Ayatollah Sayyid Sadiq al-Husayni al-Shirazi
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:سـمـاحة املـرجــع ال�سـيـرازي�
اإن عللامل اللليللوم هللو عللامل احلرية 
والنللفلللتللللللللللللاح، واإن ململلللللللللللار�سلللللللللللات 
ال�لللسلللطلللهلللاد واللللكلللبلللت مللللن قللبللل 
�للسللعللوبللهللم ل طائل  احللللّكلللام جتلللاه 
لهم منها �سوى الف�سيحة والندم.


