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املرجع الديني الكبري
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي:

عليكم بالإعالم احلديث واملتط ّور لتبليغ الدين وتبيني ّ
احلق

ال��ح��م��د هلل ال���ذي يجيبنا ح��ي��ن ن��ن��ادي��ه وال�����ص�لاة
وال�������س�ل�ام ع��ل��ى خ���ات���م ر���س��ل��ه م��ح��م��د و ع��ل��ى �آل���ه
الطيبين الطاهرين �سيما بقية اهلل في الأر�ضين
�سيدنا وموالنا �إمام الع�صر (عجل اهلل تعالى فرجه ال�شريف)
واللعنة على �أعدائه و�أعدائهم �أجمعين.
مجلة دينية مرجعية تعنى بن�شر �أفكار و�آراء
وتوجيهات المرجع الديني الكبير �سماحة �آية اهلل
العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازيK

محاضرات

الحسيني الشيرازي دام ظله في منزله
العديد من العلماء والفضالء والشخصيات
العامة والرسمية إلللى جانب جموع من
المؤمنين والشباب من مختلف البلدان
اإلسالمية ،وذلك في بيته المكرم بمدينة
قم المقدسة ...منها:

عليكم باإلعالم
الحديث والمتطوّ ر
لتبليغ الدين
ّ
الحق...
وتبيين

وفد من اأتباع اأهل البيت bمن ال�شودان� ،شمّ الوفد :ال�شيخ معت�شم �شيد
اأحمد موؤلّف كتاب احلقيقة ال�شائعة ،وال�شيد عبد املنعم ح�شن �شاحب كتاب
بنور فاطمة اهتديت ،وال�شيد مكّي اأ�شتاذ يف احلوزة العلمية.

�صماحة املرجع ال�صريازي:
عليكم بالإعالم احلديث واملتطوّر لتبليغ الدين وتبيني احلقّ
مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان املبارك ،وكال�شنوات ال�شابقة ،األقى املرجع الديني �شماحة اآية اهلل العظمى
ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي ،كلمه قيّمة مهمة ،بجموع غفرية من العلماء والف�شالء واملبلّغني وطلبة
العلوم الدينية واملوؤمنني ،من العراق واخلليج واأوروبا والهند واأفغان�شتان وباك�شتان و�شوريا ،ومن املدن الإيرانية قم
املقدّ �شة واأ�شفهان وطهران وغريها ،وذلك يف بيته املكرّم مبدينة قم املقد�شة ،م�شاء يوم الأربعاء املوافق للع�شرين
من �شهر �شعبان املعظّ م  1433للهجرة.
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املوؤلّف ال�شيعي حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيخ مهدي بور ،برفقة وفد
من املوؤمنني النا�شطني يف جمال اإحياء الع�شرة املهدوية املباركة ،والفاعلني
يف املجال الديني والتبليغي .حيث ا�شتمعوا اإىل توجيهات �شماحة املرجع
ال�شريازي ،ثم قدّموا له منتتاذج من اأعمالهم ونتاجاتهم الإعامية
والثقافية اخلا�شة باملنا�شبة املباركة.
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بيانات

نفحات خبرية

بيانات

مكتب المرجع الشيرازي

من ن�شاطات مكتب

يدين سلسلة التفجيرات في المدن العراقية

ا�شتقبل مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي يف كرباء املقد�شة
العديد من ال�شخ�شيات والوفود حيث تنوعت من داخل العراق وخارجه،
من الرنويج واإيتتران واجلزائر وتون�س والبحرين واملنطقة ال�شرقية و
نيجرييا ليجري احلديث يف موا�شيع خمتلفة ل�شيما حول املنا�شبات
ال�شريفة و�شرورة اغتنامها يف تقوية اجلانب العقائدي و الولئي لأهل
البيت.b

انتهاكات السلطة

متتن جانبه زار وفتتد متتن مكتب �شماحة املتترجتتع ال�شريازي
اآيتتة اهلل ال�شيخ �شم�س الدين الواعظي ليتمحور البحث حول قد�شية
كرباء ودورهتتا التاريخي كذلك زار اآيتتة اهلل ال�شيخ حممد �شادق
الكربا�شي ليجري احلديث حول دور املرجعية الدينية يف احلفاظ على
الوحدة الإميانية وتبنيها الدور الريادي يف م�شاألة الدفاع عن الإ�شام
املحمدي والوقوف بوجه الهجمات املتتالية عليه ،وكذا ا�شتقبل املكتب

تتعارض مع دعوة الملك للحوار
اإحداهن يف احلرم بعد تعر�شها ل�شرب مربح من قبل ال�شرطة ،قبل اأن يتم
اعتقالها مع ن�شوة اآخرين بذريعة رفع ال�شوت بال�شاة على النبي يف
باحة امل�شجد النبوي.
لذا توؤكد منظمة �شيعة رايت�س ووت�س على �شرورة قيام ال�شلطات ال�شعودية
باإطاق �شراح املعتقلني فورا وعدم تكرار مثل هذه النتهاكات يف حال حر�شها
على جنتتاح مبادرة امللك ال�شعودي حتتول احلتتوار ب�شكل جتتدي وفاعل على
ال�شعيد املحلي والدويل.

ّ
مخطط
تحذير من
استهداف أتباع أهل البيت في تونس
حذّرت منظّ مة �شيعة رايت�س ووت�س جميع اجلهات الر�شمية والأو�شاط
ال�شعبية واملنظّ مات املعنية بحقوق الإن�شان يف تون�س من خمطّ ط م�شبوه
تقف وراءه اأجندات �شيا�شية لزرع الفتنة املذهبية يف تلك الدولة.
اإذ اطّ لعت م�شادر قريبة من املنظّ مة على ن�شاطات مكثّفة جلهات
تكفريية يف تون�س تهدف اإىل عمليات حتري�س وقتل املواطنني التون�شيني
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42
المرجع الشيرازي
دام ضله في كلمته
بشيوخ عشائر كربالء:
يجب مواجهة
اإلعالم المض ّلل
بإعالم يهدي إلى
ّ
الحق...

الحلقة السابعة

والعشرون من

تقريرات البحوث
الفقهية اإلستداللية
لسماحة المرجع...
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محاضرات

يجب مواجهة الإعالم امل�ضلّل ب�إعالم يهدي اإىل احلقّ
خـــــالل �شـــــهر رم�شـــــان املـــــبارك

فقهاء و�شخ�شيات من البالد الإ�شالمية زاروا
املرجع ال�شريازي

هيئة التحرير
جا�سم الحائري
عالء ح�سين الكاظمي
�سيد مهند الحديدي

يف ليايل �شهر رم�شان املبارك (املن�شرم)  1433للهجرة،
قام بزيارة املرجع الديني �شماحة اآيتتة اهلل العظمى ال�شيد �شادق
احل�شيني ال�شريازي ،العديد من املراجع الأعام والعلماء والفقهاء
والف�شاء واأ�شاتذة احلوزة العلمية ،وال�شخ�شيات الدينية والجتماعية
والتتوجتهتتاء ،وجمع متتن اأتتبتتاع اأهتتل البيت  ،bمتتن خمتلف نقاط الباد
الإ�شامية ،يف بيته املكرّم مبدينة قم املقدّ�شة.
خال هذه الزيارات� ،شارك ال�شيوف الكرام يف اجلل�شات العلمية التي
اقيمت يف بيت �شماحة املرجع ال�شريازي ،يف ليايل �شهر رم�شان
املبارك ،و�شاركوا يف املباحث العلمية لهذه اجلل�شات.
كما تبادلوا الكام مع �شماحة املرجع ال�شريازي ،احلديث حول
امل�شتجدّات الفقهية والعلمية ،واأو�شاع اأتباع اأهتتل البيت الأطهار bيف
بلدانهم ويف اأرجاء املعمورة .وقدّم بع�س الف�شاء تقارير خمت�شرة عن
أخ�س يف جمال التبليغ وهداية النا�س،
اأهم فعالياتهم ون�شاطاتهم ،بال ّ
ون�شر ثقافة املع�شومني الأربعة ع�شر.b
كان من بني مراجع التقليد ،والعلماء والف�شاء الكرام الذين زاروا
�شماحة املرجع ال�شريازي :
 .1اآية اهلل العظمى ال�شيد تقي القمّي .

من ذريّته ،وجعل ا�شتجابة الدعاء حتت قبّته ال�شريفة ،وهذه منحة اإلهية
للح�شني.A
وعقّب �شماحته بقوله :اإن الهدف الوحيد لاإمام احل�شني Aعندما
اأقدم على ال�شت�شهاد العظيم ،وكما ّبني الإمام ال�شادق ،Aكان انت�شال
النا�س من الف�شاد وال�شالة ومن البغ�شاء ومن كل خُ لُق �شيّئ ومن كل عقيدة
فا�شدة .ولأجل ذلك قال جدّه النبي الأعظم واآله يف حقّ احل�شني:A
ح�شني منّي واأنا من ح�شني( .)3ومعنى هذا القول من ر�شول اهلل اأن بقاء
الدين وبقاء الإ�شام وبقاء الف�شيلة والعقيدة ال�شحيحة واخللق الرفيع،
معقود با�شت�شهاد الإمام احل�شني.A
ويف �شياق حديثه اأ�شار �شماحة املرجع ال�شريازي اإىل مواقف اأهل
العراق الغيارى يف اإحياء وتعظيم اأمر اأهل البيت ،بالأخ�س تعظيم
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 .2اآية اهلل ال�شيخ فا�شل ال�شفّار من كرباء املقدّ�شة.
 .3اآية اهلل ال�شيخ عبد الكرمي احلائري مدير احلوزة العلمية يف
كرباء املقدّ�شة (حوزة العاّمة ابن فهد احللّي .)
 .4اأ�شتاذ احلوزة العلمية يف قم املقدّ�شة اآية اهلل ال�شيد ح�شني ال�شاهرودي
وحجّ ة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد علم الهدى.
 .5اآية اهلل ال�شيد علي املياين.
 .6حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيخ جعفر جنل املرحوم اآية اهلل العظمى
ال�شيخ املريزا جواد التربيزي.
 .7املحقّق واملوؤلّف الإ�شامي ال�شيخ علي الكوراين.
 .8امل�شايخ ال تكتترام حجج الإ� تشتتام اأح تفتتاد ال�شيخ امل تتريزا النائيني
الكبري.
 .9اآية اهلل ال�شيد حميد الغريفي من العراق.
 .10ف�شيلة ال�شيد حممد الطباطبائي و�شقيقه ،من اأحفاد املرحوم
ال�شيد علي الطباطبائي� ،شاحب املو�شوعة الفقهية :ريا�س امل�شائل.
 .11ف�شيلة ال�شاعر ال�شيد مهنّد جمال الدين جنل املرحوم الدكتور
ال�شاعر ال�شيد م�شطفى جمال الدين ،من العراق.

احللقة ال�شابعة والتعت�تشتترون متتن تتقتتريتترات التبتحتتوث الفقهية الإ�تشتتتتدللتيتتة ل�شماحة املتترجتتع ال�شريازي املتعلقة بكتاب اخل تم ت�تتس ،تقدمها جملة النفحات لتطتتاب العلم والتحقيق.

Policy

كتب :ف�شيلة اآية اهلل ال�شيخ ح�شني الفدائي ،وهو اأحد اأع�شاء جلنة الإ�شتفتاء يف مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي يف مدينة قم املقد�شة واأحد تامذته يف بحوث
اخلارج الإ�شتدللية منذ اأكرث من ع�شرين عاماً.
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وجائز عق ًا و�شرعاً ،لنه خطاب واحد يعم اجلميع ول مانع منه ،فا يخد�س
فيه القول بكون اخلطاب العام مثل« :فان هلل خم�شه» يتعدّد بعدد الفراد فا
يكون �شائغاً ،لأن هذا القول غري تام اذ قد يكون لجل امتام احلجة عليه
و�شحة موؤاخذته بعد ا�شراك اجلميع يف التكليف ،مما يعني� :شمول اخلطاب
العام حتى للكفّار بان يكون المتتر باخلم�س وغتتريه من الحكام اللزامية
تكليفية كانت ام و�شعية اأمر عام وموجّ ه اىل الكفار اأي�شاً ،لأن الكافر قادر
على حتقيق �شرط ال�شحة وهو ال�شام -كما ان امل�شلم اذا ح�شر وقت
ال�شاة وهو غري متو�شئ ،فانه قادر على حتقيق هذا ال�شرط -فيكون م�شمو ًل
لقاعدة« :ما بالختيار ل ينايف الختيار».
م�صاألة تكليف الكفار عند امل�صهور
قال م�شهور الفقهاء ب�شمول اخلطاب العام وتوجّ ه الحكام اللزامية �-شواء
التكليفية اأم الو�شعية -اىل الكفار اي�شاً ،بل ادّعى البع�س الجماع على ذلك،
فان ال�شيخ الن�شاري بحث هذا المر يف ا�شوله وفقهه وا�شتند بالجماع عليه،
ن�شه« :ولذا اأجمعنا على ان الكفار
حتى انه قال يف مكا�شبه -ج� 4س -339ما ّ
يعاقبون على الفروع» ومن املعلوم ان العقاب من لوازم التكليف ،فاكتفى ال�شيخ
بذكر الازم وارادة امللزوم وهو� :شمول اخلطاب وعموم التكليف ،كما ان الظاهر
من كام ال�شيخ الن�شاري هذا ،هو عدم الجماع ال�شطاحي الذي ي�شري
اىل اتفاق الكل ،وذلك لوجود جماعة من الفقهاء يخالفون ذلك ،فعن ال�شيخ
الن�شاري نف�شه يف كتاب طهارته -ج� 2س -567قال« :ذكر �شاحب احلدائق
تبع ًا للمح ّدثَني :ال�شرابادي (امني الدين ال�شرابادي) والكا�شاين (الفي�س
الكا�شاين) اأخبار ًا زعموا دللتها على عدم خماطبتهم (اي :خماطبة الكفار)
بالفروع ونهو�شها لتخ�شي�س العمومات» يعني :انهم ذكروا روايات وزعموا
تخ�ش�س دليل اقيموا ال�شاة ،ودليل كتب عليكم ال�شيام ونحوهما بغري
اأنها ّ
الكفار ،وقد ذكر املرحوم ال�شبزواري يف كتابه« :الذخرية» بعد بحثه هذه امل�شاألة
قائاً« :وحتقيق هذا املقام من امل�شكات» -ذخرية العباد :ج� 1س.-167
كالم الربوجردي يف تكليف الكفار

Of Courage

”and his pure family) was the bravest person that day(4).
During the Battle of Hunayn، most of his companions
deserted the prophet (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family)، allowing the polytheists to
draw near to the Messenger of Allah (Allah’s peace and
blessings upon him and his pure family). They wanted
to reach him and kill him (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family). It was the Commander
of the Faithful، Ali، peace be upon him، who remained
steadfast and defended him in that terrifying situation.
In such dire straits as these in which the courageous
had fled، the Prophet (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family) rushed into the battlefield
with outstanding courage and said، “I am the Prophet.
”That is no lie. I am the son of Abd al-Muttalib(5).
Almighty Allah revealed many verses about that in the
Holy Qur’an including His saying:
[When ye ran off precipitately and did not pay attention
to any one، and the Messenger was calling ye from
your rear، so He rewarded ye another sorrow on top of
(your) sorrow; so that ye might not grieve at what had
escaped ye، nor (at) what befell ye; and Allah is aware
]of what ye do(6).
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family) is the one about whom ‘Imran ibn

The Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family) delivered the finest
example of his policy of courage which knew no
cowardice or negligence.
It was the Commander of the Faithful، Ali، peace be
upon him، – the brave one who was not، has not and
shall not ever be surpassed who used to say،“I swear by
Allah that even if all the Arabs were to unite together
–”against me I shall not run away from the battlefield(1)،
declares:
“When the fighting became fierce and fear became
vehement، we would seek the protection of the
Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family) and stay close to him(2)”.
In another hadith Imam Ali، peace be upon him، states:
“If the war became fierce we would stay close to the
Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family). There was no one closer to
”the enemy than he(3).
Citing the occasion of the battle of Badr، Imam Ali،
peace be upon him، states:
“You saw me on the day of Badr when we were staying
close to the Prophet (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family) who was the closest among us
to the enemy. He (Allah’s peace and blessings upon him
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د.زهير اوليابك
الإخراج الفني
محمد قا�سم
بم�ساهمة

من نشاطات
مكاتب سماحة
المرجع الشيرازي
دام ظله...
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املعدن اذا ا�صتخرجه كافر و م�صائل ثالث
ذكرنا يف احللقة ال�شابقة م�شاألة الكافر اذا ا�شتخرج معدن ًا وقلنا بوجود
ثاث م�شائل فيها ذكرناها �شرد ًا ووعدنا تف�شيل الكام فيها اىل حلقه قادمة
باذن اهلل تعاىل وكانت امل�شائل الثاث كالتايل:
 .1هل يجب خم�س املعدن وغري املعدن ،بل كل الحكام اللزامية تكليفية
وو�شعية على الكفار ام ل؟
 .2هل يجوز للحاكم ال�شرعي ان يلزم الكفار بذلك ويجربهم عليه فيما لو
امتنع اأحدهم -مثاً -من دفع خم�س املعدن ام ل؟
 .3لو ا�شلم الكافر هل ي�شمله حديث اجلب القائل بان ال�شام يجبّ ما قبله،
فينفي عنه ما كان يجب عليه يف خم�س املعدن حتى مع بقاء مو�شوعه
ووجتتود عينه ،ام ل وامنتتا يخت�س اجلتتبّ ونفي الوجوب مع عتتدم وجود
مو�شوعه و بقاء عينه؟
امل�صاألة الأوىل
اأما امل�شاألة الأوىل :وهي هل يجب على الكفار مطلقا �شواء كانوا اهل كتاب
اأم ل :اخلم�س يف املعدن وغري املعدن ،بل هل يجب عليهم �شيء من الحكام
اللزامية من تكليفية مثل ال�شاة وال�شيام ،اأو و�شعية مثل اخلم�س والزكاة،
ام ل يجب عليهم �شيء من ذلك؟ فهذه امل�شاألة هي م�شاألة ا�شولية وحمل
بحثها يف ال�شول يف بحث «اأمر الآمر مع علمه بانتفاء �شرطه» فامر ال�شارع
باأن يخم�س الكافر الفاقد ل�شرط �شحّ ة العمل وهو ال�شام هل هو �شائغ و
جائز اأم هو غري �شائغ وغري جائز؟ فانهم حتت ذلك العنوان العام ،والكربى
الكلية بحثوا هذه ال�شغرى اجلزئية ،وبحثوها اي�ش ًا يف كتاب الزكاة حيث ياأتى
الكام هذا فيها اي�شاً ،ونحن نورده هنا باخت�شار.
القول املختار يف امل�صاألة
امر الآمر قد يكون �شخ�شي ًا موجّ ه ًا لغري القادر اأو للعا�شي ،وقد يكون عام ًا
موجّ ها للجميع وان كان بينهم من هو عا�س وغري قادر ،فاأمر الآمر يف ال�شورة
الوىل غري �شائغ ول جائز ل عق ًا ول �شرعاً ،بينما يف ال�شورة الثانية �شائغ
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الرمضانية
العلمية الرمضانیة
البحوث العلمیة
البحوث

املرجع ال�شريازي
يف كلمته ب�شيوخ ع�شائر كربالء:

42

بحوث فقهية إستداللية

72

العزّل من اأتباع اأهل البيت ،حتت عناوين مف�شوحة وفتاوى ما اأنزل
بها من �شلطان.
وحتمّل منظّ مة �شيعة رايت�س ووت�س ال�شلطات التون�شية م�شوؤولية اأي
عمليات ا�شتهداف لل�شيعة يف تون�س بحكم امل�شوؤولية القانونية والأخاقية
التي تقع على عاتقها.
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األقى �شماحة املرجع ال�شريازي ،كلمة قيّمة بجموع من روؤ�شاء و�شيوخ
الع�شائر الغيارى من حمافظة كرباء املقدّ�شة ،الذين زاروا �شماحته يف بيته
املكرّم مبدينة قم املقدّ�شة ،وجدّدوا بيعتهم ل�شماحته.
ا�شته ّل �شماحته كلمته القيّمة بالآية الكرمية التالية :الَّذِ ينَ اإِن َّم َّكنَّاهُ مْ
ُوف َو َن َهوْا عَ نِ املْ ُنكَرِ،)1(
ال�شا َة َواآ َتوُا ال َّزكَا َة َواأَمَ رُوا بِاملْ َ ْعر ِ
ِيف الأر ِْ�س اأَقَامُوا َّ
وقال:
اإنّ الإمتتام احل�شني� Aشحّ ى بنف�شه وبخرية اأهل بيته واأ�شحابه من
أاجتتل اهلل �شبحانه وتتعتتاىل ،ومتتن اأجتتل الإ� تشتتام ،فمنح اهلل تعاىل الإمتتام
احل�شني Aعلى ا�شت�شهاده اأن جعل ال�شفاء يف تربته ،وهذه هدية اإلهية
لاإمام احل�شني .Aومنح اهلل تعاىل الإمام احل�شني Aاأن جعل الأئمة

خالل األشهر
الماضية استقبل
سماحة المرجع
آية اهلل العظمى
السيد صادق...

�شماحة املرجع ال�شريازي  /كربالء املقد�شة

اأدان متكتتتتب �تشتمتتاحتتة املتترجتتع
التتديتنتتي اآي تتة اهلل العظمى ال�شيد
�شادق احل�شيني ال�شريازي
يف كتتتربتتتاء امل تقتتد� تشتتة �شل�شلة
التفجريات الإجرامية الأخرية التي
ا�شتهدفت الع�شرات من الأبرياء يف
عدد من املدن العراقية ،موجبا على
اجلهات الأمنية اأداء وظيفتها ب�شكل
دقيق وغلق منافذ الإرهاب.

ت�شتنكر منظمة �شيعة رايت�س ووت�س قيام ال�شلطات ال�شعودية باعتقال عدد
من امل�شلني يف احلرم النبوي ال�شريف دون ذنب اأو جريرة تذكر كما توؤكد
م�شادرها.
وتعترب املنظمة هذا الإجراء التع�شفي يناق�س دعوة امللك ال�شعودي الأخرية
حول احلوار والنفتاح التي طالب باإقرارها يف تو�شيات اجتماع منظمة املوؤمتر
الإ�شامي التي عقدت موؤخرا.
حيث نقلت بع�س امل�شادر احلقوقية يف ال�شعودية عن تعر�س عدد من
الزوار بينهم ن�شاء لل�شرب و الإهانة يف احلرم النبوي ال�شريف ،ومت اقتياد
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نفحات خبرية

26

بين يدي المرجع

خللالل األشهر الماضية استقبل سماحة
المرجع آيللة اهلل العظمى السيد صادق

اآية اهلل العظمى ال�شيد مرت�شى الفيا�س احل�شيني من مدينة
النجف الأ�شرف على م�شرّفها �شلوات اهلل و�شامه وب�شحبته بع�س
الف�شاء من مكتبه.

نفحات خبرية

رئي�س التحرير
مرت�ضى عزيز
مدير التحرير
�صالح المجاهد

4

محاضرات

Policy Of Courage

م�������������راك�������������ز ال����������ت����������وزی����������ع:
ای�����������������������������������������������ران 00989127460662
ال���������������������ع���������������������راق 009647801074486
ل����������������ب����������������ن����������������ان 009611545182
ال��������ب��������ح��������ری��������ن 0097339053575
اف�����غ�����ان�����������س�����ت�����ان 0093799462970
الهند(حیدر�آباد) 00919440947724
ال��ه��ن��د(ل��ك��ن��ه��و) 00919389085830
ع������������������������م������������������������ان 0096899720862
ال�������������س������ع������ودی������ة 00966506853361
�آذزب����������ای����������ج����������ان 009945556638804
ت�����������ای�����������ل�����������ن�����������دا 0066844340288
ال�������������ك�������������وی�������������ت 0096590080805
ت����������������رك����������������ی����������������ا 00905072208162
����������������س���������������وری���������������ا 00963933326526
ال���������������������ص����������ی����������ن 008613533333380
ه��������������ول��������������ن��������������دا 0031644954392
ال�������������ن�������������روی�������������ج 004746416498
�أل�����������م�����������ان�����������ی�����������ا 00491797544539
ای�������������رل�������������ن�������������دا 00353877736877
ب�������ری�������ط�������ان�������ی�������ا 00442088306526
ال����������دن����������م����������ارك 004550531029
�أمریكا(�شیكاغو) 0016309015050
�أمریكا(وا�شنطن) 0012026704793
ك��������������������������ن��������������������������دا 0016132614223
ا�سترالیا(�سیدنی) 0061415123465
ا�سترالیا(�آدالید) 0061401353382
�أف����������ری����������ق����������ی����������ا 00261330219931

بين يدي المرجع

بين يدي
سماحة المرجع

79
حلقات من ترجمة
كتاب السياسة من
واقع اإلسالم...

زهير المعمار
محمد جعفر
محمد عبدالكريم
�أحمد المعمار

مدير التحريرalnafahat@gmail.com ............................:

الموقعwww.s-alshirazi.com .................................:

العنوان ...:العراق  -كربالء المقد�سة � -شارع قبلة الإمام الح�سينA

http://twitter.com/SadiqAlshirazi

مدير الم�ؤ�س�سةmorteza133@yahoo.com .....................:

جوال+964 7801074486 ......................................................:

�صفحتنا على (...............................:)twitter-facebook
http://facebook.com/RasoolAkramFoundation

كتب :حجة الإ�سالم

ال�سيد عبدالر�سول املو�سوي الكاظمي
ما �إن انبلج �شم�س القرن الثاين الهجري حتى �سطع يف عامل ّ
الت�شيع
يف ب�لاد ال�شام �أع�لام ب��ررة ارتبط ا�سمهم واق�ترن ر�سمهم مبدر�سة
الإمام جعفر ال�صادق حيث كانوا رابطة العقد بني الإمام و�شيعته
يف الأ�صقاع املختلفة من كور ال�شام ،متخذين من مدينة حلب ال�شهباء
منطلقا لهم يف ن�شر ثقافة �أهل البيت ومت�صدين لكل �ألوان التجهيل
والتعتيم الإعالمي الذي �ساد تلك املناطق منذ �أن ب�سط الأمويون نفوذهم
وفر�ضوا وجودهم على امل�سلمني .ب�سيا�سات القهر والتعذيب والقتل
والرتهيب وتلفيق الأحاديث امل�شوهة ل�صورة الإ�سالم النا�صعة عرب وعاظ
ال�سالطني �أو �شراء الذمم وال�ضمائر ب�أبخ�س الأثمان .وملا كان �أئمة �أهل
ال�سد املنيع �أمام كل ما �أراد
البيت ووكالئهم الفقهاء العدول ،هم ّ
احلاقدون ت�شويهه من �صور الإ�سالم امل�شرقة وتزييف احلقائق املونقة،
حتى انت�شرت مدر�سة العرتة الطاهرة على رب��وع بالد ال�شام ،فكانت
احلوزة العلمية احللبية واحل��وزة العلمية الطرابل�سية واحل��وزة العلمية
العاملية واحل��وزة العلمية الدم�شقية ،واحل��وزة العلمية ال ّعمانية ،وقد
انعم اهلل على هذه الطائفة احلقة والفرقة اجلليلة املحقة بعلماء �أفذاذ
ابراركانوا منارات �شاهقة يف �سماء العلم واملعرفة ،حتى ا�شتهرت احلوزة
العلمية الطرابل�سية بامتالكها اكرب مكتبة عامة يف ال�شرق الأو�سط
انذاك حيث كانت تظم على رفوفها ماجتاوزالثالثة مالين كتاب ،حيث
مل يرمثلها من مكتبة يف العامل .وكانت طرابل�س م�شهورة ب�صناعة الورق
وت�صديره �إىل خمتلف البالد .لقد زار الرحالون بالد ال�شام ،حيث جاء يف
رحلة ابن جبري يف القرن ال�ساد�س الهجري حيث قال مام�ضمونه(( :جئت

�إىل دم�شق فوجدت �إن جل �أهلها من ال�شيعة وال�سنية فيها قليل)) ،ومن
بعده جاء ابن بطوطة وغريه من الرحالني ونقلوا ما�شاهدوه عيانا ،وعتّموا
على �أ�شياء مل تكن تنا�سب �أذواقهم ،ونقلوا عن كثري من الآثار ال�شيعية
فيها .و�أعود �إىل نافلة القول �إن وجود الفقهاء الربانيني يف تلك البالد من
بيوتات احللبيني �أمثال ابن �شعبة احللبي ،وابن زهرة ،وابن �شهرا�شوب
املازندراين وابن منرب الطرابل�سي وال�شهيد الأول وال�شهيد الثاين ،مناذج ًا
خرية طافحة بالعلم واملعرفة ،و�أخريا برزت املدر�سة ال�شريازية ،لت�ؤ�س�س
�إحدى �أهم ثالث حوزات يف العامل ال�شيعي ،وهي احلوزة العلمية الزينبية،
التي �أ�س�سها الإمام ال�شهيد ال�سيد ح�سن ال�شريازييف جوار مرقد
احلوراء زينب التي خرجت املئات من العلماء واخلطباء والكتاب.
ومن نتاجات مدر�سة العرتة الطاهرة يف هذا الع�صر ،هو فقيه
الأمة وترجمان الأئمة العامل الرباين والفقيه ال�صمداين حرب الطائفة
الأعلم واملرجع الديني الأعلى املعظم �أية اهلل يف االر�ضني الإمام ال�سيد
�صادق احل�سيني ال�شريازي على ر�ؤو�س الأنام ،هو حامل هذه الراية
املقد�سة وم�ؤمتنها ،وموحد هذه املدر�سة ومر�شدها �إىل �ساحل النجاة،
الذاب عن حرمات الدين ومبني حقائق �شريعة �سيد املر�سلني وعلى
اله الهداة املهديني .وهو بحق من يلتقيه عن كثب يتذكر املقولة ال�شهرية:
(�أنه يذكركم اهلل بر�ؤيته) وحديثه يذكركم عن انه املدافع املكافح عن
مدر�سة �أهل البيت الطاهرين ،فهنيئا لكل من اقتدى بنهجه و�سار
على هديه.

محاضرات

�سماحة املرجع ال�شريازي:

عليكم بالإعالم احلديث واملتط ّور لتبليغ الدين وتبيني احلقّ
مبنا�سبة قرب حلول �شهر رم�ضان املبارك ،وكال�سنوات ال�سابقة� ،ألقى املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي ،كلمه ق ّيمة مهمة ،بجموع غفرية من العلماء والف�ضالء واملب ّلغني وطلبة
العلوم الدينية وامل�ؤمنني ،من العراق واخلليج و�أوروبا والهند و�أفغان�ستان وباك�ستان و�سوريا ،ومن املدن الإيرانية قم
املكرم مبدينة قم املقد�سة ،م�ساء يوم الأربعاء املوافق للع�شرين
املقدّ �سة و�أ�صفهان وطهران وغريها ،وذلك يف بيته ّ
من �شهر �شعبان ّ
املعظم  1433للهجرة.
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محاضرات
ا�سته ّل �سماحته كلمته الق ّيمة بالآية املباركة التاليةَ  :يا�أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا
ال�ص َيا ُم َك َما ُك ِت َب َع َلى ا َّل ِذينَ ِمن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ � سورة
ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
البقرة :الآية ،183و�أ�شار �إىل �أنه �سيح ّل علينا �شهر رم�ضان املبارك و�سينتهي،
وقال :على املرء �أن يعي ج ّيد ًا �أنه كيف �سيق�ضي �أيام هذا ال�شهر املبارك .وعليه
�أي�ض ًا �أن ي�ستفيد من �آثار ومعنويات هذا ال�شهر املبارك ب�أن يتح ّلى ويلتزم بتقوى
اهلل تبارك وتعاىل وبالورع ،كما �أمر القر�آن الكرمي بذلك.
و�أ�ضاف �سماحته� :إن للتقوى �أبعاد ًا متن ّوعة وخمتلفة ،و�أه ّمها تزكية النف�س،
وممار�سة التبليغ و�إر�شاد النا�س .وال ّ
�شك �أن تزكية النف�س هو واجب عيني

�سورة الأعراف :الآية  ،175لكنه ويف حلظة واحدة ركل ثمرات تقواه ك ّلها ،فكفر
باهلل ،والعياذ باهلل ،و�صار من �أ�صحاب ال�سعري .فلذلك يجب على الإن�سان �أن
ينتبه ج ّيد ًا ويحذر من �أن ال ي�ض ّيع وال يفني �أعماله ال�صاحلة وتقواه ويفنيهما
ب�سبب عمل طالح �صغري ي�صدر منه� ،أو�سيئة �صغرية ،ت�صدر منه .هذا �أو ًال.
ثاني ًا :ومن م�صاديق التقوى �أي�ض ًا ،رعاية وحفظ حرمة امل�ؤمنني واملوالني
لأهل البيت .ويف هذا املجال �أذكر لكم منوذج ًا عن ذلك ،وهو :نقلوا �أن
ال�شيخ البهائي يف زمن مرجعيته وزعامته لل�شيعة ذهب ذات مرة �إىل
زيارة العتبات املقدّ�سة يف العراق ،والتقى باملقدّ�س الأردبيلي - وكان

واجلميع مك ّلفون به .ولذا يجب على الإن�سان �أن يع ّد نف�سه ويبنيها ب�شكل ج ّيد
حيث يتم ّكن وي�ستطيع ال�سيطرة عليها جتاه �صعوبات احلياة ،وقبال امل�شاكل
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية .و�شهر رم�ضان املبارك هو �أف�ضل فر�صة
والرقي �إىل هذه املرتبة ال�سامية� ،أي تزكية النف�س.
للو�صول
ّ
كما يجب على الإن�سان �أن ي�سعى �إىل �أن ال ّ
يزل �أمام ال�شهوات ،و�أن ال يكون
ممن ال ت�شمله الرحمة الإلهية الوا�سعة ،و�أن ال يكون من امللعونني ،ال �سمح اهلل،
يف هذا ال�شهر املبارك.
نعم كل �إن�سان يختلف عن غريه يف جمال تزكية النف�س وتهذيبها ،فكل �إن�سان
يح�صل على ملكة التقوى ويرتقي الدرجات العالية يف هذا املجال ح�سب �إرادته
و�سعيه.
و�أ�شار �سماحته �إىل بع�ض م�صاديق التقوى ،ومنها اجتناب الأعمال الطاحلة
وال�س ّيئة حتى و�إن كانت �صغرية ،فقال :لقد ذكر القر�آن الكرمي والروايات
ال�شريفة ق�ص�ص ًا عن بع�ض النا�س الذين انتهت عاقبتهم �إىل اخلري ،وبع�ضهم
انتهت عاقبتهم بال�سوء ،ومنهم بلعم بن باعوراء الذي ق�ضى معظم حياته
بالتقوى وكانت له مراتب عالية يف ذلك ،كما يف قوله تعاىل� :آ َت ْي َنا ُه �آ َيا ِت َنا

حينها من �أكرب ال�شخ�صيات العلمية يف مدينة النجف الأ�شرف .فتباحثا حول
غا�ص ًا بالعلماء وال�شخ�صيات الدينية .وبعد مناق�شات
م�س�ألة ما يف جمل�س كان ّ
كثرية ،ور ّد و�إثبات ،ا�ستطاع ال�شيخ البهائي �أن يثبت ر�أيه ويك�سب النقا�ش.
ثم بعد عدّة �أيام ذهب هذان العاملان اجلليالن �إىل مقربة وادي ال�سالم.
وبعد �أن قرءا الفاحتة جل�سا يف جانب وطرح املقدّ�س الأردبيلي امل�س�ألة نف�سها
وناق�شها مع ال�شيخ البهائي وا�ستطاع �أن يقنع الأخري بر�أيه ب�أد ّلة حمكمة وقو ّية.
فقال ال�شيخ البهائي :هل كنت تعلم بهذه الأدلة يف بحثنا ذلك اليوم �أم علمت
بها بعد ذلك؟ قال الأردبيلي :نعم كنت عامل ًا بها ذلك اليوم ،لكنني مل �أطرحها
خ�شية �أن يق ّلل من �ش�أنكم العلمي وت�صغر �شخ�صيتكم يف عيون احلا�ضرين
و�أنتم يف مقام الزعامة املطلقة للمذهب.
وع ّقب �سماحته بقوله� :إن ما �صدر من املح ّقق الأردبيلي هو من �إحدى
االمتحانات �أو االختبارات التي ميتحن ويخترب بها كل واحد م ّنا .وخلروج
الإن�سان من هذا االمتحان برفعة ر�أ�س وجناح ،فهو بحاجة �إىل العمل الد�ؤوب
وال�سعي احلثيث ،فالنجاح ال يح�صل عليه الإن�سان بلحظة واحدة �أو �ساعة
واحدة �أو يوم واحد.
رجب � /شوال  1433هـ  -جملة النفحات
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وبينّ �سماحته� :إن ال�شهوات مبثابة ذئب ّ
مك�شر عن خمالبه و�أنيابه لالفرتا�س،
حيث ميكن ت�شبيه �شهوة الأموال ،والقدرة ،واجلاه ،واملقام االجتماعي و�أمثال
ذلك مبخالب الذئب و�أنيابه .فحريّ بكل واحد م ّنا �أن ي�س�أل نف�سه� :إن خلت
�أعمايل وت�ص ّرفاتي و�سلوكي من التقوى ،فكيف �ستكون عاقبتي؟ ومباذا �ألقى
اهلل تبارك وتعاىل يف ذلك اليوم الذي ي�صفه القر�آن الكرمي بقوله ع ّز من قائل:
َ و َجاءتْ ُك ُّل َن ْف ٍ�س َّم َع َها َ�سا ِئ ٌق َو َ�ش ِهيدٌ� سورة ق :الآية21؟
و�أ�شار �سماحته �إىل عاقبة البعيدين عن رحمة اهلل تعاىل ،وعن م�صريهم
يوم القيامة ،م�ست�شهد ًا بالآية الكرمية التالية� :إِ َّن َها َت ْر ِمي ِب َ�ش َر ٍر َكا ْل َق ْ�ص ِر
�سورة املر�سالت :الآية ،32التي تبينّ بع�ض عذاب جه ّنم ،وقال� :إن الأ�شخا�ص
الذين مل يلتزموا ومل يعملوا بالتقوى ،وب�سبب ظلمهم و�إ�ضاللهم النا�س،
�سينالون هذا العذاب بالآخرة.
�إذن يجب على الإن�سان الذي ال يعرف كيف �ستكون عاقبته وم�صريه ،وال
يعرف �أين ومتى ي�أتيه الأجل املحتوم ،يجب عليه ،بل ومن الأف�ضل له� ،أن يلتزم
بتقوى اهلل تعاىل دوم ًا ،ولي�س يف �شهر رم�ضان املبارك فقط.
ويف �سياق كلمته ،خاطب املرجع ال�شريازي املب ّلغني بقوله� :إن ممار�سة التبليغ
واجب على اجلميع ،كما قال موالنا ر�سول اهلل( :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول
عن رع ّيته) ،و�أهل العلم هم املعنيون وامل�س�ؤولون ،بالدرجة الأوىل ،عن �إ�صالح
وهداية �أفراد املجتمع.
فعليهم �أن يهتموا كثري ًا بالتبليغ وميار�سونه ،حتى و�إن كانت ن�سبة ت�أثري
تبليغهم يف �صالح النا�س واحد باملائة .وعليهم �أن ي�ستفيدوا من لوازم ممار�سة
التبليغ ،ومنها الهيئات الدينية ،واملجال�س ،والو�سائل الإعالمية احلديثة،
املقروءة واملرئية ،و�أهمها االنرتنت والف�ضائيات ،ب�أح�سن نحو.
وذكر �سماحته جوانب من حماوالت الأعداء يف حمو وطم�س مناقب وف�ضائل
�أهل البيت ،على م ّر التاريخ ،بالأخ�ص حماوالت معاوية بن �آكلة الأكباد
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يف حموه ف�ضائل موالنا الإمام �أمري امل�ؤمنني ،وا�ستمرار هذه املحاوالت
البائ�سة �إىل يومنا هذا بوا�سطة �أتباع بني امية و�أ�شياعهم ،وواجب �أهل العلم يف
الدفاع عن �أهل البيت وبيان ف�ضائلهم و�أحق ّيتهم للنا�س ،وقال� :أنتم �أيها
الف�ضالء واملب ّلغون يجب عليكم �أن تنريوا الطريق للنا�س وتهدوهم �إىل ال�سبيل
الوا�ضح واجلادّة امل�ستقيمة ،و�أن تزيلوا ال�شبهات واالنحرافات التي يتع ّر�ض لها
�أفراد املجتمع.
وليعلم الطلبة واملب ّلغني �أن��ه يف ع��امل اليوم هناك الأل���وف من القنوات
الف�ضائية ،متار�س ت�ضليل النا�س والدعاية ّ
للطغاة.
�إذن من اجلدير بنا ،نحن �أهل العلم واملث ّقفني ،ولأجل بيان احلقّ و�سعادة
الب�شرية ،وعلينا �أن نقوم بت�أ�سي�س و�إطالق الألوف من القنوات الف�ضائية ،كي
نتم ّكن من تعريف احلقّ والتقوى ،ون�شرهما بني النا�س ،و�أن ن�سعى يف هذا
املجال ب�أق�صى م�ساعينا وطاقاتنا.
وختم �سماحته كلمته الق ّيمة م�ؤكد ًا :ال يخفى عليكم� ،أنه لي�س من
ال�ضروري �أن يكون لعملكم التبليغي ت�أثري على النا�س مائة باملائة ،فموالنا
النبي الأكرم� ،صحبه �أكرث من (� )200ألف �شخ�ص ،ولكن مل يخرج منهم
�صاحل ًا �إ ّال ق ّلة معدودة ،ك�سلمان وع ّمار واملقداد و�أبي ذر ر�ضوان اهلل تعاىل
عليهم ،فاملهم هو �أن يرتكز عملكم على تقوى اهلل وعلى الإخال�ص له ج ّل وعال،
و�أن ال ت�ست�سلموا للتعب.
كما علينا جميع ًا �أن نغتنم الفر�ص ك ّلها وال ندعها تفوت ،فلعل باغتنامنا
فر�صة �صغرية واحدة نح�صل على نتايج �إيجابية كثرية.
�أ�س�أل اهلل� أن مينّ علينا برحمته يف �شهر رم�ضان املبارك ،و�أن نكون من
الغامنني يف هذا ال�شهر الف�ضيل ،و�أن يو ّفقنا لالمتثال والعمل بالواجب العيني
وهو تزكية النف�س وتهذيبها ،وممار�سة التبليغ لهداية النا�س ،كي ي�سعدوا
ون�سعد نحن �أي�ض ًا� ،إن �شاء اهلل تعاىل.

من رؤى المرجعية

من ر�ؤى املرجعية
زوال الدكتاتوريات احلتمي ومواجهة الفنت الالحقة
لقد انتهى ع�صر اال�ستبداد والتف ّرد يف احلكم ،واندثرت �إىل الأبد ،ظاهرة
�سيا�سية مقيتة هي �شخ�صنة الدول وا ُالمم وال�شعوب واخت�صارها يف �شخ�صية
القائد �أو احلزب الواحد ،وقد �أ�صبح هذا النمط من احلياة يف خرب كان،
حيث بد�أت �أعتى الدكتاتوريات تتهاوى من جربوتها ،و�أقوى العرو�ش تت�ساقط
حتت �أقدام الث ّوار ،بفعل الزخم اجلماهريي املت�صاعد ،للمطالبة باحلر ّيات
ال�سيا�سية ،واحلقوق املدنية التي ا�ستبيحت من لدن احل ّكام الطغاة وحكومات
مئات ال�سنني ،فبقيت اجلماهري تقبع يف ُاتون اجلهل واحلرمان ،مع ا�شتداد
�أ�ساليب البط�ش احلكومي يف عموم البلدان العربية والإ�سالمية ،حتى بلغ
ال�سيل الزبى ،فه َّبت اجلماهري ال�سرتداد حقوقها امل�ستلبة من لدن ح ّكام
جائرين وحكومات ال �شرعية مت�س ّلطة.
اال�ستعداد ملواجهة الفنت:
لقد تابعنا ومعنا العامل �أمواج التح ّرر التي اكت�سحت منطقة ال�شرق الأو�سط،
وتنامت وت�صاعدت وتريتها حتى بلغت مناطق كثرية ونائية من العامل ،حيث
بد�أت �شعلتها من تون�س ،ثم م�صر ،فليبيا ،لتلهب املنطقة ب�أ�سرها ،وبد�أت
تت�ساقط حكومات متجبرّ ة ،كما حدث يف تون�س وم�صر وليبيا واليمن ،والقادم
�أكرب و�أكرث بكثري ،لذلك يقول �سماحة املرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد
�صادق احل�سيني ال�شريازي ،كما ورد يف الكلمة التوجيهية الق ّيمة التي
�ألقاها �سماحته ،على جمع من ف�ضالء امل�سلمني ،يقول فيها� :إن (الدكتاتوريات
زائلة وعلى امل�ؤمنني �أن يه ّبوا ملواجهة الفنت القادمة).
ي�صح التو ّقف عند مرحلة �أو نقطة زوال الدكتاتوريات والإطاحة
�إذ ال ّ
بالأنظمة امل�ستبدّة ،لأن الهدف املطلوب ال يتح ّقق ب�إ�سقاطها فقط ،بل هذا هو
الق�سم الأول من املهمة اجلماهريية الكربى� ،أما الق�سم الثاين فهو اال�ستعداد
الكبري من لدن جميع املعنيني وامل�سلمني ملواجهة موجات الفنت وال�شبهات التي
املحتجون واجلماهري الثائرة ثمار ثورتهم التي
يثريها الأعداء لكي ال يقطف
ّ
هزّت عرو�ش اجلبابرة ،لذلك يح ّذرنا �سماحة املرجع ال�شريازي قائالً
للجميع يف كلمته التوجيهية نف�سها�( :إعلموا �أنه ال ّ
�شك� ،ستزول الديكتاتوريات
احلالية ،ولكن �ست�أتي بعد الدكتاتوريات م�شكلة �أعظم ،وهي م�شكلة الفنت يف
الدين والعقائد والأخالق ،فعلى امل�ؤمنني �أن يه ّبوا ملواجهة هذه الفنت).
وه��ذا ما �أ ّك���ده �سماحة املرجع ال�شريازي ،يف حديثه وتوجيهاته
الق ّيمة بجمع من الف�ضالء وال�شخ�صيات وامل�ؤمنني من خمتلف مناطق البالد
الإ�سالمية ،الذين زاروا �سماحته ،يف بيته املك ّرم مبدينة قم املقدّ�سة.
خماطر ال�شبهات حول الدين:
�إن ر ّد الفعل املتو ّقع �ضد الثورات الناجحة ،يكمن يف �إثارة الفنت و�إطالق
توحدت
ال�شبهات بني امل�سلمني ،من �أجل �إ�ضعافهم وتفكيك �صفوفهم التي ّ
ومتا�سكت وا�ستطاعت �أن ته ّز عرو�ش الطغيان وتلقي بالقادة امل�ستبدّين
و�أنظمتهم يف مزابل التاريخ ،ولكن هناك خطر ج�سيم ينعك�س من ا�سلوب �إثارة
الفنت ون�شر ال�شبهات حول الدين ،يتم ّثل بت�ضعيف الإميان يف نفو�س امل�سلمني،
والتقليل من �ش�أنهم و�ش�أن الإ�سالم ،و�صو ًال �إىل �أه��داف وا�ضحة ت�ستهدف
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حتطيم املعنويات و�سرقة ثمار الثورات التي �أطاحت برموز اال�ستبداد ،وتتمحور
هذه ال�شبهات حول ق�ضايا دينية وعقائدية و�أخالقية �أي�ض ًا ،حيث حتاول �أو
جتتهد م�صادر تلك الفنت ،كثريا لكي ته ّز قناعات امل�سلمني ال�سيما ال�شباب
منهم ،وذلك لن�شر الف�ساد والرذيلة وتقليل الإميان و�إ�ضعافه بل �إطفائه كل ّي ًا يف
نفو�س ال�شاب خا�صة ،ثم مواجهة النا�س لأمواج هائلة ومتتالية من هذه الفنت
وال�شبهات ،لذا يذ ّكرنا �سماحة املرجع ال�شريازي بهذا الأمر اخلطري،
ويح ّذر اجلميع منه ،لكي يكونوا على ا�ستعداد للمواجهة ،فيقول �سماحته يف
هذا ال�صدد�( :إن ال�شبهات تقتل الإميان وت�ض ّعفه يف نفو�س النا�س ،وهذا ما
ّ
خطط له الأعداء لع�صرنا احلايل وللم�ستقبل ،ف�سيواجه النا�س �أمواج ًا من
ال�شبهات والفنت والف�ساد العقائدي وا ُ
أخ�ص �ألوف ال�شبهات التي
خل ُلقي ،بال ّ
�سري ّوجونها ويثريونها حول الدين).
وهكذا بدا الأمر وا�ضح ًا ،حيث ال�صراع يدور الآن بني قوى اخلري مم ّثلة
باجلماهري املنتف�ضة على حكوماتها امل�ستبدّة ،وبني تلك احلكومات التي
متثل جانب ال�شر ،لهذا يتطلب الأمر ا�ستعداد ًا كبري ًا ومتوا� ً
صال لف�ضح هذه
ور���ص �صفوف امل�سلمني مع بع�ضها ،لكي
الأ�ساليب وو�أد الفنت يف مهدهاّ ،
حتافظ على النتائج الباهرة التي حت ّققت للنا�س.
دور الإعالم واملثقفني:
معني
حيث ي�ؤكد �سماحة املرجع ال�شريازي �أن االعالم القوي وال�صحيح ّ
بق ّوة يف خو�ض ال�صراع �ضد م�صادر الفنت وال�شبهات ،حيث ي�أخذ الإعالم
على عاتقه دور املراقبة واملتابعة والتف�سري والتو�ضيح ،ثم ف�ضح الأ�ساليب
املعادية وتو�ضيح �أهدافها و�أجنداتها ومن يقف وراءها ،على �أن يتم ا�ستخدام
جميع و�سائل الإع�لام مبا فيها الف�ضائيات وال�صحف والإذاع���ات والكتب
و�سواها ،يف �إجناز هذا الدور الأ�سا�سي ملواجهة اجلهد املعادي ،ي�ضاف �إىل
ذلك دور املث ّقفون يف هذا املجال وتوظيف قدراتهم كا ّفة ملقارعة املكائد
وك�شفها للجميع ،وهكذا يت�ضح �أن اجلهد م�شرتك بني اجلميع ،والأهم الإعالم
واملثقفون ،كما نقر أ� يف قول �سماحة املرجع ال�شريازي يف هذا املجال( :يجب
أخ�ص النا�شطني يف املجال الإعالمي والعلمي والثقايف
على امل�ؤمنني كا ّفة ،بال ّ
والتبليغي� ،أن ي�ش ّمروا عن �سواعدهم ،من �ساعتهم هذه ،ملواجهة ال�شبهات
والفنت القادمة ودح�ضها مبوجات مليارية ،عرب املاليني من الف�ضائيات ،وعرب
التعبئة العلمية ال�شاملة ،ومنها ،وهي الأهم والأكرث �ضرورة ،تربية �أجيالنا
أخ�ص �أجيال و�شباب
و�شبابنا وت�شجيعهم على درا�سة العلوم الدينية ،بال ّ
الثانويات واجلامعات ،واملعارف والأقارب والأ�صدقاء واجلريان).
وال يتو ّقف الأمر على جهة دون غريها �أو فرد دون غريه ،لأن ج�سامة املهمة
وكرب حجمها ت�ستوجب م�ساهمة اجلميع يف اال�شرتاك مبواجهتها� ،إذ ي�ؤكد
�سماحة املرجع ال�شريازي يف كلمته التوجيهية قائ ًال( :يجب على اجلميع
�أن يتح ّلوا بالن�شاط واال�ستمرارية بالعمل ،و�أن يبذلوا �أق�صى جهودهم ،و�أن
يخل�صوا هلل تعاىل ولأهل البيت ،و�أن يلتزموا بالأخالق احل�سنة ،مهما
واجهوا من م�شاكل وم�صاعب و�أذى).
رجب � /شوال  1433هـ  -جملة النفحات
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بين يدي
سماحة المرجع
خ�لال األشهر الماضية استقبل سماحة
المرجع آي��ة اهلل العظمى السيد صادق
الحسيني الشيرازي دام ظله في منزله
العديد من العلماء والفضالء والشخصيات
العامة والرسمية إل��ى جانب جموع من

�آية اهلل العظمى ال�سيد مرت�ضى الفيا�ض احل�سيني من مدينة
النجف الأ�شرف على م�ش ّرفها �صلوات اهلل و�سالمه وب�صحبته بع�ض
الف�ضالء من مكتبه.

المؤمنين والشباب من مختلف البلدان
اإلسالمية ،وذلك في بيته المكرم بمدينة
قم المقدسة ...منها:

�ضم الوفد :ال�شيخ معت�صم �سيد
وفد من �أتباع �أهل البيت bمن ال�سودانّ ,
�أحمد م�ؤ ّلف كتاب احلقيقة ال�ضائعة ,وال�سيد عبد املنعم ح�سن �صاحب كتاب
بنور فاطمة اهتديت ,وال�سيد م ّكي �أ�ستاذ يف احلوزة العلمية.

امل�ؤ ّلف ال�شيعي حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ مهدي بور ،برفقة وفد
من امل�ؤمنني النا�شطني يف جمال �إحياء الع�شرة املهدوية املباركة ،والفاعلني
يف املجال الديني والتبليغي .حيث ا�ستمعوا �إىل توجيهات �سماحة املرجع
ال�شريازي ،ثم قدّموا له من��اذج من �أعمالهم ونتاجاتهم الإعالمية
والثقافية اخلا�صة باملنا�سبة املباركة.
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جنل �سماحة �آية اهلل العظمى ال�شيخ �إ�سحاق الفيا�ض من النجف
الأ�شرف.

ف�ضيلة ال�شيخ علي ال�شيخ ابراهيم املبارك قا�ضي حمكمة اال�ستئناف ورئي�س
املحكمة الكربى من البحرين اجلريح ،برفقة وفد من الف�ضالء و�أهل العلم.

حجة الإ�سالم ال�شيخ �سامي امل�سعودي نائب رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي
العراقي.

الدكتور حممد �سعيد الطريحي رئي�س الربملان ال�شيعي يف هولندا ورئي�س
حترير ف�صلية املو�سم.

جمع من الف�ضالء وامل�ؤمنني من مدينة الب�صرة ،وا�ستمعوا �أي�ض ًا �إىل
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني
كلمة جنل �سماحة املرجع ال�شريازيّ ،
حلجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد جعفر ال�شريازي.
ال�شريازي ،وكلمة ّ

�أ�شبال و�شباب وم�ؤمنون من الكويت ,امل�شاركني يف ال��دورة الدينية
التثقيفية ال�صيفية التي �أقامها الف�ضالء يف مكتب �سماحة املرجع
ال�شريازي.

رجب � /شوال  1433هـ  -جملة النفحات
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جمع من الأخوات والإخوة من هيئة بيت العبا�س الثقافية من �أ�صفهان،
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.
وا�ستمعوا �إىل توجيهات ّ

جمع من �أ�ساتذة وطلبة مدر�سة الر�سول الأعظم للعلوم الدينية يف قم
املقدّ�سة.

جمع من طلبة مدر�سة ال�شيخ املفيد للعلوم الدينية من كربالء املقدّ�سة،
واعتمر بع�ضهم العمامة على يد �سماحة املرجع ال�شريازي.

الرادود احل�سيني احلاج با�سم الكربالئي ،و أ� ّكد �سماحته يف حديثه معه
�ضرورة الإلتزام بالإخال�ص يف خدمة الإمام احل�سني.

وف��د من ح��وزة كربالء العلمية مدر�سة العالمة ال�شيخ احمد بن فهد
ومن ثم كان لقاء الوفد مع حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي
احللي حيث اطلع �سماحته عن كثب على �أو�ضاع الطلبة وتطلعاتهم فوجههم والذي ا�ستمد كلمته باملنا�سبة من احلديث النبوي ال�شريف�« :إذا ظهرت البدع
�إىل مزيد التقوى والتعبئة العلمية.
فعلى العامل �إظهار علمه واال فعليه لعنة اهلل».
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ال�سيد �أحمد عثمان ،وال�سيد مقداد النور ،وال�سيد حممد ذاكر ،من �أتباع
�أهل البيت من البلد الإ�سالمي ال�سودان.

ن�صار من �أ�ساتذة كلية الفقه يف جامعة الكوفة.
ف�ضيلة ال�شيخ حممد ح�سن ّ

جمع من العوائل من العا�صمة الإيرانية طهران ،وا�ستمعوا �إىل كلمة حجة
الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.

جماميع خمتلفة من ال�شباب من قم املقدّ�سة والعراق وغريهما.

جموع من الزائرين ,من اجلالية العراقية بقم املقدّ�سة والإيرانيني ,القا�صدين كربالء املقدّ�سة م�شي ًا على الأقدام للم�شاركة يف �أداء الزيارة ال�شعبانية املقدّ�سة
يف الن�صف من �شعبان ّ
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.
املعظم ,وا�ستمعوا �إىل توجيهات جنل املرجع ال�شريازيّ 
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�سماحة املرجع ال�شريازي

�سعادة الب�رشية يف فهمها القر�آن والعمل به
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ حم ّمد فلك وكيل املرجعية
قام بزيارة �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي ّ ,K
بالب�صرة ,وجمع من الف�ضالء ,وجمع من �أئمة امل�ساجد من ال�شيعة و�أهل ال�س ّنة يف مدينة الزبري.
وحتدّث �سماحته بجموع ال�ضيوف حيث ا�سته ّل حديثه بالرواية ال�شريفة
التالية عن ر�سول اهلل  ,sوهيَ ...( :ف�إِ َذا ا ْل َت َب َ�س ْت َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِفتنَ ُ َك ِق َط ِع ال َّل ْي ِل
المْ ُ ْظ ِل ِم َف َع َل ْي ُك ْم ِبا ْل ُق ْر� ِآن َف ِ�إ َّن ُه َ�شا ِف ٌع ُم َ�ش َّف ٌع َو َم ِاح ٌل ُم َ�ص َّد ٌقَ ,و َمنْ َج َع َل ُه �أَ َم َام ُه َقا َد ُه
�إِلىَ الجْ َ َّن ِةَ ,و َمنْ َج َع َل ُه َخ ْل َف ُه َ�سا َق ُه �إِلىَ ال َّنارَِ ,وهُ َو ال َّد ِلي ُل َي ُد ُّل َع َلى َخيرْ ِ َ�س ِب ٍيل,
َاب ِفي ِه َت ْف ِ�صي ٌل َو َب َيا ٌن َوتحَ ْ ِ�صي ٌل)  .وبينّ مدى ت�أثري بالغة القر�آن الكرمي
َوهُ َو ِكت ٌ
الق�صة التالية ,وقال:
على النا�س ,وذكر ّ
اثنان من الأدب���اء العرب ك��ان �أحدهما م�سلم ًا وا�ﻵ خ���ر م�سيحي ًا وكانا
�صديقني .ويف �إحدى جل�سات لقائهما قال ا�ﻷ ديب امل�سيحي للأديب امل�سلم:
�إن كتاب دينكم وهو القر�آن كتاب فريد وال نظري له �أبد ًا ،ولكن مع ذلك �أنتم
امل�سلمون تغالون يف الثناء عليه كثري ًا.
قال الأديب امل�سلم :ال ُاوافقك على هذا الكالم ،بل نحن امل�سلمني ال نعرف
قدر القر�آن ،ف�إن القر�آن هو �أكرب و�أعظم مما نقوله نحن ومما �سمعته �أنت.
قال الأديب امل�سيحي� :أنا ممن له باع يف العلم واملعرفة و�أعرف ما �أقول من
دعوى انكم �أنتم تغالون يف القر�آن.
مق�صرون بحق القر�آن ومل نعلم حلد ا�ﻵ ن قدر
قال الأديب امل�سلم :ال ،نحن ّ
القر�آن وعظمته .ثم قال امل�سلم للأديب امل�سيحي :دعني �أطلب منك �شيئ ًا .قال
امل�سيحي :تف�ضل.
قال امل�سلم :جئني بعبارة عربية موجزة وف�صيحة جد ًا حول (جهنم بحيث
تبينّ �أنها كبرية جد ًا وال متتلئ مهما �ألقي فيها من النا�س وغريهم) .ف�أتى
امل�سيحي ـ بعد ت�أمله وتف ّكره ـ بعبارة ،فلم يقبل امل�سلم بها وقال له :جئني
ب�أح�سن منها .ف�أتى امل�سيحي بعبارة ثانية فلم يقبل بها امل�سلم �أي�ض ًا ،و�أتى
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امل�سيحي بثالثة ورابعة وخام�سة وهكذا حتى �أتى باثنني وع�شرين عبارة فلم
يقبل امل�سلم ب�شيء منها ،فقال امل�سيحي :ال �أعتقد �أنه توجد عبارة �أبلغ و�أجمل
من العبارة ا�ﻷ خرية التي ذكرتها لك.
فقال له امل�سلم� :إن كتابنا القر�آن الكرمي قد �أتى بعبارة حول ذلك وهي قوله
تعاىلَ « :ي ْو َم َن ُق ُول لجِ َ َه َّن َم هَ ِل ا ْم َتلأْ ِت َو َت ُق ُول هَ ْل ِمنْ َم ِز ٍيد» .
وتعجب من
عندما �سمع ا�ﻷ ديب امل�سيحي هذه الآية ال�شريفة انده�ش كثري ًا ّ
بالغة القر�آن وف�صاحته ،ول�شدّة ده�شته �سقط على الأر�ض ،وبعد �أن نه�ض
قال للم�سلم :كل ما تقولونه �أنتم امل�سلمون حول القر�آن فهو يف حم ّله و�صحيح.
وقال �سماحته :لقد م ّر العراق و�أهله الكرام بعقود من الظلم واملظامل,
خ�صو�ص ًا جيل ال�شباب ,ذكور ًا و�أناث ًا ,حيث كان معتّم عليه الإ�سالم .وهذا
ما ع�شتموه �أنتم ,وع�شناه نحن ,خ�صو�ص ًا يف بداية حكم حزب البعث .ف�أنا
�شخ�صي ًا �سجنت يف ع��دّة �سجون ,وذق��ت بع�ض الأ�شد والأق�سى مما ذاقه
الأبرياء بال�سجون.
�أما اليوم فهناك ن�سبة جيدة من احلرية يف العراق ,فيجب ا�ستثمارها يف
تثقيف �أهل العراق بالقر�آن وبالإ�سالم ,وخ�صو�ص ًا جيل ال�شباب.
و�أ�ضاف �سماحته :عن احلارث بن املغرية ،وهو من �أج ّالء وثقات �أ�صحاب
الإم��ام ال�صادق  ,gيقول :لقيني �أبو عبد اهلل (ال�صادق)  gيف طريق
املدينة فقال«:من ذا ،حارث؟» قلت :نعم ،قال«:لأحملنّ ذنوب �سفهائكم على
علمائكم» .ف�أتيته وا�ست�أذنت عليه فدخلت فقلت :لقيني من ذلك �أمر عظيم؟
فقال الإمام«:gنعم . »...
و�أو�ضح �سماحته� :إنّ موالنا الإمام ال�صادق  gيعلم �أح�سن من احلارث

بين يدي المرجع
معنى قوله تعاىل( :وال تزر وازرة وزر اخ��رى) فلماذا قال :لأحملنّ ذنوب
�سفهائكم على علمائكم؟
�إنّ الإمام  gقال ذلك ,رمبا لأن العلماء مبا �أوتوا من علم ,ومبا يحملون
يف نفو�سهم من تقوى ,ومبا يكونون يف مكان ومقام يجعل النا�س يعتقدون
بقولهم وبعملهم ,ويكونون ا�سوة ,ف�إ ّنهم ي�ستطيعون ,كل ح�سب فهمه وطاقاته,
�أن يخلقوا ويوجدوا الأجواء ال�صاحلة التي حتول دون ف�ساد و�ضالل ال�شباب.
و�أما �إذا مل ي�صنعوا ذلك ف�سيحا�سبون.
و�شدّد �سماحته بقوله� :إنّ �أهل العراق اليوم ,وكذلك العالمَ ك ّله ,بحاجة
أخ�ص �شبابه .فالقر�آن فيه ال�سيا�سة
�إىل فهم القر�آن ,قبل كل �شيء ,بال ّ
واالقت�صاد واالجتماع والعائلة والأخ�ل�اق والأح��ك��ام .وال��ق��ر�آن هو كتاب
ال�سعادة يف الدنيا والآخرة.

و�أ ّكد دام ظله� :إنّ العلماء و�أهل العلم هم الذين يجعلون ال�شباب �أن ين�شدّوا
اىل القر�آن الكرمي ويعملوا مب�ضامينه ,فح�سب ,ال غريهم.
نعم هذا الأمر فيه م�شاكل ومتاعب كثرية ,ينبغي حت ّملها ,ويجب امل�ضي
قدم ًا يف هذا املجال ,لأن هذا الأمر يعني تهيئة الأجواء للعمل ب�أحكام اهلل التي
هي �أهم �شيء و�أهم من كل �شيء.

---------------

( )1ا�صول الكايف :ج ,2كتاب ف�ضل القر�آن� ,ص ,598ح.2
(� )2سورة ق :الآية .30
(� )3أعالم الدين :فيما �أنزل اهلل على عي�سى بن مرمي� ,ص.236
(� )4سورة الأنعام :الآية .164

قوافل الزوار من املنطقة ال�شرقية زاروا �سماحة املرجع ال�شريازي
يف مو�سم عطلة ال�صيف يف كل عام ,يفد املئات من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات من �أتباع �أهل البيت bمن املنطقة ال�شرقية� ,ضمن الع�شرات من القوافل واحلمالت,
يفدون لزيارة املرقد الطاهر ملوالنا الإمام الر�ضا jمبدينة م�شهد املقدّ�سة ,وزيارة املرقد الطاهر لكرمية �أهل البيت ال�سيدة فاطمة املع�صومة hيف مدينة قم
املقدّ�سة .وخالل هذه الزيارات يقومون بزيارة بيت �سماحة املرجع ال�شريازي ,Kبقم املقدّ�سة ,ويلتقون ب�سماحته ,وي�ستمعون لإر�شادات �سماحته و�إر�شادات
ال�سادة الكرام من �آل ال�شريازي حفظهم اهلل .ويف مو�سم هذه ال�سنة 1433 ,للهجرة ,وفد العديد من هذه احلمالت ,كان منها:
حجة الإ�سالم وامل�سلمني
قافلة املهدي ,ونور الر�ضا ,والعقيلة  bوغريها ،وا�ستمعوا �إىل كلمات وتوجيهات حجة الإ�سالم وامل�سملني ال�سيد ح�سني ال�شريازيّ ،
وحجة الإ�سالم ال�سيد حممد علي ال�شريازي.
ال�سيد جعفر ال�شريازي ّ
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حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ ر�ضا �أحمد الأحمدي من احلوزة العلمية
الزينبية بدم�شق.

حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ طالب جوهري اخلطيب الكبري من كراجي
الباك�ستانية.

من �أ�شبال و�شباب وم�ؤمنني يف الكويت ،امل�شاركني يف الدورة الدينية التثقيفية ال�صيفية التي �أقامها الف�ضالء يف مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي.

اخلطيب والنا�شط الثقايف والديني حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد حممد
علي احللو من النجف الأ�شرف.

جمع من الف�ضالء وامل�ؤمنني من دولة الكويت .وا�ستمعوا �أي�ض ًا �إىل كلمة
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.
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جمع من امل�ؤمنني الن�شطاء يف جمال الأعمال الثقافية والدينية واملرجعية
من حمافظة دياىل يف العراق.

جمع من امل�ؤمنني وال�شباب من العراق اجلريح.

بين يدي المرجع

املرجع ال�شريازي ي�ؤ ّكد:
للمر�أة الدور البالغ وامل ؤ� ّثر يف الهداية والإ�صالح

يف �شهر رم�ضان املبارك قام جمع من امل�ؤمنات النا�شطات يف املجال الديني
والثقايف والإر�شادي كال�سنوات ال�سابقة بزيارة املرجع الديني �سماحة �آية اهلل
العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي ،يف بيته املك ّرم مبدينة قم
املقد�سة ،وا�ستمعن �إىل توجيهات �سماحته الق ّيمة:
�إن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر هي م�س�ؤولية الن�ساء والرجال ،ولعل
الن�ساء �أكرث توفيق ًا يف العمل بهذه امل�س�ؤولية ،وهذه امل�س�ؤولية ،بحاجة �إىل �أمر
واحد فقط� ،أال وهو العزم والت�صميم بجدّ.
و�أ�ضاف �سماحته خماطب ًا امل�ؤمنني وامل�ؤمنات كا ّفة :حذار من �أن متار�سوا
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بحدّة وغلظة وب�أخالق �س ّيئة ،حيث ينهى
الإ�سالم عن النهي عن املنكر مبنكر �آخ��ر ،فا ُ
خللق ال�سيئ هو املنكر وغري
ح�سن ،وله نتيجة معكو�سة .و�أما العمل الق ّيم والثمني فهو ال�ص ّد عن ال�سوء
بال�سلوك اخللقي الرفيع ،ودعوة الآخرين ب�إح�سان.
من �شواهد التاريخ يف تبيني دور الن�ساء يف هداية املجتمع ،قال �سماحته:
ك��ان زرارة و ح��م��ران و ُب��ك�ير ،وه��م �أب��ن��اء �أع�ي�ن ،م��ن املنحرفني ع��ن �أه��ل
البيت ومن البعيدين عنهم .وكانت لهم �أخت اتّبعت �أهل البيت و�صارت

من املعتقدين بهم .وهذه الأخت ،ويف ظل ظروف القمع ال�صعبة التي
�أطبقت �سيطرتها على النا�س بعد ا�ست�شهاد الإمام احل�سني ،ملدّة طويلة،
ا�ستطاعت بحوارات عديدة ومباحثات كثرية وطويلة �أن تهدي �إخوانها �إىل
املذهب احلقّ  ،وهو مذهب �أهل البيت ،واحد ًا تلو الآخر .فهذه املر�أة
مب�ساعيها وه ّمتها العالية �صارت �سبب ًا يف �أن يكون �أبناء و�أحفاد �إخوانها
الثالثة �أي�ض ًا من رواة �أحاديث موالنا الإمام الباقر وبعده من الأئمة.
والأحاديث التي نقلها �إخوانها تع ّد بالآالف.
و�شدّد �سماحته خماطب ًا احلا�ضرات� :أن ّ
نت �أ ّيتها ال�سيدات ،وغريكنّ � ،سواء
كن ّ
نت يف مقام الزوجة �أو الأم �أو الأخت �أو البنت ،ويف كل الظروف ،قادرات على
�أن تكوننّ م�شعل الهداية يف بيوتكنّ وبني �أرحامكنّ ويف املجتمع ،وكما ذكرت
�آنف ًا ،يلزم �أمرين ،وهما :العقيدة ال�صحيحة ،واخللق احل�سن .فللو�صول �إىل
هذا الهدف وهذه الغاية عليكنّ �أن تعزمن عليه ،وعليكنّ �أن تزيدنّ من ق ّوة
ور�سوخ وثبات عقائدكنّ ب�أهل البيت عرب املطالعة واملباحثة.
�أ�س�أل اهلل تبارك وتعاىل ،بربكة �شهر رم�ضان املبارك� ،أن مينّ عليكنّ
بالتوفيق �أكرث و�أكرث .و�صلى اهلل على حممد و�آله الطاهرين.

�سماحة املرجع ال�شريازي:
ال�شعب العراقي املظلوم يعاين من تكاتف عنا�صر ال�سوء بداخل العراق وخارجه
ف�ضيلة ال�سيد ع ّمار احلكيم رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف العراق،
بعد ترحيب �سماحة املرجع ال�شريازي له ،قدّم تقرير ًا عن �شتّى �أبعاد الو�ضع
الراهن يف العراق �سيا�سي ًا واجتماعي ًا وديني ًا ،وعن خمتلف �أن�شطته ،ثم
ذكر �سماحة املرجع ال�شريازي بع�ض توجيهاته الق ّيمة يف ح ّل الق�ضايا
العالقة وامل�شكالت امللمة بالعراق اجلريح ،وما يعانيه ال�شعب املظلوم من
حرمان نتيجة تكاتف بع�ض عنا�صر ال�سوء يف الداخل واخل��ارج ،كما دعا
�سماحة املرجع ال�شريازي ل�شهداء العراق باملغفرة والر�ضوان ،وللجرحى
واملر�ضى بال�شفاء العاجل والكامل ،وللمفجوعني بال�صرب اجلميل والأجر
اجلزيل ،ول�سائر �أفراد ال�شعب العراقي الكرمي باخلري والرخاء والرفاه.
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محاضرات

م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د:

خطـــــاب �ســـمـاحة
املــرجع ال�شــريازيK
�إىلطلبةالعلومالدينية:

وجه املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني
ّ
ً
ً
ال�شريازي ,Kخطابا مه ّما �إىل طلبة العلوم الدينية ,مع بداية العام
الدرا�سي اجلديد ( 1433ـ  1434للهجرة) يف احلوزة العلمية املباركة ,قال
�سماحته فيه:
للهَّ
َ
قال اهلل تبارك وتعاىلَ ( :و َم��نْ �أ ْح َ�سنُ َق�� ْو ًال ممِّ َّ ن د ََع��ا ِ�إلىَ ا ِ َو َعمِ َل
َ�صالحِ ًا َو َق َال �إِ َّن ِني ِمنَ المْ ُ ْ�سلِمِ نيَ) �سورة ف�صلت :الآية .33
�إنّ �أف�ضل �إن�سان ,و�أف�ضل م�سلم وم�سلمة ,و�أف�ضل م�ؤمنة وم�ؤمن هو الذي
يكون عمله �صاحل ًا ,ويدعو الآخرين �إىل العمل ال�صالح .فالإن�سان� ,سواء
كان رج ًال �أو امر�أة ,مبقدار ما يتع ّلم ويفهم ويدرك من علوم �آل حم ّمدb
ميكنه �أن ينقل ما تع ّلمه �إىل الآخرين ,ويكون �سبب ًا لهداية الآخرين ,ف� ً
ضال
عما ينتفع به �شخ�صي ًا من عمله .فالعمل مع العلم �أف�ضل بكثري من العمل
مع اجلهل .فمث ًال :مقام �صالة العامل ب�أحكام ال�صالة و�آدابها �أف�ضل و�أعلى
بكثري من مقام �صالة اجلاهل ب�أحكام ال�صالة .فاجلاهل ب�أحكام ال�صالة
ي�ص ّلي و�صالته تكون �صحيحة ويكون م�سقط ًا للتكليف وال ُي��ق��ال له يوم
القيامة ب�أنك مل ت�ص ّلي ,لكن درجاته ومقامه لي�ست مبقام امل�ص ّلي العامل
ب�أحكام ال�صالة .فدرجات ال�صالة يف الآخرة ومقام امل�ص ّلي تكون وفق ما
له من العلم والتقوى .و�أما فاقد العلم� ,أو له علم قليل� ,إما اليو ّفق �إىل العمل
ال�صالح� ,أو تكون مو ّفقيته قليلة.
كيف ميكن للإن�سان �أن يعمل �صاحل ًا بدون التع ّلم من علوم �أهل البيت b؟
وكيف ميكنه هداية الآخرين �إىل اهلل تعاىل بدون �أن ينهل من علوم �أهل
بيت النبي b؟ وهذا ما �أ ّكدته الآية الكرمية التي بد�أنا بها احلديث ,وتعني
�أن من يتع ّلم العلم والدين من �أهل البيت  ,bف�سيكون عمله �صاحل ًا ويو ّفق
يف هداية الآخرين �إىل اهلل ع ّز وج ّل.
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�إنّ املتع ّلم من علوم �أهل البيت  bهو الذي يو ّفق ويكون �سبب ًا يف هداية
الأل��وف من النا�س و�إخراجهم من الظلمات �إىل النور .وتع ّلم علوم �أهل
البيت  bبحاجة �إىل مقدّمات ,وهي تع ّلم العلوم اخلم�سة التالية :النحو,
وال�صرف ,واملنطق ,واملعاين والبيان ,واللغة .فكلما �أتقن الإن�سان هذه
أخ�ص طالب وطالبة العلم� ,سيفهم ويدرك علوم �أهل البيت � bأكرث.
العلوم ,بال ّ
فعلى الطلبة الأعزّاء ,ذكور ًا واناث ًا� ,أن ي�سعوا �إىل �إتقان هذه العلوم اخلم�سة
باملواظبة على الدرا�سة واملباحثة واملطالعة ونحو ذلك ,حتى يتم ّكنوا من
تع ّلم علوم �أهل البيت  ,bويتم ّكنوا بالنتيجة من هداية النا�س �إىل الإ�سالم
احلقيقي وال�صحيح وهو �إ�سالم �أه��ل البيت  ,bويكونوا م�صداق الآية
الكرمية التي �صدّرنا بها حديثنا.
�إنّ امل�سلم احلقيقي الذي �أ�شارت �إليه الآي��ة الكرمية(:وقال �إنني من
امل�سلمني) هو الذي تكون �أعماله �صاحلة ,وعباداته �صحيحة ,ويكون �صحيح
وبالنبي الأكرم وبالأئمة الطاهرين b
العقيدة باهلل تعاىل وبر�سله وب�أنبيائه
ّ
�أجمعني ,ويكون داعي ًا �إىل اهلل �سبحانه .فامل�سلم ال��ذي يعتقد اعتقاد ًا
�صحيح ًا باهلل ع ّز وج ّل وبالآخرة ,تكون �أعماله �صادرة وفق هذا االعتقاد
ال�صحيح.
يجدر بالطلبة �أن يبذلوا ال�سعي الكثري والدائم يف �سبيل نيل توفيق تع ّلم
علوم �أهل البيت � ,bإ�ضافة �إىل الإخال�ص يف الن ّية ,والتح ّلي بالأخالق
احل�سنة .وا�سعوا �إىل اال�ستفادة من الفر�ص ك ّلها ,وم��ن كل حلظة من
حياتكم وعمركم يف هذا املجال.
كما عليكم ,بعد التع ّلم� ,أن متار�سوا الهداية يف كل مكان ,يف احل�ضر ويف
ال�سفر ,ويف بلدكم وخارجه ,وحتى يف ال�سيارة والطائرة ,لتكونوا م�صداق
قوله تبارك وتعاىلَ ( :و َمنْ �أَ ْح َ�سنُ َق ْو ًال ممِّ َّ ن د ََعا ِ�إلىَ اللهَّ ِ ) �إن �شاء اهلل.

نفحات خبرية

�أب���دى �سماحة امل��رج��ع ال�شريازي ت� ّأ�سفه وت���أ ّث��ره ال�شديد
ملا �أ�سفر عنه الزلزال ال��ذي �ضرب حمافظة �آذربايجان ال�شرقية
الإيرانية ،راح �ضحيته الكثري من الأطفال والن�ساء والرجال ،وخ ّلف
الأكرث من اجلرحى واملعلولني.
كما قدّم �سماحته تعازيه ،و�أعرب عن موا�ساته لعوائل املنكوبني،
ودعا اهلل تبارك وتعاىل �أن مينّ بال�شفاء العاجل على اجلرحى يف
هذه احلادثة الأليمة ،و�أن مينّ بال�صرب اجلزيل والأجر العظيم على
عوائلهم وعوائل وذوي املرحومني منهم.
توجه وفد من مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي
بهذه املنا�سبة ّ
يف مدينة قم املقدّ�سة� ،إىل املنطقة املنكوبة ،لتفقد �أهاليها ،ولتقدمي
بع�ض الإعانات املالية لهم ،وما يحتاجونه من الألب�سة واملواد الغذائية
وغريها.

والتقى بع�ض وك�لاء ومم ّثلي �سماحة امل��رج��ع ال�شريازي
بال�شخ�صيات الدينية واحلوزوية واالجتماعية يف مدينة �أهر ،و�أ ّكدوا
�ضرورة الإ���س��راع يف م�ساعدة و�إع��ان��ة املنكوبني وتقدمي اخلدمات
الالزمة وال�ضرورية لهم.
جاء يف تقرير �أحد ممثلي �سماحته يف هذه ال�سفرة� :إنّ هذا الوفد
و�صل مدينة �أهر لهدف االطالع وتف ّقد الأو�ضاع يف املنطقة املنكوبة
بالزلزال ،واللقاء بكبار ال�شخ�صيات فيها .وبعد �أن تف ّقدنا ّ
واطلعنا
على الأو���ض��اع يف املدينة وبع�ض القرى املهدّمة ،مت لقاء العوائل
و�صحة
املنكوبة وعيادة بع�ض اجلرحى ،و ّمت االط�لاع على �سالمة ّ
الأو�ضاع ال�صح ّية والعالجية هناك عن قرب �أي�ض ًا.
وال�صح ّية،
هذا ،وقد �أخذ الوفد معه كميات من امل��واد الغذائية
ّ
والألب�سة ،ومبالغ نقدية ،مت توزيعها على املنكوبني.
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ذكرى مولد

الإمام �أمري امل�ؤمنني
لعلي عند اهلل من املنزلة اجلليلة والعطايا اجلزيلة ما مل يعط �أحد من املالئكة
عن جابر بن عبد اهلل :قال يل ر�سول اهللّ �:إن ّ
علي.
املق ّربني وال الأنبياء املر�سلني ،وح ّبه واجب على كل م�سلم،ف�إنه ق�سيم اجل ّنة والنار ،وال يجوز �أحد على ال�صراط �إ ّال برباءة من �أعداء ّ
ح�سينية الر�سول الأعظم بلندن
مبنا�سبة ذكرى مولد الإم��ام حم ّمد بن علي اجلواد ،وذكرى مولد
علي بن �أبي طالب،
�إمام املتّقني وموىل ّ
املوحدين الإمام �أمري امل�ؤمنني ّ
�أقامت ح�سينية الر�سول الأعظم يف العا�صمة الربيطانية لندن ،احتفا ًال
جماهريي ًا ،ح�ضره جمع غفري من �أبناء اجلالية العراقية وغريها.
ت�ضمن احلفل ،قراءة �آيات مباركة من القر�آن الكرمي ثم كلمة خمت�صرة
لعريف احلفل احلاج �أبو حم ّمد ّ
العطار.
�أعقبها كلمة للخطيب ال�سيد غياث �آل طعمة ،وبعده ق�صيدة لل�شاعر حممد
النجفي ،وق�صيدة لل�شاعر احلاج �سعد مطلوب� ،أما م�سك اخلتام فكان مدائح
وتوا�شيح للحاج مال حيدر كرخي.
ح�سينية الإمام املهدي ب�سوي�سرا
�أقامت ح�سينية الإم��ام املهدي ،خلدمة �أهل البيت ،يف مدينة
زيوريخ ب�سوي�سرا ،حفلها البهيج ،ح�ضره جموع من املوالني لأهل البيت
ومن اجلالية العراقية.
�شارك يف هذا احلفل حجة الإ�سالم ال�شيخ عبد احل�سن الأ�سدي القادم
من الدمنارك ،حيث �ألقى كلمة باملنا�سبة العطرة ،بعدها �شارك عدد من
املن�شدين بقراءة الأ�شعار واملدائح يف مناقب وف�ضائل و�صي ر�سول اهلل،
موالنا الإمام �أمري امل�ؤمنني.
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حفل ح�سينية النبي الأكرم با�سرتاليا
النبي الأكرم مبدينة �سدين اال�سرتالية ،حف ًال بهيج ًا
�أقامت ح�سينية ّ
بهذه املنا�سبة العظيمة� ،شهد هذا احلفل ح�ضور جمع من امل�ؤمنني واملح ّبني
واملوالني لأهل البيت الأطهار .و�شارك جمع من ال�شعراء و الرواديد
ب�إحياء احلفل.
م�ؤ�س�سة الأمام ال�صادق يف الدمنارك
�أقامت م�ؤ�س�سة الأم��ام ال�صادق يف الدمنارك حفال بهيجا بهذه
املنا�سبة العطرة وبح�ضور نخبة من العلماء والف�ضالء وعدد كبري من امل�ؤمنني
وامل�ؤمنات ومب�شاركة اخلطباء والرواديد وال�شعراء احل�سينيني.
ح�سينية الر�سول الأعظم� آداليد
�أحيت ح�سينية الر�سول الأعظم يف جنوب �أ�سرتاليا �آداليد حفال بهيجا
بهذه املنا�سبة املباركة وبح�ضور خمتلف اجلاليات امل�سلمة ومب�شاركة الرواديد
احل�سينيني.
جمال�س �أخرى منها:
ــ مكتب املرجع ال�شريازي  Kيف كربالء املقد�سة.
ــ م�ؤ�س�سة �أم �أبيها hيف كربالء املقد�سة.
ــ ح�سينية بيت احل�سني  يف مدينة ملبورن الأ�سرتالية.

نفحات خبرية

مكتب املرجع ال�شريازي /Kكربالء املقد�سة

م�ؤ�س�سة �أم �أبيها / hكربالء املقد�سة

ح�سينية الإمام ال�صادق / jالدمنارك

ح�سينية بيت احل�سني / jملبورن

ح�سينية الر�سول الأعظم / sلندن

ح�سينية النبي الأكرم� / sسدين

ح�سينية الر�سول الأعظم� / sآداليد

ح�سينية الإمام املهدي� / سوي�سرا
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نفحات خبرية

الن�شاطات اخلريية
عم ًال بتوجيهات �سماحة �آية اهلل العظمى ال�شريازي ،ب�ضرورة م ّد يد
العون للمحرومني ،و�ضمن الن�شاطات اخلريية يف الأ�شهر املا�ضية خ�صو�ص ًا
�شهر رم�ضان امل��ب��ارك وعيد الفطر ال�سعيد ،قامت امل�ؤ�س�سات اخلريية
واخلدمية بتوزيع ال�سلة الرم�ضانية و�إقامة م�آدب الإفطار يف عدة حمافظات
بالعراق و�إيران� ،إ�ضافة �إىل توزيع هدايا العيد على العوائل املتعففة والفقراء
والأيتام:
ّ 1.1
منظمة �س ّيد ال�شهداء للتنمية االجتماعية -الب�صرة.
2.2م�ؤ�س�سة �س ّيد ال�شهداء - كربالء املقد�سة.
3.3م�ؤ�س�سة ُا ّم �أبيها - كربالء املقد�سة.

4.4ح�سينية النبي الأكرم يف �سيدين وزع��ت ال�سلة الرم�ضانية على
العوائل العراقية يف ايران.
ّ 5.5
منظمة �س ّيد ال�شهداء - ذي قار.
6.6م�ؤ�س�سة فاطمة الزهراء اخلريية  -كربالء املقد�سة.
7.7هيئة خدمة �أهل البيت - كربالء املقد�سة.
8.8م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم الثقافية الإن�سانية -كربالء املقد�سة.
9.9م�ؤ�س�سة الإمام احل�سني اخلريية  -كربالء املقد�سة.

م�ؤ�س�سة �س ّيد ال�شهداء - كربالء املقد�سة

ح�سينية النبي الأكرم يف �سيدين

م�ؤ�س�سة ُا ّم �أبيها - كربالء املقد�سة

منظّ مة�س ّيدال�شهداءللتنميةاالجتماعية-الب�صرة

منظّ مة�س ّيدال�شهداءللتنميةاالجتماعية-الب�صرة

منظّ مة�س ّيدال�شهداءللتنميةاالجتماعية-الب�صرة

م�ؤ�س�سة �س ّيد ال�شهداء - كربالء املقد�سة

م�ؤ�س�سة الإمام احل�سني اخلريية  -كربالء املقد�سة

منظّ مة�س ّيدال�شهداءللتنميةاالجتماعية-الب�صرة

م�ؤ�س�سة ُا ّم �أبيها - كربالء املقد�سة

م�ؤ�س�سة �س ّيد ال�شهداء - كربالء املقد�سة

منظّ مة�س ّيدال�شهداءللتنميةاالجتماعية-الب�صرة
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انطالق ًا من توجيهات �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي ،وت�أكيد
�سماحته بال�سعي اجلاد واحلثيث نحو بناء وت�أ�سي�س
امل�ساجد واحل�سينيات واملراكز الدينية والثقافية
لأج��ل ن�شر علوم �أه��ل البيت خدم ًة لل�صالح
العام:
ق��ام��ت ّ
منظمة �سيد ال�شهداء للتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة/ال��ب�����ص��رة ،ب��و���ض��ع ح��ج��ر الأ���س��ا���س
ملج ّمع �س ّيد ال�شهداء ال�سكني لعوائل الأيتام
واملتع ّففني يف حمافظة ذي قار ،هذا املج ّمع يحتوي
على ع�شرين دار �سكنية� ،إ�ضافة �إىل م�سجد وح�سينية

و�سوق �صغري ،كما قامت املنظّمة ببناء وت�شييد
م�سجد وح�سينية ومركز �س ّيد ال�شهداء بق�ضاء
�سوق ال�شيوخ.
م��ن جانب �آخ��ر قامت م�ؤ�س�سة ام �أبيها
الثقافية اخل�يري��ة/ك��رب�لاء بو�ضع حجر الأ�سا�س
لبناء ح�سينية الإم���ام احل�سن املجتبى على
مربع وبخم�سة �أدوار :الدور الأول
م�ساحة  300م ٍرت ٍ
والثاين ح�سينية للرجال والن�ساء ،و�أما الدور الثالث
ف�سيكون املكتبة العقائدية ،والدور الرابع واخلام�س
�سيخ�ص�ص ال�ست�ضافة الز ّوار.
ّ

ح�سينية الإمام احل�سن املجتبى /كربالء املقد�سة

جم ّمع �س ّيد ال�شهداء ال�سكني  /ذي قار

م�سجد وح�سينية ومركز �س ّيد ال�شهداء� /سوق ال�شيوخ
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إصدارات

عر�ض م�ؤ ّلفات المرجع ال�شيرازي في المعر�ض الدولي للقر�آن الكريم

�شاركت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية ،وهي امل�ؤ�س�سة الر�سمية التي تعنى بن�شر �أفكار و�آراء وتوجيهات �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
احل�سيني ال�شريازي ،يف املعر�ض الدويل للقر�آن الكرمي يف العا�صمة الإيرانية طهران.
مت ّثلت بعر�ضها م�ؤ ّلفات و�آثار �سماحة املرجع ال�شريازي باللغات العربية والإجنليزية والفار�سية والأوردية والرتكية وغريها.
الحج والعمرة
جامع �أحكام ّ
احلج والعمرة مطابق لفتاوى �سماحة
�أ�صدرت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية ،كتاب ًا جديد ًا ،حمل العنوان :جامع �أحكام ّ
�آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي.
وتلبية ل��ن��داءات مر�شدي احل ّ��ج والعمرة وزائ��ري بيت اهلل احل��رام قامت جلنة اال�ستفتاء يف مكتب �سماحة املرجع
احلج والعمرة ،طبق ًا لآخر فتاواه.
ال�شريازي ،ب�إعداد وترتيب م�سائل هذا الكتاب اجلامع لأحكام ّ
يقع الكتاب يف (� )232صفحة من القطع الوزيري ،ويحتوي على ( )1496م�س�ألة.
�أحكام الأ�سرة
�صدر عن دار الأولياء يف بريوت كتاب� :أحكام الأ�سرة ..طبق ًا لفتاوى �سماحة املرجع ال�شريازي ،الكتاب من �إعداد حجة
الإ�سالم ال�سيد حممد ال�صاخن.
يقع الكتاب يف � 188صفحة ،وي�شمل  488م�س�ألة.

دور اال�ستعمار في تفكيك الأمة
قامت م�ؤ�س�سة �أم �أبيها و�ضمن ن�شاطاتها الثقافية ،بطباعة كتاب (دور اال�ستعمار يف تفكيك الأمة) للمرجع الديني
الراحل �آية اهلل العظمى ال�سيد حممد احل�سيني ال�شريازي.
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نفحات خبرية

تأسيس الفضائيات
ب��ف�����ض��ل اهلل ���س��ب��ح��ا ن��ه و ت��ع��اىل،
ور ع��ا ي��ة م��وال ن��ا ا مل��ف�� ّد ى ب��ق�� ّي��ة اهلل
املهدي املوعود
ا لأعظم ا لإمام
ّ
و �أروا ح��ن��ا ل�تراب مقدمه الفداء،
و �إر ������ش�����ادات ���س��م��ا ح��ة ا مل���ر ج���ع
ال�شريازي ،وت�أكيد �سماحته
���ض��رورة ت�أ�سي�س ق��ن��وات ف�ضائية
���ش��ي��ع��ي��ة ،و ن�����ش��ر و ت��ع��م��ي��م ث��ق��ا ف��ة
�أ ه��ل البيت ا لأطهار عاملي ًا
�شرعت قناة ا لإمام احل�سني 
الف�ضائية باللغة العربية ،بالبث
التجريبي ،على القمر نايل�سات،
لن�شر م��ع��ارف ا ل��ت�����ش�� ّي��ع ،و �إ ح��ي��اء
و ت��ع��ظ��ي��م ا ل�����ش��ع��ا ئ��ر ا حل�����س��ي��ن��ي��ة
ا مل��ق�� ّد ���س��ة ،ب���د �أ ب��ث ه���ذه ا ل��ق��ن��اة
حتت �شعار� :إ�شراقة ح�سينية تنري
ا لآفاق ،على القمر نايل�سات.
م��ن ج��ا ن��ب �آ خ���ر ���ش��ر ع��ت ق��ن��اة
( �أ ب������ا ا ل��ف�����ض��ل العبا�س)
ا ل��ف�����ض��ا ئ��ي��ة ب��ا ل��ب��ث ا ل��ت��ج��ر ي��ب��ي،
باللغتني :الفار�سية وا لآذرية.
على �صعيدٍ مت�صل وتزامن ًا مع
ا ل��ذ ك��رى ا مل��ب��ار ك��ة ل���والدة ال�سبط
ا لأك�ب�ر مل��وال ن��ا ا ل��ن��ب ّ��ي الكرمي
ا لإ م�����ام ا حل�����س��ن املجتبى،
ب����د�أت ق��ن��اة (ا ل��ب��ق��ي��ع ا ل��ع��ا مل��ي��ة)
الف�ضائية بالبث التجريبي على
القمر هوتبريد باللغة الفار�سية،

�أم ًال �أن يكون خطوة نحو التح ّر ك
والعمل على �إعادة �إعمار املراقد
ا ل��ط��ا ه��رة يف ج�� ّن��ة ا ل��ب��ق��ي��ع ،ولكي
ي��ك��ون م��ن ا لأ ع���م���ال ا ل��ت��ي ت��د خ��ل
ا ل���������س����رور وا ل����ر �����ض����ا ع���ل���ى ق��ل��ب
م��وال ن��ا ا لإ م�����ام ���ص��ا ح��ب ا ل��ع�����ص��ر
وال ّز مان.
يف خطوة جديدة ورائدة وتزامن ًا
مع ذكرى مولد ال�صديقة الكربى
ال�سيدة فاطمة الزهراء مت
افتتاح قناة ا لإمام ال�صادق 
الف�ضائية املتخ�ص�صة بدرا�سة
ا ل��ع��ل��وم ا حل��وزو ي��ة ون�شر ا مل��ع��ارف
ا لإ���س�لا م��ي��ة م���ن خ�ل�ال ت�سجيل
ا ل���درو ����س ا ل��ف��ق��ه��ي��ة وا لأ���ص��و ل��ي��ة
وا ل��ع��ق��ا ئ��د ي��ة و ا لأ خ�ل�ا ق���ي���ة ا ل��ت��ي
ت���در ����س يف ا مل����دار �����س ا ل��د ي��ن��ي��ة،
ت��ب��ث م��ن خ�ل�ال ف�����ض��ا ئ��ي��ة ا لإ م���ام
احل�سني ا ل��ن��ا ط��ق��ة ب��ا ل��ل��غ��ة
الفار�سية على القمر هوتبريد

Satellite: nilesat
Freq: 11526

Satellite: Hot Bird
Freq: 11317

Satellite: Hot Bird
Freq: 11317
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نفحات خبرية

افتتاح مركز �آية اهلل ال�سيد حممد ر�ضا ال�شريازي بكربالء
بح�ضور وف��د مكتب �سماحة امل��رج��ع ال�شريازي Kوال��ع��دي��د من
ال�شخ�صيات وامل�ؤ�س�سات الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية �أقيم
حفل افتتاح مركز الفقيه الفقيد �آي��ة اهلل ال�سيد حممد ر�ضا احل�سيني
ال�شريازي uبكربالء املقد�سة يف غ ّرة �شهر �شعبان املعظم  1433للهجرة.
ا�ستهل احلفل بتالوة قر�آنية معطرة ب�صوت املقرئ احل��اج م�صطفى
ال�صراف� ،أعقبها كلمة االفتتاح �ألقاها حجة الإ�سالم ال�شيخ كمال معا�ش
وحتدّث فيها حول �سبب �إن�شاء املركز و�سبب ت�سميته قائال :تعي�ش الأمة بل
العامل قاطبة �أزمة حقيقية يف الإن�سانية والفكر وبناء الإن�سان ،وكان �سماحة
ال�سيد الفقيه حممد ر�ضا احل�سيني ال�شريازي� uصاحب م�شروع عظيم
هو بناء الإن�سان ،ومن هنا جاءت ت�سمية املركز با�سم الفقيد ال�شريازي.u
و�أ�شار بجهود جلنة �سيد ال�شهداء jودورها امل�شكور يف بناء املركز.

ثم كانت كلمة مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي بكربالء املقد�سة �ألقاها
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ نا�صر الأ�سدي ,وقال خماطب ًا م�س�ؤويل
املركز :ق�ضيتم ثالث �سنوات من اجلهاد واملعاناة بغية البناء املادي للمركز
وابتد�أ منذ اليوم العمل الأكرب وهو حتقيق �أهداف املركز وهو بناء الإن�سان
و�إي�صال فكر املرجعية ال�شيعية �إىل العامل اجمع ,وعلى املركز العمل لإيجاد
نه�ضة ثقافية كبرية عرب عقد امل�ؤمترات والدرا�سات واملحا�ضرات وال بد �أن
ي�سبق كل ذلك تخطيط جيد ودقيق.
و�أ���ض��اف :يوجد يف بع�ض البالد ــ كما يف بع�ض الإح�����ص��اءات ــ �أكرث
من ثالثمائة و�ست وثالثني �ألف م�ؤ�س�سة يف اخت�صا�صات خمتلفة بع�ض
امل�ؤ�س�سات ينتمي �إليها �أكرث من ت�سعة ماليني �إن�سان وهذا ما يو�ضح لنا
املجتمعات املدنية كيف تنمو وت�ساهم يف تطوير بالدها.

م�شاركة م�ؤ�س�سة الر�سول االعظم sيف معر�ض كتاب ربيع ال�شهادة الثامن
�شاركت م�ؤ�س�سة الر�سول االعظم sالثقافية االن�سانية بكربالء
املقد�سة ،يف املعر�ض ال���دويل الثامن للكتاب التي �أق��ام��ت��ه الرو�ضتني
املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية من � 1إىل 10من �شهر �شعبان  ،مب�شاركة
وا�سعة من قبل دور الن�شر من داخل العراق وخارجه.
حيث ق��دم جناح امل�ؤ�س�سة العديد م��ن املطبوعات العلمية والدينية
والثقافية ا�ضافة اىل املطبوعات اخلا�صة باملر�أة والأطفال ،وعر�ض الكتب
اخلا�صة التي تعنى بن�شر افكار اهل البيت  bل�سماحة املرجع ال�شريازي,K
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و مو�سوعة الفقه للمرجع ال�شريازي الراحل .u
من جانبه ذكر �سماحة ال�شيخ �صالح العويدي م�س�ؤول جناح م�ؤ�س�سة
الر�سول االعظم :sان االقبال على جناح املعر�ض من قبل الزائرين
والوافدين كان جيدا وكان �شراء الكتب ب�صورة كثرية وجيدة ال�سيما كتب
�آل ال�شريازي حفظهم اهلل كونهم من ال�س ّباقني اىل ن�شر االفكار احل�سينية
وعقيدة اهل البيت .b

نفحات خبرية

وفد رابطة علماء الدين يلتقي بعض الشخصيات بلندن
قام وفد من رابطة علماء الدين يف بريطانيا بزيارة لآية اهلل ال�سيد فا�ضل
امليالين مبكتبه يف العا�صمة الربيطانية لندن.
�ضم الوفد ك ًال من الأمني العام للرابطة ال�شيخ عبد الرحمن احلائري,
والإخوة الأع�ضاء ال�سيد �صالح اجليزاين وال�سيد م�صطفى املو�سوي وال�شيخ
فا�ضل اخلطيب وال�سيد ها�شم �آل ماجد.
يف هذه الزيارة حتدّث الوفد عن �أهم الن�شاطات التي تقوم بها الرابطة,
والتحدّيات التي تواجه اجلالية امل�سلمة يف الغرب .وحتدّث ال�سيد امليالين عن
جتربته مع اجلالية امل�سلمة يف الغرب وامل�شاكل التي تتع ّر�ض لها ا ُال�سر امل�سلمة
و�أبنائها من خالل ت�أثري ثقافة الغرب عليها.
كما قام وفد الرابطة بزيارة مم ّثل املجل�س الأعلى الإ�سالمي العراقي ال�سيد

�إح�سان احلكيم مبكتبه يف لندن ,وتناول الوفد احلديث عن الأزمة ال�سيا�سية
التي يتع ّر�ض لها العراق ج ّراء التجاذبات ال�سيا�سية بني الكتل ,وال�سبل الكفيلة
للخروج من الأزمة الراهنة.
وقام الوفد بزيارة ممثل التيار ال�صدري الدكتور ال�سيد ح�سن ال�صدر,
�أي�ض ًا .ويف هذا اللقاء تط ّرق الوفد �إىل احلديث عن الو�ضع ال�شيعي يف العامل
وما يتع ّر�ض له �أتباع �أهل البيت bمن ا�ضطهاد وقتل وت�شريد على �أيدي
الع�صابات الإرهابية والتكفريية يف �سوريا والبحرين واملنطقة ال�شرقية وعن
الأزمة الراهنة التي مي ّر بها العراق ,و�أهمية توحيد اخلطاب ال�شيعي.

في ليالي شهر رمضان بالحسينية الكربالئية بأصفهان
جلســات قـرآنيـة وتثـقيفـة أقـامهـا دار المهـدي والقـرآن الحكيـم
�أح��ي��ا دار املهدي fوال��ق��ر�آن احلكيم للح�سينية الكربالئية مبدينة
�أ�صفهان ,ليايل �شهر رم�ضان املبارك  1433للهجرة ,ب�أقامة جمال�س القر�آن
الكرمي للعوائل ,رجا ًال ون�ساء ,يف خمتلف الفئات العمرية ,وجل�سات تف�سري
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ
زي��ارة اجلامعة الكبرية ال�شريفة من قبل ّ
م�صطفى بهرمن ,وطرح الأ�سئلة العقائدية على احلا�ضرين وامل�شاركني,

و�إعطاء جوائز تقديرية على �أ�صحاب الإجابات ال�صحيحة .و�إقامة م�سابقات
يف ت�لاوة وجتويد ومفاهيم القر�آن الكرمي للرجال ,وم�سابقة حفظ �سورة
التحرمي ,ودعاء �صنمي قري�ش للن�ساء .ويف الليلة الأخرية من ال�شهر املبارك
مت توزيع جوائز تقديرية على الأ�ساتذة ,وامل�شاركني يف اجلل�سات ,والفائزين
يف امل�سابقات ,والكادر اخلدمي ,والأع�ضاء الف ّعالني يف هذه اجلل�سات.
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بيانات

مكتب المرجع الشيرازي
يدين سلسلة التفجيرات في المدن العراقية
�أدان م��ك��ت��ب ���س��م��اح��ة امل��رج��ع
ال��دي��ن��ي �آي���ة اهلل العظمى ال�سيد
�صادق احل�سيني ال�شريازي
يف ك����رب��ل�اء امل���ق���د����س���ة �سل�سلة
التفجريات الإجرامية الأخرية التي
ا�ستهدفت الع�شرات من الأبرياء يف
عدد من املدن العراقية ،موجبا على
اجلهات الأمنية �أداء وظيفتها ب�شكل
دقيق وغلق منافذ الإرهاب.

انتهاكات السلطة
تتعارض مع دعوة الملك للحوار
ت�ستنكر منظمة �شيعة رايت�س ووت�ش قيام ال�سلطات ال�سعودية باعتقال عدد
من امل�صلني يف احلرم النبوي ال�شريف دون ذنب �أو جريرة تذكر كما ت�ؤكد
م�صادرها.
وتعترب املنظمة هذا الإجراء التع�سفي يناق�ض دعوة امللك ال�سعودي الأخرية
حول احلوار واالنفتاح التي طالب ب�إقرارها يف تو�صيات اجتماع منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي التي عقدت م�ؤخرا.
حيث نقلت بع�ض امل�صادر احلقوقية يف ال�سعودية عن تعر�ض عدد من
الزوار بينهم ن�ساء لل�ضرب و الإهانة يف احلرم النبوي ال�شريف ،ومت اقتياد

�إحداهن يف احلرم بعد تعر�ضها ل�ضرب مربح من قبل ال�شرطة ،قبل �أن يتم
اعتقالها مع ن�سوة �آخرين بذريعة رفع ال�صوت بال�صالة على النبي يف
باحة امل�سجد النبوي.
لذا ت�ؤكد منظمة �شيعة رايت�س ووت�ش على �ضرورة قيام ال�سلطات ال�سعودية
ب�إطالق �سراح املعتقلني فورا وعدم تكرار مثل هذه االنتهاكات يف حال حر�صها
على جن��اح مبادرة امللك ال�سعودي ح��ول احل��وار ب�شكل ج��دي وفاعل على
ال�صعيد املحلي والدويل.

ّ
مخطط
تحذير من
استهداف أتباع أهل البيت في تونس
ح ّذرت ّ
منظمة �شيعة رايت�س ووت�ش جميع اجلهات الر�سمية والأو�ساط
واملنظمات املعنية بحقوق الإن�سان يف تون�س من ّ
ّ
خمطط م�شبوه
ال�شعبية
تقف وراءه �أجندات �سيا�سية لزرع الفتنة املذهبية يف تلك الدولة.
�إذ ّاطلعت م�صادر قريبة من ّ
املنظمة على ن�شاطات مك ّثفة جلهات
تكفريية يف تون�س تهدف �إىل عمليات حتري�ض وقتل املواطنني التون�سيني
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العزّل من �أتباع �أهل البيت ،حتت عناوين مف�ضوحة وفتاوى ما �أنزل
بها من �سلطان.
وحت ّمل ّ
منظمة �شيعة رايت�س ووت�ش ال�سلطات التون�سية م�س�ؤولية �أي
عمليات ا�ستهداف لل�شيعة يف تون�س بحكم امل�س�ؤولية القانونية والأخالقية
التي تقع على عاتقها.

بيانات

الشيعة بالبحرين
عرضة للمعاملة غير اإلنسانية
�أ�صدرت منظمة �شيعة رايت�س وات�ش ،التي تعنى بالدفاع عن حقوق ال�شيعة
يف العامل ،تقريرها الأول يف جنيف حول االنتهاكات الإن�سانية واحلقوقية يف
البحرين ،الدولة اخلام�سة ذات الأغلبية ال�شيعية ،جاء يف التقرير:
ال�سلطة يف البحرين متار�س التمييز العن�صري الوا�ضح �ضد ال�شيعة يف
البحرين �سواء يف الف�صل من العمل �أو التجني�س �أو حتى يف ازدياد �سوء معاملة
املعتقلني .وي�سرد التقرير حاالت اعتداء مبا�شر على احلجر والب�شر النتمائهم
للمذهب ال�شيعي ،كهدم امل�ساجد التي ي�ؤكد التقرير �أنها ا�ستحدثت مبر�أى
وم�سمع الدولة ،على عك�س املزاعم التي تطلقها ال�سلطة لتربير عمليات الهدم
النبي حم ّمد.
التي طالت حتى م�ساجد ودور عبادة عريقة تعود �إىل ع�صر ّ
ويذكر التقرير �أي�ض ًا حاالت مو ّثقة ملعتقلني -خا�صة الن�ساء والأطفال -تع ّر�ضوا
للإهانات والتعذيب وال�شتم النت�سابهم �إىل املذهب اجلعفري ال�شيعي .وحاالت
�أخرى تع ّر�ضت فيها الن�ساء لأوامر مثل نزع احلجاب.
هذا بالإ�ضافة �إىل تع ّر�ض املعتقلني �إىل الإ�ساءة اجلن�سية والنف�سية يف
�سجون مينع ذوي املعتقلني ،املحامني �أو املراقبني من دخولها .كل ذلك يف
حماولة من رجال ال�شرطة والأمن يف ال�ضغط على املعتقلني لالعرتاف بتهم
مل ّفقة.
وي�شري التقرير �إىل �أن ال�سلطات تعمد �إىل ا�ستخدام القوة املفرطة جتاه

متظاهرين �سلميني و�إنها حلد الآن مل ت�س ّلم �أيّ متو ّرط بجرمية انتهاك حقوق
الإن�سان مثل القتل وحرمان حق احلياة ،داعية ال�سلطة �إىل الك�شف عن �أ�سماء
املتو ّرطني وت�سليمهم للجهات الدولية املعنية ملقا�ضاتهم.
وتطالب منظمة �شيعة رايت�س وات�ش املجتمع ال��دويل والأهلي واحلقوقي
للوقوف �إىل جانبها للدفاع عن حقوق ال�شيعة يف البحرين والعمل بجد لل�سماح
ملراقبني دوليني غري عرب وغري منتمني �إىل ال��دول العربية بالدخول �إىل
لتق�صي احلقائق والأخبار واالنتهاكات.
البحرين ّ
كما تطالب ال�سلطة البحرينية ب�إطالق �سراح جميع املعتقلني خا�صة و�إنهم
زجهم يف الزنزانات وال�سجون التي يقبع فيها
معتقلوا ر�أي وتعمد ال�سلطة �إىل ّ
املتهمون بجرائم خطرية ومن نوع �آخر .و�إطالق �سراح املعتقلني من الن�ساء
والأطفال وذلك ب�شكل فوري ،و�ضمان عودتهم �إىل ذويهم ب�أقرب وقت.
كما يطالب تقرير منظمة �شيعة رايت�س وات�ش ال�سلطة البحرينية بدفع
التعوي�ضات لل�ضحايا وعوائلهم ومالحقة جميع املتورطني بجرائم انتهاك
حقوق الإن�سان �ضد املتظاهرين ال�سلميني وت�سليم �أ�سمائهم للق�ضاء الدويل
واجلهات املعنية الدولية و إ�خ��راج اجلي�ش ال�سعودي من البحرين ،واحرتام
الأماكن العبادية اخلا�صة بال�شيعة.
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بيانات

محاولة استهداف
مرقد السيدة زينب في سوريا
ح ّذرت منظمة �شيعة رايت�س وات�ش الدولية ،املجتمع الدويل والأطراف
املت�صارعة يف �سوريا م��ن ت��داع��ي��ات حم��اول��ة تفجري م��رق��د ال�سيدة
زينب يف منطقة ريف دم�شق العا�صمة ،م�ستح�ضرة يف هذه املنا�سبة
تبعات حادثة تفجري مرقدي الإمامني الع�سكريني يف العراق ،وما
ك���ادت �أن تفتك بالدولة
خ ّلفه من معارك طاحنة وحرب �أهلية
العراقية قبل �سنوات.
كما تلفت ّ
ال��ع��ام ل�ل��أمم املتّحدة
املنظمة �أنظار الأمني
جمل�س الأمن الدويل
ال�سيد ب���ان ك��ي م���ون و�أع�����ض��اء
الإق�����ل�����ي�����م�����ي�����ة
�إىل خ��ط��ورة بع�ض الأج��ن��دات
التط ّرف
و�سلوكيات بع�ض جماعات
امل����ت����ق����ن����ع ب�����ال�����دي�����ن يف
يف
ت���ل���ك ال�����دول�����ة ،م��ط��ال��ب��ة
ال��وق��ت ذات��ه بتح ّمل الأمم
املتّحدة م�س�ؤولياتها ب�شكل
حم��اي��د وف��ق معايري حقوق
الإن�����س��ان املتبعة،

خ�صو�ص ًا يف جمال احلر ّيات اخلا�صة والعامة وعدم التع ّر�ض للأ�شخا�ص
بالأذى املادي �أو املعنوي على خلفية معتقداتهم الدينية �أو القومية.
املنظمة يف الوقت ذاته ّ
هذا ،وحت�ض ّ
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي على
لعب دوره��ا يف احلفاظ على املقدّ�سات الدينية لدى امل�سلمني بكا ّفة
ودعوة الأطراف املتنازعة يف �سوريا �إىل عدم التع ّر�ض
طوائفهم،
لها ّ
والكف عن حماوالت �إثارة النعرات الطائفية �أو
حماوالت �إ�شعال فتنة مذهبية ،جت ّنب ًا النتقال �شرارة
احل���رب واالق��ت��ت��ال �إىل ال���دول امل��ج��اورة
التي لن ت�سلم منها يف مثل هذه
الأحوال.

إدانة أعمال العنف
التي تطال الشيعة في اندونيسيا
تدين ّ
منظمة �شيعة رايت�س ووت�ش ب�شدّة �أعمال العنف الطائفي التي
�شهدتها دولة اندوني�سيا م� ّؤخر ًا والتي �سقط �ضحيتها عدد من املواطنني
امل�سلمني �شيعة.
حيث �أ ّك���دت بع�ض امل�صادر الإعالمية على قيام جمموعة وهاب ّية
تكفريية بقتل عدد من املواطنني ال�شيعة و�إح��راق منازلهم يف �سامباجن
الإندوني�سية ،فيما نقل �شهود عيان �أن تلك املجموعة قامت بذبح مواطنني
من ال�شيعة بال�سكاكني فيما تع ّر�ض �أك�ثر من �سبعة �آخرين �إىل جروح
�شديدة ،قبل �أن يتم �إحراق ع�شرة منازل.
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وت�شري املنظمة �إىل �أن �شيعة �إندنو�سيا تع ّر�ضوا يف �شهر حمرم املا�ضي
�إىل هجمات ب�سبب �إقامة مرا�سم العزاء احل�سيني من قبل متط ّرفني
وهاب ّيني مما �أجل�أهم �إىل ترك منازلهم يف قرى (نانكونانك) و(كرمي
كامي) يف منطقة (اومنب) و (�سامباجن).
لذا تدعو ّ
منظمة �شيعة رايت�س ووت�ش ال�سلطات االندوني�سية �إىل �ضرورة
حماية رعاياها من املواطنني ال�شيعة ،والت�صدّي احلازم والعادل ملجاميع
ّ
والكف عن �إتباع �سيا�سة ّ
غ�ض الطرف التي
العنف والتكفري الوهاب ّية،
متار�سها ،لدميومة ال�سلم الأهلي واالجتماعي يف البالد.

بيانات

ّ
مخطط إقليمي دولي
ّ
بحق شيعة اليمن
لتنفيذ جرائم إبادة
تدعو منظمة �شيعة رايت�س وات�ش الرئي�س اليمني وبحكم امل�س�ؤولية
الوطنية والقانونية التي تقع على عاتقه �إىل الوقوف �ضد ّ
خمطط خطري
ي�ستهدف �شريحة كبرية يف الدولة تقف وراءه �أجندات �إقليمية ودولية
م�شبوهة ،ت�سعى �إىل ا�ستهداف �أتباع �أهل البيت من امل�سلمني ال�شيعة
يف �صعدة وبع�ض املناطق اليمنية.
حت�صلت ّ
املنظمة على معلومات �شبه دقيقة عن قيام بع�ض النافذين
فقد ّ
يف اليمن على جتنيد مئات املتط ّرفني من تنظيم القاعدة واملوالني لهم
وتوفري ال�سالح والعتاد لهم �إىل جانب الغطاء الر�سمي لتنفيذ جرائم
ت�صفية جماعية بحقّ اليمنيني من ال�شيعة.

وت�ؤ ّكد تلك املعلومات على �إ�شراف �سفراء من دول عظمى ودول عربية
ومب�ساندة �أع�ضاء يف احلكومة وبع�ض الأح��زاب اليمنية ،على التح�ضري
حلرب �إبادة �ضد مواطني �صعدة.
منظمة �شيعة رايت�س وات�ش من تداعيات ذلك ّ
لذا حت ّذر ّ
املخطط على
ال�شعب اليمني بكافة �أطيافه ،فيما لو جنحت تلك الأطراف املت�شدّدة يف
تنفيذه ،وما �سوف ين�سحب على ذلك من �إ�سقاطات يف املنطقة الإقليمية
ب�أجمعها.

بيانات مؤسسة اإلمام الشيرازي
و�أ�صدرت م�ؤ�س�سة الإمام ال�شريازي العاملية ,بيانات عديدة ,كان منها:
ــ ر�سالة �إىل ّ
املنظمات احلقوقية والهيئات الدولية ،لتح ّمل امل�س�ؤوليات
القانونية والإن�سانية يف رفع احليف عن ال�شعب البحراين الأعزل من قبل
النظام.
ــ بيان مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك.
ــ بيان دعت فيه القادة والر�ؤ�ساء امل�شاركني يف ق ّمة طهران لدول عدم
االنحياز �إىل �ضرورة الأخذ باالعتبار �إرادات �شعوبهم املتط ّلعة �إىل احلر ّية
والدميقراطية والإ�صالح ال�سيا�سي.
ــ �إدانة �إقدام ال�سلطات العن�صرية يف ميامنار على نزع �صفة املواطنة
عن م�سلمي ميامنار.

ــ بيان �إىل وزراء خارجية دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي ملعاجلة
التحدّيات التي تواجه.
ــ بيان دعت فيه حكومة ال�سويد �إىل الرت ّيث يف قرار �إعادة الالجئني
العراقيني.
ــ بيان دعت فيه الواليات املتّحدة الأمريكية �إىل مراجعة �سيا�ساتها �إزاء
ق�ضايا ال�شرق الأو�سط �إثر قتل �سفريهابليبيا.
بنبي الرحمة  ،sو�إنتاج الفيلم امل�سيئ.
ــ �إدانة جرمية امل�سا�س ّ
ــ �إىل الأمم املتّحدة لطرح ر�ؤى ومعاجلات جادّة مل�شاكل �شعوب وبلدان
املجتمع الدويل.

ّ
منظمة شيعة رايتس ووتش
بيانات
و�أ�صدرت �أي�ض ًا منظمة �شيعة رايت�س ووت�ش الدولية:
بيان ا�ستنكار قيام اجلماعات التكفريية امل�س ّلحة يف حلب ال�سورية بهدم �أحد �أقدم املقامات الدينية املق ّد�سة ،مقام ال�سيد حم�سن ابن الإمام
احل�سني  يف حلب.

ّ
منظمة الالعنف العالمية
بيانات
كما �أ�صدرت ّ
منظمة امل�سلم احل ّر (الالعنف العاملية) بيانات اخرى,
كان منها:
ــ تهنئة لل�شعب امل�صري بنجاح االنتخابات الرئا�سية مب�صر.
ّ
بالتدخل الفوري واحلازم لوقف عمليات
ــ لرئي�س املحكمة اجلنائية الدولية

الإبادة التي يتع ّر�ض لها م�سلمو بورما.
ــ بيان ا�ستنكار التفجريات الإجرامية التي �ضربت �أنحاء خمتلفة من مدن.
ــ �إىل ّ
منظمة االمم املتّحدة وبلدان املجتمع الدويل �سيما الدول العربية �إىل
�إحياء اليوم العاملي لـ(الالعنف).
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بيانات

بتوجيه المرجع الشيرازي
تشكيل لجنة تبحث أسباب غياب الخدمات اإلنسانية بالعراق
وج��ه �سماحة املرجع ال�شريازي،
ّ
تق�صي حقائق تتك ّون من
بت�شكيل جلنة ّ
جمموعة خ�براء للبحث يف �أ�سباب غياب
اخلدمات الإن�سانية واحلياتية عن ال�شعب
العراقي.
ج��اء ذل��ك يف بيان �صدر ع��ن م�ؤ�س�سة
الإمام ال�شريازي العاملية ،كما يلي:
وج�����ه امل���رج���ع ال��دي��ن��ي ���س��م��اح��ة �آي���ة
ّ
اهلل ال��ع��ظ��م��ى ال�����س��ي��د ���ص��ادق احل�سيني
لتق�صي
ال�شريازي بت�شكيل جلنة
ّ
احلقائق للبحث يف الأ���س��ب��اب احلقيقية
لغياب اخلدمات الإن�سانية واحلياتية عن
عموم ال�شعب العراقي على الرغم من م��رور �سنوات على �سقوط النظام
الديكتاتوري ال�سابق.
وبينّ البيان :جاء توجيه �سماحته نظر ًا لتزايد ال�شكاوي من قبل �شرائح
وا�سعة من املجتمع العراقي حول هذا الأمر.
و�أ�ضاف البيان :تق ّرر �أن تكون ال�شخ�صيات املعنية باللجنة من نخبة
حقوقية وبع�ض اخلرباء للوقوف على الأ�سباب احلقيقية لغياب تلك اخلدمات
ال�ضرورية ،والبحث عن امل�س ّببني الفعليني لعرقلة عمل امل�ؤ�س�سات العراقية
املخت�صة.
ّ

�صحة
و�أو�ضح البيان :من مهام اللجنة ت�شخي�ص دور الأحزاب ،والت أ� ّكد من ّ
ما ير ّوج عنها بعرقلة عمل الدوائر احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل ك�شف معدّالت
الف�ساد املايل والإداري يف تلك الدوائر.
و�أ�شار البيان :كما �ستعمل اللجنة على البحث واال�ستق�صاء يف دور بع�ض
الدول املجاورة التي تعمل على �إحباط دخول �أو عرقلة ال�شركات الأجنبية
القادمة �إىل العراق.
كما لفت البيان :هناك الكثري من املعطيات والدالئل امل�سبقة �سوف ت�أخذها
اللجنة بعني االعتبار قبل ك�شف نتائج �أبحاثها �أم��ام ال��ر�أي العام العراقي
والدويل.

مطالبة االمم الم ّتحدة
سن قوانين تجرم المساس بالمعتقدات الدينية
بنبي الرحمة
تدين م�ؤ�س�سة الإمام ال�شريازي العاملية ب�شدّة جرمية امل�سا�س ّ
جت�سدت ب�إنتاج فيلم �سعى من يقف وراءه
ر�سول اهلل الأعظم حممد ،التي ّ
�إىل النيل من الإ�سالم وامل�سلمني بهذا امل�ستوى ال�ضحل ،الذي عك�س ب�شكل جلي
مدى االنحطاط الفكري والثقايف لدى من م َّول و�أنتج العمل الدينء.
وتلفت امل�ؤ�س�سة �إىل ان هذه االعتداءات �سبق وان وقعت يف عدّة دول غربية
(بحجة حرية التعبري) �إىل �سنّ قوانني حت ّد من هذه
ومل تبادر حكوماتها
ّ
االنتهاكات التي تخالف جملة وتف�صي ًال مبادئ حقوق الإن�سان ،على الرغم من
كونها �أعمال عنف معنوي ونف�سي ال تق ّل �ضرر ًا عن االعتداءات املادية التي تقع.
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ل��ذا تطالب امل�ؤ�س�سة التي تتخذ
من وا�شنطن مق ّر ًا لها ،هيئة االمم
املتّحدة باملبادرة �إىل �سنّ قوانني جترم امل�سا�س باملعتقدات والأديان ال�سماوية،
خ�صو�ص ًا الإ�سالمية منها على غ��رار بع�ض القوانني امل��ق�� ّرة التي جترم
ال�سلوكيات العن�صرية �سواء مادية كانت �أم معنوية ،نظر ًا للأهمية البالغة لهذا
الأمر� ،سيما ان مثل تلك التجاوزات كثري ًا ما ت�ؤدّي �إىل انت�شار التط ّرف والعنف
املتبادل ويو ّلد العداء بني امل�سلمني والغرب مما ي ؤ�دّي �إىل ما ال يحمد عقباه.

نفحات خبرية

ال����ح����وزة ال��ع��ل��م��ي��ة ف��ي
ك��رب�لاء ال��م��ق��دس��ة تقيم
مؤتمرها التبليغي السابع
تحت شعار

«المنبر الحسيني وسيلة االرتقاء
والتكامل اإلنساني»
بح�ضور وفد مكتب �سماحة املرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد
�صادق احل�سيني ال�شريازي والعديد من ف�ضالء و�أ�ساتذة وطلبة
العلوم الدينية وخطباء املنرب احل�سيني �أقامت حوزة كربالء املقد�سة
مدر�سة العالمة احمد بن فهد احللي -م�ؤمترها التبليغي ال�سابعحتت �شعار« :املنرب احل�سيني و�سيلة االرتقاء والتكامل الإن�ساين».
ا�ستهل امل�ؤمتر بتالوة قر�آنية مباركة ومن ثم �أعلن �آية اهلل ال�شيخ
عبدالكرمي احلائري ابتداء �أعمال امل�ؤمتر بعد �أن مت الرتحيب بال�ضيوف
الكرام من علماء و�أ�ساتذة وطلبة وخطباء ،ثم كلمة لآي��ة اهلل ال�سيد
مرت�ضى القزويني وقد ابتد�أها بالآية املباركةَ  :و َما َك��انَ المْ ُ ؤْ� ِم ُنونَ
الدِّين
ِل َي ْن ِف ُروا َكا َّف ًة َف َل ْو َال َن َف َر ِمن ُك ِّل ِف ْر َق ٍة ِم ْنه ُْم َطا ِئ َف ٌة ِل َي َت َف َّقهُوا فيِ
ِ
َو ِل ُي ِنذ ُروا َق ْو َمه ُْم �إِ َذا َر َج ُعوا �إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّله ُْم َي ْح َذ ُرونَ  التوبة.122:
الفقرة الثانية يف �أعمال امل�ؤمتر كانت عبارة عن حوار مفتوح حول
التبليغ غاياته و�أهدافه و�أف�ضل طرائقه حيث �أكد �أ�ساتذة احلوزة على
�أهمية االعتماد على امل�صادر املوثوقة املعروفة ،ختام كلمات امل�ؤمتر كانت
كلمة لآية اهلل ال�شيخ فا�ضل ال�صفار وقد متحورت حول العلم ونوره ،حيث
قال :ورد يف احلديث ال�شريف «العلم نور يقذفه اهلل يف قلب من ي�شاء».

جمعة نصرة العسكريين
عم ًال بتو�صيات �سماحة املرجع ال�شريازي يف �ضرورة �إحياء
�شعائر �أئمة �أهل البيت ،انطلق موكب الوالء والفداء �إىل مدينة
الإمامني الع�سكريني يف �آخر جمعة من �شهر رم�ضان املبارك،

متثلت بانطالق �أكرث من 120حافلة ما يقارب �ستة �آالف زائر ،ثم
توجه احل�شد الزائر �إىل مرقد ال�سيد حممد بن الإمام الهادي.
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نفحات خبرية
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انطالقا
من الآي��ة ال�شريفة
ُ
للهّ
َ و ُق ِل ْاع َم ُلو ْا َف َ�سيرَ َ ى ا َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سو ُل ُه
َوالمْ ُ�ؤ ِْم ُنونَ  وبتوجيهات �سماحة املرجع ال�شريازي على
العمل الحتواء ال�شباب وتثقيفهم بثقافة �أهل البيت وتهيئتهم ملواجهة
االنحراف العقائدي والفكري من خالل �إقامة الدورات والندوات و الن�شاطات
الثقافية و اخلريية والتي ت�ضم عدة م�ؤ�س�سات:
الأن�شطة الثقافية:
-1م�ؤ�س�سة �أحباب احل�سني الثقافية :تعنى بال�صبية وطالب املدار�س
عن طريق �إقامة دورات تدريبية �صيفية.
 -2املنتدى االجتماعي الإ�سالمي :يحتوي على مكتبة عامة وينظم ملتقيات
وندوات وا�سعة حول �أهم الأحداث االجتماعية.
 -3دعم وت�شجيع الروابط الطالبية يف اجلامعات واملعاهد العراقي عن
طريق �إقامة رحالت تبليغية �إىل املدن املقد�سة وخ�صو�ص ًا اىل كربالء املقد�سة
وكذلك توزيع الكتب و�إ�صدار الن�شرات الثقافية و�إقامة الندوات و�إحياء ال�شعائر
احل�سينية.
 -4املكتبات العامة :ت�أ�سي�س املكتبات عن طريق توزيع الكتب الدينية يف
اغلب املناطق يف بغداد وب�أ�سلوب منتظم يتم عن طريقها ت�أ�سي�س مكتبات يف
عدة مراكز مثل اجلوامع واحل�سينيات واملدار�س وحمالت احلالقة والكليات
واملعاهد وقد بلغ عدد مراكز التوزيع يف حينها ما يقارب  1200مركز ويتم
التن�سيق مع �شخ�ص يف كل من هذه املراكز يكون «متويل املكتبة» من اجل
التوا�صل معهم ودعم املكتبات.
� -5أطالق حملة عراق بال خمور :دعم ًا لقرار جمل�س حمافظة بغداد القا�ضي
ب�إغالق حمالت بيع اخلمور واملتاجرة بها مت �إطالق حملة �شعبية من اجل دعم
هذا القرار حيث ا�ستمرت احلملة على عدة حماور منها التن�سيق مع الإخوة
للت�صويت يف موقع املجل�س االلكرتوين ل�صالح القرار ،كما ومت �إن�شاء كروبات على
موقع ( )facebookمنها كروب (معا من اجل عراق بال خمور) كما ومت طبع
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ق
ا
ف
ي

كتاب
�����س����م����اح����ة
امل��رج��ع ال�شريازي بعنوان
(اخلمر كولريا املجتمع) وتوزيعه با�سم احلملة.
 -6ملتقى �شباب بغداد الثقايف :بالتن�سيق مع بع�ض ال�شباب اجلامعيني يف
منطقة ال�شعلة يف بغداد يتم تنظيم ملتقى �شبابي لبحث خمتلف التطورات
وامل�شاكل التي يعاين منها املجتمع وبحث الأو�ضاع العامة ومناق�شة م�شاكل
ال�شباب وحماولة نقا�ش بع�ض احللول لها.
 -7ملتقى اخلمي�س :على غرار ملتقى �شباب بغداد يف مدينة ال�شعلة يقام
ملتقى �شبابي �أ�سبوعي يف منطقة بغداد اجلديدة.
 -8الدورة الفقهية :يقوم ف�ضيلة ال�شيخ مالك البغدادي ب�إعطاء در�س فقهي
يف كتاب العروة الوثقى مع تعليقات �سماحة املرجع ال�شريازي عليها.
� -9إ�صدار ن�شرة الغدير :وهي ن�شرة خمت�صرة ومركزة ت�صدر �أ�سبوعيا
حتتوي على عدة موا�ضيع منها حما�ضرات �سماحة املرجع ال�شريازي
وكذلك حما�ضرات �آية اهلل ال�سيد حممد ر�ضا ال�شريازي كما وحتتوي
على �صفحة خا�صة باال�ستفتاءات ال�شرعية.
�صندوق الإمام مو�سى الكاظم اخلريي
ي�سعى ه��ذا امل�شروع عن طريق م�ساهمات اخلريين �إىل حماولة دعم
الأن�شطة الآتية:
 -1كفالة الأيتام :متكنا يف هذا العام وهلل احلمد يف �أول اجناز لل�صندوق
من ك�سوة �أكرث من  2000يتيم وتوزيع �أكرث من  1000حقيبة مدر�سية.
 -2القر�ضة احل�سنة :ت�سديد ديون بع�ض الأخ��وة امل�ؤمنني املتع�سرة ورفع
الكاهل عنهم ،وكذلك �إقرا�ض بع�ض الإخوة ال�شباب امل�ؤمنني من اجل تنفيذ
م�شاريع �صغرية ومن ثم ا�ستعادة املبالغ املقرت�ضة.

نفحات خبرية

-3
رح���������ل��������ات
ع�لاج��ي��ة :ت�سيري �أك�ث�ر م��ن رحلة
عالجية لعمليات خمتلفة لدول اخلارج (الهند ولبنان).
-4دعم العوائل املتعففة :لدى ال�صندوق �أكرث من  850عائلة م�سجلة وقد مت
توزيع عليها �أكرث من � 5000سلة غذائية خالل �شهر رم�ضان املبارك.
 -5توزيع جتهيزات مدر�سية تتمثل بحقيبة درا�سية مع �أحذية مع حجاب
�إ�ضافة �إىل مالب�س �أخرى.

ال�شعائراحل�سينية

ت�أ�سي�س
ودعم موكب خدام
الر�سول الأكرم وهو موكب متميز
يت�ألف من جمموعة من ال�شباب الأكادمييني يتم التن�سيق
معهم لإحياء عدة منا�سبات منها خدمة زوار الإمام مو�سى بن جعفر
يف الزيارة املليونية الرجبية وكذلك �إحياء املجال�س احل�سينية يف �شهر حمرم
احلرام وعدة منا�سبات �آخر من م�أمت و�أفراح �أهل البيت.
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نفحات خبرية

من ن�شاطات مكتب

�سماحة املرجع ال�شريازي /
ا�ستقبل مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي يف كربالء املقد�سة
العديد من ال�شخ�صيات والوفود حيث تنوعت من داخل العراق وخارجه،
من الرنويج و إ�ي��ران واجلزائر وتون�س والبحرين واملنطقة ال�شرقية و
نيجرييا ليجري احلديث يف موا�ضيع خمتلفة ال�سيما حول املنا�سبات
ال�شريفة و�ضرورة اغتنامها يف تقوية اجلانب العقائدي و الوالئي لأهل
البيت.b
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م��ن جانبه زار وف��د م��ن مكتب �سماحة امل��رج��ع ال�شريازي
�آي��ة اهلل ال�شيخ �شم�س الدين الواعظي ليتمحور البحث حول قد�سية
كربالء ودوره���ا التاريخي كذلك زار �آي��ة اهلل ال�شيخ حممد �صادق
الكربا�سي ليجري احلديث حول دور املرجعية الدينية يف احلفاظ على
الوحدة الإميانية وتبنيها الدور الريادي يف م�س�ألة الدفاع عن الإ�سالم
املحمدي والوقوف بوجه الهجمات املتتالية عليه ،وكذا ا�ستقبل املكتب

نفحات خبرية

 /كربالء املقد�سة
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ حممد فلك وكيل املرجعية الدينية
يف مدينة الب�صرة ،ويف �سياق مت�صل ا�ستقبل مكتب �سماحة املرجع
ال�شريازي� آية اهلل ال�سيد ح�سني ال�شاهرودي وليتمحور الكالم
حول العديد من امل�سائل الفقهية .من جانب �آخر ومبنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان املبارك ا�ستقبل مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي العديد
من ال�شخ�صيات ورجال الدين وخطباء املنرب احل�سيني املبارك وطلبة

العلوم الدينية حيث ا�ستقبل اخلطيب احل�سيني �آية اهلل ال�سيد مرت�ضى
القزويني والوفد املرافق له ،وج��رى احلديث حول �آخ��ر امل�ستجدات
على ال�ساحة الإ�سالمية ،كما وا�ستقبل وفد الرو�ضة احل�سينية املقد�سة
يتقدمه حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ عبداملهدي الكربالئي ووفد
الرو�ضة العبا�سة املقد�سة يتقدمه حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد �أحمد
ال�صايف حيث متحور احلديث حول موا�ضيع عدة.
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نفحات خبرية

من ن�شاطات مكتب

�سماحة املرجع ال�شريازي /
ا�ستقبل مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي يف الب�صرة
الوفود وال�شخ�صيات الدينية والر�سمية وامل�ؤ�س�سات الثقافية:
وفد من رابطة هبة اهلل للثقافة والتنمية ،حيث �ألقى مدير
املكتب حجة الإ�سالم ال�شيخ نزار احل�سن كلمة حول اال�ستعداد
ال�ستقبال �شهر رم�ضان املبارك.
�أع�ضاء وم�����س���ؤويل دورة ال�صدّيقة فاطمة الزهراء،
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ال�صيفية ،وا�ستمعوا �إىل كلمة توجيهية ملدير املكتب.
وفد من مديرية امل��رور العامة يف حمافظة الب�صرة برئا�سة
العقيد ريا�ض ،وبهذه املنا�سبة �أهدى له كتاب(:فقه املرور لآية اهلل
العظمى ال�سيد حممد احل�سيني ال�شريازي.)
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ حممد فلك،
وكيل املرجعية ّ
وقدّموا تهانيهم وتربيكاتهم بهذه املنا�سبة املباركة.

نفحات خبرية

 /الب�صرة
زي��ارة رئي�س املجل�س الأعلى العراقي الدكتور ماجد والوفد
املرافق له.
وفد رابطة التوا�صل ال�شبابية للكوادر اجلامعية.
من جانب �آخ��ر ق��ام مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي
بزيارة م�ؤ�س�سة الغري الثقافية ،ودار احلوار حول تط ّور التبادل
الثقايف بني امل�ؤ�س�سات الثقافية ومكاتب املرجعية ،و�أ�شادوا بدور

املرجعية ال�شريازية ودعمها الثقايف امللحوظ يف ال�شارع العراقي.
ح�ضر وفد من مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي ،مرا�سم
افتتاح امل�سابقة القر�آنية الوطنية للحفظ والتالوة لعام 1433
للهجرة التي �أقيمت يف قاعة املركز الثقايف النفطي.
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الع�شرة املهدوية

املهدي� ،أال �إنه الظاهر على الدين� ،أال �إنه املنتقم من الظاملني� ،أال �إنه فاحت
«قال ر�سول اهلل� :أال �إنّ خامت الأئمة منّا ،القائم
ّ
حجة بعده ،وال حقّ إ� ّال
حجة ،وال ّ
احل�صون وهادمها� ،أال �إنه مدرك بكل ث�أر لأولياء اهلل� ،أال �إنه النا�صر لدين اهلل� ،أال �إنه الباقي ّ
معه ،وال نور �إ ّال عنده� ،أال �إنه ال غالب له ،وال من�صور عليه� ،أال �إنه و ّ
�سره وعالنيته».
يل اهلل يف �أر�ضه ،وحكمه يف خلقه ،و�أمينه يف ّ

 م�ؤمتر جت ّلي الغدير يف ع�صر الظهور
مبنا�سبة ذكرى مولد �أ�شبه النا�س بر�سول اهللَ خلق ًا ُ
وخلق ًا� ،س ّيدنا
علي الأك�بر ابن الإم��ام احل�سني ،وبح�ضور وفد من مكتب �سماحة
ّ
املرجع ال�شريازي يف قم املقدّ�سة� ،أقام مركز غدير�ستان االخت�صا�صي
ب�أ�صفهان ،م�ؤمتر الغدير العلمي االخت�صا�صي الرابع ،يف مدر�سة جوادية
العلمية.
ُاقيم هذا امل�ؤمتر حتت عنوان :جت ّلي الغدير يف ع�صر الظهور ،وا�ستمر
ملدّة خم�س �ساعات .واختارت �سكرتارية املركز ( )17مقالة من الع�شرات
من املقاالت التي و�صلتها.
 ح�سينية �سيد ال�شهداء / بريوت
�أقامت ح�سينية �س ّيد ال�شهداء يف بريوت حفلها ال�سنوي البهيج،
كال�سنوات امل��ا���ض��ي��ة ،مب�شاركة حم�� ّب��ي وم����وايل �أه���ل البيت يف
ب�يروت وباقي املناطق اللبنانية وبح�ضور �شخ�صيات دينية وعلمائية،
ح��ي��ث ارت��ق��ى امل��ن�بر اخل��ط��ي��ب احل�سيني ح ّ��ج��ة الإ����س�ل�ام وامل�سلمني
ال�سيد حممد باقر الفايل ،وحت��دّث عن عظمة ه��ذه املنا�سبة ال�شريفة
وكيف ميكن �أن ن�ستفيد يف التق ّرب م��ن الإم���ام �صاحب الزمان.
ثم م�شاركة للحاج مال جليل الكربالئي ،الذي �أحتف احل�ضور بق�صائده
املهدوية و�أنا�شيده الوالئية ،و�ألهب حما�سة اجلماهري ب�أ�شعاره احلما�سية
ال�شعبية ،هذا وا�ستمرت االحتفاالت املهدوية ملدّة ثالثة �أيام.
النبي الأكرم� / أ�سرتاليا
 ح�سينية ّ
النبي الأكرم ب�سدين اال�سرتالية ،حف ًال بهيج ًا يف ليلة
�أقامت ح�سينية ّ
 15من �شهر �شعبان ّ
املعظم  1433للهجرة ،ح�ضر احلفل جمع من امل�ؤمنني
واملح ّبني لآل البيت الأطهار� شارك يف احلفل و�إلقاء الكلمات واملدائح
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والأ�شعار ،اخلطباء وال�شعراء والرواديد و�أ�شبال مدر�سة الزهراء من
النبي الأكرم.
ح�سينية ّ
 جمعية الر�سول الأعظم / ال�سويد
�أقيم يف جمعية الر�سول الأعظم يف مدينة فك�شو ال�سويدية ،احتفا ًال
بهيج ًا مبنا�سبة الذكرى املباركة مليالد موالنا الإمام املهديّ املنتظر،
بح�ضور جمع من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات ال�ساكنني يف املدينة املذكورة و�ضواحيها
ومن مدينة ماملو كما مت ّيز املحفل بح�ضور عدد كبري من الإخوة الأفغان،
و�شارك يف احلفل عدد من الباحثني والرواديد وال�شعراء ويف اخلتام �أقيمت
�صالة املغرب والع�شاء جماع ًة ،وبعدها كانت م�سابقة �إ�سالمية ت�ضم ّنت
�أ�سئلة و�أجوبة ،مع توزيع الهدايا على الفائزين.
 هيئة خدمة �أهل البيت / كربالء املقد�سة
�أقامت هيئة خدمة �أهل البيت يف كربالء املقد�سة احتفالها ال�سنوي
مب�شاركة عدد من اخلطباء وال�شعراء والرواديد احل�سينيني وبح�ضور �أهايل
املدينة وزائري قرب الإمام احل�سني ويف ختام احلفل مت توزيع الهدايا
ح�سب القرعة.
 كما احتفل �أتباع �أهل البيت بذكرى عيد الن�صف من �شعبان,
يف خمتلف نقاط العامل ,كان منها :يف ح�سينية بيت العبا�س لأهايل
كربالء بقم املقدّ�سة ,ويف احل�سينية الكربالئية وح�سينية بيت العبا�س 
ب�أ�صفهان ,ويف ح�سينية الر�سول الأعظم sالكربالئية بلندن ,ويف م�ؤ�س�سة
النبي
وح�سينية الإمام ال�صادق بكوبنهاك الدمناركية ,ويف ح�سينية ّ
الأكرم sب�سيدين ,وح�سينية الر�سول الأعظم sالكربالئية ب�أداليد
وح�سينية بيت احل�سني يف ملبورن با�سرتاليا.

نفحات خبرية

م�ؤمتر جت ّلي الغدير يف ع�صر الظهور  /ا�صفهان

ح�سينية �سيد ال�شهداء / بريوت

بيت العبا�س / jا�صفهان

احل�سينية الكرباليية  /ا�صفهان

ح�سينية الر�سول الأعظم� / sآداليد

ح�سينية االمام ال�صادق / الدمنارك

ح�سينية بيت العبا�س  / jقم املقد�سة

ح�سينية بيت احل�سني / ملبورن

جمعية الر�سول الأعظم / ال�سويد

النبي الأكرم� / أ�سرتاليا
ح�سينية ّ

هيئة خدمة �أهل البيت / كربالء املقد�سة
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نفحات خبرية

الدارين
بظهور الإمام
املهدي� سيحظى اخللق بال�سعادة يف ّ
ّ

على�أعتابحلولعيداخلام�سع�شرمن�شعبان ّ
املعظم،ذكرىمولدمنقذ
الب�شرية ،و�أمل امل�ست�ضعفني واملحرومني واملظلومني وامل�ضطهدين ،موالنا
و ّ
يل اهلل الأعظم ،القائم من �آل حم ّمد ،الإمام املهدي املوعود،
بارك املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني
ال�شريازي ،هذا اليوم العظيم ،وه��ذه املنا�سبة املباركة ،خالل
توجيهاته الق ّيمة بجمع من الف�ضالء والطلبة وامل�ؤمنني ،الذين زاروه يف بيته
املك ّرم مبدينة قم املقدّ�سة ،خالل الأيام الع�شرة املهدوية املباركة ،وقال:
�إنّ زيارات �أهل البيت هي ثقافة الإ�سالم .ومنها زيارة موالنا
الإمام املهديّ املوعود ،املعتربة التي رواها جماعة من حمدّثي وفقهاء
ال�شيعة ،كال�شيخ املفيد وال�شيخ ال�شهيد والكفعمي وغريهم ر�ضوان اهلل
تعاىل عليهم.
�أهل البيت� سبيل اهلل
وقال �سماحته� :إن املع�صومني الأربعة ع�شر هم ال�سبيل �إىل اهلل
�سبحانه ،وال يوجد �سبيل غري �سبيلهم للو�صول �إىل اهلل ج ّل وعال .وهذا
ما تواترت عليه الأحاديث والروايات ال�شريفة ،كما جاء يف زيارة الإمام
�صاحب الع�صر والزمان« :ال�سالم عليك يا�سبيل اهلل الذي َمن َ�س َلك
احلجة ،يهلك،
غ َري ُه هَ َلك» .فمن ي�سلك طريق ًا غري طريق الإم��ام ّ
مق�صر ًا ،وعامل ًا �أو جاه ًال.
والفرق �إن كان قا�صر ًا �أو ّ
�إنّ موالنا الإمام املهديّ املوعود هو الإمام للع�صر والو ّ
يل للزمان
يف الدنيا والآخرة ،وبه يحظى اخللق بال�سعادة يف الدّارين ال بغريه .فقد
�شاءت �إرادة اهلل تعاىل �أن يكون الطريق �إليه طريق ًا واحد ًا فقط ،وهو
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التم�سك بو ّ
وحجته على اخللق
يل اهلل تعاىل ّ
طريق �أهل البيت .و�إنّ ّ
�أجمعني يتط ّلب معرفة �أمرين مهمني ،هما:
 .1مباذا �أمر الإمام؟
 .2ماذا نعمل كي نحظى بر�ضا الإمام؟
ماذا يريد الإمام م ّنا؟
و�أو�ضح �سماحته� :إن الإمام ي�أمرنا بتع ّلم علوم �أهل البيت
وتعليمها للآخرين .وعلوم �أه��ل البيت ه��ي� :أ���ص��ول ال��دي��ن ،و�أحكام
الإ�سالم ،و�أخالقه ،و�آدابه .فبمقدار ما يتع ّلمه املرء من علومهم
�سيكون ممتث ًال لأوامر الإمام.
عم العالمَ
�إنّ عا َمل اليوم ي�سلك طريق ًا غري طريق اهلل ج ّل �ش�أنه .ولذا ّ
ك ّله الإف��راط والتفريط ،والظلم ،وه�ضم احلقوق ،والف�ساد والإف�ساد،
و�سفك الدماء بغري حقّ  ،وهذا ك ّله م�ؤدّاه الهالك.
واجب �أهل العلم
وخاطب �سماحته احلا�ضرين بقوله :نحن �أهل العلم باخل�صو�ص �إن
مل نعمل بواجبنا يف هذا الطريق ف�سنكون م�س�ؤولني ،و�سنتح ّمل ذنوب
يعم
القا�صرين الذين مل ن�سع �إىل توعيتهم و�إر�شادهم .و�إن كان التكليف ّ
اجلميع ،فالك ّل راع والك ّل م�س�ؤول عن الرعية.
فينبغي علينا جميع ًا �أن نتح ّلى بال�صرب والتح ّمل يف �سبيل توعية
الآخرين وهدايتهم و�إن طالت املدّة .فموالنا ر�سول اهلل حت ّمل �أ�شق
الأذى يف تبليغه ر�سالة ر ّب��ه �سبحانه وتعاىل ومل��دّة ثالث ع�شرة �سنة،
لك ّنه ،يف النتيجة ا�ستطاع �أن يهدي النا�س �إىل الإ�سالم.
�أ ّم��ا بخ�صو�ص الأم��ر الثاين ،فعلينا �أن نعرف ما ال��ذي يوجب ر�ضا
الإمام و ّ
يل الع�صر ،فن�سعى للعمل به ،ونعرف ما الذي يوجب �سخطه
والعياذ باهلل فنتج ّنبه .فقد جاء يف الروايات ال�شريفة �أن �أعمال اخللق
تعر�ض على الإمام كل يوم.
حب �أهل البيت فري�ضة
ّ
حب �أهل البيت هو من الفرائ�ض التي �أوجبها
وبينّ �سماحته� :إنّ ّ
اهلل تعاىل على اجلميع ،وهي �أمر حممود وحم ّبذ .لكن طاعتهم والعمل
ب�أوامرهم هو �أهم بكثري .على �سبيل املثال:
عندما يراجع املري�ض الطبيب عليه �أن يلتزم مبا ي�صفه له حتى يتماثل
للعالج ،فمح ّبة الطبيب �أو �شراء و�صفته ال ت�ؤدّي املطلب وال تعالج املر�ض
ما مل يلتزم املري�ض با�ستعمال الدواء ومراعاة �شرائط املعاجلة.
�إذن علينا �أن نعمل مبا ق ّرره �أهل البيت وما �أمروا به كي ننال
ر�ضا اهلل ج ّل وتعاىل ومقام القرب منه ،ومن �أهل البيت.

نفحات خبرية
و�شدّد ق���ائ ً
�ل�ا :ن��ح��ن مب��ن��زل��ة الأب���ن���اء ال��روح��ي�ين للموىل
نتم�سك بتعاليمه �أك�ث�ر ،و�أن
امل��ه��ديّ املوعود فيجب علينا �أن ّ
ن��ع��م��ل م���ا ي��وج��ب ر�ضاه ،ون��ت��ج�� ّن��ب م���ا ي������ؤدّي وال��ع��ي��اذ ب��اهلل
�إىل �سخطه .ولن�سعى يف حما�سبة �أق��وال��ن��ا و�أف��ع��ال��ن��ا ،و�أن ن�سلك
ال��ط��ري��ق ال���ذي �أو���ض��ح��ه ل��ن��ا الإمام ح��ت��ى ن��ف��وز يف ال��داري��ن.
�سيادة الإ�سالم
ويف �سياق حديثه� ،أ�شار �سماحة املرجع ال�شريازي� إىل �آيات
من القر�آن الكرمي التي تتع ّلق ب�إرادة اهلل تعاىل يف ظهور الإ�سالم� ،آخر
الزمان ،على الأديان ك ّلها ،على يد ول ّيه ومنقذ الب�شرية الإمام املهديّ
املوعود ،فقال:
احلجة املنتظر� أمر م�س ّلم ال �شك فيه وال �شبهة،
�إنّ ظهور الإمام ّ
ولكن مع ذلك يثري الأعداء بع�ض ال�شبهات التي ينبغي الر ّد عليها بالدالئل
والرباهني املختلفة.
رعاية الإمام ل�شيعته
كما حتدّث �سماحته عن بع�ض احلوادث التاريخية املرتبطة بهذا ال�ش�أن
ومكائد اخل�صوم فقال:
نا�صبي� ،أي ينا�صب العداء
كان لأحد ملوك البحرين ال�سابقني وزير
ّ
لأهل البيت و�شيعتهم ،ف�أراد �أن يغري بهم امل ِلك وين ّكل بهم ،ف�صنع
قالب ًا من طنيّ ،
وحك عليها عبارة :ال �إله �إ ّال اهلل ،حم ّمد ر�سول اهلل� ،أبو
وعلي خلفاء ر�سول اهلل .و�أطبق هذا القالب على
بكر ،وعمر ،وعثمانّ ،
ر ّمانة قبيل ن�ضوجها بحيث طبعت هذه العبارة على الر ّمانة ،ثم اقتطفها
يف�سروا لك هذا الأمر
وجاء بها �إىل امللك وقال له :اطلب من ال�شيعة �أن ّ
الإلهي ،ف�إنه يظهر �أحق ّية مذهبنا وبطالن مذهبهم.
يقال :فاختار ال�شيعة ثالثة من ع ّبادهم وكربائهم للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ،فعاد اثنان منهم دون جواب� ،أما ال�شخ�ص الثالث وهو حممد
بن عي�سى فو ّفق لر�ؤية املوىل الإمام املهديّ  ،وك�شف له الإمام خدعة

الوزير النا�صبي وف�ضحه على امللأ ،وقال له الإمام �أي�ض ًا :والدليل على
كذب هذا الوزير وزيفه �أن هذه الر ّمانة ال حبوب فيها .وبعد ات�ضاح الأمر
اعتنق امللك مذهب �أهل البيت ،bونال الوزير النا�صبي عقابه.
بالإمام يظهر الدين على العامل ك ّله
وقال �سماحته �أي�ض ًا� :إنّ اهلل تعاىل �سيظهر دينه� ،أي الإ�سالم احلقيقي،
على الدين ك ّله بوا�سطة موالنا بقية اهلل الأعظم الإمام �صاحب الع�صر
والزّمان ،وال ّ
�شك �أن املق�صود بالإظهار هو الإظهار اخلارجي.
و�أ���ض��اف �سماحته� :أم��ا الإظ��ه��ار الربهاين فهو متح ّقق دائ��م�� ًا ،لأن
مبخفي �أب��د ًا وال يحتاج �إىل
الربهان ي�لازم احل��قّ دائم ًا ،واحل��ق لي�س
ّ
�إظهار ،بل هو بحاجة �إىل الإدراك.
و�أ�شار املرجع ال�شريازي يف جانب �آخر من حديثه �إىل م�س�ؤولية �أهل
العلم واملث ّقفني يف الوقت احل��ايل ،وق��ال� :إنّ النا�س لي�سوا معاندين
ومق�صرين ،ولذا �إذا ات�ضح لهم احلقّ
وقا�صرين يف الغالب ،بل جاهلني ّ
وبان جيد ًا تق ّبلوه برغبة و�شوق �أكيدين .وهذه م�س�ؤوليتنا� ،أي �أن ّ
نو�ضح
احلقّ للنا�س بالقلم والبيان القوي والدليل والربهان ،وكذلك بتع ّلم فنون
املناظرة واالحتجاج للدفاع عن الإمام املهديّ املوعود ،و�أن نع ّرف
احلقّ لل�ضا ّلني والتائهني.
و�أردف �سماحته بقوله :النقطة الأخ��رى التي ينبغي االلتفات �إليها
وعدّها من م�س�ؤولياتنا هي ال�سعي لأن ير�ضى الإمام ع ّنا؛ وذلك لأن
كل اخلري كامن يف وجوده املقدّ�س ،ونحن الذين يجب �أن نتقدّم خطوات
باجتاهه لل�سعي لتح�صيل ر�ضاه.
يف اخلتام �أو�صى �سماحته احل�ضور ،بالأخ�ص �أهل العلم والطلبة،
بالإخال�ص واالجتهاد والأخ�لاق وقال� :إن هذه ال�صفات الثالث املهمة
واحل�سنة هي ال�صفات التي يجب علينا �أهل العلم �أن ن�سعى لتح�صيلها
وتوفريها يف نفو�سنا ،ويف غري هذه احلالة حمال �أن نحظى برعاية الإمام
بق ّية اهلل الأعظم.

كربالء املقد�سة ليلة الن�صف من �شعبان
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املرجع ال�شريازي
يف كلمته ب�شيوخ ع�شائر كربالء:

يجب مواجهة الإعالم امل�ض ّلل ب�إعالم يهدي �إىل ّ
احلق

�ألقى �سماحة املرجع ال�شريازي ،كلمة ق ّيمة بجموع من ر�ؤ�ساء و�شيوخ
الع�شائر الغيارى من حمافظة كربالء املقدّ�سة ،الذين زاروا �سماحته يف بيته
املك ّرم مبدينة قم املقدّ�سة ،وجدّدوا بيعتهم ل�سماحته.
ا�سته ّل �سماحته كلمته الق ّيمة بالآية الكرمية التالية :ا َّل ِذينَ �إِن َّم َّك َّناهُ ْم
وف َو َن َه ْوا َع ِن المْ ُن َك ِر،)1(
ال�صال َة َو�آ َت ُوا ال َّز َكا َة َو�أَ َم ُروا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
فيِ الأ ْر ِ�ض �أَ َقا ُموا َّ
وقال:
�ضحى بنف�سه وبخرية �أهل بيته و�أ�صحابه من
�إنّ الإم��ام احل�سنيّ 
�أج��ل اهلل �سبحانه وت��ع��اىل ،وم��ن �أج��ل الإ���س�لام ،فمنح اهلل تعاىل الإم��ام
احل�سني على ا�ست�شهاده �أن جعل ال�شفاء يف تربته ،وهذه هدية �إلهية
للإمام احل�سني .ومنح اهلل تعاىل الإمام احل�سني� أن جعل الأئمة
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من ذر ّيته ،وجعل ا�ستجابة الدعاء حتت ق ّبته ال�شريفة ،وهذه منحة �إلهية
للح�سني.
وع ّقب �سماحته بقوله� :إن الهدف الوحيد للإمام احل�سني عندما
�أقدم على اال�ست�شهاد العظيم ،وكما بينّ الإمام ال�صادق ،كان انت�شال
النا�س من الف�ساد وال�ضاللة ومن البغ�ضاء ومن كل ُخ ُلق �س ّيئ ومن كل عقيدة
فا�سدة .ولأجل ذلك قال جدّه النبي الأعظم و�آله يف حقّ احل�سني:
ح�سني م ّني و�أنا من ح�سني( .)3ومعنى هذا القول من ر�سول اهلل� أن بقاء
الدين وبقاء الإ�سالم وبقاء الف�ضيلة والعقيدة ال�صحيحة واخللق الرفيع،
معقود با�ست�شهاد الإمام احل�سني.
ويف �سياق حديثه �أ�شار �سماحة املرجع ال�شريازي� إىل مواقف �أهل
العراق الغيارى يف �إحياء وتعظيم �أمر �أهل البيت ،بالأخ�ص تعظيم

محاضرات

الق�ضية وال�شعائر احل�سينيتني املقدّ�ستني ،وقال:
�إنني من هذا املكان� ،أ�شكر اجلموع املليونية يف العراق ،واجلموع امل�ؤمنة
الذين ين�سابون من خارج العراق ،م�شاة وغري م�شاة ،وي�شاركون يف امل�سريات
العظيمة نحو مرقد الإم���ام احل�سني ،حتت وط����أة امل�شاكل الكثرية
يف العراق اليوم ،وحتت وط���أة التفجريات الال�إن�سانية والكافرة واحلاقدة
والنا�صبة.
�إنني �أ�شكر جميع هذه اجلموع امل�ؤمنة ،وكذلك �أ�شكر كل اجلموع امل�ؤمنة يف
جميع نقاط العامل ،الإ�سالمية وغري الإ�سالمية ،الذين ي�ش ّكلون وي�شاركون يف
م�سريات مقدّ�سة والئية مبنا�سبة عا�شوراء الإمام احل�سني ،ومبنا�سبة
�أربعني الإمام �س ّيد ال�شهداء ،و�أدعو لهم يف �صلواتي و�أعقاب �صلواتي،
ويف الأوقات الف�ضيلة.
�إنيّ �أدعو لكل تلك اجلموع امل�ؤمنة
ب�إ�صالح �أمورهم وق�ضاء حوائجهم،
و�أن يقبل اهلل �سبحانه وتعاىل عليهم
�إق��ب��ا ًال ا�ستثنائي ًا ،كما وع��د تبارك
وتعاىل بذلك الإم��ام احل�سني
على ل�سان جدّه ر�سول اهلل.
و�أ����ض���اف �سماحته م�����ش�ير ًا �إىل
رع��اي��ة �أه��ل البيت ل�شيعتهم
و�أت��ب��اع��ه��م وحم�� ّب��ي��ه��م� :إنّ �أئ��م��ة
أخ�ص الإمام ال�صادق كانوا يدعون اهلل تعاىل لز ّوار
الهدى وبال ّ
الإم��ام احل�سني ،يف تلك الأي��ام ال�صعبة التي كان ال��ز ّوار يتع ّر�ضون
فيها �إىل القتل وقطع ال��ر�ؤو���س والأي���دي والأرج���ل ملج ّرد زيارتهم الإم��ام
احل�سني ،كما يف الرواية التالية :عن معاوية بن وهب قال :ا�ست�أذنت
على �أبي عبداهلل (ال�صادق) .فقيل يل ادخ��ل ،فدخلت ،فوجدتّه يف
م� ّ
صاله يف بيته ،فجل�ست حتى ق�ضى �صالته ،ف�سمعته يناجي ر ّبه وهو يقول:
وخ�صنا بالو�صية و�أعطانا علم
خ�صنا بالكرامة ووعدنا بال�شفاعة ّ
اللهم يامن ّ
ما م�ضى وعلم ما بقي وجعل �أفئدة من النا�س تهوي �إلينا ،اغفر يل ولإخواين
وز ّوار قرب �أبي احل�سني ،...،فارحم تلك الوجوه التي غيرّ تها ال�شم�س ،وارحم
تلك اخلدود التي تتق ّلب على ح�ضرة �أبي عبداهلل احل�سني.)4(...
و�أردف �سماحته قائ ًال� :إنّ ال�شعب العراقي امل�ؤمن املوايل �سوف يكون �أ�سوة
وقدوة لكل ال�شعوب الإ�سالمية ولكل �شعوب العامل غري امل�سلمني �أي�ض ًا ،ولكن
هذا الأمر بحاجة �إىل ه ّمة من الذين م ّكنهم اهلل تعاىل يف الأر�ض ،ومنهم
�شيوخ الع�شائر امل�ؤمنني الكرام ،حيث عليهم �أن يقوموا بلملمة �شبابهم ،بنني

وبنات ،كما فعل �آبا�ؤهم الكرام ،رحم اهلل املا�ضني منهم وحفظ الباقني منهم.
وخاطب �سماحته ال�ضيوف بقوله� :إنّ �آبا�ؤكم الكرام ر ّبوكم على والء �أهل
البيت وعلى عقائدهم و�أخالقهم ،و�أدّوا �أمانتهم �إىل اهلل تعاىل يف
ذلك و�إىل ر�سوله و�إىل الإمام �أمري امل�ؤمنني وموالتنا فاطمة الزهراء واحل�سن
واحل�سني و�سائر الأئمة الأطهار ،و�إىل موالنا بق ّية اهلل الإمام املهدي
املوعود ،حيث �أدّوا �أمانتهم برتبيتكم هذه الرتبية ال�صاحلة ،ونلتم بف�ضل
ذلك �أي�ض ًا مرتبة م�شيخة الع�شائر وتوجيه ع�شائركم �إىل �سبيل �أهل البيت
الأطهار .فكذلك عليكم �أن حتاولوا على تر�سيخ وتو�سيع هذه الرتبية
على كل �أفراد ع�شائركم ،حتى اجليل ال�صاعد ،والأجيال التي تليها ،حتى
م�ضحني لأهل
وب�سبب جهودكم وت�ضحياتكم وخدماتكم ،يكونوا �أمثالكمّ ،
البيت� ،أي�ض ًا.
و�أ�شار �سماحته �إىل الدور الفاعل
وامل���ؤ ّث��ر للع�شائر الغيارى يف تهيئة
الأج���واء ال�صاحلة لرتبية جمتمع
�صالح ،ودورهم يف مواجهة الأفكار
وال���ت���ي���ارات ال�����ض��ال��ة وامل��ن��ح��رف��ة
واملعادية للدين ،وقال� :إنّ الع�شائر
يف ك��ل ال��ب�لاد ،خ��ا���ص��ة يف ال��ب�لاد
�����ص يف العراق
الإ�سالمية ،وب��الأخ ّ
اجلريح املظلوم الناه�ض ال�شجاع
امل�ضحي بكل غال ونفي�س من �أجل �أهل البيت ومن �أجل �شعائر �أهل
ّ
البيت املقدّ�سة ،وال�شعائر احل�سينية املقدّ�سة باخل�صو�ص� ،إنّ الع�شائر هم
أخ�ص
طاقة ج ّبارة و�ضخمة تتم ّثل يف �أفرادها ،خ�صو�ص ًا ال�شباب امل�ؤمن ،وبال ّ
ال�شيوخ امل�ؤمنني ،فعليهم �أن يعملوا وي�شاركوا يف �صنع امل�ستقبل الزاهر للعراق
الأبي .ففي امل�ستقبل �ستزول امل�شاكل احلالية بالعراق� ،أي العمليات الإرهابية
والتفجريات ،ولكن �ستربز وتظهر م�شاكل اخرى ،وهي م�شاكل يف العقيدة
والأخالق ،كما ابتد�أت بوادرها حالي ًا.
و�أ�ضاف �سماحته� :إخواين يار�ؤ�ساء الع�شائر امل�ؤمنة! هناك جماعات معادية
ترت ّب�ص بكم لإف�ساد عقائدكم و�أخالقكم� ،أي ليف�سدوا العقائد والأخالق
التي بذل الإمام احل�سني دمه الطاهر من �أجلها ،فحاولوا �أن تزيدوا
احل�سا�س يف
تو�سعوا التفاتاتكم املهمة يف هذا الظرف ّ
من اهتماماتكم و�أن ّ
العراق اليوم .ف�أعداء العراق� ،سواء الأعداء القريبون من العراق جغرافي ًا
�أو البعيدون� ،سيي�أ�سون من حتقيق مقا�صدهم الفا�سدة عرب التفجريات
وال�سيارات ّ
املفخخة والأحزمة النا�سفة ،و�سي�سعون �إىل حماوالت اخرى ،منها
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�إف�ساد العقيدة والأخالق.
و�شدّد �سماحته قائ ًال� :إنّ الإمام احل�سني قتيل العقيدة وقتيل الأخالق
الفا�ضلة ،فاحر�سوا الدم الطاهر للإمام احل�سني ،والدماء الطاهرة
خلرية �أهل البيت وخرية الأ�صحاب� ،إذ قال الإمام احل�سني بح ّقهم:
ف�إنيّ ال �أعلم �أ�صحاب ًا �أوفى وال خري ًا من �أ�صحابي( .)5ف�أ�صحاب الإمام �س ّيد
ال�شهداء حاموا عن الإمام ح ّي ًا وم ّيت ًا ،فكانوا خرية الأ�صحاب ،واختلطت
دما�ؤهم الزكية بدماء الإمام احل�سني .فعليكم �أن حتر�سوا هذه الدماء
الزاكيات ،كما �أدّى ذلك وعمله �آبا�ؤكم الكرام يف القرون ال�سابقة ،حيث �أدّوا
تق�صروا عما عمله
ما عليهم يف هذه احلرا�سة الف�ضيلة وامله ّمة .فحاولوا �أن ال ّ
�آبا�ؤكم ،بل �إنّ ظروفكم اليوم �أ�صعب ،من جهة ،من الظروف ال�سابقة التي
كان ميل�ؤها ال�سيف والقتل .فظروف اليوم والغد هي ظروف ع�صيبة من حيث
انت�شار حماوالت الت�شكيك يف العقائد والأخ�لاق .فالنا�س اليوم يتع ّر�ضون
ملحاوالت �إف�ساد العقيدة والأخالق عرب الألوف من القنوات الف�ضائية ،وبلغات
خمتلفة.
وبينّ �سماحته بقوله� :إنّ الإعالم امل�ض ّلل يجب �أن يقابله ويواجهه �إعالم
ي���ه���دي �إىل احل�����قّ و�إىل ال��ط��ري��ق
امل�ستقيم ،فال ينت�شر الهدى �إ ّال من
حيث انت�شر ال�ضالل .فيجب مقابلة
ال�ضالل بالهداية ،وذلك مبثل الو�سيلة
التي �أتى بها ال�ضالل.
�إنّ الع�شائر امل�ؤمنة يف العراق بحاجة
�إىل ت�أ�سي�س الف�ضائيات ،وهذا الأمر
لي�س من الأمور ال�صعبة �إن اهتممتم
ً
ً
به ور ّك��زمت جهودكم عليه .فاهلل تعاىل ي�س ّهل عليكم �شيئا ف�شيئا ،وينزل
معونته عليكم بقدر امل�ؤونة .و�أنتم الآن لكم م�ؤونة وا�سعة� ،سواء يف الع�شائر
نف�سها� ،أو بالن�سبة للم�سريات املقدّ�سة املليونية لزيارة الإمام احل�سني،
وهكذا مل�سريات زيارة الإمام �أمري امل�ؤمنني ،وم�سريات زيارة الإمامني
اجلوادين والإمامني الع�سكريني .فهذه امل�ؤونة ال�ضخمة التي تكون �سبب ًا
لإدرار الرزق احلالل لكم من اهلل� ،إذا �شكرمت اهلل عليها عم ًال ،ب�أن ت�صرفون
هذه امل�ؤونة يف تلك ال�سبل املقدّ�سة� ،أي �سبل �أهل البيت ،وهي �سبل
ير�ضاها اهلل �سبحانه ،وير�ضاه ر�سوله الأكرم و�أهل بيته .و�إذا جعلتم
من م�ؤونتكم ف�ضائيات تدافع عن �أهل البيت وعن عقائدهم و�أخالقهم،
وحتوطون بها �شبابكم ،وتكون �سبب ًا يف هداية �شباب الآخرين من �أ�صحاب
املذاهب والأديان االخرى� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا ،ف�سينزل اهلل تعاىل معونته عليكم.
وع�� ّق��ب �سماحته م�شري ًا �إىل بع�ض اجل��وان��ب امل�شرقة م��ن �سرية �أه��ل
البيت التي يجهلها معظم النا�س ،ووجوب تعريفها للعامل �أجمع� :إنّ
ر�سول اهلل والإمام �أمري امل�ؤمنني ،حكما حكم ًا �صاحل ًا على وجه الأر�ض
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بعد حكم داود النبي .فعندما ا�ست�شهد ر�سول اهلل كان حينها
رئي�س ًا للحكومة ،وا�ست�شهد مديون ًا ،حيث �أو�صى الإمام �أمري امل�ؤمنني
ياعلي �أنت قا�ضي دَيني( .)6فهل ر�أيتم يف التاريخ رئي�س
قبل ا�ست�شهاده بقولهّ :
حكومة ميوت وهو مديون ًا؟!
كذلك الإم��ام �أم�ير امل�ؤمنني ،حكم ن�صف املعمورة ذلك الزمان،
حيث كانت رقعة حكومته ،ح�سب خريطة عامل اليوم ،ت�شمل ( )50دولة،
بعلي بن �أبي
وك��ان مركز حكومته العراق ،وبالتحديد يف الكوفة املقدّ�سة ّ
طالب ،و�سيكون العراق والكوفة مركز حكومة موالنا بق ّية اهلل الإمام
املهدي املوعود ،و�سيجل�س حيثما جل�س جدّه �أمري امل�ؤمنني .ون�س�أل
يعجل يف فرجه ال�شريف لن�صرة املظلومني واالنتقام من
اهلل تعاىل �أن ّ
الظاملني .فلما ا�ست�شهد الإمام �أمري امل�ؤمنني كان مديون ًا �أي�ض ًا ،وذلك
لأنه كان ي�صرف جميع ما عنده على امل�ؤمنني وال�شعوب وال�ضعفاء وامل�ساكني،
وكان يقرت�ض �إذا مل يكن عنده من املال �شيئ ًا .وقد ق�ضى الإم��ام احل�سن
املجتبى ديون �أبيه �أمري امل�ؤمنني يف فرتة طويلة .فهل يعرف العامل
كعلي بن �أبي طالب؟
مثل هذه ال�سرية امل�شرقة؟ وهل يعرف رئي�س ًا ّ
وختم �سماحة املرجع ال�شريازي
كلمته الق ّيمة م���ؤ ّك��د ًا� :أملي فيكم ويف
�أمثالكم من �شيوخ الع�شائر امل�ؤمنني،
ومن �سائر طبقات امل�ؤمنني� ،أن تكونوا
عند م�س�ؤوليتكم ،وهي م�س�ؤولية مهمة،
وهي حتويط �شباب العراق ورعايتهم،
فكل �شباب العراق ،بنني وبنات ،هم
�أبنا�ؤكم� ،سواء من ع�شائركم �أوم��ن
غريها ،ويف كل العراق .ف�أنتم قد قلتم (ل ّبيك) للإمام احل�سني يف
امل�سريات املليونية املقدّ�سة ،م�شاة وغري م�شاة ،فقولوا (لب ّيك ياح�سني) يف
العمل على حتويط ال�شباب واالهتمام بهم ،حتى يكون �شباب العراق اجلريح
واملظلوم وال�صابر وال�صامد� ،أ�سوة للعامل �أجمع ،ولي�س للعراق واملنطقة فقط.
�أ�س�أل اهلل تبارك وتعاىل �أن يتق ّبل منكم ،و�أن يو ّفقكم جميع ًا .و�صلى اهلل
على حممد و�آله الطاهرين.
هذا ،وا�ستمع احل�ضور الكرام اىل كلمة جنل �سماحة املرجع ال�شريازي
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد ح�سني ال�شريازي.
---------------------------------------------------------------احلج :الآية.41
� )1سورة ّ
 )2الإر�شاد للمفيد :ج ،2باب ظرف من ف�ضائل احل�سني وف�ضل زيارته� ،ص.127
 )3الكامل يف الزيارات :الباب الأربعون ،دعاء ر�سول اهلل وعلي وفاطمة والأئمة لز ّوار
�أبي عبداهلل� ،ص ،116ح.2
 )4بحار الأنوار :ج ،44باب  37ماجرى عليه بعد بيعة النا�س� ،ص.392
 )5عيون �أخبار الر�ضا :ج ،2ب��اب 30فيما جاء عن الر�ضا من الأخبار
املنثورة� ،ص ،6ح.13

ذكرى �إ�ست�شهاد ال�سيدة زينب
عليها ال�سالم

مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي/كربالء املقد�سة
�إحياء ًا لذكرى �شهادة عقيلة الطالبيني خمدرة بني ها�شم ال�سيدة اجلليلة
بطلة كربالء زينب الكربى بنت �أمري امل�ؤمنني� أقام مكتب �سماحة املرجع
ال�شريازي يف كربالء املقد�سة جمل�س العزاء ا�ستهل بتالوة قر�آنية معطرة
ومن ثم ارتقى املنرب حجة الإ�سالم ال�شيخ زهري الأ�سدي متحدث ًا وم�ستذكر ًا
املحن وامل�صائب التي مرت بها ال�سيدة وعظم �صربها وجهادها بوجه الظلم
واال�ستبداد الأموي.
مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي ب�سوريا
يف رح��اب حفيدة خ��امت النب ّيني ،وبنت �س ّيد الو�ص ّيني ،وبالقرب
من �ضريحها املقدّ�س ،وبالذكرى الأليمة ال�ست�شهاد موالتنا العقيلة زينب
الكربى� ،أقيم جمل�س العزاء يف مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي
يف حا�ضرة ال�شام دم�شق.

ا�ستهل املجل�س بتالوة �آيات مباركة من الذكر احلكيم من ثم اعتلى املنرب
�سجل �أ�سماء
حجة الإ�سالم ال�شيخ ابراهيم معا�ش حيث �أ�شار �إىل� :إن التاريخ ّ
ن�ساء خالدات وقفن مواقف مت ّيزن بها ،وذكرها التاريخ بكل وقار وتبجيل،
وتن ّوعت هذه املواقف بني الثبات على املبادئ وال�صرب وال�شجاعة والبالغة
والنبوغ ،وختم املجل�س بذكر م�صيبتها وما جرى عليها يف واقعة الطف الفجيعة.
املهدي يف �سوي�سرا
ح�سينية الإمام
ّ
�أقامت ح�سينية الإمام املهديّ  خلدمة �أهل البيت يف �سوي�سرا،
جمل�س العزاء ،للرجال والن�ساء ،ح�ضر املجل�سان جمع من امل�ؤمنات وامل�ؤمنني
واملح ّبني لآل البيت الأطهار من اجلالية العراقية .وارت��ق��ى املنرب
حجة الإ�سالم ال�شيخ عبد احل�سن
احل�سيني ال�شريف اخلطيب احل�سيني ّ
الأ�سدي القادم من الدمنارك ،كما �شارك عدد من الرواديد يف �إقامة عزاء
اللطم وقراءة الق�صائد ال�شجية.

ح�سينية الر�سول الأعظم  sيف �آداليد

مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي كربالء املقد�سة

ح�سينية الإمام املهدي يف �سوي�سرا

مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي ب�سوريا
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�إحياء ذكرى
�إ�ست�شهاد الإمام الهادي
مرقد العالمة ال�شيخ �أحمد ابن فهد احللي
ُاقيم يف مرقد العالمة ال�شيخ احمد بن فهد احللي جمل�س العزاء
ا�ستهل بتالوة قر�آنية معطرة وكذا قراءة زيارة عا�شوراء ب�صوت املقرئ احلاج
م�صطفى ال�صراف ،ومن ثم اعتلى املنرب احل�سيني املبارك ف�ضيلة اخلطيب
ال�شيخ جواد الإبراهيمي منطلق ًا يف حديثه من قول الإمام الهادي�« :إن
ل�شيعتنا بواليتنا الع�صمة» حيث حتدث حول جوانب مهمة من ال�سرية العطرة
الو�ضاءة للإمام� صاحب الذكرى.
مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي Kيف كربالء املقد�سة
�أحيا مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي يف كربالء املقد�سة مبجل�س
العزاء بهذه املنا�سبة الأليمة ا�ستهل بتالوة قر�آنية معطرة ومن ثم اعتلى املنرب
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حجة الإ�سالم ال�شيخ نا�صر احلائري متحدث ًا حول جوانب من �سرية الإمام
الهادي وممحور ًا بحثه حول دالئل الإمامة.
م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية
�أحيت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية ،جمل�س عزاء �أقامته يف مق ّرها
مبدينة قم املقدّ�سة ،ح�ضره ال�سادة الكرام وامل�شايخ الأفا�ضل من مكتب �سماحة
املرجع ال�شريازي ،والف�ضالء ،و�ضيوف من العراق و�سوريا واملنطقة
ال�شرقية ،والنا�شطني يف املجال الإعالمي والثقايف ،وجمع من امل�ؤمنني.
حلجة الإ�سالم
بد أ� املجل�س بقراءة زيارة عا�شوراء ال�شريفة ثم كانت كلمة ّ
ال�سيد حممد احليدري حتدّث عن ف�ضائل ومناقب و�ش�أن موالنا الإمام علي
النقي ومعاجزه وكراماته وف�ضل زيارة مرقده الطاهر.

نفحات خبرية
م�سرية (فدائيون لل�سيدة رق ّية )يف �أ�صفهان
علي
ع�شية ذك��رى ا�ست�شهاد عا�شر �أئمة الهدى الأط��ه��ار ،موالنا الإم��ام ّ
الهادي ،خرجت الع�شرات من الهيئات الدينية وطلبة العلوم الدينية
(رجا ًال ون�ساء) يف م�سرية ،مبدينة �أ�صفهان عزاء على م�صاب ومظلومية موالنا
علي النقي.
الإمام ّ
كان من امل�شاركني يف هذه امل�سرية الكثري من ال�شباب الذين لب�سوا الأكفان
املكتوب عليها( :فدائيوا ال�سيدة رق ّية ،)معلنني عن ا�ستعدادهم وت�أهّ بهم
للدفاع عن مظلومية �أهل البيت وعن مقدّ�سات الت�ش ّيع ،وحماية املرقد
الطاهر لل�سيدة رق ّية بنت الإمام احل�سني يف دم�شق.
كما �أعربوا عن �شجبهم وا�ستنكارهم للمحاوالت الإرهابية الدنيئة اجلبانة
أخ�ص الوهابية ال�ضا ّلة ،يف اعتدائهم على
الآثمة للنوا�صب والتكفرييني ،بال ّ
احلرمات واملقدّ�سات.

موكب م�ؤ�س�سة الر�سول االعظم sيف �سامراء
انطلق موكب الوالء والفداء والفتح من مدينة كربالء املقد�سة من
قبل م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم sاخلريية من �أجل �أداء مرا�سم الزيارة
املخ�صو�صة للإمام علي الهادي ،jمن �أمام مرقد العالمة بن فهد
وتوجه �إىل مدينة
احللي يوم االربعاء املوافق 1من رجب  1433هـّ .
�سامراء حيث املرقدين الطاهرين للإمامني الع�سكريني  .cوبا�شر
اعمال خدمة ز ّوار الإمامني  cمن كل اجلوانب.
جمل�س ح�سينية الر�سول الأعظم sب�أداليد
�أقامت ح�سينية الر�سول الأعظم sالكربالئية يف مدينة �أداليد اال�سرتالية,
علي الهادي ,jبح�ضور جموع من
جمل�س العزاء على م�صاب موالنا الإمام ّ
املوالني لأهل البيت الأطهار  .bو�شارك عدد من الرواديد احل�سينيني بقراءة
املراثي والق�صائد ال�شجية ,و�إقامة عزاء اللطم.

مرقد العالمة ال�شيخ �أحمد ابن فهد احللي

مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي Kيف كربالء

م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية

م�سرية (فدائيون لل�سيدة رق ّية )يف �أ�صفهان

م�ؤ�س�سة الر�سول االعظم  sيف �سامراء

ح�سينية الر�سول الأعظم sيف �آداليد
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ذكرى �إ�ست�شهاد



الإمام جعفر ال�صادق

بيان مكتب املرجع ال�شريازي مبنا�سبة الأيام الع�شرة ال�صادقية
ب�سم اهلل الرحمن الرحیم
مت ّر علينا ,يف هذه الأيام ,وعلى العامل الإ�سالمي �أجمع ,ذكرى م�ؤملة ومفجعة,
النبي الأعظم,s
وهي ذكرى ا�ست�شهاد �ساد�س �أئمة الهدى الأطهار ,من �أهل بيت ّ
�إمام املتّقني ,وو ّ
يل امل�ؤمنني ,موالنا الإمام جعفر ال�صادق.j
يف هذه الأيام امل�ؤملة ّ
يتو�شح الكون بال�سواد ,حزن ًا على فقدان عظيم كان هادي ًا
للب�شرية ومر�شد ًا لط ّالب احلقيقة على م ّر الع�صور .وبيمن وجوده ُحفظ الإ�سالم,
و ُن�شرت �أحكامه ومعارفه ,وهو �إمام ّ
احلق وكالم اهلل الناطق ,الإمام ال�صادق.j
ح ّق ًا� ,إنّ الت ّقدم العلمي العاملي ,رهني ويدين للجامعة العظيمة لهذا الإمام
الهمام الذي �أزال ظالم اجلهل بنه�ضته العلمية الوا�سعة ,وقاد العامل نحو نور
العلم واملعرفة والكمال .واليوم� ,إذا �أرادت الب�شرية �أن ترتقي �إىل الكمال والتقدّم
والرقي فما عليها �إ ّال �أن ت�سري على هدي هذا الإمام العظيم.
ّ
يقول املرجع الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني
ال�شريازي يف بيانه لهذا الأمر املهم والأ�سا�سي�( :إنّ الب�شرية ال تتقدّم �إ ّال
يف �إطار عملها بتعاليم الإمام ال�صادق .j
�إنّ الإم��ام ال�صادق� jأن��ار العامل يف زمن حياته بهدايته املبا�شرة وغري
�سجله
املبا�شرة ,وال تزال �أنواره القد�سية �ساطعة ومنرية وهادية للعاملني ,مبا ّ
التاريخ وحفظه عنه jمن �سريته امل�شرقة ومن كلماته ال�شريفة .ولذا فعلى كل
والرقي الإن�ساين� ,أن ي�ستفيد
من يطلب احلقيقة ,ويبغي الو�صول �إىل قمم التقدّم
ّ
من �آثار هذا الإمام العظيم� ,أح�سن و�أف�ضل ا�ستفادة.
�إنّ الإمام ال�صادق jكتب ر�سالة �إىل �أ�صحابه و�شيعته و�أمرهم مبدار�ستها
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وتعاهدها والنظر فيها والعمل بها ,فكانوا ي�ضعونها يف م�ساجد بيوتهم ,ف�إذا
فرغوا من ال�صالة نظروا فيها.
ه��ذه الر�سالة الثمينة اح��ت��وت و�صايا متعددة ,منها و�صيتني للم�ؤمنني
أخ�ص ال�شباب والأ�شبال ,وهي املداومة على قراءة هذه الر�سالة
وامل�ؤمنات ,بال ّ
بتد ّبر ,والت�صميم على العمل مب�ضامينها .ولذا على امل�ؤمنني وامل�ؤمنات� ,أن
ي�صمموا على قراءة ر�سالة الإمام ال�صادق ,jو�أن يعملوا مب�ضامينها ,ففي
هذه الر�سالة الثمينة يجد املرء �أ�سباب التوفيق يف الدنيا والآخرة).
امتثا ًال لتوجيهات املرجع الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق
احل�سيني ال�شريازي ,ن�أمل �أن ن�سعى جميع ًا �إىل �إحياء �أيام ذكرى ا�ست�شهاد
نا�شر علوم الإ�سالم ,يف ع�شرة �أيام ,على �أح�سن نحو ,و�أكرث حما�سة ,و�أن ن�ستثمر
هذه الأيام امل�ؤملة التي نحزن فيها ونبكي على م�صاب الإمام ال�صادقّ j
ونعظم
فيها ذكرى ا�ست�شهاده ,jعلينا �أن ن�ستثمرها ونغتنمها يف �أن نكون من التابعني
احلقيقني للمدر�سة اجلعفرية ,و�أن نعمل بو�صايا وتعاليم الإمام ال�صادقj
بج ّد واجتهاد ,و�أن ن�ؤدّي م�س�ؤوليتنا ,بالعمل بالتكليف الإلهي ,وبتقدمي التعازي
�إىل املقام ال�شامخ والرفيع لإمام الع�صر موالنا الإمام املهديّ املوعود.
 22من �شهر �شوال املك ّرم  1433للهجرة
مكتب املرجع الديني
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي K
قم املقدّ�سة
مبنا�سبة اليوم اخلام�س والع�شرين من �شهر �شوال املك ّرم ،ذكرى ا�ست�شهاد
رب العاملني وخليفته يف �أر�ضه ،وارث املر�سلني ،و�إمام امل�ؤمنني� ،ساد�س �أئمة
حجة ّ
ّ
النبي الأطهار ،موالنا الإمام جعفر بن حم ّمد ال�صادق� ،أقيمت
�آل ّ
املجال�س و امل�آمت:
القافلة ال�صادقية  /قم املقد�سة
�شهد بيت �سماحة املرجع ال�شريازي ،ح�ضور الهيئات واملع ّزين ،و�إقامة
مرا�سم العزاء واحلزن ،بهذه الذكرى الأليمة ،كان من الهيئات التي ح�ضرت،
حجة الأبطحي ،من مدينة �أ�صفهان،
القافلة ال�صادقية برفقة �آية اهلل ال�سيد ّ
حيث �أقام �أع�ضاء الهيئة عزاء اللطم وقراءة املراثي ،بح�ضور �سماحة املرجع
ال�شريازي ،وقدّموا التعازي لكرمية �أهل البيت موالتنا ال�سيدة فاطمة
املع�صومة ،يف هذه املرا�سم حتدّث ال�سيد الأبطحي ،وذكر جوانب من
م�صائب موالنا الإم��ام ال�صادق ،وقدّم �شكره وتقديره ل�سماحة املرجع
ال�شريازي لت�أكيدات �سماحته �ضرورة �إقامة و�إحياء وتعظيم ال�شعائر
الإلهية ودفاعه عنها.
مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي / كربالء املقد�سة
ا�ستهل بتالوة قر�آنية كرمية عطرة ومن ثم اعتلى املنرب املبارك حجة الإ�سالم
ال�سيد �صالح القزويني منطلقا من قوله تعاىلُ  :ق ْل هَ ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّل ِذينَ َي ْع َل ُمونَ
الَ ْل َب ِاب الزمر.9:
َوا َّل ِذينَ اَل َي ْع َل ُمونَ �إِنمَّ َ ا َي َت َذ َّك ُر �أُو ُلوا ْ أ
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القافلة ال�صادقية  /قم املقد�سة

مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي / الب�صرة
ارتقى املنرب حجة الإ�سالم ال�سيد علي عفيف �أبو طبيخ  ،وتطرق يف
حما�ضرته جلوانب من �سرية الإمام ال�صادق.
العالقات العامة ملكتب �سماحة املرجع ال�شريازي/
كربالء املقد�سة
�شهد املجل�س ح�ضور ًا ملحبي وموايل �أهل البيت ،افتتح بقراءة
�آي��ات من الذكر احلكيم  ،وبعدها حتدث حجة الإ�سالم ال�شيخ وائل
مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي / كربالء املقد�سة
البديري حول ال�سرية العطرة للإمام جعفر ال�صادق وت�سليط
ال�ضوء على دور هذا الإمام العظيم يف ن�شر العلوم واملعارف الإ�سالمية.
مدر�سة ال�شيخ املفيد / كربالء املقد�سة
ح�ضر املجل�س طالب و�أ�ساتذة احلوزة العلمية حيث ارتقى املنرب حجة
الإ�سالم ال�سيد �صالح القزويني متحدث ًا عن امليزات العلمية والأخالقية
للإمام ال�صادق.
مرقد العالمة ابن فهد احللي / كربالء املقد�سة
ا�ستهل املجل�س بقراءة �آيات من الذكر احلكيم واعتلى املنرب ال�شريف مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي / الب�صرة
حجة الإ���س�لام ال�سيد م�ضر القزويني وحت��دث عن ال�صفات النبوية
التي جت�سدت يف حركة الإمام ال�صادق لإر�ساء القواعد العلمية و
الفكرية.
جدير بالذكر نقلت بع�ض املجال�س على قناة الإم��ام احل�سني
الف�ضائية الناطقة باللغة العربية.
ح�سينية الر�سول الأعظم / sلندن
�أق��ام��ت جمل�س ال��ع��زاء بح�ضور العلماء وال��ف�����ض�لاء و�أت��ب��اع اهل
مرقد العالمة ابن فهد احللي / كربالء املقد�سة
البيت. 

ح�سينية الر�سول الأعظم  /sلندن

العالقات العامة ملكتب �سماحة املرجع ال�شريازي /كربالء املقد�سة
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بيان مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي
نرفع تعازينا ملوالنا و ّ
احلجة بن احل�سن الع�سكري ،الإمام
يل اهلل الأعظم ّ
املهديّ املوعود و�أرواحنا له الفداء ،وللم�سلمني والأحرار كا ّفة ،مبنا�سبة الذكرى
الأليمة ،ذكرى فاجعة وجرمية هدم مراقد الأئمة الأطهار يف البقيع ،على يد الفئة
ال�ضالة الوهابية الظاملة ،وكذلك مبنا�سبة اليوم العاملي للبقيع.
يف الثامن من �شهر �شوال �سنة  1344للهجرة قامت الفئة الوهابية الظاملة برئا�سة
توجهوا بعدها �صوب املدينة املن ّورة،
عبدالعزيز بن �سعود ،باحتالل م ّكة املك ّرمة .ثم ّ
وبعد حما�صرتهم للمدينة وحربهم مع �أهلها واملدافعني عنها قاموا باحتاللها ،وهدّموا
املراقد الطاهرة للأئمة يف البقيع ،وهي مراقد الذر ّية الطاهرة ملوالنا النبي
للنبي ،والإمام زين
الأعظم :الإمام احل�سن املجتبى jال�سبط الأكرب ّ
العابدين ،والإمام الباقر والإمام ال�صادق .وبهذه اجلرمية الكربى �أقرحوا
و�أدموا قلوب كل ال�شرفاء والأحرار.
ي�شهد التاريخ على �أن من�ش أ� هذه االعتداءات كان من ذلك اليوم الذي تعاقد
فيها امل�شركون على كتابة ال�صحيفة امللعونة و�أق�سموا على �أن مينعوا النبي من
�إبالغ الدين الإلهي ،وتعاقدوا يف حال ف�شلهم فيما تعاقدوا عليه يف �صحيفتهم على
ن�صبه اهلل تعاىل من بعد نب ّيه الأكرم ،و�أن يت�آمروا
و�صي الر�سول الذيّ ّ
�أن يق�صوا ّ
بانقالب ليجعلوا على منرب ر�سول اهلل وخالفته من لي�سوا �أه ًال لذلك.
�إنّ املنافقني عماة الب�صرية مل يتم ّكنوا من منع انت�شار حقيقة الإ�سالم املحمدي،
مع �إنهم قاموا ب�إعمال ال�ضغوطات ،و�إحلاق الأذى النف�سي بالنبي املبعوث رحمة
للعاملني .ولكنهم ف�شلوا �أي�ض ًا وخابوا يف حماولتهم منع النبي يف �إبالغ ما ُانزل
الو�صي وهو موالنا ال�صدّيق
�إليه من اهلل تعاىل يف خ�صو�ص اخلالفة من بعده وتعيني
ّ
علي بن �أبي طالب.
الأكرب والفاروق الأعظم الإمام �أمري امل�ؤمنني ّ
لقد ك��ان الإب��ل�اغ الإل��ه��ي ال��ع��امل��ي يف ال��غ��دي��ر وم�س�ألة تعيني الإم����ام �أم�ير
النبي ،ثقي ًال على �أ�صحاب ال�صحيفة
امل�ؤمنني خليفة وو�ص ّي ًا من بعد ّ
امللعونة ،وكال�صاعقة التي نزلت على ر�ؤو�سهم ،فلم يطيقوا ذلك ،ودفعهم �إىل
ال�سم �إليه عرب اثنتني من
بد�س ّ
�أن يقرتفوا جرمية قتل خامت الأنبياء ،وذلك ّ
النبي ،اللتني �ص ّرح القر�آن الكرمي بلعنهما .فق�ضى ر�سول اهلل نحبه
زوجات ّ
م�سموم ًا �شهيد ًا.
ومل يكتفوا بجرميتهم تلك ،بل ،وبعد ا�ست�شهاد ر�سول اهلل� ،أعادوا ذكرى �صحيفتهم
وو�صي ر�سول اهلل ،وكان من نتائج
امللعونة ب�أن � ّأ�س�سوا ال�سقيفة ،و�سعوا �إىل �إق�صاء خليفة ّ
النبي ب�أنه باب مدينة علمه ،جلي�س البيت .وقاموا بجرمية �أخرى،
ذلك �أن �صار من و�صفه ّ
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حيث �أحرقوا باب بيته ،وا�ست�شهدت �إثر هذه اجلرمية ب�ضعة ر�سول اهلل وروحه
التي بني جنبيه ال�صدّيقة الكربى ال�سيدة فاطمة الزهراء ،و�أ�سقطوا
جنينها املح�سن .وبعدها قاموا بقتل �أبناء ر�سول اهلل وذر ّيته الطاهرة،
ف�أ�ضافوا بذلك و�صمة عار وخزي �أخريات على جبينهم ويف �صفحات تاريخهم
الأ�سود .وعندما ر�أوا ب�أنهم مل يتم ّكنوا من حجب حقيقة الإ�سالم وهي والية
الأئمة املع�صومني ،قاموا باقرتاف جرمية هدم القبور املطهّرة لأهل
البيت ،و�أزالوا حرمتها.
يف الأم�س قام �أعداء الدين بهدم مراقد الأئمة بالبقيع ،ف�أدخلوا احلزن يف
بيوت امل�سلمني والعلماء واملف ّكرين ال�شرفاء والأحرار .واليوم �أعادوا الك ّرة بتفجري
وهدم املراقد الطاهرة وبيت موالنا الإم��ام املهديّ �أرواحنا فداه ،يف �سامراء
امل�ش ّرفة ،و�إبادة امل�ؤمنني يف العراق والبحرين واحلجاز وباك�ستان و�أفغان�ستان
و�سوريا وغريها ،وقتلهم الأبرياء بعمليات التفجري والتفخيخ ،وجرائم �أخرى...
و�أخرى....
ما هي ع ّلة وجذور هذه اجلرائم الفظيعة؟
يبينّ امل��رج��ع الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد ���ص��ادق احل�سيني
ال�شريازي ب���أن ع ّلة وج��ذور تلك اجلرائم و�إزال��ة احلرمات ،هي ابتعاد
وانحراف املجرمني اجلناة عن ثقافة �أهل البيت ،ويقول:
�إنّ ثقافة �أهل البيت هي ثقافة الر�أفة وال�شفقة والرحمة .و�أما ثقافة
�أعدائهم فهو الظلم والق�ساوة .وهذه الثقافة الظاملة القا�سية ت� ّأ�س�ست وبد�أت
نبي الإ�سالم ،وقام
من ذلك اليوم ال��ذي قام فيه �أب��و �سفيان مبواجهة ّ
طيلة  22عام ًا ،بت�سخري كل م�ساعيه وقدراته و�إمكاناته و�صرف كل �أمواله يف
احلرب �ضد ر�سول اهلل .وبعده ا�ستمر على هذا النهج العدواين ابنه معاوية
وحفيده يزيد لعنة اهلل عليه وعليهما ،وتابعهم عليه من بعدهم بنو �أمية وبنو
مروان وبنو العبا�س عليهم لعائن اهلل ،وقاموا برت�سيخ تلك الثقافة وتو�سيعها.
�إنّ معظم الب�شرية اليوم ال يعرفون ثقافة �أهل البيت ،وال يعرفون الفرق
والتفاوت بينها وبني ثقافة �أعداء �أهل البيت� ،أي�ض ًا .ومن نتائج عدم معرفة

النا�س بذلك ،هي وقوع احل��وادث امل�ؤملة ،كحادثة �إزال��ة حرمة املرقد الطاهر
للإمامني الع�سكريني يف �سامراء امل�ش ّرفة ،وفاجعة هدم البقيع ،وغريها
من الفجائع .وهذا ك ّله يوجب علينا م�س�ؤولية تعريف ثقافة �أهل البيت
للب�شرية اليوم ،وتعريف الفرق بينها وبني الثقافة املعادية وامل�ضادّة لثقافة �أهل
البيت ،كي تقدر الب�شرية على التمييز بينهما ومقارنتهما.
يف مثل هذه الأيام -وبالذات يف الثامن �شوال -قام الأع��داء بتوجيه �إهانة
كبرية �إىل املقام املقدّ�س ملوالنا ر�سول اهلل ولأهل بيته الأطهار ،بل
وللقر�آن والإ�سالم .وال يزال �آثار وتبعات تلك الإهانة باقية �إىل يومنا هذا .وهذه
الإهانة هي :هدم املراقد الطاهرة لأربعة من الأئمة الأطهار يف البقيع
باملدينة املن ّورة.
�إذن يجب علينا �أن ن�����ؤدّي واجبنا وتكليفنا ق��ب��ال ج��رمي��ة ه��دم مراقد
الأئمة ،بالبقيع ،فهذه اجلرمية هي من �أكرب املنكرات يف ع�صرنا احلايل.
�إ ّننا �سنثاب ون�ؤجر يف الآخرة مبقدار ما نقدّمه من اخلدمات جلرب مثل هذه
الفاجعة التي ال جترب �أبد ًا وب�أيّ نحو كان .فبع�ض الأمور ميكن جربها ،ولكن،
وكما يعلم العقالء كا ّفة ،ب�أن �إهانة املقدّ�سات والتطاول عليها هي من الأمور التي
ال ميكن جربها �أبد ًا .و�إن �إعادة �إعمار تلك الأماكن املقدّ�سة ،يف احلقيقة هو منع
ا�ستمرار جزء من تلك الفاجعة.
على اجلميع �أن ينتهزوا الفر�ص وي�ستفيدوا منها يف بيان مظلومية البقيع
للعاملني ،و�أن يدعوا الآخرين لإزالة هذا الظلم .و�إنّ هذا املو�ضوع �-أي ت�سمية
الثامن من �شهر �شوال باليوم العاملي للبقيع -هو م�س�ؤولية �شرعية يف طريق �أحياء
البقيع الغرقد
ن�أمل ومن خالل قيام جميع امل�ؤمنني وامل�ؤمنات بهذه امل�س�ؤوليات الإلهية،
�إدخ��ال ال�سرور والغبطة علي القلب املقدّ�س ملوالنا الإم��ام �صاحب الع�صر
والزّمان .
� 5شوال املك ّرم  1433للهجرة
مكتب املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي / قم املقدّ�سة
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�أقيمت املجال�س وامل�آمت والفعاليات الدينية لإحياء يوم البقيع العاملي يف عدد
من بلدان العامل:
 بيت املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني
ال�شريازي يف مدينة قم املقدّ�سة ،يف هذا املجل�س الذي ح�ضره العلماء
والف�ضالء وجمع من امل�ؤمنني واملوالني لأهل البيت الأطهار ،حتدّث
ف�ضيلة اخلطيب ال�شيخ الفا�ضلي عن غربة ومظلومية الذر ّية الطاهرة ملوالنا
النبي الأعظم.
ّ
 م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية يف مق ّرها مبدينة قم املقدّ�سة،
ح�ضره ال�سادة الكرام من �آل ال�شريازي حفظهم اهلل ،والف�ضالء من مكتب
�سماحة املرجع ال�شريازي بقم املقدّ�سة ،وال�شخ�صيات الثقافية والدينية
واالجتماعية.
 انطلق من مدينة كربالء املقدّ�سة موكب الوالء والفداء والن�صرة لأئمة
البقيع ،لالعت�صام واملطالبة ال�سلمية ب�إعادة بناء مراقد �أئمة البقيع،
يف الذكرى التا�سعة والثمانني لتهدميها من قبل الوهابيني والتكفرييني.
اعت�صم امل�شاركون يف املوكب يف منطقة جديد عرعر املتاخمة للحدود
ال�سعودية؛ وحملوا الالفتات التي تطالب ،وب�شدّة ،احلكومة ال�سعودية ب�إعادة بناء
ي�ضم قبور الأئمة املع�صومني ،والعمل على �إبعاد الأيدي
بقيع الغرقد الذي ّ
العبثية للوهابيني والتكفرييني عن املقدّ�سات الإ�سالمية.
 مرقد العالمة ال�شيخ احمد بن فهد احللي عليه الرحمة يف كربالء املقد�سة،
اعتلى املنرب املبارك ف�ضيلة ال�سيد �صالح القزويني مبتدئ ًا بقوله تعاىلُ  :ي ِريدُونَ �أَن

ُي ْط ِف ُئوا ُنو َر اللهّ ِ ِب�أَ ْف َو ِاه ِه ْم َو َي�أْ َبى اللهّ ُ ِ�إ اَّل �أَن ُي ِت َّم ُنو َر ُه َو َل ْو َك ِر َه ا ْل َكا ِف ُرونَ  التوبة.32:
 هيئة �شباب العبا�س الكربالئية يف م�سجد الإمام زين العابدين،
يف مدينة قم املقدّ�سة ،ح�ضر املجل�س ال�سادة الكرام من �آل ال�شريازي حفظهم
اهلل ،ووفد من مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي ،وف�ضالء احلوزة العلمية
وجموع كثرية من ال�شباب وامل�ؤمنني واملح ّبني لأهل البيت الأطهار الأخيار،
حجة الإ���س�لام ال�شيخ عبدالر�ضا معا�ش ،كما �شارك ال��رادود
ارتقى املنرب ّ
احل�سيني احلاج با�سم الكربالئي ،والرادود حممد ف�صويل وحممد معتمدي،
يف قراءة املراثي والأ�شعار احلزينة و�إقامة عزاء اللطم.
 هيئة �أئمة البقيع يف احل�سينية الر�ضوية يف مدينة �أ�صفهان ،ح�ضر
املجل�س الف�ضالء من احل��وزة العلمية ،وال�شخ�صيات االجتماعية والدينية
والثقافية ،وجموع غفرية من امل�ؤمنني واملوالني لآل الر�سول الأطهار ،حيث
ّ
اكتظت بهم ال�شوارع والأز ّقة املحيطة باحل�سينية �أي�ض ًا� ،شارك يف هذا املجل�س،
حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ مهدي دان�شمند ،والرادودين احل�سينيني :احلاج
ّ
ح�سن خلج القادم من طهران ،وحميد عليمي ،يف �إقامة جمل�س اللطم وقراءة
الق�صائد ال�شجية واملراثي احل�سينية.
 هذا ,ومت �إحياء ذكرى اليوم العاملي للبقيع يف العديد من نقاط العامل ,منها:
يف احل�سينية الكربالئية ب�أ�صفهان ,واحل�سينيتني الكربالئيتني مب�شهد املقدّ�سة
وطهران مب�شاركة الرادود با�سم الكربالئي ,ويف مكتب املرجع ال�شريازي K
مبدينة لكنهو الهندية ,هيئة ائمة البقيع يف احل�سينية الر�ضوية ب�أ�صفهان،
ويف م�ؤ�س�سة البتول يف كندا .وخروج م�سرية اعرتا�ض واعت�صام يف �أمريكا .

م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية  /قم املقد�سة

مرقد العالمة ابن فهد احللي / كربالء املقد�سة

هيئة �شباب العبا�س الكربالئية  /قم املقد�سة

هيئة �شباب العبا�س الكربالئية  /قم املقد�سة
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نفحات خبرية

�إعت�صام قرب احلدود ال�سعودية

هيئة ائمة البقيع  / bا�صفهان

م�ؤ�س�سة البتول / كندا

مكتب املرجع ال�شريازي / لكنهو الهندية

احل�سينية الكرباليية  /ا�صفهان

م�سرية اعرتا�ض واعت�صام � /أمريكا

احل�سينية الكرباليية  /طهران

احل�سينية الكرباليية  /م�شهد املقد�س
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ن�����ش��اط��ات وجم��ال�����س ب
يحزنون حلزننا
�أق��ي��م��ت جم��ال�����س احل���زن وال���ع���زاء ع��ل��ى م�صائب �أه��ل
البيت ذك��رى ا�ست�شهاد �سليل الأخيار ورك��ن الإمي��ان
وح ّ��ج��ة ال��رح��م��ن ،الإم���ام النا�صح م��والن��ا ع��ل ّ��ي ب��ن حممد
الهادي وك��ذل��ك ذك���رى ا�ست�شهاد حليف ال�سجدة
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الطويلة ،وال��دم��وع الغزيرة ،واملناجاة الكثرية املع ّذب يف
قعر ال�سجون وظلم املطامري الإمام مو�سى بن جعفر
وذك���رى وف��اة م���ؤم��ن قري�ش �سيدنا �أب��ي طالب وال��د �أم�ير
امل�ؤمنني و�إح��ي��اء ذك���رى وف���اة �أم امل���ؤم��ن�ين ال�سيدة
خديجة بنت خويلد وذك��رى ا�ست�شهاد رئي�س املذهب

نفحات خبرية

ب��ي��ت امل��رج��ع دام ظله
اجلعفري الإم��ام جعفر بن حممد ال�صادق يف بيت
�سماحة امل��رج��ع الديني �آي���ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق
احل�سيني ال�شريازي� صباح ًا وع�صر ًا بح�ضور العلماء
والف�ضالء وطالب احلوزة العلمية ،و�ضيوف وز ّوار املراقد
النبي الكرمي
املقد�سة ،وجمع من امل�ؤمنني واملح ّبني لأهل بيت ّ

الأطهار ،حيث حتدث اخلطباء حول مناقب وف�ضائل
�أه��ل البيت والظلم ال��ذي �أ�صابهم م��ن ال�سالطني
واحلكام الظاملني وقدموا التعازي لبقية اهلل الأعظم الإمام
املهدي املنتظر.
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يفرحون لفرحنا
توافد على بيت �سماحة املرجع الديني �آية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي امل�ؤمنون الكرام
و علماء وف�ضالء احل��وزة العلمية وزوار امل��راق��د املقد�سة
القادمني من ال��دول الإ�سالمية والغربية لتقدمي التهاين
والتربيكات ل�سماحته مبنا�سبة مولد �أمري امل�ؤمنني وعيد
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املبعث النبوي ال�شريف و الأعياد ال�شعبانية املباركة ذكرى
مولد الإمام احل�سني و�أخيه �أبي الف�ضل العبا�س
والإم��ام علي بن احل�سني زين العابدين وذكرى مولد
منقذ الب�شرية �صاحب الأمر الإمام املهدي املنتظر.
رحب �سماحته بامل�ؤمنني املهنئني ،و بادلهم التهاين
ّ
العلي القدير ،بجاه حم ّمد و�آل��ه
والتربيكات ،ودع��ا اهلل ّ

نفحات خبرية

الطاهرين �أن يو ّفق اجلميع لنيل ر�ضا اهلل ،ونيل ر�ضا
املع�صومني الأرب��ع��ة ع�شر ،و�أن مي��نّ على امل�ؤمنني
وامل�ؤمنات كا ّفة بالأمن وال�سالم والعزّة والرفاه ،وبالأخ�ص
من الفنت واملظامل وامل�شاكل ،ومن كيد الأعداء واحلاقدين.
وبهذه املنا�سبات العطرة اعتمر العمامة على يد �سماحة
امل��رج��ع ال�شريازي ع��دد م��ن ط�لاب العلوم الدينية،

و�أو�صاهم �سماحته بتقوى اهلل تعاىل وبالورع ،وبذل اجلهد
واالجتهاد يف تع ّلم علوم �آل حم ّمد ،والعمل على خدمة
النا�س وح ّل م�شاكلهم وق�ضاء حوائجهم وخدمتهم وتثقيفهم
بثقافة الإ�سالم.
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الرمضانیة
العلمیة
البحوث
البحوث العلمیة الرمضانیة
خـــــالل �شـــــهر رم�ضـــــان املـــــبارك

فقهاء و�شخ�صيات من البالد الإ�سالمية زاروا
املرجع ال�شريازي
يف ليايل �شهر رم�ضان املبارك (املن�صرم)  1433للهجرة,
قام بزيارة املرجع الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق
احل�سيني ال�شريازي ,العديد من املراجع الأعالم والعلماء والفقهاء
والف�ضالء و�أ�ساتذة احلوزة العلمية ,وال�شخ�صيات الدينية واالجتماعية
وال��وج��ه��اء ,وجمع م��ن �أت��ب��اع �أه��ل البيت  ,bم��ن خمتلف نقاط البالد
الإ�سالمية ,يف بيته املك ّرم مبدينة قم املقدّ�سة.
خالل هذه الزيارات� ,شارك ال�ضيوف الكرام يف اجلل�سات العلمية التي
اقيمت يف بيت �سماحة املرجع ال�شريازي ,يف ليايل �شهر رم�ضان
املبارك ,و�شاركوا يف املباحث العلمية لهذه اجلل�سات.
كما تبادلوا الكالم مع �سماحة املرجع ال�شريازي ,احلديث حول
امل�ستجدّات الفقهية والعلمية ,و�أو�ضاع �أتباع �أه��ل البيت الأطهار bيف
بلدانهم ويف �أرجاء املعمورة .وقدّم بع�ض الف�ضالء تقارير خمت�صرة عن
أخ�ص يف جمال التبليغ وهداية النا�س,
�أهم فعالياتهم ون�شاطاتهم ,بال ّ
ون�شر ثقافة املع�صومني الأربعة ع�شر.b
كان من بني مراجع التقليد ،والعلماء والف�ضالء الكرام الذين زاروا
�سماحة املرجع ال�شريازي :
� .1آية اهلل العظمى ال�سيد تقي الق ّمي .
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� .2آية اهلل ال�شيخ فا�ضل ال�ص ّفار من كربالء املقدّ�سة.
� .3آية اهلل ال�شيخ عبد الكرمي احلائري مدير احلوزة العلمية يف
كربالء املقدّ�سة (حوزة الع ّالمة ابن فهد احل ّلي .)
� .4أ�ستاذ احلوزة العلمية يف قم املقدّ�سة �آية اهلل ال�سيد ح�سني ال�شاهرودي
وحجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�سيد علم الهدى.
ّ
� .5آية اهلل ال�سيد علي امليالين.
 .6حجة الإ�سالم وامل�سلمني ال�شيخ جعفر جنل املرحوم �آية اهلل العظمى
ال�شيخ املريزا جواد التربيزي.
 .7املح ّقق وامل�ؤ ّلف الإ�سالمي ال�شيخ علي الكوراين.
 .8امل�شايخ ال��ك��رام حجج الإ���س�لام �أح��ف��اد ال�شيخ امل�ي�رزا النائيني
الكبري.
� .9آية اهلل ال�سيد حميد الغريفي من العراق.
 .10ف�ضيلة ال�سيد حممد الطباطبائي و�شقيقه ,من �أحفاد املرحوم
ال�سيد علي الطباطبائي� ,صاحب املو�سوعة الفقهية :ريا�ض امل�سائل.
 .11ف�ضيلة ال�شاعر ال�سيد مه ّند جمال الدين جنل املرحوم الدكتور
ال�شاعر ال�سيد م�صطفى جمال الدين ,من العراق.

نفحات خبرية
يف اجلل�سة الأوىل من �شهر رم�ضان املبارك كان البحث حول
العقيقة،حيث�س�أل�أحدالف�ضالءمن�سماحةاملرجعال�شريازي قائ ًال:
هل ميكن ذبح عقيقة واحدة عن �شخ�صني ،وهل يف هذه احلالة حتت�سب
عقيقة؟
تو�سع يف باب امل�ستح ّبات املالية.
�أج��اب �سماحته :على الظاهر هناك ّ
ُ
وبالن�سبة لال�ضحية هناك رواية تقول ب�أنه ميكن تقدمي ا�ضحية واحدة عن 70
�شخ�ص ًا .وبال �شك هذا بالن�سبة لغري املتمكن مالي ًا .نعم قد يكون هذا الأمر
خم�ص�ص با ُال�ضحية �أي ي�شمل العقيقة �أي�ض ًا بالن�سبة لغري املتمكن مالي ًا،
غري ّ
ولي�س للمتمكن الذي يقدر على ذبح العقيقة عن كل �شخ�ص ،لأن ذبح عقيقة
واحدة عن عدّة �أ�شخا�ص خمالف للأ�صل ،حتى مع احتمال وجود �إمكانه ،وال
يوجد دليل عليه .والن�صو�ص املوجودة ب ّينت �إمكان ذلك لغري املتم ّكن مالي ًا �أو
للذي ال يقدر على ذلك لوحده .نعم ميكن �أن حت�سب �صدقة عامة ،ولكن ال
حت�سب �صدقة خا�صة وهي العقيقة.
ً
و�س�أل �آخر من الف�ضالء� :شخ�ص كان مري�ضا ومل ي�ستطع ال�صيام ل�سنني
عديدة� .أم��ا الآن فقد �شفي من مر�ضه ،ويظن ،ولي�س ي�شك� ،أن��ه ي�ستطيع
ال�صيام ،وان ال�صوم ال ي�ض ّر ب�صحته .يف هذه احلالة هل يجب عليه الفح�ص
ومراجعة الطبيب� ،أم ال يجب عليه الفح�ص ،واال�ست�صحاب ال ي�ضر �أي�ض ًا
بجهة كونه من املو�ضوعات.
�أج���اب �سماحته :يجب الفح�ص .و م��ن جهة قيل يف اال�ست�صحاب:
اال�ست�صحاب جار حتى مع الوهم� ،أي حتى مع وج��ود الظن بتغيرّ احلالة
ال�سابقة .وهنا �إذا مل يلزم الفح�ص ،ن�س�أل ملاذا وب�أي دليل؟ و�إذا كان ال يلزم
الفح�ص فهل يجر�أ �أحد �أن يقول ب�أنه :ال يجب الفح�ص ،وال ي�صوم .اعتماد ًا
على ا�ست�صحاب ال�ضرر؟ وهل يقول الفقيه مبثل هذا؟
و�أ�ضاف �سماحته :هذه من موارد النق�ض على ما قيل ب�أنه ال يجب الفح�ص
يف املو�ضوعات .لذا فمن امل�شكل القول بعدم وجوب الفح�ص ،بل يجب �أن نقول
هكذا :يجب الفح�ص يف املو�ضوعات �إ ّال ما خرج.
نعم يف باب الأحكام ال�شرعية عندنا �إجماع على وجوب الفح�ص ،وال جتري

الأدلة الرتخي�صية بال فح�ص� ،أما يف باب املو�ضوعات مع �أنه ال
يوجد االجماع ،ولكن عندنا �أدلة اخرى ّ
تدل على وجوب الفح�ص ،ومنها
�سرية العقالء ،فكما يتم الفح�ص يف االحكام عند ح�صول ّ
ال�شك ،فهكذا
يعمل يف املو�ضوعات �أي�ض ًا ،وال فرق يف ذلك.
و�س�أل �أحد ال�ضيوف :يف مثل هذه امل�س�ألة ،هل ميكن �أن جنري �أ�صالة القدرة
ونقول� :أن هذا املري�ض املعافى يقدر حالي ًا على ال�صيام ،فيجب عليه ال�صوم؟
�أجاب �سماحته� :إن �أ�صالة القدرة هي �أ�صل عقالئي ،ويجري يف مو�ضع
يفتقد الأ�صل ال�شرعي� .أي يف املو�ضع الذي يخلو من اليقني ال�سابق� ،أو مل
يكن مورد حلاظ.
ً
�أما يف حال وجود ر�أي لل�شارع بالن�سبة للم�س�ألة و�أنه قد ق ّرر قانونا لها ،مثل:
التنق�ض اليقني بال�شك ،فهنا ال مكان ــ تعبد ًا ــ ّ
لل�شك يف القدرة كي جنري
�أ�صالة القدرة.
و�س�أل �آخر� :شخ�ص �سل�س الريح ويح ّمل نف�سه �ضغوط ًا كبرية �أثناء الركوع
وال�سجود كي يحافظ على و�ضوئه وطهارته بحيث �إن �إراد يف الركوع مث ًال
�أن يكتفي بالذكر الواجب ف�سيحدث ،ولكن �إن اكتفى بقول �سبحان اهلل م ّرة
واحدة فقط ميكنه �أن ي�ص ّلي بطهارة .فما هو تكليفه؟
�أجاب �سماحته :هذه امل�س�ألة هي م�س�ألة تزاحم� .أي� :إما �أن يفقد الطهارة
ويقوم عو�ض ًا عن ذلك بذكر الت�سبيحة الكربى يف الركوع وال�سجود� ،أو �أن
يكتفي بذكر الت�سبيحة ال�صغرى م ّرة واحدة وي�ص ّلي بطهارة .وذلك لأن �أد ّلة
�شرطية الطهارة من احلدث يف ال�صالة لها ق ّوة ،مثل :ال �صالة �إ ّال بطهور،
وي�ستفاد منها �أن الطهارة من احلدث هي ركن ،حتى قال بع�ضهم :ال ي�ص ّلي
�إذا كان فاقد ًا للطهور� .إذن فالطهارة من احلدث بالن�سبة �إىل �أغلب الأجزاء
وال�شرائط يف ال�صالة هي الأه���م .ول��ذا عليه �أن يكتفي بذكر الت�سبيحة
ال�صغرى �أي�( :سبحان اهلل) مرة واحدة ،ويتم �صالته بطهارة.
وهنا انربى �أحد الف�ضالء وقال� :إن هذا املقدار من الطهارة يف م�س�ألة
املبتلى بال�سل�س هو بدل ويف تزاحم مع :ما له بدل مقدّم على ما لي�س له بدل.
�إذن عليه �أن يذكر الت�سبيحة الكربى و�إن �أدّى ذلك �إىل فقدان الطهارة؟
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قال �سماحته :من غري املعلوم �أن يكون هذا املقدار من الطهارة بدل ،وحتى
لو فر�ضنا بكونه بدل ،فال يوجد يف هذا املقام دليل على �شمول الإطالق �أو
العموم لهذا املقدار من البدل.
�س�أل �أحد الف�ضالء من �سماحة املرجع ال�شريازي قائ ًال :هل يحكم
على منكر ال�ضروري باالرتداد ب�شكل مطلق؟
�أجاب �سماحته� :إن م�س�ألة منكر ال�ضروري م�س�ألة �شائكة ،ومبا �أن �صاحب
اجلواهر قد بحث امل�س�ألة بالتف�صيل ،وكذلك بحثها املرحوم �أخ��ي �أكرث
تف�صي ًال ،وعلى ظاهر قول امل�شهور ب�أنه ب�شكل مطلق ،ولكن على املبنى �أنه
�إذا �أنكر �أحد الأ�صول الثالثة ،وهي :التوحيد ،والنب ّوة ،واملعاد ،فيحكم عليه
باالرتداد ،و�إ ّال فال .وقال الكثري من العلماء :نحن نحكم باالرتداد لثالثة
�أ�سباب ،وال رابع لها .ومل يوافقوا على احلكم باالرتداد �إن �أنكر الرابعة.
و�س�أل �آخر� :إذا كان ال�شخ�ص يف بيت �صديقه مث ًال �أو يف بيت �أحد معارفه،
وا�ستيقظ من النوم قبل ال�سحور وهو جمنب ،ويخجل ب�شدّة من الذهاب �إىل
احلمام �أمام �صديقه �أو معارفه للغ�سل ،ف�صام وهو جمنب ،فهل عليه الق�ضاء
والك ّفارة؟
�أجاب �سماحته بقوله� :إن كان يف الأمر حرج ،فاحلرج يرفع احلكم ،ملا يف
قوله تعاىل( :ماجعل عليكم يف الدين من حرج) ،واخلجل ال�شديد حرج ،فلذا
ال �إ�شكال عليه وكذلك ال ق�ضاء وال ك ّفارة عليه� ،شرط �أن يتيمم عو�ض ًا عن
الغ�سل قبل حلول �أذان ال�صبح يف �صوم رم�ضان وق�ضائه.
�س�أل �أحد الف�ضالء م�س�ألة هي حمل ابتالء ،وق��ال :هل يلزم يف الإج��ارة
تعيني مقدار املدّة وزمانها؟ فعلى �سبيل املثال :ال�شخ�ص الذي ي�سافر �إىل
مدينة م�شهد ،ويختار الفندق لل�سكن ،عندما يدخل الفندق يقول ل�صاحبه:
ُاريد غرفة .في�س�أله �صاحب الفندق :كم يوم �ستبقى فيها؟ فيقول :ال �أعلم .فما
هو حكم هذا النوع من الإجارة؟
�أج��اب �سماحة املرجع ال�شريازي بقوله :حول هذه امل�س�ألة �ص ّرح بع�ض
الفقهاء ب�أن :هذه الإجارة باطلة .ولكن على الظاهر ي�ستفاد من �أدلة الإجارة
ان هذه هي من �أنواع الإجارة .نعم �إذا تي ّقن بغررها فالإجارة باطلة،
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ولكن عرف ًا ال غرر يف هذا املورد.
و�أردف �سماحته :و�إذا مل نقبل ب�أنها �إجارة ،فهي نوع من �أنواع العقد اجلديد
وال �إ�شكال فيه ،لأن (�أوفوا بالعقود) ي�شملها ،وال غرر فيها عرف ًا.
و�س�أل �آخر :يف �شهر رم�ضان هل يجوز للم�سافر �أن ي�صوم �صوم ًا �آخر ًا؟
قال �سماحته :ال �صوم يف ال�سفر يف �شهر رم�ضان باخل�صو�ص� ،سواء �صوم
ال�شهر �أو �صوم غريه ،وحتى �صوم النذر ،وهذا ما ي�ستنبط من الأدلة ومن
ارتكاز املت�ش ّرعة .و�إذا قيل ان �إطالق الأدلة تقول �إذا نذر يجوز ال�صوم ،نقول:
�إنّ هذا الإطالق حمكوم بـ اولئك الع�صاة .كما ان ارتكاز املت�ش ّرعة ق ّيد هذا
الإطالق ،ولكن �إذا نذر يف غري �شهر رم�ضان فيجوز ،لأن له دليل خا�ص.
ثم �أ�ضاف �سماحته :هناك روايات تقول ب�شكل مطلق� ،أي حتى بال نذر،
امل�ستحب يف ال�سفر ،و�أفتى به امل�شهور �أي�ض ًا ،ولكن قال بع�ض :ال
بجواز ال�صوم
ّ
يجوز ال�صوم يف ال�سفر مطلق ًا حتى مع النذر� ،إ ّال ثالثة �أيام يف املدينة املن ّورة
لأجل حاجة ما .وقال بع�ض ويحتمل �أن يكون هو امل�شهور �أنه� :إذا نذر فيجوز
له ال�صوم يف ال�سفر.
�س�أل �أحد الف�ضالء من �سماحة املرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد
�صادق احل�سيني ال�شريازي ،وقال� :إذا مل ينو ال�شخ�ص ال�صيام يف �شهر
رم�ضان �أ� ً
صال ،و�شرب املاء �أو تناول الطعام ،فكيف ي�صدق عليه �أنه �أفطر؟
ففي هذا الفر�ض كيف يحكم عليه بالك ّفارة ،وب�أيّ دليل ،لأن دليل الك ّفارة
يقول :من �أفطر ،وهذا ال�شخ�ص مل يكن �صائم ًا بالأ�سا�س كي ي�صدق عليه
عنوان املفطر؟
�أجاب �سماحته :عندنا يف الروايات نوعني من الأدلة :الدليل الأول :هو قول
الإمام( :من �أفطر) .والدليل الثاين :قوله( :من �أكل) وما�شابه
من ارتكاب املفطرات ا ُالخرى .فهنا يحمل دليل (من �أفطر) على (من �أكل)،
ولي�س بالعك�س� ،أي لي�س حمل (من �أكل) على (من �أفطر) .ويعني� :أن الأكل
واملفطرات االخرى لها مو�ضوعية .ولذا ف�إنّ املراد من (من �أفطر) هو تناول
الإن�سان الطعام يف �شهر رم�ضان املبارك �أو �شربه املاء ،حتى �إن مل تكن عنده
ن ّية ال�صيام �أو مل ينو ذلك.
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و�س�أل �آخ��ر :بالن�سبة للمب ّلغ ال��ذي ي�سافر كل يوم يف �شهر
رم�ضان املبارك من بلدته �إىل بلدة اخرى لأجل التبليغ ثم يرجع �إىل
بلدته ،هل ي�صدق عليه (كثري ال�سفر) �أم ال؟
�أجاب �سماحته بقوله� :إذا قلنا �أن تكرار ال�سفر هو اجلريان ،حتى �إن كان
ملدّة �شهر واحد ال �أكرث ،فيوجب �صدق عنوان كثري ال�سفر عليه ،وهذا لي�س
ببعيد.
نعم ،ه��ذا ال�شخ�ص ه��و كثري ال�سفر ،وق��د ذك��رت ال��رواي��ات ال�شريفة
(اال�شتقان) كمثال على كثري ال�سفر .وكان اال�شتقان عادة ال ي�سافر كثري ًا من
بلدته وعلى طول ال�سنة ،بل �إما يف �شهر واحد �أو �شهرين� ،أو يف ف�صل ال�شتاء
�أو الربيع فقط .فلذا ي�ستفاد من هذا املثال �أنه لي�س مهم ًا كم �شهر تطول مدّة
ال�سفر لكثري ال�سفر ،بل املهم هو �أن تكرار ال�سفر يكون له اجلريان ،ولي�س لأمر
طارئ �أو حدث �أو بال منا�سبة .واملهم �أي�ض ًا �أن ال يبقى يف بلدته �أو يف غريها
ع�شرة �أيام.
بعبارة ُاخرى ان كثري ال�سفر له ثالثة �شروط ،هي :الأول :تكرار ال�سفر.
والثاين� :أن يكون له اجلريان .والثالث� :أن ال تقع فا�صلة ملدّة ع�شرة �أيام بني
�سفراته .ف�إن وجدت هذه ال�شروط �صدق عليه عنوان كثري ال�سفر.
و�أ�ضاف �سماحته بقوله :النتيجة امل�ستخل�صة هي :ان كل املو�ضوعات لها
م�صاديق معلومة وم�صاديق م�شكوكة .ولكن على الظاهر ان ما ي�ستنبط من
الأدلة هو �أنه ال يلزم �أن يكون تكرار ال�سفر للك�سب ،كما ا�ستنبط بع�ض الفقهاء
بقولهم�( :أنه يجب �أن يكون لأجل الك�سب بالذات) ،بل املق�صود هو اجلريان،
حتى �إن كان زي��ارة م�سجد ال�سهلة والكوفة �أو م�سجد جمكران ،يف كل ليلة
�أربعاء على طول فرتة �شهر واحد كحد �أدنى.
ثم �أ�شار �سماحة املرجع ال�شريازي� إىل �إحدى امل�سائل التي هي حم ّل
ابتالء ال�صائمني القاطنني يف املناطق القريبة من القطب ،وق��ال :هناك
م�س�ألة م�شكلة ويتك ّرر كثري ًا ال�س�ؤال عنها ،وهي حمل ابتالء بع�ض النا�س يف

�شهر رم�ضان املبارك ،وهي:
يف بع�ض املناطق القريبة من القطب ،اختلف �أهل اخلربة يف تعيني
الأوقات ال�شرعية لل�صالة يف تعيني الفجر ،فقال بع�ضهم :الفجر يف ال�ساعة
الثالثة والن�صف ،وقال بع�ض :الفجر يف ال�ساعة الواحدة والن�صف� .أي اختلفوا
مبقدار �ساعتني ،و�سبب اختالفهم هو ان مو�ضوع الفجر يف الأدلة وهو (�ضياء
معرت�ض يف الأفق) ،ال يكون يف تلك املناطق.
�إذن فما هو تكليف الألوف من الأ�شخا�ص القاطنني يف تلك املناطق الذين
يريدون �أن ي�صوموا؟
حجة �إ ّال �إذا كان بداية �شهر
�أجاب �سماحته وقال :قول �أهل اخلربة الثقة ّ
رم�ضان وبداية �شهر �شوال ،فالحجية بقول �أهل اخلربة فيهما لت�أكيد الروايات
ال�شريفة على الر�ؤية وهنا �إذا تعدّد �أهل اخلربة واختلفوا ،فهل يحدث الت�ساقط
�إثر هذا التعار�ض ويرجع �إىل الأ�صول العملية� ،أم يكون االختيار بني �أحدهما؟
و�أردف �سماحته� :إن مبنى �أغلب الفقهاء هو على الت�ساقط ،ف���إذا كان
الت�ساقط فال نعلم بوقت الفجر؟ لأن الإمارات املوجودة واملتعار�ضة تكون يف
حكم العدم .وهنا عندما ال تكون بني �أيدينا �إمارة ،فرنجع �إىل الأ�صول العملية،
ويكون ا�ست�صحاب الليل �إىل الفجر الثاين .و�إذا حدث �إ�شكال ال�ست�صحاب
املو�ضوع (�سواء كان بناء �أو مبني) عندها �سيكون ا�ست�صحاب احلكم.
ثم بحث �أحد الف�ضالء مع �سماحة املرجع ال�شريازي بع�ض م�سائل قوانني
املرور ،ف�س�أل قائ ًال� :إذا مل يراع �سائق ال�سيارة قوانني املرور ،ك�أن ال يبايل
بال�ضوء الأحمر الذي يوجب التو ّقف ،في�سبب عدم وقوفه ا�صطدام بع�ض
ال�سيارات ببع�ضها ،فهل يكون ال�سائق �ضامن ًا؟
�أجاب �سماحته� :إذا ع ّد العرف ذلك ت�سبيب ًا ،نعم يكون �ضامن ًا .علم ًا ب�أنه قد
قال الفقهاء يف املئات من املوارد التي ال دليل خا�ص لها� ،أنه� :ضامن لأنه هنا
ي�صدق الت�سبيب عرف ًا ،وال�ضمان مب ٍنت على الت�سبيب ،و�إ ّال ف�إن كل القوانني،
عدا قانون اهلل تعاىل ،ال اعتبار لها ،لأنه �إِ ِن الحْ ُ ْك ُم �إِ َّال للِهّ ِ .
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ثم �س�أل �آخر� :شخ�ص ر�أ�س �سنته اخلم�سية غ ّرة �شهر رم�ضان
املبارك ،ومل ي�ستلم راتبه عن �شهري رجب و�شعبان ب�سبب عدم تو ّفر
املال عند �صاحب املعمل �أو الور�شة �أو ال�شركة التي يعمل فيها .ولكن ا�ستلم
راتبه عن الأ�شهر رجب و�شعبان و�شهر رم�ضان بعد انتهاء �شهر ال�صيام دفعة
واحدة .فهل يعترب راتب �شهري رجب و�شعبان من �أرباح ال�سنة احلالية ويجب
خم�سها� ،أو �أنه من �أرباح ال�سنة التالية؟
قال �سماحته� :إذا كان م�ستح ّق ًا لهذه الرواتب وكان يطلب �صاحب العمل،
فهي من �أرباح ال�سنة احلالية ،و�إذا مل يكن م�ستح ّق ًا لها ومل تكن من طلبه،
عندها �ستكون م�س�ألة عرفية وهي� :إذا عدّها العرف من �أرباح ال�سنة التالية
فال خم�س عليها ،كما قال بذلك بع�ض الفقهاء كال�سيد احلكيم ،واملريزا عبد
الهادي ،والوالد ،والأخ(قد�س �سرهم).
�س�أل �أحد الف�ضالء من �سماحة املرجع ال�شريازي ،بقوله� :إذا كان
الزوج مغمى عليه �أو جمنون ًا فهل حتتاج الزوجة �إىل �إذن للخروج من البيت� ،أو
حتتاج �إىل الإذن من احلاكم ال�شرعي؟
�أجاب �سماحته بقوله :رمبا يقال �إنّ الزوجة حتتاج �إىل �إذن الزوج للخروج
من البيت ،وهذا ي�صدق يف حال وجود املو�ضوع� ،أي وجود الزوج ،و�أن يكون
عاق ًال ولي�س مغمى عليه .و�أما بعدم وجود ذلك فال مو�ضوع للإذن ،لأنه هنا
�سيكون من قبيل امللكة وعدم امللكة ،وهنا ال يوجد ملكة ،لأن املو�ضوع وهو� :إذن
الزوج العاقل ،ولكن الزوج حالي ًا يفتقد ذلك .وال حاجة لإذن احلاكم ال�شرعي،
لأن احلاكم ال�شرعي هو و ّ
يل املمتنع ،وهنا ال وجود لالمتناع.
كما ان يف زواج البنت البكر ،يلزم �إذن ال ّأب واجل ّد بناء على القول به .فعدم
وجود ال ّأب واجل ّد يعني ال وجود للمو�ضوع ،وال يلزم �إذن احلاكم ال�شرعي.
و�أ�ضاف �سماحته :هناك �ستة �أقوال يف هذه امل�س�ألة ،ويبدو ان الأوجه يف
امل�س�ألة هي الإذن بناء على االحتياط الواجب جلهة لوازمه.
هنا طرح �سماحة املرجع ال�شريازي م�س�ألة اخرى للبحث ،وقال :قبل
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فرتة قال �أحد االخوة من العراق �أنه يف �إحدى املدن العراقية
انقطع التيار الكهربائي ب�سبب ت�ض ّرر تع ّر�ضت له بع�ض حم ّركات
ّ
املحطة ،وقالوا ب�أن تو�صيل الكهرباء ي�ستغرق عدّة �أيام ،حيث �ص ّرح امل�س�ؤول
املهتم بالكهرباء� :إذا �أردنا �إر�سال ّ
موظفي الدائرة لإ�صالح ال�ضرر احلا�صل
و�إي�صال الكهرباء للمدينة فهذا يلزم �إفطارهم .فهل يجوز الإفطار بهذه
ال�صورة؟
�أج��اب �أح��د الف�ضالء احل�ضور بقوله :عليهم �أن يبتعدوا عن مدينتهم
مبقدار امل�سافة ال�شرعية كي ي�صدق عليهم عنوان امل�سافرين ،فيفطروا،
وبعدها يذهبون �إىل مكان ت�صليح الكهرباء.
�أما �سماحته فقد قال يف اجلواب على ذلك هذا احتياط ح�سن لكن :قبل �أن
ننظر �إىل وجوب �سفرهم ،ترى هل يجوز لهم �أن يفطروا �أم ال يجوز؟
ثم �أ�ضاف �سماحته :نعم �إذا كان يف عدم ت�صليح الكهرباء هالك النفو�س
(من املواطنني) فال ّ
�شك يجوز لهم �أن يفطروا ،حتى �إن مات واحد فقط
�صعق ًا بالكهرباء .وم��اذا �إذا مل يكن هناك حالة ت�ض ّرر �أو موت �أح��د من
املواطنني؟
بالنتيجة انقطاع الكهرباء �صعب ج ّد ًا على النا�س ،وانقطاعه يخ ّل بالكثري
من الأمور والأعمال ،فلذا من باب ان ال�صنائع واحلرف (واجبات كفائية)
�إذا ح�صل خلل يف نظام حياة املجتمع ،فيجوز ّ
للموظفني املذكورين �أن يفطروا.
ثم �س�أل �أحد الف�ضالء ،وقال :ما هو دليل وم�ستند وجوب تقليد الأعلم؟
قال �سماحته :دليله هو بناء العقالء ،جلهة �أنهم يعملون هكذا يف �سريتهم
حيث يرجعون يف كل فن �إىل الأعلم .والدليل الآخر هو حكم العقل من باب
لزوم دفع احتمال ال�ضرر.
و�أردف �سماحته بقوله :ال ّ
�شك �أن بع�ض الفقهاء مل يوجبوا تقليد الأعلم
بنحو مطلق كال�سيد املرت�ضى و�صاحب اجلواهر .ولكن ظاهر ًا لي�س مق�صودهم
ومرادهم �أنه حتى مع توافر ال�شروط الثالثة املذكورة ال يجب تقليد الأعلم،
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بل هو جلهة عدم توافر تلك ال�شروط� ،أو لأنه عادة قول هذه الب ّينة يف �أن هذا
ال�شخ�ص هو الأعلم متعار�ض مع ب ّينة اخرى ومت�ساقط� ،أو لأنه يف ت�شخي�ص
ومعرفة الأعلم حرج ،فلذا ال يهتدي ،عاد ًة� ،إىل احل�صول على الأعلم.
و�س�أل �أحد الف�ضالء �أي�ض ًا ،بقوله� :أحد �أد ّلة عدم مط ّهر ّية املاء امل�ضاف
هي :الأ�صل عدم املط ّهر ّية .فما هذا الأ�صل؟
�أجاب �سماحته :هو �أ�صل العدم ،وهو بنف�سه �أ�صل بر�أ�سه وم�ستق ّل ،وقد
ذكرناه يف �أول بحث اال�ست�صحاب يف كتاب :بيان الأ�صول .لأن الأمر احلادث
جعل من ال�شارع .ولذا يجب �أن
يحتاج �إىل دليل .والأمر احلادث يحتاج �إىل ٍ
يكون هناك دليل يقول ب�أن ال�شارع جعل املط ّهر ّية للم�ضاف .و�أما بعدم وجود
الدليل فيكون الأ�صل هو عدم املط ّهر ّية.
�س�أل �أحد الف�ضالء من املرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
احل�سيني ال�شريازي ،قائ ًال :هل الأحكام ال�شرعية م�سبوقة بالعدم؟
�أجاب �سماحته :نعم ،لأن احلكم ال�شرعي جعله ال�شارع املقدّ�س ،وهو جعل
جديد ،كما يف احلديث ال�شريف( :كان اهلل ومل يكن معه �شيء) .ويعني �أن
كل �شيء م�سبوق بالعدم �إ ّال اهلل تعاىل .ولذا فهو لي�س بتكويني وال ت�شريعي،
فالأ�صل هو العدم كما هو مذكور يف العقليات ،ويف الأحكام �أي�ض ًا جتري
العرفيات ،وهو �أ�صل بر�أ�سه .نعم مل يكن هناك �إهمال ،لأن اهلل تعاىل من
الأزل هو القادر وهو احلكيم ،ولكن بالن�سبة للحكم ال�شرعي فهو جعل جديد.
ال�س َماء َماء
و�أ�ضاف �سماحته قائ ًال� :إنّ الآية الكرمية التاليةَ  :و�أَنزَ ْل َنا ِمنَ َّ
َط ُهو ًرا لي�س فيها داللة على ان املاء املطلق له املط ّهرية من �أ ّوله .فهل ان
املاء املطلق كان له حكم يف ال�سابق �أم ال ،فهذا ما ال نعرفه ،لأنه ال يوجد
يقني �سابق كي يتم اال�ست�صحاب .و�أدلة اال�ست�صحاب لي�ست ذات تو�سيع كبري
كي ت�شمل مثل هذه امل�سائل .نعم ا�ست�صحاب ال�شرائع ال�سابقة �صحيح ،ولكن
يختلف مع ما نحن فيه .لأنه بالن�سبة لل�شرائع املا�ضية نعرف ان كل �شريعة
كانت لها �أحكامها اخلا�صة بها ،ومبجيء �شريعة اخرى بعدها كانت بع�ض
�أحكام ال�شريعة ال�سابقة تتغري وبع�ضها كانت تبقى .فهنا �إذا �شككنا بالن�سبة
نبي الإ�سالم� أم
�إىل حكم من �أحكام ال�شريعة ال�سابقة ب�أنه هل غيرّ ه ّ

ال؟ ف�سي�شمله �أدّلة اال�ست�صحاب ،وهو �أمر عريف �أي�ض ًا.
ثم �س�أل �أح��د الف�ضالء وق��ال :يف معامالت البيع املتعارفة حالي ًا� ،أن
امل�شرتي ،بع�ض الأحيان ،ي�شرتي �شيئ ًا ويقول للبائع �س�أدفع لك مبلغه الحق ًا،
ولكن ال يعينّ وقت الدفع ،فهل هذه املعاملة �صحيحة ،وهل يحت�سب هذا النوع
من البيع بيع نقد �أم دَين؟
قال �سماحته :هذه املعاملة �صحيحة ،والبيع هو بيع نقد ولي�س بيع بالدَين،
لأن النقد والدين ا�صطالحان �شرعيان.
ثم ع ّقب �سماحته وقال :هناك �أربعة �أنواع من البيع ،هي:
الأول :بيع النقد ،وهو �أن ال يعينّ �أجل وال مدّة للثمن.
الثاين :بيع الدين ،وهو �أن يتم تعيني �أجل للثمن.
الثالث :بيع ال�سلف ،وهو عك�س بيع الدين ،يعني �أن يتم تعيني �أجل للمبيع
وللمثمن.
الرابع :الكايل بالكايل (الدين يالدين) ،وهو عدم تبادل �أي �شيء حني
املعاملة ،ال املبيع وال الثمن ،وعدم تعيني الأجل لأي منهما ،وهو بيع باطل.
�إذن فال�شخ�ص الذي ي�شرتي �شيئ ًا وال يدفع ثمنه ويقول� :س�أدفعه الحق ًا،
ولكن ال يعينّ له �أج ًال ،فهذا يف اال�صطالح ال�شرعي بيع النقد ،حتى �إن دفع
ثمنه بعد � 20سنة مبماطلة ونحوها.
و�س�أل �أح��د الف�ضالء حول طاعة الوالدين ،وق��ال :ما هي ح��دود وجوب
�إطاعة الوالدين؟
مف�صل .وقد بحثه ال�شهيد الأول
�أجاب �سماحته قائ ًال :هذا الأمر له بحث ّ
يف (القواعد والفوائد) ،وكذلك تع ّر�ض له الفقهاء يف منا�سبات عديدة يف
احلج وكتاب ال�صوم .والروايات يف هذا الباب
�أماكن متعدّدة من الفقه ،ككتاب ّ
خمتلفة .فمما قاله جماعة ،كما يبدو �أي�ض ًا� :إنّ �إيذاء الوالدين حرام ،كما ان
�إيذاء غري الوالدين حرام �أي�ض ًا ،ولكن بالن�سبة للوالدين فاحلرمة �أ�شدّ ،لأنه
�سيكون عقوق ًا .بلى ت�أ ّذي الوالدين من غري �إيذاء لي�س حرام ًا.
و�أ�ضاف �سماحتهّ :
تتلخ�ص امل�س�ألة يف احلاالت الثالث التالية :الأوىل� :إذا
قام االبن بعمل ،بالن�سبة �إىل والديه ،هو بنظر العرف �إيذاء ،ويفعله االبن
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بق�صد �إيذاء والديه ،فهذا العمل حرام بال �إ�شكال.
الثانية� :أن يقوم االبن بعمل يف نف�سه يعدّه العرف �إي��ذاء ،ولكن ال
يق�صد االبن به الإيذا ًء ،وهذا �أي�ض ًا حرام ح�سب امل�ستنبط من الأد ّلة.
الثالثة� :أن ال يكون العمل مما هو يف نف�سه �إي��ذاء ،وال يق�صد االبن منه
الإيذا ًء �أي�ض ًا ،فهذا العمل يبدو غري حرام ،طبق ًا ملا ي�ستنبط من الأدلة ،كما
قال به جماعة من الفقهاء.
ثم �ضرب �سماحته مثا ًال على احلالة الثالثة ،وقال :مث ًال �إذا كان للولد زوجة
أتوجع و�أت�أمل و�س�أمت ّر�ض.
�س ّيئة مع ا ّمه ،والأخرية تقول له :ط ّلق زوجتك ،و�إ ّال �س� ّ
ف�إذا مل يط ّلق الولد ،فال يكون الطالق واجب ًا عليه ،جلهة ان العرف ال يع ّد عمل
الولد ب�أنه �إيذاء ل ُال ّم ،يف حال كونه مل يق�صد الإيذاء من عدم الطالق ،بل وانه
يعامل ا ّمه تعام ًال ح�سن ًا وي�سعى يف نيل ر�ضاها.
�س�أل �أحد الف�ضالء �س�ؤا ًال وقال :ما حكم احل�شرات التي تتواجد يف التمن
(الرز) ويف اخل�ضروات (اخل�ضار) ويف الفاكهة؟ وهل يجوز �أكلها؟
«يح ُّل َل ُه ُم َّ
يح ِّر ُم
قال �سماحة املرجع ال�شريازي :قال اهلل تعاىلِ :
الطي َب ِات َو َ
َع َلي ِه ُم الخْ َ َب�آ ِئثَ » ،وهذا معناه ان :احلرمة جتري على اخلبائث ،فما هي
اخلبائث؟ فقيل :كل ما ا�ستخبثه النا�س وا�ستنفره الطباع فهو خبيث ،ويعني �أن
ما كان (�أو كل �شيء) خبيث يف ارتكاز املت�ش ّرعني واملتد ّينني وينفر منه الطبع
ال�سليم ،فهو يدخل يف مو�ضوع اخلبائث .وخال�صة :على الظاهر ال �إ�شكال
وال خالف يف كربى االرتكاز ،بل هو يف �صغرى االرتكاز ،فمتى ما حت ّققت
حجة .لأن ارتكاز املت�ش ّرعة كا�شف .كما ان
�صغرى االرتكاز ف�سيكون هناك ّ
بع�ض اخلبائث مذكورة يف الآيات والروايات ،والآية كا�شفة وكذلك الرواية.
وبع�ض اخلبائث مل تذكر ولكنها يف ارتكاز املت�ش ّرعة خبيثة ،ولذا ف�إنّ ارتكاز
املت�ش ّرعة كا�شف.
�س�أل احد الف�ضالء وقال� :إذا ا�شرتط ال�شخ�ص املقر�ض (الدائن) على
املديون ربح ًا معنوي ًا ،ك�أن ي�شرتط على املديون �أن يقر�أ زيارة عا�شوراء ويهدي
ثوابها �إىل والد الدائن ،فهل يحت�سب هذا من الربا �أي�ض ًا؟
قر�ض ج ّر
�أجاب �سماحته بقوله :هذه امل�س�ألة حم ّل خالف .ف�إطالق« :كل ٍ
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نفع ًا» بدو ًا ي�شمل الربح املادّي والربح املعنوي �أي�ض ًا .ولكن امل�س�ألة
هي يف انه هل «ج ّر نفع ًا» له ان�صراف �إىل الربح املادّي �أم ال؟
بع�ض قالوا :له ان�صراف �إىل الربح املادّي ،ووجه االن�صراف هو منا�سبة
احلكم واملو�ضوع ،لأن املقر�ض (الدائن) يقر�ض �شيئ ًا ما ّد ّي ًا ،ف�إذا ا�شرتط
�شيئ ًا ما ّد ّي ًا ف�سيكون ربح ًا ورب ًا ،و�إ ّال فال.
ثم قال �سماحته �أي�ض ًا :يبدو ان االن�صراف لي�س بعيد ًا ،وعلى الأقل �إذا مل
يكن هناك ان�صرافّ ،
ن�شك يف انه هل له ظهور يف �شمول الربح املعنوي �أم ال؟
فالأ�صل هو عدم الظهور .لأن ّ
ال�شك يف الظهور هو جمرى �أ�صل عدم الظهور.
فبع�ض قال :هذا ان�صراف وتبادر بدوي .نعم �إذا ح�صل ّ
�شك يف االن�صراف،
فالأ�صل عدم االن�صراف ،وبالنتيجة هذه امل�س�ألة هي م�س�ألة عرفية وم�س�ألة
ا�ستظهار.
بعد ذلك �س�أل �أحد الف�ضالء وقال� :إذا كان ال�شخ�ص جمرب ًا على �أن يتناول
ح ّبة دواء يف �ساعة مع ّينة من النهار ،فهل يجب عليه ال�صيام؟
قال �سماحته :كال ،لأنه ُيع ّد مري�ض ًا وال يجب عليه ال�صيام.
�س�أل �أحد الف�ضالء وقال� :إذا �أو�صى ال�شخ�ص ب�أنه� :إذا مت فك ّفنوين بهذا
الكفن (وع ّينه لهم) ،ولكن مل يعرثوا على هذا الكفن حني وفاة ال�شخ�ص،
فك ّفنوه بكفن �آخر ،وبعد دفنه مبدّة عرثوا على الكفن الذي ع ّينه لهم ،فما
هو تكلفيهم؟
�أج��اب �سماحته بقوله :الواجب هو تنفيذ و�ص ّية امل ّيت ،فينب�شوا قربه
ويك ّفنونه بالكفن الذي ع ّينه� ،إ ّال �إذا تزاحم مع حرام �أهم وهو انتهاك حرمة
امل�ؤمن .يعني �إذا ر�أوا� ،أو حتى �إذا احتملوا ،ب�أن نب�ش القرب �سيوجب انتهاك
حرمة امل ّيت ،فال يجوز.
�س�أل احد الف�ضالء وقال� :إذا كان ال�شخ�ص يف حالة تالوة �إحدى �آيات
ال�سجدة الواجبة و�سمع يف تلك اللحظة �صوت قارئ �آخر يتلو �آية �سجدة واجبة،
فهل عليه �أن ي�سجد م ّرتني؟
قال �سماحته :هذه امل�س�ألة تناولها �صاحب العروة ،فقال عنها ،وقال الفقهاء
املع ّلقني على العروة �أي�ض ًا ،قالوا :يجب عليه �أن ي�أتي ب�سجدتني .ولكن يبدو

نفحات خبرية
�أنه يحدث تداخل ،ويكفي �سجدة واحدة .بلى �إذا ح�صل ّ
�شك
فالأ�صل عدم التداخل.
و�س�أل �أحد الف�ضالء ،بقوله� :إذا �أهدى الإن�سان عمله العبادي ،كال�صالة،
والزيارة ،والدعاء ،وتالوة القر�آن ،ونحو ذلك� ،إىل الأئمة املع�صومني،
فهل يوجب رفع درجتهم ،وهل ينفعهم ذلك �أ�سا�س ًا؟
يف اجلواب على هذا ال�س�ؤال ،ذكر �سماحته مثا ًال ،وقال� :إذا كان عند زيد
مث ًال -حديقة فيها مليون وردة وزهرة ،ومبختلف الأنواع .ف�إذا جاءه عمروو�أهدى �إليه وردة ،فمع �أن هذه الوردة هي ال �شيء جتاه املليون وردة املوجودة
عند زيد ،ولكنها بالنتيجة �ستزيد من عدد الزهور وال��ورود عنده ،وي�صبح
عددها مليون وردة ووردة.
ثم �أردف �سماحته قائ ًال� :إنّ الأئمة املع�صومني هم �أ�صحاب احلدائق
والب�ساتني اململوءة ورود ًا وزهور ًا ،وال يحتاجون �إىل الورد� ،أي ال يحتاجون �إىل
�أعمالنا العبادية وال�صاحلة التي تكون كالوردة �إذا حظيت بالقبول .ولكن ما
الإ�شكال يف �أن نهدي �إليهم ثواب �أعمالنا العبادية وال�صاحلة املقبولة ،من
باب تقدمي ال�شكر لهم على هدايتهم �إ ّيانا نحو الأعمال احل�سنة ،وتكون رفعة
درجة لهم من باب« :من َ�سنَّ ُ�سنة ح�سنة» ،ومن باب« :ال ّ
��دال علي اخلري
كفاعله» .ورفعة الدرجة هي مرحمة ومكرمة من اهلل تعاىل ،بل هي كال�صلوات
التي �أمرنا اهلل تعاىل بها ،التي توجب من اهلل �سبحانه وتعاىل رفع الدرجات
لهم.
�س�أل احد الف�ضالء وقال� :إذا وقعت زالزل حم�سو�سة ومتعدّدة يف يوم واحد،
ك�أن يقع ( )50زلزال ،فهل جتب ال�صالة لكل زلزال؟
قال �سماحته :قال �صاحب العروة وجماعة من الأكابر :جتب ال�صالة لكل
زلزال ،لأن الأ�صل هو عدم التداخل ،والقاعدة تقول بهذا �إذا ح�صل عندنا
ّ
�شك .ولكن قال بع�ضهم ،وهو كما يبدو� ،أنه �إذا وقع زلزال و�ص ّلى ،ثم وقع
زلزال �آخر فعليه �أن ي�ص ّلي م ّرة �أخرى .ولكن �إذا مل ي�ص ّلي �صالة الآيات
ووقعت زالزل �أخ��رى ،فيكفي لها �صالة واح��دة ،ويعني تكفي �صالة

واحدة لـ(من ال�صباح �إىل الليل) ،و�صالة واحدة لـ(من الليل
�إىل ال�صباح) .وهذا طبع ًا لي�س من باب التداخل ،لأننا نقبل ب�أ�صل عدم
التداخل ،بل من باب �أنه هذا هو امل�ستفاد من �إطالق الدليل .يعني� :أن الدليل
قا�صر يف هكذا موارد من الداللة على وجوب التعدّد.
ثم �س�أل �أحد الف�ضالء يف هذا املجال ،وقال� :إذا حدثت عالئم وظهرت
�آيات خمتلفة يف �آن واحد ،فهل يكفي �صالة �آيات واحدة جلميع تلك العالئم
والآيات؟
قال �سماحته :يف هذه احلالة التي تعدّد فيها �سبب ال�صالة ،يجب ال�صالة
لكل واحدة من تلك العالئم والآيات� ،أي ي�ص ّلي لكل عالمة ولكل �آية �صالة،
لأن الأ�صل هو عدم التداخل.
�س�أل احد الف�ضالء وقال :ما معنى قوله تعاىلِ « :ت ْبيا ًنا ِّل ُك ِّل َ�شيءٍ» يف حني �أن
الكثري من املطالب مل تبينّ يف القر�آن؟
قال �سماحته :جاء يف القر�آن الكرميَ  :و َما آ�تَا ُك ُم ال َّر ُ�س ُول َف ُخ ُذو ُه.
وقال ر�سول اهلل� أي�ض ًا« :كتاب اهلل وعرتتي �أهل بيتي» .ويعني �أن �أهل
البيت هم الذين يب ّينون ذلك.
ثم �س�أل �آخر ،وقال� :إذا �صادف ان كان مبلغ �سهم ال�سادة كله من فئة نقدية
كبرية (يعني فئة مائة ريال مث ًال) ،هل يجوز تبديل هذه الفئة النقدية �إىل فئة
( )50ريا ًال؟
قال �سماحته :هذه امل�س�ألة هي حم ّل خالف .فبع�ض الفقهاء قالوا :هذا
ت�ص ّرف يف الأمانة ،ويجب �أن يكون ب�إذن الفقيه .ولكن قال بع�ضهم :ال �إ�شكال
فيه ،لأنه ي�صدق عليه �إي�صال الأمانة ،وعرف ًا لي�س ت�ص ّرف ًا يف الأمانة.
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الإمام ال�شريازي

وتاريخ م�شرق
�سرية جهادية
ٌ
ٌ
مبنا�سبة الذكرى احلادية ع�شرة على رحيل فقيه �أهل البيت ،العامل
ال��ر ّب��اين ،املرجع الديني الكبري �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد حممد احل�سيني
ال�شريازي �أعلى اهلل درجاته ،و�إحيا ًء لذكراه العطرة وتراثه ال ّقيم �أقيم عدد
من املجال�س الت�أبينية والفعاليات يف �أنحاء العامل بح�ضور العلماء الأعالم
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واملفكرين واملثقفني وال�سيا�سيني وال�شعراء واخلطباء وخمتلف �شرائح
املجتمع ،منهم:
1.1مكتب املرجع ال�شريازي(م�سجد الإمام زين العابدين�-)إيران /قم املقد�سة.

2.2مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي - لكنهو الهندية.

نفحات خبرية

م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم - ال�سعودية � /سيهات

مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي / لكنهو الهندية

م�سجد الإمام زين العابدين / قم املقد�سة

رابطة علماء الدين وح�سينية الر�سول الأعظم / لندن

داراملهدي و القر�آن احلكيم احل�سينية الكرباليية  /ا�صفهان

م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق / الدمنارك

رابطة علماء الدين وح�سينية الر�سول الأعظم / لندن

م�سجد الإمام زين العابدين / قم املقد�سة

م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم / كربالء املقد�سة (بني احلرمني)

3.3مرقد العالمة ابن فهد احللي - العراق  /كربالء املقد�سة.
4.4ح�سينية الر�سول الأعظم الكربالئية  -الكويت.
5.5رابطة علماء الدين وح�سينية الر�سول الأعظم - لندن.
6.6م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق -الدمنارك  /كوبنهاغن.
7.7م�ؤ�س�سة البتول - كندا  /اوتاوا.

م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم - ال�سعودية � /سيهات

م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق / الدمنارك

8.8م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم - ال�سعودية � /سيهات.
9.9م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم - كربالء املقد�سة.
1010حوزة البتول العلمية  -ال�سعودية  /العوامية.
1111احل�سينية الكرباليية /ا�صفهان.
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�إ�شراف :جلنة اال�ستفتاء يف مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي بقم املقد�سة
�إعداد :حجة الإ�سالم ال�سيد مهند احل�سيني احلديدي
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إستفتاءات
التقليد

�س� :إىل �أي زمان يجوز البقاء على تقليد امليت؟
ج :ما دام املجتهد الأعلم احلي يفتى بجواز البقاء.
�س� :إذا كان املجتهد امليت �أعلم من الأحياء ،فهل البقاء على تقليده يكون
واجب ًا؟
احلي مطلق ًا.
ج :الظاهر جواز الرجوع �إىل ّ
�س�:شخ�ص كان يقلد مرجع ًا ،فتويف ف�أجاز العلماء الأحياء البقاء على
ٌ
تقليده ،فعمل بفتواهم دون حتديد �أحد معني لعدم التمكن من معرفة الأعلم
على ر�أي �أهل اخلربة ،هل بقائه مربئ للذمة؟
ج :يكفي ذلك ويرجع ملن يظن او يحتمل اعلميته ـ على االحوط وجوب ًا ـ اذا
مل يح�صل العلم ب�أعلمية احدهم ،يف امل�سائل امل�ستحدثة.
�س :ما حكم الأعمال التي عمل بها املكلف بعد وفاة مرجعه ا�ستناد ًا لفتواه
بجواز البقاء على تقليد امليت؟
ج :يرجع فع ًال �إىل املجتهد احلي اجلامع لل�شرائط يف جواز البقاء
وعدمه ،فاذا رجع ایل من يری جواز البقاء ،ت�صح بذلك �أعماله ال�سابقة
مع ا�ستجماعها لل�شرائط املعتربة.
�س :هل يجب الرجوع �إىل فتوى الفقيه احلي للبقاء على تقليد
امليت؟
ج :نعم ،ويكفي فيه �إطالعه على الفتوى بجواز البقاء وا�ستناده
�إليها يف بقائه.
�س :امل�سائل التي تعلمها املكلف من املرجع الذي قلده حال
حياته ثم مات ،هل يجوز له البقاء على تقليده فيها؟ وما حكم
امل�سائل التي مل يعمل بها �أو ن�سيها؟
ج :يجوز البقاء على تقليده ال�سابق بفتوى املجتهد
الأعلم احلي ،عمل بامل�س�ألة �أو مل يعمل� ،إذا كان قد عمل
حال حياة املجتهد امليت بقدر معت ّد به من امل�سائل.
�س :هل يجب تقليد الأ�صلح لقيادة الأمة �أم تقليد
الأعلم بكتاب اهلل والأق��در على حتمل هذا الأمر
كما عن االم���ام �أم�ير امل�ؤمنني �« :أوالك���م
بهذا الأمر �أعلمكم بكتاب اهلل و�أقدركم عليه»،
مع العلم بوجود الأ�صلح ،وباخل�صو�ص �إذا
كان الأعلم غري قادر على قيادة الأمة لعدم
اطالعه على �ش�ؤونها؟
ج :الأحوط تقليد الأعلم ب�أحكام اهلل
تعاىل� ،ش�أنها �ش�أن غريها مما يلزم

فيها تقليد الأعلم به ،و�أما قيادة الأمة فهي
بيد مراجع التقليد بال�شورى التي تت�ألف منهم
�أو بنوابهم.
الصالة

�س :ما حكم ن�سيان �صالة االحتياط والدخول يف
�صالة �أخرى؟
جُ :ينهي ال�صالة بقدر االحتياط �إذا مل يتجاوز
قدر االحتياط ،و�إذا جت��اوز االحتياط �أمت ال�صالة ثم
ي�أتي بال�صالة االوىل ،نعم االح��وط ا�ستحباب ًا االتيان
بال�صالتني.
�س� :إذا تزاحم وقت �إتيان �صالة االحتياط بخروج وقت
�صالة �أخرى ،فما احلكم بالن�سبة لل�صالة ال�سابقة على فر�ض
تقدمي الفري�ضة على االحتياط؟
ج :يقدم االحتياط �إذا مل يت�ضيق الوقت املخت�ص للثانية ،و�إذا
ت�ضيق اتى بالثانية ثم ق�ضى ال�صالة الأوىل.
���س :م��ا حكم ق���راءة ال�����س��ورة بعد الفاحتة ع��م��د ًا يف ال�صالة
االحتياطية؟
ج :عمد ًا وبق�صد اجلزئية مبطل ،و�إن مل يق�صد اجلزئية �أو كانت
�سهو ًا ال يبطل.
�س :هل ان الذي هو كثري ال�شك يف �صالته ،ال يعتني ب�شكه يف �صالة
االحتياط اي�ض ًا؟
ج :نعم ال يعتني ب�شكه هنا �أي�ض ًا.
�س :ما حكم اجللو�س الزائد �سهو ًا يف ال�صالة؟
ج :فيه �سجدتا ال�سهو على الأحوط وجوب ًا.
�س :ما حكم �صالة من ترك �سجدتي ال�سهو عمد ًا؟
ج :ي�سجد بعد ذلك و�صالته �صحيحة ،نعم هو �آثم للت�أخري العمدي.
�س� :إذا وجب على االن�سان �سجود ال�سهو وبعد ال�سالم فقد و�ضوءه ،فهل
يلزم �إعادة �أ�صل ال�صالة مع الو�ضوء� ،أم يتو�ض�أ ل�سجود ال�سهو فقط؟
ج :ال يلزم �إعادة ال�صالة وال �إعادة الو�ضوء ،وعليه �أن ي�أتي بال�سجود بعد
ال�صالة ر�أ�س ًا نعم االحوط ا�ستحباب ًا اعادة الو�ضوء ل�سجود ال�سهو.
الخمس

�س :هل بلوغ �سن التكليف �شرط يف تعلق اخلم�س� ،أم �أن اخلم�س يتعلق
حتی مبال الطفل؟
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إستفتاءات
ج :البلوغ لي�س �شرط ًا يف تعلق اخلم�س ،الن اخلم�س يتعلق باملال وان كان
�صاحب املال طف ًال ،نعم حيث انه ال تكليف للطفل فيجب علی وليه تخمي�سه،
ف�إن مل يخم�س الويل فعلى ال�صبي نف�سه تخمي�سه عند البلوغ.
�س :هل يجب اخلم�س على من ي�أخذ معا�شه من والده؟
ج :نعم ،فانه يجب علی كل من له دخل ولو كان قلي ًال ان يجعل لنف�سه ر�أ�س
�سنة خم�سية ويخم�س مازاد علی خم ّم�س العام املا�ضي.
علي �أهلي ل�ش�ؤون
�س� :أنا طالب متزوج و�أدر���س يف اخلارج حيث ينفق ّ
الدرا�سة واملعي�شة ،فهل يجب علي اخلم�س يف هذه احلالة؟
ج :ما متلكه مما زاد عن م�ؤونة �سنتك وكان زائد ًا علی خم ّم�س العام
املا�ضي فان فيه اخلم�س.
�س :هل يجب على ال�شاب الذي بلغ للتو �أن يعني لنف�سه ر�أ�س �سنة
خم�سية ،مع �أنه ي�ستلم م�صروفه من والده؟
ج :نعم ،عليه تعيني ر�أ�س �سنة خم�سية وتخمي�س ما ميلكه من
اموال نقدية وما هي يف حكم النقد وت�سجيل رقم املخ ّم�س يف دفرت
خا�ص ليخم�س مازاد عليه يف ال�سنة القادمة وهكذا يف كل �سنة.
�س� :أنا طالب جامعي ،مل �أكن �أخ ّم�س وح�صلت على بعثة
درا�سية ،فقمت بتحديد ر�أ�س �سنة ،ولكني مل �أخم�س جميع
ممتلكاتي جلهلي بالأمر ،فقد قمت بتخمي�س �أموال البعثة
علي تخمي�س جميع ممتلكاتي (مبا فيها
فقط ،فهل يجب ّ
الو�سائل والأثاث التي ا�شرتيتها ب�أموال البعثة)؟
ج :يجب عليك  .1اخلم�س يف جميع ممتلكاتك
التي هي من النقد وم��ا هي يف حكم النقد ،و .2
ت�صالح املرجع �أو وكيله يف ممتلكاتك غري النقدية
التي ت�ستفيد منها يف م�ؤونتك.

للإقامة وي�شرتي كل امل��واد من دك��ان معني حيث ميتاز ب��اجل��ودة وال�سعر
املنخف�ض وتلبية كل الطلبات غري املتوفرة يف دكاكني �أخ��رى ،ولكن هذا
الدكان يبيع اخلمور ،وهذا الأخ يتعامل معهم ب�صكوك بنكية كي ال يرجعوا له
النقود ،فهل التعامل مع هذا الدكان جائز؟
ج :التعامل يف الفر�ض املذكور جائز يف نف�سه.
�س :ا�ستلمت �صك ًا م�ؤج ًال وكان موعد ا�ستالم قيمته بعد �شهر من تاريخ
�إم�ضائه ،فهل يجوز بيع هذا ال�صك �إىل �شخ�ص �آخر بقيمة �أقل �سواء �أكانت
القيمة املدفوعة حا ًال من جن�س قيمة ال�صك �أو من جن�س �آخر ،علم ًا �أن البنك
ال يبذل الآن املال ازاء هذا ال�صك اال يف تاريخ ا�ستالمه؟
ج :يجوز ذلك ،ف�إن بيع الدين ب�أقل منه ال �إ�شكال فيه.
�س :كنت � .1أ�شرتي من الزبون ذهب ًا مببلغ ثم �أبيع نف�س الذهب له ق�سط ًا
بعد �شهر مببلغ �أكرث ،و  .2كنت �أنظف الذهب امل�ستعمل و�أعر�ضه ثم �أبيعه
وك�أنه جديد بدون علم الزبون ،فما حكم املبالغ التي �أخذتها من الزبائن؟
ج :يف ال�شق الأول من ال�س�ؤال املعاملتان نقد ًا بقيمة ثم ق�سط ًا بقيمة اكرث
�صحيحتان ،و�أما بيع الذهب امل�ستعمل مكان اجلديد فالبائع �ضامن للزبون
فرق الثمن �إال �أن ي�سرت�ضيه ،و�إذا مل يكن غ�ش ًا وال غبن ًا فال �إ�شكال.
�س :ام��ر�أة لديها كمية من الذهب ،و�أرادت تبديله بذهب جديد ،لكن
ال�صائغ ي�أخذ زيادة على الذهب الذي يعطيه ك�أجرة ،فهل هذا جائز �أم �أنه
ربا؟
ج :التفا�ضل يف بيع و�شراء الذهب بالذهب ربا حم ّرم ،نعم ميكن التخل�ص
من ذلك بجعلها معاملتني م�ستقلتني ،وذلك با�شرتاء ما عند الزبون من ذهب،
ثم بيع ال�صائغ ذهبه عليه (او) �ضم عني اخرى غري الذهب مع الذهب االقل
مقاب ًال للزيادة يف الطرف الآخر.
أحكام النظر

البيع والشراء

�س :ا�شرتيت جمموعة �أ�شياء من البقال
على �أن �أدفع له فيما بعد ،ويف وقت الدفع
ن�سينا مقدار املبلغ ،ومل نتذكره متام ًا،
فقال يل البقال :ادفع ما ت�ستطيع ،وما
يكون من زيادة اعتربه تربع ًا ،ما هو
حكم هذه املبادرة؟
ج :ال �إ���ش��ك��ال يف ذل����ك مع
الرتا�ضي.
�س� :أحد الأخ��وة له منتزه
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�س :ما هي احلدود التي يجب التزامها عند إ�ج��راء املقابلة بني الرجل
واملر�أة قبل عقد القران؟
ج :املر�أة ما مل يتم عقد القران عليها كالأجنبية بالن�سبة �إىل الرجل ،ولكن
يجوز النظر �إىل وجه من يريد �أن يتزوجها وكفيها و�شعرها وحما�سنها مبقدار
التعرف على حالها ،وي�شرتط �أن ال يتكرر ،وان ال يكون ذلك بق�صد التلذذ.
�س :ما حكم اال�ستمتاع باملر�أة بعد كتابة عقد الزواج وقبل الدخول؟
ج� :إذا مت العقد على النحو ال�شرعي فيجوز ذلك ،نعم يراعی عدم الدخول
وي�ؤجله ایل ليلة الزفاف والعر�س ليحظی ب�آدابها وبركاتها.
�س :هل جواز النظر م�شروط بكون الرجل يريد الزواج من املر�أة املنظورة
خا�صة� ،أم يكفي فيه �إرادة مطلق الزواج بامر�أة ال على التعيني؟

إستفتاءات
ج :يجوز النظر للمر�أة التي يحتمل اختيار الزواج منها.
�س :هل يجوز النظر �إىل �سائر ج�سد املر�أة فيما عدا املغ ّلظة حرمتها للذي
يرغب الزواج منها؟
ج :يجوز للتعرف لكن ب�شرط عدم ق�صد التلذذ وعدم التكرار.
المآتم والحسينيات

�س :هل يحق ل�صاحب احل�سينية �أو القائمني عليها �أخذ بع�ض الأ�ضاحي
املقدمة للح�سينية واال�ستفادة منها خارج احل�سينية؟
ج :يعمل ح�سب ما �شرطه املتربعون.
�س� :أنا م�س�ؤولة عن وقف للإمام احل�سني و�أخيه العبا�س وتردين
مبالغ �أغلبها بعنوان (النذور) وقليل منها �صدقة م�ستحبة ،ما حكم الأموال
املتبقية بعد انتهاء مرا�سم العزاء؟
ج� :إذا مل ي�شرتط الناذر �أو املتربع �صرف هذه الأموال يف مكان خا�ص �أو
يف يوم خا�ص جاز �صرفها يف �أماكن �أخرى م�شابهة وقريبة من �شرط الناذر
�أو �أوقات �أخرى ملرا�سم العزاء وامل�أمت كذلك م�شابهة وقريبة من �شرط الناذر
و�إال لزم �صرفها يف املكان املعني ويف اليوم املعني.
�س :هل يجوز �إقامة م�أمت ح�سيني �أو مولد نبوي �أو جمل�س فاحتة يف ح�سينية
�أو م�سجد بدون علم املتويل ال�شرعي؟
ج :ي�شرتط �إذن املتويل.
�س :لدينا م�أمت يف قريتنا لي�س وقف ًا لأحد ،ويقوم �أهايل القرية باختيار
�إدارته عن طريق االنتخابات ،وبناء على ذلك تكون لهذه الإدارة �صالحيات
وا�سعة ،منها ت�أجري امل�أمت حلفالت زواج حمت�شمة ،فهل يجوز ذلك بق�صد
زيادة دخل امل�أمت؟
ج :يكون ذلك بنظر املتولني ال�شرعيني عليه ،وب�شرط ان ال يتنافى مع
قد�سية املكان ،واذا مل يكن هناك متول �شرعي فيجب ا�ستئذان احلاكم
ال�شرعي.
اإلرث

�س :هل يجوز تق�سيم املرياث لعائلة يوجد بها ُق َّ�صر غري را�شدين ،مع انه
يخ�شى على ه�ضم حقوقهم يف حالة تق�سيم املرياث؟
ج :يجوز تق�سيم الإرث ويجب فيه �أن ال يه�ضم حق �أحد� ،صغري ًا كان �أم
كبري ًا.
لمتابعة االستفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على شبكة اإلنترنت

���س :ك���ان يف ذم���ة وال���دي
بع�ض الديون ،فهل ت�ؤخذ هذه
الديون من ثلث تركته� ،أم يجب
على ورثته ت�أدية دينه من مالهم
اخلا�ص؟
ج :يجب اخراج الديون من �أ�صل
الرتكة قبل تق�سيم االرث.
�س :تويف رجل وله بنت واحدة ،وكان
ق��د �أع��ط��اه��ا مبلغ ًا م��ن امل���ال قبل وفاته
وخ ّولها الت�صرف فيه كما ت�شاء ،فهل يدخل
املبلغ ال��ذي �أع��ط��اه لوريثته الوحيدة �ضمن
الرتكة؟
ج� :إذا كان قد ملكها يف حياته مل يدخل يف
�ضمن الرتكة.
�س :رج��ل وافته املنية وت��رك زوج��ة ،فهل يحق
للزوجة قبل تق�سيم الإرث املطالبة باملهر امل� َّؤجل؟
ج :نعم ،يحق لها املطالبة به ان مل تكن قد وهبته
للزوج� ،أو مل تكن قب�ضته منه ايام حياته ،كما انه يجب
علی الورثه اعطاءها ذل��ك من ا�صل امل��ال وقبل تق�سيم
الرتكة لأنه من الديون.
�س :الأمتعة ال�شخ�صية للمتوفى مثل (حمافظ النقود،
املالب�س القدمية واجل��دي��دة ،ال��ع��ب��اءات ،اخل���وامت ،امل�سابح
والأق��ل�ام) ،هل ه��ذه املمتلكات تدخل �ضمن ال�ترك��ة ،وم��ن ثم
ي�ستخرج منها الثلث؟
ج :هذه املذكورات تدخل �ضمن الرتكة �إال مثل اخل��امت والثوب
امل�ستعمل ف�إنهما حبوة لالبن الأك�بر ،و�إذا تعددت اخل��وامت والثياب
فيت�صالح عليها مع باقي الورثة.
�س :نحن �أ�سرة تتكون من والدين وولدين ،مات الأب وله زوجة و�أوالد
وبنات و�أم و�إخوان و�أخوات ،فمن يرث من ه�ؤالء؟
ج :يرث اجلميع يف الفر�ض املذكور ما عدا الإخوان والأخوات و�سهم كل
واحد من الذين يرثون موجود يف كتاب «امل�سائل اال�سالمية» حتت عنوان
«احكام االرث» وعنوان «ارث الطبقة االویل» فلرياجع.
ww w. s -als h ir azi.c om
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احللقة ال�سابعة وال��ع�����ش��رون م��ن ت��ق��ري��رات ال��ب��ح��وث الفقهية الإ���س��ت��دالل��ي��ة ل�سماحة امل��رج��ع ال�شريازي املتعلقة بكتاب اخل��م�����س،
كتب :ف�ضيلة �آية اهلل ال�شيخ ح�سني الفدائي ،وهو �أحد �أع�ضاء جلنة الإ�ستفتاء يف مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي يف مدينة قم املقد�سة و�أحد تالمذته يف بحوث
اخلارج الإ�ستداللية منذ �أكرث من ع�شرين عام ًا.
املعدن اذا ا�ستخرجه كافر و م�سائل ثالث
ذكرنا يف احللقة ال�سابقة م�س�ألة الكافر اذا ا�ستخرج معدن ًا وقلنا بوجود
ثالث م�سائل فيها ذكرناها �سرد ًا ووعدنا تف�صيل الكالم فيها اىل حلقه قادمة
باذن اهلل تعاىل وكانت امل�سائل الثالث كالتايل:
1.1هل يجب خم�س املعدن وغري املعدن ،بل كل االحكام االلزامية تكليفية
وو�ضعية على الكفار ام ال؟
2.2هل يجوز للحاكم ال�شرعي ان يلزم الكفار بذلك ويجربهم عليه فيما لو
امتنع �أحدهم -مث ًال -من دفع خم�س املعدن ام ال؟
يجب ما قبله،
3.3لو ا�سلم الكافر هل ي�شمله حديث اجلب القائل بان اال�سالم ّ
فينفي عنه ما كان يجب عليه يف خم�س املعدن حتى مع بقاء مو�ضوعه
ووج��ود عينه ،ام ال وامن��ا يخت�ص اجل ّ��ب ونفي الوجوب مع ع��دم وجود
مو�ضوعه و بقاء عينه؟
امل�س�ألة الأوىل
�أما امل�س�ألة الأوىل :وهي هل يجب على الكفار مطلقا �سواء كانوا اهل كتاب
�أم ال :اخلم�س يف املعدن وغري املعدن ،بل هل يجب عليهم �شيء من االحكام
االلزامية من تكليفية مثل ال�صالة وال�صيام� ،أو و�ضعية مثل اخلم�س والزكاة،
ام ال يجب عليهم �شيء من ذلك؟ فهذه امل�س�ألة هي م�س�ألة ا�صولية وحمل
بحثها يف اال�صول يف بحث «�أمر الآمر مع علمه بانتفاء �شرطه» فامر ال�شارع
�صحة العمل وهو اال�سالم هل هو �سائغ و
ب�أن يخم�س الكافر الفاقد ل�شرط ّ
جائز �أم هو غري �سائغ وغري جائز؟ فانهم حتت ذلك العنوان العام ،والكربى
الكلية بحثوا هذه ال�صغرى اجلزئية ،وبحثوها اي�ض ًا يف كتاب الزكاة حيث ي�أتى
الكالم هذا فيها اي�ض ًا ،ونحن نورده هنا باخت�صار.
القول املختار يف امل�س�ألة
موجه ًا لغري القادر �أو للعا�صي ،وقد يكون عام ًا
امر الآمر قد يكون �شخ�صي ًا ّ
موجها للجميع وان كان بينهم من هو عا�ص وغري قادر ،ف�أمر الآمر يف ال�صورة
ّ
االوىل غري �سائغ وال جائز ال عق ًال وال �شرع ًا ،بينما يف ال�صورة الثانية �سائغ
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وجائز عق ًال و�شرع ًا ،النه خطاب واحد يعم اجلميع وال مانع منه ،فال يخد�ش
فيه القول بكون اخلطاب العام مثل« :فان هلل خم�سه» يتعدّد بعدد االفراد فال
يكون �سائغ ًا ،لأن هذا القول غري تام اذ قد يكون الجل امتام احلجة عليه
و�صحة م�ؤاخذته بعد ا�شرتاك اجلميع يف التكليف ،مما يعني� :شمول اخلطاب
العام حتى للك ّفار بان يكون االم��ر باخلم�س وغ�يره من االحكام االلزامية
وموجه اىل الكفار �أي�ض ًا ،لأن الكافر قادر
تكليفية كانت ام و�ضعية �أمر عام ّ
على حتقيق �شرط ال�صحة وهو اال�سالم -كما ان امل�سلم اذا ح�ضر وقت
ال�صالة وهو غري متو�ضئ ،فانه قادر على حتقيق هذا ال�شرط -فيكون م�شمو ًال
لقاعدة« :ما باالختيار ال ينايف االختيار».
م�س�ألة تكليف الكفار عند امل�شهور
وتوجه االحكام االلزامية �-سواء
قال م�شهور الفقهاء ب�شمول اخلطاب العام ّ
التكليفية �أم الو�ضعية -اىل الكفار اي�ض ًا ،بل ادّعى البع�ض االجماع على ذلك،
فان ال�شيخ االن�صاري بحث هذا االمر يف ا�صوله وفقهه وا�ستند باالجماع عليه،
ن�صه« :ولذا �أجمعنا على ان الكفار
حتى انه قال يف مكا�سبه -ج� 4ص -339ما ّ
يعاقبون على الفروع» ومن املعلوم ان العقاب من لوازم التكليف ،فاكتفى ال�شيخ
بذكر الالزم وارادة امللزوم وهو� :شمول اخلطاب وعموم التكليف ،كما ان الظاهر
من كالم ال�شيخ االن�صاري هذا ،هو عدم االجماع اال�صطالحي الذي ي�شري
اىل اتفاق الكل ،وذلك لوجود جماعة من الفقهاء يخالفون ذلك ،فعن ال�شيخ
االن�صاري نف�سه يف كتاب طهارته -ج� 2ص -567قال« :ذكر �صاحب احلدائق
تبع ًا للمح ّد َثني :اال�سرتابادي (امني الدين اال�سرتابادي) والكا�شاين (الفي�ض
الكا�شاين) �أخبار ًا زعموا داللتها على عدم خماطبتهم (اي :خماطبة الكفار)
بالفروع ونهو�ضها لتخ�صي�ص العمومات» يعني :انهم ذكروا روايات وزعموا
تخ�ص�ص دليل اقيموا ال�صالة ،ودليل كتب عليكم ال�صيام ونحوهما بغري
�أنها ّ
الكفار ،وقد ذكر املرحوم ال�سبزواري يف كتابه« :الذخرية» بعد بحثه هذه امل�س�ألة
قائ ًال« :وحتقيق هذا املقام من امل�شكالت» -ذخرية العباد :ج� 1ص.-167
كالم الربوجردي يف تكليف الكفار
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تقدمها جملة النفحات ل��ط�لاب العلم والتحقيق.

بينما قال ال�سيد الربوجردي يف حا�شيته على الكفاية -ج� 1ص-164
ت�أييد ًا لكالم امل�شهور وت�ضعيف ًا لر�أي غري امل�شهور ما يلي:
توجه اخلطاب العام اىل الكفار اي�ض ًا) العقل
«فيدل عليه (�أي :يدل على ّ
والنقل ،اما العقل :فلأن اخت�صا�ص التكليف باملطيعني من امل�سلمني يوجب
املحال -النه ال يكون اال على وجه دائر -واما النقل :فلقيام الكتاب وال�س ّنة
واالجماع على ا�شرتاكهم يف التكليف (اي :ا�شرتاك اجلميع حتى العا�صني
والكافرين و�أدخل العا�صني مع الكافرين لوحدة املالك) ،بل يكون ذلك من
ال�ضروريات بحيث ال يحتاج اىل دليل» فان ال�سيد الربوجردي مع اخت�صاره يف
تو�سع يف بحث هذه امل�س�ألة وبحثها با�سهاب وتف�صيل،
حا�شيته و�شرحه للكفايةّ ،
وقد تر ّقى من وجود الدليل النقلي والعقلي على تكليف الع�صاة والكفار ،اىل
ادعائه بان تكليفهم وا�شرتاكهم يف التكليف من ال�ضروريات والبديهيات ،وهو
لي�س كذلك بل عليه ال�شهرة العظيمة من الفقهاء الفحول ،والعلماء املحققني
واملدققني ،وبدء ًا من ال�شيخ الطو�سي وحتى الفقهاء املعا�صرين.
امل�س�ألة الأوىل ونتيجتها
ان م�س�ألة كون الكفار مكلفني بالفروع وانه يجب عليهم اطاعة كل االحكام
االلزامية حتى مثل اخلم�س ،هي م�س�ألة فيها بحث كثري ،ولكن نكتفي منها
بهذا املقدار املخت�صر ّ
وامللخ�ص ،والذي ظهر منه :ان الكفار مكلفون بالفروع
وانهم قادرون عليها بقدرتهم على حتقيق �شرطه وهو اال�سالم ،فمع تركهم
لال�سالم وعدم اتيانهم بالفروع ي�ستحقون العقاب على ذلك ،نعم ينبغي �أن
مق�صرين يف ذلك،
نقول بتخ�صي�ص عقلي هنا وهو :ا�شرتاط العقاب بكونهم ّ
دون القا�صرين.
امل�س�ألة الثانية
واما امل�س�ألة الثانية :وهي هل يجوز للحاكم ال�شرعي اذا كان مب�سوط اليد
كما كان بالن�سبة للر�سول الكرميواالمام امريامل�ؤمنني -ان يلزمالكفار بذلك ويجربهم عليه فيما لو امتنعوا -مث ًال -من دفع خم�س املعدن،
ام ال؟ فامل�شهور بني املت�أخرين من ال�شيخ االن�صاري ومن بعده من الفقهاء

ك�صاحب العروة واملع ّلقني الذين �سكتوا على املنت :ان له اجبارهم عليه ،اذ
قد تع ّلق اخلم�س ب�أموالهم وا�ستحقه عليهم ارباب اخلم�س ،فمع امتناعهم من
ادائه يقوم احلاكم ال�شرعي ل�صالح ارباب اخلم�س باخذه منهم ودفعه اليهم.
كالم العروة وبع�ض املع ّلقني عليه
لقد تقدم كالم العروة فيما نحن فيه حيث قال« :ويجوز للحاكم ال�شرعي
اجبار الكافر على دفع اخلم�س مما اخرجه» و�سكت عليه املعظم ،ولكن ع ّلق
على نظري ذلك يف امل�س�ألة ال�ساد�سة ع�شرة من �شرائط وجوب الزكاة حيث قال
�صاحب العروة« :نعم لالمام او نائبه اخذها منه قهر ًا» فع ّلق عليه بع�ض قليل،
منهم :كا�شف الغطاء ،واخوه ،وال�سيد االخ وغريهم ،فقد ذكر كا�شف الغطاء
ال�شيخ حممد ح�سني بعد ان ا�شكل على اخيه الذي ع ّلق على كالم �صاحب
العروة بان اخذها منهم قهر ًا ينايف اقرارهم على ما هم عليه فقال ما يلي:
«نعم ،احلق ان ال�سرية امل�ستمرة من زمن النبي واالئمة على عدم
مطالبتهم بالزكاة ومل يتفق ذلك يف وقت من االوقات» وع ّلق اي�ض ًا على نظري
امل�س�ألة ال�سيد الربوجردي عند قول �صاحب العروة يف امل�س�ألة الثالثني من
ختام الزكاة« :قد م ّر (اي :يف امل�س�ألة ال�ساد�سة ع�شرة من �شرائط وجوب
الزكاة) ان الكافر مكلف بالزكاة ،وان مل ي�ؤخذ منه حتى مات كافر ًا ،جاز
االخذ من تركته» فقال ال�سيد الربوجردي« :ب�شرط ان ال يكون ذمي ًا».
ال يقال :ان الكالم املذكور من منت وتعليق يف الزكاة ولي�س يف اخلم�س ،النه
يقال :ان الكالم فيهما من هذه اجلهة بح�سب القواعد ال�شرعية واحد وال فرق
بينهما.
ت�أييد وت�أكيد
وي�ؤيد تعليق مثل ال�سيد الربوجردي ،وال�شيخ كا�شف الغطاء ،وغريهما ،مادل
من االحاديث ال�شريفه على �أنه لي�س على الذمي اال اجلزية ،مثل �صحيحة
حممد بن م�سلم يف الو�سائل كتاب اجلهاد يف الباب  68من ابواب جهاد العدو،
احلديث  3عن ابي جعفر« :يف �أهل اجلزية ي�ؤخذ من �أموالهم وموا�شيهم
�شيء �سوى اجلزية؟ قال :ال» علم ًا بان الكافر� :إما ذ ّمي ونحو الذ ّمي من
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ُمعاهد و ُم�صالح وم�ست�أمن وجلميعهم حكم الذمي فيما نحن فيه ،و�إما حربي
واحلربي هو :الذي يكون يف حال حماربة امل�سلمني ،وحكمه :اباحة دمه وماله
وما ميلكه جميع ًا ويكون للم�سلمني ،ومعه ال جمال لأخذ خم�س وال زكاة من
احلربي اذ ال يبقى بعد اباحة دمه وماله مورد للبحث يف ذلك.
امل�س�ألة الثانية وخال�صتها
ان م�س�ألة جواز الزام الكفار بااللزامات ال�شرعية واجبارهم عليه ،كما لو
امتنعوا -مث ًال -من دفع خم�س املعدن ،واخذه من اموالهم حتى بعد موتهم من
تركتهم ،وذلك من قبل احلاكم ال�شرعي املب�سوط اليد ،على ما ا�شتهر عند
املت�أخرين من ال�شيخ الأن�صاري ومن بعده وكما قال �صاحب العروة و�سكت
عليه املعظم ،ال ين�سجم مع مثل ال�صحيحة املزبورة الذي قال فيها االمام
ابو جعفر بانه ال ي�ؤخذ من كفار اهل اجلزية �شيء ــ بالنكرة يف �سياق
النفي ،ال�شاملة للزكاة واخلم�س وغريهما ــ �سوى اجلزية ،وال ين�سجم مع مثل
الكفار احلربيني يف حال احلرب الذين ُابيح دمهم وكل اموالهم ،فالقول به يف
خ�صو�ص الكفار احلربيني� ،أو الكفار القا�صرين مع ما دل على عدم تكليفهم
املق�صرين،
من نقل وعقل م�شكل ،نعم ميكن القول بذلك يف خ�صو�ص الكفار ّ
املق�صرين واجبارهم
فانه يجوز للحاكم ال�شرعي املب�سوط اليد الزام الكفار ّ
و�أخذه من �أموالهم �أو تركتهم ،وذلك بعد ثبوت تق�صريهم وعنادهم.
امل�س�ألة الثالثة
اجلب القائل بان اال�سالم
و�أما امل�س�ألة الثالثة :وهي هل ي�شمل الكافر حديث ّ
يجب ما قبله ،فينفي عنه ما كان يجب عليه من خم�س املعدن -مث ًال -حتى مع
ّ
بقاء مو�ضوعه ووجود عينه ،او يخت�ص اجلب ونفي الوجوب عنه بعدم وجود
عينه وانتفاء مو�ضوعه؟ فقد قال �صاحب العروة كما م ّر ب�سقوطه عنه مع عدم
وجود عينه وانتفاء مو�ضوعه ،مما يعني :انه مع وجود عينه وبقاء مو�ضوعه ال
ي�سقط عنه با�سالمه وال ي�شمله دليل اجلب القائل بان اال�سالم يجب ما قبله،
ومعنى ذلك هو التف�صيل يف دليل اجلب بني بقاء املو�ضوع فال ي�شمله ،وبني
انتفاء املو�ضوع في�شمله.
التف�صيل يف دليل اجلب
ال ا�شكال ولعله ال خالف يف ان دليل اجلب القائل بان اال�سالم يجب ما قبله
ي�شمل كل االحكام التكليفية والو�ضعية التي انتفى مو�ضوعها ومل يبق عينها،
واما التي بقي عينها ومو�ضوعها فقد اختلف الفقهاء فيها ،بل قد اختلف كالم
الفقيه الواحد فيها ،حتى مثل �صاحب العروة واملعظم الذين ع ّلقوا على املنت،
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فقد قال �صاحب العروة يف كتاب الزكاة ما ن�صه« :لو ا�سلم الكافر بعد ما وجب
عليه الزكاة� ،سقطت عنه وان كانت العني موجودة -ثم ا�ستدل لذلك بدليل
يجب ما قبله» بينما قال بخالف ذلك فيما نحن
اجلب وقال -:فان اال�سالم ّ
فيه من كتاب اخلم�س على ما م ّر من قوله« :وان كان لو ا�سلم (�أي :الكافر)
�سقط عنه مع عدم بقاء عينه» مع انه ال فرق بني م�س�ألة الزكاة واخلم�س من
حيث ن�سبتهما اىل دليل اجلب القائل بان اال�سالم يجب ما قبله ،م�ضاف ًا اىل
ان مقت�ضى االدلة هو� :سقوط االحكام التكليفية من �صالة و�صيام ،والو�ضعية
من خم�س وزكاة عن الكافر الذي يدخل اال�سالم حتى وان كان قد تع ّلق مباله
اخلم�س والزكاة -مث ًال.-
االقرب :اطالق دليل اجلب
ان دليل اجلب القائل« :اال�سالم يجب ما قبله» معترب �سند ًا ،وعام داللة.
اما ال�سند :فقد قال املحقق الهمداين يف م�صباحه -ج� 3ص 17من الطبعة
القدمية« :-اما املناق�شة يف �سند مثل هذه الرواية امل�شهورة ،املت�سامل على
العمل بها بني اال�صحاب ،فمما ال ينبغي االلتفات اليه» وهو كذلك على املبنى.
واما الداللة :فان «ما» املو�صولة يف قوله« :ما قبله» لها عموم ي�شمل االحكام
الو�ضعية من خم�س وزكاة حتى مع بقاء عينها ومو�ضوعها ،م�ضاف ًا اىل قاعدة
«لو كان لبان» فانه لو كان دليل اجلب ال ي�شمل االحكام الو�ضعية من خم�س
وزك��اة ونحوهما من الكفارات واحلقوق الثابتة يف اال�سالم مع بقاء عينها
ومو�ضوعها جلاء يف االثر ما يدل على مطالبتهم بها ،مع انه مل ي�صلنا يف ذلك
�شيء بحيث انه قال يف امل�ستم�سك -ج� 9ص« :-53من املقطوع به من �سرية
النبي وخلفائه :عدم مطالبتهم من ا�سلم من الكافرين بزكاة ماله
فيما م�ضى من عمره �سواء كان موجود ًا ام مفقود ًا» باال�ضافة اىل فهم جمع
من اعاظم اال�صحاب العموم من دليل اجلب.
امل�س�ألة الثالثة وتلخي�صها
لقد ظهر من كل ما �سبق من الكالم يف امل�س�ألة الثالثة :ان دليل اجلب
القائل بان اال�سالم يجب ما قبله ،له عموم ي�شمل كل االحكام التكليفية من
�صالة و�صيام ،وجميع االحكام الو�ضعية من خم�س وزكاة� ،سواء كان عينها
ومو�ضوعها باقي ًا ام منتفي ًا ،وعليه :فال يطالب الكافر الذي دخل يف اال�سالم
بخم�س وزكاة ونحوهما مما تعلق به من قبل ،وذلك لعموم دليل اجلب املعت�ضد
بال�سرية وفهم اال�صحاب.
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safe.”(17)
His forgiveness of Abu Sufyan
When the Prophet (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family) entered the holy city of Mecca
and Abu Sufyan came to him; he was the archenemy of
the prophet and his mission–
Abu Sufyan came to the prophet while he had the
blood of the household and companions of the
Prophet on his hands...
his heart full of spite and hatred for the Messenger of
Allah (Allah’s peace and blessings upon him and his
pure family) and of Islam...
and his eyes full of evil and destruction.
No person in the Prophet’s position would have
done anything else but confront in the cruellest way
someone like Abu Sufyan، the chief of conspiracies and
mischief، and make an example of him in the harshest
manner... However، what the Messenger of Allah
(Allah’s peace and blessings upon him and his pure
family) did was quite the opposite...
Prophet Muhammad (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family) forgave him، pardoned
[him] and said to him kindly and politely، “Has the time
not come for you to declare that there is no god but
Allah and that I am the Messenger of Allah?”
The stunned Abu Sufyan said، “May my father and
my mother be your sacrifice how noble you are! How
reaching you are! How forbearing you are!”(18)
... and the Jewess
Shaykh Kulayni (May Allah bless him) reports in Al-Kafi
that Imam Baqir، peace be upon him، narrated،
“The Jewish woman who had poisoned a sheep meant
for the Prophet’s consumption (Allah’s peace and
blessings upon him and his pure family) was brought
to the Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family).
He said to her، “What drove you to do what you did?”
She said، “I said [to myself] if he were a Prophet it would
not harm him، and if he were a king then I would rid the
people of him.”
The narrator said، “And so the Messenger of Allah
(Allah’s peace and blessings upon him and his pure
family) forgave her.”(19)
Can you see any king or president forgiving a person
who had attempted a crime such as this?
Would you find anything like this story about those
who are not Prophets or Awliya’?
No. Certainly not.
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It is the Prophethood.
It is a strong bond with the Creator.
It is forgiveness which has reached its pinnacle.
Furthermore، it is Islam – that which combines all merits
and laudable characteristics at their very highest.
Any Muslim Head of State who follows the line of the
Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family) will be just like that.
Examples of the Messenger of Allah’s forgiveness
(Allah’s peace and blessings upon him and his pure
family) are many...very many. To recount them [all]
would require a volume to themselves.
-------------------------------------(1) Nahj al-Balaghah، Letters: no. 45 Extract from a Letter of His، peace be
upon him، to ‘Uthman ibn Hunayf al-Ansari who was His Commissioner in Basra
(2) Ibn Abi al-Hadid: Sharh Nahj al-Balaghah vol.13 p279
(3) Nahj al-Balaghah: Sayings: no. 9
(4) Bihar al-Anwar vol.16 p232 Chapter 9
(5) al-Manaqib vol.1 p211
(6) The Holy Qur’an، The Family of ‘Imran (3):153
(7) ‘Uyun al-Athar vol.2 p422
(8) Makarim al-Akhlaq pp18-19 Chapter 1 Para 2
(9) Makarim al-Akhlaq p19 Chapter 1 Para 2
(10) Musnad Ahmad vol.3 p364، Musnad Jabir ibn ‘Abdallah; see Bihar alAnwar vol.20 p175 Chapter 15
(11) al-Tabataba’i: Sunan al-Nabi p413; see also al-Manaqib vol.1 p192
where this humanitarian supplication is attributed to the Battle of Uhud and
al-Manaqib vol.1 p215 where it is said that He uttered this supplication when
He faced the fiercest vexation by the tyrants of Quraysh – Abu Jahl and his ilk –
and similarly that He uttered this supplication at the Battle of al-Fath
(12) Sunan al-Nisa’i: vol.8 p33. See Makarim al-Akhlaq p17 Chapter 1 Para 2
(13) Abu Sufyan waged many wars against the prophet and masterminded
many attacks and assassination attempts against the prophet Muhammad.
(14) Hind – the wife of Abu Sufyan – instigated، enticed، and proactively
encouraged the leaders of Quraysh in their military campaigns against the
prophet Muhammad. In the course of the battle of Uhud، Hind is famous for
ordering the prophet’s loyal and devout uncle – Hamzah – to be killed as a
main target in particular. After his killing، Hind order the body of Hamzah to be
mutilated، had his liver to be cut up، and then Hind ate Hamzah’s liver there and
then.
(15) Bihar al-Anwar vol. 21 p105 Chapter 26
(16) The Holy Qur’an، Joseph (12):92
(17) See Bihar al-Anwar vol. 21 p104 Chapter 26. Abu Sufyan’s home was in
the highest part of Mecca and Hakim ibn Hazzam's home was in the lowest
part of Mecca. They were the chiefs of the pagans and became Muslims on the
day that Mecca was conquered.
(18) I‘lam al-Wara p108 al-Rukn al-Awwal Chapter 4
(19) al-Kafi vol. 2 p108 hadith 9
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blessings upon him and his pure family) was his
dealings with the people of the city of Mecca.
The unbelievers who falsely attributed partners to
Allah...
People of stubbornness، denial، and bigoted tribalism...
People of mischief and oppression...
People of cruelty and ruthlessness...
Those who killed his companions، helpers and relatives
in numerous wars...
Those who forced him (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family) out of the place of his
birth، the land of Allah، the land of his forefathers، the
place of his worship for half a century...
Those who inflicted all manners of torture on the
Muhajirun and killed many of them...
Those who plotted to kill him (Allah’s peace and
blessings upon him and his pure family) on a number
of occasions، all of them ending in failure...
Those who used all manners of iniquity and brutality
in their dealings with the Prophet (Allah’s peace and
blessings upon him and his pure family) and with his
companions...
Those... whom the Prophet (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family) came to conquer، and
over whom he gained victory...
Can you imagine what another person would do in the
Prophet’s position (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family)?
He would have carried out a terrible massacre...
Those present were the actual perpetrators of
persecution، not their children; Abu Sufyan(13)...and
Hind،(14) their ilk; men and women.
However، during the conquest of Mecca when Sa’ad
ibn ‘Ibadah carried the banner and began to walk
around the streets of Mecca، waving the banner and
calling out;
“Today، is the day of slaughter، Today the women will
taken as slaves (15)”
... by which he meant: we will kill so many of the people
of Mecca that the corpses and flesh of the dead will pile
up one on top of the other and beside each other، and
we will take the women as enemy unbeliever slaves.
The people of Mecca expected this sort of action from
an army the members of which had been expelled from
Mecca for so many years، which had been tortured by
those same people of Mecca and had had what was
sacred to them as well as their property and their
dignity walked all over by those very people.

If the people of Mecca had been in the Islamic army’s
place and if they had been the victors over the Muslims،
they would have done worse than that to them.
In fact the people of Mecca had already carried out a
massacre and taken women as slaves in pre-emptive
retaliation before even committing the “crime”; so just
imagine what the people of Mecca would have done if
they had the right to retaliate?
The People of Mecca would definitely have destroyed
the Muslims had they been in the Muslims’ place and
had the situation been reversed...
However، the Messenger of Allah (Allah’s peace and
blessings upon him and his pure family)، Messenger
of mercy، messenger of forgiveness، messenger for
humanity and messenger of Islam had the strongest
aversion to that.
On the contrary، the prophet recorded a point of
distinction in the history of Islam and of humanity and
ordered the companion who had called out to come
back...
The prophet ordered Imam Ali، the Commander of
the Faithful، peace be upon him، to carry the banner،
to enter Mecca calmly and gently and call out tenderly
and courteously to the people of Mecca – the opposite
of the other call.
Imam Ali، peace be upon him، called out repeatedly in
the streets of Mecca:
“Today is the day of mercy. Today women will be
protected.”
Then the Prophet gathered the people of Mecca and
called out to them، “What do you think I am going to
do to you?”
They said، “You are going to do us good! You are a kind
brother، and the son of a kind brother.”
The prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family)، said; “I say to you as my brother
Yusuf said:
[There shall be no reproof against you](16)
The prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family) then addressed them by saying،
“Go forth. You are free.”
He then said، “O people: whoever says there is no god
but Allah is safe...
Whoever enters the Ka‘abah is safe...
Whoever closes his door and stays his hand is safe...
Whoever throws away his weapon is safe...
Whoever enters the house of Abu Sufyan is safe...
Whoever enters the house of Hakim ibn Hazzam is
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History reveals to us the great forgiveness shown by
the Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family) towards his enemies?
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family) set the best example of the
forgiveness of Islam، and made everyone understand
that Islam came along wanting the best for everyone –
for its devotees and its enemies alike. It is not a religion
which bears a grudge against anyone nor do some of
its strict practices stem from cruelty or rancour. They
merely stem from a spirit of applying justice to all. Here
are some examples.
With Ghawrath ibn Harith On the occasion of one
of his campaigns، the Prophet (Allah’s peace and
blessings upon him and his pure family) had sat down
on his own under the shade of a tree far away from his
companions after a flash flood distanced him (Allah’s
peace and blessings upon him and his pure family)
from them.
Ghawrath ibn Harith came to him and stood over the
Prophet (Allah’s peace and blessings upon him and his
pure family) with his sword drawn، his hand lifted to
the Prophet (Allah’s peace and blessings upon him and
his pure family) and shouted at him، “Who is protecting
you from me، Muhammad?”
The prophet replied، “Allah.”
The sword fell out of his hand. The Prophet (Allah’s
peace and blessings upon him and his pure family)
rushed to the sword، took it and lifted it over Ghawrath
and said to him، “What is protecting you from me now،
Ghawrath?”
He replied، “Your forgiveness. Accept my apology.”
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family) left him and forgave him.
He went to his people and said to them، “I swear by
Allah I have come to you from the best of people(10).”
Does history record anything like this story about any
of the greats?
An enemy on the road to war brandishing his sword،
maliciously and insolently wanting to kill the Prophet
(Allah’s peace and blessings upon him and his pure
family); his power is taken away from him against his
will; the Prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family) takes hold of the sword... and then
forgives Him?
This is the forgiveness of Islam which is embodied in
the Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family).
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Oh Allah Guide My People
The vexation of the Prophet (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family) by the polytheists grew
fiercer at the Battle of Uhud when they killed his uncle
Hamzah and mutilated his noble body، cutting out his
liver، cutting off his fingers and toes and cutting off his
nose and ears، all manner of things were done to him،
and dozens of Muslims were killed...
Some companions approached Prophet (Allah’s peace
and blessings upon him and his pure family) and
suggested that he supplicates against the polytheists
so that Allah might inflict on them His punishment in
the same way as He used to punish the unbelievers
among people of yore upon the supplication of their
Prophets against them...
However، he is the Prophet of mercy، and his was a
policy of great forgiveness. He refrained from doing so
and said، “I was not sent as a curser. On the contrary، I
was sent as an inviter [to Allah] and a Blessing. Oh Allah،
guide my people for they know not(11).”
Forgiving the Bedouin Man
A Bedouin man came to the Prophet (Allah’s peace and
blessings upon him and his pure family) while he had
a mantle over his shoulders. The Bedouin man pulled
the prophet’s mantle so violently that the edge of the
mantle caught the skin on his neck leaving marks on
it. He said extremely roughly، “Load up some of Allah’s
money which is at your disposal onto these two camels
of mine. You would not be loading me up with your
own money or your father’s money...”
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family) remained silent for a moment and
then he said، “The money is Allah’s money and I am His
slave،” he then said، “Will there be retaliation against
you، Bedouin، for what you have done to me?”
He said، “No.”
He asked، “Why?”
He said، “Because you forgive and pardon and do not
confront a bad deed with another bad deed.”
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family) laughed. He then ordered that
wheat be loaded up onto one of the camels and dates
onto the other(12).
With forgiveness like this the Prophet gathered
people around Islam and attracted various groups and
members of a number of religions and moral codes.
You Are Free
Amongst his great forgiveness (Allah’s peace and
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Husayn uttered his famous words:
“The Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family) would not encounter
a single squadron except that he was the first [of his
side] to strike(7).”
He was the one who advanced in the face of every
terror، every vicissitude and every horror.
That spread courage among the Muslims; for the
boldness of a courageous leader makes the masses
courageous too and with boldness، steadfastness and
forbearance.
Sheikh Tabrasi reports in Makarim al-Akhlaq that Anas
ibn Malik said، “There was terror in Medina and so the
Prophet (Allah’s peace and blessings upon him and his
pure family) mounted one of Abu Talhah’s horses and
said، “We saw nothing، though we discovered it to be a
fleet-footed horse(8).”
In another narration of this hadith Anas said، “The
Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family) was the best، most courageous
and most generous person.”
He continued: “The people of Medina were terrified
one night and they rushed out towards the noise.
He said: The Messenger of Allah (Allah’s peace and
blessings upon him and his pure family) met them، he

had gone on ahead of them، while saying; “Do not be
afraid.” He was on one of Abu Talhah’s horses and a
sword was slung around his neck. “Do not be afraid. We
found out that it was a horse،” or، “It is a very fast horse(9).”
What can be gathered from this is that the Messenger
of Allah (Allah’s peace and blessings upon him and
his pure family) was always alert and always aware of
everything that went on around him، as can be seen
from the fact that he was the first to arrive at the scene.
The Muslims come along and arrive at that place after
the Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family). This is the courageous
policy، which history rarely mentions anything like it in
relation to leaders and chiefs.
Leaders of the Muslims who follow the Messenger
(Allah’s peace and blessings upon him and his pure
family) should do nothing other than take that as their
code of practice; by which they become known، so
that Muslims might be assured of reaching the goal in
their long and thorny political journey.
Nations look at their leaders، and، in their political
life، they crystallise in the image of their leaders.
Courageous leaders breed a courageous nation and
the opposite kind breeds the opposite.
The great policy of forgiveness
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Of Courage

The Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family) delivered the finest
example of his policy of courage which knew no
cowardice or negligence.
It was the Commander of the Faithful، Ali، peace be
upon him، – the brave one who was not، has not and
shall not ever be surpassed who used to say،“I swear by
Allah that even if all the Arabs were to unite together
against me I shall not run away from the battlefield(1)،”–
declares:
“When the fighting became fierce and fear became
vehement، we would seek the protection of the
Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family) and stay close to him(2)”.
In another hadith Imam Ali، peace be upon him، states:
“If the war became fierce we would stay close to the
Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family). There was no one closer to
the enemy than he(3).”
Citing the occasion of the battle of Badr، Imam Ali،
peace be upon him، states:
“You saw me on the day of Badr when we were staying
close to the Prophet (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family) who was the closest among us
to the enemy. He (Allah’s peace and blessings upon him
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and his pure family) was the bravest person that day(4).”
During the Battle of Hunayn، most of his companions
deserted the prophet (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family)، allowing the polytheists to
draw near to the Messenger of Allah (Allah’s peace and
blessings upon him and his pure family). They wanted
to reach him and kill him (Allah’s peace and blessings
upon him and his pure family). It was the Commander
of the Faithful، Ali، peace be upon him، who remained
steadfast and defended him in that terrifying situation.
In such dire straits as these in which the courageous
had fled، the Prophet (Allah’s peace and blessings upon
him and his pure family) rushed into the battlefield
with outstanding courage and said، “I am the Prophet.
That is no lie. I am the son of Abd al-Muttalib(5).”
Almighty Allah revealed many verses about that in the
Holy Qur’an including His saying:
[When ye ran off precipitately and did not pay attention
to any one، and the Messenger was calling ye from
your rear، so He rewarded ye another sorrow on top of
(your) sorrow; so that ye might not grieve at what had
escaped ye، nor (at) what befell ye; and Allah is aware
of what ye do(6).]
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him
and his pure family) is the one about whom ‘Imran ibn
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