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مجلة دينية مرجعية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية
تعنى بن�شر �أفكار و�آراء وتوجيهات المرجع الديني الكبير
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازيK

[ كلمة البدء ]

ك �ت��ب :ف�ضيلة ح �ج��ة الإ���س�ل�ام
ال� ��� �ش� �ي ��خ ج ��ا�� �س ��م ال� �ح ��ائ ��ري

من �أه��م الأم��ور التي تم ّيز بها فقهاء ال�شيعة عن غيرهم هي �شدة
معرفتهم ب���الأح���داث ود ّق����ة تعاطيهم م��ع الم�ستجدات وع��م��ق فهمهم
للأمور المتوارية عن الأنظار...
فهم لي�سوا ك�سائر علماء الم�سلمين م ّمن �ألقوا حبائل الأم��ور على
غواربها و�أوكلوا زمام البالد بيد ال�سالطين كي يعيثوا الف�ساد في البالد
ويت�س ّلطوا على رقاب العباد ،بل تح ّملوا م�س�ؤوليتهم �إزاء الأمة وت�صدّوا
لكل �شاردة وواردة تطر�أ على ال�ساحة مهما ك ّلفهم ذلك الأمر...
وعلى �أث��ر ت�صدي علماء ال�شيعة لأم��ور الأم��ة وتح ّملهم الم�س�ؤولية
�إزاء الرعية تجدهم يمتازون بر�ؤى ثاقبة وفهم عميق وا�ستيعاب متم ّيز
و���ش��م��ول��ي��ة ف��ائ��ق��ة ت��ف��وق ف��ه��م وا���س��ت��ي��ع��اب و���ش��م��ول��ي��ة �أه����ل التخ�ص�صات
المختلفة.
ففي ال�سيا�سة مث ً
ال تتم ّيز مواقف فقهاء ال�شيعة بالحنكة والدقة
وال��ث��اق��ب��ي��ة �أك��ث��ر م��ن �أه���ل ال�سيا�سة �أنف�سهم وك���أن��ه��م ق�����ض��وا �أع��م��اره��م
ال�شريفة في ال�سيا�سة ،وكذا الأمر في �سائر المجالت المختلفة.
وبغ�ض النظر عن الت�سديد الإلهي والعناية الخا�صة من �أهل البيت
bهناك عدة عوامل قادت فقهاء ال�شيعة �إلى ذلك منها حر�صهم ال�شديد
على الأم��ة وتحملهم الم�س�ؤولية �إزاء الأم��ة ال��ذي يقودهم بالأخير �إلى
�إتخاذ المواقف المختلفة �إزاء �أحداث ال�ساحة.
ففي عهد المجدد ال�شيرازي الكبير وبعد �أن ا�ضطربت الأو�ضاع
في �إي��ران بين م�ؤيد ومخالف ح�سم هذا المرجع العظيم الأم��ر بفتواه
ال�شهيرة التي كانت بمثابة اللطمة القا�سية على ر�أ�س اال�ستعمار و�أذنابه
الذين خ�سروا في النهاية ال�صراع وخابت �آمالهم بالف�شل.

وفي كل ع�صر تجد � ّأن مواقف فقهاء ال�شيعة تمتاز بالحنكة الكبيرة
والدقة ال�شديدة وبعد النظر ،لذا �ش ّنت �ضدهم الحروب وعانوا ماعانوا
من ويالت الي�سع المقام �إلى ذكرها.
وفي الوقت الراهن ومع ا�ضطراب الأو�ضاع و�ضبابية الر�ؤية �إزاء ما
يجرى في ال�ساحة من �أحداث كبيرة وخطيرة تتوالي ب�شكل �سريع ينبري
دور المرجعية ال�شيعية وحكمتها في التعاطى مع الأحداث.
وع��ل��ى �سبيل ال��م��ث��ال م��ن يلتقي ب�سماحة ال��م��رج��ع ال��دي��ن��ي �آي���ة اهلل
العظمی ال�سيد �صادق الح�سیني ال�شيرازي وي�صغي �إلى �آرائه حول
م��ا يجري ف��ي العالم م��ن �أح���داث يتبادر �إل��ى ذهنه الحديث ال���وارد عن
الإمام ال�صادق:العالم بزمانه التهجم عليه اللواب�س...
فهو حقيقة ينظر �إل��ى الأم���ور بنظرة ثاقبة وي��دع��و �إل��ى معالجتها
ب�شكل جذري وع�صري م�ؤكداً في ذلك على �أربعة �أبعاد مه ّمة وهي:
1 .1الدبلوما�سية.
2 .2الإعالم.
3 .3المال.
4 .4العالقات.
وكثيراً ما ي�ؤكد �سماحته على � ّأن م�شاكل الم�سلمين لن تزول ما لم
تتح ّقق هذه الأمور و� ّأن رحلة الألف ميل تبد�أ بخطوة...
من هنا ولكي ن�ساهم في رفع مات�شهده البالد الإ�سالمية الیوم من
م�آ�سي ينبغي �أن ن�سعى في تحقيق هذه الأمور ٌ
كل ح�سب و�سعه ع�سى �أن
ي�أتي ذلك اليوم ّ
تخف فيه الم�شاكل من البالد الإ�سالمية وما ذلك على
اهلل بعزيز.

محاضرات

المرجع ال�شيرازي:

العلماء �أولى من غيرهم في الإقتداء
بمنا�سبة حلول ذك��رى مولد �سيد الكائنات ،حبيب �إل��ه العالمين ،موالنا ر�سول
اهلل ،وذك����رى م��ول��د ن��ا���ش��ر ع��ل��وم الإ����س�ل�ام م��والن��ا الإم�����ام ج��ع��ف��ر ال�����ص��ادق
 ،gتط ّرق المرجع الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي� إلى هاتين الذكريين العظيمتين ،خالل در�سه خارج الفقه ،في
م�سجد الإمام زين العابدين gبمدينة قم المقد�سة� ،صباح يوم الأحد الموافق
لل�ساد�س ع�شر من �شهر ربيع الأول  1432للهجرة ،و�ألقى كلمة ق ّيمة ،قال فيها:
ي�صادف يوم غد مولد�س ّید الأنبياء و�أ�شرف الأولين والآخرين نبي الإ�سالم،
وكذلك ي�صادف مولد موالنا الإمام ال�صادق.g
اب�����ارك ل��ك��م �أن���ت���م اخ���وان���ي ال��ع��ل��م��اء الأف���ا����ض���ل ه��ات��ي��ن ال��ذك��ري��ي��ن العظيمتين
والمباركتين ،واُبارك �أي�ضاً لجميع الم�ؤمنين والم�ؤمنات في العالم ك ّله.
�إن التعبير بالم�صادف �أو الموافق هو تعبيرنا العرفي نحن ،حيث �إننا نجهل
الحكمة وال�س ّر من تقارن ذكرى مولد ر�سول اهلل ومولد الإمام ال�صادق bفي
يوم واح��د .فاهلل تعالى المحيط علماً بكل �شيء �أراد و�شاء منذ الأزل �أن يكون
يوم  17ربيع الأول في عام الفيل يوم مولد ر�سول اهلل و�أن يكون في اليوم
نف�سه وبعد � 134سنة مولد الإمام ال�صادق .gولعل �أحد �أ�سباب ذلك هو �أن ما
و�صلنا من الإ�سالم من الأخالق والعقائد والأحكام وباقي الأمور بوا�سطة الإمام
ال�صادق gهو �أكثر من ما و�صلنا عن باقي المع�صومين .bفالإمام ال�صادق
 gاُتيحت له الفر�ص لن�شر الإ�سالم و�أحكامه �أكثر من باقي المع�صومين.b
بعدها �أ�شار المرجع ال�شيرازي �إلى �أن ر�سول اهلل هو �أف�ضل �أ�سوة للعالمين
أخ�ص لأهل العلم والف�ضالء والمثقّفين وقال:
وبال ّ
َ ٌ ()1
هَّ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
ُ
َ
َ
الل �أ ْ�س َوة َح َ�سنة . وهذا معناه
يقول القر�آن الكريم :لق ْد كان لك ْم فِي َر ُ�سولِ ِ
�أن تع ّلموا من ر�سول اهلل واجعلوه قدوة لكم و�أ�سوة .وهذا الأمر �ضروري لنا
نحن �أهل العلم �أكثر من غيرنا ،حيث �إن دائرة ا�ستيعابنا ودركنا وفهمنا وعلمنا
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�أكثر من �سائر النا�س ،ولأن م�س�ؤوليتنا �أكبر من غيرنا ،ولأن النا�س يتع ّلمون م ّنا.
فعلينا �أن ن�ص ّمم ونعزم على الت� ّأ�سي بر�سول اهلل في كل �شيء.
علينا �أن نتع ّلم ا�سلوب وطريقة تعامل ر�سول اهلل ب�صفته كابن و�أب وزوج،
وكيف كان يتعامل مع �أرحامه الذين �أح�سنوا �إليه ومع �أرحامه الذين �أ�ساءوا
�إليه وكانوا ي�ستهزئون به وي�ؤذونه ك�أبي لهب مث ً
ال ومن �شابهه .ف�إنني لم �أجد
في كتب التاريخ والروايات ال�شريفة �أن النبي قد تك ّلم بكالم خ�شن عليهم،
ف� ً
ضال عن التعامل معهم بال�سوء.
نعم �إن القر�آن الكريم قد ذ ّم �أبا لهب وتوعّدوه بالعذاب� ،أما ر�سول اهلل ف�إنه
لم ير ّد عليه وال على غيره ،ولم يتعامل معهم بال�سوء �أبداً حتى بكلمة واحدة.
لذا علينا �أن نتع ّلم من ر�سول اهلل ،ونجعله قدوة لنا ونت� ّأ�سى به ،ثم نعمل
على ن�شر ذلك بين النا�س وندعوهم �إلى التع ّلم من ر�سول اهلل ،فهو القدوة
الأف�ضل والأح�سن للب�شرية جمعاء.
ثم ذكر �سماحته نماذج من تعامل و�سيرة النبي الأعظم وقال :روى �أن�س بن
مالك الذي كان خادماً لر�سول اهلل لعدّة �سنوات ،وقال :كان لر�سول اهلل
�شربة يفطر عليها ،و�شربة لل�سحر ،وربما كانت واح��دة وربما كانت لبناً وربما
كانت ال�شربة خبزاً يماث .فهي�أتها له ذات ليلة فاحتب�س النبي فظننت �أن
بع�ض �أ�صحابه دعاه ،ف�شربتها حين احتب�س ،فجاء بعد الع�شاء ب�ساعة ،ف�س�ألت
بع�ض من كان معه هل كان النبي� أفطر في مكان �أو دع��اه �أح��د؟ فقال :ال.
فبت بليلة ال يعلمها �إ ّال اهلل من غ ّم �أن يطلبها م ّني النبي وال يجدها فيبيت
جائعاً ،ف�أ�صبح� صائماً وما �س�ألني عنها وال ذكرها حتى ال�ساعة .فهل نتعامل
نحن مثل هذا التعامل من ر�سول اهلل في بيوتنا مع الوالدين �أو مع الزوجة
�أو مع غيرهم؟
وقال �سماحته :وذكرت الروايات ال�شريفة عن الإم��ام ال�صادق� gأنه قال« :مَا

محاضرات

بر�سول اهلل
ول هَّ
�أَ َك َل َر ُ�س ُ
اللُِ خ ْب َز ُب ٍّر َق ُّطَ ،وال َ�ش ِب َع مِ نْ ُخ ْب ِز َ�شعِيرٍ َق ُّط»(.)2

وه��ذا يعني �أن النبي ل��م ي��ذق الخبز الم�صنوع م��ن الحنطة �أب���داً ،ب��ل ولم
ي�شبع من الخبز الم�صنوع من ال�شعير �أبداً .علماً ب�أن خبز الحنطة هو �ألين و�ألذ
و�أف�ضل و�أ�سهل ه�ضماً من خبز ال�شعير الذي ال ي�ست�سغيه �أكثر النا�س .وهكذا
كان الإمام �أمير الم�ؤمنين� gأي�ضاً .فالنبي sوالإمام �أمير الم�ؤمنين gلم
ي�شبعا ّ
قط في حياتهما ال من خبز ال�شعير وال من �أيّ طعام �آخر .فهل بمقدورنا
نحن �أن نعمل مثل عمل ر�سول اهلل والإم���ام �أمير الم�ؤمنينg؟ و�إذا لم
نقدر على ذلك فعلينا �أن نحاول ذلك �أو �أن ن�سير على نهج ر�سول اهلل على
�أقل التقادير.
�إذن يجدر بنا �أن ال ن�صب ج ّل اهتمامنا على �أن ن�أكل �أطيب الطعام و�أفخره و�أل ّذه،
حتى ال نكون يوم القيامة خجلين �أمام اهلل تعالى.
و�أ�ضاف �سماحته :وذك��رت ال��رواي��ات ال�شريفة �أي�ضاً �أن��ه« :ما ذ ّم ر�سول اهلل
طعاماً ّ
قط»(.)3
�إذن �أال يجدر بنا �أن نكون كر�سول اهلل؟ �أو نكون كالعلماء من ال�سلف ال�صالح
الذين اقتدوا بالنبي و�ساروا على نهجه sونهج الإمام �أمير الم�ؤمنين.g
لقد ذكروا في �أحوال �أحد المراجع الأعالم من ال�سلف ال�صالح ر�ضوان اهلل تعالى
عليهم �أن �أوالده قالوا بعد وفاته :لقد ع�شنا مع �أبينا �سنين عديدة ولم نعرف �أنه
يحب و�أ ّیاً منه كان ال یحبه.
�أيّ طعام كان ّ
�إن ذلك المرجع كان مثلنا من �أهل العلم ،فلن�ص ّمم �إذن على الزهد في المعي�شة
ب�أن نكون م�صداق الحديث ال�شريف« :الزهد �أن ال يملكك �شيء».
و�أ�شار المرجع ال�شيرازي �إلى نموذج �آخر من �سيرة ر�سول اهلل ب�صفته كقائد
وزعيم ،وقال :جاء في التاريخ �أنه بعد �أن خ�سرت قري�ش الحرب في معركة بدر،
ّتم �أ�سر بع�ضهم ،وكان �أحدهم جريحاً وكان يئنّ ويت�أ ّوه الليل ك ّله ،وعندما حان

وقت �صالة ال�صبح ،جاء النبي لي�ص ّلي بالم�سلمين فقال :ما نمت الليل كله
لأنين ذاك الأ�سير!! �أي �أنه كان مت�ألماً على ما يعانيه ذلك الأ�سير من الألم
وه��و من ع���د ّوه .فهل تجدون مثل ه��ذه ال��ر�أف��ة ومثل ه��ذه الرحمة ومثل هذه
الأخالق العظيمة تجاه العد ّو عند غير ر�سول اهلل؟
و�أ ّكد :علينا �أن نكون م�صداق الحديث ال�شريف المروي عن الإمام الر�ضا
حيث قال« :gيتع ّلم علومنا ويع ّلمها النا�س»(.)5
فيجدر بنا �أو ًال نحن �أه��ل العلم ،وث��ان��ي��اً يجدر بالم�ؤمنين ك��ا ّف��ة �أن يراجعوا
�سيرة ر�سول اهلل ويطالعوها بت� ّأمل وبد ّقة وتد ّبر ،وي�ص ّمموا على العمل بها
وبالت� ّأ�سي ب�أخالق وتعامل ر�سول اهلل ،و�أن ي�سعوا جاهدين �إلى ن�شر وبيان
�سيرة ر�سول اهلل وتعامله مع القريب والغريب ،ومع ال�صديق والعد ّو ،و�أن
يدعوهم �إل��ى العمل والت� ّأ�سي بها ،حتى يعلم النا�س ويعرفوا �إن��م��وذج الإن�سان
الكامل ويقتدوا به.
وختم المرجع ال�شيرازي Kكلمته بقوله� :إن موالنا ر�سول اهلل و ابنته
ال��زه��راء و االئمة الإث��ن��ی ع�شر المع�صومین bهم الأ���س��وة وال��ق��دوة الأح�سن
والأف�ضل للعالمين ،و�إن االقتداء والت� ّأ�سي به يوجب نيل ر�ضوان اهلل تعالى.
(� )1سورة الأحزاب :الآية .21
( )2بحار الأنوار :ج /16في �صفة �أخالقه في م�شربه و� /...ص.247
( )3و�سائل ال�شيعة :ج /24باب  2كراهة ال�شبع والأكل على ال�شبع� /ص /244ح.30449
( )4مكارم الأخالق :الف�صل الثالث في �صفة �أخالقه في مطعمه� /ص.30
( )5عيون �أخبار الر�ضا :ج /1باب  28فيما جاء عن الإمام علي بن مو�سى الر�ضا/
�ص /307ح.69
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نفحات خبرية

افتتاح مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي في الب�صرة
بمنا�سبة ذكرى مولد منقذ الب�شرية� ،سيد الكائنات� ،أف�ضل الأنبياء والمر�سلين،
م��والن��ا ال��ر���س��ول الأعظم ،وذك���رى م��ول��د حفيده الإم����ام جعفر ب��ن محمد
ال�صادق ،gاُقيم حفل بهيج في مكتب المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي الذي افتتح بهذه المنا�سبة الميمونة ،في
محافظة الب�صرة بمنطقة الطوي�سة.
ح�ضر مرا�سم الحفل وافتتاح المكتب جمع غفير من الم�ؤمنين ،وكذلك جمع
من رج��ال الدين من الب�صرة ومن خارجها ،ووجهاء المدينة و�شيوخ الع�شائر
ال��غ��ي��ارى ،وج��م��ع م��ن ال�����س��ادة �أع�����ض��اء مجل�س محافظة الب�صرة ،وم��ن مجل�س
البرلمان العراقي ،ومدراء بع�ض دوائر الدولة وقيادات من الجي�ش وال�شرطة.
افتتحت المرا�سم بكلمة لمدير المكتب حجة الإ���س�لام ال�شيخ ن��زار الح�سن.

بعدها �ألقى مدير الوقف ال�شيعي في الب�صرة ال�شيخ الحجة محمد المطوري
كلمة بالمنا�سبة.
ت�لا ذل��ك كلمة لوكيل المرجعية الدينية ف��ي النجف الأ���ش��رف حجة الإ���س�لام
ال�شيخ علي المظفر.
بعده كانت كلمة لوكيل المرجع ال�شيرازي حجة اال���س�لام ال�شيخ جالل
معا�ش.
من جانب �آخر فتح المكتب بابه للم�ؤمنين الوافدين �إليه ،ومنذ افتتاحه با�شر
�أعماله وكانت عبارة عن زيارته لوجهاء المدینة و الم�س�ؤولین و الإ�ساتذة و �شیوخ
الع�شائر و رجال الدین و ال�شخ�صیات المختلفة وم�شاركته في مجال�س العزاء
والمنا�سبات التي تقام في المحافظة.

جانب من احتفال الإفتتاحية

جمموعة من �أ�ساتذة وطالب احلوزة العلمية

زيارة �أ�ساتذة احلوزة العلمية

جانب من احتفال الإفتتاحية

حجة اال�سالم و امل�سلمنی الفايل واحلاج �سلمان العا�شور يزوران املكتب

حجة اال�سالم وامل�سلمنی ال�شيخ فلك يزور املكتب

جمموعة من ال�شباب

وفد من �شيوخ الع�شائر
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نفحات خبرية

م�ؤ�س�سة فاطمة
الزهراء اخلريية
�شاب وتتبنى حفر �ستة �آبار يف كربالء املقد�سة
حتتفل بتزويج مائة ٍ

مبنا�سبة ذكرى �شروق �شم�س الهدى والرحمة ،والدة خامت الأنبياء ومنقذ الأمة ،النبي امل�صطفى حممد بن عبداهلل ،وتي ّمناً بحديثه ال�شريف ما بُني بنا ٌء يف
أحب �إىل اهلل عز وجل من التزويج؛ قامت م�ؤ�س�سة فاطمة الزهراء اخلريية بتزويج خم�سني �شاباً من ال�شباب امل�ؤمن �ضمن الوجبة الأوىل ،و�أي�ضا
الإ�سالم � ُّ
قامت امل�ؤ�س�سة بتزويج خم�سني �شاباً من ال�شباب امل�ؤمن �ضمن الوجبة الثانية مبنا�سبة ذكرى ميالد ال�صديقة الكربى فاطمة الزهراء لعام  1432هـ.
جدير بالذكر �أن امل�ؤ�س�سة تقيم مثل هذه االحتفاالت ب�شكل دائم وم�ستمر يف منا�سبات ذكریات موالید الأئمة الأطهار ،bكما �أنها تقوم بتجهيز املتزوجني بغرف النوم
وم�ستلزماتها� ،إ�ضافة �إىل الأغطية واملالب�س والإك�س�سوارات ،والأجهزة الكهربائية املتنوعة وم�ستلزمات املطبخ.
�شحة يف املياه ،ولأن كربالء املقد�سة مهوى �أفئدة امل�ؤمنني من كل بقاع الأر�ض،
من جانب �آخر ،و ب�سبب انخفا�ض منا�سيب املياه يف نهري دجلة والفرات وما تبعه من ّ
ُلحة لإيجاد بدائل ميكن من خاللها احل�صول على كميات كافية من املياه ،لذا قامت
وتزايد �أعدادهم �س ّيما يف �أوقات الزيارات املخ�صو�صة ،فقد �أ�صبحت احلاجة م ّ
امل�ؤ�س�سة بحفر (�ستة �آبار) داخل حمافظة كربالء املقد�سة ويف �أطرافها وحميطها ،لتكون رافداً �آخر من روافد خدمة �أهل البيت وزائريهم الكرام.

م�ؤ�س�سة الإمام الهادیg
مبنا�سبة ذكرى مولد خامت الأنبياء واملر�سلني موالنا ر�سول اهلل ،sوذكرى مولد حفيده ،نا�شر علوم الإ�سالم موالنا الإمام ال�صادق ،gوكال�سنوات ال�سابقة� ،أقامت
م�ؤ�س�سة الإم��ام الهادي gحف ً
ال بهيجاً يف م�سجد الإم��ام زين العابدين gمبدينة قم املقدّ�سة ،ح�ضره ال�شخ�صيات العلمية ،ومندوبوا بيوتات املراجع والفقهاء
الأعالم ،وطالب احلوزة العلمية ،واملئات من ق ّراء القر�آن الكرمي واملح ّبني لآل البيت الأطهار.b
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نفحات خبرية

مبنا�سبة ذكرى مولد
النبي الأعظم والإمام ال�صادق
امل�ؤمنون يهنئون املرجع ال�شريازي
مبنا�سبة ذك��رى مولد منقذ الب�شرية و�س ّيد الكائنات وخ��امت الأن��ب��ي��اء واملر�سلني حبيب �إل��ه العاملني �أب��ي
ال��ق��ا���س��م امل�����ص��ط��ف��ى حم��م��د ب���ن عبداهلل،
وم���ول���د ح��ف��ي��ده ن��ا���ش��ر ع��ل��وم الإ����س�ل�ام م��والن��ا
الإمام جعفر ال�صادق ،gوفد على بيت املرجع
الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق
احل�سيني ال�شريازي يف مدينة قم املقد�سة
العديد من العلماء والف�ضالء وطالب احلوزة
العلمية ،وامل�ؤمنني و�ضيوف وز ّوار من العراق
واخلليج و�سورية والهند وباك�ستان و�أفغان�ستان،
وم��ن خمتلف امل��دن الإي��ران��ي��ة لتقدمي التهاين
والتربيكات ل�سماحة املرجع ال�شريازي.
بهذه املنا�سبة العظيمة واملباركة اعتمر العمامة
على ي��د �سماحة امل��رج��ع ال�شريازي عدد
من طالب العلوم الدينية ،و�أو�صاهم �سماحته
بالتح ّلي بالأخالق احل�سنة وباجل ّد والإجتهاد
يف ط��ل��ب ال��ع��ل��م والإخ�ل�ا����ص ب��ال��ع��م��ل يف �سبيل
اهلل ت���ب���ارك وت���ع���اىل ،وخ���دم���ة ال��ن��ا���س وق�����ض��اء
حوائجهم.
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نفحات خبرية

م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم تفتتح
�إذاعة الطفوف من كربالء املقد�سة
مبنا�سبة ذكرى مولد بطلة كربالء العقيلة زينب الكربى hوعلى �ضوء توجيهات
�سماحة املرجع الديني �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي
ب�ضرورة ن�شر ثقافة �أهل البيت� أفتتحت م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم� sأذاعة
الطفوف (�صوت الوالء احل�سيني) من كربالء املقد�سة.
بد�أ االفتتاح بتالوة �آيات من الذكر احلكيم ب�صوت احلاج املقرئ م�صطفى ال�صراف
(امل���ؤذن) ،تلته ق�صيدة �شعرية للرادود احل�سيني احلاج جليل الكربالئي باملنا�سبة
امليمونة ،ثم كلمة خلطيب املنرب احل�سيني حجة الإ�سالم و امل�سلمنی ال�سيد حممد

باقر الفايل حتدث فيها حول �أهمية االعالم الوالئي يف هذه الظروف التي يتعر�ض
لها �أتباع �أهل البيت اىل �ضغوطات خارجية .بعدها القى ف�ضيلة حجة الإ�سالم
ال�سيد مهدي ال�شريازي كلمة تطرق فیها حول هذه املنا�سبة املباركة وهي والدة
�سيدتنا وموالتنا العقيلة زينب ،hوبارك للم�ؤ�س�سة ت�أ�سي�س الإذاعة ودعا اهلل العلي
القدير ان يوفق هذا املنرب احلر والهادف اىل بناء طريق ح�سيني جميل .بعد ذالك
كانت كلمة حلجة الإ�سالم وامل�سلنی ال�شيخ طالب ال�صاحلي ،و كانت كلمة اخلتام
لل�سيد عارف ن�صر اهلل امل�شرف العام مل�ؤ�س�سة الر�سول االعظم. s

حفل مكتب املرجع ال�شريازي Kبدم�شق وحوزة كربالء بذكرى مولد احلوراء زينبh
�أقام مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي Kيف دم�شق منطقة ال�سيدة زينب حف ً
ال
مبنا�سبة م��ول��د عقلية الها�شيمني ال�سيدة زي��ن��ب الكربى hبح�ضورعلمائي
وجماهريي وجمموعة من ز َوار العقلية من املنطقة ال�شرقية ,و�ألقى حجة الإ�سالم
ال�سيد حممد علي ال�شريازي ,وحجة اال�سالم ال�شيخ حممود ال�سيف كلمة باملنا�سبة.

المة بن فهد احل ّلي قدّ�س �س ّره ـ حف ً
كما �أقامت حوزة كربالء العلمية ـ مدر�سة الع ّ
ال
ا�سته ّل بتالوة عطرة من �آيات �سورة الواقعة املباركة ,بعدها توالت ق�صائد مديح
العرتة الطاهرة وكلمات للأ�ساتیذ وطالب املدر�سة.
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بين يدي المرجع

بين يدي �سماحة المرجع

خالل الأ�شهر الما�ضية ا�ستقبل �سماحة المرجع الدیني الكبیر �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي Kفي منزله العديد
من العلماء والف�ضالء وال�شخ�صيات العامة والر�سمية �إلى جانب جموع من الم�ؤمنين وال�شباب من مختلف البلدان الإ�سالمية ،وذلك في
بيته المكرم بمدينة قم المقد�سة ...منها:

حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد جا�سم الطويرجاوي ،وتناول
اخلطيب احل�سيني ّ
�سماحة املرجع ال�شريازي معه احلديث حول �أ�ساليب التبليغ و�أثر املجال�س
احل�سينية يف هداية النا�س و�إ�صالحهم.
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وفد من حركة الوفاق الإ�سالمي من مدينة كربالء المقدّ�سة ،كان فيهم جمع
من ق��راّء وح�� ّف��اظ ال��ق��ر�آن الكريم الفائزين بالم�سابقة القر�آنية التي �أقامتها
الحركة المذكورة في �شهر رم�ضان المبارك  1431للهجرة.

بين يدي المرجع

جمع من الإخوة الفاعلين في المجال الثقافي ومن الأ�ساتذة والمب ّلغين وطالب
العلوم الدينية ،من بروندي واوغاندا وتنزانيا والكونغو من القارة الأفريقية،
ح��ي��ث �إع��ت��م��ر ال��ع��م��ام��ة ع��ل��ى ي��د �سماحته ع���دد م��ن ط�ل�اب ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة من
ال�ضيوف الكرام ،ووجه �سماحته الوفد ببع�ض الن�صائح واالر�شادات قائال :على
أخ�ص ط�ل ّ
اب العلوم الدينية �أن يحاولوا ب���أن ال ي�صرفوا
الم�ؤمنين جميعاً بال ّ
لغير اهلل تعالى حتى دقيقة واحدة من حياتهم� ،إ ّال ما كان لل�ضروريات ،و�أن تكون
عندهم تعبئة علمية ج ّيدة .وعليكم جميعاً �أن تلتزموا بتقوى اهلل تعالى ،و�أن
تكون هذه التقوى تقوى حقيقية.

وف���د م��ن م�����س���ؤويل ال��رو���ض��ة ال��ك��اظ��م��ي��ة امل��ق�� ّد���س��ة��� ،ص��ل��وات اهلل و���س�لام��ه على
م�ش ّرفيها ،ت�ش ّكل الوفد من :رئي�س ق�سم ال�شوون اخلدمية ،ورئي�س ق�سم ال�ش�ؤون
الفكرية ،ورئي�س ق�سم ال�ش�ؤون احلرفية ،وم�س�ؤول الثقافة والإع�لام ،وم�س�ؤول
العامة ،وم�س�ؤول �شعبة النق�ش والزخرفة يف الرو�ضة الطاهرة
ق�سم العالقات ّ
للإمامني الكاظم واجلواد.c
رح��ب �سماحة املرجع ال�شريازي بال�ضيوف الكرام ،بعدها قدّم
يف البدء ّ
ً
ً
�أحد ال�ضيوف تقريرا موجزا عن �إنتاجات وفعاليات ق�سمي الثقافة والإعالم
والفكر ،وغريها.

جمع م��ن ط�لاب ح���وزة الإم����ام اجلواد gللعلوم الدينية م��ن مدينة النجف
الأ���ش��رف� ،صلوات اهلل و�سالمه على م�ش ّرفها ،وا�ستمعوا �إىل �إر���ش��ادات �سماحته
الق ّيمة التي ا�ستهلها باحلديث ال�شريف التايل عن الإم��ام �أم�ير امل�ؤمنني:g
«قيمة كل امرئ ما يح�سن» وقال:
�أنتم الآن حيث تق�ضون حياتكم بجوار الإم��ام �أم�ير امل�ؤمنني ،gحاولوا �أن
ترتفعوا بقيمتكم ،وذلك ب�أن جتدّوا وجتتهدوا ،وتق ّووا عزميتكم وت�ص ّمموا على
الدرا�سة ،وعلى االلتزام بالتقوى .وحتى تو ّفقوا �أكرث �إن �شاء اهلل تعاىل.

جمع من امل�ؤمنات وامل�ؤمنني من مدينة �أ�صفهان ،و دع��ا �سماحته لهم بقبول
الأع��م��ال وال��زي��ارات ،و�أن ت�شملهم �شفاعة موالتنا كرمية �أه��ل البيت ،ال�سيدة
فاطمة املع�صومة ،hورعاية موالنا املفدّى الإمام �صاحب الع�صر والزمان.
حجة الإ�سالم ال�سيد
بعدها ا�ستمعوا �إىل كلمة ق ّيمة لنجل املرجع ال�شريازيّ ،
جعفر ال�شريازي.

جمع من الم�ؤمنين والموالين لأه��ل البيت الأطهار .bفي ه��ذه ال��زي��ارة �أ ّك��د
المرجع ال�شيرازي� أهمية و�ضرورة تعظيم ال�شعائر الفاطمية المقدّ�سة،
وق��ال :يجدر بالم�ؤمنات والم�ؤمنين كا ّفة والموالين والمح ّبين لآل الر�سول
الأطهار bفي �أرجاء المعمورة �أن يبذلوا �أق�صى جهودهم وم�ساعيهم وقدراتهم

الخا�صة
وما لديهم من �إمكانات ،في �إحياء وتعظيم ال�شعائر الفاطمية المقدّ�سة
ّ
ب�أيام ذك��رى ا�ست�شهاد موالتنا ال�صدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء .cوعليهم
�أن يقيموا مجال�س العزاء الفاطمي ومجال�س الوعظ والإر���ش��اد في الم�ساجد
والح�سينيات وفي بيوتهم ،و�أن يخرجوا في م�سيرات العزاء �إلى ال�شوارع.
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جمع من الف�ضالء من �أ�ساتذة وم�س�ؤولي مدر�سة ال�شهيد ال�صدر الأول
رحب �سماحته بهم ،ا�ستمع ال�ضيوف
للعلوم الدينية في قم المقدّ�سة .وبعد �أن ّ
الكرام �إل��ى توجيهات �سماحته التي �أ�شار في بدايتها �إل��ى م�س�ؤولية �أه��ل العلم
والمثقفين ودورهم في تربية المجتمع و�إ�صالحه.

جمع من الأخوات النا�شطات يف ا ملجال الديني والثقايف من مدينة يزد الإيرانية.
و�ألقى حجة اال�سالم و امل�سلمنی ال�سيد ح�سني ال�شريازي كلمة ق ّيمة فيهن حتدّث
فيها حول �صفات التقوى ،م���ؤ ّك��داً ب�أنها التقوى هي التي تق ّرب العبد من اهلل
تعاىل وتوجب نيل اجلنان.

ال�سماوي ،برفقة ال��رادود الح�سيني محمد
حجة اال�سالم الدكتور ال�شيخ علي ّ
القلعاوي .وكذلك زار �سماحته ف�ضيلة ال�سيد داود المو�سوي الحيدري وكيل
�سماحة المرجع ال�شيرازي في النرويج ،وم�س�ؤول ح�سينية كوثر النبي في
العا�صمة النرويجية �أو�سلو.

جمع م��ن امل���ؤم��ن��ات وامل���ؤم��ن�ين ،ز ّوار امل�شاهد امل�ش ّرفة م��ن دول���ة ال��ك��وي��ت ،ودع��ا
�سماحته لهم بقبول الأعمال والزيارات ،وبعدها ا�ستمعوا �إىل كلمة ق ّيمة لنجل
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.
املرجع ال�شريازي ّ

الحاج �سعد العب�ساوي� ،أحد ال�شخ�صيات االجتماعية في مدينة النجف الأ�شرف،
وم�س�ؤول الهيئات والمواكب الح�سينية ،و(م�س�ؤول موكب خدّام �آل محمد )bو
�أكد �سماحته �ضرورة الإخال�ص في الن ّیة و العمل علی خطی �أهل البیت.b
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ف�ضيلة ال�شيخ را�ضي كريم الطائي م�س�ؤول (مدر�سة الخ�ضر للعلوم الإ�سالمية)
من مدينة ال�سماوة برفقة جمع من ط ّ
الب المدر�سة و دعا �سماحته لهم بالتوفيق
والنجاح في تع ّلم علوم اهل البیت ،bوتعليمها النا�س .بعدها ا�ستمعوا الی كلمة
لحجة اال�سالم والم�سلمین �سید جعفر ال�شیرازي.

بين يدي المرجع

حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�شيخ عبدالحميد العبا�س ،وكيل ل�سماحة المرجع
ّ
رحب
في المنطقة ال�شرقية ومن خطباء المنبر الح�سيني ال�شريف ،وبعد �أن ّ
�سماحته بال�ضيف الكريم ،تبادل الكالم معه حول �أو�ضاع �أتباع �أهل البيت bفي
المنطقة ال�شرقية ،و�أم��ور التبليغ وهداية النا�س ،وجملة من الم�ستجدّات من
الأحكام الفقهية وال�شرعية وغيرها.
كما قام بزيارة �سماحته جمع من الم�ؤمنين والم�ؤمنات ز ّوار المراقد الطاهرة
لأه���ل البيت bم��ن المنطقة ال�شرقية ،ودع���ا �سماحته لهم بقبول ال��زي��ارات
وال��ط��اع��ات والأع���م���ال ،و�أن ي��و ّف��ق��وا لنيل رع��اي��ة م��والن��ا الإم���ام �صاحب الع�صر
والزمان ،و�شفاعة موالنا الإم��ام الر�ضا gو�أخته الجليلة ال�سيدة فاطمة
المع�صومة.h

طالب ح��وزة اجلوادية العلمية من مدينة بنار�س الهندية ،حيث ا�ستمعوا �إىل
توجيهات �سماحته الق ّيمة ،التي جاء فيها� :إن �أردمت �أن يبقى ذكركم خالداً مدى
ال��ده��ور فعليكم �أن تعزموا وت�ص ّمموا على خدمة الإ���س�لام وخدمة �أه��ل البيت
الأطهار .bومن لوازم ذلك و�ضرورياته اال�ستفادة من الوقت كله ومن العمر
كله ومن كل الفر�ص يف التع ّلم والتعليم.
حجة الإ���س�لام ال�سيد ح�سني ال�����ش�يرازي م��ن ك��ن��دا ،وح ّ��ج��ة الإ���س�لام نقوي من
ّ
�إيطاليا برفقة ع��دد م��ن الف�ضالء ،وق�� ّدم��وا ل�سماحة امل��رج��ع ال�شريازيK
ت��ق��ري��راً خمت�صراً ع��ن �أو���ض��اع الت�ش ّيع و�أت��ب��اع �أه��ل البيت bيف �إيطاليا .و�أ ّك��د
�سماحته خالل حديثه معهم� :إن الع�صر احلايل هو ع�صر الإمام �أمري امل�ؤمنني
 gوع�صر �أتباعه ،و�سن�شهد يف امل�ستقبل القريب ات�ساع رقعة الت�ش ّيع يف العامل ك ّله
بحول اهلل تعاىل وق ّوته.

جمع من امل�ؤمنني من دولة الكويت ،حيث ا�ستمعوا �إىل �إر�شادات �سماحته الق ّيمة
التي حتدّث فيها عن الإعالم ودوره امل�ؤ ّثر ،فقال �سماحته:
�إن ال��ع��م��ل الإع�ل�ام���ي .م��ن��ذ ال���ق���دم .ل��ه ال����دور امل��ه��م وامل����ؤث���ر يف ت��غ��ي�ير ال��ن��ا���س
و�إ�صالحهم� ،أو بالعك�س .واليوم بات دور الإعالم �أكرث �أهمية وت�أثرياً من املا�ضي،
و مع احرتامي �أق��ول� :إن الإع�لام عند ال�شيعة �ضعيف ج�� ّداً ،بالقيا�س للحاجة
العاملیة امللحة ،و بالن�سبة لالعالم العاملي وبحاجة �إىل �أمرين:
الأول :التغطية الوا�سعة.
أخ�ص العاملية.
الثاين :البث باللغات املتعدّدة بال ّ

جمع من الف�ضالء وامل�ؤمنني امل�س�ؤولني يف الق�سم الإعالمي بالرو�ضة احل�سينية
املقدّ�سة ،و�أو�صاهم �سماحته ب�ضرورة ب��ذل املزيد من اجلهود يف �سبيل تثقيف
امل�ؤمنني وامل�ؤمنات بثقافة �أهل البيت ،bبالأخ�ص ال�شعب العراقي اجلريح الذي
عانى ل�سنني طويلة من �سيا�سة التجهيل والإعالم ال�ضال والفا�سد.
�أ�ستاذ احل��وزة العلمیة و اجلامعة الدكتور فقيهي ،وتناول احلديث مع �سماحة
امل��رج��ع ال�شريازي ح��ول اجل��ه��ود ال��ت��ي يبذلها ال��ك�� ّف��ار والأع�����داء بالغرب
وحماوالتهم يف ت�شويه �صورة الإ�سالم .و�أ ّكد �سماحة املرجع ال�شريازي� أن
يهتم �أهل العلم واملثقفني واملف ّكرين و�أ�صحاب القلم من ال�شيعة بالعمل على ن�شر
وتعريف ثقافة الإ�سالم احلقيقي املتم ّثل ب�إ�سالم ر�سول اهلل والأئمة الأطهار من
�آل بيته� ،bأكرث من قبل وب�شكل جاد ،مع بذل الإمكانات املادية وغريها.
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ج��م��ع م��ن ال��م���ؤم��ن��ي��ن (�أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ب��ي��ت العبا�س ال��دي��ن��ي��ة ف��ي مدينة
�أ�صفهان) ،وا�ستمعوا �إلى توجيهات �سماحته الق ّيمة التي �أ�شار في م�سته ّلها �إلى
�ضرورة التح ّلي بال�صبر وتح ّمل ال�صعوبات التي تواجه الإن�سان ويتع ّر�ض لها في
بق�صة النبيين زكريا ويحيى على نب ّينا و�آله وعليهما
الدنيا ،وا�ست�شهد �سماحته ّ
ال�صالة وال�سالم ،وذكر �صبر النبي زكريا وتح ّمله م�صيبة ا�ست�شهاد ابنه

النبي يحيى ،وق��ال� :إن الدنيا كلها م�شاكل و�صعوبات ،وال��ذي ي�صبر على
يتذمر فهو المو ّفق والناجح.
الم�شاكل ويتح ّمل ال�صعوبات وال ّ
• ف�ضيلة ال�سيد ع��دن��ان ج��ل��وخ��ان م�����س���ؤول التوجيه ال��دي��ن��ي ف��ي الرو�ضتين
ال���م���ط���هّ���رت���ي���ن ال��ح�����س��ي��ن��ي��ة والعبا�سية ،cح���ی���ث ق�������دّم ال�������ض���ي���ف ال���ك���ري���م
ت��ق��ري��راً م��وج��زاً ع��ن �أه���م فعاليات ون�شاطات الق�سم ال���ذي يتو ّلى م�س�ؤوليته.

وفد من حزب الف�ضيلة الإ�سالمي العراقي .و قدم الوفد خالل لقاء �سماحته
ت��ق��ري��راً مخت�صراً ع��ن �أو���ض��اع ال��ع��راق ،طالباً م��ن �سماحة المرجع ال�شيرازي
توجيهاته و�إر���ش��ادات��ه الق ّيمة ،ف���أو���ص��اه��م �سماحته بقوله� :إن ال���دول الكبرى
ب��الأخ��� ّ��ص دول ال��غ��رب تتنازع على ال��ع��راق ،فكل ي��ري��د ب�سط �سيطرته ون��ف��وذه
وثقافته و�أفكاره على هذا البلد الجريح .ولهذا فنحن جميعاً تقع علينا م�س�ؤولية
كبيرة وخطيرة ،فعلينا �أن ن�سعى ونبذل الجهود الكبيرة لأجل �إنقاذ العراق.

أخ�ص
و�شدّد �سماحته بقوله :كل واح��د من �أبناء ال�شعب العراقي الجريح وبال ّ
�أه��ل العلم والمثقّفين والمف ّكرين يتح ّملون م�س�ؤولية ذل��ك ،ك��ل م��ن موقعه
ودوره ،وح�سب طاقاته و�إمكاناته وقدراته .واعلموا �أن ما تبذلونه من الجهود
والم�ساعي في �سبيل تثقيف وتوعية ال�شعب العراقي ،ب���أي مقدار ك��ان� ،سيكون
م�ؤ ّثراً ومهماً في عملية �إنقاذ ال�شعب العراقي الأبي.

حجة الإ���س�لام والم�سلمين ال�شيخ علي مدبر م��ن ك��راج��ي الباك�ستانية ،وق��دّم
ّ
للمرجع ال�����ش��ي��رازي ت��ق��ري��راً مخت�صراً ح���ول �أو����ض���اع �أت��ب��اع �أه���ل البيت bفي
باك�ستان.

جمع من الفاعلين في الم�ؤ�س�سات الثقافية وال��م��دراء في ال�شركات التجاریة،
حیث دع��ا �سماحته المثقفين وال��م��دراء والعاملين ف��ي المجال الثقافي �إل��ى
�ضرورة االقتداء بموالنا الإمام �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب وقال:
كان الإمام �أمير الم�ؤمنين بعيد المدى ،وكانت كل �أعماله gوت�ص ّرفاته
مبنية على هذا الأ�سا�س.
حجة الإ�سالم موالنا �ضمير الح�سن الر�ضوي م�س�ؤول الحوزة العلمية الجوادية
ّ
ّ
ف��ي مدينة بنار�س الهندية .و�أك���د المرجع ال�شيرازي دام ظله ف��ي حديثه مع
ال�ضيف الكريم� :إنّ م�ستقبل �أتباع �أه��ل البيت bفي الهند �سيكون م�ستقب ً
ال
زاهراً �إن �شاء اهلل تعالى ،وهذا يرتبط بمدى ه ّمة وم�ساعي علماء وف�ضالء الهند.
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من ن�شاطات و�إنجازات
م�ؤ�س�سة الم�صطفى الخيرية ب�أفغان�ستان
ق��ام ب��زي��ارة المرجع الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد ���ص��ادق الح�سيني
حجة
ال�شيرازي ،وكيل �سماحته في البلد الإ�سالمي الجريح �أفغان�ستانّ ،
الإ����س�ل�ام والم�سلمين ال�سيد ع�سكر ع��ل��ي ال��ح��ي��دري ،وذل���ك ف��ي بيته ال��م��ك�� ّرم
بمدينة قم المقدّ�سة،خالل هذه الزيارة قدّم ال�ضيف الكريم ل�سماحة المرجع
ال�شيرازي تقريراً موجزاً عن �أه��م الفعاليات والن�شاطات والأع��م��ال التي
أخ�ص التي ي�سكنها �أتباع �أهل
اُنجزت في المناطق المحرومة في �أفغان�ستان ،بال ّ
البيت الأطهار .bفبارك �سماحة المرجع ال�شيرازي لل�ضيف الكريم ما
العلي القدير له بدوام التوفيق والنجاح.
اُنجز من الأعمال ،ودعا اهلل ّ
اُ ّ�س�ست م�ؤ�س�سة الم�صطفى الخيرية �سنة  1424للهجرة انطالقاً وامتثا ًال من
توجيهات �سماحة المرجع ال�شيرازي وذلك لإعادة �إعمار الم�ساجد ،ولحفر
الآب��ار -ال�صالحة لل�شرب -في المناطق المحرومة ،ولإعانة الأيتام والفقراء،
ول�ص ّد الغزو الثقافي الفا�سد وال�ضال ،ولإق��ام��ة و�إح��ي��اء �شعائر �أه��ل البيتb
بالخ�صو�ص ال�شعائر الح�سينية المقدّ�سة ،وعقد دورات تثقيفية  -تعليمية في
المجاالت الدينية والقر�آنية ،وغيرها.
بف�ضل اهلل تعالى وبف�ضل �أه���ل البيت الأطهار،b
وب��ف�����ض��ل ورع���اي���ة م��والن��ا ال��م��ف��دّى الإم�����ام ول ّ����ي اهلل
الأعظم المهدي الموعود ،ا�ستطاعت الم�ؤ�س�سة
م��ن ب��داي��ة ت�أ�سي�سها ولآخ���ر ال�سنة المن�صرمة� ،أن
تقوم بفعاليات ون�شاطات متنوعة ،و�أن��ج��زت العديد
من الأعمال والم�شاريع الخيرية ،نذكر ل�سماحتكم
�أهمها:
ً
•بناء و�إعادة �إعمار ( )110م�سجدا ،وحفر و�إعمار

( )45بئراً ،ون�صب خزانات للماء في معظم الم�ساجد التي بنيت �أو اُعيد
�إع��م��اره��ا ،ون�صب الع�شرات م��ن م�ضخات ال��م��اء ،ف��ي العديد م��ن المناطق
والمدن ،ومنها :ه��رات ،وم��زار �شريف ،و�سمنكان ،و پل خمري ،وجوزجان،
وق��ن��دوز ،وت��خّ ��ار ،وب��دخ�����ش��ان ،حيث بلغت مجموع تكاليفها ال��ت��ي �صرفت
 153922دوالر.
•عقد دورات تثقيفية تعليمية تربوية في العقائد ،والأخ�ل�اق الإ�سالمية،
والأحكام الإ�سالمية ،وتوزيع �إعانات للطالب ولمدار�س العلوم الدينية ،في
مختلف المدن والمناطق.
•توزيع �أكثر من ( )16000ن�سخة من الكتب ،ت�ضمنت :الم�صحف ال�شريف،
وكتب الأدع��ي��ة ،والأخ��ل�اق ،و�سیرة الأئ��م��ة ،وال��ب��ح��وث العقائدية .وتوزيع
�أدوات التحرير وو�سائل التعليم على ط ّ
الب العوائل الفقيرة والأيتام الذين
يدر�سون في المدار�س الأكاديمية ،وكذلك على ط ّ
الب العلوم الدينية.
•ت��ك�� ّف��ل ( )400ي��ت��ي��م��اً لإع��ان��ت��ه��م ب�شكل دائ����م وم�ستمر ب���الإع���ان���ات المالية
والغذائية ،في مدينة هرات ومزار �شريف.
•ت��وزي��ع ( )70ط�� ّن��اً م��ن ال����رز ،و( )35ط�� ّن��اً من
ال�����س��م��ن وال��ل��ح��وم ،خ�ل�ال الأ���ش��ه��ر :م��ح�� ّرم ال��ح��رام،
و�صفر الخير ،و�شهر رم�ضان المبارك.
•توزيع �إعانات مالية لتزويج ال�شباب وال�شا ّبات
من العوائل المحرومة والفقيرة.
•�شراء ( )10ماكنات الخياطة ،لتعليم الخياطة
ل�ل��أي���ت���ام ،ح��ي��ث و ّزع�����ت ���س��ت م��ن��ه��ا ف���ي م��دي��ن��ة م���زار
�شريف ،و�أربع في مدينة هرات.

م�سجد الر�سول الأكرم قيد البناء

بناء امل�سجد الفاطمي

�إجناز م�شروع حفر الآبار

�إقامة جمل�س العزاء

توزيع املواد الغذائية

عقد الدورات التثقيفية

مدخل املدر�سة الرئي�سي
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نفحات خبرية

�آية اهلل ال�سيد ح�سن الفقیه الإمامي في دارالخلود
ببالغ الحزن والأ�سى ننعى وفاة �سماحة �آية اهلل ال�سيد ح�سن الفقيه الإمامي ر�ضوان اهلل تعالى عليه ،زعيم الحوزة العلمية المباركة في �أ�صفهان ،ومن �أ�ساتذتها
الأج ّ
الء ،ومن كبار الفقهاء والأعالم والم�ؤ ّلفين ،الذي وافاه الأجل �صباح يوم الأحد الموافق لغ ّرة �شهر ربيع الثاني  1432للهجرة.
بهذه المنا�سبة الأليمة نرفع تعازينا لموالنا الإمام �صاحب الع�صر والزمان فرجه ال�شريف ،والمرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
حجة الإ�سالم والم�سلمين ف�ضيلة ال�سيد مهدي الفقيه الإمامي،
ال�شيرازي ،والمراجع والعلماء الأع�لام ،والحوزة العلمية ،بال ّ
أخ�ص نجل المرحوم المك ّرم ّ
وجميع الم�ؤمنين.
العلي القدير �أن يتغ ّمد الفقيه الفقيد برحمته الوا�سعة ،و�أن يح�شره مع �أجداده المنتجبين محمد و�آله الطاهرين ،bو�أن يمنّ على ذويه بال�صبر الجميل
�سائلين اهلل ّ
والأجر الجزيل.
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نفحات خبرية

المرجع ال�شيرازيK
يعزّ ي ال�سيد مهدي الفقیه الإمامي في وفاة والده
�إثر وفاة �سماحة �آية اهلل ال�سيد ح�سن الفقيه الإمامي ر�ضوان اهلل تعالى عليه،
حجة
�أر���س��ل �سماحة المرجع ال�شيرازي ر�سالة �إل��ى نجل الفقيه الفقيد ّ
الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد مهدي الفقيه الإمامي دامت بركاته� ،أعرب فيها عن
ن�ص ر�سالة المرجع ال�شيرازي:
تعازيه لوفاة والده المك ّرم ،و�إليكم ّ
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
للِهّ
ُ
َ وب َِّ�ش ِر ال�صَّ ا ِب ِرينَ ا َّلذِ ينَ �إِ َذا �أَ َ�صا َب ْتهُم مُّ ِ�صي َب ٌة َقا ُلواْ �إِ َّنا ِ َو�إِنَّـا �إِ َل ْي ِه َراجِ عو َن �أو َلـئ َِك
َات مِّن َّر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َو�أُو َلـئ َ
َعلَ ْي ِه ْم َ�صلَو ٌ
العلي العظيم
ِك هُ ُم ا ْل ُم ْه َتدُو َن� صدق اهلل ّ
حجة الإ�سالم والم�سلمين الحاج ال�سيد مهدي الفقيه الإمامي
�صاحب الف�ضيلة ّ
دامت ت�أييداته.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
اُعز ّيكم في وفاة الفقيه الفقيد ،الأ�سوة في العلم والجهاد والتقوى والأخ�لاق،
�سماحة �آي���ة اهلل ال��ح��اج ال�سيد ح�سن الفقيه الإمامي ال���ذي ق�ضى عمره
ال��م��ب��ارك ���س��واء ف��ي �أي����ام ح��ي��اة �أخ��ي��ه ال��ج��ل��ي��ل ���س��م��اح��ة �آي����ة اهلل ال��ح��اج ال�سيد
�أحمد الفقيه الإمامي وبعده في �إق��ام��ة الدين وت�أ�سي�س ال��ح��وزة العلمية
المباركة والعديد من الم�ؤ�س�سات الدينية واالجتماعية والوالئية ،وفي �إقامة

وتعظيم �شعائر �أهل البيت الأطهار ،bبالأخ�ص ال�شعائر الفاطمية والح�سينية
والمهدوية المقدّ�سات ،وف��ي تربية جمهرة من العلماء والمب ّلغين والم ّتقين
والم�ؤمنين ،وترك �آثاراً عظيمة كثيرة.
حجة الإ�سالم والم�سلمين الحاج ال�سيد ح�سين الفقيه
كما اُع ّزي �صاحب الف�ضيلة ّ
الإمامي �س ّلمه اهلل تعالى ،وجميع المنت�سبين دام��ت �أيامهم ،والحوزة العلمية
المباركة في �أ�صفهان ،والعلماء الأعالم و�أهالي مدينة �أ�صفهان الغيارى كا ّفة.
�أ�س�أل اهلل تعالى للفقيد ال�سعيد عل ّو الدرجات ،والأجر الجزيل وال�صبر الجميل
للجيمع.
و�إن����ن����ي �آم�����ل �أن ت��ن��ال��ك��م ال��ع��ن��اي��ة ال���رب���ان���ي���ة ال���ج���ام���ع���ة ،وال���رع���اي���ة ال��خ��ا� ّ��ص��ة
م��ن م��والن��ا و���س��ي��دن��ا الإم����ام بقية اهلل ال��م��ه��دي الموعود ،fو�أن ت��ن��ال �أي�����ض��اً
م���ؤ���س�����س��ات��ك��م وخ���دم���ات���ك���م ال���م���ب���ارك���ة ك��� ّل���ه���ا ب��ال��خ�����ص��و���ص ال����ح����وزة ال��ع��ل��م��ي��ة
ال��م��ب��ارك��ة وم���دار����س���ه���ا ،و�أن ت��� ّوف���ق���وا ل��ل��م��وا���ص��ل��ة ف���ي �إدارت����ه����ا ب���أح�����س��ن وج���ه.
بهذه المنا�سبة اُو�صي ال�سادة العلماء الأعالم �أعلى اهلل كلمتهم و�سائر الم�ؤمنين
و ّفقهم اهلل تعالى �أن يكونوا �سنداً وعوناً لكم في اال�ستمرار والعمل بما خ ّلفه
الفقيد ال�سعيد وهي حا�صل جهاده الكثير في ع�شرات ال�سنين.
واهلل هو الولي لذلك كله.
قم المقد�سة
/1ربيع الثاني 1432 /للهجرة
�صادق ال�شيرازي
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نفحات خبرية

جمل�س الفاحتة الذي �أقيم يف م�سجد الإمام زين العابدين /قم

مجل�س ت�أبين ال�سيد الإمامي بقم المقد�سة
�أقيم مجل�س الفاتحة من قبل مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي ،يوم الخمي�س
الموافق للخام�س من �شهر ربيع الثاني  1432للهجرة ،في م�سجد الإم���ام زين
العابدين �صلوات اهلل عليه بمدينة قم المقد�سة ،بعد �صالتي المغرب والع�شاء.
ح�ضر المجل�س �سماحة ال��م��رج��ع ال�شيرازي ،وال�����س��ادة الأج��ل� ّ
اء م��ن �آل
ال�شيرازي حفظهم اهلل ،والمنت�سبين الكرام لبيت الفقيد الإمامي ر�ضوان اهلل
عليه ،وعدد من المراجع والفقهاء والعلماء الأعالم ،وجمع من مندوبي بيوتات
المراجع ،والف�ضالء وط�لاب الحوزة العلمية المباركة ،وال�شخ�صيات الدينية
والثقافية واالجتماعية ،وخطباء المنبر الح�سيني ال�شريف ،و�ضيوف من العراق

جمل�س الفاحتة الذي �أقيم يف م�سجد الإمام زين العابدين /قم
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والخليج ،وجمع غفير من الم�ؤمنين من طهران و�أ�صفهان وكا�شان.
بد�أ المجل�س بتالوة معطرة من �آي الذكر الحكيم تالها �أحد طالب العلوم الدينية.
حجة الإ�سالم ال�سيد قائم فر القادم من مدينة �أ�صفهان،
بعدها اعتلى المنبر ّ
تحدّث فيها ح��ول �سيرة الفقيه الفقيد ،و�أ���ش��ار �إل��ى جوانب من مقامه العلمي
واالجتماعي والديني ،ون�شاطاته و�إنجازاته في مختلف المجاالت .وختم حديثه
بذكر م�صائب ال�صدّيقة الطاهرة موالتنا فاطمة الزهراء.h
بعدها ���ش��ارك ال���رادود ال��ح��اج علي با�شا ورف��وك��ران ب��ق��راءة المراثي والق�صائد
ال�شجية.

نفحات خبرية

ال�سادة الكرام من بيت الفقيد الإمامي يزورون المرجع ال�شيرازيK
ب��ع��د ح�����ض��وره��م ف��ي المجل�س ال��ت���أب��ي��ن��ي ال���ذي �أق��ام��ه مكتب �سماحة المرجع
ال�شيرازي بمنا�سبة رحيل �آي��ة اهلل ال�سيد ح�سن الفقيه الإمامي في
حجة
م�سجد الإمام زين العابدين gبقم المقد�سة ،قام نجل الفقيد الإمامي ّ
الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد مهدي الفقيه الإمامي برفقة جمع من المنت�سبين
الكرام �إلى بيت الفقيد الإمامي وجمع من الف�ضالء من �أ�صفهان ،كان منهم �آية

ال�سادة الكرام من بيت الفقيد الإمامي يزورون املرجع ال�شريازي

الموحد ا�ﻷ بطحي وحجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد ح�سين
حجت
ّ
اهلل ال�سيد ّ
فرحب
الفقيه الإم��ام��ي بالح�ضور ف��ي بيت �سماحة المرجع ال�شيرازيّ ،
�سماحته بهم و�ألقى كلمة ق ّيمة فيهم �أ�شار فيها �إلى الجهود التي بذلها الفقيد
الإمامي رحمه اهلل في �سبيل ن�شر ثقافة �أهل البيت الأطهار ،bوالخدمات التي
قدّمها في المجاالت العلمية والدينية واالجتماعية والم�آثر العديدة التي خ ّلفها.

جمل�س الفاحتة الذي �أقيم يف م�سجد الإمام زين العابدين /قم

جنل املرجع ال�شريازي و جنل املرجع الراحل يف مرا�سيم الت�شیيع

مرا�سيم الت�شیيع يف مدينة �إ�صفهان

احل�شود الغفرية ت�شیيع جثمان ال�سيد الإمامي
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أحيوا أمرنا

ح�سينية الر�سول الأعظم الكربالئية يف العا�صمة الربيطانية لندن
حل�سني�َ ش ٌ
خِ دم ُة الإما ُم ا ُ
رف يف الدُنيا وذخ ٌر يف الآخرة
موالون �سائرون على نهج �أهل البيت فكر ًا وقلب ًا ،العطاء والخدمة الح�سينية �سيرتهم ،خدمة الإمام الح�سين وزائريه �أينما حلوا
وارتحلوا �شعارهم وهدفهم الأ�سمى ،يلتم�سون بذلك ر�ضا اهلل ور�ضا الأئمة الأطهار.
تجدهم �أينما توجهت في �شرق الأر���ض وغربها و�شمالها وجنوبها ين�شرون الرايات ويقيمون �سرادق العزاء المكللة بال�سواد حزنا علی �سيد
ال�شهداء ،ويعظمون �شعائر اهلل تعالى ويحيون �أمر �أهل البيت� إمتثا ًال وتطبيق ًا لقول موالنا الإمام جعفر بن محمد ال�صادق.
حر �أو برد �أو ليل �أو نهار �أو منع �أو حاكم ظالم ،موزعون في زوايا المدن وجوانب الطرقات
كبر �أو �ضعف �أو ٌ
اليثنيهم عن �أداء هذا ال�شرف العظيم ٌ
و�أقا�صي الأر�ض ،ه ّمهم الأكبر خدمة العقيدة والمبادئ ال�سامية التي من اجلها نه�ض الإمام الح�سين و�إقامة ال�شعائر الح�سينية ب�أتم �صورة
ويحر�صون على ا�ستمراريتها ونقلها وتوريثها جيال بعد جيل.
ويوم���ا اث���ر ي���وم تتو�سع رقع���ة الح�سيني���ات ومواكب الع���زاء علی جغرافي���ة العالم
لتكون عالم���ة فارقة و�شاه ٌد �صادق على ا�ستمرار الثورة الح�سينية وانت�شارها في
ا�صقاع االر�ض ،ف�إلی �سنوات قريبة خلت لم تكن في الغرب االوربي وال في امريكا
ح�سينيات او مراكز ا�سالمية لمحبي اهل البيت تقام فيها ال�شعائر الدينية
والح�سيني���ة ولكنن���ا �شاهدنا في ال�سن���وات االخيرة اقامة العديد م���ن الح�سينيات
ومواك���ب الع���زاء ف���ي م���دن امريكي���ة و�أوروبي���ة ومن بي���ن اب���رز ه���ذه الح�سينيات
ح�سينية الر�سول االعظم sالكربالئية في العا�صمة البريطانية لندن.
وم���ن �أج���ل الوق���وف على انطالق���ة هذا الم�ش���روع الكبي���ر �أجرت مجل���ة النفحات
ه���ذا اللقاء مع الح���اج را�ضي عبا�س الكربالئي احد الخدم���ة وم�س�ؤول االدارة في
ح�سينية الر�سول االعظم.s
�س:كيف بد�أتم الخدمة الح�سينية ،و حبذا لو تذكرون نبذة مخت�صرة
عن تاريخ وت�أ�سي�س ح�سينية الر�سول االعظم sفي لندن؟
ب�سم اهلل الرحم ��ن الرحيم ،في البداية ات�شرف ب�أن اكون احد خدام
االمام الح�سين ،لقد �شهدت الخدمة الح�سينية واديتها منذ
نعومة اظافري وف ��ي مدينة كربالء المقد�س ��ة حيث ولدت اذ كان
والدي المرحوم الحاج عبا� ��س الكربالئي رحمه اهلل احد خدمة
الهيئة الفا�ضلية المعروفة التي كانت مجال�سها تعقد في �صحن
�سي ��دي وموالي اب ��ي الف�ض ��ل العبا� ��س ي�صطحبني معه،
ومن حينها تعلقت فك ��ر ًا وقلب ًا وقوة بمجال�س الح�سين
و�سخرت حياتي في خدمة زواره ماحييت.
ال�ش ��ك انني ا�ستم ��د الع ��زم والإ�ص ��رار عل ��ی موا�صلة هذا
الم�ش ��وار م ��ن موالي اب ��ي عب ��داهلل gالذي ف ��دﻯ بنف�سه
و�ﻀﺤﻰ بعياله م ��ن اجل ن�صرة الدين واقامة الحق والعدل،
نقدمه نحن من الخدمة هو �أقل القليل.
و ما
اما فيم ��ا يتعلق بتاريخ ح�سينية
الر�سول االعظم
 sف�إنه ��ا
ت�أ�س�س ��ت
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الحاج را�ضي عبا�س الكربالئي

أحيوا أمرنا

املدخل الرئي�سي للح�سينية

بالبدای ��ة في �شقة من بناية في قلب العا�صم ��ة البريطانية لندن وذلك �سنة 1406هـ
 1986م وذل ��ك بتوجيه ورعاية ودعم مادي ومعنوي من لدن المرجع الراحل �آیة اهلل
العظمی ال�سيد محمد الح�سیني ال�شيرازي.
ومن ��ذ الوهلة االولى كانت وتي ��رة البرامج واقامة ال�شعائر ف ��ي ت�صاعد م�ستمر مما
ا�ضطرنا ال ��ـﻰ ت�آجير �صاالت بع� ��ض المدار�س الحكومية لغر� ��ض اقامة برامج �شهر
رم�ضان والع�شرة االولى من محرم الحرام.
االنعطافة المف�صلية الكب ��رى لح�سينية الر�سول االعظم sكانت في �سنة  1998م
 1418ه� �ـ وبجهود حثيثة من المرجع الراحل وتعاون مثمر ومعطاء لثلة من الباذلين
الكرماء الكويتيين وبتوفي ��ق من اهلل عزوجل تم �شراء مكان �سعته حوالي  1700متر
مرب ��ع و تم تحويره واع ��ادة ت�أهيله ليكون �صالح ��ا ً لإقامة مرا�سم الع ��زاء والبرامج
التربوية والدينية والثقافية االخرى وال�ستيعاب االعداد المتزايدة من الح�ضور.
يتك ��ون بناء الح�سينية من ث�ل�اث ف�ضاءات كبرى ،االول قاعة للرج ��ال والثاني قاعة
للن�ساء والثالث كراج لل�سيارات ا�ضافة الى ابنية وقاعات در�س ملحقة ب�أ�صل البناء،
منه ��ا بناي ��ة منف�صل ��ة لرابطة علماء الدي ��ن في بريطاني ��ا ،ومكتبة عام ��رة بالكتب
ومكاتب مركز التثقيف اال�سالمي وغرف االدارة ومطبخ كبير وبناء جاهز ي�ستخدم
ك ��دار لبيع الكتب و�أ�شرطة ال�ص ��وت وال�صورة ،و تم تجهيز قاعت ��ي الرجال والن�ساء
ب�أجهزة �صوت و�صورة ذات تقنية عالية وذات بث مبا�شر.
القائم ��ون على ادارة ه ��ذا ال�صرح الح�سين ��ي الكبير الـﻰ
يطم ��ح
الح�سيني ��ة وفق ت�صاميم ا�سالمية حديث ��ه تليق بقد�سية
اع ��ادة بن ��اء
واهمي ��ة وتلبي الحاج ��ة ال�ضرورية ال�ستيع ��اب االعداد
ا لم ��كا ن
التي ت�ؤم المكان خا�صة في الع�شرة االولى من المحرم
ا لغفي ��ر ة
القدركذل ��ك الحاج ��ة ال ��ى اقام ��ة مدر�س ��ة لتعلي ��م
و ليا ل ��ي
ابن ��اء الجالية علوم اه ��ل البيت
وتعليم اللغة

العربية.
بي ��ن الفترة واالخرى يتعر�ض خدمة االم ��ام الح�سين gالى هجمة �شر�سة مغر�ضة
من مدعي الحداثة يطالبون فيها بترك ال�شعائر الح�سينية.
من ��ذ اليوم االول ال�ست�شهاد االمام الح�سين واجهت الثورة الح�سينية محاوالت
للت�شوي ��ة والتحريف من قبل الظالمين وا�صحاب الفكر المنحرف ،ولكن وهج الثورة
وتوقده ��ا ازداد �سن ��ة بعد اخرى ،وكث ��ر بحمد اهلل ع ��دد الذين يمار�س ��ون ال�شعائر
الح�سينية بل ويحر�صون ا�شد الحر�ص على تعليمها وتوريثها البناءهم.
ان اهم مايميز ال�شعائر هو �صدقها ونقاءها وعفويتها وان�سجامها مع فطرة االن�سان
ال�سليم ��ة وبالتالي �سهولة تلقيها وممار�سته ��ا خا�صة في �صفوف الن�شئ الذي ولد في
الغرب وفي مجتمع غي ��ر م�سلم ،وممار�سة هذه الطقو� ��س وال�شعائر اال�سالمية توفر
الح�صانة والمناعة ال�ضرورية التي يحتاجها االن�سان الم�سلم المتواجد في الغرب.
وال�شعائر الح�سينية التي تقام في ح�سينية الر�سول االعظم sهي ذاتها التي تقام
ف ��ي المدن المقد�سة كالنجف وكربالء والتي اجازها وباركها مراجع الدين العظام.
اما ع ��دد الذين يمار�سونه ��ا ف�أنهم في تزايد م�ستم ��ر وهائل ،وك�أنه رد
حا�سم علـﻰ الم�شككين والمثبطين.
���س :كيف ن�س��تطيع اي�ص��ال فكرة الخدم��ه الح�س��ينية الـﻰ
العالم واقناعهم ب�أنها تعظيم �شعائر اهلل عزوجل؟
ان �صف ��ة االيثار والتوا�ضع والت�ضحي ��ة واالخال�ص والفداء
م ��ن اج ��ل الح ��ق والع ��دل والتع ��اون ه ��ي مب ��ادئ الثورة
الح�سيني ��ة وهي منه ��اج يهتدي به خ ��دام الح�سين
و�سل ��وك يومي يحر�ص ��ون عل ��ـﻰ تج�سيده والعم ��ل به وهو
العم ��ود الفقري للنظام الداخلي للهيئ ��ات الح�سينية غير
المكتوب اذا �صح التعبير.
اذن فعمل الهيئات الح�سيني ��ة الجماعي المتم�سك بهذه.
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أحيوا أمرنا
االه ��داف وهذا النظام ه ��و عمل ناجح
ب ��كل المعايي ��ر والمقايي� ��س االن�ساني ��ة
واالخالقية والديني ��ة ،وي�صلح ان يكون
بجدارة مثا ًال رائع ًا يحتذى به.
���س :كی��ف تحی��ون المنا�س��بات
الإ�س�لامية و�أنت��م ف��ي بل��د غي��ر
م�سلم ،وما هي طيبعة التعامل مع
الجاليات الإ�سالمية؟
غالب ًا ماتقام مرا�سم احياء المنا�سبات
الديني ��ة داخ ��ل قاع ��ات الح�سيني ��ات
احد املجال�س املقامة يف احل�سينية
والمراكزاال�سالمي ��ة الخا�ص ��ة بمذهب
اهل البي ��ت ويح�ضرها ح�شد من
ابن ��اء الجالي ��ة من موال ��ي ومحبي اهل
البيت ع ويحر�ص الكل على الح�ضور ب�صحبة العائلة.
اما ف ��ي ذكرى ا�ست�شه ��اد االم ��ام الح�سين فيت�صاع ��د عدد الح�ض ��ور ويزداد
عدد المواكب الح�سينية وتعج ��ز �أغلب المراكز عن ا�ستيعاب المعزين رجا ًال ون�ساء ًا

�إ�ستقبال الوافدين اىل احل�سينية

 هيئة ا�صحاب الك�ساء هيئة االمام الر�ضا -هيئة ام البنين

�إقامة املنا�سبات الدينية

واطف ��ا ًال ،وتتوح ��د المواك ��ب والح�سينيات والهيئ ��ات فتنطلق قي احد �ش ��وارع لندن
موحد خا�صة في العا�شر من المحرم وفي ذكرى االربعين.
المعروفة في موكب ّ
وبخ�صو� ��ص البرامج الت ��ي تقام في ح�سيني ��ة الر�سول االعظم sفه ��ي على مدار
ال�سنة ،للن�ساء والرجال ،فهناك برنامج
حافل كل يوم جمعة ،يبد�أ �صباح ًا بدعاء
(الندب ��ة) ويعق ��د ف ��ي الم�س ��اء مجل�س
ح�سين ��ي ،ثم دع ��اء (التو�س ��ل) ومحفل
الق ��ر�آن الكريم كل ي ��وم ثالثاء ومجل�س
دعاء كميل ومجل�س باللغة الفار�سية كل
ي ��وم خمي�س ط ��وال ال�سن ��ة ،ا�ضافة الى
برامج احتفال وتعزية في ذكرى مواليد
وا�ست�شهاد االئمة و�آل البيت.
وما يميز ح�سينية الر�سول االعظمs
هو كثرة وتزايد عدد الهيئات الح�سينية
ح�ضور يف احد الإحتفاالت الدينية

 22ربيع الأول  -جمادى الثانية  1432هـ

المنخرط ��ة بالخدمة �سن ��ة بعد اخرى،
وه ��ذه المتوالي ��ة العددي ��ة المتزاي ��دة
بحم ��ده اهلل تعال ��ی للهيئ ��ات الح�سينية
فع ٌل وعم ٌل �شجع ،وتح�ضى هذه الهيئات
بدع ��م ومباركة المرج ��ع الديني الكبير
اية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شي ��رازي ،والب�أ� ��س م ��ن ذك ��ر
بع�ض هذه الهيئات الفاعلة في ح�سينية
الر�سول االعظم.s
 هيئة خدمة اهل البيت هيئة االمام ال�صادق هيئ ��ة قمربن ��ي ها�ش ��م ابالف�ض ��لالعبا�س

 هيئة �سيد �شباب اهل الجنة هيئة ع�شاق الح�سين -هيئة خادمات عقيلة بني ها�شم

 الهيئ ��ة الن�سوية ف ��ي ح�سينية الر�سولاالعظمs
���س :م��ا م��دى اهمي��ة الموق��ع
االلكتروني لكم وهل هناك برامج
تبث من خالله؟
تما�شي ًا مع ركب التقدم واهمية االعالم
و�سرعة اي�صال الم�شهد الح�سيني �صوت ًا
و�ص ��ورة وكلم ��ة ا�ستحدث ��ت الح�سيني ��ة
موقع� � ًا الكتروني� � ًا يت ��م م ��ن خالله بث
الكثي ��ر م ��ن البرام ��ج والمجال� ��س
الح�سيني ��ة ا�ضاف ��ة ال ��ـﻰ البيان ��ات

أحيوا أمرنا

�إقامة مرا�سيم عزاء الإمام احل�سني

والفتاوی التي ي�صدرها مكتب المرجع الديني الكبير �سماحة اية اهلل العظمى ال�سيد
�صادق الح�سيني ال�شيرازي.
كم ��ا ي�ستفاد من الموقع االكتروني كمحطة توا�صل م ��ع الجماهير في اعالن مواعيد
وتوقيتات المجال�س والمحا�ضرات على مدار ال�سنة .ويتفاعل الموقع ب�صورة ايجابية

ح�ضور مكتب املرجع ال�شريازي يف لندن

مع االح ��داث ويعك� ��س �صورة لالع�ل�ام اال�سالمي اله ��ادف والملت ��زم .والننكر هنا
ان الموق ��ع بحاج ��ة الى الدعم والتطوير ب�ش ��كل م�ستمر بما يلي ��ق ويتنا�سب مع كثرة
البرامج التي تقيمها الح�سينية.
���س :ما هو �أثر المرجعية الدينية المباركة (�س��ماحة المرجع الديني
الكبير ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي )Kفي جميع �أن�شطتكم؟

قاعة ال�سيدة زينب املخ�ص�صة للن�ساء

من ��ذ البداية اي من ��ذ ت�أ�سي�س الح�سيني ��ة حظيت بدعم مادي ومعن ��وي من المرجع
الراحل وا�ستمر هذا الدعم وتعاظم في عهد المرجع الديني الكبير �آیة اهلل العظمی
ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي.K
وال�ش ��ك ان الح�سينية بما تقوم من �شعائ ��ر ومجال�س ح�سينية وبرامج ثقافية متنوعة

املكتبة العامة يف احل�سينية

تح ��ظﻰ بمبارك ��ة ورعاية وتوجي ��ه ديني وفقه ��ي متوا�ص ��ل وم�ستمر م ��ن قبل مكتب
المرجع ال�شي ��رازي Kفي قم المقد�سة و في لندن ،ونعتب ��ر ذلك �صمام ًا للأمان
ومعي ��ار ًا ان �شاء اهلل لقب ��ول االعمال وتطبيق ًا لقول ��ه تعالـﻰ �أَ ِطي ُع ��و ْا اللهّ َ َو َ�أ ِطي ُعو ْا
ال َّر ُ�س َ
ول َو�أُ ْو ِلي الأَ ْم ِر ِمن ُك ْم.

املكتبة العامة يف احل�سينية
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نفحات خبرية

من ن�شاطات �أتباع �أهل البيت
في تچيمان بجمهورية غانا الأفريقية
ق��ام بزيارة م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم sالثقافية بمدينة قم
المقدّ�سة ح��ج��ةاال���س�لام ال�شيخ عبدالكريم پ��ات��ا ب���اري �أح��د
الم�ؤمنين الم�ستب�صرين بنور �أهل البيت ،bومن الن�شطاء في
المجال الديني والثقافي واالجتماعي من جمهورية غانا في
القارة الأفريقية ،حيث اطلع على �أق�سام الم�ؤ�س�سة وفعالياتها
ون�شاطاتها ،و�شكر الإخ���وة العاملين فيها على الجهود التي
يبذلونها في �سبيل ن�شر فكر �أهل البيت.b
بناية احلوزة
ف�ضيلة ال�شيخ باتاباري يلقي املحا�ضرات الدينية
ثم تحدّث ال�ضيف الكريم عن ن�شاطاته ون�شاطات �أتباع �أهل
البيت bفي غانا ،وقال�:سنة  1415للهجرة �شاهدت �أن منطقة تچيمان ( )Techimanالواقعة في و�سط غانا ( )Ghanaبحاجة �إلى مركز �إ�سالمي كبير يكون
منطلقاً للتبليغ وهداية النا�س �إلى الإ�سالم الأ�صيل والحقيقي المتم ّثل ب�إ�سالم ر�سول اهلل sو�إ�سالم الإم��ام �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب cوالأئمة الهداة
الأط��ه��ار م��ن �آل الر�سول .bومنطقة تچيمان ه��ي منطقة
تجارية مهمة ج��� ّداً حيث هي �سوقاً ا�ستراتيجياً مهماً لعدّة
دول هي :مالي والنيجر وبوركينافا�سو ،و�ساحل العاج وتوغو
ونيجيريا ودول غرب �أفريقيا .لذلك ق ّررت �أن �أ�سعى للح�صول
على قطعة �أر���ض لبناء ه��ذا المركز الإ���س�لام��ي .وهلل الحمد
قد و ّفقت في الح�صول على �أر�ض كبيرة م�ساحتها (� )10آالف
متراً مربعاً ،حيث ا�شتريها من مالي الخا�ص ومن الإرث الذي
و�صلني م��ن وال���دي و�شرعت ف��ي ب��ن��اء المركز ال���ذي ي�شمل :طالب احلوزة العلمية
طالب احلوزة العلمية
مدر�سة ابتدائية وث��ان��وي��ة ،وم�سجد ،وح���وزة علمية لطالب
العلوم الدينية ،ومكتبة عامة ،ومعهد ديني للطالبات.
وقال ال�شيخ باري :بف�ضل اهلل تعالى وف�ضل ر�سوله و�آله الأطهار bتم بناء م�سجد الإمام المهدي ، وت�أ�سي�س حوزة علمية للرجال والن�ساء ُيدّر�س فيها العلوم الدينية
ح�سب المنهج المتبع في الحوزات العلمية المباركة في العراق
وايران ،و� ّأ�س�سنا مكتبة عامة حوت الع�شرات من الكتب الدينية
والتاريخية واالجتماعية والعقائدية ،ونحن الآن ف��ي حال
بناء جامعة �أهل البيت .bوقد قمنا بت�سجيل الحوزة العلمية
والجامعة ر�سمياً في وزارة التعليم بجمهورية غانا.
و�أ�شار ال�شيخ باري �إلى الفعاليات التي يقوم بها �أتباع �أهل البيت
في تچيمان وقال :لدينا ن�شاطاتنا عديدة ،منها :الن�شاطات في
م�سجد الإمام المهدي وهي �إقامة المجال�س في المنا�سبات جمال�س العزاء والطم
املواكب احل�سينية
الإ�سالمية كمنا�سبات �أف���راح و�أح���زان �أه��ل البيت ،bو�إقامة
مجل�س كل ليلة جمعة ،و�صباح كل جمعة ،حيث يح�ضر فيها جمع من �أبناء العامة �أي�ضاً .ونقوم ب�إلقاء محا�ضرات دينية وتربوية و�إر�شادية في م�ساجد �أبناء العامة.
وكذلك لدينا فعاليات اجتماعية وخيرية ،منها :تقديم �إعانات لل�شباب المقدمين على الزواج وذلك في ذكرى مولد موالنا ر�سول اهلل ، sوذكرى مولد الإمام �أمير
الم�ؤمنين ،gوذكرى مولد موالتنا فاطمة الزهراء ،hوفي
ذك��رى الأع��ي��اد ال�شعبانية المباركة .ون��ق��دّم �أي�ضاً م�ساعدات
للعوائل التي تحتاج �إلى �إعانات في مجال ال��والدة وفي مجال
�إقامة مرا�سم دفن الأموات .وقمنا �أي�ضاً بحفر بئر كبير جنب
الحوزة العلمية لي�ستفيد منه �أهل المنطقة جميعاً في تهيئة
ماء ال�شرب.
م�شروع بناء اجلامعة
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املكتبة العامة

قصص وعبر

رحمة الإمام بمجرمي حرب الجمل*

ل��م ي��ب��ادر الإم���ام �أمير
الم�ؤمنين gب����أي���ة
ح��رب اب��ت��داء ،ف�� ُك�� ّل حروبه
ُف����ر�����ض����ت ع���ل���ي���ه ،و�أواله�����������ا ح���رب
ال��ج��م��ل ،وال��ت��ي م��ا �إن و���ض��ع��ت �أوزاره����ا
وهُ ���زم جندها حتى ه��رب ال��ذي��ن �أ�شعلوا فتيلها
واختب�أوا في حجرات �إحدى الدور في مو�ضع من الب�صرة،
فتوجه �أمير الم�ؤمنين gفي كوكبة من جنوده �إلى ذلك المح ّل حتى
ّ
انتهى �إلى الحجرة التي كانت فيها عائ�شة فعاتبها �أو ًال قائ ً
ال لها� :أبهذا �أمرك
اهلل �أو عهد به �إليك ر�سول اهلل؟( )1ثم �أمرها بالته ّي�ؤ لإرجاعها �إلى المدينة
المنورة(.)2
يروى �أنه قبل �أن ينتهي �إلى الحجرة التي كانت فيها عائ�شة تظاهرت ن�سوة
المحاربين الذين خ�سروا المعركة وهتفن ب�شعارات في وجه الإم��ام من قبيل:
«ه��ذا قاتل الأح�� ّب��ة» .ولكن الإم��ام لم يبالِ بهنَ ولم يُظهر �أيّ رد فعل �إزاءه��ن!
فعدن �إل��ى التظاهر والهتاف �ضد الإمام gبال�شعار نف�سه ،وك��ان الإم���ام يه ّم
بمغادرة المكان ولكنه توقف هنيئة ثم عاد وقال جملة واحدة فقط �سكتن ك ّلهن
على �أثرها ...لقد قال لهن :لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من هذه الحجرة ومن
في هذه الحجرة -و�أوم�أ �إلى ثالث حجر  -فما بقيت �صائحة �إال �سكنت وال قائمة
اال قعدت.)3(.
فبالرغم من �أن عائ�شة قد �أ ّلبت على الإمام حتى فر�ضت عليه الحرب وبالرغم
من �أنها ومن خرج معها خ�سروا الحرب وانهزموا وتلبدوا� ،إال �أن الإم��ام اكتفى
بعتابها ثم �أمر بعد ذلك ب�إرجاعها مج َّللة �إلى المدينة و�أمر �أن ال يتع َّقب قادة
الجي�ش المعادي وال يلقى القب�ض عليهم ليعدمهم �أو ي�سجنهم �أو ينفيهم �أو
يحاكمهم!

�إن���ن���ا ل���م ن��ع��ه��د ت��ع��ام�ل ً
ا
م�����ن ه�������ذا ال���ق���ب���ي���ل ف��ي
تاريخ الب�شر ،بل لم نعهده
حتى ف��ي ه��ذا ال��ي��وم وف��ي ال��دول
ال��ت��ي ت��رف��ع ���ش��ع��ارات ال��ح��ري��ة وحقوق
الإن�سان ،ف�إنهم ما �إن ينت�صروا في معاركهم
ال��ب��اط��ل��ة ويقب�ضوا ع��ل��ى ر�ؤو�����س ال��ج��ه��ة ال��م��ع��ادي��ة حتى
خا�صة ب�صفتهم مجرمي حرب �أو
ي�سجنوهم �أو يحيلوهم �إلى محاكم ّ
خونة ومت�آمرين وقد يعدمونهم.
نعم ،هذه هي الحرية التي نقول عنها لو �أن الغدير قد حكم ال ّأمة طيلة الثالثين
علي بعد الر�سول ،لنعمنا بظ ّلها �إلى الآن ،ولما �شهدنا
�سنة من عمر الإمام ّ
ك َّل هذه الويالت والمحن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا و�إلى �أن يظهر منقذ
الب�شرية الإمام المنتظر .
الم�صادر
* من محا�ضرة ل�سماحة المرجع ال�شیرازی Kبعنوان (م��اذا خ�سر العالم ب�إق�صاء
الغدير؟).
(� )1أمالي المفيد/المجل�س الثالث�/ص/24ح.8
( )2تف�سير فرات/من �سورة الن�ساء�/ص/111ح.113
( )3جواهرالكالم /ج � /21ص 331في واحدة من تلك الحجر الثالث كان مروان بن الحكم
جريح ًا و معه �شباب قري�ش جرحى ،و�أما الثانية فكان فيها عبداهلل بن الزبير و معه �آل الزبير
جرحى ،و�أما الثالثة فكان فيها رئي�س �أهل الب�صرة يدور مع عائ�شة �أين ما دارت.
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نفحات خبرية

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

املرجع ال�شريازي�:إن على امل�سلمني و�أبناء مدر�سة �أهل البيت الوقوف اىل جانب املظلوم وحتمل امل�س�ؤولية الإن�سانية امل�شروعة

التحررية للم�ست�ضعفني وامله�ضومة حقوقهم
يف ظل احلركة
ّ
يف الدول العربية ،وانتفا�ضهم (م�ؤخراً) للخال�ص من �أنظمة
اال�ستبداد واجلور والف�ساد التي مل تتورع عن ا�ستخدام و�سائل
حرمتها الأدي��ان و�أدانتها القوانني الو�ضعية ،وجه املرجع
ّ
الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني
ال�شريازي امل�ؤمنني على ���ض��رورة حتمل م�س�ؤولياتهم
الدينية والأخالقية� ،سيما يف اال�ستجابة قدر امل�ستطاع اىل
ن�صرة املظلوم ،خ�صو�صا يف البحرين و�شعبها املظلوم الذي
يواجه انتهاكات م�ستمرة و�سيا�سة متييز طائفي يف املعاملة،
م�ستذكرا �سماحته �صفات احلاكم يف الإ�سالم ،وعاقبة الذين
يحكمون النا�س بالقمع واال�ضطهاد والكبت والظلم وي�صادرون
احلقوق امل�شروعة ،وغريها ...حيث نذكر يف ما يلي بع�ض
النقاط التي ركز عليها �سماحة املرجع ال�شريازي:
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• �إن عامل اليوم هو عامل احلرية واالنفتاح ،و�إن ممار�سات اال�ضطهاد والكبت
من قبل احل ّكام جتاه �شعوبهم ال طائل لهم منها �سوى الف�ضيحة والندم.
• لو �أن احل ّكام اليوم يت�أ ّملون يف تاريخ من م�ضى من احل ّكام �أمثالهم لأعادوا
النظر يف ت�ص ّرفاتهم و�أفعالهم م��ع �شعوبهم ،ومل��ا �أق��دم��وا على ح��رق تاريخهم
ب�أيديهم .قال اهلل تبارك وتعاىلَ  :و َل َق ْد �أَهْ لَ ْك َنا ا ْل ُق ُرو َن مِ ن َق ْب ِل ُك ْم لمََّا َظلَ ُمواْ
ريوا فيِ الأ ْر ِ�ض َف ُ
انظ ُروا َك ْي َف َكا َن عَا ِق َب ُة المْ ُ ْجرِمِ نيَ.
وقال تعاىلُ  :ق ْل �سِ ُ
• على احل ّكام �أن يقتدوا ب�سرية ر�سول اهلل ،وعليهم �أن يجعلوا الأخ�لاق
الإ���س�لام��ي��ة �أ���س��ا���س حكمهم و�سيا�ستهم ،ك��ي ير�ضى عنهم ال��ن��ا���س ،وك��ي تكون
حكومتهم حكومة عادلة توجب نيل الر�ضا من اهلل �سبحانه وتعاىل.
• �إن احلكومة التي تبني �أ�سا�سها على اال�ستبداد وه�ضم حقوق النا�س امل�شروعة
هي حكومة زائلة وفانية ال حمالة.
• �إن ا�ستعانة احلكومات بالقمع وال�سالح يف تعاملها مع النا�س الأبرياء والعزل
ينبئ عن �ضعف تلك احلكومات ,و�ستكون العاقبة للم�ست�ضعفني.
• على احل�� ّك��ام �أن ي��ك�� ّف��وا ع��ن ظلم الأب���ري���اء ،و�أن ال ّ
يلطخوا �أي��دي��ه��م بدماء
امل�ست�ضعفني ،لأنهم �سوف ال يجنون من هذه الأفعال �إ ّال الغ�ضب وال�سخط من
اهلل تعاىل ،فاهلل تعاىل قد خاطب الظاملني بخطاب �شديد ،حيث قال ع ّز من قائل:
َ و َال ُت َخاطِ ْبنِي فيِ ا َّلذِ ينَ َظلَ ُمواْ.
• �إن عامل اليوم وجيل اليوم يبحث عن احلقيقة وال�سعادة ،وهذا ال يت�أتى �إ ّال
يف ظل احلرية مبا يف الكلمة من معنى ،ويف �إطار العدل مبا للكلمة من �شمول,
واملمار�سات الظاملة للح ّكام لي�ست �إ ّال �س ّداً �أم��ام طموح ال�شعوب يف نيل احلرية
امل�شروعة التي تنتهي �إىل انت�صار املظلوم على الظامل.
• �إن �أ�سلوب احل��وار �أو ًال واملظاهرات ال�سلمية ثانياً ،هي الأج���دى والأحمد
عاقبة ،يف ال�سعي �إىل الإ�صالح ،ويف التاريخ البعيد ،كما يف التاريخ القريب ،مناذج
كثرية ت�ؤ ّيد ذلك.
• �إن حرية الر�أي يف نظام الإ�سالم ،من الأ�س�س القومية ،فالإ�سالم ير ّبي النا�س
�أحراراً.
• �إن احلرية التي مينحها الإ�سالم يف خمتلف املجاالت ،لي�س لها نظري ،وال
�شيء يقرب منها يف تاريخ ال��ع��امل ،حتى يف ه��ذا اليوم امل�س ّمى بع�صر احل��ر ّي��ات,
والإم���ام �أم�ير امل�ؤمنني علي ب��ن �أب��ي طالب يف حكومته ك��ان مينح للنا�س
احلرية يف املظاهرات �ضد �شخ�صه بدون ا�ستمارة وقيود ,وكان يلبي مطالبهم.
• �إنّ الإ�سالم يعطي لكل فرد من امل�سلمني ،بل وحتى لغري امل�سلمني من �سائر
الب�شر ،كامل احلر ّية يف جميع املجاالت املعقولة ،مادام ال ي�ضر بحر ّية غريه.
• لقد جاء الإ�سالم لإ�سعاد الب�شر كا ّفة حتى الذين ال ي�ؤمنون به ،فالإ�سالم
ويحب لـهم النجاة ،وهذه من �أبعاد احل ّرية يف الإ�سالم.
يريد اخلري للجميع
ّ
ً
• موا�صفات احلاكم الإ�سالمي �أنه رجل م�ؤمن ،متفقّه يف الدين متاما ،يعرف
�ش�ؤون الدنيا ،ويتح ّلى بالعدالة التامة ،وكلما تو ّفرت فيه هذه ال�شروط ،ر�ضي به
�أكرث النا�س حاكماً� ،أما �إذا فقد �أحد هذه ال�شروط عزل عن من�صبه فوراً ،و�إذا مل
تر�ض الأمة ببقائه رئي�ساً حقّ لهم تبديله �إىل غريه ممن جمع ال�شرائط املذكورة.

نفحات خبرية
�سماحة املرجع يعطل در�سه اخلارج
وا�ستنكاراً ملا يجري يف املنطقة من املظامل على امل�ؤمنني وامل�ؤمنات وخا�صة يف
البحرين �أعلن �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي
تعطيل در���س��ه (ب��ح��ث اخل���ارج) ال���ذي ي��ق��وم ب��ه يومياً على جمهرة م��ن العلماء
والأ�ساتيذ يف احلوزة العلمية املباركة مبدينة قم املقد�سة ،يف م�سجد الإمام زين
العابدين.
ّ
كما �أعلنت احل���وزة العلمية يف مدينة ك��رب�لاء املقدّ�سة (مدر�سة العالمة ابن
فهد احل ّلي )وكذلك مدر�سة الر�سول الأعظم يف الكويت� ،أعلنتا تعطيل
الدرو�س احلوزوية.
بيان مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي
من جهته �أ���ص��در مكتب املرجع الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق
احل�سيني ال�شريازي يف مدينة كربالء املقدّ�سة ،بياناً �أ ّكد فيه �إن ما يجري
يف البحرين هو انتهاك �صارخ لأب�سط احلقوق املتفق عليها عند العقالء ،وهي
انتهاك مرفو�ض ومدان يف كل الأديان والأعراف الإن�سانية.
بيان م�ؤ�س�سة الإمام ال�شريازي العاملية
من جانبها �أ�صدرت م�ؤ�س�سة الإمام ال�شريازي العاملية بياناً� ،أ�شارت فيه �إىل الواجب
ال�شرعي املفرو�ض على امل�ؤمنني بتح ّملهم امل�س�ؤولية وامل�شاركة لدفع الظالمات
و�صيانة ال��دم��اء وحفظ املمتلكات وال��دف��اع ع��ن املظلومني ،وطالبت ال�سلطات
البحرينية لال�ستماع �إىل مطالب �أبناء ال�شعب وع��دم ا�ستخدام القوة والعنف.

تناق�ش ملف البحرين واليمن يف اجلامعات واملنظمات ب�أمريكا
بتوجيه من �سماحة املرجع ال�شريازي دام ظله ،عقدت م�ؤ�س�سة الإمام ال�شريازي
العاملية بوا�شنطن اجتماعات مكثفة مع �شخ�صيات فكرية عديدة يف واليتي
مريالند وفريجينيا والعا�صمة الأمريكية وا�شنطن ,ملناق�شة تفا�صيل الأحداث
الأخ��ي�رة ب��ال��دول ال��ع��رب��ي��ة واحل��ل��ول امل��م��ك��ن��ة .ج���اءت ه���ذه االج��ت��م��اع��ات عقب
ال��ت��ط�� ّورات الأخ�ي�رة يف خمتلف دول ال��ع��امل وماتطالبه ال�شعوب م��ن التغيري
والإ�صالح.
ففي اجتماع مع (�أ���س��ات��ذة وط�ل ّ
اب ق�سم الإع�ل�ام يف جامعة نوفا الأمريكية)
ب��والي��ة مريلند ،ناق�ش م��ن��دوب امل�ؤ�س�سة ملف البحرين واليمن وليبيا قبل
وبعد املظاهرات ال�شعبية التي طالبت فيها ال�شعوب بحقّها باحل ّد الأدن��ى من
العي�ش بكرامة ،وما ح�صل من جت��اوزات وجنايات يف حق املتظاهرين امل�ساملني
و�أدّى �إىل قتل الع�شرات من خرية ال�شباب وجرح املئات من الأطفال والن�ساء.
وطلب الوقوف �إىل جانب �شعوب املنطقة التي الزالت حمرومة من نعم احلرية
والدميقراطية ،والعمل على ف�ضح اجل��رائ��م التي ترتكب يف حقّهم من قبل
احلكومات �أو من قبل التوجهات ال�سيا�سية يف اجلانب الأمريكي الذي قد ي�ساند
احلكومات امل�ستبدّة �أو يتباطء يف بيان احلقائق.
ويف اجتماع وفد امل�ؤ�س�سة مع (مكتب منظمة الالعنف العاملية يف وا�شنطن)،
ح�ضره رئي�س املنظمة الدكتور مبارك عو�ض وال�سيد مايكل بري نائب الرئي�س
لتق�صي احلقائق وزيارة
و�آخرون ،مت مناق�شة ت�شكيل جلنة �أمريكية معرتف بها ّ
ال�سجون وال�سعي لإي��ق��اف االعتقاالت الع�شوائية ومنع التعذيب يف خمتلف
البلدان ،بالأخ�ص بالبحرين.

للمزید من الأخبار والتفا�صیل عن البحرین اجلریح راجع املوقع:
 www.s-alshirazi.comم�ؤ�س�سة الإمام ال�شريازي
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نفحات خبرية

الفقيه ال�شيرازي ...رحلة علم و�إباء
ال�صديقة الكبرى
فاطمة الزهراء...

�إن علماء �شيعتنا يح�شرون فيخلع عليهم من الكرامات
على قدر علومهم وجدهم في �إنقاذ عباد اهلل حتى ان
الواحد منهم يخلع عليه �أل��ف �أل��ف حلة من نور وان
�سلك من تلك الحلل لأف�ضل مما طلعت عليه ال�شم�س
وهل يف�ضل ما ي�شوبه التنقي�ص والكدر....

تحل علينا ال��ذك��رى الثالثة لرحيل الفقيه ال�سيد
محمد ر�ضا ال�شيرازي �أعلى اهلل درج��ات��ه ،لعالم ورع
زاه��د �أفنى �سني عمره في خدمة الدين والمذهب،
رح��ل ���ص��اب��را محت�سبا ال��ى رب��ه ك���آب��ائ��ه ،غير مكترث
بعظمة البلية �أو هول رزية ،مخلفا من بعده مريدين
ينهلون من علمه ،وي�ستنيرون بتقواه ،ك�أنه بجوارهم
وهم يخلدون ذكراه.

قم املقد�سة

مكتب املرجع ال�شريازي � /سوريا
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نفحات خبرية

• قم المقد�سة

فقد �أقيمت بمدينة قم المقد�سة مرا�سم الذكرى ال�سنوية الثالثة لرحيل �آية اهلل
ال�سيد محمد ر�ضا الح�سيني ال�شيرازي ،وذلك في مجل�س ت�أبيني �أقيم من
قبل مكتب المرجع ال�شيرازي في م�سجد الإمام زين العابدين ،gح�ضر هذه
المرا�سم المراجع الأع�لام والعلماء ،وف�ضالء الحوزة العلمية ،و�ضيوف وز ّوار
من العراق والخليج ،وجمع غفير من �أهل العلم وال�شخ�صيات الدينية والثقافية
ومح ّبي �أهل البيت الأطهار bمن مختلف المدن والمحافظات الإيرانية.

• كربالء المقد�سة

في حقّ �صاحب الذكرى.
ح�ضر المجل�س ممثلون ع��ن مكاتب ال��م��راج��ع ،و�سيا�سيين ،ووج��ه��اء الع�شائر
الغيارى ،وم�شايخ ورجال الدين من الحوزة العلمية.

• �سوريا

في دم�شق �أقام مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي مجل�س الفاتحة ،ح�ضره
جمع غفير م��ن �أع�ل�ام و�أ���س��ات��ذة ال��ح��وزة ف��ي ال�سيدة زينب وم��ن الوجوه
االجتماعية.
وتطرق من خالل المجل�س �إلى �سجايا �صاحب الذكرى المحتفين به ،وما تركه
م��ن جالئل الأع��م��ال العلمية والفكرية واالجتماعية وت�لام��ذة �أغ��ن��وا الحوزة
العلمية في مختلف مجاالتها.

�أق��ام��ت م�ؤ�س�سة ال��ر���س��ول الأعظم sمهرجانها الت�أبيني ال�سنوي� ،أق��ي��م في
منطقة مابين الحرمين المطهرين الح�سيني والعبا�سي ،وقد �شهد المهرجان
ح�����ض��وراً ك��ب��ي��راً م��ن قبل مكاتب م��راج��ع ال��دي��ن ال��ع��ظ��ام والم�ؤ�س�سات الدينية
والإن�سانية والخيرية ومن قبل ال�شخ�صيات الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية
والع�شائرية وكذا �شهد تغطي ًة �إعالمية من عدد من القنوات الف�ضائية والأر�ضية
والإذاعات المحلية والمواقع الإلكترونية.

• الكويت

وفي مدر�سة ال�شيخ المفيد عليه الرحمة �أقيم مجل�س ت�أبیني ح�ضره عدد من
العلماء ورجال الدين وخطباء المنبر الح�سيني ال�شريف وطلبة العلوم الدينية
وجمع من الم�ؤمنين.

• الدنمارك

و�أق��ام��ت ح�سينية العترة الطاهرة في كربالء المقد�سة حف ً
ال ت�أبينياً للفقيد،
ا�ستذكر خالله الأخ�لاق في فكر و�سيرة الفقيد ال�شيرازي حيث ذكرت عن
�أ�صول ن�سبه العائلي وجوانب م�شرقة من حياته و�شخ�صيته.
و�أُعلن في نهاية الحفل عن م�سابقة ثقافية لأحد كتب الفقيد بعنوان( :لنتناف�س
في �إحياء ال�شعائر الح�سينية).
وت��ح��ت ع��ن��وان «م��ن �سيرة الفقيه المقد�س ال�����ش��ي��رازي ن�ستلهم درو����س الدين
والحياة» وبح�ضور عدد من علماء وف�ضالء و�أ�ساتذة الحوزة العلمية وطلبة العلم
في كربالء المقد�سة �أقامت مدر�سة العالمة احمد بن فهد الحلي ندوتها
الفكرية بهذه المنا�سبة.

• النجف الأ�شرف

الت�أبين الذي عقد في ح�سينية الكرد في حي مي�سان افتتح بتالوة �آي من الذكر
الحكيم تلتها كلمة ت�أبينية لف�ضيلة ال�شيخ �صالح الحلفي تحدث فيها عن معالم
من حياة و�سيرة الفقيد و�أ�سرته الكريمة ،فيما �ألقى ال�سيد عبداللطيف العميدي
كلمة بالمنا�سبة تحدث م��ن خاللها ح��ول مكانة العلماء ودوره���م ف��ي �إ�صالح
وقيادة الأمة ،كما �ألقى حجة اال�سالم ال�شيخ جالل معا�ش كلمة بالمنا�سبة تناول
فيها ج��وان��ب م��ن �سيرة و�أخ�ل�اق وعلم الفقيد ،وتميز الحفل ب���إل��ق��اء عدة
مجدت العلماء وجهادهم.
ق�صائد �شعرية بالمنا�سبة ّ

• الب�صرة

�أقام مكتب المرجع ال�شيرازي في الب�صرة ،مجل�ساً تابينياً افتتح المجل�س
بتالوة معطرء لآياتٍ ب ّينات من الذكر الحكيم بعدها ارتقى المنبر ف�ضیلة ال�سيد
حيدر المو�سوي وتط ّرق �إلى �شخ�صية �صاحب الذكرى من جوانب عديدة منها
العلمي والأخالقي والعقائدي ،و�أ�شار �إلى �أقوال �سماحة المرجع ال�شيرازي

كما �أق��ي��م ف��ي دول��ة الكويت مجل�س ت�أبيني ف��ي م�سجد الإم���ام ال�شيرازي،
حجه الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد �أحمد ال�شيرازي ،والعلماء
ح�ضر هذه المرا�سم ّ
وال�شخ�صيات الدينية والثقافية ومح ّبي �أهل البيت الأطهار.b

من جهتها �أقامت م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق gفي العا�صمة الدنماركية كوبنهاغن
حف ً
ال ت�أبيناً ح�ضره �أ�صحاب الف�ضيلة وجمع من الم�ؤمنين والم�ؤمنات ،وتناول
الح�ضور خ�لال الحفل ا�ستعرا�ض التاريخ الم�شرق لآل ال�شيرازي في العالم
ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي ،ودوره����م ف��ي ق��ي��ادة الأم����ة وب��ن��اء ال��م���ؤ���س�����س��ات وال��ح��وزات
والمراكز الخدمية والإن�سانية .كما تخ ّلل الحفل عر�ض فلم عن �سيرة الفقيد
المقدّ�س وجوانب من حياته الكريمة.
وكان ختام الحفل الت�أبيني مجل�س ح�سيني لحجة اال�سالم ال�شيخ عبدالح�سن
الأ�سدي.

• �أ�صفهان

�أق��ي��م مجل�س ت�أبيني ف��ي ح�سينية �أه��ال��ي ك��رب�لاء ف��ي مدينة �أ�صفهان م��ن قبل
الهيئات الدينية التابعة للح�سينية ،ح�ضره العلماء ،والف�ضالء وط ّ
الب العلوم
الدينية ،وال�شخ�صيات المختلفة ،وجمع من المح ّبين والموالين لأه��ل البيت
الأطهار.b

• ال�سوید

�أق��ام��ت ح�سينية الأمين sف��ي مدينة فك�شو ال�سويدية ح��ف�ل ً
ا ت�أبينياً بهذه
المنا�سبة الأليمة ،ح�ضره جمع من الم�ؤمنين .و�ألقى الحاج �أبو فاطمة ق�صيدة
بحق ال�سيد الفقيد ،كان عنوانها :ا�شتياق ال�سماء .كما �ألقى ف�ضيلة ال�شيخ حازم
الغراوي محا�ضرة بهذه المنا�سبة الأليمة.

• لندن

�أقامت رابطة علماء الدين في بريطانيا وح�سينية الر�سول الأعظم sفي لندن
حف ً
ال ت�أبينياً بمنا�سبة الذكرى ال�سنوية لرحيل العلمين ال�شهيد �آية اهلل ال�سيد
ح�سن ال�شيرازي و�آي��ة اهلل ال�سيد محمد ر�ضا ال�شيرازي قدّ�س �س ّرهما ،ح�ضره
جمع غفير من �أبناء الجالية العراقية .اُقيم الحفل في قاعة ح�سينية الر�سول
الأعظم.s
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ح�سينية العرتة الطاهرة  /كربالء املقد�سة

ح�سينية الر�سول االعظم / sلندن

ح�سينية الأمني /بفك�شو ال�سويدية

ح�سينية الكرد  /النجف الأ�شرف

بنی احلرمنی/كربالء املقد�سة

مدر�سة ال�شيخ املفيد /كربالء

مكتب املرجع ال�شريازي /الب�صرة

ح�سینیة الكربالئیة�/إ�صفهان

م�سجد الإمام ال�شريازي /Kالكويت

ح�سينية الأمام ال�صادق /الدمنارك
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من ن�شاطات وفعاليات
مكتب المرجع ال�شيرازي بم�شهد المقدّ�سة
بمنا�سبة الأيام الفاطمية وذكرى ا�ست�شهاد وديعة النبي الأعظم� سيدتنا
ال�صدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء ،hقام مكتب المرجع الديني �سماحة
�آي���ة اهلل العظمى ال�سيد ���ص��ادق الح�سيني ال�شيرازي ف��ي محافظة
م�شهد المقدّ�سة� ،صلوات اهلل على م�ش ّرفها ،بن�شاطات وفعاليات عديدة في
المحافظة ،كان منها:
خا�صة بف�ضالء وطالب
• �إقامة مجال�س العزاء الفاطمي في المكتبّ ،
الحوزة العلمية.
• �إر�سال المب ّلغين �إلى قرى المحافظة.
• توزيع الكتب والن�شرات والأقرا�ص المدمجة والالفتات ونحو ذلك ،التي
حوت موا�ضيع حول الق�ضية الفاطمية المقدّ�سة و�سيرة موالتنا الزهراء
المر�ضية.h
• �إقامة مجل�س العزاء في ظهر ي��وم ذك��رى ا�ست�شهاد ال�سيدة الزهراء
البتول �صلوات اهلل عليها ف��ي ح�سينية مح ّبو الأئمة bالتابعة لمكتب
م�شهد.
• �إط�لاق م�سیرة عزاء في ظهر یوم ذكری ا�ست�شهاد ال�سیدة الزهراء، h
حیث انطلقت الم�سیرة من المكتب �صوب المرقد الر�ضوي الطاهر.
�أم��ا باقي الفعاليات الثقافية والن�شاطات االجتماعية للمكتب على طول
ال�سنة ،فهي كالتالي:
• �إقامة مجل�س العزاء الح�سيني في كل ليلة جمعة في المكتب.
• �إق��ام��ة مجال�س الأف�����راح والأح�����زان ف��ي المنا�سبات ال��خ��ا�ّ��ص��ة ب��ذك��رى
المواليد واال�ست�شهاد لأهل البيت الأطهار bفي ح�سينية مح ّبو الأئمة.b
• ت��وزي��ع الكتب والن�شرات والأق��را���ص المدمجة وال�لاف��ت��ات وم��ا �شابه
الخا�صة
أخ�ص المنا�سبات
من الأمور الإعالمية ،في معظم المنا�سبات بال ّ
ّ
بالأئمة الهداة الأطهار.b
• تك ّفل ( )2500من الأيتام والم�ساكين و�إعانتهم على طول ال�سنة ،وذلك
عبر م�ؤ�س�سة ال�سيدة �سكينة الخيرية التابعة للمكتب.
• �إه��داء ب��رادات م��اء ال�شرب �إل��ى معظم الم�ساجد في مدينة م�شهد
المقدّ�سة.
• بناء و�إعادة �إعمار العديد من بيوت الأيتام والم�ساكين.
• ح�� ّل الأزم���ات المالية الطب ّية للعوائل المتع ّففة والمحرومة
وللعوائل التي يتك ّفلها المكتب في معي�شتها.
• بناء و�إعادة �إعمار العديد من م�ساجد المدينة المقدّ�سة.
• تهيئة و�إعداد �أماكن لإ�سكان �أكثر من 10
�آالف طالب من ط�ل ّ
اب العلوم الدينية في
مدر�سة الإم���ام الر�ضا gالعلمية ب�شكل
مجاني وعلى طول ال�سنة.

ح�سینیة محبو الأئمةb
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ُو�سى (الإمام الكاظم)  gفِي َحدِ يثٍ َقا َل�ِ :إ َّن هَّ َ
الل َل َّما َف َت َح َعلَى َن ِب ِّي ِه َفد ََك
عنْ �أَبِي ا ْل َح َ�س ِن م َ
ُوجفْ َعلَ ْي ِه ب َِخ ْيلٍ َوال ِر َكابٍ َ ،ف�أَ ْن َز َل هَّ ُ
الل َعلَى َن ِب ِّي ِه ( َو�آتِ َذا ا ْل ُق ْربى َح َّقهُ) َفلَ ْم
و مَا َواالهَا َل ْم ي َ
ُ
اج َع َج ْب َرئِي ُل َر َّبهَُ ،ف�أَ ْو َحى هَّ
ول هَّ
َي ْد ِر َر ُ�س ُ
الل ِ�إ َل ْي ِه
اج َع فِي َذل َِك َج ْب َرئِي َلَ ،و َر َ
اللَِ منْ هُ ْمَ ،ف َر َ
�أَنِ ا ْد َف ْع َفد ََك ِ�إ َلى َفاطِ َم َة�ِ ،إ َلى َ�أنْ َقا َلَ :حدٌّ مِ ْنهَا َج َب ُل �أُ ُحدٍ َو َحدٌّ مِ ْنهَا َعر ُ
ِي�ش مِ ْ�ص َر َو َحدٌّ مِ ْنهَا
�سِ ُ
يف ا ْل َب ْح ِر َو َحدٌّ مِ ْنهَا دُو َم ُة ا ْل َج ْندَلِ  .قِي َل َلهُُ :ك ُّل َه َذا؟ َقا َلَ :ن َع ْم� ،إِ َّن َه َذا ُك َّل ُه مِ َّما َل ْم يُوجِ فْ
هَّ
�أَهْ ُل ُه َعلَى َر ُ�سولِ اللِ ب َِخ ْيلٍ َوال ِر َكابٍ .
و�سائل ال�شيعة :ج/9باب � 1أن الأنفال كل ما ي�صطفيه من الغنيمة�/...ص /525ح.12629

بمنا�سبة الأيام الفاطمية وذكرى ا�ست�شهاد ال�صدّ يقة الكبرى ،وب�ضعة النبي المختار ،و�أ ّم الأئمة الأطهار ، bال�سيدة فاطمة الزهراء، h
�أقيمت الم�أتم ومجال�س االحزن وم�سيرات العزاء واللطم كان منها:
• بيت المرجع ال�شيرازي
ح�ضرها العلماء وف�ضالء الحوزة العلمية ،وجمع من الم�ؤمنين .وذكر الخطباء
الذين ارتقوا المنبر في هذه المجال�س مقتطفات من �سيرة موالتنا الزهراء
المر�ضية ،وف�ضلها ومقامها .cوذكروا �أي�ضاً جوانب من الجرائم التي اقترفها
المنافقون والكفرة بحق ر�سول اهلل وذل��ك بغ�صبهم و�سرقتهم ح��قّ ابنته
الزهراء hواعتدائهم الجبان على بيتها ال�شريف.

حوزة ال�سیدة الزهراءh

بیت املرجع ال�شریازیK

• �أق��ي��م��ت ن���دوة ف��ي (ح����وزة ال�����س��ي��دة الزهراء hالعلمية ال��ن�����س��وي��ة) بمدينة
حجة الإ���س�لام والم�سلمين ال�سيد ح�سين
ق��م المقدّ�سة ،وك��ان �ضيف ال��ن��دوة ّ
ال�شيرازي ،وح�ضرها �إ�ضافة �إل��ى �إدارة و�أ�ساتذة وطالبات الحوزة ذاتها� ،إدارة
وط��ال��ب��ات (ح���وزة ال�سيدة رق ّية )و ح���وزة فاطمة البتول hالعلميتين
الن�سويتين م��ن العا�صمة ط��ه��ران .ورك����زت ال��ن��دوة ع��ل��ى الق�ضية الفاطمية
المقدّ�سة ،وال�شبهات المثارة �ضد ظالمات موالتنا الزهراء المر�ضية . hبعدها
قامت فرقة التمثيل لحوزة ال�سيدة الزهراء hبعر�ض م�سرحية حول �أهمية
و�آثار �إحياء الق�ضية الفاطمية المقدّ�سة ،وبيان مظلومية ال�سيدة الزهراء. h

• ان��ط�لاق��اً م��ن توجيهات �سماحة ال��م��رج��ع ال�����ش��ي��رازي دام ظله ���ش��ارك مدير
و�أع�ضاء مكتب المرجع ال�شيرازي بمحافظة �شيراز في مرا�سم العزاء الفاطمي،
وذل��ك :بتنظيم مواكب ع��زاء اللطم والم�سيرات في ظهر يوم ذك��رى ا�ست�شهاد
ال�سيدة الزهراء �صلوات اهلل عليها ،و�إقامة محطات لتوزيع الطعام وال�شراب
على المع ّزين.

اع�ضاء مكتب املرجع ال�شریازي يف �شریاز

• �أق��ام��ت ح�سينية الر�سول الأعظم sف��ي مدينة �أدالي���د با�ستراليا مجل�سها ال�سنوي ف��ي ث�لاث ليالٍ
بم�شاركة الخطباء والرواديد الح�سينين.
ا�سرتالیا
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• ال��ى ذل��ك �أق��ام �شباب �أهالي
ك�����رب��ل��اء ف�����ي ق�����م ال��م��ق��د���س��ة
ت�شييعاً رم��ز ّي��اً لنع�ش �سيدتنا
الزهراء البتول� ، hشارك فيه
عدد من ال�سادة الف�ضالء من
مكتب المرجع الديني �سماحة
قم املقد�سة
�آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
الح�سيني ال�شيرازي ،وجمع كثير من الم�ؤمنين والم�ؤمنات.

• من جانبها �أقامت ح�سينية
ال�����زه�����راء ف����ي م���دي���ن���ة ف��اي��ل��ه
ال��دن��م��ارك��ي��ة ،مجال�س ال��ع��زاء
في الليالي الفاطمية ،ارتقى
ال��م��ن��ب��ر ال��ح�����س��ي��ن��ي ف���ي ه��ذه
المجال�س الخطيب الح�سيني الدمنارك
������ج������ة الإ����������س����ل����ام ال�������ش���ي���خ
ح ّ
التم�سك
عبدالأمير الخفاجي تط ّرق فيها �إلى� :أهمية التو ّكل على اهلل ،و�أهمية ّ
والتم�سك بال�سيدة الزهراء ،hومظلومية �سيدتنا فاطمة
ب�أهل البيتb
ّ
ال�صديقة ال�شهيدة ،hوم�س�ؤولية الم�ؤمنين تجاه مظلوميتها.

• فيما �أح��ي��ى ال��م���ؤم��ن��ون في
مدينة فك�شو ال�سويدية هذه
ال�����ذك�����رى الأل����ي����م����ة ب����إق���ام���ة
مجال�س ال��ع��زاء الفاطمي في
«ح�سينية الأمين »بح�ضور
ف�ضيلة ال�شيخ فا�ضل الأم��ارة
ال�سوید
ال��ذي ارتقى المنبر الح�سيني
ال�شريف وتط ّرق �إل��ى مظلومية �سيدتنا فاطمة المر�ضية �صلوات اهلل عليها،
وم�س�ؤولية الم�ؤمنين تجاه مظلوميتها .كما �شارك بع�ض الأخ��وة الم�ؤمنين
ب�إلقاء كلمات بالمنا�سبة.
�أق�����������������ام م�����ك�����ت�����ب ال�����م�����رج�����ع
ال�شيرازي Kف��ي الب�صرة
مجل�س ال��ع��زاء ,ح�ضره جمع
م��ن ف�ضالء ال��ح��وزة العلمية,
وال�������ش���خ�������ص���ي���ات ,وج����م����ع م��ن
ال���م����ؤم���ن���ي���ن .و�أل�����ق�����ى ح َ
��ج��ة ب�صرة
الإ����س�ل�ام والم�سلمين ال�سيد
باقر الفالي كلمة بمنا�سبة ذكرى ا�ست�شهاد ال�سيدة الزهراء البتول.h

• ف����ي ����س���ي���اق م��ت�����ص��ل �أق����ام����ت
م���ؤ���س�����س��ة ال���ر����س���ول الأكرم
الثقافية مجل�س عزاء في مق ّرها
ب��م��دي��ن��ة ق���م ال��م��ق��د���س��ة ،وح�ضر
المجل�س ال�����س��ادة الأف��ا���ض��ل من
م��ك��ت��ب ���س��م��اح��ت��ه ،وال�شخ�صيات
م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرمs
الدينية والثقافية واالجتماعية
والإعالمية ،وجمع من الم�ؤمنين ،و�ضيوف من الخليج ومن مدينة �آبادان.

• ف����ي ����ص���ف���وى� ،أق�����ام�����ت ه��ي��ئ��ة
�أب����ي ال��ف�����ض��ل العبا�س في
ال��ح�����س��ي��ن��ي��ة ال��م��ه��دي��ة ب�����ص��ف��وى
م��ج��ل�����س ع�������زاء ل����م����دة  3ل��ي��ال��ي
ب��م�����ش��ارك��ة ج��م��ع م���ن الأف���ا����ض���ل
والروادید .ح�ضر المجل�س جمع
ال�صفوی
غفير من الم�ؤمنين والم�ؤمنات
ف��ي طيلة ال��ب��رن��ام��ج .ويعتبر ه���ذا المجل�س �أول ن�����ش��اط ت��ق��وم ب��ه هيئة �أب��ي
الف�ضل العبا�س ال��ت��ي ت�أ�س�ست بت�شجيع وت��وج��ي��ه��ات �سماحة المرجع
ال�شيرازي .ه��ذا ،وف��ي نهاية المجل�س تم توزيع كتاب (وم��ا �أدراك من
فاطمة؟) ل�سماحة المرجع ال�شيرازي.
• احييت هيئة علي االكبر
مجل�سها ال�سنوي ال���ذي اقامته
في ح�سينية فاطمة الزهراء بد�أ
المجل�س بمحا�ضرة دينية القاها
ف�����ض��ی��ل��ة ال�����ش��ي��خ وائ����ل ال��ب��دي��ري
ال����ذي ت��ط��رق ف��ي��ه��ا ع��ل��ى �أه��م��ي��ة
كربالء املقد�سة
الجوانب العقائدية واالخالقية
والمعنوية في حياة ال�سيدة الزهراء والتي قاومت من خاللها ع�صيان
اهل الكفر وال�ضاللة.

كربالء املقد�سة

• �أقام مكتب المرجع ال�شيرازي
دام ظ��ل��ه ف��ي ك��رب�لاء المقد�سة
مجل�س ال���ع���زاء ،واع��ت��ل��ى المنبر
ح ّ���ج���ة الإ������س��ل��ام ال�����ش��ي��خ ن��ا���ص��ر
ال��ح��ائ��ري ،وا���س��ت��م��د ح��دي��ث من
ق��ول��ه ت��ع��ال��ى�( :إِنَّ������ا �أَعْ َ
���ط��� ْي��� َن َ
���اك
ا ْل َك ْو َث َرَ ،ف َ�ص ِّل ِل�� َر ِّب َ��ك َوا ْن َ��ح�� ْر�ِ ،إ َّن
َ�شا ِن َئ َك هُ َو الأ ْب َت ُر).
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من رؤى المرجعية

من ر�ؤى المرجعية
حكمة القائد ال�سيا�سي والحر ّيات العامة

ال���ح���ري���ة ك���م���ا ن��ت��ف��ق،
ول��ذل��ك وك��م��ا ي�ضيف
ه�����ي ال���������ش����رط ال�����ذي
�����س����م����اح����ة ال����م����رج����ع
يحقّق حاالت التوازن،
ا ل�شير ا ز ي K
قائالً:
وال��ق��ب��ول ،والترا�ضي،
وال��ت��ك��اف��ل ،ب��ي��ن عموم
علي ه��و
(ك������ان ّ
�شرائح المجتمع ،وهي
�أول م����ن ط���ب���ق ه���ذه
قب�سات من فكر المرجع ال�شيرازيK
التي ت�ضبط العالقة
الأق�������وال ع��ل��ى ح��ي��ات��ه
بين القائد ال�سيا�سي
ال����ع����م����ل����ي����ة و�أ������س�����������س
و�شعبه ،وكلما كان هذا القائد ذا حكمة ورو ّية ،في معالجة الأمور و�إدارة �ش�ؤون حكومة �إ�سالمية عادلة حرة ،النا�س فيها �أحرار ،على وتيرة دولة ر�سول اهلل
ال�شعب ،كلما كان ناجحاً في وظيفته القيادية.
تماماً).
�أما في حالة فقدان �شرط الحرية ،و�إهماله �أو التجاوز عليه ،ف�إن الإرباك البد �إن القائد ال�سيا�سي الب��د �أن يتح ّلى ب�صفات مهمة ،تجعله ي�ستحق مكانته في
�أن يت�س ّلل �إل���ى العالقة بين القائد و�شعبه ،وم��ع م���رور ال��وق��ت ���س��وف يتح ّول قيادة ال�شعب ،وم��ن �أه��م ه��ذه ال�صفات� ،أن يبتعد عن ال��ق��رارات المت�سرعة في
القائد� ،إل��ى ك ّفة القمع والت�ضخيم ال��ذات��ي ل�شخ�صه ،ون��وازع��ه ومنافعه ،على معالجة الأم���ور ،و�أن ال يجعل من تحديد الحريات ،والتجاوز عليها� ،إ�سلوباً
ح�ساب ال�شعب ال��ذي �سيبتعد عن القائد ،ويجعل منه ن�� ّداً يحاول �أن يطيح به ،لحماية الحكم� ،أو كر�سي العر�ش� ،إنما ينبغي �أن يدعم العالقات ال�سليمة ،ويبني
ويتح ّين الفر�ص للقيام بذلك ،كما حدث في هذه الأيام في دول عدّة ،منها تون�س الم�شتركات الحقيقية ،التي تجمع بين �أه���داف القائد ،و�أه���داف ال�شعب ،و�أن
وم�صر وليبيا ،والقائمة �ستطول جميع الحكام الذين يهملون �شرط الحرية ،يحر�ص على عدم التقاطع في الم�سارات ،والتوجهات ،لكي ال يح�صل نوع من
ويتجاوزون على حريات ال�شعب.
العداء الذي قد ي�صل �إلى حد االحتراب بين الطرفين الحاكم والمحكوم ،ومع
علي ،gكقائد �سيا�سي ،مثا ًال ف ّذاً للتعامل الحكيم ذلك الينبغي للقائد �أن يتعامل بمنطق القوة مع من يتقاطع معه ،كما هو الحال
وكان لنا في �شخ�صية الإمام ّ
مع الحريات كافة ،فكان gيميل على نف�سه وحقوقه ل�صالح ال�شعب ،وكانت مع القذافي الذي �أباح وا�ستباح دماء �شعبه.
جميع الحريات الم�شروعة مكفولة تماماً ،في عهده.g
لقد كان للإمام علي ،gمواقفه الخالدة في الت�أريخ حتى مع �أعدائه� ،إذ يقول
في هذا ال�صدد ،يقول �سماحة المرجع الديني� ،آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق �سماحة المرجع ال�شيرازي Kبهذا ال�صدد:
الح�سيني ال�شيرازي ،ف��ي كتابه الثمين المو�سوم بـ«ال�سيا�سة م��ن واق��ع (ال��خ��وارج ح��ارب��وا �أم��ي��ر الم�ؤمنين علي ب��ن �أب��ي طالب .gو���ش��ه��روا ال�سيوف
الإ�سالم»:
عليه وعلى �أ�صحابه .وقتلوا الأل���وف م��ن الم�ؤمنين والم�ؤمنات م��ن �أ�صحاب
(الحرية الإ�سالمية التي ف�سح لها المجال الإم��ام �أمير الم�ؤمنين gكانت
علي gحرباً عظيمة .ومع ذلك
علي �صلوات اهلل عليه و�شيعته .و�أقاموا على ّ
ّ
�أ�شبه �شيء بالحريات التي منحها ر�سول اهلل للنا�س في �صدر الإ���س�لام ،كله حفظ التاريخ لأمير الم�ؤمنين�« :gأنه لم يقطع عطاء الخوارج من بيت
فكما ك��ان يعي�ش في المدينة المنورة وحواليها حتى وف��اة النبي بجنب المال» .ف�أ ّية حرية هذه وفي �أي بعد؟).
الم�سلمين ،الم�شركون واليهود والن�صارى والمنافقون ،مختلطين في دورهم ُترى هل يتعامل قادة اليوم مع المنتف�ضين عليهم� ،أو الخارجين على حكمهم،
علي gمع
و�أ�سواقهم ،يتعاملون ويمار�سون ح ّرياتهم المتبادلة في ظ ّل الإ�سالم العظيم .بمثل الأ�سلوب الذي تعامل به قائد الدولة الإ�سالمية �آنذاك ،الإمام ّ
كذلك كان الم�سلمون ،واليهود ،والن�صارى ،والمجو�س ،والم�شركون ،بل كل الخارجين عليه؟
الب�شر يعي�شون في ظ ّل الإ�سالم عي�شة محترمة هانئة ،في ع ّزة ورفاه في ع�صر ف�أ ّية درو�س هذه التي ينبغي على قادة اليوم �أن يتخذوا منها مناهج ل�سلطاتهم
�أمير الم�ؤمنين.)g
وقيادتهم ل�شعوبهم!!
علي� gضد نف�سه ،و�إل���ى جانب م��ن يكون ���ض��ده ،لي�س لأن��ه
وهكذا حتى غير الم�سلمينُ ،تحترم حرياتهم ،من لدن القائد ال�سيا�سي ،في�ؤدي لقد وق��ف الإم���ام ّ
ذلك �إلى حالة ا�ستقرار كبيرة ،ي�صنعها القائد الحكيم العادل ،من خالل تعامله يعترف ب�صحة الموقف الم�ضاد له ،بل لكونه القائد ال�سيا�سي الأعلى ،فالبد �أن
ال�سليم م��ع عموم �أف���راد وجماعات ال�شعب ،فهو الحامي لحرياتهم ،ب��د ًال من يكون المدافع الأول والأ�شد ،عن حرية الر�أي والموقف ،حتى لو كان م�ضاداً له.
�أن يكون هو المتجاوز عليها ،كما يحدث اليوم في العديد من ال��دول العربية هكذا هم قادتنا العظام في الحلقات الم�شرقة من ت�أريخنا الإ�سالمي.
والإ�سالمية ،حيث ت�ضطرب العالقات بين ال�شعوب وقادتهم ،ب�سبب فقدان ه�ؤالء يقول �سماحة المرجع ال�شيرازي بهذا ال�صدد( :الإمام gب�سيا�سته الر�شيدة
القادة ،للحكمة و�سعة ال�صدر وبعد الآف��اق ،والإيمان بحرية ال�شعوب والأف��راد وحكمته ال�سيا�سية ،ترك النا�س وما يقولون ،لع ّله يكون �صمام �أمان يتن ّف�س به
معاً ،بغ�ض النظر عن ال�شكل �أو اللون �أو الجن�س �أو االنتماء العرقي �أو القبلي وما �أ�صحاب الأمرا�ض النف�سية ،كي ال ت�صل النوبة �إلى ح ّد ال�سيف ،وقيام حرب ولو
�شابه� ،إذ يقول �سماحة المرجع ال�شيرازي ،Kبهذا الخ�صو�ص ،في كتابه نف�سه �صغيرة داخل الكوفة .ولي�س معنى ذلك �أنّ الإ�سالم يج ّوز لهذا الخارجي في �أن
علي :g
يتف ّوه بمثل هذه الجملة ،كال ،فهذا الذي تك ّلم به الخارجي من �أب�شع الحرام،
عن الإمام ّ
(وق��د �أث��ر عنه gفي ه��ذا المجال« :ف�إنهم �أي النا�س �صنفان � ّإم��ا �أخ لك في و�أ�شنع الآثام ،ولكن المق�صود هو بيان ما للحاكم الإ�سالمي الأعلى من �سعة في
الدين ،و� ّإم��ا نظير لك في الخلق» .ه��ذه الكلمة الف ّذة العظيمة الخالدة التي منح الح ّريات للنا�س حتى لمثل هذا المنكر الفظيع).
تف�سح ال��م��ج��ال الح��ت��رام الب�شر بما ه��و ب�شر ،لكي ينظر �إل��ي��ه ال��ن��ا���س م��ن هذا هذه هي الدرو�س الخالدة ،التي ينبغي على قادة اليوم� ،أن ي�أخذوا بها ،من �أجل
المنظار فتجمعهم جميعاً كلمة العدل وحق الإن�سانية).
م�صالح �شعوبهم و�أنف�سهم في الوقت عينه.
�شبكة النب�أ

.
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نفحات خبرية

بمنا�سبة ذكرى مولد ال�سيدة
فاطمة الزهراء

الم�ؤمنون يهنئون �سماحة المرجع ال�شيرازي
بمنا�سبة ذكرى مولد ب�ضعة النبي الأعظم� ،sسيدة ن�ساء العالمين ،ال�صدّيقة
ال��ك��ب��رى� ،أ ّم الأئ��م��ة الأط���ه���ار ،م��والت��ن��ا فاطمة الزهراء ،hت��واف��د الكثير من
الم�ؤمنين وم��ن �أ�ساتذة وط�لاب ال��ح��وزة العلمية ،و�ضيوف وز ّوار ،من العراق
والخليج والهند ،وباك�ستان ،و�أفريقيا على بيت المرجع ال�شيرازي Kبمدينة
قم المقد�سة ،وقدّموا تهانيهم ل�سماحته بهذه المنا�سبة العطرة.
رح���ب �سماحته ب��ال��م���ؤم��ن��ي��ن ،ب��ادل��ه��م ال��ت��ه��ان��ي وال��ت��ب��ري��ك��ات ،ودع���ا لهم
ب��ع��د �أن ّ
ّ
وللم�ؤمنين والم�ؤمنات كافة ولمح ّبي �أه��ل البيت الأطهار ،bباليمن والخير

والبركة ،وقبول الأعمال والطاعات ،و�شفاعة موالتنا الزهراء المر�ضية.h
كما دع��ا �سماحته �أن ي��ف�� ّرج اهلل تعالى ع��ن الم�ؤمنين والمظلومين ،و�أن يزيل
أخ�ص على الم�ؤمنين والم�ؤمنات بالبحرين الجريح.
الهموم والمحن عنهم ،بال ّ
بهذه المنا�سبة العظيمة اعتمر العمامة على يد �سماحة المرجع ال�شيرازي عدد
من ط�لاب العلوم الدينية ،و�أو���ص��اه��م �سماحته بااللتزام بالتقوى ،والأخ�لاق
الح�سنة ،والج ّد واالجتهاد في طلب علوم �أهل البيت ،bوخدمة النا�س وق�ضاء
حوائجهم.

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

الجليلة المع�صومة فاطمة الزهراء.
ا�ستهل الحفل بتالوة �آيات مباركة من القر�آن العظيم ،وبعدها كانت م�شاركات
من كلمات و�أ�شعار لطالب المدر�سة حيث ا�ستعر�ضوا جوانب من حياة ال�صديقة
الكبرى.

�أق��ام��ت ح��وزة ك��رب�لاء المقد�سة -مدر�سة العالمة احمد ب��ن فهد الحلي عليه
الرحمة -حفال بذكرى الوالدة العطرة الميمونة ل�سيدة ن�ساء العالمين ال�سيدة

مدر�سة العالمة بن فهد احللي -كربالء املقد�سة
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نفحات خبرية

العلماء باقون
�شهدت مدينة كربالء المقد�سة ي��وم الخمي�س الثامن من �شهر جمادى الآخ��رة
1432ه��ـ ت�شييع جثمان المرحوم �آية اهلل ال�سيد محمد كاظم القزويني� صهر
المرجع الديني الراحل ال�سيد ميرزا مهدي الح�سيني ال�شيرازي وبم�شاركة
جمع غفير من علماء ورج��ال الدين وخطباء المنبر الح�سيني ال�شريف وطلبة
العلوم الدينية ف�ضال عن الم�ؤمنين من الزائرين و�أهالي كربالء المقد�سة.
انطلق موكب الت�شييع م��ن مرقد العالمة احمد ب��ن فهد الحلي عليه الرحمة
متوجها �إلى المرقد الطاهر لأبي الف�ضل العبا�س بن �أمير الم�ؤمنين حيث
توجه الموكب �إلى المرقد المطهر ل�سيد ال�شهداء الإمام
تليت الزيارة المباركةو ثم ّ
الح�سين و وري جثمان ال�سید القزویني الثرى في مقبرة ال�سادة �آل ال�شيرازي
الكرام في ال�صحن الح�سيني ال�شريف.
الجدير بالذكر ان �سماحة ال�سيد القزويني ولد في كربالء المقد�سة عام 1348هـ
و�أكمل درا�سته الدينية في حوزتها العلمية حتى بلغ مرتبة عالية من العلم والثقافة
متخ�ص�صا في الخطابة والمنبر ال�شريف وكانت له محا�ضرات دينية مركزة تربوية
وتوجيهية ،وقد تربى على يديه العديد من خطباء المنبر الح�سيني ال�شريف.
� ّأ�س�س عام 1380هـ م�ؤ�س�سة رابطة الن�شر الإ�سالمي لتزويد م�سلمي العالم بالكتب
الدينية والفكرية مجاناً ،كما و ّفق لت�أ�سي�س عدة مراكز في دول العالم المختلفة.

له م�ؤلفات عدة منها �سل�سلة كتب من المهد الى اللحد وهي مو�سوعة كبيرة وفريدة
حول حياة �أهل البيت وكذا مو�سوعة الإمام ال�صادق في خم�سين مجلداً.
اثر الم�ضايقات العفلقية في العراق هاجر �إلى الكويت ثم �إلى قم الم�شرفة ليوا�صل
عمله التبليغي والر�سالي حتى وافته المنية بتاريخ الخمي�س الثالث ع�شر من �شهر
جمادى الثانية 1415هـ و�شيع في مدينة قم المقد�سة ت�شييعا مهيبا ودفن فيها �أمانة
تنفيذا لو�صيته لينقل بعد ذلك الى كربالء المقد�سة.
بعد �سبعة ع�شر عاماً من وفاته ج��رى �إخ���راج ونقل الجثمان �إل��ى مدينة كربالء
المقد�سة حيث المثوى الأخير.
وجدير بالتنويه انه خالل عملية ا�ستخراج الجثمان ال�شريف �شوهد ج�سده �سالما
وك�أنه قد دفن جدیداً ،وكذا الكتاب الذي �أو�صى ب�أن يدفن معه وهو كتابه المو�سوم
فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد.
ه��ذا وق��د ق��ال �سماحة المرجع الديني �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي عندما ح�ضر ال��ج��ن��ازة�«:إن من �أ�سباب بقاء ج�سد الم�ؤمن طر ّياً
و�سالماً هو مواظبته على محا�سبة النف�س يومياً .فيجدر بنا جميعاً �أن نعتبر من
ذل��ك ،و�أن نعمل جاهدين ومخل�صين في �سبيل اهلل تبارك وتعالى ،وف��ي طريق
المع�صومين الأربعة ع�شر ،bكي نخلد ونفوز في الدنيا والآخرة».

املرجع ال�شريازي Kيقر�أ الفاحتة

مقربة �آل ال�شریازی بال�صحن احل�سیني ال�شریف

ت�شييع اجلثمان يف كربالء القد�سة

حرم �أبي الف�ضل العبا�س
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مناسبات

باب الحوائج

�أم البنين

�أُ ّم البنين هي الأُ ّم الجليلة المك ّرمة لأب��ي الف�ضل الع ّبا�س وه��ي ال�س ّيدة
الزك ّية فاطمة بنت حزام بن خالد ،...و�أبوها حزام من �أعمدة ال�شرف في العرب،
وم��ن ال�شخ�صيات النابهة ف��ي ال�سخاء وال�شجاعة وق��ري ال�ضیوف و �أُ�سرتها
من �أج�� ّل الأُ�سر العربية ،وقد عُرفت بالنجدة وال�شهامة ،و بالنزعات الكريمة،
وال�صفات الرفيعة ،وبحكم قانون ال��وراث��ة فقد انتقلت �صفاتهم ال�شريفة �إلى
الممجدين.
ال�س ّيدة �أُ ّم البنين منها �إلى �أبنائها
ّ

• ِقران الإمام �أمير الم�ؤمنين ب�أُ ّم البنين
ل ّما فجع الإم��ام �أمير الم�ؤمنين ب�إ�ست�شهاد ب�ضعة الر�سول وريحانته
�س ّيدة ن�ساء العالمين فاطمة الزهراء ندب �أخاه عقي ً
ال ،وكان عالماً ب�أن�ساب
العرب� ،أن يخطب له امر�أة قد ولدتها الفحول ليتز ّوجها و لتلد له غالماً زك ّياً
�شجاعاً لين�صر ولده �أبا ال�شهداء في واقعة كربالء ف�أ�شار عليه عقيل بال�س ّيدة
�أُ ّم البنين الكالبية ف�إ ّنه لي�س في العرب من هو �أ�شجع من �أهلها ،وال �أفر�س،
وكان لبيد ال�شاعر يقول فيهم« :نحن خير عامر بن �صع�صعة» فال ينكر عليه
�أح��د م��ن ال��ع��رب ،وم��ن قومها مالعب الأ���س�� ّن��ة �أب��و ب��راء ال��ذي ل��م يعرف العرب
مثله في ال�شجاعة ،فندبه الإمام �إلى خطبتها ،وانبرى عقيل �إلى �أبيها فعر�ض
عليه الأمر ف�أ�سرع فرحاً �إليها فا�ستجابت باعتزاز وفخر ،وز ّفت �إلى الإمام �أمير
الم�ؤمنين ،وقد ر�أى فيها العقل الراجح ،والإيمان الوثيق و�سم ّو الآداب،
ومحا�سن ال�صفات ،ف�أع ّزها ،و�أخل�ص لها ك�أعظم ما يكون الإخال�ص.
• الأُ ّم المباركة
نعم كانت �أُ ّم البنين كما �أرادها الإمام �أمير الم�ؤمنين وب�شهادة عقيل ،من
�أ�صل كريم ،وف��رع قويم ،وم��ن خيرة الن�ساء الفا�ضالت ،المعتقدات بحقّ �أهل
ممح�ضة في مودّتهم ومح ّبتهم،
البيت ،وكانت مخل�صة في والئها لهمّ ،
ح ّتى ح�ضت عندهم بالجاه الوجيه ،والمح ّل الرفيع ،والمقام المنيع.
ول��ق��د زارت��ه��ا ال�س ّيدة زي��ن��ب الكبرى على م��ا نقل م��ن مجموعة ال�شهيد
الأ ّول بعد و�صولها �إلى المدينة� ،أي :عند عودتها من واقعة كربالء المفجعة،
وذل���ك لتع ّزيها ب���أوالده��ا الأرب��ع��ة ال��ذي��ن ا�ست�شهدوا بين ي��دي �إم��ام��ه��م الإم���ام
الح�سين في كربالء ،كما كانت تزورها �أ ّي��ام العيد �أي�ضاً ،وه��ذا م ّما ّ
يدل

على عل ّو مقام هذه الأُ ّم المباركة �أُ ّم البنين ،و�سم ّو منزلتها عند �أهل البيت.
كيف ال وقد كانت �أُ ّم البنين بمنزلة الأُ ّم لل�س ّيدة زينب و�أُختها �أُ ّم كلثوم،
و�شقيقيها الإمامين الح�سن والح�سين ،ف�إ ّنها حين جاءت �إلى بيت الإمام
�أمير الم�ؤمنين عاملت �أبناء الزهراء معاملة الأُ ّم الحنون ،وكانت
لهم كما تكون الأُ ّم العطوفة لأوالدها ،بل و�أكثر ،ف�إ ّنها كانت ترى نف�سها فخورة
بخدمتهم ،ولذا كانت تقدّمهم على �أوالده��ا ،وتعتني بهم �أكثر م ّما تعتني
ذمتها،
ب�أبنائها ،وت��رى القيام ب�ش�أنهم واج��ب��اً عليها ،وفري�ضة كتبها اهلل ف��ي ّ
ف�إ ّنهم قربى الر�سول الذين �أوجب اهلل تعالى على العباد مودّتهم ومح ّبتهم،
وتبجيلهم و�إكرامهم.
ح ّتى روي �أ ّنها ل ّما ز ّفت �إلى بيت الإمام �أمير الم�ؤمنين� صادفت الإمامين:
الح�سن والح�سين مري�ضين ،ف���أخ��ذت تم ّر�ضهما ،وت��ق��وم برعايتهما،
وتالطفهما في القول ،وتط ّيب لهما في الكالم ،ح ّتى عوفيا من مر�ضهما ،وبرئا
من ع ّلتهما.
ث��� ّم ط��ل��ب��ت م��ن الإم�����ام �أم��ي��ر الم�ؤمنين� أن ي��ع��ه��د �إل����ى �أه����ل ب��ي��ت��ه ب�����أن ال
يدعوها �أحد بعد ذلك با�سمها« :فاطمة»كي ال یكون ذلك مدعاة �أن يتذ ّكر �أبناء
الزهراء� أُ ّمهم ،فيتجدّد علیهم حزنهم ،ويعود عليهم م�صابهم ،ويتذ ّكروا
غ�ص�صهم و�أ�شجانهم ،و�إ ّن��م��ا �أرادت منه� أن يدعوها بكنيتها «�أُ ّم البنين»
وكذلك �صنع.
• مقام �أُ ّم البنين عند اهلل عزّ وجلّ
�أث��ر �إخال�ص ال�س ّيدة �أُ ّم البنين في و ّده��ا ومح ّبتها بالن�سبة �إل��ى ر�سول اهلل
وذ ّريته الط ّيبين ،وما قدّمته من عناية ورعاية لأبناء الزهراء ،وما عرفته
لهم من الحقوق التي فر�ضها اهلل تعالى لهم على عباده من ال�سمع والطاعة،
خ�صها اهلل تعالى بمقام �شامخ وجعلها ب��اب��اً م��ن �أب���واب
والتبجيل وال��ت��ك��ري��مّ ،
ال��ح��وائ��ج ،كما خ��� ّ��ص ول��ده��ا الع ّبا�س ب��ذل��ك �أي�����ض��اً ،حيث جعله باباً
للحوائج ،وملج�أً في المه ّمات والم�صاعب ،فما رجاها طالب حاجة� ،أو ق�صدها
�صاحب ه ّم وغ�� ّم ،ون��ذر هلل تعالى �أن يهدي لروحها �شيئاً من الدعاء وال�صالة،
والب ّر والخيرات� ،إ ّال وق�ضى اهلل تعالى له حاجته ،وف ّرج عنه ه ّمه وغ ّمه ،ك ّل ذلك
�إكراماً من اهلل تعالى لل�س ّيدة �أُ ّم البنين مقابل �إخال�صها ووفائها.
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نفحات خبرية

الن�شاطات .وكان مل�ؤ�س�سة الإم��ام ال�شريازي العاملية
بيان ،جاء فيه :مقتطفات من �إر�شادات املرجع الديني
�سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد ��ص��ادق احل�سيني
ال�شريازي Kحول نيل احلر ّيات واحلقوق امل�شروعة

مبنا�سبة عطلة �آخ��ر ا�سبوع من �شهر �أي��ار عام
 2011اجتمع جمع من �أتباع �أه��ل البيت bيف فندق
هيلتون مبدينة تورنتو الكندية للم�شاركة يف «م�ؤمتر
�أمة التا�سع» حتت �شعار« :احل�ضارة يف القر�آن الكرمي
ومدر�سة �أهل البيت .»bوقد ناق�ش امل�ؤمتر
عدّة حماور خالل فرتة انعقاده ،و�شاركت
ف �ي��ه م�ن�ظ�م��ات وم ��ؤ� �س �� �س��ات ل �ل��دف��اع عن
ال�شيعة ،ومنها :م�ؤ�س�سة الإم��ام ال�شريازي
العاملية ،و�شيعة رايت�س وات����ش ،والعدالة
لأجل البحرين ،واملنظمة الأمريكية لأجل
الدميقراطية ،وحقوق الإن�سان يف البحرين،
ومنظمة ال�لاع�ن��ف الإ� �س�لام �ي��ة (امل�سلم
احل ��ر) .ومت�ي��ز امل ��ؤمت��ر بتغطية �إعالمية
من قبل القنوات الف�ضائية كقناتي� :أن��وار احل�سني وعدم ال�سكوت على الظلم واال�ضطهاد ،والعمل على
 gالإجنليزية ،و�أه��ل البيت bف��رع لندن ،ف�ض ًال االلتزام ب�أ�سلوب احلوار واملظاهرات ال�سلمية حيث هي
ع��ن امل��واق��ع الإل�ك�ترون�ي��ة لتغطية ال �ن��دوات وعر�ض الأجدى والأحمد عاقبة يف ال�سعي �إىل الإ�صالح .و�أ ّكد

البيان ب�أن الأنظمة الدكتاتورية الفا�سدة هي ال�سبب
الرئي�سي يف التخ ّلف والتبعية والعنف والطائفية ،حيث
�أرادت ال�سيطرة على �شعوبها والبقاء يف �سدة احلكم
من خالل �أربعة عوامل ،هي :اتباع �سيا�سة التجهيل،
وجعل املجتمع منغلق ًا ومنعز ًال عن املحيط
الدويل ،و�إ�سناد ُت َهم العمالة و�إثارة النعرات
الطائفية بوجه �أي حت ّرك �شعبي ،وتغريب
املجتمع و�إلغاء هويته الأ�صيلة عرب �إبعاده
عن منهج الدين الإ�سالمي احلنيف ومنهج
�أه��ل البيت bكونهما ي�ش ّكالن امل�صدر
الرئي�س جلميع احلقوق واحلريات ،وبالتايل
ي�شكل اخلطر الأول على احل ّكام الظلمة.
ه��ذا ،وق��ام��ت امل�ؤ�س�سة بتوزيع بو�سرتات
باللغة الإجنليزية حوت بع�ض �صور وتوجيهات املرجع
ال�شريازي Kحول احلر ّيات واحلكم يف الإ�سالم
ونحو ذلك.

ت�أ�سي�س منظمة «�شيعة رايت�س وات�ش» بوا�شطن ملتابعة حقوق ال�شيعة يف العامل
امتثا ًال لتوجيهات املرجع الديني الكبري �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد
��ص��ادق احل�سيني ال�شريازي ،Kوبالتن�سيق م��ع مكتب م�ؤ�س�سة الإم��ام
ال�شريازي العاملية يف وا�شنطن ،وبهمم جمع من طالب و�أ�ساتذة يف القانون
وال�شريعةّ ،مت ت�أ�سي�س منظمة �إن�سانية تتخذ من العا�صمة الأمريكية مقر ًا لها
ملتابعة حقوق ال�شيعة يف العامل ،با�سم�« :شيعه رايت�س وات�ش» .وقد با�شرت
املنظمة عملها م�شاركة يف م�ؤمتر «�أم��ة التا�سع» املنعقد يف مدينة تورنتو يف
كندا ،بتعريف ن�شاطها وتوزيع البو�سرتات ،والقت �إقبا ًال وت�أييد ًا من جماميع
من احلقوقيني الذين ح�ضروا امل�ؤمتر من خمتلف بلدان �أوروبا و�أمريكا .ومت
تبادل وجهات النظر حول مو�ضوع البحرين والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
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إصدارات

بيان الفقه في �شرح العروة الوثقى :الخم�س
�صدر م�ؤخر ًا م�ؤ ّلف جديد ل�سماحة المرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي يحمل العنوان( :بيان الفقه في �شرح العروة الوثقى  -الخم�س).
علمي دقيق وعميق وغير مع ّقد م�ستند ًا في ذلك �إلى
بياني ّ
جمع هذا الكتاب في مج ّلدين �آراء وتعليقات و�شروحات �سماحته على كتاب الخم�س� ،إذ تناول م�سائله ب�إ�سلوب ّ
العلمي المت�سل�سل ابتداء بذكر الم�س�ألة وتعريفها ّثم بيان �أطرافها والأقوال فيها و�أدلتها ثم خال�صة كل دليل ،وبعد ذلك يذكر �سماحته
عنونة الأبواب وترتيبها وفق المنهج
ّ
القول المختار ف ُيت ِبعه �أدلته مع ذكر نماذج من الأمثلة الم�ؤيدة له وبع�ض الإ�شكاالت ثم الوجوه والمالحظات.
وقد اتبع �سماحته هذا الأ�سلوب طلب ًا لتحقيق الغاية من وراء هذه ال�شروحات في بيان الحقائق العلمية والتمييز بينها.
يقع المج ّلد الأول في � 568صفحة ،والمجلد الثاني في � 513صفحة.

الإمام الر�ضا

يقود الحياة
كرا� ��س «الإم ��ام الر�ض ��ا يق ��ود
الحي ��اة» يتعر�ض ب�شكل مخت�صر لبع�ض
الجوانب الم�شرقة من حياة هذا الإمام
العظي ��م ,بغي ��ة االقتبا� ��س م ��ن �أ�شع ��ة
�شخ�صیة وفي�ض وج ��وده المبارك ،وهو
من م�ؤلف ��ات المرجع الراح ��ل �سماحة
ال�سيد محمد الح�سيني ال�شيرازي �أعلى
اهلل درجات ��ه� ،ص ��در بجه ��ود م�ؤ�س�س ��ة
المجتبى للتحقيق والن�شر وبالتعاون مع
م�ؤ�س�سة الوعي الإ�سالمي في بيروت.

عبير الرحمة
(باللغة الآذرية)

ترج ��م الكت ��اب ف�ضيل ��ة الأخ ه�ل�ال �آق ��ا
موجالنوف.
يعر�ض هذا الكتاب جانب ًا من ر�ؤى �سماحة
يخ�ص �سيرة
المرجع ال�شيرازي فيما ّ
موالن ��ا الإمام المهدي ،fوي ��ر ّد �سماحته
عل ��ى المزاعم التي ت�ص� � ّور الإمام fب�أ ّنه
رج ��ل قت ��ل ودم ،وك�أنّ م ��ن مه ّمت ��ه الإبادة
واالنتق ��ام ،ملفت ًا النظر �إل ��ى دور الروايات
التاريخي ��ة المد�سو�س ��ة ف ��ي بل ��ورة ه ��ذا
الت�ص� � ّور المغل ��وط ،عام ��د ًا �إل ��ى تمحي�ص
�أ�سانيد هذه الروايات وبيان مدى �سقمها.

الر�أي العام
ودوره في المجتمع

المرج ��ع الراحل �آي ��ة اهلل العظم ��ى ال�سيد
محم ��د الح�سين ��ي ال�شي ��رازي اعل ��ى اهلل
درجات ��ه امتاز بتن ��وع م�ؤلفات ��ه و�شموليتها
وكثرته ��ا وتلبيته ��ا لحاج ��ة مختل ��ف
الم�ستويات العلمية واالجتماعية ومواكبتها
لمتطلب ��ات الع�ص ��ر ،كت ��اب ال ��ر�أي الع ��ام
ودوره ف ��ي المجتمع حيث ا�ستم ��ده الكاتب
من حدي ��ث �أمي ��ر الم�ؤمني ��ن« :على
قدر الر�أي تك ��ون العزيمة» ،فبحث مو�ضوع
ال ��ر�أي ودوره ف ��ي الحياة م�ؤك ��دا على �أهم
م�صاديقه وهو الر�أي العام.

مخت�صر المقال في �أحكام
الهاتف النقال
كثرت اال�ستفتاءات في هذا الجانب من
قبل الم�ؤمني ��ن في الوقت ال ��ذي �أخذت
البح ��وث والمناق�ش ��ات ف ��ي المجامی ��ع
العلمي ��ة م�أخذه ��ا ،وف ��ي ه ��ذا ال�صدد
فق ��د ق ��ام اح ��د الأخ ��وة الأع ��زاء و هو
ف�ضيل ��ة ال�شيخ احم ��د المعم ��ار ب�إعداد
كتي ��ب احتوى عل ��ى مائ ��ة م�س�أل ��ة حول
الهاتف المحم ��ول و�أحكامه تحت عنوان
«مخت�ص ��ر المقال ف ��ي �أح ��كام الهاتف
النقال» وقد تم الإجابة على اال�ستفتاءات
المقدمة من قبل لجن ��ة الإفتاء للمرجع
ال�شيرازي في كربالء المقد�سة.
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بحوث فقهية
بحوث فقهية إستداللية
الحلقة الرابعة والع�شرون من تقريرات البحوث الفقهية الإ�ستداللية ل�سماحة المرجع الدیني الكبیر �آیة اهلل العظمی ال�سید
�صادق الح�سیني ال�شيرازي المتعلقة بكتاب الخم�س ,تقدمها مجلة النفحات لطالب العلم والتحقيق.
كتب :ف�ضيلة �آية اهلل ال�شيخ ح�سين الفدائي ,وهو �أحد �أع�ضاء لجنة الإ�ستفتاء في مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي في
مدينة قم المقد�سة و�أحد تالمذته في بحوث الخارج الإ�ستداللية منذ �أكثر من ع�شرين عام ًا.

خ���م�������س ال���غ���ن���ائ���م وامل����ع����ادن
ال�سلب مو�ضوعاً وحكماً
كان الكالم يف امل�س�ألة اخلام�سة واالخرية من م�سائل خم�س غنيمة دار احلرب،
حيث ذكر �صاحب العروة فيها حكم «ال�سلب» وقال ب�أنه من الغنيمة مو�ضوع ًا وحكم ًا.
وقلنا بان يف هذه امل�س�ألة ثالثة مطالب :مطلب فني يف معنى ال�سلب ،ومطلب يف كون
ال�سلب ملن ،ومطلب يف انه هل يف ال�سلب خم�س �أم ال؟ تعر�ضنا يف احللقة ال�سابقة
للمطلب الأول كام ًال .وللمطلب الثاين ناق�ص ًا ،ومل نذكر املطلب الثالث ،وقد حان الوقت
الن نفي بوعدنا ونذكر ما تبقى من املطلب الثاين ،ثم املطلب الثالث باذن اهلل تعاىل.

بقية املطلب الثاين
ذكرنا يف املطلب الثاين بان ال�سلب يكون للمقاتلني بعد اخراج خم�سه ،اال اذا جعله
املع�صوم للقاتل فيخت�ص بالقاتل ،وا�ستدللنا على ذلك بعمومات الغنيمة وبعدم وجود
خم�ص�ص معترب ،وباالجماع اي�ض ًا وذكرنا بان خالف ابن اجلنيد ال ي�ضر بهذا
دليل ِّ
االجماع ولذلك ال ُيعب�أ به ،ثم بقي هنا �س�ؤال وا�شكال وعدنا االجابة عليه فنقول مايلي:

�س�ؤال وجواب
ان قلت :ما تقولون بوجود هذا املخ�ص�ص الذي رواه عن النبي sكتاب عواىل
اللئايل ،ج � ،1ص  403حيث يقول« :من قتل قتي ًال فله �سلبه» م�ضاف ًا اىل ما ورد من
ان املع�صوم ترك ال�سلب احيان ًا للقاتل ،ا�ضافة اىل خالف ابن اجلنيد يف ذلك؟
املخ�ص�ص الذي رواه العوايل عن النبي الكرمي :sفانه قد انفرد هو
قلت� :أ ّما
ّ
ً
ً
ً
به ،م�ضاف ًا اىل انه رواه مر�سال غري م�سند ،كما انه مل يذكر له م�صدرا معتربا �سوى
ما ذكره له من م�صادر العامة ،مما يجعل اخلرب �ضعيف ًا وخالي ًا عن االعتبار.
واما �أن املع�صوم يرتك ال�سلب للقاتل :فانه ال منانع منه ،النه نوع جعل خا�ص
ل�شخ�ص خا�ص ،وهو من �صالحيات املع�صوم ،ولذلك قال �شيخ الطائفة ال�شيخ
الطو�سي يف اخلالف :ج � ،4ص « :187امل�س�ألة « :»11اذا �شرط االمام ال�سلب اذا قتل،
فانه متى قتله ا�ستحق �سلبه على ّاي حال قتله» وقال �أي�ض ًا يف املب�سوط وغري املب�سوط
مثل ذلك :فظهر �أن ال�سلب من الغنيمة ولي�س خل�صو�ص القاتل.
و�أما خالف ابن اجلنيد :فلوهنه -على ما عرفت -ال ي�ض ّر باالجماع حتى االجماع
اال�صطالحى� ،سواء كان مبنى حجية االجماع هو :بناء العقالء على ما اخرتناه ،ام
هو :اللطف ،او احلد�س ،او الدخول ،او نحو ذلك على خمتار الآخرين.

املطلب الثالث :هل يف ال�سلب خم�س؟
لقد ثبت بح�سب الأدلة ،وذلك على ما �سبق :من �أن ال�سلب ك�سائر موارد الغنيمة
يكون بعد اخراج خم�سه للمقاتلني وال كالم فيه ،وامنا الكالم فيما اذا جعل املع�صوم
ال�سلب للقاتل ب�صورة خا�صة ،فهل يجب على من ي�أخذ هذا ال�سلب اخلم�س ،ب�أن ُيعطي
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خم�س ما ح�صل عليه من ال�سلب فور ًا وبح�سب خم�س الغنيمة وهو :اخلم�س باملعنى
الأخ�ص ،ام ال يجب عليه ذلك وامنا يجب عليه اخلم�س باملعنى الأعم ،وذلك ب�أن
يعطي خم�س ال�سلب بعد اخراج امل�ؤونة منه ان بقي منه �شيء عند ر�أ�س �سنته اخلم�سية
واال فال ،وهو ما ي�س ّمى بخم�س االرباح واملكا�سب ،او خم�س الغنيمة باملعنى الأعم؟

اقوال امل�س�ألة
اختلفوا يف امل�س�ألة اىل قولني:
القول الأول:
قال بع�ض -مثل ال�سيد الوالد ،وال�شيخ النائيني ،والعراقي ،واحلائري و�آخرين
قدّ�س �سرهم -بوجوب اخلم�س عليه باملعنى الأخ�ص ،فيعطي خم�سه فور ًا ،وا�ستدلوا
لذلك على ان ال�سلب �صغرى من �صغريات ك ّلي الغنيمة احلربية ،ففيه خم�س الغنيمة
باملعنى الأخ�ص.

القول الثاين:
وقال بع�ض �آخر -مثل ال�سيد االخ ،وابن العم ،والربوجردي ،وال�شيخ اجلواهري
و�آخرين قدّ�س �سرهم -بوجوب اخلم�س عليه باملعنى االعم ووج��وب خم�س �أرباح
املكا�سب ،فيعطي خم�سه اذا بقي منه �شيء عند ر�أ���س �سنته اخلم�سية ،م�ستد ّلني
على ذلك ب�أن ال�سلب امنا يكون للقاتل بجعل املع�صوم ،وقد �سبق :ان اجلعائل لبع�ض
املقاتلني من �صالحيات املع�صوم ويكون من م�ستثنيات الغنيمة ،فيكون خارج ًا عن
حكم الغنيمة :من وجوب اخلم�س فيه ،ووجوب تق�سيمه بني املقاتلني ،ونحو ذلك،
م�ضاف ًا اىل ان ظاهر ما يدل على ان ال�سلب -بجعل املع�صوم -للقاتل :انه بتمامه
له ،ال بعد التخمي�س ،فيكون ما دل على وجوب اخلم�س باملعنى االخ�ص يف الغنيمة
حمكوم ًا او من�صرف ًا عنه.

ا�ستنتاج
ثم ان الذي يبدو للنظر هو :القول الثاين واالخري ،وانه ال خم�س يف ال�سلب فور ًا
وباملعنى االخ�ص ،بل ان خم�س ال�سلب هو عند حلول ر�أ���س ال�سنة اخلم�سية وبعد
امل�ؤونة ،وباملعنى الأعم ،وذلك ان بقي منه �شيء ،واال فال خم�س فيه.

مع �صحيحة ابن �سنان
ثم ان هناك رواية �صحيحة تقول بان اخلم�س خمت�ص بالغنيمة ،وهي �صحيحة
عبداهلل بن �سنان عن ابي عبداهلل ال�صادق ،فقد جاء فيها انه قال« :لي�س
اخلم�س اال يف الغنائم خا�صة» (الو�سائل ،كتاب اخلم�س ،الباب 2من �أبواب ما يجب
فيه ،احلديث  )1وفيها :انها خالف االدل��ة واالجماع القائم من جميع امل�سلمني،
وذلك لثبوت اخلم�س عندهم يف مثل املعدن والكنز والغو�ص و�أي�ض ًا يف عموم الغنائم

بحوث فقهية

والفوائد وعدم خ�صو�ص اخلم�س بغنيمة داراحلرب ،ولذلك فانها حتمل على �أحد
وجوه تالية:
-1انها ت�شري اىل ق�ضية خارجية ولي�ست على نحو الق�ضية احلقيقية.
-2انها �صدرت تقية ولي�ست على االرادة اال�ستعمالية.
-3تف�سري الغنائم فيها بعموم الفوائد واالرباح .كما يف اللغة ،وكما يف التف�سري،
وكما يف م�ستفي�ض الروايات ،مثل رواي��ة حكيم م��ؤذن بني عب�س عن �أبي عبداهلل
ال�صادق يف تف�سري الآية الكرمية من �سورة االنفال« :واعلموا �أمنا غنمتم من
�شيء ف�أن هلل خم�سه »...قال« :هي واهلل االفادة يوم ًا بيوم» (الو�سائل :كتاب اخلم�س،
الباب 4من ابواب االنفال ،احلديث .)8
وعليه :فاخلم�س -كما م ّر اول كتاب اخلم�س -ثابت يف امور �سبعة تعم غنائم
داراحلرب.
الثاين من الأ�شياء ال�سبعة التي يجب فيها اخلم�س :املعدن
ثم �إن �صاحب العروة بعد �أن �أنهى كالمه يف ال�شيء الأول من الأ�شياء ال�سبعة
التي يجب فيها اخلم�س وهو :غنيمة داراحل��رب ،انتقل اىل بيان ال�شيء الثاين من
اال�شياء ال�سبعة التي يجب فيها اخلم�س ،وهو :املعدن وقال« :الثاين :املعادن» فاملعادن
مما يجب فيها اخلم�س والبحث فيها يكون عرب مطالب تالية:
املعدن لغة
�أما املعدن يف اللغة فهو :من َعدَ ن باملكان ،يعني� :أقام به وخلد فيه ،ومنه قول
اهلل تعاىل« :ج ّنات عدن» اي :جنات �إقامة ُ
وخلد ،ويكون بفتح امليم وك�سر الدال على
�شرق َوم ِغرب ،ويقال ملكان ال�شيء الذي يكون فيه �أ�صله
وزن َم ِ
�سجد ومجَ ِل�سَ ،وم ِ
ومنبته �أي�ض ًا ،ويكون بك�سر امليم وفتح الدال على وزن ِمف َعل ،ويقال لل�صاقور الذي
ُيحفر به املعدن.
املعدن حكماًَ
و�أما حكم املعدن :فانه يجب فيه اخلم�س فور ًا فيما اذا بلغ الن�صاب وهو ع�شرون
دينار ًا ،وذلك بعد اخراج م�ؤونة ا�ستخراجه ،اما وجوب اخلم�س فيه فهو ما نتعر�ض
اليه هنا باذن اهلل تعاىل ،واما �شروطه مثل بلوغ الن�صاب ونحوه فهو ما ي�أتي ان �شاء
اهلل تعاىل بحثه عند قول العروة« :بلوغ ما اخرجه ع�شرين دينار ًا» والدليل على وجوب
اخلم�س فيه هو :االجماع وكذلك الروايات ال�شريفة ،مثل �صحيح احللبي عن االمام
ال�صادق قال�« :س�ألت ابا عبداهلل ...وعن املعادن كم فيها؟ قال :اخلم�س»
-الو�سائل :اخلم�س ،الباب 3من ابواب ما يجب فيه اخلم�س ،احلديث.-2

املعدن م�صداقاً
و�أما م�صداق املعدن :فهو ما �أ�شار اليه �صاحب العروة بقوله« :من الذهب،
والف�ضة ،والر�صا�ص ،وال�صفر ،واحل��دي��د ،وال�ي��اق��وت ،وال��زب��رج��د ،وال�ف�يروزج،
والعقيق ،والزيبق ،والكربيت ،والنفط ،والقري» وهذه هي امور وا�ضحة ،ثم قال:
ب�ضم ال�سني و�سكون النون واجليم ،ويقال ملعدن ا�سود ولعله هو الذي
«وال�سنج» وهو ّ
يعرف اليوم بالفحم احلجري ،ثم قال« :والزاج» ويقال ملعدن �أبي�ض و هو املعروف
بال�شب ،ثم قال« :والزرنيخ» وهو يقال ملعدن رمادي اللون وي�ستفاد منه يف ازالة ال�شعر
ّ
بعد خلطه بالكل�س ويقال له :النورة �أي�ض ًا ،ثم قال« :والكحل ،وامللح» وهو �أي�ض ًا وا�ضح.

ا�ستدراك
ثم ان �صاحب العروة ا�ستدرك وقال« :بل واجل�ص ،والنورة ،وطني ال َغ�سل» ويقال
له :طني خاوة ،ويف الرواية ان ال�سيدة الطاهرة فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها
كانت تغ�سل ر�أ�س ابنيها االمام احل�سن واالمام احل�سني به ،ثم قال« :وحجر

الرحى ،وا َملغرة -وهي الطني االحمر -على االحوط ،وان كان االقوى :عدم اخلم�س
فيها من حيث املعدنية ،بل هي داخلة يف ارب��اح املكا�سب فيعترب فيها الزيادة عن
م�ؤونة ال�سنة» وهذا االحتياط من �صاحب العروة هنا -والذي ع ّقبه بالفتوى بقوله:
وان كان االقوى ،مما جعل االحتياط ا�ستحبابي ًا -هو مثار خالف :بان هذا االحتياط
هل هو خا�ص بالأخري وهو :ا َملغرة� ،أم ي�شمل جميع امل�صاديق اخلم�سة التي جاءت بعد
اال�ستدراك بقوله :بل؟

املعدن ومالكه
من هنا ولأجل رفع االختالف وح ّل النزاع اعطى �صاحب العروة مالك ًا لت�شخي�ص
م�صاديق املعدن قائ ًال« :واملدار :على �صدق كونه :معدن ًاـ عرف ًاـ»
وقال املحقق الهمداين يف م�صباح الفقيه :ج� ،3ص« :111فاالظهر :ثبوت اخلم�س
يف جميع ما ي�ستخرج من االر�ض مما ي�س ّمى يف العرف معدن ًا»
وهذا ما ت�سامل عليه اال�صحاب :من �أن العرف هو املرجع يف ت�شخي�ص املو�ضوع
وتعيينه يف مثل :املاء والرتاب ويف كلما مل ّ
يتدخل ال�شارع يف تعيني مو�ضوعه� ،أو مل
يو�سع يف مو�ضوعه :كاملعدن فيما نحن فيه.
ي� ّضيق ومل ّ

العرف هو املالك
فالعرف اذن هو ال��ذي يكون الفا�صل يف ت�شخي�ص املو�ضوع وحت��دي��ده ،و هو
احلاكم بان هذا -كا َملغرة -معدن ًا ام ال ،وهذا وا�ضح فيما لو قطع العرف باملو�ضوع
و�أما اذا �شك فيه فما هو التكليف؟
مث ًال� :ص ّرح �صاحب املدارك يف مداركه ،ج � ،5ص  346وهو ي�شري اىل وقوع ال�شك
يف مثل ا َملغرة وهي الطني الأحمر التي كانت يف املا�ضي حمل ابتالء الكثري بقوله:
«وقد يح�صل التو ّقف يف مثل ا َملغرة ونحوها ،لل�شك يف اطالق ا�سم املعدن عليها على
�سبيل احلقيقة ،وانتفاء ما يدل على وجوب اخلم�س فيها على اخل�صو�ص» اي :علی
اخلم�س الفوري مع حتقق �شرائطه ،حتى يعرف منه حلوقه القطعي باملعدن ،ولرفع
مثل هذا التوقف وال�شك اعطى �صاحب العروة مالك ًا �آخر وقال ما يلي:

املالك عند ال�شك
«واذا �شك يف ال�صدق ،مل يلحقه حكمها ،فال يجب خم�سه من هذه احليثية ،بل
يدخل يف ارباح املكا�سب ويجب خم�سه اذا زادت عن م�ؤونة ال�سنة من غري اعتبار بلوغ
الن�صاب فيه».
ويف قوله« :بل يدخل يف ارباح املكا�سب» مع انه داخل ،ت�سامح ،اذ ح�سب �أدلة
اخلم�س مثل قوله تعاىل« :واعلموا امنا غنمتم من �شيء»ـ االنفال-41 :ومثل« :هي
واهلل الإف��ادة يوم ًا بيوم» -الو�سائل :اخلم�س ،الباب  4من ابواب االنفال ،احلديث
 -8هو :ان يف كل ما ي�ستفيده االن�سان من �شيء ففيه اخلم�س ،فهو داخل يف ارباح
املكا�سب ومل يكن خارج ًا حتى يدخل.
وبعبارة اخرى :ان كل عنوان من العناوين ذات احلكم ،مثل املعدن ذات اخلم�س
الفوري فيما لو بلغ الن�صاب و من دون اخراج م�ؤونة ال�سنة ،اذا �شككنا يف �صدق
املعدن عليه ،كان الأ�صل فيه :العدم ،فال نحكم بوجود العنوان اخلا�ص :املعدن عند
ال�شك فيه ،ومع عدم حتقق العنوان اليرتتب عليه حكم اخلا�ص.
بينما اخلم�س من حيث العنوان العام يف ارباح املكا�سب ي�شمله ،ل�صدق عنوان
العام وهي الفائدة عليه ،ومع �صدق عنوان الفائدة بالن�سبة اليه يرتتب عليه حكم
العام مع انتفاء �شرط الن�صاب وبعد اخراج م�ؤونة ال�سنة.
وعليه :فالعنوان اخلا�ص م�شكوك ،والعنوان العام حمرز ،فيحكم عليه بحكم
العام وهو :اخلم�س بعد اخراج م�ؤونة ال�سنة من دون تقييده بالن�صاب.
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إستفتاءات

�إ�ستفتاءات
�إ�شراف :جلنة اال�ستفتاء يف مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي Kبقم املقد�سة
�إعداد :حجة الإ�سالم ال�سيد مهند احل�سيني احلديدي
االجتهاد والتقليد

�س :هل الأعلمية �شرط يف املرجع ،كما ی�شرتط فیه العدالة والرجولة وغريهما؟
ج :نعم� ،أنها �شرط على الأحوط وجوب ًا.
�س :ما هو ال�شياع الذي به تثبت �أعلمية �أو اجتهاد العامل؟
ج :ال�شياع :هو �أن ينت�شر اخلرب بني جماعة يوجب ح�صول الوثوق من كالمهم.
�س :هل يجوز تقليد غري الأعلم مع وجود الأعلم؟
ج :هو خالف االحتياط الواجب.
الطهارة

�س :ما حكم ماء اال�ستنجاء الذي يالم�س القدمني �أثناء التخلي عند التطهري؟
ج :هو حمكوم بالطهارة� ،إذا مل تكن فيه ذرات من عني النجا�سة ،ومل يكن متغري ًا
بالنجا�سة ،ومل ت�صل �إليه جنا�سة من اخلارج ،ومل يتعد الغائط تعدي ًا فاح�ش ًا ،ومل
تخرج مع البول �أو الغائط جنا�سة �أخرى مثل الدم وذلك على الأحوط يف بع�ض هذه
ال�شروط ،ولو �شك يف �شيء من ذلك كان حمكوم ًا بالطهارة �أي�ض ًا.
�س :هل يجوز ا�ستخدام احلجر �أو الورق مث ًال عند انقطاع املاء بالن�سبة �إىل البول؟
ج :ال يكفي احلجر والورق لتطهري مو�ضع البول ،نعم ميكن ا�ستخدامهما لتجفيف
املو�ضع �أمن ًا من ال�سراية حتى يجد املاء فيطهره.
�س� :أ�صبحت جماري مياه التنظيف يف املنازل يف هذا الزمان تختلط بدورات املياه
واملرافق ال�صحية ،فهل يحرم رمي بقايا الطعام يف تلك املجاري؟ وعلى فر�ض
احلرمة ما هو احلكم يف الي�سري منها :كالعالق يف اليدين بعد الأكل والذرات الباقية
يف الأواين؟
ج :الأحوط جتنب رمي بقايا الطعام يف املجاري ،نعم يف مثل العالق باليد ونحوه مما
ال يع ّد طعام ًا فال ب�أ�س به.
اهل الكتاب

�س :لدينا العمالة غري امل�سلمة التي تعمل يف غ�سل اخل�ضار التي تُر�سل �إىل ال�سوق
للبيع بدون و�ضع كفوف على �أيديهم ،وي�أتي بع�ض الزبائن لتناولها من غري �أن يعلم
�أن عام ًال غري م�سلم با�شرها برطوبة ،فما حكم بائعها يف هذه احلالة؟
ج :يجب على البائع الإخبار �إن كان العامل غري كتابي ،وكذا يجب االخبار على
الأحوط وجوب ًا �إن كان من �أهل الكتاب.
�س :من هم �أهل الكتاب يف الوقت الراهن؟ وهل حتكمون بطهارتهم؟
ج� :أهل الكتاب هم :الن�صارى واليهود واملجو�س� ،إن مل يتنج�سوا من �شرب اخلمر �أو
�أكل امليتة �أو حلم اخلنزير ،ومل يبا�شروا �سائر النجا�سات ،فالأحوط وجوب ًا -يف غري
موارد الع�سر واحلرج -االجتناب عنهم وعما يالم�سونه برطوبة م�سرية.
���س :ما حكم اخلادمة امل�سيحية بالن�سبة ملبا�شرتها للأكل وغ�سل املالب�س وغ�سل
لوازم الأكل وال�شرب؟
ج :الأح��وط وجوب ًا اجتناب ما الم�سه �أهل الكتاب برطوبة م�سرية ،يف غری موارد
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الع�سر و احلرج ،ولو علم بتنج�س �أبدانهم بالنجا�سات املعهودة كالدم مث ًال فالالزم
االجتناب.
الو�ضوء

�س :لو مت�ضم�ض ثم �أحدث ،فهل ي�ستحب �إعادة امل�ضم�ضة؟
ج :ال دليل على الإعادة.
�س :ما احلكم �إذا و�صل املتو�ضئ �إىل غ�سل اليمنى ثم نوى �إعادة الو�ضوء من البداية،
فهل هذا م�صداق لقوله تعاىل « َوال ُت ْب ِط ُلوا �أَ ْع َما َل ُك ْم»؟
ج :لي�س هذا من �إبطال العمل ،نعم يلزم اجتنابه اذا كان ذلك ي�ؤدّي اىل الو�سو�سة.
�س� :إذا كان �شخ�ص مي�سح ر�أ�سه من الأمام �إىل اخللف مدة طويلة ،فما حكم و�ضوئه
ال�سابق و�صلواته املا�ضية؟
ج :االحوط ا�ستحباب ًا خالفه بان مي�سح من اعلى اىل اال�سفل ،لكن الو�ضوء �صحيح
وكذلك ال�صالة.
�شخ�ص مي�سح ر�أ�سه مرتني يف الو�ضوء ،مرة بالكف اليمنى ثم بالي�سرى جهالً
�س:
ٌ
باحلكم ،ولعدة �سنوات ،فما حكم و�ضوئه و�صلواته املا�ضية؟
ج :يكتفي يف امل�سح بالكف اليمنى فيما ي�أتي وال حاجة لإعادة ما م�ضى.
التلقيح ال�صناعي
�س :هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي ال ينجب بنطفة رجل �أجنبي عن طريق و�ضع
النطفة يف رحمها؟
ج :ال يجوز ،نعم يجوز �أخذ النطفة من الزوجني وتلقيحهما يف الأنابيب ثم و�ضعها
يف الرحم.
���س :يف حالة التلقيح الط ّبي ال��ذي يتم خ��ارج الرحم بني بوي�ضة وحيمن لأبوين
�شرعيني ،هل يجوز ا�ستئجار رحم امر�أة �أخرى لزرع اجلنني فيه يف حالة مر�ض رحم
الأم الأ�صلية؟ وما هي املرتتبات ال�شرعية على ذلك احلمل من حقوق �أو واجبات؟
ج :م�شكل ،ولو عمل ذلك ف�إن الأم تكون هي �صاحبة البوي�ضة� ،أما الرحم امل�ست�أجرة
فمجرد وعاء ال يرتتب عليه �شيء �شرع ًا �سوى ا�ستحقاقها االجرة و نحو ذلك.
�س :هل يوجد �إ�شكال �شرعي يف عملية جتميد الأجنة ،وهل ا�ستخدامها يف عملية
الإجناب جائز؟
ج :التجميد يف نف�سه جائز ما مل ي�ستلزم حمرم ًا ،و�أما ا�ستخدامه يف عملية الإجناب
ف�إن كان فيما بني الزوجني فجائز ،واال فال یجوز.
النذر

علي نذر) فيذكر يف ال�صيغة كلمة نذر،
�س :هل ي�صح يف �صيغة النذر �أن يقول (هلل َّ
وهل يجب الوفاء به وترتتب الكفارة على خمالفته؟
ج :نعم ،ينعقد النذر يف الفر�ض املذكور ،وترتتب الكفارة على خمالفته.
علي) يف حتقق النذر �أم النية كافية؟
�س :هل ي�شرتط قول (هلل ّ
ج :ي�شرتط التلفظ ب�صيغة النذر ولو بغري العربية كما وي�شرتط ان يكون مقرون ًا مع

إستفتاءات
ا�سم اهلل تعاىل.
�س :هل ال�شرط الزم يف النذر ك�أن يقول الناذر :لو كان كذا ف�إين �أنذر هلل كذا؟
ج :ال يلزم ذلك ،فانه يجوز النذر مع ال�شرط وبدونه ك�أن یقول :انذر هلل كذا.
�س :ما حكم نذر الفتاة دون علم الأهل؟
ج :نذر الأوالد -مع عدم نهي الوالدين -جائز.
�س :هل يحق للزوج �أن ي�سقط نذر زوجته؟
ج :نعم ،اذا مل يكن قد ام�ضى نذرها من قبل �أو ر�ضي به.
ا لأوقاف

���س� :أُوقفت م��زارع وب�ساتني منذ �سنني طويلة خلدمة العجزة وال�ضعفاء ،ولكنها
حتولت اىل �أر�ض جرداء قاحلة ال نفع فيها ب�سبب �إهمال املتويل ،فهل يجوز بيعها
وحتويلها اىل عقار نافع ينتج دخ ًال؟
ج� :إذا مل ميكن زرعها ثانية ،وانح�صرت اال�ستفادة يف البيع والتبديل ،يجوز للمتويل
ال�شرعي بيعها و�شراء مزارع وب�ساتني �أخرى منتجة حملها.
�س :يوجد م�أمت يف قرية معينة غري م�سجل يف الأوقاف الر�سمية ،يريد �أهل القرية �أن
يبنوا فوقه �شقق ًا ملنفعة امل�أمت ،فهل يجوز ذلك؟
ج :يجوز ذلك مع �إذن املتولني على امل�أمت وب�شرط عدم خمالفة ذلك للوقف.
امل�ساجد

���س :ما حكم امل ��آذن التي تقام يف امل�ساجد لإع�لاء �صوت الأذان والتي نراها يف
امل�شاهد ،حيث �إن هناك بع�ض الروايات التي تقول� :إن الإم��ام املنتظر� سوف
يقوم بهدمها بعد الظهور؟
ً
ّ
ج :لعلها م�آذن املخالفني� ،أو ما يكون منها م�شرفا على بيوت النا�س ،و�إال فان امل�آذن
التي يذكر فيه الأذان والقر�آن والأدعية وم�آثر �أهل البيت تعترب من �شعائر
اال�سالم و�شعائر اهلل تعاىل.
�س :قام جمموعة من امل�ؤمنني بالتربع لبناء م�سجد وبعد �أن �أكمل بنا�ؤه بقي �شيء
معني من تلك الأموال ،فهل يجوز �صرفها يف بناء �إحدى احل�سينيات �أو �أحد امل�ساجد
الأخرى؟
ج :ي�صرف يف ت�أثيث امل�سجد نف�سه او احل�سینیة نف�سها وما يحتاج اليه ،وان زاد
�صرف يف م�سجد �آخر او ح�سینیة اخری.
�س :جمموعة من ال�شباب اتفقت على جتهيز امل�سجد وفر�شه بال�سجاد ،وات�ضح فيما
بعد �أن �أكرثهم ال يخم�س ،فهل ال�صالة يف هذا امل�سجد فيها �إ�شكال؟
ج :ال ا�شكال ما مل يتي ّقن بذلك ،ومع التي ّقن يلزم اال�ستئذان من احلاكم ال�شرعي.
الذباحة

�س :كيف نتعامل مع اللحوم امل�ستوردة من بالد غریاال�سالمیة يحرمون �أكل الأبقار؟
ج :ي�شرتط العلم بتذكيتها بالطريقة ال�شرعية �إذا كانت املدينة التي جيء بهذا اللحم
منها الغالب عليها الكفار� ،أما �إذا كانت املدينة الغالب عليها امل�سلمون فال �إ�شكال.
���س :هل هناك خم��رج �شرعي ميكن من خالله �أك��ل اللحوم غري املذبوحة على
الطريقة الإ�سالمية؟
ج :هي حرام وال خمرج لها يف مفرو�ض ال�س�ؤال.
�س :ما حكم تناول الطعام يف مطاعم البالد الإ�سالمية �إذا �شككنا �أن الذبح قد
يكون غري �شرعي؟
ج :يجوز الأكل وال�شرب يف مطاعم البالد الإ�سالمية �إال �إذا ح�صل العلم باحلرمة،
�أو علم بان اللحوم م�ستوردة من دول غري �إ�سالمية فحينئذ يلزم االطمئنان �إىل حلية
اللحوم وتذكيتها �أو قيام �أمارة �شرعية على ذلك.
لمتابعة االستفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على شبكة اإلنترنت

الو�صية

�س :رجل تويف ومل يذكر يف و�صيته ما للو�صي من حق الت�صرف يف الثلث ،هل للو�صي
حق يف ذلك؟
ج :ثلث امليت يت�صرف فيه �-إن كانت يف البني و�صية -ح�سب الو�صية ،و�إال فهو للورثة.
�س� :شخ�ص �أو�صى �شخ�ص ًا �آخر ب�أن ينفق ثلث �أمواله على الفقراء واملحتاجني،
ولكن ورثة املو�صي ال يثقون بهذا الو�صي ،فهل يجوز للورثة االمتناع عن دفع الثلث
له ،ويقومون بتوزيعه ب�أنف�سهم؟
ً
ً
ج :كال ،بل يجعل احلاكم ال�شرعي مع الو�صي �شخ�صا �آخر يكون م�شرفا على �صرف
الأموال يف الفقراء واملحتاجني.
ً
�س� :إذا �أو�صى امليت ب�أن ي�صلى له من ثلث تركته م�ضافا �إىل �أمور عبادية �أخرى
فتباط�أ الورثة يف تطبيق الو� ّصية ب�سبب اخلالف احلا�صل بينهم ،علم ًا �أن امليت قد
خ ّلف �أموا ًال ج ّمدت يف البنك حتى يت�صالح الورثة فيما بينهم ،فهل يقع �إثم الت�أخري
على الو�صي �أم على الورثة؟
ج :يجب تنفيذ الو� ّصية ب�أ�سرع وقت ،والآثم هو املانع.
���س� :شخ�ص تويف وت��رك منز ًال و�أو�صى بثلث تركته ..وقد م�ضى على وفاته �أربع
�سنوات ومل ُيخرج الثلث �إىل الآن ،مع العلم �أن البيت م�ؤجر ،فهل يخرج ثلث الإيجار
�أي�ض ًا بالإ�ضافة �إىل ثلث قيمة املنزل؟
ج :يجب التعجيل يف العمل بالو�صية ،و ُيخرج ثلث الأ�صل كما يجب �إخ��راج ثلث
الإيجار �أي�ض ًا.
الو�سطاء وال�سما�سرة

�س� :أردت �شراء تذكرة �سفر بالعملة املحلية وكان ذلك �صعب ًا ،فطلبت من �شخ�ص
يعرف �شخ�ص ًا �آخر يتمكن من ذلك �أن يكلمه ل�شراء التذكرة يل ،وملا ت�أخر هذا
ال�شخ�ص ،حاولت بنف�سي وح�صلت عليها ،وبعد ذلك جاء ال�شخ�ص بالتذكرة ،فهل
علي تعوي�ضه؟
يجب ّ
ج� :إن كنت قد �أبلغته با�ستغنائك عن التذكرة قبل �أن ي�شرتيها� ،أو كنت قد حدّدت
وقت ال�شراء بزمن معني فت�أخر عنه ،فال يجب عليك تعوي�ضه ،و اال فیجب.
�س :توجد يف بع�ض البلدان �شركات تقدم خدمات معينة ملن يرغب باال�شرتاك فيها
من خالل �شراء بطاقة �إئتمان� ،أو ملن يقوم ب�إح�ضار م�شرتكني جدد ،ففي حالة
�إح�ضاره لعدد من امل�شرتكني ل�شركة من هذه ال�شركات ،هل يجوز �أخذ املكاف�أة على
ذلك؟
ج :ال �إ�شكال يف ذلك.
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نفحات خبرية

عر�ض م�ؤ ّلفات المرجع
ال�شيرازي
في المعر�ض الدولي للكتاب بالنجف
الأ�شرف وطهران

�شهدت مدينة النجف الأ�شرف على م�ش ّرفها �صلوات اهلل و�سالمه ،مدينة العلم
والثقافة ،معر�ض الكتاب الدولي الرابع ال��ذي ّ
نظمه (ق�سم ال�شو�ؤن الفكرية
والثقافية ف��ي الرو�ضة العلوية ال��ط��اه��رة) وت�� ّم دع��وة الم�ؤ�س�سات ودور الن�شر
ومراكز البحوث العربية والأجنبية والر�سمية للم�شاركة بهذا المعر�ض ،كان
منها دار العلوم للتحقيق والطباعة والن�شر والتوزيع في بيروت.
وقال مدير الدار ف�ضيلة ال�شيخ محمود �شاكر الم ّتقي في حوار ق�صير �أجراه معه
�أحد ال�صحفيين المح ّليين:
تعتبر هذه الم�شاركة هي الأول��ى لدارالعلوم ،ودار �سراج لثقافة الأطفال .وقد
ر�أينا ان المعر�ض من المعار�ض الج ّيدة والمفيدة ،ف�شاركنا فيه وعر�ضنا �أكثر
م���ن( 350ع��ن��وان��اً مختلفاً) م��ن �إ���ص��دارات الم�ؤ�س�سة ،حيث تن ّوعت بين الكتب
الدينية والفكرية والأدبية والتاريخية .ونحن كم�ؤ�س�سة نهتم ب�شكل خا�ص بن�شر
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علوم �أهل البيت �صلوات اهلل عليهم وكتب تراث المراجع والعلماء الأع�لام من
أخ�ص المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
�آل ال�شيرازي ،بال ّ
الح�سيني ال�شيرازي.
من جانب �آخر وكال�سنوات ال�سابقة� ،شاركت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية
في معر�ض طهران الدولي للكتاب في دورته الرابعة والع�شرين ،وذلك بعر�ض
�إنتاجاتها الثقافية المقروءة والمرئية وال�صوتية.
فقد عر�ضت الم�ؤ�س�سة في معر�ض هذا العام العديد من م�ؤلفات المرجع الديني
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي باللغة العربية
والإنجليزية والفار�سية وغيرها من اللغات ،وبع�ض م�ؤلفات المرجع الراحل �آية
اهلل العظمى ال�سيد محمد الح�سيني ال�شيرازي ال�شريف ،والفقيه الفقيد �آية
اهلل ال�سيد محمد ر�ضا ال�شيرازي.

Politics
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
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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 alKhawarij.
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”.

Politics
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 alMu’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 alIrshad: “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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Politics is at
the very heart of Islam
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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 alRahman 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).

47  هـ1432  جمادى الثانية- ربيع الأول

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:
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