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

ك �ت��ب :ف�ضيلة ح �ج��ة الإ���س�ل�ام
ال� ��� �ش� �ي ��خ م ��رت� ��� �ض ��ى م��ع��ا���ش
قال االمام امير الم�ؤمنين علي بن ابي طالب:
(ق��وام الدنيا ب�أربعة ،بعالم م�ستعمل لعلمه وبغني ب��اذل لمعروفه وبجاهل ال
يتكبر �أن يتعلم وبفقير ال يبيع �آخرته بدنيا غيره).
ي��ع��ت��ب��ر دور ال��م��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة وال��ق��ي��ام ب��م��ه��ام ال���دي���ن و����ش����ؤون���ه ال�����ش��رع��ي��ة
واالجتماعية وال�سيا�سية من اهم االدوار االن�سانية في المجتمع باعتباره �صمام
االم��ان ال��ذي يقيها �شرور الفتن ويحقق لها ال��ت��وازن والتما�سك ،لذلك ف�إنها
تحتاج �إلى مراجع قادة لهم من االدارة والتوجيه والحكمة والتدبير بقدر ما
لهم من االجتهاد والفقاهة والورع والتقوى.
وقديماً ن�سب �إلى الميرزا ال�شيرازي الكبير الذي انح�صرت به المرجعية
العليا في زمنه:
ت��ك��ون المرجعية العليا للطائفة ف��ي ث�لاث��ة �أج����زاء :ج��زء منها علم واجتهاد
وف��ق��اه��ة ،وج���زء �آخ���ر منها ت��ق��وى وع��دال��ة ،وثمانية وت�سعون ج��زء منها �إدارة
وتدبير وت�صدي للأمور االجتماعية والقيادية في الأم��ة .وفع ً
ال كان من
�أج��ل��ى م�صاديقها حيث ك��ان زعيم الحركة الجماهيرية الدينية العامة �ضد
اال�ستعمار الإنكليزي في �إيران والعراق.
ومن بعده كانت هناك �سل�سلة من القيادات الفذة في الأ�سرة ال�شيرازية ال�شريفة
ال��ت��ي ت��ن��اوب��ت على ق��ي��ادة االم���ة منهم ال��م��رج��ع ال��دي��ن��ي الأع��ل��ى ال�شيخ محمد
تقي ال�شيرازي ،و�آي��ة اهلل العظمى الميرزا مهدي ال�شيرازي ،و�آية
اهلل العظمى ال�سيد محمد ال�شيرازي ،والمرجع الديني الكبير �آي��ة اهلل
العظمى ال�سيد �صادق ال�شيرازي.
ان الوظيفة الكبرى التي تتجلى في مهام المرجعية الدينية في زمن الغيبة
هو قيادة االمة نحو بر االمان عبر التوجيه اال�سا�سي وال�شامل من اجل تقويم

االنحرافات العقائدية واالخالقية وال�سيا�سية ،وبناء م�شروع ا�صالحي تنموي
يحقق لمختلف فئات المجتمع ال�صحة النف�سية واال�ستقامة االخالقية واالمن
العائلي واال�ستقرار االجتماعي واالكتفاء الذاتي.
ذل��ك ان مجتمعاتنا خ�صو�صا في عالم اليوم تهب عليها اعا�صير من الرياح
العاتية التي تحاول اقتالع عقائدنا وثقافاتنا واخالقياتنا من جذورها لتحل
بدلها ثقافة غريبة مت�شربة ب��االن��ح��راف والف�ساد والقيم المنحلة واالوه���ام
المتفل�سفة.
يقول �سماحة المرجع ال�شيرازي�( :إذا تهاون العلماء في تعريف الحقّ
وبيانه للنا�س ،وف��ي بيان الباطل ،ول��م ي����ؤدّوا م�س�ؤوليتهم كما يجدر في هذا
المجال ،ف�سي�صاب النا�س بالحيرة وي�ض ّلوا ويتبعوا الباطل).
وال��م��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة بقيادتها ال��م��ب��ارك��ة ت��ق��وم ب�صد ه���ذه االم����واج وحماية
المجتمع ،وي��ك��ون التوجيه والتر�شيد ه��و م��ن اه��م ال��و���س��ائ��ل واال���س��ال��ي��ب في
مواجهتها نق�ضا وحال عبر بناء م�ؤ�س�سات اجتماعية ان�سانية فاعلة قادرة على
ا�ستيعاب مختلف فئات المجتمع في بناء تنموي ذات��ي يحقق القوة الثقافية
والعقائدية واالخالقية لكل فرد.
ان مختلف الم�ؤ�س�سات االجتماعية المنت�شرة في مختلف دول العالم والتي
تحظى بقيادة وتوجيه المرجعية المباركة للمرجع الديني الكبير �آي��ة اهلل
العظمى ال�سيد �صادق ال�شيرازي ،تمثل راف��دا ا�سا�سيا في �صيانة الكثير
م��ن المجتمعات ،و�ساهمت ف��ي تحقيق االم���ان النف�سي واالم���ن االجتماعي
واالكتفاء الذاتي ،و�شكلت ح�صنا قويا لحماية ال�شباب من االنزالق في مهاوي
الرذيلة .كما انها �ساهمت في ت�أهيل الكثير من االف��راد للو�صول الى كفاءات
علمية وعملية عالية ،وممار�ساتهم لأدوار ايجابية وفعالة في مجتمعاتهم ،وهم
يمثلون اليوم خيرة ابناء مجتمعاتهم في العلم والتقوى واالخالق.

محاضرات

المرجع ال�شيرازي:

المث ّقفون والعلماء م�س�ؤولـــــــــــــــــــــــ

بمنا�سبة ق��رب حلول �شهر الرحمة والمغفرة� ،شهر تهذيب النف�س وتزكيتها،
�شهر االنقطاع �إل��ى اهلل تبارك وتعالى� ،شهر ال�صالحات والخيرات والمب ّرات،
�شهر رم�ضان المبارك ،وكال�سنوات ال�سابقة ،وفد المئات من العلماء والف�ضالء
والمب ّلغين والمثقّفين وطالب العلوم الدينية ،على بيت المرجع الديني �سماحة
�آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي بمدينة قم المقدّ�سة،
يخ�ص هذا ال�شهر الف�ضيل:
لال�ستفادة من توجيهات �سماحته الق ّيمة فيما ّ
في بداية كلمته ب��ارك �سماحته حلول �شهر رم�ضان المبارك للم�ؤمنين
والم�ؤمنات ك��ا ّف��ة ،و���س���أل اهلل ت��ب��ارك وتعالى �أن يمنّ بالتوفيق على �أت��ب��اع �أه��ل
البيت ومح ّبيهم في �أرجاء المعمورة ،وقال:
نحن على �أعتاب �شهر رم�ضان المبارك ،وهذا ال�شهر هو �أف�ضل فر�صة و�أف�ضل
م��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��زك��ي��ة ال��ن��ف�����س ،ف��ي��ج��ب ع��ل��ى م��ح�� ّب��ي �أه����ل ال��ب��ي��ت الأطهار� أن
ي�سعوا �إل��ى اال�ستفادة من هذا ال�شهر المبارك في �سنتهم هذه �أكثر و�أكثر من
ال�سنين الما�ضية .ويجب على المب ّلغين �أن ي�سعوا �إل��ى ن�شر تعاليم �أه��ل البيت
الأطهار ،و�إلى هداية النا�س� ،أكثر و�أكثر.
ثم تط ّرق �سماحته في كلمته �إلى الحديث عن الم�س�ؤولية الكبيرة لأهل العلم
والمثقّفين وق��ال :نحن �أه��ل العلم عندما نراجع التاريخ ون��ق��ر�أه ،ن�ستطيع �أن
علي بن
نعرف من هو الحقّ  ،ومن هو الباطل .فنعرف �إن الإمام �أمير الم�ؤمنين ّ
�أبي طالب  cكان هو الحقّ  ،و�إن الباطل هو معاوية بن �أبي �سفيان .ولكن معظم
النا�س يغفلون عن ذلك ،وال يعرفونه .والم�س�ؤول في بيان ذلك للنا�س هم �أهل
العلم والمب ّلغين وطلبة العلوم الدينية.
و�أ���ش��ار �سماحته �إل��ى م�س�ؤوليات العلماء والنخبة المثقفة في المجتمع قبال
الإعالم ال�سلبي للأعداء وقال� :إذا تهاون العلماء في تعريف الحقّ وبيانه للنا�س،
وفي بيان الباطل ،ولم ي�ؤدّوا م�س�ؤوليتهم كما يجدر في هذا المجال ،ف�سي�صاب
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ال��ن��ا���س بالحيرة وي�ض ّلوا ويتبعوا ال��ب��اط��ل ،وت��ب��ع��اً ل��ذل��ك �سيكون ج���زاء العالم
والمب ّلغ في الآخرة هو �أ�سفل ال�سافلين .و�أما �إذا قام العالم الديني والمب ّلغ ب�أداء
م�س�ؤوليته كما يجدر في هذا المجال ،وبدراية وحكمة ،وعمل على �إخراج النا�س
من الظلمات �إلى النور ،وع ّرفهم الحق ،ف�سينال الدرجات الرفيعة بالآخرة.
وذكر �سماحته نماذج من التاريخ ،من ممار�سات ومحاوالت �أعداء �أهل البيت
أخ�ص ممار�سات
في ت�ضليل النا�س و�إبعادهم عن �أئمة �أهل بيت النبي  ،بال ّ
ابن �آكلة الأكباد معاوية ،وقال:
كان عمر بن ثابت من مرتزقة و�أع��وان معاوية ،وهذا كان يركب بال�شام و يدور
في القرى بال�شام ،ف�إذا دخل قرية جمع �أهلها ثم ينال من الإمام �أمير الم�ؤمنين j
ويختلق الأكاذيب والتهم والباطل بحقّ الإمام ،وكان يطلب من النا�س �أن ينالوا
من الإمام jوي�س ّبوه( .)1وبعدها ك��ان ي�سير �إل��ى القرية الأخ���رى في�أمرهم
بمثل ذلك .وكانت تلك الأكاذيب تنطلي على النا�س ،بحيث �إنهم وبعد �سماعهم
لأكاذيب و�أباطيل عمر بن ثابت كانوا يتطاولون على الإمام �أمير الم�ؤمنين .j
وعقّب �سماحته� :إنّ اولئك النا�س كانوا غافلين عن معرفة �أن الحقّ هو الإمام
ع��ل ّ��ي ب��ن �أب���ي طالب ،cلأن الخبيث عمر ب��ن ث��اب��ت ك��ان ي��ط��ري على معاوية
ويمدحه ويختلق له ف�ضائل ،ولذلك عندما �سمع النا�س �أن الإمام �أمير الم�ؤمنينj
علي ي�ص ّلي؟!
ا�ست�شهد في المحرابّ ،
تعجبوا وت�ساءلوا :وهل كان ّ
و�أ���ض��اف �سماحته :مثل ه��ذه الممار�سات وال��م��ح��اوالت ن��راه��ا تحدث ال��ي��وم في
عالمنا .ففي عالم اليوم ترى و�سائل الإعالم ،بالأخ�ص الف�ضائيات ،تنقل وتو�صل
خبر �أية حادثة و�أية واقعة �إلى النا�س في �شرق الأر�ض وغربها و�شمالها وجنوبها
بعد ثوان �أو ب�ضع دقائق من وقوعها ،لكن تجاه الظلم والجور والقمع ال�شديد
ال��ذي يتع ّر�ض له الم�ؤمنون والم�ؤمنات في البحرين اليوم ب�سبب مطالبتهم
بحقوقهم الم�شروعة والإن�سانية المه�ضومة ،ف�إن هذه الو�سائل الإعالمية تراها

محاضرات

ـــــــــــــــــــــــون تجاه المظالم بالبحرين
تمار�س الت�ضليل والتعتيم وقلب الحقائق ،بل وي ّتهمون الأبرياء والمظلومين
بالبحرين ب�شتى التهم وبالباطل.
و�شدّد �سماحته بقوله:
من يتح ّمل م�س�ؤولية تبيين الحقّ للنا�س وتبيين م�صداقه الحقيقي كي
يتّبعوه ،ومن يتح ّمل م�س�ؤولية تبيين الباطل وف�ضحه ،كي ال ينطلي على
النا�س؟ �ألي�ست هي م�س�ؤولية العلماء وطلبة العلوم الدينية والمثقّفين؟
ويالها من م�س�ؤولية خطيرة.
بعدها �أ�شار �سماحته �إلى ماجرى على الأئمة الهداة الأطهار من �آل النبي �صلوات
اهلل عليه وعليهم �أجمعين ،من الظلم والأذى والت�شريد وال�سجن والقتل بال�سيف
وال�س ّم ،وق��ال� :إن معظم النا�س الذين عا�صروا الأئمة الأطهار كانوا ال
ي�ستطيعون �أن يعرفوا �أف�ضلية و�أولوية �أهل البيت على �أئمة الكفر ،وذلك
ب�سبب الت�ضليل الإعالمي المعادي.
لذلك يجب على العلماء والمثقّفين في كل زمان �أن ي�سعوا �إلى �إزالة الحجب عن
وجه الحقّ والحقيقة ،و�أن يب ّينوا الحقّ ويع ّرفونه للنا�س ،فهذا الأمر من �أوجب
الواجبات ،لأنه �سبيل هداية النا�س و�سعادتهم.
وفي �سياق كلمته الق ّيمة �أ ّكد المرجع ال�شيرازي� ضرورة اهتمام المب ّلغين
بجيل ال�شباب ،وقال:
ي�سعى الأعداء اليوم �إلى ترويج ال�شبهات في المجتمع ،ويحاولون �سوق ال�شباب
�إل��ى المفا�سد و�إل��ى ارتكاب الذنوب والمعا�صي و�إل��ى طريق ال�ضالل والتعا�سة
والظلمات .فلذا يجب على �أه��ل العلم �أن يت�صدّوا لهذه المحاوالت ،ويقوموا
بد ّقة وحكمة بر ّد ال�شبهات وف�ضح �أ�صحابها و�أ�صحاب الباطل ،و�أن ي�سعوا �إلى
ن�شر معارف �أهل البيت الأطهار ،وعليهم �أن يتح ّلوا بال�صبر ،و�أن ي�صمدوا

وال يتوانوا �أبداً ،و�أن يبذلوا ق�صارى جهدهم في هذا المجال ،وعليهم �أي�ضاً �أن
يعطوا الأولوية في ممار�سة الهداية �إلى جيل ال�شباب.
و�أع����رب �سماحته ع��ن �أ���س��ف��ه ال��ب��ال��غ ت��ج��اه ع��دم االه��ت��م��ام بالم�سلمين م��ن قبل
الحكومات التي تدّعي الإ�سالم ،وق��ال :ق�� ّررت م� ّؤخراً �إح��دى ال��دول العربية �أن
بحجة �أن يعرف النا�س ب�أن هذا
تكون عطلة عيد الفطر فيها لمدّة ع�شرة �أي��امّ ،
العيد ه��و م��ن الأع��ي��اد الإ���س�لام��ي��ة المهمة .ول��ك��ن ه��ذه ال��دول��ة ،وغيرها ممن
يدّعون الإ�سالم ،تراهم ال يكترثون ،بل وال يبالون �أبداً تجاه الفاجعة والم�أ�ساة
الكبيريتين اللتين يتع ّر�ض لهما ال�شعب الم�سلم في البحرين.
و�أردف �سماحته م�����ؤ ّك����داً :ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ع��ل��م��اء وال��م��ث��ق��ف��ي��ن ال��ي��وم �أن ي��ع��رف��وا
م�س�ؤوليتهم المهمة والخطيرة ج ّيداً .ف�سم�ؤولية �أه��ل العلم هي التمييز بين
الحق والباطل ،وتبيين ذلك وتعريفه للنا�س كا ّفة ،وكذلك م�س�ؤوليتهم تعريف
الإ�سالم الحقيقي المتم ّثل ب�إ�سالم النبي و�آله� أجمعين للب�شرية ك ّلها.
وختم �سماحة المرجع ال�شيرازي كلمته الق ّيمة م�ؤ ّكداً �أي�ضاً :لن�س َع �إلى
اال�ستفادة من �شهر رم�ضان المبارك ا�ستفادة �أكثر و�أف�ضل مما �سبق ،و�إلى القيام
بم�س�ؤولياتنا الخطيرة و�أدائها بعلمنا وبعملنا وقلمنا.

و�صلى اهلل على مح ّمد و�آله الطاهرين.

الم�صادر
( )1الغارات :ج� /2ص.397
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نفحات خبرية

بذكرى مولد الإمام �أمير الم�ؤمنين

الم�ؤمنون يهنّئون المرجع ال�شيرازي
بمنا�سبة ذك��رى مولد �أب��و الأئمة ،خليل النب ّوة ،المخ�صو�ص ب��الأخ�� ّوة ،يع�سوب
ال��دي��ن والإي��م��ان وكلمة ال��رح��م��ن ،م��ي��زان الأع��م��ال ومق ّلب الأح����وال� ،سيف ذي
الجالل و�ساقي ال�سل�سبيل الزالل� ،صالح الم�ؤمنين ووارث علم النب ّيين والحاكم
حجة اهلل البالغة ونعمته
ي��وم الدين� ،شجرة التقوى و�سامع ال�س ّر والنجوىّ ،
ال�سابغة ونقمته الدامغة ،ال�صراط الوا�ضح والنجم الالئح والإم���ام النا�صح،
علي بن �أبي طالب ،cوفد الم�ؤمنون على بيت
موالنا الإم��ام �أمير الم�ؤمنين ّ
المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي
بمدينة قم المقد�سة لتقديم التهاني والتبريكات ل�سماحته.
رحب �سماحته بالم�ؤمنين المهنئين ،بادلهم التهاني والتبريكات ،ودعا
بعد �أن ّ
اهلل تبارك وتعالى بجاه مح ّمد و�آله الطاهرين� bأن يو ّفق الجميع لنيل ر�ضا
اهلل تعالى ونيل ر�ضا �أهل البيت ،و�أن يمنّ على الم�ؤمنين والم�ؤمنات كا ّفة
بالأمن وال�سالم والع ّزة والرفاه.
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ح�ضر ه��ذه المرا�سم العلماء والف�ضالء ،وز ّوار و�ضيوف م��ن ال��ع��راق و�سورية
والخليج والهند وباك�ستان و�أفغان�ستان ،وط�لاب ال��ح��وزة العلمية ،وجمع من
المح ّبين والموالين لآل بيت النبي الأعظم .
بهذه المنا�سبة العطرة اعتمر العمامة على يد �سماحة المرجع ال�شيرازي
عدد من طالب العلوم الدينية ،و�أو�صاهم �سماحته بتقوى اهلل تعالى وبالورع،
والجهد واالجتهاد في تع ّلم علوم �آل محمد  ،والعمل على خدمة النا�س وح ّل
م�شاكلهم وق�ضاء حوائجهم وخدمتهم وتثقيفهم بثقافة الإ�سالم.
كما �شارك �أح��د ف�ضالء الحوزة العلمية بقراءة �أبيات �شعرية في بيان مناقب
علي بن �أبي طالب ،jوف�ضائل �أتباعه ومح ّبيه.
وف�ضائل موالنا الإمام ّ

نفحات خبرية

افتتاح م�ؤ�س�سة �أم �أبيها hالثقافية اخلريية
بمنا�سبة ذك���رى م��ول��د الإم����ام الجواد،وانطالقاً م��ن الأح���ادي���ث النبوية
ال�شريفة الخا�صة بكفالة الأي��ت��ام وخدمة المحتاجين ،وال��ت��زام��اً بالتوجيهات
ال�سديدة ل�سماحة المرجع الديني الكبير �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي ،التي ت�ؤكد �أهمية ال�سعي وب��ذل الطاقات من �أج��ل خدمة هذه
ال�شريحة المظلومة �أفتتحت «م�ؤ�س�سة �أ ّم �أبيها الثقافية الخيرية» في
مدينة كربالء المقد�سة ن�شاطاتها وفعاليتها الخيرية.
الغاية والأهداف من وراء ت�أ�سي�س هذه الم�ؤ�س�سة التي �أخذت على عاتقها كفالة
الأي��ت��ام وتقديم الدعم ال��م��ادي والمعنوي لهم ،وكذلك من �أهدافها الثقافية
والمتمثلة بطبع الكتب وال��ك��را���س��ات الخا�صة بعلوم �أه��ل البيت ،وبهذه
المنا�سبة قدّمت الم�ؤ�س�سة م�ساعدات مادية �إل��ى مجموعة من ال�شباب لأجل

توزيع املاء يف الزيارة ال�شعبانية

م�ساعدتهم في �إتمام زواجهم ،حيث ق��دّم الهدايا ف�ضيلة حجة الإ�سالم ال�سيد
مهدي ال�شيرازي و �آية اهلل ال�شيخ عبد الكريم الحائري ومدير الم�ؤ�س�سة الحاج
رائد الوزني.
من جانب �آخ��ر ،و�ضمن ن�شاطاتها الثقافية� ،أ���ص��درت الم�ؤ�س�سة كتاباً للمرجع
ال�شيرازي الراحل ،بعنوان( :الطموح في حياة الإن�سان والمجتمع).
وفي �سياق مت�صل و�ضمن �سل�سلة طبع كتيبات ت�ضم محا�ضرات �سماحة المرجع
ال�شيرازي ،والمرجع ال�شيرازي الراحل� ،أ�صدرت الم�ؤ�س�سة عنوانين
جديدين« :العداء الم�ستمر للنبي و�آله »ل�سماحة المرجع ال�شيرازي،
والآخر« :العقل رقي الإن�سان» ،للمرجع ال�شيرازي الراحل.

�ألعاب للأطفال
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نفحات خبرية

ذكرى �إ�ست�شهاد الإمام الكاظم
بمنا�سبة ذكرى ا�ست�شهاد العبد ال�صالح ،المقتول ال�شهيد ،الم�سموم المظلوم،
رهين ال�سجون ،عالم �آل محمد ،bالإمام مو�سى بن جعفر الكاظم� ،cأقيمت
مجال�س ال��ع��زاء ف��ي بيت �سماحة المرجع ال�شيرازي� ،صباح وع�صر يوم
أ�صب.
الثالثاء الموافق للخام�س والع�شرين من �شهر رجب ال ّ
ح�ضر ه��ذه المجال�س العلماء وال��ف�����ض�لاء وط�ل�اب ال��ح��وزة العلمية و�ضيوف
وز ّوار من العراق والخليج والهند وباك�ستان و�أفغان�ستان ،وجمع من الم�ؤمنين
والموالين لأهل البيت الأطهار من مختلف المدن الإيرانية.
في هذه المجال�س تحدّث الخطباء الأفا�ضل عن �سيرة موالنا الإم��ام الكاظم
ومناقبه وحياته ال�سيا�سية ودوره jفي الت�صدّي لمظالم وطغيان �سالطين
بني العبا�س ومنهم ه��ارون لعنة اهلل عليهم ،ودور الإم��ام �صلوات اهلل عليه في
�إر�شاد الأمة خالل ال�سنين الطويلة التي ق�ضاها في �سجون الظالمين المنافقين
الغا�صبين لخالفة ر�سول اهلل.
• م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم sالثقافية
من جانب �آخ��ر �أحيت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية ال��ذك��رى الأليمة
بح�ضور ال�سادة الكرام من �آل ال�شيرازي ،والأفا�ضل من مكتب المرجع الديني
�سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي ،والف�ضالء
وال�ضيوف من العراق والخليج ،وجمع من الم�ؤمنين.
كان المجل�س للخطيب حجة الإ�سالم ال�شيخ ح�سين نجار زاده ،وذكر جوانب من
دور الإمام الكاظم jفي قيادة الأمة.
• مرقد العالمة ابن فهد الحلي
وب���ه���ذه ال��م��ن��ا���س��ب��ة الأل��ي��م��ة �أق���ي���م ف���ي م��رق��د ال��ع�لام��ة ال�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن فهد
الحلي مجل�س ال��ع��زاء ،ا�ستهل ب��زي��ارة الإم���ام الكاظم ب�صوت المقرئ
الحاج م�صطفى ال�صراف ،ليعتلي المنبر ال�شريف بعد ذلك الخطيب الح�سيني
حجة الإ�سالم ال�شيخ كمال معا�ش م�سته ً
ال محا�ضرته بقوله تعالى :ا َّلذِ ينَ
ُ
للهّ
ال�س َّرا ِء َو َّ
ا�س َوا يُحِ ُّب
ال�ض َّرا ِء َوا ْل َكاظِ مِ ينَ ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِفينَ ع َِن ال َّن ِ
ُي ْن ِف ُقو َن فِي َّ
ا ْل ُم ْح�سِ ِنينَ � آل عمران 134 :مف�سراً الآية برواية عن �أبي عبد اهلل« :ما
من عبد كظم غيظه ا ّال زاده اهلل عزاً في الدنيا والآخرة».

بیت املرجع ال�شریازيK

م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم sالثقافیة

مرقد العالمة ابن فهد احللي

• مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي  /كربالء المقد�سة
�أقام مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي في كربالء المقد�سة مجل�س عزاء
ا�ستهل المجل�س بتالوة �آي من الذكر الحكيم ،ومن ثم اعتلى المنبر ال�شريف
الخطيب الح�سيني ف�ضيلة ال�شيخ فا�ضل الخطيب م�ستمداً محا�ضرته من قوله
تعالىُ  :قل َال �أَ ْ�س َ�أ ُل ُك ْم َعلَ ْي ِه َ�أ ْجراً �إِ اَّل ا ْل َم َو َّد َة فِي ا ْل ُق ْر َبى ال�شورى.23 :
• �أ�سترالیا
كذلك �أقامت ح�سينية النبي الأكرم sفي مدينة �سيدني الأ�سترالية مجل�س
ال��ع��زاء وال��ل��ط��م ح�ضره ال��م���ؤم��ن��ون ،م��ن ج��ان��ب �آخ���ر �أح��ي��ي��ت ح�سينية الر�سول
الأعظم sالكربالئية في مدينة ادالي��د الأ�سترالية ه��ذه المنا�سبة الأليمة
بح�ضور الخطباء والرواديد الح�سينيين باللغتين العربية والفار�سية.
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ح�سینیة الر�سول الأعظم- sا�سرتالیا

نفحات خبرية

�إحياء ذكرى ا�ست�شهاد
بيت المرجع ال�شيرازي
�أح��ي��ا بيت المرجع الديني �سماحة �آي���ة اهلل العظمى ال�سيد ���ص��ادق الح�سيني
ال�شيرازي بمدينة قم المقد�سة ،ذكرى ا�ست�شهاد النا�صح ،التقي ،الأمين،
علي بن مح ّمد الهادي ،cب�إقامة مجال�س العزاء� ،صباحاً
ال�شهيد ،موالنا الإمام ّ
وع�صراً.
ح�ضر هذه المجال�س العلماء والف�ضالء وطالب الحوزة العلمية ،و�ضيوف وز ّوار
من العراق والخليج ،وجمع من الم�ؤمنين والموالين لآل البيت الأطهار.
وت��ح��دّث الخطباء ح��ول مقام و���ش���أن الإم���ام النقي ،jوذك���روا مقتطفات من
�سيرته العطرة ،والمظالم والأذى والم�صائب التي جرت على الإمام jمن قبل
�سالطين بني العبا�س لعنة اهلل عليهم.

الإمام الهادي

بيت املرجع ال�شريازي

مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي  /كربالء المقد�سة
وبهذه المنا�سبة الأليمة �أقام مكتب �سماحته في كربالء المقد�سة مجل�س
العزاء ا�ستهل بتالوة عطرة من �آي الذكر الحكيم ب�صوت المقرئ الحاج م�صطفى
ال�صراف ،ومن ثم اعتلى المنبر ال�شريف ف�ضيلة الخطيب ال�شيخ محمد جواد
مالك م�ستمدا بحثه بالمنا�سبة من الحديث ال�شريف عن ر�سول اهلل « :مثل
�أهل بيتي فيكم ك�سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى».

مكتب املرجع ال�شريازي

ح�سينية الر�سول الأعظم  / الكويت
وفي �سياق مت�صل �أحييت ح�سينية الر�سول الأعظم sالكربالئية في الكويت
مجل�س ال��ع��زاء واللطم والزنجيل حيث �أرت��ق��ى المنبر ال�شريف حجة الإ�سالم
ال�سيد �أحمد الواعظ والرادود الح�سيني الحاج �أحمد الباوي ومحمد الحجيرات
وبح�ضور العالمة ال�سيد �أحمد ال�شيرازي والمعزيين.
ح�سینیة الر�سول الأعظم sـ الكويت

�شهر رجب � -شهر ذي القعدة  1432هـ 9

نفحات خبرية

ذكرى �إ�ست�شهاد

زينب الكبرى



أ�صب ذكرى ا�ست�شهاد عقيلة الها�شميين ،عابدة
ي�صادف الن�صف من �شهر رجب ال ّ
علي� ،شريكة الح�سين jفي نه�ضته والمطالبة بثاره� ،أم الم�صائب،
�آل ّ
�أ�سوة ال�صبر وال�صمود ،موالتنا الحوراء ال�سيدة زينب الكبرى hبنت الإم��ام
�أمير الم�ؤمنين.j
بهذه المنا�سبة الأليمة� ،أقيم مجل�س العزاء في بيت المرجع الديني �سماحة �آية
اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي ح�ضره العلماء والأفا�ضل
وجمع من ال�شخ�صيات وال�ضيوف.
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كان خطيب المجل�س حجة الإ���س�لام ال�شيخ القحطاني ،حيث ذكر جوانب من
�سيرة ال�سيدة زينب hومقامها وعل ّو �ش�أنها ،ومنزلتها عند �أهل البيت.
ثم �أ�شار �إلى مقتطفات مما تع ّر�ضت له عقيلة الطالبيين hمن الأذى والظلم
والم�صائب ،وم��ا تحملته من الآالم واللوعات والمحن من بعد واقعة كربالء
وا�ست�شهاد الإم��ام الح�سين .jوختم القحطاني المجل�س بقراءة �أبيات �شجية
في م�صاب ا�ست�شهاد الحوراء زينب الكبرى.h

نفحات خبرية

بمنا�سبة ذكرى
بعثة النبي الأعظم
الم�ؤمنون يهنئون �سماحة المرجع ال�شيرازي
بمنا�سبة الذكرى العظيمة المباركة ،ذكرى بعثة �سيد الكائنات ،المبعوث رحمة
للعالمين ،منقذ الب�شرية من الظلم وال�ضالل ،حبيب الخالق المتعال ،ونب ّيه
الأعظم موالنا محمد بن عبد اهلل ،bوفد الم�ؤمنون والعلماء على بيت المرجع
الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي ،وقدّموا
ل�سماحته التهاني والتبريكات.
رحب �سماحة المرجع ال�شيرازي بالوافدين ،بادلهم التهاني والتبريكات،
بعد �أن ّ
ودعا اهلل العلي القدير �أن يمنّ بجوامع الخير والبركة وال�سالم والع ّزة والن�صر

على الم�ؤمنين والم�ؤمنات كا ّفة ،وبالخ�صو�ص في عراق المقد�سات والبحرين
الجريح ،و�أن ي�شمل موالنا المفدّى الإم��ام المهدي المنتظر و�صلوات اهلل
و�سالمه عليه الجميع بلطفه ورعايته.
ح�ضر مرا�سم ه��ذا ال��ي��وم العظيم وال��م��ب��ارك ال�سادة ال��ك��رام م��ن �آل ال�شيرازي،
ووك�لاء وف�ضالء و�ضيوف من دول الخليج و�سورية والعراق و�أوروب���ا و�أميركا،
وعامة
وجمع من الز ّوار العراقيين ،والعلماء والف�ضالء وطالب الحوزة العلميةّ ،
الم�ؤمنين.
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نفحات خبرية

ذكرى مواليد الأنوار 

الأعياد ال�شعبانية املباركة
بمنا�سبة حلول
الأع������ي������اد ال�����ش��ع��ب��ان��ي��ة
ال��م��ب��ارك��ة ،ذك���رى م��ول��د �سبط ر���س��ول اهلل ،
�سيد الأح���رار ،زي��ن ال�سماوات والأر����ض ،موالنا الإم���ام الح�سين ،وذك��رى
مولد حامل ل��واء الطف� ،أ�سوة الوفاء� ،ساقي عطا�شا كربالء ،قمر بني ها�شم،
�سيدنا العبا�س ،وذكرى مولد �سيد ال�ساجدين وق ّرة عين الناظرين موالنا الإمام
زين العابدين ،وفد الم�ؤمنون على بيت المرجع الديني �سماحة �آية اهلل
العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي ،وق�� ّدم��وا ل�سماحته التهاني
والتبريكات بهذه المنا�سبات العظيمة.
رحب �سماحة المرجع ال�شيرازي بالوافدين ،وبادلهم التهاني والتبريكات،
ّ
ودعا اهلل �سبحانه وتعالى �أن يمنّ بالع ّزة والن�صر والفرج على الم�ؤمنين كا ّفة،
أخ�ص بالعراق والبحرين ،و�أن يو ّفق الجميع لمر�ضاته ع ّز وج ّل ،و�أن ي�شملهم
بال ّ
دعاء ورعاية موالنا المفدّى الإمام القائم من �آل مح ّمد.
من جانب �آخر وبمنا�سبة ذكرى مولد �أمل ال�شعوب ،ورجاء الم�ست�ضعفين ،وب�شارة
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ال��������ر���������س��������االت
ال���������س����م����اوي����ة ،وخ���ات���م
الأو�صياء الأطهار وقائمهم ،المنتظر الموعود
موالنا المفدّى الإم��ام المهدي ،وفد الم�ؤمنون على بيت �سماحته وقدّموا
التهاني والتبريكات بهذه المنا�سبة العظيمة.
ح�ضر مرا�سم هذا العيد العظيم ال�سادة الكرام من �آل ال�شيرازي ،وف�ضالء من
العراق والخليج و�سورية وبريطانيا ،وز ّوار من العراق ومدن ومحافظات �إيران،
والعلماء وطالب الحوزة العلمية ،وجمع غفير من الم�ؤمنين والمح ّبين لمحمد
و�آله الطاهرين.
بهذه المنا�سبة العظيمة اعتمر العمامة على يد �سماحة المرجع ال�شيرازي
عدد من طالب العلوم الدينية ،و�أو�صاهم �سماحته بااللتزام بتقوى اهلل تعالى،
وبالأخالق الإ�سالمية الحميدة ،وال�سعي �إلى خدمة النا�س دوماً و�إعانتهم على
ق�ضاء حوائجهم وح ّل م�شاكلهم.

نفحات خبرية
	•ح�سينية الأمين في فك�شو ال�سويدية
�أقامت ح�سينية الأمين  في مدينة فك�شو ال�سويدية احتفا ًال بهيجاً بهذه
ال���ذك���رى العظيمة ال��م��ي��م��ون��ة ،ح�����ض��ره��ا ج��م��ع م��ن م��ح�� ّب��ي و�أت���ب���اع �أه���ل البيت
حب �آل البيت.
الأطهار ،في هذا الحفل اُلقيت كلمات وق�صائد في ّ

ح�سن الفقيه الإمامي زعيم الحوزة العلمية ب�أ�صفهان ،وكلمة بمنا�سبة
حجة الإ���س�لام ال�سيد �أحمد الواعظ
مولد الإم���ام الحجة للخطيب الح�سيني ّ
ال��ق��ادم م��ن الكويت بعدها ���ش��ارك ال���رادود الح�سيني محمد المعتمدي ب�إلقاء
الأبيات ال�شعرية والمدائح.

	•م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم  الثقافية
وبهذه المنا�سبة العطرة والأعياد المباركة� ،أقامت م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم 
الثقافية ،حف ً
ال بهيجاً ،ح�ضر الحفل ال�سادة الكرام من �آل ال�شيرازي ،والف�ضالء
والعلماء والف�ضالء.
حجة الإ�سالم ال�سيد علي الفقيه الإمامي حفيد المرحوم �آية اهلل ال�سيد
كلمة ّ

	•ح�سينية النبي الأكرم  ب�سدني اال�سترالية
وع��ل��ى �صعيد مت�صل �أق��ام��ت ح�سينية النبي الأك����رم  ب�سدني اال�سترالية
مجل�سها ال�����س��ن��وي ب��ذك��رى ال��م��وال��ي��د ال�شعبانية ال��م��ب��ارك��ة ح�����ض��ره ج��م��ع من
الم�ؤمنين والمح ّبين لآل البيت الأطهار �سالم اهلل عليهم.

بيت املرجع ال�شريازي

بيت املرجع ال�شريازي

ح�سينية الأمني sـ ال�سويد

ح�سينية النبي الأكرم sـ ا�سرتالية

م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم sالثقافية ـ قم املقد�سة
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نفحات خبرية

احتفاالت الع�شرة المهدوية المباركة
حفل م�ؤ�س�سة دار المهدي في �أ�صفهان
بمنا�سبة الع�شرة المهدوية المباركة ،وذكرى مولد منقذ الب�شرية موالنا المفدّى
الإمام المهدي من �آل محمد ،fوك�سائر المدن الإ�سالمية التي احتفلت بهذه
ال بهيجاً
المنا�سبة العظيمة� ،أقامت م�ؤ�س�سة دار المهدي fوالقر�آن الحكيم حف ً
في الح�سينية الكربالئية في مدينة �أ�صفهان.
بد أ� الحفل بتالوة ّ
معطرة من �آي الذكر الحكيم و�أعقبها قراءة المواليد والمدائح
الخا�صة بذكر ف�ضائل وبركات وجود موالنا الإمام
والتوا�شيح الدينية والأ�شعار
ّ
�صاحب الع�صر والزمان.f
حجة الإ�سالم والم�سلمين
بعدها كانت كلمة لم�س�ؤول م�ؤ�س�سة دار المهديّ f
ال�شيخ م�صطفى بهرمن ،ب ّين فيها بع�ض فعاليات الم�ؤ�س�سة ال�سنوية.
كما كان للرادود حميد عليمي م�شاركة ف ّعالة ،حيث �ش ّنف �أ�سماع الح�ضور بق�صائد
و�أبيات في بيان مناقب موالنا الإمام المهدي المنتظر .f
حفل مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي بدم�شق
بهذه المنا�سبة العظيمة والميمونة �أقام مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي في
العا�صمة ال�سورية دم�شق حف ً
ال بهيجاً �أي�ضاً ،بالتعاون مع هيئة خدمة �أهل البيت .b
حجة اال�سالم ال�سيد عبد الر�سول المو�سوي ،جمع
ح�ضر هذا الحفل الذي �أداره ّ
غفير من الموالين والمح ّبين لآل الر�سول الأطهار ،bوالعديد من العلماء
والف�ضالء ،وب��د�أ بتالوة معطرة لآي��ات من القر�آن الكريم ،وبعده كانت ق�صيدة

بالمنا�سبة �أن�شدها ال�شاعر ال�شعبي ح�سن ال��ب��غ��دادي ،وق�صيدة جميلة اُخ��رى
لل�ضيف ال�شبل ح�سين �سعد المرد القادم من �إحدى الدول اال�سكندنافية وق�صيدة
اخرى �أي�ضاً لل�شاعر الخطيب الحاج ال�سيد مرت�ضى الطباطبائي ال�سندي.
�أعقب ذلك �أنا�شيد ومناقب مهدوية �أن�شدها ال�سيد ا�سماعيل ال�شامي و�أبناءه من
اليمن .وختم االحتفال بالدعاء لتعجيل الفرج وظهور موالنا الإم���ام المهدي
المنتظر fون��ج��اة وخ�لا���ص ال�سائرين على خطى االنتظار م��ن المحن التي
يم ّرون بها.
هيئة خدمة اهل البيت b
اق��ام��ت هيئة خدمة اه��ل البيت  bف��ي ك��رب�لاء المقد�سة ،مهرجانها ال�سنوي
الرابع بم�شاركة العديد من الرواديد الح�سينيين وال�شعراء ال�شعبيين من مختلف
المحافظات ,ومحا�ضرة دينية لحجة الإ���س�لام ال�شيخ عبد الر�ضا معا�ش حول
اهمية ال��زي��ارة ال�شعبانية وقد�سيتها عند اهلل عز وج��ل ام��ا ال��روادي��د الح�سينين
فكانوا لهم الح�ضور االبرز وهم ال�سيد ح�سن الكربالئي والمال علي با�شا.
م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق  gبالدنمارك
اق��ي��م ح��ف��ل بهيج ف��ي م�ؤ�س�سة االم����ام ال�����ص��ادق  gف��ي العا�صمة الدنماركية
كوبنهاجن ،بد�أ بتالوة لآيات من القر�آن الكريم ،ثم �شعر باللغة الأفغانية للحاج
رم�ضان ،وكلمة حجة الإ���س�لام ال�شیخ �أب��و ع�لاء النقا�ش ،و�شعر لل�شاعر �أحمد
القرعاوي ،وكان ختام الحفل مع الرادود الحاج علي العقابي .وتخلل الحفل تقديم
�أ�سئلة للحا�ضرين من قبل عريف الحفل ال�شاعر جواد العكيلي مع تقديم الزهور
للذين �أجابوا على الأ�سئلة.

هیئة خدمة اهل البیت bكربالء املقد�سة

ح�سینیة اهايل كربالء ا�صفهان

ح�سینیة الإمام ال�صادق gدامنارك

مكتب املرجع ال�شریازی� Kسوریة
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نفحات خبرية

ن�شاطات مركز الإمام علي  jيف وا�شنطن
امتثا ًال لتوجيهات المرجع الديني الكبير �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
الح�سيني ال�شيرازي الداعية �إلى �ضرورة �إحياء �أمر �أهل البيت bوتكثيف
�إقامة المجال�س الح�سينية والدينية وتثقيف النا�س بثقافة �أهل البيت ،bقام
علي jفي وا�شنطن العا�صمة الأميركية بالعديد من الفعاليات
مركز الإم��ام ّ
ّ
والن�شاطات في الأ�شهر التالية :رجب الأ�صب ،و�شعبان المعظم و�شهر رم�ضان
المبارك ،لل�سنة الهجرية الجارية ( 1432للهجرة)� ،إليكم بع�ضها:
• �إقامة حفل بمنا�سبة يوم  13رجب ذكرى مولد الإمام �أمير الم�ؤمنين،j
خالل ثالثة �أي��ام للرجال ،وب�أربع لغات هي :العربية ،والإنجليزية والفار�سية
والأوردية ،بم�شاركة عدد من الرواديد.
• �إقامة مجل�س العزاء بمنا�سبة يوم  25رجب ذكرى ا�ست�شهاد رهين ال�سجون
موالنا الإمام الكاظم ،jلمدة يومين ،وباللغتين العربية والفار�سية.
• �إقامة احتفاالت في يوم  27رجب ذكرى المبعث النبوي ال�شريف ،وفي الأيام

ّ
المعظم ذك��رى مولد الإئمة الأطهار من �آل الر�سول الإم��ام
3و4و 5من �شعبان
الح�سين و�سيدنا العبا�س والإمام زين العابدين.b
ّ
• �إقامة حفل كبير في ليلة الن�صف من �شعبان المعظم ذكرى مولد الإمام
القائم من �آل محمد ،fح�ضره المئات من المح ّبين لأهل البيت.b
• �إقامة مجال�س في ليالي �شهر رم�ضان المبارك باللغات العربية والفار�سية
والأوردية ،وتقديم الإفطار لل�صائمين .وكان محا�ضروا المجال�س كالتالي:
ـ المجال�س العربية لف�ضيلة ال�شيخ �أبو محمد الأ�سدي.
ـ المجال�س الفار�سية للبروفي�سور �أخالق نيا القادم من مدينة م�شهد المقدّ�سة.
ـ المجال�س الأوردية لف�ضيلة ال�شيخ نقوي القادم من الهند.
ـ �إقامة �صالة عيد الفطر المبارك ،حيث اقيمت ال�صالة مرتين وذل��ك لكثرة
الح�ضور والم�ص ّلين.

�إقامة �صالة العید

�إقامة �صالة اجلماعة

املحا�ضرة الدینیة

املجال�س الرم�ضانیة
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بين يدي المرجع

بين يدي �سماحة المرجع

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

جمع من الم�ؤمنات والم�ؤمنين ،ز ّوار �أهل البيت� ،أع�ضاء حملة الهادي 
من مدينة لكهنو في الهند ،برفقة عدد من الف�ضالء في الحوزة العلمية بالهند،
وا�ستمعوا �إلى �إر�شادات �سماحته الق ّيمة.
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ف�ضالء وط�ل ّ�اب ال��ح��وزة العلمية م��ن مدينة النجف الأ���ش��رف ،وا�ستمعوا �إل��ى
�إر�شادات �سماحته الق ّيمة� :إن ال�س ّر في توفيق العلماء الما�ضين هو �أمران :الأول:
التعبئة العلمية .الثاني :التقوى الحقيقة.

بين يدي المرجع

عدد من قيادي التيار الر�سالي في البحرين الجريح ،كان فيهم ف�ضيلة ال�سيد
جعفر ال��ع��ل��وي وف�ضيلة ال�شيخ را���ش��د ال��را���ش��د .وت��ن��اول ال�����ض��ي��وف ال��ك��رام مع
�سماحة المرجع ال�شيرازي الحديث حول الأو�ضاع الم�أ�ساوية في البحرين
الجريح ،وم��ا يتع ّر�ض له الم�ؤمنون والم�ؤمنات في ه��ذا البلد الإ�سالمي من
القمع واال�ضطهاد والطائفية والإب��ادة وم�صادرة للحر ّيات والحقوق الإن�سانية
ال��م�����ش��روع��ة .و�أو���ص��اه��م بال�صبر وال��ت��ح�� ّم��ل وال�����ص��م��ود ،م����ؤ ّك���داً ب����أن اهلل تعالى
يمهل وال يهمل ،و�أنه تعالى قد وعد ب�أن يمنّ على الم�ست�ضعفين والمظلومين
وال�صابرين بالن�صر والفالح والع ّزة.

جمع من الف�ضالء الم�ستب�صرين بنور �أهل البيت الأطهار ,كان فيهم:
ال�سيد ���ص�لاح ال��دي��ن م��غ��ران��ي م��ن ج��ن��وب ت��ون�����س وه���و م��ن ت�لام��ي��ذ ال��داع��ي��ة
ال�سيد التيجاني ,والدكتور محمد ه�شام �سلطان من مدينة الخليل بفل�سطين
متخ�ص�ص ف��ي ال��ع��ق��ي��دة وال��ف��ل�����س��ف��ة وخ��ري��ج الأزه����ر و�أ���س��ت��اذاً
ال��م��ح��ت�� ّل��ة وه���و
ّ
بالجامعات الأردن��ي��ة ,وف�ضيلة ال�سيد ر���ض��وي مدير م�ؤ�س�سة التيجاني بقم
رح��ب �سماحته بال�ضيوف الكرام ،ق��دّم ال�سيد �صالح الدين
المقدّ�سة بعد �أن ّ
أخ�ص
والدكتور محمد تقريراً عن الأو�ضاع ب�شكل عام في تون�س والأردن ،بال ّ
�أو�ضاع �أتباع �أهل البيت.

�أ�ساتذة وط ّ
الب مدر�سة ال�شيخ المفيد من كربالء المقدّ�سة ،ومدر�سة ال�شيخ �شريف
العلماء للعلوم الدينية من بغداد ،ومدر�سة الزهراء للعلوم الدينية من بغداد
مدينة ال�صدر ،و�أو�صاهم �سماحته بالج ّد واالجتهاد في تع ّلم علوم �آل مح ّمد
ون�شرها وتعليمها النا�س بالأخ�ص البعیدين عن �أهل البيت.

حجة الإ�سالم والم�سلمين ف�ضيلة ال�شيخ عبد الأمير �شم�س الدين من لبنان،
ّ
�شقيق المرحوم �آية اهلل ال�شيخ محمد مهدي �شم�س الدين .وتناول �سماحة
ال��م��رج��ع ال�شيرازي ال��ح��دي��ث م��ع �ضيفه ال��ك��ري��م ح���ول ب���ذل ال��م��زي��د من
االهتمام في بيان ال�صورة الحقيقية للإ�سالم الحقيقي.

فرحب �سماحته بهم ودعا اهلل
�أع�ضاء حملة العقيلة من المنطقة ال�شرقيةّ ،
العلي القدير لهم بقبول الأعمال والزيارات ،و�أن ت�شملهم رعاية موالنا الإمام
ّ
�صاحب الع�صر والزمان ،و�أن يحظوا بال�شفاعة وق�ضاء الحوائج من موالنا
الإمام الر�ضا ،و�أخته الجليلة موالتنا فاطمة المع�صومة.

مدير وط�ل ّ
اب مدر�سة ال�سبطين cللعلوم الدينية من مدينة قم المقدّ�سة.
ف��دع��ا �سماحته لهم بالتوفيق ف��ي تع ّلم ع��ل��وم �آل محمد ،و���ض��رورة بذل
الجهود الكبيرة في �سبيل خدمة تعاليم �أهل البيت.

جمع من الم�ؤمنات والم�ؤمنين ،ز ّوار �أهل البيت ،من محافظة ديالى ق�ضاء
الخال�ص ،فدعا �سماحته لهم بقبول الطاعات وال��زي��ارات ،و�أن ت�شملهم رعاية
موالنا الإمام �صاحب الع�صر وال ّزمان.

جمع من ز ّوار �أهل البيت من ن ُّبل من مدينة حلب ال�سورية ،فدعا �سماحته
حجة الإ�سالم
لهم بقبول الطاعات والزيارات ،وبعد ذلك ا�ستمعوا �إلى توجيهات ّ
والم�سلمين ف�ضيلة ال�سيد ح�سين ال�شيرازي.
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حجة الإ�سالم والم�سلمین ال�سيد حميد الح�سن رئي�س الحوزة العلمية الناظمية
التي اُ�س�ست قبل ق��رن في مدينة لكهنو ببالد الهند ،برفقة جمع من �أتباع �أهل
رح��ب �سماحته ،ت��ح��دّث ح��ول ال�سيرة
البيت .خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة وبعد �أن ّ
العطرة الم�شرقة لموالنا ر�سول اهلل.

التجار
الأخ الفا�ضل �سيد ناظر حيدر كاظمي والأخ محمد عبا�س خان ،وهما من ّ
في الهند ومن النا�شطين في المجال الثقافي والإعالمي لخدمة �أه��ل البيت
الأطهار .وقدّما ل�سماحة المرجع ال�شيرازي تقريراً موجزاً عن �أهم
ن�شاطاتهما وفعالياتهما في �سبيل ن�شر تعاليم �أهل البيت.

جمع من �أئمة الجمعة والجماعة وطلبة مدر�سة الغري للمعارف الإ�سالمية من
فرحب �سماحته بهم ،و�أو�صاهم ب�ضرورة الج ّد واالجتهاد
مدينة النجف الأ�شرفّ ،
في تع ّلم علوم �آل محمد ،والعمل على ن�شرها وتعريفها للنا�س وتثقيفها
أخ�ص لأهل العراق الغيارى ،وااللتزام بالأخالق الح�سنة.
بهم ،بال ّ

حجة الإ���س�لام ف�ضيلة ال�شيخ كاظم القري�شي الأمين العام لم�ؤ�س�سة الر�سول
ّ
الأكرم لرعاية الأي��ت��ام والأرام����ل ف��ي الجانب االجتماعي والتعليمي في
العا�صمة العراقية بغداد .وق��دّم ل�سماحة المرجع ال�شيرازي تقريراً عن
أخ�ص في الجانب التعليمي .فبارك �سماحته
�أهم ن�شاطات وبرامج الم�ؤ�س�سة بال ّ
لل�ضيف الكريم هذه الأعمال والن�شاطات.

جمع من �أتباع �أهل البيت من جمهورية �آذربايجان ،وبعد لقائهم ب�سماحة
حجة الإ�سالم
المرجع ال�شيرازي ،ا�ستمعوا �إل��ى �إر���ش��ادات نجل �سماحته ّ
والم�سلمين ف�ضيلة ال�سيد ح�سين ال�شيرازي.

�أع�����ض��اء حملة ن��ورال��ر���ض��ا م��ن الأح�����س��اء .ودع���ا �سماحته ل��ه��م ب��ق��ب��ول الأع��م��ال
والزيارات ،وبالتوفيق لعمل ما يوجب نيل ر�ضا اهلل تعالى و�أهل البيت.
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اب ح��وزة كربالء المقدّ�سة (مدر�سة الع ّ
جمع من �أ�ساتذة وط�ل ّ
المة اب��ن فهد
رحب �سماحته بهم ودعا اهلل تبارك وتعالى لهم بالتوفيق والنجاح في
الح ّليّ )
طلب العلم ،وبالإخال�ص لأهل البيت الأطهار.
خالل هذه الزيارة اعتمر العمامة على يد �سماحته جمع من الط ّ
الب ،و�أو�صاهم
�سماحته بالج ّد في طلب علوم �آل محمد ،وبااللتزام بتقوى اهلل �سبحانه،
وبالأخالق الإ�سالمية الفا�ضلة.

�أع�ضاء نقابة ال�سادة العلويين بالعراق والهيئة الم�شرفة على �إحياء ال�شعائر
رحب �سماحة المرجع ال�شيرازي بال�ضيوف الكرام ،قدّم �أحد
الفاطمية ،بعد �أن ّ
الف�ضالء منهم تقريراً عن ن�شاطات و�أعمال نقابة ال�سادة ،وعن �أهم فعاليات
وبرامج الهيئة الم�شرفة على �إحياء ال�شعائر الفاطمية .فدعا �سماحته لهم
بالتوفيق والنجاح ،وب�ضرورة بذل المزيد من الجهود في �سبيل ن�شر معارف
�أهل البيت.

جمع من القائمين ب�ش�ؤون مزار ال�شهيد الثالث القا�ضي نور اهلل ال�شو�شتري
في مدينة آگرة ببالد الهند ،كان فيهم ف�ضيلة ال�سيد �شوذب كاظم جرولي وال�سيد
عمار كاظم جرولي ،وق��دّم ال�ضيوف الكرام ل�سماحة المرجع ال�شيرازي
ت���ق���ري���راً م���وج���زاً ع���ن �أع��م��ال��ه��م ون�����ش��اط��ات��ه��م ،وع����ن �إدارة ال���م���زار ال�����ش��ري��ف.

حجة الإ�سالم والم�سلمين ف�ضيلة ال�شيخ الأميني دام ع ّزه �إمام الجمعة والجماعة
ّ
و�أحد الخطباء الح�سينيين من مدينة فيالدلفيا في والية بين�سلفانيا الأميركية.
وت��ب��ادل الكالم مع �سماحة المرجع ال�شيرازي دام ظله ح��ول الم�ستجدات في
أخ�ص في بالد الغرب والمهجر.
�أحكام الفقه ،بال ّ

فرحب �سماحته بهم ،وق��ال� :إن
عدد من الم�س�ؤولين العراقيين كان فيهم ال�سيد الم�شرف العام على وزارة العدل العراقية وق�ضاة من مدينة النجف الأ���ش��رفّ ،
أخ�ص في العراق اليوم.
اال�ستفادة من نهج الإمام �أمير الم�ؤمنين jالذي ال يزال يرنّ في التاريخ ،م�س�ؤولية مهمة ،وم�س�ؤولية الجميع ،بال ّ
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ف�ضيلة ال�شیخ جاويد محمدوف وكيل �سماحته في جمهورية �آذربايجان ،وقدّم
ل�سماحته ت��ق��ري��راً م��وج��زاً ع��ن �أو���ض��اع �أت��ب��اع �أه���ل البيت ف��ي �آذرب��اي��ج��ان،
وع���ن ن�����ش��اط��ات��ه ال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة .و�أ ّك�����د �سماحته ف��ي ح��دي��ث��ه م��ع ال�ضيف
ال��ك��ري��م ���ض��رورة التح ّلي ب���أخ�لاق �أه���ل البيت ف��ي التعامل م��ع الجميع.

جمع من دكاترة و�أ�ساتذة الجامعة ،وطلبة من جامعة بغداد الجادرية ،وطلبة من
الجامعة الم�ستن�صرية ،وطلبة من جامعة التكنولوجيا ،وطلبة من معهد النفظ
بالعا�صمة العراقية بغداد ،وا�ستمعوا �إل��ى توجيهاته ،التي ا�سته ّلها بالحديث
ال�شريف عن موالنا ر�سول اهلل« :كلكم راع ،وكلكم م�س�ؤول عن رعيته».

�أع�ضاء موكب م�شاة كربالء القا�صدين زيارة موالنا �سيد ال�شهداء الإمام الح�سين jم�شياً على الأقدام من مدينة قم المقد�سة ،فدعا �سماحته لهم بقبول الزيارة،
و�أن ت�شملهم رعاية موالنا بقية اهلل الإمام �صاحب الع�صر وال ّزمان ،و�أن يرجعوا �سالمين غانمين �إلى ديارهم و�أهليهم وبعدها ا�ستمعوا الى كلمة حجة اال�سالم
والم�سلمين ال�سيد ح�سين ال�شيرازي.

ج��م��ع م��ن ال��ت ّ��ج��ار والك�سبة م��ن العا�صمة الإي��ران��ي��ة ط��ه��ران ب��رف��ق��ة عوائلهم ف�ضيلة ال�شيخ علي يرل زعيم العلويين في �أنطاكيا التركية والم�شرف العام
وا�ستمعوا �إلى �إر�شادات �سماحته الق ّيمة :علينا �أن ن�سعى في هذا ال�شهر الف�ضيل على احتفاالت عيد الغدير الأغ�� ّر وم�س�ؤول م�ؤ�س�سة �أه��ل البيت ،برفقة
��رح��ب �سماحته
�إلى �إر�شاد الآخرين وهدايتهم والت�أثير عليهم ب�سلوكنا وتعاملنا وب�أخالقنا ،كما جمع م��ن الإخ���وة الأت���راك العلويين المقيمين ف��ي �ألمانيا ،ف ّ
بال�ضيوف الكرام.
دعانا �إلى ذلك الأئمة المع�صومين.
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�أع�ضاء حملة العقيلة من القطيف ،ودع��ا �سماحته لهم بقبول الطاعات
والزيارات ،و�أن ت�شملهم رعاية موالنا الإمام �صاحب الع�صر والزمان .وبعد
ذلك ا�ستمع ال�ضيوف �إلى كلمة نجل المرجع ال�شيرازي الراحل �أعلى اهلل درجاته،
حجة الإ�سالم ال�سيد محمد علي ال�شيرازي.
ّ

ج��م��ع م���ن ط��ال��ب��ات ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة م���ن م��ح��اف��ظ��ة ال��ب�����ص��رة ب��رف��ق��ة ع���دد من
الأ������س�����ات�����ذة ،ودع�������ا ���س��م��اح��ت��ه ل����ه����نّ ب���ال���ت���وف���ي���ق وال����ن����ج����اح ف����ي ط����ري����ق ت��ع�� ّل��م
ع����ل����وم �أه�������ل البيت وت��ع��ل��ي��م��ه��ا الآخ������ري������ن .ث����م ا���س��ت��م��ع��ن �إل�������ى ك��ل��م��ة
ن���ج���ل ���س��م��اح��ت��ه ح ّ���ج���ة الإ������س��ل��ام وال��م�����س��ل��م��ي��ن ال�����س��ي��د ح�����س��ي��ن ال�������ش���ي���رازي.

ال�سيد فا�ضل المو�سوي م�س�ؤول م�ؤ�س�سة الإم��ام ال�سجاد jللأمور الخيرية
في كربالء المقدّ�سة ،وق��دّم ل�سماحته تقريراً مكتوباً عن فعاليات ون�شاطات
الم�ؤ�س�سة والأع��م��ال الخيرية ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ،ب��الأخ��� ّ��ص ف��ي ال�سنين الثالث
الأخيرة.

�أ�ساتذة من الحوزة العلمية في العراق ف�ضيلة ال�سيد منير �آل را�ضي وف�ضيلة
ال�سيد �أحمد �آل را�ضي ،و�أ�شار �سماحة المرجع ال�شيرازي� إلى انتهاز ن�سبة
الحر ّيات الموجودة حالياً� ،سواء في العراق �أو غيره ،لتعريف ون�شر فكر �أهل
البيت ،وتثقيف النا�س بثقافة الإ�سالم و�أحكامه و�أخالقه و�آدابه.

فرحب �سماحته،
وفد من الف�ضالء من العراق� ،ض ّم �أئمة الجمعة والجماعة ،وخطباء المنبر الح�سيني ال�شريف ،و�أ�ساتذة وطلبة الحوزة العلمية من مدينة ال�سماوةّ ،
ثم ا�ستمعوا �إلى توجيهاته القيمة� :أنتم اليوم طلبة للعلوم الدينية ،وخطباء ،ومد ّر�سون ،و�أنتم غداً� ،أي في الم�ستقبل ،تتحملون الم�س�ؤولية الكبرى لل�شيعة في العراق
وفي العالم ك ّله ،وبعد ذلك �ستكونون �أمام المحكمة الإلهية الكبرى �أمام موالنا ر�سول اهلل حيث �سيكون هو رئي�س المحكمة على الإطالق.
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ح��ج��ة الإ�����س��ل�ام ال�����ش��ي��خ ع��ب��ا���س �آل
ج��اب��ر ،م��ن وك�ل�اء �سماحة المرجع
ال�شيرازي ب���ال���ك���وي���ت و�إم������ام
الجمعة والجماعة في م�سجد الإمام
الباقر ،والمدير ال�سابق لقناة
الأن�����وار ال��ف�����ض��ائ��ي��ة .وت��ب��ادل ال��ك�لام
مع �سماحة المرجع ال�شيرازي
حول �أمور عديدة.

رحب �سماحته بهم ،قدّم ال�ضيوف الكرام تقريراً
جمع من الإخوة �أع�ضاء وم�س�ؤولي موكب عقيلة بني ها�شم hلل�شيرازية من مدينة الكاظمية المقدّ�سة ،وبعد �أن ّ
مخت�صراً عن �أهم ن�شاطات وفعاليات الموكب.

جمع من ال�شباب الم�ؤمن الن�شطاء في المجال الديني والثقافي ،و�أو�صاهم �سماحته ببذل المزيد من الجهود والطاقات ،و�صرف العمر وا�ستثماره في تع ّلم علوم
�آل مح ّمد ،وت�شجيع باقي ال�شباب على نهج هذا ال�سبيل ،الذي به يحظى الم�ؤمن بال�سعادة والفالح في الدارين.
ف�ضيلة ال�سيد عبا�س نقوي� ،أحد وكالء �سماحته في مدينة لكهنو الهندية برفقة
عدد من الف�ضالء في الحوزة العلمية بالمدينة المذكورة .وخالل هذه الزيارة
أخ�ص
قدّم ال�ضيف الكريم تقريراً عن �أو�ضاع �أتباع �أهل البيت بلكهنو ،بال ّ
ف��ي مجال ال��ح��وزة العلمية .و�أو���ص��ى �سماحته ال�ضيوف ال��ك��رام ب�����ض��رورة بذل
المزيد من الجهود في ن�شر وتعريف فكر �أهل البيت.

جمع من الم�ؤمنين العراقيين من محافظة الب�صرة� ،ضم :وفد م�ؤ�س�سة الر�سول
الأعظم الخيرية الثقافية ف��رع الب�صرة ،و�أع�����ض��اء موكب الزهراء.
فرحب �سماحته بهم ودعا لهم بقبول الأعمال والزيارات ،وبالتوفيق في خدمة
ّ
�أهل البيت الأطهار.

البحار ،وقافلة �سيهات ،من المنطقة ال�شرقية (من
�أع�ضاء قافلة المهدي ،وقافلة ّ
تاروت و�سيهات) ،فدعا �سماحته لهم بقبول الطاعات والزيارات ،و�أن ت�شملهم �شفاعة
موالنا الإمام الر�ضا ،jو�أخته كريمة �أهل البيت موالتنا فاطمة المع�صومة .h

جمع من م�س�ؤولي و�أ�ساتذة وطلبة مدر�سة الر�سول الأعظم للعلوم الدينية
في مدينة قم المقدّ�سة ،وا�ستمعوا �إلى �إر�شادات �سماحته الق ّيمة.
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الخطيب الح�سيني حجةالإ�سالم والم�سلمین ال�سيد جا�سم الطويرجاوي في
هذه الزيارة تبادل �سماحة المرجع ال�شيرازي مع ال�ضيف الكريم الحديث حول
ف�ضائل زيارة موالنا الإمام الح�سين وخدمة ق�ضيته المقدّ�سة.

ع���دد من العلم���اء الم�ستب�صرين بنور �أهل البيت م���ن �أفريقيا:ف�ضیلة ال�شيخ
باجارركاح�سن�سيفمنجمهوريةرواندافي�شرق�أفريقياوف�ضيلةال�شيخمحمد�أحمد
كمال الدين من غانا ،حيث اعتمرا العمامة على يد �سماحة المرجع ال�شيرازي.

جمع من الف�ضالء من مدينة ال�صدر� ،ض ّم جمع من المب ّلغين والخطباء ،وا�ستمعوا �إلى �إر�شادات �سماحته الق ّيمة التي جاء فيها :ذ�إن الذين و ّفقوا في ما�ضي التاريخ
من �أهل العلم كانت حياتهم مرتكزة على ثالثة �أمور -1 :الإخال�ص -2 .االجتهاد (�أي الجهد والن�شاط) -3 .الأخالق الفا�ضلة.
����ج����ة الإ������س��ل��ام ال�������س���ي���د ع��م��ار
ح ّ
الحكيم ،برفقة وفد �ضم ال�سادة
ال��ك��رام م��ن �آل الحكيم ،ورئي�س
مكتب المجل�س في بغداد .بعد �أن
رح��ب �سماحته بال�ضيوف الكرام
ّ
�أعرب ال�سيد الحكيم عن �سروره
و�شوقه ل��زي��ارة �سماحة المرجع
ال�������ش���ي���رازي ،م��ت��م��ن��ي��اً �أن ي����زور
�سماحته في عراق المقدّ�سات.
ج��م��ع م���ن ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة المهدي
ل��ل��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة ،و�أو���ص��اه��م �سماحته
ب�������ض���رورة ب����ذل ال��ج��ه��ود ال��ح��ث��ي��ث��ة في
تثقيف النا�س وتعليمهم �أحكام الإ�سالم
وا�صوله و�أخالقه و�آدابه عبر معين �أهل
البيت.
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وفد من هيئة القر�آن الحكيم لتعليم
القر�آن والأمور الخيرية من مدينة
كربالء المقدّ�سة� ،ض ّم �أ�ساتذة وق ّراء
ال��ق��ر�آن ال��ك��ري��م و�إع�لام��ي��ي��ن ،فدعا
�سماحته بقبول الأع��م��ال والتوفيق
لخدمة تعاليم القر�آن الكريم و�أهل
البيت� أكثر.
ب��ع��ده��ا ا���س��ت��م��ع��وا �إل�����ى ك��ل��م��ة نجل
حجة الإ�سالم والم�سلمين
�سماحته ّ
ال�سيد ح�سين ال�شيرازي.

وفد من العلماء والف�ضالء من اندوني�سيا� ،ض ّم ف�ضيلة ال�سيد �أحمد محمد ،وف�ضيلة ال�سيد ح�سين �شهاب ،وف�ضيلة ال�شيخ مقداد ،من العا�صمة جاكارتا ومن جزيرة
رحب �سماحة المرجع ال�شيرازي بالعلماء ال�ضيوف الكرام تحدّث �أحدهم عن �أو�ضاع �أتباع �أهل البيت bفي �أندوني�سيا وتاريخهم وقدمهم
جاوة الو�سطى ،وبعد �أن ّ
ّ
ً
والخدمات التي بذلوها في ن�شر فكر �أهل البيت ،bم�ؤكدا �إن ال�شيعة هم الذين فتحوا �أندوني�سيا ودول جنوب �شرق �آ�سيا بفكر وثقافة �أهل البيت الأطهار.b

حجة الإ���س�لام و الم�سلمین ال�سيد ح��اف��ظ� ،أح��د �أ���س��ات��ذة جامعة المنتظرf
للعلوم الدينية من باك�ستان ،وقدّم ل�سماحة المرجع ال�شيرازي دام ظله تقريراً
مخت�صراً عن �أو�ضاع �أتباع �أهل البيت bوالدرا�سة الحوزوية في باك�ستان .و�أ ّكد
المرجع ال�شيرازي في حديثه مع ال�ضيف الكريم �ضرورة الموا�صلة والتح ّلي
بال�صبر في �سبيل ن�شر فكر �أهل البيت .b
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نجل المرحوم الع ّ
المة �آية اهلل ال�شيخ محمد علي ال َعمري رحمه اهلل كبير علماء
حجة الإ�سالم ال�شيخ كاظم
المدينة المن ّورة ،على م�ش ّرفها �صلوات اهلل و�سالمهّ ،
فرحب �سماحته بال�ضيوف الكرام ،وقر�أ �سورة
العمري برفقة عدد من الم�ؤمنينّ ،
الفاتحة على روح المرحوم الع ّ
المة العمري ،وقدّم تعازيه لل�شيخ كاظم العمري
لوفاة والده المك ّرم.

بين يدي المرجع

فرحب �سماحته به و�شكره على ت�أليفاته وماي�سطره قلمه في الدفاع عن والية �أهل البيت bوخدمة الت�ش ّيع ،و�أ ّكد
حجة الإ�سالم و الم�سلمین ال�شيخ نجاح الطائي ّ
�سماحته ب�أن حياة الإن�سان ك ّلها تلف �إ ّال ما يعمله المرء هلل تعالى ولأهل البيت الأطهار .b
كما قام بزيارة �سماحته جمع من طلبة و�أ�ساتذة كلية الثقلين من مدينة الكاظمية المقدّ�سة ،و�أو�صاهم �سماحته بالج ّد واالجتهاد واال�ستفادة من العمر والوقت ك ّله
في طلب العلم وتعليمه ،وااللتزام بتقوى اهلل تعالى وبمحا�سبة النف�س ،وبذل الجهود في تبليغ �أحكام الإ�سالم ،واالهتمام في هذا المجال بالجانب العقائدي �أكثر
و�أكثر ،ل�ضرورته و�أهميته و�أثره البالغ دوماً.
جمع من الف�ضالء من الهند وباك�ستان
ك���ان ف��ي��ه��م :ف�ضيلة ال�����ش��ي��خ م��ع ّ��ظ��م علي
وه��و م��ن ف�ضالء الهند وي��م��ار���س العمل
التبليغي حالياً في دول �أميركا الجنوبية،
وف�ضيلة ال�شيخ �أح��م��د علي �شاهد مدير
�إح���دى ال��م��دار���س الدينية ف��ي باك�ستان.
وت�����ح�����دّث ال�������ش���ي���خ م���ع ّ���ظ���م ح�����ول ال��ع��م��ل
التبليغي والم�صاعب والم�شاكل الموجودة
وق ّلة الإمكانات المادية في هذا المجال
ن��ج��ل ���س��م��اح��ة �آي����ة اهلل ال��ع��ظ��م��ى ال�����ش��ي��خ ب�شير
فرحب
النجفي م��ن مدينة النجف الأ���ش��رف ّ ،
�سماحته به و�س�أله عن �أح��وال �سماحة المرجع
النجفي .وبدوره ب ّلغ ال�ضيف الكريم �سالم والده
�إلى المرجع ال�شيرازي ،وتبادل الكالم مع
�سماحة المرجع ال�شيرازي ح��ول ن�شاط
الحوزة المباركة في النجف الأ���ش��رف وغيرها
من الأمور الحوزوية والدرا�سية.

�أع�ضاء وهيئة امناء موكب الر�سول
الأعظم sال�شيرازية م��ن مدينة
ال��ك��اظ��م��ي��ة ال��م��ق�� ّد���س��ة ،وه����ي هيئة
ن��ا���ش��ط��ة ف���ي م��ج��ال ال��ع��م��ل ال��دي��ن��ي
وال���ث���ق���اف���ي واالج���ت���م���اع���ي .وب�����ارك
�سماحته لهم عملهم ون�شاطاتهم.
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نفحات خبرية

ن�شاطات مكتب المرجع ال�شيرازي بالب�صرة
أخ�ص المكتب �أي�ضاً.
�ضمن ن�شاطاته وفعالياته ،قام وفد من مكتب المرجع المباحثة والمناق�شة في مختلف المجاالت بال ّ
الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني العلمية والفقهية .وه��ن��اك درو����س تثقيفية تقام في من جانب �آخر قام المكتب بجولة تفقدية للم�صابين
وال���ج���رح���ى ول���ع���وائ���ل ال�������ش���ه���داء ال���ذي���ن ا���ص��ي��ب��وا
ال�شيرازي في الب�صرة يتر�أ�سه مدير المكتب
وا�ست�شهدوا في حادثة التفجير الإره��اب��ي الجبان
حجةالإ�سالم ال�شيخ نزار الح�سن ،بزيارات وجوالت
ال��ذي ا�ستهدف �أتباع �أه��ل البيت في ح�سينية
تفقدية لمكاتب العلماء والم�ؤ�س�سات والح�سينيات
ال��م��رح��وم ال���ح���اج داود ال��ع��ا���ش��ور ف���ي م��ن��ط��ق��ة �أب���ي
الخا�صة
والم�ساجد ،وح�ضر في برامج ومجال�س
ّ
الخ�صيب ،خ�ل�ال ه���ذه ال��ج��ول��ة ق���دّم ال��وف��د با�سم
ب�إحياء �أم��ر �أه��ل البيت الأطهار ،وت��ن��اول مع
�سماحة ال��م��رج��ع ال�شيرازي ال��ت��ع��ازي لأ���س��ر
م�س�ؤوليها الحديث في موا�ضيع عديدة.
ال�����ش��ه��داء وال�����ش��ف��اء ال��ع��اج��ل للجرحى ع��اف��اه��م اهلل
ه����ذا وي�����س��ت��ق��ب��ل م��ك��ت��ب ال��م��رج��ع ال�شيرازي
تعالى.
وعامة الم�ؤمنين ويتم
بالب�صرة العلماء والف�ضالء ّ
�إقامة �صالة العيد

زيارة �أ�سر ال�شهداء

درو�س تثقيفية

احل�ضور يف مهرجان ربيع االنتظاربالزبري

زيارة ح�سينية �أهل البيت

زيارة ح�سينية احلاج املرحوم داود العا�شور

زيارة جرحى التفجريات

�شباب الهيئة الفاطمية

زيارة م�سجد احلكيمية

زيارة م�سجد الإمام علي الهادي

مكتب ال�شهيد ال�صدر

م�سجد الغدير بالربج�سية

كادر وم�س�ؤويل حوزة �أبي الف�ضل العبا�س
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نفحات خبرية

ن�شاطات م�ؤ�س�سة �سيد ال�شهداء jللتنمية كربالء املقد�سة
بمنا�سبة الذكرى العطرة للوالدة الميمونة المباركة ل�ساقي عطا�شا كربالء
موالنا العبا�س بن علي بن �أبي طالب bوامتثاال لتوجيهات �سماحة المرجع
الديني �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي في �إقامة
الم�شاريع الإن�سانية والخيرية ال�سيما في العراق الجريح �أقامت م�ؤ�س�سة
�سيد ال�شهداء jللتنمية الب�شرية ح��ف�ل ً
ا بمنا�سبة و���ض��ع ح��ج��ر الأ���س��ا���س
لم�شروع �سقيا ماء �أبو الف�ضل العبا�س jفي مدينة كربالء المقد�سة.
�أق��ي��م ال��ح��ف��ل ب��ح�����ض��ور ح��ج��ة اال���س�لام ال�����س��ي��د م��ه��دي ال�����ش��ي��رازي وممثلين
ع��ن ع��دد م��ن ال��م���ؤ���س�����س��ات ال��خ��ي��ري��ة والإن�����س��ان��ي��ة ف�ضال ع��ن ج��م��ع غفير من
الم�ؤمنين.
من جانب �آخر �أقام المركز حفل تخرج الطالبات اللواتي �شاركن دورة �أحباب
الزهراء hال�صيفية للبنات التي عقدها المركز من الأول �إلى الثالثين من
�شهر رجب الأ�صب.
ع��ل��ى �صعيد مت�صل و���ض��م��ن ن�����ش��اط��ت��ه ال��خ��ي��ري��ة وال��خ��دم��ي��ة ت��م ت��وزي��ع �سلة

و�ضع حجر م�شروع �أبی الف�ضلg

رم�����ض��ان ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��وائ��ل ال��ف��ق��ي��رة والمتعففة وف���ي �آخ���ر جمعة من
���ش��ه��ررم�����ض��ان �أق��ام��ت ال��م���ؤ���س�����س��ة م���أدب��ة �إف��ط��ار ل��ل��زائ��ري��ن وذل���ك ف��ي �صحن
الإمامين الع�سكريين .c

ال�سلة الرم�ضانیة

�إقامة حفل للأیتام

منظمة �سيد ال�شهداء jللتنمية االجتماعية تفتتح مقرها الجديد في مدينة الب�صرة
بح�ضور وف��د مكتب �سماحة المرجع الديني �آي���ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق
الح�سيني ال�شيرازي في مدينة الب�صرة �أقامت منظمة �سيد ال�شهداءj
المقر العام في مدينة الب�صرة حف ً
ال بهيجاً بمنا�سبة افتتاح مقرها الجديد
م�سجد وح�سينية �سيد ال�شهداء jفي منطقة القبلة ـ غرب مركز المدينةـ
وح�ضر الحفل جمع من ال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية والع�شائرية ووجهاء

م�ساعدة العوائل املتعففة

المنطقة.
ومن الجدير بالذكر �أن المنظمة قامت بجوالت ميدانية تفقدية لعوائل الأيتام
وال��ف��ق��راء والأ���س��ر المتعففة ف��ي محافظتي الب�صرة والنا�صرية حيث قدمت
الم�ساعدات الماليه والعينية لتلك العوائل كما وقامت ببرنامج �إفطار ال�صائم
خالل �شهر رم�ضان المبارك ت�ضمن توزيع المواد الغذائية.

بنایة املنظمة
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قصص وعبر

ال �شيء �أجمل من الإ�سالم وهو مذهب
�أهل البيت *b
يكفينا دلي ً
ال على �أحق ّية مذهب �أهل البيت ،bما ي�شهد به التاريخ الإ�سالمي
والعامة
على امتداده من تح ّول الآالف من علماء الن�صارى واليهود والمجو�س
ّ
�إلى مذهب الت�ش ّيع الحق ،في حين لم ي�سجل التاريخ �أن عالماً �شيعياً تخ ّلى عن
الت�ش ّيع .فلو لم يكن لنا �سوى هذا الدليل لكفى.
�إن الذين تح ّولوا �إلى مذهب الحق وهو مذهب �أهل البيت� أدركوا جماله،
ومن �ش�أن هذا الجمال �أن ي�أ�سر القلوب ويك�سب العقول.
ً
روي �أن �شام ّياً ر�أى الإم���ام الح�سن المجتبى jراك��ب��ا فجعل يلعنه والإم���ام
الح�سن  jال يردّ ،فلما فرغ �أقبل الح�سن jف�س ّلم عليه و�ضحك فقال:
«�أيها ال�شيخ �أظ ّنك غريباً ولع ّلك �ش ّبهت ،فلو ا�ستعتبتنا �أعتبناك ،ول��و �س�ألتنا
�أعطيناك ،ولو ا�ستر�شدتنا �أر�شدناك ،ولو ا�ستحملتنا احملناك ،و�إن كنت جائعاً
�أ�شبعناك ،و�إن كنت عرياناً ك�سوناك ،و�إن كنت محتاجاً �أغنيناك ،و�إن كنت طريداً
�آويناك ،و�إن كان لك حاجة ق�ضيناها لك ،فلو ح ّركت رحلك �إلينا وكنت �ضيفنا
�إل��ى وقت ارتحالك كان �أع��ود عليك لأنّ لنا مو�ضعاً رحباً وجاهاً عري�ضاً وما ًال
كثيراً».
فلما �سمع الرجل كالمه بكى ،ثم قال� :أ�شهد �أنك خليفة اهلل في �أر�ضه ،اهلل �أعلم
أحب خلق
إلي ،والآن �أنت � ّ
حيث يجعل ر�سالته ،وكنت �أنت و�أبوك �أبغ�ض خلق اهلل � ّ
()1
ً
الي ،وح ّول رحله �إليه وكان �ضيفه �إلى �أن ارتحل و�صار معتقدا لمح ّبتهم .
اهلل ّ
ما ال��ذي دع��ا ذل��ك ال�شامي ال��ذي ك��ان الإم��ام الح�سن� jأبغ�ض خلق اهلل عنده
لي�صير �أح ّبهم لديه؟!
اعلموا �أن �أغلب ال�شباب الفارين من الدين والمذهب هم مثل هذا الرجل ،وعلينا
�أن نهتم بهم ون�سعى لإنقاذهم ف��رداً ف��رداً ،وه��ذا العمل يتطلب �صبراً وتحم ً
ال
ولكنه خيارنا الوحيد.
علي في �أحد الأي��ام �شاب مع مجموعة
فذات م ّرة حيث كان الف�صل �صيفاً دخل ّ
من ال�شباب العرب الوافدين من الحجاز ومناطق �أخرى فظننته منهم ،وبعد �أن
توجهت �إليه قائ ً
ال :من �أيّ البالد؟
�س�ألت عن �أحوالهمّ ،
ف�أجابني بالفار�سية( :من طهران).
�س�ألته :ما الذي جاء بك؟
قال :جئتك ،و�سكت.
�س�ألته :من �أين تعرفني؟
�أجاب :ر�أيت منك �أموراً.
�أجل�سته بجانبي وقلت له :تف�ضل.
ق��ال� :أن��ا �أك��ره العلماء� ...أك��ره الدين و�أك��ره اهلل!! وعندما نطق بهذه الألفاظ
اق�شع ّر بدني وت�ألمت كثيراً.
�س�ألته :حتى متى �أنت موجود هنا؟
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قال� :أعود الليلة.
قلت :حان الآن وقت ال�صالة� ،أراك بعد ال�صالة في جل�سة خا�صة نتحدث معاً.
ولقّنت نف�سي قبل لقائه �أن �أتعامل معه كما يتعامل الطبيب مع المري�ض؛ ف�إن
الطبيب يفهم المري�ض� ،أما المري�ض فقد ال يعرف الطبيب ،ولذلك عليه �أن ال
ينزعج �إذا �صدر منه كالم غير الئق.
جل�ست معه مدة ( 15الى  )20دقيقة ت�أثر خاللها ال�شاب كثيراً وتح ّول ر�أ�ساً على
عقب وبلغ حداً قال فيه� :أريد �أن �أ�ص ّلي ولكنني خجل لأنني لم �أ�ص ّل لر ّبي منذ
مدة طويلة.
ً
رب غفور رحيم.
قلت له :ومن حقك �أن تخجل ولكنك ال تعرف اهلل حقا ف�إنه ّ
و�أردت �أن �أقول له :اِ�ستغف ِر اهلل ،ولكن خ�شيت �أن ال يدرك معنى ذلك فقلت له:
رب.
قبل �أن تدخل ال�صالة اطلب المعذرة من اهلل وقل له :لقد �أخط� ُأت يا ّ
وه��ن��ا ل��م يتمالك ال�����ش��اب م��ن حب�س دم��وع��ه ،ف��ق��ام وق���ال :ه��ل يمكنني زي��ارت��ك
مجدداً؟
قلت� :أنا ههنا كل يوم.
ودّعني ثم عاد في اليوم التالي ،ولما دخل �س ّلم وق��ال :منذ فارقتك �أم�س حتى
ال�ساعة كنت �أق�ضي ما فاتني من �صلوات!
ف���إذا كان ال�شاب الذي يقول �إني �أك��ره الدين والعلماء يتحول هكذا بمقدار
 180درجة خالل  20دقيقة فقط ،فما بالك بغيره؟ ولو كنت قد نهرته وقلت �إنه
مرت ّد لبقي على �إ�صراره وكرهه للدين!
الم�صادر
* من حديث ل�سماحته بالعلماء والف�ضالء في �إحدى ليالي �شهر رم�ضان المبارك لعام 1425
للهجرة (بين يدي المرجع ل�سنة  1425للهجرة رقم.)7
( )1المناقب /ج /4ف�صل في مكارم �أخالق الإمام الح�سن� /jص.19

نفحات خبرية

مجال�س الوعظ والإر�شاد الرم�ضانية

في مرقد العالمة ال�شيخ احمد ابن فهد الحلي رحمه اهلل
ان��ط�لاق��اً م��ن الأوام�����ر الإل��ه��ي��ة وال�����س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة ال��م��ط��ه��رة ف��ي �إح��ي��اء الليالي
الرم�ضانية ال��م��ب��ارك��ة وام��ت��ث��ا ًال لتوجيهات �سماحة ال��م��رج��ع ال��دي��ن��ي �آي���ة اهلل
العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي� أقيم في مرقد العالمة احمد
بن فهد الحلي طيلة ال�شهر الف�ضيل مجال�س الوعظ والإر�شاد حيث يفتتح
المجل�س بتالوة �آيات من الذكر الحكيم وتالوة الكلمات المباركة لدعاء االفتتاح
ال�شريف ومن ثم يعتلي المنبر الح�سيني حجةالإ�سالم ال�شيخ نا�صر الحائري

موكب الوالء والفداء والفتح ل�سامراء

متحدثاً ف��ي موا�ضيع ع��دي��دة ال�سيما فيما يخ�ص العقائد الإم��ام��ي��ة وال�سيرة
والتاريخ والتف�سير وال�سنة المطهرة والوقوف على �أه��م المنعطفات في حياة
الأئمة الطاهرين.b
كما و�شهد المجل�س �إحياء �شهادة �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب cوليالي
ال��ق��در ال��ث�لاث المباركة و�أداء �أعمالها كما ه��و من�صو�ص عليه ف��ي الم�صادر
المعتبرة بما فيها دعاء ليلة القدر ورفع الم�صاحف ال�شريفة.

ينطلق ب�أكبر حملة لزيارة مرقد الع�سكريين

ح��ب��اً وتعظيماً ل�شعائر اهلل تعالى ومن يعظم �شعائر اهلل ف���إن��ه��ا م��ن تقوى
القلوب و�إحيا ًء لمنا�سبات �أهل البيت�( أحيوا �أمرنا ،رحم اهلل من �أحيا
�أمرنا) وتنفيذاً للتو�صيات والتوجيهات القيمة ل�سماحة المرجع الديني الكبير
�آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي وبمنا�سبة �آخ��ر جمعة
من �شهر اهلل الف�ضيل رم�ضان الخير والبركة وتحت �شعار (يوم ن�صرة الإمامين
الع�سكريين� )أنطلق موكب ال���والء وال��ف��داء والفتح ب�أكبر حملة للزيارة
�ضمت ما يقارب  70حافلة و�أكثر من ثالث الآف زائر من مدينة كربالء المقد�سة
وبع�ض المحافظات العراقية من �أجل �أداء مرا�سم الزيارة المخ�صو�صة وتجديد
البيعة والعهد ،وذلك من �أمام مرقد العالمة ال�شيخ �أحمد بن فهد الحلي،
ولم ي�سبق �أن انطلقت حملة بهذه ال�ضخامة منذ الحادث الإرهابي الجبان الذي

طال المرقدين الطاهرين للإمامين الع�سكريين.
�أنطلق الموكب المهيب بعد ا���س��ت��ع��دادات مكثفة بعد �صالتي الظهر والع�صر
متوجهين الى ق�ضاء بلد في �أول الأم��ر لزيارة المرقد الطاهر لل�سيد الجليل
محمد بن الإمام الهادي ،ومن ثم توجه الموكب الى مدينة �سامراء حيث
المرقدين الطاهرين للإمامين الع�سكريين.
وعند الو�صول ال��ى مدينة �سامراء دخ��ل الموكب ال��ى ال�صحن ال�شريف لأداء
فري�ضة �صالتي المغرب والع�شاء ومن ثم تناولوا طعام الإفطار توجه الجميع
لأداء الزيارة ومن ثم الإ�ستماع الى محا�ضرة دينية لف�ضيلة الخطيب الح�سيني
حجة الإ�سالم و الم�سلمین ال�سيد جا�سم الطويرجاوي.

توافد الزائرین

حافالت النقل
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نفحات خبرية

في ليالي �شهر رم�ضان المبارك يتوافد العلماء والف�ضالء وطالب الحوزة العلمية ومختلف ال�شخ�صيات وعامة الم�ؤمنين على بيت
المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي Kفي مدينة قم المقد�سة.
وخالل لقائهم ب�سماحة ال�سيد يدور الحديث حول المباحث العلمية والم�سائل الفقهية والتاريخية والثقافية� ،إ�ضافة �إلى ما يتف�ضل به
�سماحته من و�صايا و توجيهات و�إليكم تقريراً عن مباحث جل�سة الليلة ال�سابعة.
كانت بداية جل�سة هذه الليلة ،ال�سابعة من �شهر رم�ضان المبارك ،هي تتمة م�سائل الخم�س التي تط ّرق لها المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق
الح�سيني ال�شيرازي في الليلة الما�ضية ،فبد�أ �سماحته الحديث وقال:
ان القاعدة االولية في هذا الخ�صو�ص هي �أنه يجب على االن�سان �أن يخرج الخم�س فوراً �أي بمجرد ح�صوله علي �شيء ما ،فالآية الكريمة تقول« :واعلموا �أنما غنمتم
من �شيء ف�أن هلل خم�سه ،» ..وجاء في الروايات ال�شريفة« :وهي واهلل االفادة يوماً بيوم»  ،و«الفائدة يفيدها»  ،و«الخياط ليخيط الثوب بخم�سة دوانيق فلنا منه دانق» .
لكن هذا القانون االلهي – وت�سهي ً
ال وارفاقاً من �أهل البيت – bجعلت له مالحظتين وهما:
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نفحات خبرية
 -1ان ه��ذا ال��واج��ب يكون مو�سعاً الول��ئ��ك اال�شخا�ص ال��ذي��ن لهم را���س �سنة
خم�سية وذل��ك عند م��رور �سنة – ولي�س لمن ال را���س �سنة له– ومعنى ذلك
ان اال�شخا�ص الذين لم يجعلوا لهم را�س �سنة خم�سية يجب عليهم او ًال دفع
خم�س كل ما يح�صلون عليه �آنياً ،واما الذين عندهم را�س �سنة خم�سية فيجوز
لهم التاخير في اخراج خم�سهم الى نهاية را�س ال�سنة  ،ومثل ذلك هو �صالتي
الظهر والع�صر حيث يجب اقامتهما في �أول اذان الظهر ولكن من الممكن
وال��ج��ائ��ز تاخيرهما ال��ى وق��ت ال��غ��روب ال�شرعي ،ولي�س فيه ح���رام ،وال�شك
ف��ان اداء ال�صالة ف��ي �أول وقتها (م�ستحب) ولكن على المكلف ان الينوي

 -1عدم كون الم�ؤونة من الحرام ،فمث ً
ال اذا كان ال�شخ�ص م�سلماً ولكنه غير
ملتزم باحكام الدين ويقوم ب�صنع الخمر وبيع الآالت المو�سيقية ،فان هذه
الم�ؤونة الحا�صلة من ذلك العمل ح��رام وغير معافة من الخم�س ،لذا فان
مقدار المنافع التي تم �صرفها في م�ؤونة الحرام البد من تخمي�سها؛ الن
م�ؤونة الحالل هي التي تم فقط ا�ستثنائها.
 -2ان التكون الم�ؤونة زائدة عن ال�ش�أن واكثر منه ،فاذا ا�صبحت اكثر منه لم
ي�سقط عنها الخم�س ،ومعنى ال�ش�أن هو ان االن�سان يملك المقدار العرفي
بالن�سبة ال��ى ظ��روف��ه و���ش��روط��ه المعا�شية االجتماعية ال��ت��ي ت�شمل الأك���ل،

اال�ستحباب واذا اراد االتيان بها في �أي زمان فعليه االتيان بها بنية وعنوان
(الوجوب)  ،وهكذا يكون في فري�ضة الخم�س.
ان ال�شخ�ص الذي له را�س �سنة خم�سية ويدفع الخم�س ،اذا ح�صل على فائدة
او هدية او منفعة م��ا ف��ي ال��ی��وم التالى م��ن ي��وم را���س �سنته فيمكن ل��ه دفع
خم�سها في ذل��ك ال��زم��ان بنية ال��وج��وب ويمكن له اي�ضاً تاخيره ال��ى ال�سنة
الخم�سية القادمة باعتباره انه واجب مو�سع وله الفر�صة والمهلة في دفعه،
ولكن حينما يريد ان يدفعه في زمان خا�ص يجب عليه دفعه بعنوان الوجوب.
 -2وح�سب االرف��اق ال��وارد فان ال�شخ�ص ال��ذي دفع خم�سه وح�صل بعد ذلك
على فائدة او هدية او منفعة بعد را���س ال�سنة الخم�سية ّ
واخ��ر دف��ع خم�سها
الى ال�سنة الخم�سية التالیة فان المبلغ الحا�صل بينهما ـ يعني من بداية را�س
ال�سنة الخم�سية الى نهايتها ـ يعفى من دفع خم�سه اذا تم �صرفه في م�ؤونته
الحياتية ،ومعنى هذا ان الم�ؤونة توجب في ا�سقاط الخم�س .
ان معني ذلك هو ان الخم�س كان واجباً عليه منذ حلول بداية ال�سنة والآن
ا�صبح داخ�ل ً�ا بالفعل �ضمن ال��م���ؤون��ة الحياتية ل��ه فهنا ي�سقط عنه ،ولي�س
معنى ذل��ك ان الخم�س لم يكن واجباً فيها فعندما تنتهي ال�سنة الخم�سية
يكون دفع خم�سها حينئذ واجباً ،وهذا خالف الزكاة تماماً باعتبار ان الزكاة
تجب في نهاية ال�سنة والتجب قبل ذلك ،فعلى �سبيل المثال اذا كان ال�شخ�ص
يملك اربعين را�ساً من الغنم فانه الي�ستطيع اخراج احدها بعنوان الزكاة قبل
انتهاء ال�سنة ،النه لم يتعلق بها الزكاة في هذا الوقت ،ولكن في الخم�س فانه
تجب على االن�سان في اللحظة االولى من ح�صوله على الفائدة او الهدية او
المنفعة ولكن يمكنه تاخير دفع خم�سها الى انتهاء ال�سنة الخم�سية وحلول
ال�سنة الخم�سية الجديدة  ،نعم اذا تم �صرف ذلك في م�ؤونته فانه ي�سقط
خم�س تلك الم�صروفات .
وا���ض��اف �سماحته :ان ال��م���ؤون��ة لها ث�لاث��ة ���ش��روط ك��ي ت��دخ��ل ف��ي ال�سقوط
االرفاقي المذكور للخم�س وهي:

والألب�سة ،وال�سكن ،وال�سفر ،وغيرها ،ويعني ذل��ك ان��ه هناك ا�شخا�ص من
�شانهم �أن ي�سافروا الى المناطق والمدن القريبة بالطائرة ،واما بع�ضهم فمن
�ش�أنهم ان ال ي�سافروا الى تلك المناطق القريبة بالطائرة ،وحينما ي�سافرون
فان الآخرين تنتابهم عالمات التعجب من ح�صول هذا المو�ضوع مما يك�شف
�أن لي�س ب�شانهم ،والخال�صة ان ال�ش�أن هو م�س�ألة عرفية.
وهنا �س�أل احد الف�ضالء الح�ضور وقال :من اين جاءت هذه ال�ش�أنية حيث لم
يرد ذكرها في الروايات ال�شريفة؟
�أجاب �سماحته قائ ً
ال :ان ال�ش�أن هو ا�ستنباطات الفقهاء من الروايات ال�شريفة،
حيث جاء في الرواية« :الخم�س بعد الم�ؤونة»  ،والظاهر من الم�ؤونة هنا هو

ال�ش�أنية ،وفي حالة ال�شك فان القدر المتيقن منها هي الم�ؤونة التي تكون في
حد ال�ش�أن ولي�س كل �شيء ي�صرفه و�إن كان اكثر من ال�ش�أن.
 -3يجب ان تكون الم�ؤونة فعلية ،ومعنى ذلك انها ت�صرف وت�ستهلك ،واليكفي
ال�ش�أن هنا وحده ،فمث ً
ال اذا و�صل احد اال�شخا�ص الى �سن التكليف ومن �ش�أنه
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نفحات خبرية
ان يتزوج وان يكون له بيت ولكن لم يقدم على ال��زواج ال��ى الآن – لأي علة
كانت – يجب عليه ان يخم�س االموال التي و ّفرها وادخرها لهذا االمر.
كذلك اذا كان من �ش�أن ال�شخ�ص ان ياكل الدجاج والرز ولكنه قد �أكل الجبن
والخبز ووفر مبلغاً من المال فيجب ان يدفع خم�س ذلك المال ،لذلك فان
ال��م���ؤون��ة المعافة م��ن الخم�س ه��ي ال��م���ؤون��ة التي ت���أت��ي م��ن ال��ح�لال ،والتي
تكون في حد ال�ش�أن ،و�أن ت�صرف ،وعدا ذلك فانها لن تعفى ولن ت�ستثني من
الخم�س.
وتابع �سماحته قائ ً
ال :ان ال�ش�أن على ثالثة �أق�سام:
 -1الم�صاديق التي تكون هي قطعاً من ال�ش�أن .
-2الم�صاديق التي تكون قطعاً من غير ال�ش�أن .
 -3ال��م�����ص��ادي��ق ال��ت��ي ن�����ش��ك ف��ي ك��ون��ه��ا م��ن ال�����ش���أن ام ال؟ ي��ع��ن��ي الم�صاديق
الم�شكوكة ،ففي هذه الم�س�ألة تكون فيها مباني ،وهناك مبنيين فيما نحن
فيه ،وهما:
 -1مبنى �أ�صالة ع��دم الخم�س وال��ذي تبناه بع�ض الفقهاء ك�صاحب العروة

وال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي ال��ن��ج��ف اال���ش��رف كال�سيد الحكيم وال�����س��ي��د ع��ب��د ال��ه��ادي
ال�شيرازي وال�سيد الحمامي والميرزا اال�صطهباناتي وغيرهم ،لم ي�ستثنوا
جهاز العرو�س من الخم�س.
ثم ا�ضاف �سماحته قائ ً
ال :لذلك فما نحن فيه هي م�س�ألة جديدة ،ف���إذا تم
جعلها من الم�ؤونة الفعلية فال خم�س عليها ،ولكن يجب ان ي�صدق على تلك
الم�ؤونة الفعلية ال�صدق العرفي ،فمن باب المثال اذا كان احد الطلبة يدر�س
المقدمات وقام ب�شراء الدورة الكاملة لمو�سوعة جواهر الكالم ب�سعر منا�سب
ولم ي�ستفيد منها في وقتها ،بل �سوف ي� ّؤجل اال�ستفادة منها �إلى ب�ضع �سنين،
فهنا يجب الخم�س عليها ،باعتبار ـ وح�سب القاعدة التي تم ا�ستثنائها في
الروايات ال��واردة ووقعت مورداً لقبول العلماء االعالم ـ هي الم�ؤونة الفعلية
المتعلقة في نف�س ال�سنة ولي�ست الم�ؤونة ال�ش�أنية لل�سنوات القادمة ،ومن هذا
.
الباب فان ا�ستثناء جهاز العرو�س هو امر غير وا�ضح وغير معلوم.
ثانياً� :ص ّرح �أحد الفقهاء وقال ب�أنه لم يثبت عندي ا�ستثناء جهاز العرو�س،
ولكني اُجيز ذلك حتى ال تكون فيه �شبهة.

وغيره ،ففي هذا المبنى موارد ال�شك لي�س فيها الخم�س.
 -2مبنى �أ�صالة الخم�س ،ويبدو وطبق الآية الكريمة« :واعملوا انما غنمتم
م��ن ���ش��يء» وم��ن مجموعة ال��رواي��ات ال�شريفة ال���واردة �أي�ضاً ه��و وج��وب دفع
الخم�س في م��وارد ال�شك ،وان م��وارد ال�شك كثيرة ،وم��ن ذل��ك �شك الفقهاء
الوارد في وجوب دفع الخم�س في الهدية ام ال؟
ففي هذا المورد تكون ال�شبهة عندهم اما مفهومية واما م�صداقية.
و���س���أل اح���د ال��ف�����ض�لاء :م���اذا ت��ق��ول��ون ف��ي ال���رواي���ات ال��ت��ي ج���اءت ف��ي تحليل
الخم�س؟
قال �سماحة المرجع ال�شيرازي :ان روايات التحليل هي ق�ضية خارجية قطعاً
ووقتية ،فمن باب المثال جاء في بع�ض الروايات ان المع�صوم jقال لبع�ض
الأ�شخا�ص« :في عامي ه��ذا»  ،او مث ً
ال الرواية ال��واردة عن االم��ام ال�صادقj
حيث حلل ذلك تحلي ً
ال عاماً وقال« :jالى يوم القيامة»  ،ولكن االئمةb
من بعد االمام ال�صادق jقد طالبوا بالخم�س كمطالبة االمام الجواد jاو
االم��ام �صاحب الع�صر والزمان ،fفاذا كان التحليل واقعاً بعنوان الق�ضية
الحقيقية ف��ان مطالبة بقية االئمة االطهار bبالخم�س المعنى ل��ه ،وهذا
المو�ضوع يك�شف بان الق�ضية هي ق�ضية خارجية ،كما جاء في القران الكريم
والروايات ال�شريفة موارد عديدة هي ق�ضايا خارجية ولكن وردت بلحاظ عام.
و�س�أل احد الف�ضالء وقال :هل ان جهاز العرو�س يتعلق فيه الخم�س؟
�أجاب �سماحته :او ًال ان هذه الم�سالة جديدة ،حيث انني بحثت في هذا المجال
فر�أيت ان اول فقيه قام بطرحها هو ال�سيد البروجردي ،ولم �أجدها في فتاوي
الفقهاء من قبله ،ول��م ي�ستثني العلماء الذين عا�صروا ال�سيد البروجردي

ثم طرح احد الف�ضالء مو�ضوعاً يتعلق بخم�س المال المودع في الم�صارف
والبنوك ل�شراء البيت ،ف�س�أل :بع�ض النا�س ال يتمكنون من �شراء بيت من
المنافع التي تاتي �إليهم في و�سط ال�سنة وانما عليهم توفير المال بالتدريج
كي يتمكنوا من ال�شراء ،فهل هذا المال يتعلق فيه الخم�س ام ال؟
�أج��اب �سماحته قائ ً
ال :من المفرح ان م�س�ألة البيت قد طرحت في الر�سائل
العملية القديمة وهذا يدل على ان ع��دداً كبيراً من النا�س في ال�سابق كانوا
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اليتمكنون ب�سهولة من �شراء البيت من منافع و�سط ال�سنة �أي�ضاً .وقد قال
العلماء امثال �صاحب الجواهر والميرزا ال�شيرازي والآخوند وال�سيد كاظم
الطباطبائي :ان مقدار المال الذي ي�صرف على البيت في نف�س ال�سنة التي

نفحات خبرية
ي�سكن فيها بذلك البيت لي�س عليها خم�س ،ولكن يجب عليه دفع الخم�س عن
ال�سنوات ال�سابقة ،الن الم�ؤونة الفعلية �شرط وان البيت هو �ش�أن لم تتحقق
فعليته ولذا فان القاعدة هي وجوب الخم�س عليه.
وا�ضاف �سماحته :جاء في ر�سالة ال�شيخ االن�صاري ان الكفن عليه الخم�س،
وق����ال ���ص��اح��ب ال��ج��واه��ر ب��ذل��ك �أي�������ض���اً ،وم���ع ان ت��ه��ي��ئ��ة ال��ك��ف��ن م���ن االم���ور

الم�ستحبة ،ب��ل ان��ن��ا ن��رى ال��ي��وم الكثير م��ن ال��ن��ا���س ي��دف��ع��ون الماليين من
االم���وال لأج��ل �شراء القبور لهم ،فح�سب القاعدة ان ذل��ك يوجب الخم�س،
ويجب �أي�ضاً حتى في االرتفاع الحا�صل في قيمتها ،ومعنى ذلك ان اال�ستفادة
من الكفن والقبر من دون دفع خم�سها غير جائز �شرعاً حيث جاء في الرواية:
«اكل ما لي�س له».
بعد ذلك �س�أل احد الف�ضالء من �سماحته :اذا قام ال�شخ�ص في اثناء ال�سنة
ب�صرف اكثر من �ش�أنيته ولكن هذا االمر داخل في الم�ستحبات فهل يجب عليه

�أجاب :ان التو�سعة في البيت يجب ان تكون بمقدار ال�ش�أنية ،وان االكثر
من ذلك فهو من غير المعلوم �أن��ه يدخل في االم��ور الم�ستحبة ،بل هو نوع
من اال�سراف ،نعم ال ا�شكال في المقدار الذي ي�صدق عليه عنوان اال�ستحباب.
مث ً
ال اذا كانت العائلة تتكون من خم�سة ا�شخا�ص وهي من الناحية االقت�صادية
تعتبر من الطبقة المتو�سطة ،فهذه العائلة لي�ست غنية ولي�ست فقيرة ،فمن
�ش�أن تلك العائلة ال�سكن في بيت م�ساحته  100متراً مربعاً ،او  120او  .150وال
�شك ف�إن ال�سكن في بيت م�ساحته  120و 150هو ـ ومن باب التو�سعة ـ من االمور
الم�ستحبة ،ولي�س ل�صاحب العائلة ان ي�شتري بيتاً م�ساحته ع�شرة �آالف متراً
مربعاً ،فالتو�سعة لها حد عقالئي.
نعم اذا كان ذلك ال�شيء م�ستحباً اكثر من �ش�أنه ،مثل ان احد الف�ضالء من اهل
العلم من �شانه ان يدعو  10ا�شخا�ص او  15من اقربائه او ا�صدقائه ،فجاءه
اح��د معارفه مث ً
ال ووهبه مبلغاً بمقدار 100مليون دي��ن��اراً فقام بدعوة �ألف
�شخ�ص ،ففي الوقت الذي كان عمله هذا �أكثر من �ش�أنه لكن ال يجب عليه دفع
الخم�س باعتبار ان اقامة الوليمة امرم�ستحب مهما بلغ العدد ،واما تو�سعة
البيت فانه اليثبت ا�ستحبابه مطلقاً حتى وان كانت من باب الت�سامح ،بالطبع
يجري ذلك على الذين يقبلون هذه القاعدة.
و�س�أل احد الف�ضالء :عادة يكون الت�سامح في المكان الذي اليزاحم فيه امراً
الزامياً ،والخم�س هو امر الزامي؟
اجاب قائ ً
ال :هنا ال يكون مو�ضوع الخم�س ،وال حكمه.
بعد ذلك �س�أل احد الف�ضالء :هناك عدد من الموظفين في الدولة يعتمدون
على روات��ب��ه��م ال�شهرية فت�صل �سنتهم الخم�سية ف��ي اوا���س��ط ال�شهر ،فما
حكم ه���ؤالء ،هل يجب عليهم دفع خم�س ذلك الراتب مع ان دفعه ي���ؤدي الى
النقي�صة في تهيئة حاجات ذلك ال�شهر؟
قال :اذا كان المالك هو ال�سنة وكان بداية ال�سنة مث ً
ال هو اول يوم من

دفع خم�سها ام ال؟ وهل ان ال�ش�أن مالك في الم�ستحبات؟
�أج��اب �سماحته :ق��ال بع�ض الفقهاء بوجوب دف��ع خم�سها ،وق��ال بع�ضهم بما
ان ذلك م�ستحباً وم�أمور به فال خم�س عليه وان كان اكثر من ال�ش�أن ،ويبدو
ان ال��ر�أي الثاني اق��رب الى ال�صواب ،نعم اذا كان غير م�ستحب فيجب عليه
الخم�س.
و�س�أل �آخر وق��ال :من الممكن ان نرجع كل �شيء الى الم�ستحب ،على �سبيل
المثال اذا كان من �ش�أن احد اال�شخا�ص ال�سكن في بيت قيمته مائة مليون
دي��ن��اراً ،ف��اذا �سكن في بيت قيمته اربعمائة مليون فهل يمكن لنا وم��ن باب:
«�صاحب النعمة يجب عليه ان يو�سع على عياله» ارجاع ذلك الى اال�ستحباب؟

ايام �شهر محرم الحرام فان اليوم التالي منه يعتبر من ايام ال�سنة الجديدة
باعتبار ان ال�شارع المقد�س قد و�ضع ذلك الحد ،لذا يجب دفع الخم�س الزائد
من المال المخم�س من ال�سنة الما�ضية  ،نعم هذا الر�أي ال ا�شكال فيه ح�سب
القول القائل« :لكل ربح �سنة» ولكن ر�أينا هو غير ذلك.
ثم �س�أل احد الف�ضالء عن م�س�ألة جديدة تتعلق بال�سالم في ال�صالة وقال:
يوجد في كتاب و�سائل ال�شيعة ما يقارب  17رواي��ة تتحدث عن كيفية �أداء
ال�سالم في ال�صالة وت��دل على ا�ستحباب بع�ض االم��ور ،منها حركة اط��راف
العين �صوب اليمين والي�سار ،فما هو ر�أي �سماحتكم بهذا الخ�صو�ص؟
قال �سماحته :ذكر �صاحب العروة وقال با�ستحباب االلتفات وحركة اطراف
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العين في ال�سالم ،و�أ ّي���ده في ذلك اغلب العلماء ،لكن يبدو ان هذا المو�ضوع
يخالف االحتياط اال�ستحبابي باعتبار ان الروايات في هذا الخ�صو�ص متعار�ضة،
فقد ج��اء في ب��اب التعار�ض القول« :خ��ذ بما خالف القوم»  ،والعامة في هذه
الم�س�ألة يلتزمون بحالة االلتفات ،اذن ف��ان خالفهم هو يعني ع��دم االلتفات
المرجح .و�أما بالن�سبة �إلى الروايات
وال�سالم و�أنت متجهاً �صوب القبلة ،وهذا هو
ّ
الواردة في هذا المو�ضوع ف�إنها جاءت من باب التقية ،وعلى �ضوء ذلك فان حمل
ه��ذه ال��رواي��ات على اال�ستحباب اليخلو من ا�شكال اذ ال يمكن في ه��ذا حدوث
تزاحم بين م�ستحبين بل ان واحد منهما اليدخل �ضمن اال�ستحباب ،وقد جاء
في بع�ض الروايات ان االئمة bكانوا ي�س ّلمون في �صالتهم �صوب القبلة وال
يلتفتون ب�أعينهم �صوب اليمين او الي�سار كما تقول الرواية ال�شريفة التالية:
«�ص ّلى بنا ابو عبد اهلل ... jو�س ّلم واحدة مما يلي القبلة» .
ثم طرح احد الف�ضالء م�س�ألة عقائدية وقال :ماهي العالقة بين ق�ضية فتح
مكة بم�س�ألة غفران ذنوب النبي الأكرم sحيث قال الباري ع ّز وج ّل في محكم
كتابه« :انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك ما تقدّم من ذنبك وما ت� ّأخر».
�أجاب �سماحته قائ ً
ال :لقد ا�ستعمل الذنب في اللغة العربية في معاني عديدة،
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وا�ستعماله في هذه الآي��ة الكريمة هو عبارة عن الكناية لالن�سان المنت�صر
والغالب كما ورد ذلك في الرواية التالية« :اذا اقبلت الدنيا على عبد اعارته
محا�سن غيره واذا ادب���رت عنه �سلبته محا�سنه»  ،فعندما ينت�صر ف�لا احد
يعاتبه ،اما �إن هزم «فلأم المخطيء الهبل» .
ان التنا�سب بين االثنين هو القول اننا ن�صرناك في هذه المعركة كي ال ي�شمت
بك النا�س وال يعاتبك احد منهم ،و�إ ّال فان ع�صمة النبي sوع��دم ارتكابه
الذنب هي من الثوابت بل من اليقين.
ثم اردف �سماحته قائ ً
ال :ان االلتفات واالنتقال من قوله تعالى« :انا فتحنا»
الى« :ليغفر لك» معناه الخطاب ب�صيغة الما�ضي وهذا هو �ضرب من �ضروب
البالغة ،وال��ق��ر�آن الكريم هو معجزة البالغة ،وه��ذا المو�ضوع ي�شبه قوله
رب العالمين» و«:اياك نعبد واياك ن�ستعين».
تعالى« :الحمد هلل ّ

نفحات خبرية

المرجع الخرا�ساني يلتقي المرجع ال�شيرازي
في م�ساء يوم الأح��د الموافق لل�سابع والع�شرين من �شهر رم�ضان المبارك 1432
للهجرة ،و�ضمن زيارات ولقاءات العلماء والف�ضالء وال�شخ�صيات في ليالي ال�شهر
الف�ضيل� ،شهر رم�ضان المبارك ،ا�ستقبل المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي Kفي بيته المك ّرم بمدينة قم المقدّ�سة ،ا�ستقبل
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�شيخ الوحيد الخرا�ساني.K

ف��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�����ض��ره ج��م��ع م��ن ال��ف�����ض�لاء و�أه����ل ال��ع��ل��م ،ت��ب��ادل �سماحة
المرجع ال�شيرازي مع �ضيفه الكريم الحديث حول المباحث والم�ستجدات العلمية
والفقهية.
كما تناول �سماحته مع �سماحة المرجع الخرا�ساني الحديث حول �أو�ضاع �أتباع �أهل
أخ�ص في العراق الجريح.
البيت bفي العالم بال ّ

المـــرجع الق ّمــي يلتقي المــرجع ال�شــــــيرازي
ف��ي �إط���ار زي���ارات ول��ق��اءات العلماء الأع�ل�ام وال��ف�����ض�لاء م��ن ال��ح��وزة العلمية
وال�شخ�صيات في ليالي �شهر رم�ضان المبارك ،ق��ام ب��زي��ارة المرجع الديني
�سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي� Kسماحة �آية
اهلل العظمى الحاج ال�سيد تقي الق ّمي ،Kوذلك م�ساء يوم الأربعاء الموافق
للثاني من �شهر رم�ضان المبارك  1432للهجرة.

ف��ي ه��ذا اللقاء ال��ذي ح�ضره جمع م��ن ال�����س��ادة والم�شايخ والف�ضالء ،تناول
�سماحة المرجع ال�شيرازي Kالحديث مع �ضيفه الكريم �سماحة المرجع
الق ّمي دام ظله ،ت��ن��اوال الحديث ح��ول الم�ستجدات ف��ي الفقه ،وفيما يتع ّلق
بالمباحثات العلمية ـ الفقهية المختلفة ،وال��ت���أ ّم��ل وال��ت��د ّب��ر فيها م��ن زواي��ا
علمية عديدة.
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عید الفطر المبارك
الم�ؤمنون يهنئون المرجع ال�شيرازي
بمنا�سبة حلول عيد الفطر المبارك وفد الم�ؤمنون والعلماء والف�ضالء وطلبة
الحوزة العلمية وال�شخ�صيات والوجهاء على بيت المرجع الديني �سماحة �آية
اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي Kفي مدينة قم المقد�سة
�صباح يوم �أم�س الأربعاء غ ّرة �شهر �شوال المك ّرم  1432للهجرة ،وقدّموا التهاني
والتبريكات ل�سماحته.
رح��ب �سماحة المرجع ال�شيرازي Kب��ال��واف��دي��ن ،دع��ا اهلل ع�� ّز وج�� ّل
بعد �أنّ ّ
للم�ؤمنين والم�ؤمنات كا ّفة بقبول الطاعات والأعمال ،و�أن يمن اهلل تعالى على
أخ�ص بالعراق
الأم��ة الإ�سالمية بجوامع الخير وال�سعادة والأم���ان وال��ع�� ّزة بال ّ

�إقامة �صالة عيد الفطر بالكويت
بمنا�سبة حلول عيد الفطر المبارك اُقيمت �صالة العيد جماعة في م�سجد الإمام
حجة الإ���س�لام والم�سلمين ف�ضيلة ال�سيد ح�سين
ال�شيرازي بالكويت ب�إمامة ّ
ال�شيرازي ،بح�ضور جمع من الم�ؤمنين ،وتحدّث ف�ضيلته في الخطبة الأولى
بعد ال�صالة عن العطاء الإلهي ،وفي الخطبة الثانية حول زكاة الفطرة.
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والبحرين الجريحين.
ح�ضر في مرا�سم هذا اليوم المبارك �ضيوف وف�ضالء وز ّوار من العراق والخليج
وعامة الم�ؤمنين.
ومن �أوروبا و�أميركاّ ،
ه���ذا ،و�أق��ي��م��ت ���ص�لاة عيد الفطر ال��م��ب��ارك جماعة ف��ي بيت �سماحة المرجع
ال�شيرازي Kبقم المقد�سة ب�إمامة �آية اهلل ال�شيخ ح�سين الفدائي ،بح�ضور
جمع من الم�ؤمنين ،وتحدّث ال�شيخ الفدائي في خطبة ال�صالة حول ف�ضائل
ال�صيام ودوره في تهذيب النف�س ،وحول �أهمية زكاة الفطرة.

�صالة العيد في مكتب المرجع ال�شيرازي في الب�صرة
وبمنا�سبة حلول عيد الفطر المبارك (غ ّره �شوال المك ّرم  1432للهجرة) اُقيمت
�صالة العيد في مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي Kفي الب�صرة ب�إمامة مدير
المكتب حجة الإ�سالم ال�شيخ نزار الح�سن ،بح�ضور جمع من الم�ؤمنين.

إصدارات

هداية ال�سائل �إلى �أجوبة الم�سائل
الحجة fال�شيعة على الفقهاء� ،أخذوا يتلقّون �أحكامهم وعقائدهم و�سائر معارفهم من الفقهاء الأعالم الذين حفظوا �شريعة �آل مح ّمد sورخ�صوا المهج والأرواح من
بعد �أن �أحال الإمام ّ
�أجل حفظ تراث �أهل البيت.b
وقد تم ّيز فقهاء ال�شيعة عن غيرهم بمواكبة الأحداث والفهم العميق والإحاطة ال�شاملة بحيث انهم في كل ع�صر ال يتركون �شاردة وواردة �إ ّال و�أدلوا بر�أيهم فيها ،ومن يراجع تراثهم الو�سيع
يق ّر بذلك.
�صدر م�ؤخراً كتاب بعنوان« :هداية ال�سائل �إلى �أجوبة الم�سائل» عن لجنة اال�ستفتاءات في مكتب �سماحة المرجع ال�شيرازي بمدينة قم المقدّ�سة.
يحتوي الكتاب على  1130ا�ستفتاء في مختلف الأب��واب :العبادات ،والمعامالت ،وال�شعائر ،واالجتماع ،والطب ،والمر�أة ،وال�شباب ،والإع�لام ،والتكنولوجيا الحديثة (االنترنت والف�ضائيات)،
والبنوك ،والمو�سيقى ،وغيرها.
ن�ص الكتاب المذكور قد �صدر م�سبقاً في برنامج تقني حديث على قر�ص مدمج بعنوان :هداية ال�سائل ،يتوفر في هذا البرنامج خدمة البحث ،والمطالعة ،ومفكرة ،وخيارات،
جدير بالذكر� ،أن ّ
وخدمات متنوعة اُخرى كالن�سخ والنقل وانتخاب نوع وحجم ولون الحروف والخلفية ،وغير ذلك.

الر�سالة العملية باللغة الآذرية الالتينية
امتثا ًال لتوجيهات �سماحة المرجع ال�شيرازي في �ضرورة بذل المزيد من الجهود في تعريف الإ�سالم �إلى النا�س كا ّفة وتثقيفهم ب�أحكامه و�آدابه و�أخالقه ،عبر
اال�ستفادة من مختلف الو�سائل الإعالمية والتثقيفية ،ت ّم م�ؤخّ راً �إ�صدار كتاب الر�سالة العملية (الم�سائل الإ�سالمية) ل�سماحة المرجع ال�شيرازي باللغة الآذرية
(الالتينية) في باكو عا�صمة �آذربايجان.
ترجم الكتاب �إلى الآذرية ف�ضيلة الحاج ال�شيخ جاويد محمدوف والأخ �إح�سان ح�سينوف.
يقع الكتاب في (� )484صفحة من القطع الكبیر.

عر�ض م�ؤلّفات المرجع ال�شيرازي في معر�ض الكتاب بم�شهد
كان لم�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم sالثقافية التي تعنى بن�شر �أفكار و�آراء المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي ،كان لها ح�ضوراً ف ّعا ًال في العديد من
معار�ض الكتاب التي اُقيمت في مختلف مدن البالد الإ�سالمية ،ومنها معر�ض الكتاب الدولي الذي اُقيم في مدينة م�شهد المقدّ�سة ،في الأ�سبوع الأخير من �شهر رم�ضان المبارك  1432للهجرة.
أخ�ص ال�شباب ،وطلبة الحوزة والجامعة.
عر�ضت الم�ؤ�س�سة في هذا المعر�ض العديد من م�ؤ ّلفات و�آثار �سماحة المرجع ال�شيرازي ،والقت �إقبا ًال كبيراً من مختلف طبقات المجتمع بال ّ
كما عر�ضت الم�ؤ�س�سة مجموعة من م�ؤ ّلفات المرجع الديني الراحل �آية اهلل العظمى ال�سيد محمد الح�سيني ال�شيرازي ،vوالقت �إقبا ًال كبيراً �أي�ضاً من قبل ر ّواد المعر�ض.
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�سماحة المرجع ال�شيرازي:

المهدي
يعجل بظهور الإمام
ّ
انتهزوا �شهر رم�ضان بعمل ما ّ
�إن اهلل تبارك وتعالى هو ال��ذي يهيئ �أ�سباب ظ��ه��ور( )1موالنا و�س ّيدنا بقية اهلل
الإم��ام المهدي الموعود ،ويظهره على العالمين في ليلة .وهذا ما�ص ّرحت
به الرواية ال�شريفة عن موالنا ر�سول اهلل ،وهي رواية متواترة عند ال�شيعة،
وكذلك عند المخالفين في كتبهم المعتبرة لديهم كالم�س ّماة بال�صحاح ،وقد
نقل الع ّ
المة المجل�سي ر�ضوان اهلل تعالى عليه هذه الرواية ب�سند متواتر في
()2
البحار في باب قيام القائم ،والرواية هي قوله« :ي�صلح �أمره في ليلة» .
هذا ما قاله المرجع الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني
ال�شيرازي في كلمته الق ّيمة التي �ألقاها بالمئات من الم�ؤمنات والم�ؤمنين،
�أع�����ض��اء دار ال��والي��ة ،م��ن مدينة �أ���ص��ف��ه��ان ،بمنا�سبة ذك���رى الع�شرة المهدوية
المباركة ،ذكرى مولد موالنا الإمام �صاحب الع�صر وال ّزمان.
الخا�صة بقيام
وقال �سماحته �أي�ضاً :عند البحث في المئات من الروايات ال�شريفة
ّ
وظهور موالنا الإمام المهديّ  و�أوراحنا له الفداء ،والت� ّأمل فيها والتدقيق،
ن�ستنتج �أن اهلل تعالى قد تع ّلقت م�شيئته ب�أن يخفي �ساعة ظهور الإمام على
العالمين� ،إ ّال عن الإم��ام نف�سه وعن �آبائه و�أج��داده الطاهرين .ولكن
بالقطع واليقين �ستتحقّق �ساعة ظهور موالنا الإم��ام المهدي المنتظر في
ليلة ما.
وفي �سياق حديثه �أ�شار �سماحته �إلى بع�ض الأق��وال غير ال�صحيحة التي ت�صدر
من بع�ض النا�س في مجال عالمات الظهور ،و�أن �أ�صحاب هذه الأقوال ي�ستندون
على الأوهام والظنون في تعيين �ساعة ووقت ظهور الإمام� ،إنّ اهلل�أخفى
الحجة fالمتحان النا�س واختبارهم ،ولم�صالح ال يعلمها
�ساعة ظهور الإمام ّ
�إ ّال هو ج ّل وعال .لذلك يجدر بالمرء �أن يكون من�شغ ً
ال ب�إ�صالح نف�سه و�إ�صالح
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المجتمع دوماً ،و�أن يدعو اهلل �سبحانه دوماً بتعجيل ظهور الإمام ،fوي�أمل ب�أن
يدرك زمن الظهور ال�شريف ،فعلى الم�ؤمنات والم�ؤمنين �إن ي�سعوا �إلى تربية
�أنف�سهم وتزكيتها وتهذيبها كثيراً وذلك بتروي�ضها ،وعليهم �أن يقولوا ويعملوا
ما ينالوا به ر�ضا الإمام المهدي ويو ّفقوا للت�ش ّرف بلقائه ،fف�إنه لتوفيق
عظيم ج ّداً �أن يت�ش ّرف المرء بلقاء الإمام المهديّ .
ورد في ال��رواي��ة ال�شريفة عن �سدير ال�صيرفي ق��ال« :دخلت �أن��ا والمف�ضل بن
عمر وداود بن كثير الرقي و�أبو ب�صير و�أبان بن تغلب على موالنا ال�صادق
ف��ر�أي��ن��اه جال�ساً على ال��ت��راب وعليه م�سح خيبري م��ط��رف ب�لا ج��ي��ب ،مق�صر
الكمين ،وهو يبكي بكاء الوالهة الثكلى ذات الكبد الحرى ،قد نال الحزن من
وجنتيه ،و�شاع التغير في عار�ضيه ،و�أبلى الدمع محجريه وهو يقول� :س ّيدي
علي م��ه��ادي ،واب��ت�� ّزت م ّني راح��ة ف�����ؤادي ....،قال
غيبتك نفت رق���ادي ،و�ض ّيقت ّ
ً
�سدير :فا�ستطارت عقولنا ولهاً ،وت�صدّعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل
والحادث الغائل ،فظننا �أنه �سمت لمكروهة قارعة �أو حلت به من الدهر بائقة
فقلنا :ال �أبكى اهلل عينيك يا بن خير ال��ورى ،من �أي��ة حادثة ت�ستذرف دمعتك
وت�ستمطر عبرتك و�أية حالة حتمت عليك هذا الم�أتم؟ قال :فزفر ال�صادق
زفرة انتفخ منها جوفه وا�شتد منها خوفه ،فقال :ويلكم �إني نظرت �صبيحة هذا
اليوم في كتاب الجفر الم�شتمل على علم الباليا والمنايا وعلم ما كان وما يكون
خ�ص اهلل تقدّ�س ا�سمه به محمداً والأئمة من بعده،
�إلى يوم القيامة ،الذي ّ
وت�أ ّملت فيه مولد قائمنا fوغيبته و�إبطاءه وطول عمره وبلوى الم�ؤمنين من
بعده في ذلك الزمان ...،وخلعهم ربقة الإ�سالم من �أعناقهم التي قال اهلل تقدّ�س
ذكرهَ  :و ُك َّل �إِن�سانٍ �أَ ْل َز ْمنا ُه طا ِئ َر ُه فِي ُع ُن ِقهِ ،)4(يعني الوالية ،ف�أخذتني الرقة
علي الأحزان.
وا�ستولت ّ

محاضرات

وعقّب �سماحته بقوله :نعم �إن الإمام ال�صادق بكى البتعاد النا�س عن والية
�أهل البيت ،وهذا ما ي�ضاعف الم�س�ؤولية علينا جميعاً ب�أن نقوم بما يوجب
ويعجل في ظهور موالنا الإم��ام المهديّ  ،fرجا ًال ون�ساء ،و�شيبة و�شباباً ،و�أن
ّ
نقوم بتثقيف النا�س بتعاليم �أهل البيت ونع ّرفهم على دولة الحقّ والعدل التي
�سيقيمها الإم��ام ول ّ��ي الع�صر .وعلى الجميع �أن يقوموا بهداية النا�س �إلى
مجال�س �أهل البيت ،و�إلى �إقامة وتعظيم �أمر �أهل البيت و�شعائرهم،
أخ�ص ال�شعائر العلوية ،وال�شعائر الفاطمية ،وال�شعائر الح�سينية ،وال�شعائر
بال ّ
التم�سك بوالية �أهل البيت في
المهدوية ،ف�إن هذه الأعمال و�أمثالها تزرع بذور
ّ

قلوب ال�شباب وتن ّميها ،وتدخل ال�سرور على قلب الإم��ام المنتظر ،وتوجب نيل
توفيق الت�ش ّرف بلقائه.
الم�صادر
(� )1أي يهيئ الظروف ال�صالحة لظهوره ال�شريف والأن�صار والجماعة ال�صالحة.
( )2بحار الأنوار :ج /51باب  9ماروي في ذلك عن الجواد� /jص /156ح.1
( )3م�ستدرك الو�سائل :ج /12باب 31تحريم ت�سمية المهدي و�سائر الأئمة و�/...ص /282ح.6
( )4غيبة الطو�سي� :أخبار المع ّمرين من العرب والعجم� /...ص.167

بذكرى مولد الإمام الباقر

الإحتفال بيوم العلماء العالمي
أ�صب ذكرى مولد باقر علم الأولين والآخرين ،موالنا
ي�صادف غ ّرة �شهر رجب ال ّ
علي الباقر �صلوات اهلل على ج��دّه وعليه وعلى �آبائه و�أبنائه
الإم��ام محمد بن ّ
الط ّيبين الطاهرين.
بهذه المنا�سبة المباركة العظيمة ،وبدعوة من نجل المرجع الديني �سماحة �آية
حجة الإ�سالم والم�سلمين
اهلل العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازيّ ،
ال�سيد �أحمد ال�شيرازي� ،أقيم في دي��وان الإم��ام ال�شيرازي بدولة الكويت حفل
تكريم للعلماء.
ح�ضر الحفل العديد م��ن العلماء ورج���ال ال��دي��ن والخطباء و�أئ��م��ة الم�ساجد،

أ�صب من كل
هذاوتم خالل الحفل الإعالن عن �أن اليوم الأول من �شهر رجب ال ّ
عام هو :يوم العلماء العالمي.
حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد عبد
في هذا الحفل اعتلى
ّ
المن�صة الخطيب ّ
الح�سين القزويني ،وت��ح��دّث عن �سيرة الإم���ام الباقر  ،وذك��ر جوانب من
مناقب الإم���ام وف�ضائله و�أي��ادي��ه على الأم��ة الإ�سالمية ،م���ؤك��داً �أن �إع�لان يوم
ميالد الإم���ام الباقر« ي��وم العلماء» يعتبر تكريماً لكل العلماء ،داع��ي��اً �أن
ت�ستمر هذه المنا�سبة في كل عام ،و �أن ت�صبح منا�سبة عالمية م�ستقب ً
ال.
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ت�أكيد �سماحة المرجع ال�شيرازي

على �ضرورة ت�سمية الثامن من �شوال باليوم العالمي للبقيع
نزو ًال عند رغبة العدید من الم�ؤمنین ومحبي اهل بیت الع�صمة والطهارة b
واالخوة الداعین الی اعمار البقیع وطلباتهم من �سماحة المرجع الدیني الكبیر
�آیة اهلل العظمی ال�سید �صادق الح�سيني ال�شیرازي لت�سمیة الیوم الثامن
من �شوال بالیوم العالمي للبقیع فقد اجاب �سماحته علی هذا ال�س�ؤال.
والیكم ن�ص الر�سالة التي بعثها ه�ؤالء الم�ؤمنین واجابة �سماحة المرجع علیها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحیم
�سماحة المرجع الدیني الكبیر �آیة اهلل العظمی ال�سید �صادق ال�شیرازي
�سالم علیكم
تمر علینا ال��ذك��ری الثامنة والثمانین علی تهدیم البقیع بید �أع���داء القران
والعترة الطاهرة ولكن مع اال�سف ال�شدید ف��ان ه��ذا المكان المقد�س الی��زال
مهدماً وبقت الجهود التي بذلتها ال�شیعة ل��م تعط ِ ثمارها وق��د تف�ضلتم في
احد خطاباتكم فقلتم :ان ق�ضیة هدم البقیع و�سامراء هما من اعظم المنكرات
في ه��ذا الع�صر ،ویجب علینا القیام بم�س�ؤولیاتنا قبال ه��دم القبور ال�شریفة
الئمة البقیع وف��ي ق�سم اخ��ر م��ن حدیثكم فقد و�صیتم وقلتم :علی كل
�شخ�ص وفي �أي مكان كان اال�ستفادة من الفر�صة المنا�سبة لطرح م�سالة البقیع
ومظلومیة اه��ل البیت وما�ساتها ال��ی العالم �أجمع ودع��وة االخ��ری��ن الی
رفعها.
وم��ن ه��ذا المنطلق فما ه��و راي �سماحتكم م��ن ت�سمیة ی��وم ال��ث��ام��ن م��ن �شهر
�شوال التي ت�صادف الذكری ال�سنویة لهدم القبور االربعة لالئمة االطهار
ب��ال��ی��وم العالمي للبقیع؟ وه��ل ی��ری �سماحتكم ان ه��ذه ال��خ��ط��وة ه��ي الطریق
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المنا�سب في طرح هذه الما�ساة
علی الم�ستوی العالمي وایجاد
ال����ظ����روف ال���م�ل�ائ���م���ة م����ن اج���ل
خلق روح التفاعل العام وبالتالي
العمل علی رفعها ،وهل ان عملنا
هذا یرفع التكلیف �إزاء هدم تلك
القبور الطاهرة؟
ن���دع���و اهلل ال���ع���زی���ز ال���ق���دی���ر ان
ی��ط��ی��ل ب��ع��م��رك��م ال�����ش��ری��ف وان
یوفق الجمیع من اجل رفع هذه
المظلومیة واع����ادة واع��م��اره��ذا
المكان المقد�س.
ب�سم اهلل الرحمن الرحیم
ال�سالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته.
ان هذا المو�ضوع (ت�سمیة الثامن من �شهر �شوال بالیوم العالمي للبقیع) هو
وظیفة �شرعیة في طریق �أحیاء بقیع الغرقد.
نامل ومن خالل قیام جمیع الم�ؤمنین والم�ؤمنات بهذه الوظائف االلهیة ادخال
ال�سرور والغبطة علی القلب المقد�س لموالنا �صاحب الع�صر والزمان.
واهلل ولي التوفیق � 5شوال المكرم 1432
�صادق ال�شیرازي

نفحات خبرية
• �إحياء ذكرى فاجعة البقيع
بمنا�سبة ال��ذك��ری ال��ث��ام��ن��ة وال��ث��م��ان��ي��ن ع��ل��ی ت��ه��دي��م ال��م��راق��د ال��ط��اه��رة لأئ��م��ة
�أه���ل البيت ف��ي البقيع ال��غ��رق��د ال���ذي اق��ت��رف��ه �أع����داء ال��ق��ر�آن و�أع����داء �آل
الر�سول ،وانطالقاً من توجيهات المرجع الديني �سماحة �آية اهلل العظمى
ال�سيد ���ص��ادق الح�سيني ال�شيرازي ب�����ض��رورة الجهر والإع��ل�ان ع��ن هذه
المظلومية للعالمين و�إحياء هذه المنا�سبة ب�شكل �أو�سع و�أ�شمل وت�سميتها باليوم
العالمي للبقيع� ،أقيمت مجال�س العزاء في عدد من بلدان العالم:
• بيت المرجع ال�شيرازي
�أق��ي��م ب��ه��ذه المنا�سبة االل��ي��م��ة مجل�س ال��ع��زاء بح�ضور �سماحة المرجع
وعدد من العلماء االعالم وجمع من االخوة الم�ؤمنين والموالين ومحبي اهل
بيت الع�صمة والطاهرة والذين اكتوت قلوبهم واعت�صرتها حرقة ما�ساة
البقيع ،وقد ا�شار الخطيب في هذا المجل�س الی غربة ومظلومية ابناء الر�سول
االعظم وماجری عليهم من محن وم�صائب.
و���ض��م��ن ه���ذا ال�����س��ي��اق ف��ق��د ق���ام ح�����ش��د ك��ب��ي��ر م��ن ال��م���ؤم��ن��ي��ن وال��م��ح��ب��ي��ن اله��ل
البيت بالذهاب الی مرقد الطاهرة كريمة اهل البيت ال�سيدة فاطمة
المع�صومة في موكب كبير لتعزيتها بهذا الم�صاب الجلل واالعترا�ض
واال�ستنكار علی ماجری من هتك لحرمة القبور الزكيات لالئمة االطهار
ف��ي جنة البقيع ،و بعد ذل��ك ح�ضر الجميع ف��ي بيت المرجع الديني �آي��ة اهلل
العظمی ال�سيد �صادق ال�شيرازي.
• مظاهرة احتجاجية حا�شدة للمطالبة ببناء قبور �أئمة البقيع
احت�ش َد المئات من �أهالي كربالء المقد�سة قرب الحدود ال�سعودية ،للمطالبة
ببناء مراقد الأئمة الأطهار في البقيع الغرقد.
حيث انطلق الجمع الم�ؤمن من اهالي كربالء المقد�سة من امام مرقد العالمة
ال�شيخ احمد بن فهد الحلي متوجهين الى الرحالية وجديدة عرر المنطقة
الحدودية ،ومن هناك التحق اهالي ق�ضاء عين التمر والعديد من ال�شخ�صيات
و�شيوخ الع�شائر ا�ضافة الى العديد من منت�سبي وزارت��ي الدفاع والداخلية من
���ض��ب��اط وم�����س���ؤول��ي ال��ق��واط��ع ال��خ��ارج��ي��ة ل��ت���أم��ي��ن ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ك�لا الجانبين
للمتظاهرين ك��ون ه��ذه المنطقة ح��دودي��ة ومنعزله تماما ،ورف��ع المتظاهرون
الفتات تعبر عن �سخطهم و�شجبهم لجريمة تهديم قبور الأئ��م��ة الأط��ه��ار في
البقيع من قبل الوهابيين التكفيريين ،مطالبين المنظمات الإ�سالمية والعالمية
بالتدخل ال�سريع وال�ضغط على الحكومة ال�سعودية لإعادة بنائها.
بعدها رجع المتظاهرون الى مرقد ال�سبايا القريب من منطقة �شفاثة مدخل
ق�ضاء عين التمر الداء الزيارة ومن ثم الذهاب الى مرقد ال�سيد احمد بن ها�شم
ر�ضوان اهلل تعالى عليه ،و�أقيم مجل�س العزاء في داخ��ل المرقد اعتلى المنبر
ال�شريف ف�ضيلة ال�شيخ الخطيب عبا�س الم�ؤمن.
وفي �سياق مت�صل �أحيت م�ؤ�س�سة الإمام الح�سين للثقافة والإعالم وهيئة خدام
الإم��ام الح�سين للرواديد النا�شئين وهيئة ال�سيدة نرج�س ،في ح�سينية فاطمة
الزهراء في مدينة كربالء المقد�سة ،ح�ضر مجل�س العزاء �شخ�صيات دينية
وطلبة الحوزة العلمية وعدد من ا�صحاب المواكب الح�سينية ،فيما ارتقى المنبر
الح�سيني حجة الإ�سالم ال�سيد جعفر الها�شمي ونخبة من الرواديد الح�سينيين.
• الح�سينية الكربالئية في �إ�صفهان
اق��ي��م مجل�س ت���أب��ي��ن��ي ف��ي الح�سينية ال��ك��رب�لائ��ي��ة ب��م��دي��ن��ة �أ���ص��ف��ه��ان م��ن قبل
ال��ه��ي��ئ��ة ال��م��ح�����س��ن��ي��ة ،ح�����ض��ر ه���ذا ال��م��ج��ل�����س ال��ع��ل��م��اء وال��ف�����ض�لاء م���ن ال��ح��وزة

العلمية وج��م��ع م��ن ال��م���ؤم��ن��ي��ن وال��م��ح�� ّب��ي��ن لآل ال��ب��ي��ت الأطهار ،وك��ان
خطيب المجل�س ح ّ��ج��ة الإ����س�ل�ام ال�����ش��ی��خ داوود دروی�����ش��ي ،ال���ذي ذك���ر ج��وان��ب
م����ن ال���م���ظ���ال���م ال���ت���ي ت���ع��� ّر����ض �أه������ل ال���ب���ي���ت الأطهار م����ن �أع��������داء اهلل
و�أع������داء الإن�����س��ان��ي��ة م��ن ب��ع��د ا���س��ت�����ش��ه��اد ال��ن��ب��ي الأكرم و�إل����ى ي��وم��ن��ا ه��ذا.
• في �سيدني با�ستراليا
ح�ضر المجل�س العديد من العلماء والأفا�ضل ،وجمع من الم�ؤمنين والموالين
ومح ّبي �أهل البيت الأطهار.
ارتقى المنبر في هذا المجل�س حجة الإ�سالم ال�سيد علي �أ�صغر المدر�سي وكان
مجل�سه باللغة العربية ،وكذلك ف�ضيلة ال�شيخ علي العاملي وكان مجل�سه باللغة
الإنجليزية .و�شارك الرادود الح�سيني ال�سيد �سراج المو�سوي في هذا المجل�س
بقراءة �أ�شعار وم�صائب في غربة ومظلومية ذر ّية الر�سول الأعظم وماجری
عليهم من محن وم�صائب من قبل �أعداء اهلل و�أعداء الإن�سانية.
• بيان منظمة �شيعه رايت�س وات�ش
من جانب �آخر �أ�صدرت منظمة �شيعه رايت�س وات�ش في وا�شنطن بيانا حول ذكرى
فاجعة تهديم مراقد �أهل البيت bفي البقيع الغرقد حيث جاء فيه:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وال�����ص�لاة وال�����س�لام على ا���ش��رف االن��ب��ي��اء والمر�سلين
محمد ر�سول اهلل وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
َ
َ
ال�ص َ
ال َة َو�آ َتى ال َّز َكاةَ
�إِ َّن َما َي ْع ُم ُر م ََ�ساجِ َد اللهّ ِ َمنْ �آ َمنَ بِاللهّ ِ َوا ْل َي ْو ِم الآخِ ِر َو�أقا َم َّ
َو َل ْم َيخْ َ�ش ِ�إ اَّل اللهّ َ َف َع َ�س ى �أُولئ َِك �أَن َي ُكو ُنوا مِ نَ ا ْل ُم ْه َتدِ ينَ  التوبة18:
�إن ذكرى تهديم قبور �أئمة البقيع هي تعبير عن حجم الأ�سى والألم الذي
ت�شعر به الأمة اال�سالمية تجاه حدث تاريخي جلل ارتكبه نهج تكفيري خطير
ت�سبب في هدم قبور الم�سلمين في المدينة المنورة خ�صو�صا هدم قبور �أئمة
البقيع .ويعبر عن حجم الحزن واالحباط الذي يعي�شه الم�سلمون اليوم
وهم يرون قبور اهم الرموز اال�سالمية مهدمة وم�ستوية مع التراب.
كما ان ا�ستمرار هذه القبور المقد�سة مهدمة دون وجود محاولة لإعادة بنائها
يت�سبب في ت�شويه �صورة الإ���س�لام وتدمير تاريخه وي���ؤدي ال��ى ن�شر الكراهية
والحقد و�إثارة الفتنة والبغ�ضاء.
فاالعتداء والتجاوز على معتقدات �إي �شخ�ص من �أي دين �أو طائفة �إنما هو تجاوز
وا�ستهانة بم�شاعر االدي���ان والمذاهب واالم��م وال�شعوب ف�ضال عن اال�ستهانة
بالدين اال�سالمي ،فما بالك بالتجاوز على حرمة خاتم الر�سل والأنبياء.
ان تلك الجريمة تمثل احد �أهم الحلقات التي ترتكبها بع�ض الزمر لزرع الفتنة
وتفريق �صف الأمة ،والتي كانت نتيجتها فتح باب البالء على هذه الأمة �أو�صلتها
�إلى حالة من الذل والهوان ،وانت�شار الف�ساد في الأر�ض وا�ستباحة دماء الأبرياء.
• مرقد العالمة ابن فهد الحلي
�أُقيم في مرقد العالمة ال�شيخ احمد بن فهد الحلي ليلة الثامن من
�شهر �شوال المكرم مجل�س ع��زاء ا�ستهل بتالوة عطرة من �آي الذكر الحكيم
ليعتلي ال��م��ن��ب��ر الح�سيني ال�����ش��ري��ف ح��ج��ة اال����سل��ام ال�����ش��ي��خ ���ض��ي��اء ال��زب��ي��دي
م�ستمدا بحثه من قوله تعالىَ ( :و َكذل َِك �أَعْ َث ْر َنا َعلَ ْي ِه ْم ِل َي ْعلَ ُموا اَ َّن وَعْ �� َد اللهَّ ِ
ال�سا َع َة َال َر ْي َ��ب فِيهَا �إِ ْذ َي َت َنا َزعُو َن َب ْي َن ُه ْم َ�أ ْم�� َرهُ �� ْم َف َقا ُلوا ا ْب ُنوا َعلَ ْي ِه ْم
َح ٌّق َو�أَ َن َّ
ُب ْن َياناً َر ُّب ُه ْم �أَعْ لَ ُم ِب ِه ْم َقا َل ا َّلذِ ينَ َغلَ ُبوا َعلَى �أَ ْم ِرهِ ْم َل َن َّتخِ َذ َن َعلَ ْيهِم م َّْ�سجِ داً)
�سورة الكهف.21 :
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نفحات خبرية

مظاهرة قرب احلدود ال�سعودية

ح�سینیة النبی الأكرم sـ ا�سرتاليا

مرقد ال�سيد �أحمد �إبن ها�شم / عني التمر

ح�سينية فاطمة الزهراء / كربالء املقد�سة

احل�سينية الكربالئية � /إ�صفهان

مرقد العالمة ابن فهد احللي / كربالء املقد�سة

حرم ال�سيدة املع�صومة / قم املقد�سة
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نفحات خبرية

مركز الم�صطفى في �أوكرانيا
ق�����ام ب�����زي�����ارة ال���م���رج���ع ال���دي���ن���ي ����س���م���اح���ة �آي�������ة اهلل
العظمى ال�سيد ���ص��ادق الح�سيني ال�شيرازي،
ف�ضيلة ال�����ش��ي��خ ل��ط��ي��ف ال���زرق���ان���ي (م�������س����ؤول م��رك��ز
الم�صطفى الإ���س�لام��ي ف��ي اوك��ران��ي��ا) ،و�أو���ص��اه
�سماحته ب�����ض��رورة و�أه��م��ي��ة ن�شر ف��ك��ر وت��ع��ال��ي��م �أه��ل
البيت ،واال�ستفادة م��ن الو�سائل الحديثة في
ه���ذا ال��م��ج��ال ،وال��ع��م��ل ال���ج���اد وال�������د�ؤوب ف���ي تعليم
النا�س ثقافة �أهل البيت و�أخالقهم ،والموا�صلة
وتح ّمل الم�شاكل والتح ّلي بال�صبر ،و�إعطاء الأولوية
لجيل ال�شباب بهذا الخ�صو�ص.
خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة ق���دّم ال�شيخ ال��زرق��ان��ي ل�سماحة
المرجع ال�شيرازي تقريراً موجزاً عن الهدف
من ت�أ�سي�س مركز الم�صطفى في اوكرانيا ،وعن
�أهم ن�شاطاته وفعالياته ،حيث جاء في التقرير:
بعد انف�صال اوكرانيا عن رو�سيا و�إعالنها جمهورية
م�ستق ّلة ب��د�أت المراكز الإ�سالمية بالظهور �شيئاً
ف�شيئاً ،حتى ع ّمت تقريباً اوكرانيا كلها ،بالخ�صو�ص
ف���ي ���ش��رق��ه��ا ال����ذي ت��ت��م��رك��ز ف��ي��ه م��ع��ظ��م ال��م��راك��ز
الإ�سالمية نتيجة لكثافة الم�سلمين هناك .وتمتاز
م��دي��ن��ة خ����ارك����وف ع���ن ب���اق���ي ال���م���دن االوك���ران���ي���ة
باحت�ضانها لأع���داد كبيرة م��ن الجاليات العربية
والإ���س�لام��ي��ة .ولأج����ل ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود والأع���م���ال

وال��ط��اق��ات و���ص��ه��ره��ا ف��ي ب��وت��ق��ة واح�����دة ،خ�صو�صاً و�أ����ش���ار ال�����ش��ي��خ ال���زرق���ان���ي �إل����ى �أه����م ن�����ش��اط��ات م��رك��ز
الطاقات الهائلة الكامنة في جيل ال�شباب الم�ؤمن ،تم الم�صطفى في اوك��ران��ي��ا ،وق��ال :لدينا فعاليات
ت�أ�سي�س مركز الم�صطفى الإ�سالمي في الثاني ون�شاطات وبرامج عديدة في المركز على مدار ال�سنة،
وكلها تقام بجهود وم�شاركة ال�شباب الم�ؤمن ،جزاهم
من �شهر جمادى الأولى  1432للهجرة.
اهلل خيراً ،ومنها:
و�أ�ضاف :ا�ستطعنا الح�صول على الموافقة الر�سمية
م��ن الحكومة االوك��ران��ي��ة للمركز ال���ذي ���ص��ار ي�ضم 	•ن�شر فكر �أهل البيت في اوكرانيا باللغة
العربية والرو�سية والإنجليزية.
العديد من الم�ؤ�س�سات والمراكز الإ�سالمية في جميع
�أنحاء اوكرانيا ويجعلها في �إطار �إدارته ،ليكون العمل
ً 	•ت�أ�سي�س م��وك��ب �شباب الح�سين لغر�ض
ومن�سقاً ،وبالتالي يكون العطاء كبيراً ووافرا،
منظ ّماً ّ
�إح���ي���اء ال��م��ن��ا���س��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة (ف���ي م��ن��ا���س��ب��ات
وع�سى �أن يكون عملنا الجماعي هذا باعثاً على �سرور
ع��دي��دة) ب��الأخ��� ّ��ص فيما ي��رت��ب��ط ب���إح��ي��اء �أم��ر
موالنا المفدّى الإمام المهدي المنتظر ،و�أن ننال
�أه��ل البيت bوخ�صو�صاً ال�شعائر الفاطمية
به نيل ر�ضاه ورعايته �صلوات اهلل عليه وعلى �آبائه
وال�شعائر الح�سينية المقدّ�ستين.
الطي ّبين الطاهرين.
	•التوا�صل مع باقي الأديان.
	•الم�شاركة في الم�ؤتمرات المختلفة التي تقام
في اوكرانيا.
	•�إق����ام����ة م����ؤت���م���رات ف��ك��ري��ة وث��ق��اف��ي��ة ودي��ن��ي��ة
بالتعاون مع الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية االخ��رى
في اوكرانيا.
رب العالمين.
والحمد هلل ّ
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المجدد ال�شيرازي منهل العلم والأخالق
مبنا�سبة مرور عقد على رحيله

م�سجد الإمام زين العابدين / قم املقد�سة

م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق / jالدامنارك
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بنی احلرمنی  /كربالء املقد�سة

نفحات خبرية

• م�سجد الإمام زین العابدین  ـ قم المقد�سة

�أقيم مجل�س ت�أبيني من قبل مكتب المرجع الديني �سماحة �آي��ة اهلل العظمى
ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي ،في م�سجد الإم��ام زين العابدين g
في مدينة قم المقد�سة ،ح�ضره المراجع الأعالم والعلماء ،و�ضيوف من العراق
والخليج و�أميركا و�أوروب����ا ،وجمع غفير من �أه��ل العلم وال�شخ�صيات الدينية
والثقافية واالجتماعية ومح ّبي �أهل البيت الأطهار من طهران و�أ�صفهان
وم�شهد المقد�سة و�شيراز والأه���واز وي��زد وكا�شان ونهاوند� ،إ�ضافة �إل��ى عامة
الم�ؤمنين من قم المقد�سة.
بدء المجل�س بتالوة معطرة لآيات من القر�آن الحكيم تالها �أحد ق ّراء القر�آن،
����ج����ة الإ��������س���ل���ام وال���م�������س���ل���م���ي���ن ال�����ش��ي��خ
ث�����م اع����ت����ل����ى ال���م���ن���ب���ر ال���خ���ط���ي���ب ح ّ
ال���������ص����ادق����ي ،ت����ح����دّث ع����ن ح����ي����اة ال���م���رج���ع ال���������ش����ي����رازي ال�����راح�����ل �أع����ل����ى اهلل
درج����ات����ه ،ح��ي��ث ر ّك�����ز ف���ي ح��دي��ث��ه ع��ل��ى ال���م���ق���ام ال��ع��ل��م��ي وال���ف���ك���ري ل��ل��م��رج��ع
ال��راح��ل وم����آث���ره ال��ت��ي خ ّلفها للعالم ع��م��وم��اً ول�ل�أم��ة الإ���س�لام��ي��ة خ�صو�صاً.

• م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم ـ كربالء المقد�سة

�أق��ام��ت م�ؤ�س�سة ال��ر���س��ول الأعظم الثقافية مهرجانها الت�أبيني ال�سنوي
�إحياءاً للذكرى العا�شرة لرحيل �سلطان الم�ؤلفين الإمام المجدد ال�سيد محمد
الح�سيني ال�شيرازي �أعلى اهلل درجاته في منطقة ما بين الحرمين ال�شريفين.
�أ�ستهل المهرجان بتالوة عطرة من �آي الذكر الحكيم ب�صوت المقرئ الحاج
م�صطفى ال�����ص��راف ،وم���ن ث��م اب���ت���د�أت ف��ق��رات ال��ح��ف��ل بكلمة �آي����ة اهلل ال�سيد
مرت�ضى القزويني بالمنا�سبة والتي ابتد�أها بالحديث ال�شريف« :جال�سوا العلماء
وزاحموهم بركبكم».
المحور الثاني للحفل ك��ان لل�صوت ال�شعبي ق�صيدة لل�شاعر �أب��و ع��راق ،ليكون
المحور الثالث مجل�س عزاء بالمنا�سبة للخطيب الح�سيني ال�شيخ وائل البديري
تحدث من خالله حول �أ�سباب التوفيق الإلهي.
ختام الحفل كان لل�صوت الح�سيني العذب بفقرة للرادود عبد اهلل الأموي تمثلت
بق�صيدة رثاء بالمنا�سبة.

• م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق ـ الدنمارك

�أقامت م�ؤ�س�سة الإم��ام ال�صادق بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم
الثقافية في الدنمارك حف ً
ال ت�أبيناً بهذه المنا�سبة ،ح�ضره نخبة من العلماء
و�شخ�صيات ثقافية واجتماعية ،وجمع غفير من الم�ؤمنين الكرام من مختلف
المدن الدنماركية والجاليات المختلفة.

م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم� / sسيهات

افتتح الحفل الت�أبيني بتالوة معطرة لآي��ات من الذكر الحكيم تالها المقرئ
�أحمد المعلم ،ليتو ّلى بعده عرافة الحفل ف�ضيلة ال�شيخ �سعيد ح�سن الالمي،
رح��ب بالح�ضور وتك ّلم ح��ول بع�ض الجوانب الفكرية والعلمية للمرجع
ال��ذي ّ
الراحل ،ثم قدّم بقية الفقرات ،حيث كانت �أولى هذه الفقرات فلم وثائقي
حول �سيرة المرجع ال�شيرازي الذي �أعدّته م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم
الثقافية في الدنمارك.
ثم اعتلى المن�صة حجة الإ�سالم ال�شيخ عبد الرحمن الحائري وكیل المرجع
ال�شیرازی في لندن.
ثم ج��اء دور ال�شعر والأدب ،ف�ألقى ال�شاعر الأدي���ب ال�سيد �ضياء جمال الدين
ق�صيدة رثى بها المرجع ال�شيرازي الراحل.
بعد ذلك �ألقى ال�شاب ح�سين حافظ البحراني كلمة باللغة الدنماركية بالمنا�سبة.
ث��م �أل��ق��ى ال�شاعر الأدي����ب نجم ال�����ص��راف الكاظمي ق�صيدة رث���اء ف��ي المرجع
الراحل.
بعده كانت كلمة لهيئة �شباب القا�سم� ،ألقاها ال�شاب عبد الر�سول الربيعي.
�أم��ا الختام فكان كلمة �شكر القاها مدير م�ؤ�س�سة الإم��ام ال�صادق اال�ستاذ
ال�سيد مهدي المو�سوي.
جدير بالذكر� ،أنّ االخوة في م�ؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية في الدنمارك
�أقاموا معر�ضاً عر�ضت فيه مختلف م�ؤ ّلفات المرجع الراحل.

• م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم ب�سيهات

�أقامت م�ؤ�س�سة الر�سول الأعظم sب�سيهات �أم�سية �شعرية ت�أبينا للفقيد الكبير
بم�شاركة ال�شعراء واالدب��اء  ،التي احت�ضنها م�سجد الإم��ام زين العابدين عليه
ال�سالم بد�أت الأم�سية بتالوة مباركة لآيات بينات من القران الكريم بعد ذلك
كلمة الم�ؤ�س�سة التي �ألقاها الإعالمي الأ�ستاذ عبدالفتاح العيد.

• الح�سينية الكربالئية ـ ا�صفهان

�أق��ام��ت الح�سينية الكربالئية ف��ي �إ�صفهان وبالتعاون م��ع الهيئات الح�سينية
مجل�سا ت�أبنيا بهذه المنا�سبة بح�ضور العلماء وطالب الحوزة العلمية ووجهاء
المدينة حيث ارتقى المنبر حجة الإ�سالم ال�شيخ ح�سن الزهري و مجموعة من
الرواديد الح�سينين.

ح�سينية الكربالئية  /ا�صفهان
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من رؤى المرجعية

من ر�ؤى المرجعية
ال�ضمان االجتماعي واال�ستقرار ال�سيا�سي الأكيد
قب�سات من فكر المرجع ال�شيرازي

ف��ي عالم ال��ي��وم ت�سعى الحكومات لإ�سعاد �شعوبها ،وت�سعى لتوفير المق ّومات
وال�صحي في مقدمة
الالزمة لتحقيق هذا الهدف ،ويقف ال�ضمان االجتماعي
ّ
الأه��داف التي ت�سعى لها الحكومات ،من �أجل النجاح في مهامها ،وهو ما يتيح
لها حا�ضراً وم�ستقب ً
ال �سيا�سياً �أف�ضل ،فالم�ستقبل ال�سيا�سي لرئي�س الحكومة
و�أع�����ض��ائ��ه��ا ،م��ح��ك��وم ب��م��دى ق���درة ه�����ؤالء ع��ل��ى تحقيق ال��ق��ب��ول ال�شعبي ،وه��ذا
و�صح ّياً ،من قبل حكومته
اليتحقق ما لم ي�شعر المواطن ب�أنه مكفول اقت�صادياً ّ
رئي�ساً و�أع�ضاء.
وق���د ت��ن�� ّب��ه��ت ال��ح��ك��وم��ة الإ���س�لام��ي��ة ل��ه��ذا ال�����ش��رط ال���ه���ام ،و���س��ع��ت �إل����ى تحقيق
المق ّومات الم�ساعدة لتحقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي ،من خ�لال �إ�سعاد ال�شعب
ب�صحة
وتحقيق ال�ضمانات الأكيدة في مجاالت الحياة ال�ضرورية ،التي تتعلق ّ
الإن�سان ،وتوفير احتياجاته المهمة كافة ،ولعل التغا�ضي الحكومي لتحقيق
وال�صحي خا�صة ،يقف ف��ي مقدمة الأ���س��ب��اب التي تدفع
ال�ضمان االجتماعي
ّ
ال�����ش��ع��وب لالنتفا�ض ع��ل��ى ح��ك��وم��ات��ه��ا ،وه���و م��ا ي��ح��دث ال��ي��وم ف��ي دول ال�شرق
الأو�سط ،فلقد جزعت هذه ال�شعوب من الظلم الذي تتعر�ض له من حكوماتها،
ومن �إهمال هذه الحكومات لحقوق النا�س في ال�ضمان االجتماعي ،وفي توفير
الحياة التي تليق بالكرامة الإن�سانية ،وهو ما تحقّق في ظل حكومة الر�سول
الأعظم  ،وبعدها في الدولة الإ�سالمية التي قادها الإمام علي بن �أبي طالب
�صلوات اهلل عليه ،حيث تم توفير ال�ضمان االجتماعي لل�شعب وق ّل الفقر لدرجة
ت�صل حالة اال�ستغراب في حالة ر�ؤية مواطن فقير في عموم الدولة الإ�سالمية
التي كانت ت�ضم ما يقارب خم�سين دولة من دول اليوم.
ي��ق��ول ���س��م��اح��ة ال��م��رج��ع ال��دي��ن��ي �آي����ة اهلل ال��ع��ظ��م��ى ال�����س��ي��د ����ص���ادق الح�سيني
ال�شيرازي في كتابه الق ّيم المو�سوم بـ«ال�سيا�سة من واق��ع الإ���س�لام» بهذا
ال�صدد( :ال�ضمان االجتماعي في الإ���س�لام �صبابة الإن�سانية في ق ّمتها ،ولذا
ف���إنّ الإ�سالم حيث ينطلق من زاوي��ة الإن�سانية ،ي�صب هذا ال�ضمان بما توافق
الإن�سانية في �أعمق �أبعادها الف�ضيلة ،وبت�أكيد لم ير التاريخ قبل الإ�سالم ،ولم
ت�سجل الح�ضارات بعد الإ���س�لام حتى ال��ي��وم �ضماناً �إجتماعياً بعمق ال�ضمان
الإجتماعي في الإ�سالم).
وهكذا �صار االهتمام بجانب ال�ضمان االجتماعي كبيراً و�أ�سا�سياً ،لأ�سباب عديدة
�أهمها �إيفاء الحكومة بواجباتها تجاه ال�شعب ،ثم اال�ستقرار ال�سيا�سي الكبير
وال�صحي و�سواهما من
الذي يتبع �شرط التوفير الم�ؤكد لل�ضمان االجتماعي
ّ
احتياجات النا�س ،ولذلك كانت تعاليم الإ���س�لام وا�ضحة في ه��ذا الخ�صو�ص،
�إذ ي���ؤك��د �سماحة المرجع ال�شيرازي ف��ي الكتاب نف�سه ،ف��ي مجال الت�شريعات
ال�ضامنة لحقوق الم�سلم ،ويقول( :في ن�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية زخم كبير
دل على �شيء ،ف�إ ّنما ّ
من ذلك ،وهو �إن ّ
يدل على مدى اهتمام الإ�سالم بالت�أكيد
على هذا الجانب الإجتماعي المهم ،حيث تكرر نقل ذلك عن نبي الإ�سالم �صلی
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اهلل عليه و�آله والأئمة من العترة الطاهرة .)
ولكن توفير ال�ضمان االجتماعي يتط ّلب من الحكومات توفير الأ�سباب والو�سائل
القادرة على تحقيقه ،و�أهمها بناء االقت�صاد المتين من خالل االهتمام بالموارد
وتنويعها ،وه��ذا ما دف��ع الدولة الإ�سالمية لالهتمام بالزراعة والعمران ،من
�أج��ل توفير ال��م��وارد االزم��ة للو�صول �إل��ى الهدف الأ�سا�سي المتمثل بال�ضمان
االجتماعي ،لهذا ك��ان االهتمام بالزراعة كبيراً ،كونها ت�ش ّكل راف���داً اقت�صادياً
مهماً لدعم قدرات الحكومة على تحقيق ما تتط ّلبه الحياة الكريمة للمواطن،
بالإ�ضافة �إلى حماية الحكومة من ال�سقوط الحتمي في حالة �إهمالها لمطالب
النا�س ،وان�شغالها بم�صالحها فقط ،وقد ذكر �سماحة المرجع ال�شيرازي في هذا
ال�صدد في الكتاب نف�سه:
لقد (اتخذ الإ�سالم �سيا�سة حكيمة ،في ازدياد العمران والزراعة ،التي بهما تكون
رفعة الدولة �أو �سقوطها).
لذلك ك��ان االهتمام الحكومي بالزراعة وال��م��وارد واالقت�صاد كبيراً ،وال�سبب
يتع ّلق بالدرجة الأول��ى بتوفير ال�شروط الالزمة لتحقيق ال�ضمان االجتماعي
وال�صحي� ،إذ ي�ؤكد �سماحة المرجع ال�شيرازي بهذا الخ�صو�صّ �( :أما الزراعات،
ّ
ً
فهي �أي�ضا كانت بكثرة هائلة منقطعة النظير حتى بالن�سبة �إل��ى ه��ذه الأي��ام
التي �سهّلت فيها الزراعات ،و�صنعت مكائن تعمل ال�ستخراج المياه ور�ش البذور
والح�صاد وغيرها ،فالعراق كان ي�س ّمى بـ �أر�ض ال�سواد -لأنّ ال�شخ�ص في العراق
�أين ما كان يذهب �أو يحل ،يب�صر بمرمى ب�صره الزراعات ،وكان يقول وا�صفو
مزارع العراق� :إ ّنها ال يوجد فيها فدان غير مزروع).
وهكذا ا�ستطاعت الحكومة الإ�سالمية �أن تو ّفر للمواطن حاجاته الأ�سا�سية ،وهو
ما كفل لها النجاح والتف ّوق واال�ستقرار ،الذي حقّق لها نجاحات متوا�صلة في
النمو واالزده��ار الم�ضطرد ،على العك�س مما تقوم به بع�ض الحكومات الحالية
التي ت�� ّدع��ي الإ���س�لام ،ولكنها تعجز ع��ن توفير �أب�سط ظ��روف الحياة الالئقة
بالإن�سان ،لذا عليها الرجوع �إلى �صفحات الت�أريخ لأخذ الدرو�س الالزمة التي
حقّقتها الدولة الإ�سالمية في هذا المجال� ،إذ يقول �سماحة المرجع ال�شيرازي
في هذا ال�صدد( :لو مات �شخ�ص وعليه دي��ون ،فلي�س على النظام الحاكم من
دينه �شيء �أبداً).

.

ثم ي�ضيف �سماحته قائ ً
ال( :فهل هناك �ضمان اجتماعي كما في الإ�سالم)؟
�شبكة النب�أ

نفحات خبرية

ذكری ا�ست�شهاد الإمام ال�صادق j
بيت المرجع ال�شيرازي
�أقيمت مجال�س ال��ع��زاء ف��ي بيت المرجع الديني �سماحة �آي���ة اهلل العظمى ال�سيد ���ص��ادق الح�سيني
ال�شيرازي ح�ضره المجال�س العلماء والف�ضالء ،وال�شخ�صيات المختلفة ،وطالب الحوزة العلمية،
وف�ضالء من العراق والخليج ،وجمع من المع ّزين والم�ؤمنين والمح ّبين لأهل البيت bمن طهران
و�أ�صفهان وقم المقد�سة.
في هذه المجال�س تحدّث الخطباء الأفا�ضل عن �سيرة الإمام �صادق �آل الر�سول  ،bومكارم �أخالقه ،ومناقبه،
المخت�صين في كا ّفة العلوم.
و�ش�أنه العظيم ،ودوره jفي ت�أ�سي�س علوم الإ�سالم ،ورفد الأمة بالعلماء
ّ
مكتب المرجع ال�شيرازي  /كربالء المقد�سة
�أق����ام مكتب ���س��م��اح��ة ال��م��رج��ع ال��دي��ن��ي �آي���ة اهلل ال��ع��ظ��م��ى ال�����س��ي��د ���ص��ادق الح�سيني
ال�شيرازي مجل�س ع��زاء �أ�س ُتهل بتالوة � ٍآي من الذكر الحكيم ،ليرتقي المنبر
حجة الإ���س�لام ال�شيخ زهير الأ���س��دي متحدثا ع��ن �أب���رز ال��ع��ط��اءات العلمية للإمام
ال�سيما �إي��ج��اده للتخ�ص�صات الكثيرة عند طلبته فهو gبحق �صاحب النه�ضة
الفكرية والعلمية ف��ي التاريخ الإ���س�لام��ي و�إل��ي��ه يعود الف�ضل ف��ي تطور الح�ضارة
الإ�سالمية وبلوغها المراتب المتقدمة بحيث كان العالم في ظلمات والم�سلمون في
قمة التح�ضر والعلم.
�أهالي �أ�صفهان
حجت موحد
ليلة ذكرى ا�ست�شهاد موالنا الإمام جعفر ال�صادق ،jقام بزيارة المرجع ال�شيرازي جمع من الم�ؤمنين من مدينة �أ�صفهان برفقة �آية اهلل ال�سيد ّ
الأبطحي لتقديم التعازي ل�سماحته بهذه المنا�سبة الأليمة.
خالل هذه الزيارة وبح�ضور �سماحة المرجع ال�شيرازي� ،أقام ال�ضيوف الكرام مجل�ساً ح�سينياً ،وعزاء اللطم بم�شاركة عدد من الرواديد الح�سينين.
بعد ذلك تحدّث ف�ضيلة ال�سيد الأبطحي عن �أهمية �إحياء وتعظيم �شعائر �أهل البيت .b
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بحوث فقهية

الحلقة الخام�سة والع�شرون من تقريرات البحوث الفقهية الإ�ستداللية ل�سماحة المرجع ال�شيرازي المتعلقة بكتاب
الخم�س ,تقدمها مجلة النفحات لطالب العلم والتحقيق.
كتب :ف�ضيلة �آية اهلل ال�شيخ ح�سين الفدائي ,وهو �أحد �أع�ضاء لجنة الإ�ستفتاء في مكتب �سماحة المرجع الديني �آية اهلل
العظمى ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي في مدينة قم المقد�سة و�أحد تالمذته في بحوث الخارج الإ�ستداللية منذ
�أكثر من ع�شرين عام ًا.

املعدن ووجوب اخلم�س فيه
كان الكالم يف احللقة ال�سابقة حول ال�شيء الثاين من اال�شياء ال�سبعة
التي يجب فيها اخلم�س ،وهو املعدن :وذكرنا ما قاله �صاحب العروة فيه من
بيان املعدن :لغة ،وحكم ًا ،وم�صداق ًا ،كما وذكرنا ما قاله عند ال�شك يف �صدق
املعدن على �شيء مثل ا َمل َغرة ،وخرجنا منه رغم خمالفة البع�ض بجريان حكم
العام على امل�شكوك املعدنية دون اخلا�ص ،وذلك النه عند ال�شك يف �شيء
كاملغرة مث ًال بانه من املعدن ام ال :فهنا يكون العنوان اخلا�ص املعدن م�شكوك ًا
واال�صل فيه :العدم ،بينما يبقى العنوان العام الفائدة حمرز ًا ،فيكون حمكوم ًا
بحكم العام وهو :وجوب اخلم�س فيه بلغ ما بلغ من دون تقييده بالن�صاب،
وذلك بعد اخراج م�ؤونة ال�سنة.
م�سائل عديدة

ثم ان امل�صنف انتقل بعد ذلك اىل بيان حكم االر���ض التي وجد فيها
املعدن ،وك��ذا بيان ك��ون املعدن ف��وق االر���ض او حتتها ،وهكذا بيان احكام
امل�ستخرج لها وقال« :وال فرق بني وجوب اخراج خم�س املعدن :بني ان يكون
يف ار�ض مباحة او مملوكة ،وبني ان يكون حتت االر�ض �أو على ظهرها ،وال بني
ان يكون املخرج م�سلم ًا �أو كافر ًا ذمي ًا ،بل ولو حربي ًا ،وال بني ان يكون بالغ ًا �أو
�صبي ًا ،وعاق ًال �أو جمنون ًا ،فيجب على ول ّيهما اخراج اخلم�س ،ويجوز للحاكم
ال�شرعي اجبار الكافر على دفع اخلم�س مما اخرجه ،وان كان لو �أ�سلم �سقط
عنه مع عدم بقاء عينه».
فهنا م�سائل عديدة ت�ستدعي تفكيكها و ب�سط الكالم عن كل واحدة منها،
وهي كالتايل:
امل�س�ألة الأوىل

الأوىل :وج��وب اخلم�س يف املعدن بال فرق يف االر���ض التي وجد املعدن
فيها بني �أن تكون مباحة �أو مملوكة ،ودليل هذا احلكم هو :اطالق ادلة وجوب
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خم�س املعدن ،فقد �أطلقت الأدلة وجوب اخلم�س يف املعدن اطالق ًا ي�شمل كون
االر���ض مباحة فيكون اخلم�س على مالكها ال��ذي ملك هذه االر���ض املباحة
باحليازة وقام با�ستخراج املعدن منها ،وي�شمل �أي�ض ًا كون االر���ض مملوكة
ب�شراء ونحوه ثم وجد املعدن فيها وا�ستخرجه منها ،ف�إنه يجب على مالك
هذه االر�ض امل�شرتاة و�صاحبها الذي ا�شرتاها اخراج خم�س املعدن الذي قام
با�ستخراجه منها.
امل�س�ألة الثانية

الثانية :وجوب اخلم�س يف املعدن بال فرق بني �أن يكون املعدن حتت االر�ض
كالنفط ،وبني �أن يكون على ظاهر االر�ض كامللح ،وكذا ال فرق يف وجوب اخلم�س
فيه بني �أن ي�ستخرج االن�سان املعدن من باطن االر�ض بالآالت واالجهزة ،وبني
�أن تقذفه االر�ض من باطنها كما يحدث يف الرباكني النا�شطة والف ّعالة التي
تقذف يف فورانها الر�صا�ص والنحا�س ونحوهما اىل ظاهر االر�ض ،فاذا �سقط
�شيء من ذلك يف دار �شخ�ص فانه يكون له ويجب عليه خم�سه ،ودليل ذلك
كله هو :اطالق ادلة وجوب خم�س املعدن ال�شامل ملا هو فوق االر�ض وملا هو
حتته ،وقيد اال�ستخراج احلاكي عن كون املعدن حتت االر�ض امنا هو حممول
على الغالب ولي�س قيد ًا لالطالق ،وحيث �إن تف�صيل هذه امل�س�ألة ي�أتي من
املاتن يف امل�س�ألة ال�سابعة من نف�س هذا الف�صل ،فنوكل تف�صيل البحث
اليها ان �شاء اهلل تعاىل.
امل�س�ألة الثالثة

الثالثة :وجوب اخلم�س يف املعدن بال فرق بني �أن يكون امل�ستخرج م�سلم ًا،
وبني �أن يكون كافر ًا حمرتم الدم واملال كالذمي ،او غري حمرتم الدم واملال
كاملحارب� ،أما امل�ستخرج امل�سلم فانه يجب عليه اخراج خم�س املعدن ل�شمول
اط�لاق االدل��ة له ،وام��ا غري امل�سلم �سواء كان ذمي ًا �أو حمارب ًا فهل ي�شمله
اط�لاق ادل��ة التكليف ك�أدلة وج��وب ال�صالة وال�صيام ،و�أدل��ة الو�ضع ك�أدل ِة
اخلم�س والزكاة� ،أم ال؟ وهل ي�شمل الذمي فقط دون احلربي �أم ي�شملهما مع ًا؟
الظاهر� :شمول االطالق لهما مع ًا �أي�ض ًا لعدم وجود دليل خا�ص فيما نحن

بحوث فقهية
فيه م�ضاف ًا اىل ترك اال�ستف�صال يف الأدلة بني كون امل�ستخرج م�سلم ًا �أو غري
م�سلم ،وبني كون غري امل�سلم ذمي ًا �أو حمارب ًا ،هذا و�سي�أتي ان �شاء اهلل تعاىل
من املاتن بعد �سطر واحد تتمة لبحث وجوب اخلم�س على غري امل�سلم،
فنوا�صل بحثه هناك ان �شاء اهلل تعاىل.
امل�س�أله الرابعة

الرابعة :وجوب اخلم�س يف املعدن بال فرق بني �أن يكون امل�ستخرج بالغ ًا
عاق ًال ،وبني �أن يكون �صبي ًا �أو جمنون ًا ،اما البالغ العاقل فل�شمول اطالق ادلة
خم�س املعدن له ،واما ال�صبي واملجنون فهل ي�شملهما االطالق املذكور �أم ال؟
فاذا ا�ستخرج غري مكلف كال�صبي �أو املجنون معدن ًا ،فحيث انه غري مكلف فال
يك ّلف باخراج اخلم�س ،ولكن حيث ان اخلم�س حكم و�ضعي فانه يتعلق باملعدن
امل�ستخرج ،فيجب على وليه ال�شرعي كاالب اخراج ما تعلق بهذا املعدن من
اخلم�س واعطا�ؤه اىل و ّ
يل اخلم�س وهو :احلاكم ال�شرعي.
وجوب خم�س املعدن على ال�صبي واملجنون واالقوال فيه
قول امل�شهور و دليله

هذا هو قول �صاحب العروة هنا وك ّرره يف امل�س�ألة  84من ف�صل فيما يجب
فيه اخلم�س ،وهو قول امل�شهور ،فان امل�شهور قالوا بوجوب اخلم�س على ال�صبي
واملجنون اذا ا�ستخرجا معدن ًا وجوب ًا و�ضعي ًا ،وعمدة ادلتهم هو :اطالق دليل
وجوب اخلم�س يف املعدن ،بل ا ّدع��وا فيه اكرث من االطالق قالوا بظهوره يف
احلكم الو�ضعي الذي ي�ستوي فيه املكلف وغريه.
ولعل اول من �ص ّرح بذلك من امل�شهور هو املحقق �صاحب ال�شرايع يف
�شرائعه :ج � ،1ص  81ويف املعترب :ج � ،2ص  621وتبعه على ذلك الع ّالمة يف
كثري من كتبه ومنها يف التحرير :ج � ،1ص  173ومنها يف التذكرة :ج � ،5ص
 412ومنها يف املنتهى :ج � ،1ص  .546قال يف املنتهى« :اخلم�س يجب يف نف�س
املخرج الباقي ...وي�ستوي يف ذلك ال�صغري والكبري
املخ َرج من املعدن ،وميلك ِ
عم ًال بالعموم».
ثم تبعه على ذلك ال�شهيد االول يف الدرو�س :ج � ،1ص  260ثم �صاحب
اجلواهر يف اجلواهر :ج � ،16ص  .24فانه قال فيه« :وكذا ال فرق بني املك ّلف و
غريه كما �ص ّرح به يف البيان و ان كان مل يخاطب هو باخراج اخلم�س ،اال انه
يثبت يف املال نف�سه ،وذلك الطالق االدلة ،بل ظاهرها ان احلكم املذكور من
الو�ضعيات ال�شاملة للمكلفني وغريهم».
ثم �صاحب جناة العباد ،فانه قال يف جناة العباد �ص « :312ولو ا�ستنبط
املعدن �صبي �أو جمنون تع ّلق اخلم�س فيه يف االق��وى و�أن وج��ب على الويل
االخ��راج» ثم �صاحب امل�ستند ،فانه قال يف امل�ستند :ج � ،10ص « :74وقال
بع�ض املعا�صرين :ويظهر منهم :ان تع ّلق اخلم�س مبا اخرجه ال�صبي اجماعي»

ويق�صد ببع�ض املعا�صرين :املريزا القمي فانه قد �ص ّرح يف غنائمه :ج � ،4ص
 ،297بهذه العبارة املذكورة يف امل�ستند.
قول غري امل�شهور و�أدلته

وقال غري امل�شهور بعدم وجوب اخلم�س على ال�صبي واملجنون اذا ا�ستخرجا
معدن ًا ،وعمدة ادلتهم هو :اطالق «رفع القلم» الو�سائل :مقدمة العبادات ،الباب
 ،4حديث 11و اطالق «عمد ال�صبي وخط�أه واحد» الو�سائل :الديات ،الباب11
من اب��واب العاقلة حديث  2وه��ذا االط�لاق يعم الو�ضع والتكليف ،فكما يرفع
الوجوب التكليفي باخلم�س عن ال�صبي واملجنون ،فكذلك يرفع عنهما الوجوب
الو�ضعي باخلم�س ،م�ضاف ًا اىل ادلة اخرى ا�ستدلوا بها على عدم وجوب خم�س
املعدن على ال�صبي واملجنون ،مثل :انه ال تكليف على ال�صبي واملجنون بالعباديات
كال�صالة وغري العباديات ك�صلة الرحم ،كما ال ا�شكال يف انه لي�س يف ال�شرع
حكمان :تكليفي وو�ضعي ،وامنا قد حكم بالتكليف فقط مثل وجوب الزكاة فينتزع
منه باملالزمة العرفية ال�ضمان ،او قد حكم بال�ضمان فقط مثل على اليد ما
اخذت فينتزع منه التكليف ،ومثل :ان كل املعدن اذا ا�ستخرجه �صبي �أو جمنون
يكون لهما ،وعلى الويل ال�شرعي ان يحفظ مال املولىّ عليه فال يحق له الت�صرف
مباله وال يجوز له اخراج اخلم�س منه.
مناق�شة ادلة غري امل�شهور

اما الدليل االخري لغري امل�شهور فحيث انه ي�شمل بحث اخلم�س يف غري
املعدن و يف ارباح املكا�سب اي�ض ًا ،فن� ّؤجل مناق�شته اىل حمله يف ارباح املكا�سب
ان �شاء اهلل تعاىل ،و�أما دليل عدم تكليف ال�صبي بالعباديات وغري العباديات
وانه ال حكم و�ضعي يف ال�شرع ،فهو غري تام الن اخلم�س حكم و�ضعي ولي�س هو
جم ّرد تكليف فح�سب حتى يرفع عن ال�صبي ،نعم يبقى دليل رفع القلم وعمد
ال�صبي وخط�أه واحد ،فلننظر هل يقاوم اطالق هذا الدليل اطالق دليل وجوب
خم�س املعدن ال�شامل لل�صبي واملجنون �أي�ض ًا ،بل هل يقاوم اطالقه اطالق ادلة
وجوب اخلم�س يف اال�شياء ال�ستة الباقية ال�شاملة لل�صبي واملجنون �أي�ض ًا ،فان
امل�س�ألة هذه �سيالة يف كل الأ�شياء ال�سبعة التي يجب اخلم�س فيها بل هي �سيالة
يف غري اخلم�س من االحكام الو�ضعية االخرى �أي�ض ًا ،علم ًا بانه مل يكن هنا يف
م�س�ألة اخلم�س دليل خا�ص ّ
يدل بالنفي او االثبات على ما نحن فيه ،كما يوجد
دليل خا�ص يف م�س�ألة الزكاة .ففي الزكاة ورد الدليل اخلا�ص بانه لي�س على
ال�صبي واملجنون زكاة ،اذ قد ا�شرتط الدليل يف وجوب الزكاة :البلوغ والعقل،
نعم ح ّبذ الدليل اخلا�ص يف الزكاة على ا�ستحباب اخراج الويل ال�شرعي زكاة
غالتهما دون النقدين ودون االنعام الثالثة ،وعلى كل حال فقد بقي مناق�شة
االطالقني لرنى ايهما يقاوم الآخر وذلك يف حلقة قادمة ان �شاء اهلل تعاىل.
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إستفتاءات

�إ�شراف :جلنة اال�ستفتاء يف مكتب �سماحة املرجع ال�شريازي بقم املقد�سة
�إعداد :حجة الإ�سالم ال�سيد مهند احل�سيني احلديدي
االجتهاد والتقليد
���س :لو و�صل املكلف �إىل �أن احتمال الأعلمية مت�سا ٍو يف خم�سة مراجع مث ًال،
ومل يتمكن من ترجيح مرجع على �آخر يف �أعلميته ،هل يجوز له يف هذه احلالة
التبعي�ض بينهم ،ب�أن ي�أخذ من كل مرجع بع�ض امل�سائل؟
ج :ال ب�أ�س بذلك ،لكن الأحوط ا�ستحباب ًا االحتياط بني الأقوال.
�س :لو اختلف يف ت�شخي�ص الأعلم فذهبت جماعة �إىل �أن الأعلم فالن ،وجماعة
�أخرى تذهب �إىل �أعلمية مرجع �آخر ،فما العمل؟
ج :يقلد من يطمئن ب�أعلميته� ،أو يظن ذلك على الأحوط.
الطهارة
�س :اذا و�ضعنا الفرا�ش على الأر�ض الرطبة
املتنج�سة من دون جريان ماءٍ
ّ
على الأر�ض ،فهل يحكم عليه بالنجا�سة؟
ج� :إذا ح�صلت ال�سراية تنج�س واال فال.
���س :امل�ستنقعات ال�صغرية التي حتدثها الأمطار يف الأزق��ة وال�شوارع ،هل
ُيح َكم عليها بالنجا�سة؟ نظر ًا لأن الكالب وعذرتها ت�شاهد غالب ًا فيها قبل
وحني نزول املطر ،و�أحيان ًا ال ت�شاهد ولكن ُيع َلم بالبداهة وجودها من قبل؟
ج� :إذا مل َيعلم االن�سان بها علم ًا وجداني ًا� ،أو كانت ب َقدَ ر ال ُك ّر �أو كانت املالقاة
حني نزول املطر ال بعده ،فهي طاهرة.
�س :يف البالد غري الإ�سالمية �أحيان ًا يجد الإن�سان امل�سلم رطوبة على مقاعد
احلافلة �أو القطارات وغريها وال يعلم هل هي من الكالب �أو خمور م�سكوبة
عليها �أو �أمطار ،علم ًا ب�أن املقاعد ال تطهر بل تنظف بال�سوائل املع ّقمة �أو
ب�شيء قليل من امل��اء ال��ذي ال يخلو ع��ادة من التالقي بالنجا�سة ،فما حكم
هذه الرطوبة؟
ج :حمكومة بالطهارة �إذا مل يح�صل لالن�سان اليقني بنجا�ستها.
�س :نحن يف بلد غربي ون�سكن يف بيوت م�سكونة �سابق ًا من قبل غري امل�سلمني،
هل نحكم بالنجا�سة على مثل الأبواب واحلنفيات وما ن�ستطيع مل�سه و�أيدينا
مبللة ؟
ج :كال ،فان كل �شيء لك طاهر حتى تعلم �أنه جن�س بعينه.
�س :يختلط امل�سلم بالكافر يف �أثناء العمل ويالم�سه برطوبة م�سرية ،ما حكم
ال�صالة بعد �أن يلم�س الكافر الثياب الطاهرة للم�سلم قبل الو�ضوء وبعده؟
ج :ال�صالة �صحيحة لو كان الكافر كتابي ًا وكان اجتنابه حرجي ًا من دون حاجة
لتطهري مو�ضع اللم�س �أو تبديل الثوب لل�صالة �سواء مل�سه برطوبة م�سرية قبل
الو�ضوء �أو بعده ،واما لو كان الكافر غري كتابى فيجب تطهري مو�ضع اللم�س
�أو تبديل الثوب لل�صالة اذا كان اللم�س برطوبة م�سریة.
� 50شهر رجب � -شهر ذي القعدة  1432هـ

الو�ضوء
�س :هل يجوز الو�ضوء بالثلج �إذا كان يحدث رطوبة �أو قطرات بلم�سة اليد؟
ج� :إن كان ما ُيحدثه من املاء مبقدار ينتقل من مو�ضع �إىل مو�ضع ولو بوا�سطة
اليد� ،صح الو�ضوء.
�س :هل ي�صح الو�ضوء والغ�سل مباءٍ م�ستخرج ب�آلة ُا�ستخدم فيها وقود �أو كهرباء
مغ�صوبة؟ وماذا لو كانت نف�س الآلة مغ�صوبة؟
ج :نعم ي�صح الو�ضوء ،ولكن ي�ضمن ل�صاحب املال مقدار ت�صرفه يف كال الغ�صبنی.
�س :هل قطرات ماء الو�ضوء التي ت�صيب ظاهر القدم عند غ�سل الوجه واليدين
ت�ؤثر يف �صحة الو�ضوء �إن مل يتم تن�شيفها قبل م�سح القدم وهي مبقدار القطرة �أو
القطرتني �أو الرذاذ ال�صغري جد ًا؟
ج :كال ،ال ت�ضر بالو�ضوء يف الفر�ض املذكور.
�س :هل يجب جتفيف املاء �أو العرق الذي على �أع�ضاء الو�ضوء �إذا كان ي�شارك ماء
الو�ضوء يف مو�ضع الغ�سل؟
ج :ال يجب التجفيف.
ال�صوم
�س :يف �شهر رم�ضان املبارك نعتمد على الأوقات املذكورة يف التقومي املعتمد دون
مراعاة االحتياط عند وقت الإفطار ،هل يجوز ذلك؟
ج :يلزم ح�صول الإطمئنان بدخول املغرب ال�شرعي جل��واز الإفطار� .أو باذان
عارف بالوقت� ،أو اخبار ثقة.
�س� :أفطرت قبل خم�س دقائق من �أذان املغرب ويف اعتقادي �أنه قد �أ ّذن ،فما احلكم؟
ج� :إن مل يثبت (ولو بعد ذلك) دخول املغرب عند �أفطارك كان عليك الق�ضاء.
�س :ما حكم امل�سجون الذي ال ميكنه التيقن من �شهر رم�ضان؟
ج :يجب العمل ح�سب ظ ّنه على الأقرب ،و�إذا مل يتي�سر له الظن �أي�ضا فيجوز له �أن
ي�صوم يف �أي �شهر كان ،ويجوز له ان ال ي�صوم حتی يحتمل ان هذا ال�شهر الذي هو
فيه هو �شهر رم�ضان او انه قد تقدم ،فينوی ما يف الذمة االعم من االداء والق�ضاء.
ا لنية
�س :ما معنى النية؟
ج :النية هي الق�صد القلبي نحو الفعل ،ويف العبادات ي�شرتط م�ضاف ًا �إىل ذلك
(ق�صد التقرب اىل اهلل تعاىل) و(خلو�ص العمل هلل �سبحانه).
�س :هل يجب �إمرار نية ال�صيام على القلب ،ك�أن يقول يف قلبه� :أ�صوم غد ًا قربة
اىل اهلل تعایل� ،أم يكفی الإم�ساك بهذا الداعي؟
ج :يكفي وجود الداعي وال يحتاج �إىل الإخطار.

إستفتاءات
�س :عندما بد�أ �شهر رم�ضان ،نويت �صيام ال�شهر ،ومل �أكن �أنوي يف كل يوم ،فهل
�صومي �صحيح؟
ج� :صحيح يف الفر�ض املذكور مع ا�ستمرار الداعي نعم االویل ان ينوی �صوم ال�شهر
جملة ويجدّد النية لكل يوم.
����س :ل��و ك��ان يف ذم��ة املكلف ��ص��وم واج ��ب ،ومل��ا �أراد الإت �ي��ان ب��ه ن��وى ال��وج��وب
واال�ستحباب لأن اليوم الذي �صام فيه من الأيام التي ي�ستحب �صومها ،فهل هذه
النية تخ ُّل بال�صوم؟
ج :كال ،و�صومه �صحيح.
�شخ�ص نوى �أن ي�صوم �إ�ستحباب ًا وبذمته ق�ضاء �صوم واجب ،وكان جاهالً
�س:
ٌ
ً
بعدم جواز ال�صوم �إ�ستحبابا وذمته م�شغولة ب�صوم واجب ،ولكنه كان يحتمل ذلك،
ولذا نوى هكذا� :أ�صوم �إ�ستحباب ًا ف�إن مل يجز فهو �صيام ق�ضاء واجب ،فهل ي�صح
ذلك؟
ي�صح وال �إ�شكال فيه.
جّ :

ا خلم�س
علي اخلم�س مع �أنني �أ�ستلم م�صرويف من والدي؟
�س :هل يجب َّ
ج :نعم ،فانه يجب علی كل من له وارد ولو ما يعطيه الوالد من م�صروف� ،أن يجعل
هذا اليوم ـ مث ًال ـ ر�أ�س ًا ل�سنته اخلم�سية ويخ ّم�س ما ميلكه من اموال نقدية وما هي
وي�سجل رقم خم ّم�سه ليخ ّم�س مازاد عليه
يف حكم النقد مما مل ي�ستفد منه بعدّ ،
يف ال�سنة القادمة ،وهكذا فی كل �سنته.
علي �أهلي ل�ش�ؤون الدرا�سة
�س� :أنا طالب متزوج و�أدر���س يف اخلارج حيث ينفق ّ
واملعي�شة ،فهل يجب علي اخلم�س يف هذه احلالة؟
ج :نعم ،ويجعل يوم تخمي�سه يوم ًا لر�أ�س �سنته اخلم�سية ،ويخ ّم�س يف ذلك اليوم
من كل عام مازاد علی خم ّم�س العامل املا�ضي.
�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 ،يجب عليه ذلك ويجعل يوم تخمي�سة ر�أ�سا ل�سنته اخلم�سية ،ثم يخ ّم�س عند
حلول ذلك اليوم يف كل �سنة مازاد علی خم ّم�سه لل�سنة ال�سابقة.
�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
علي تخمي�س جميع ممتلكاتي (مبا فيها الأغرا�ض
�أموال البعثة فقط ،فهل يجب ّ
التي ا�شرتيتها ب�أموال البعثة)؟
ج :يجب م�ضاف ًا ایل تخمي�س االموال وت�سجيل رقم املخم�س لتخمي�س مازاد عليه
يف ال�سنة القادمة :امل�صاحلة مع املرجع �أو وكيله علی املمتلكات التي ا�ستفيد منها
وا�صبحت من امل�ؤونة.
ً
ً
�س� :أنا موظف �أ�ستلم راتبا �شهريا ومكاف�آت وبعد ال�صرف يتبقى جزء من املبلغ
يف نهاية ال�شهر ،ثم يتجمع من ذلك يف نهاية ال�سنة مبلغ ال �أعرف متى دخل يف
ح�سابي ،فماذا �أفعل؟
ج� :إن مل يكن لك �سنة خم�سية وجب عليك تخمي�س كل ما متلك مما مل ت�ستخدمه
يف م�ؤونتك ،وجتعل يوم التخمي�س ر�أ�س ًا ل�سنتك اخلم�سية ،لتخ ّم�س مازاد عليه يف
ال�سنة القادمة ،وهكذا فی كل �سنة و�أما امل�ستخدم يف امل�ؤونة فت�صالح عليه احلاكم
لمتابعة االستفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على شبكة اإلنترنت

ال�شرعي �أو وكيله ،و�إن كانت لك �سنة خم�سية وجب تخمي�س ما زاد عن ر�أ�س مالك
املخ ّم�س.

املعامالت
�س :هل يجوز للموظف �أخذ مال �أو هدية مقابل �إجناز عمل ملراجع �أو ت�سريعه؟
ج :ینبغي عدم اخذه ،ف�إنه لو مل یكن ذلك عن طیب نف�س املعطي فال یجوز.
�س :هل يجوز ملوظف امل�شرتيات �أن يقبل هدية من مكان البيع ،في�صارحونه ب�أنه لو
ا�شرتيت منا الب�ضاعة املطلوبة �أعطيناك كذا� ،أو ي�صارحهم ب�أين �س�أ�شرتي منكم
الب�ضاعة �أو �أذهب لغريكم ،فماذا تعطوين ،علم ًا ب�أن ال�سعر هو املتعارف عليه
وبال�شروط واملوا�صفات نف�سها ،وقد تكون نف�س املاركة �أو غريها ،لكن ال فرق فهذه
خيارات ال�سوق.
ج :ینبغی للم�ؤمننی ترك مثل ذلك ف�إنه اذا مل یكن عن ر�ضا كان حراماً.
�س :ما هو حكم اال�شرتاك يف عملية ال�سحب حيث يقوم امل�شرتك ب�إيداع مبلغ معني
يف البنك ال يت�أثر بالزيادة �أو النقي�صة ،فيعطى امل�شرتك بطاقة يدخل بها �ضمن
ال�سحب كل �شهر �أو �أكرث للفوز مببلغ حدده البنك �سلف ًا علم ًا ب�أنه ال يخ�سر املبلغ
الذي �أودعه ،وي�ستطيع �سحبه متى �شاء ،فهل يجوز اال�شرتاك يف هذا ال�سحب و�إذا
ا�شرتك ،فما حكم املال الذي فاز به؟
ج :يجوز اال�شرتاك يف مفرو�ض ال�س�ؤال واملال حالل وفيه اخلم�س عند ر�أ�س ال�سنة
اخلم�سية ان كان له ر�أ�س �سنة خم�سية ،وان مل يكن له ر�أ�س �سنة خم�سية وجب
تخمي�سه فور ًا ويجعل يوم التخمي�س ر�أ�س ًا ل�سنته اخلم�سية ،ليخ ّم�س كل �سنة مازاد
علی خم ّم�س العام املا�ضي.
ً
�س :ما حكم �شراء كوبونات تباع لأجل م�ساعدة الفقراء يتم ال�سحب م�ستقبال على
ق�سم منها ،حيث يح�صل �صاحب الكوبون الفائز على جائزة ،فهل یجوز ذلك ،و
هل يثاب الذي ي�شرتي هذه الكوبونات لأجل الفوز باجلائزة؟
ج :الكوبونات يف مفرو�ض ال�س�ؤال جائز �شرا�ؤها ،ويثاب عليه امل�شرتي �إذا نوى
الإعانة على الرب �إن �شاء اهلل تعاىل.
احلجاب
�س :مبا �أن حجاب املر�أة هو تغطية جميع �شعر الر�أ�س وكل �أع�ضاء اجل�سم عدا
الوجه والكفني ،فهل يجوز عدم تغطية القدم؟
ج :كال ،ال يجوز بل یجب علی املر�أة تغطیة القدم عن غری املحارم.
�س :هل ظاهر قدم امل��ر�أة من العورة ،وهل يكفي لب�س النعل لتغطيته� ،أم يجب
تغطيته بالكامل؟
ج :يجب �سرت القدمني وتغطيتهما بالكامل.
�س :هل يجوز لفتاة تعمل يف م�ست�شفى لب�س النعل بدون جورب ب�سبب احلر و�صعوبة
امل�شي� ،أم يلزم تغطية القدم كاملة؟
ج :يجب �سرت القدم وتغطيته كاملة.
�س :ما هو احلد ال�شرعي يف لبا�س املر�أة مع املر�أة؟
ج :ال حد لذلك �سوى �سرت العورتني ،ولكن هذا يف ال�ضرورات و يف ال�ضرورة ينبغي
جتنب كل ما ي�ستلزم الريبة واالفتتان ويف غري ال�ضرورة فلبا�س احل�شمة والوقار.
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of Mercy holds himself accountable for it.
At this point a question arises: “If Khalid
ibn Walid in killing Bani Judhaymah was
acting on a dispute between him and
them dating back to the days of pre-Islamic
ignorance, why did the Messenger of Allah
(Allah’s Peace and Blessings upon Him and
His Pure Family) not carry out the death
penalty on behalf of the murdered, given
that compensation is an alternative to the
death penalty for premeditated murder.”
There are many answers to that given by
some of the fuqaha’ of Islam, some of which
we shall mention here:
1. “The death penalty is conditional upon
a demand made by the family of the
victim. Because Bani Judhaymah were
the family of the victims and had not
demanded the death penalty the ruling
moved over to compensation.
2. The Messenger of Allah insofar as he was
a waliy over all, even over the families
of the victims by unrestricted wilayah,
accorded to the Wise Qur’an:
3. [The Prophet has a greater claim on the
faithful than they have on themselves](10).
4. So it was the Prophet’s right to forgo the
death penalty in favour of compensation.
5. It is a matter of competing priorities –
tazahum – between something which is
important and something which is more
important, which dictates abandoning
the death penalty on account of what
may have to be done in order to achieve
the death penalty in the particular

circumstances surrounding the prophet
and his mission, in view of the fact that
the Muslims were at the brink of the
victory of Islam, widespread hegemony
and the entry of people in droves into
Allah’s religion directly after the conquest
of Mecca. Something like imposition of
the death penalty in these circumstances
would have led to terror and discontent
in the hearts of Muslims which would
have damaged Islam at that time and in
its future.
There are parallels to this in the life
histories of the Messenger (Allah’s Peace
and Blessings upon Him and His Pure Family)
and the Commander of the Faithful, peace
be upon him, of which we shall mention a
few in the following studies, Almighty Allah
willing, and Allah knows best.
(1) The Holy Qur’an, al-Anfal verse 16
(2) The Holy Qur’an, Al ‘Imran verse 152
(3) The Holy Qur’an, Al ‘Imran verse 155
(4) al-Kamil fi al-Tarikh vol.2 p173
(5) This is equivalent to approximately 3250g of
pure gold, which is more than 100 ounces of pure
gold.
(6) Amali al-Saduq p237 no. 8 majlis 32. alTabrasi, I‘lam al-Wara, vol.1 p227. Tarikh al-Tabari
vol.2 p341
(7) The Holy Qur’an, al-Nahl verse 90
(8) The Holy Qur’an, al-Isra' verse 70
(9) The Holy Qur’an, al-Anbiya' verse 107
(10) The Holy Qur’an, al-Ahzab verse 6
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fright caused to their children.
6. He paid them a sum equal to the amount
of property or wealth they had lost.
7. He paid them so that they would be
happy with the Messenger of Allah
8. He paid them enough to make their
children and servants as happy as they
had been saddened.
Then Ali, peace be upon him, went back
to the Prophet (Allah’s Peace and Blessings
upon Him and His Pure Family), told Him
how he had divided the gold into eight
shares and said, “Messenger of Allah (Allah’s
Peace and Blessings upon Him and His Pure
Family), I was determined to compensate
for every drop of blood spilled, for every
foetus and to replace every bit of money
or property. I had some left over so I gave
it to them for their dog bowls and for the
cords for hobbling their herds, for the terror
caused to their women and shock caused to
their children. I had some left over so I gave
it to them so that they would be happy with
you, Messenger of Allah (Allah’s Peace and
Blessings upon Him and His Pure Family).
The Messenger of Allah’s face lit up (Allah’s
Peace and Blessings upon Him and His
Pure Family) and he laughed with a smile
so wide that his molars were showing. He
said, “You gave them [something] to make
them happy with me, may Allah be pleased
with you.” Then he said (Allah’s Peace and
Blessings upon Him and His Pure Family),
“Ali, you are to me as Haroun was to Musa
except that there is no Prophet after me.”(6)
This is the philosophy of justice and doing
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good to others which He commands [us to
implement] in the Wise Qur’an:
[Allah commands justice, the doing of
good …](7)
This is human dignity linked to what
Almighty Allah says in the Qur’an: [Verily we
have honoured the Children of Adam](8) and
to what Allah’s Law and Legislation from
Heaven set as parameters.
Compensation
for
those
killed,
compensation
for
every
foetus,
compensation for everything that was lost,
compensation for what may have been lost
without their knowing it, compensation
for terrifying the women and frightening
the children, and an amount to make them
happy with the Messenger of Allah (Allah’s
Peace and Blessings upon Him and His Pure
Family)…
What did the Messenger of Allah (Allah’s
Peace and Blessings upon Him and His
Pure Family) do to need to seek their
contentment?
Nothing…He could never…
Whatever was done; it was by Khalid ibn
Walid.
Nevertheless, he is the Prophet of Mercy
(Allah’s Peace and Blessings upon Him and
His Pure Family).
[And We have not sent you but as a mercy
to the worlds.](9)
On account of Khalid’s having been sent
by the Prophet (Allah’s Peace and Blessings
upon Him and His Pure Family), the Prophet
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the Messenger of Allah (Allah’s Peace and
Blessings upon Him and His Pure Family)
to seek his forgiveness for this crime which
had exposed the Messenger of Allah (Allah’s
Peace and Blessings upon Him and His
Pure Family) to having his noble forehead
cleaved and His lip split – as reported by
many accounts and hadith – along with
the killing of Hamzah the Master of the
Martyrs and uncle of the Messenger of Allah
(Allah’s Peace and Blessings upon Him and
His Pure Family) and of Hanzalah, he who
was washed [for burial] by the Angels, and,
dozens of the faithful fighters. This is the
great policy of forgiveness in Islam.
Compensation for the fright caused to
the women
Here is another example the great policy
of justice and fairness in Islam:
The Messenger of Allah (Allah’s Peace and
Blessings upon Him and His Pure Family)
sent Khalid ibn Walid with a group of
Muslims with the purpose of calling to Islam
Bani Judhaymah – who were from Bani alMustalaq who had already become Muslims
– and he did not order any instructions for
fighting.(4) But Khalid attacked them and
killed a group of them with whom he had an
age-old dispute. When news of this reached
the Messenger of Allah (Allah’s Peace and
Blessings upon Him and His Pure Family),
the Prophet (Allah’s Peace and Blessings
upon Him and His Pure Family) wept. He
got up and climbed up onto the minbar,
lifted his hands up to the Heavens and said
three times:

“Oh Allah I seek through you to disassociate
myself from what Khalid ibn Walid has
done.”
“Oh Allah I seek through you to disassociate
myself from what Khalid ibn Walid has
done.”
“Oh Allah I seek through you to disassociate
myself from what Khalid ibn Walid has
done.”
Then the Prophet (Allah’s Peace and
Blessings upon Him and His Pure Family)
called Ali ibn Abu Talib, peace be upon him,
and gave him a chest full of gold, ordering
him to go to Bani Judhaymah and pay them
compensation for those who had been slain
and for the loss of property.
So Ali, peace be upon him, came to them
and divided the money as follows:
1. He paid the blood money compensation
of one thousand gold dinars(5) for every
one of those who had been wrongly
killed, to their heirs.
2. He paid them the price of every foetus.
3. He paid them the price of whatever dog
bowls and cords [used to hobble the feet
of a camel] they had lost.
4. He paid them the price of whatever they
might have lost, without being aware of
the loss, or that may have been taken by
Khalid or by whoever was with him or
which may have been destroyed during
the fighting.
5. He paid them compensation for the fear
and terror caused to their wives and
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His pardoning those who fled
Fleeing the battlefield is considered to
be one of the mortal sins. Almighty Allah
promised the Hellfire [as a punishment] for
it. The Almighty said [If any do turn his back
to them on such a day - unless it be in a
stratagem of war, or to retreat to a troop (of
his own), he draws on himself the wrath of
Allah, and his abode is Hell - an evil refuge
(indeed)!](1)
Whoever commits this act of great
disobedience deserves ta’zir, or punishment,
according to the Shari’a – there is a penalty
for every act of disobedience – but even so,
the Messenger of Allah (Allah’s Peace and
Blessings upon Him and His Pure Family)
pardoned the Muslims who fled from the
battlefield at the Battle of Uhud leaving the
Prophet (Allah’s Peace and Blessings upon
Him and His Pure Family) on his own among
a small number of his devoted companions.
This is one of the great foundations of
pardon and forgiveness in Islam which
keeps Muslims within Islam and draws
others to Islam.
Allah revealed the pardon granted them in
the Wise Qur’an in two verses of the chapter
of The Family of Imran:
[Allah did indeed fulfil His promise to ye
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when – with His permission
– ye were about to annihilate
your enemy, until ye flinched and fell to
disputing about the order, and disobeyed
it after He brought ye in sight (of the booty)
which ye covet. Among ye are some that
hanker after this world and some that desire
the Hereafter. Then did He divert ye from
your foes in order to test ye but He forgave
ye: For Allah is full of grace to those who
believe.](2)
[Those of you who turned back on the day
the two hosts met, it was Satan who caused
them to fail, because of some (evil) they had
done. But Allah forgave them: For Allah is
Oft-Forgiving, Most Forbearing.](3)
It is said in the noble hadith that those
who fled from the battlefield came back to
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