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:Aقال المام امير الموؤمنين علي بن ابي طالب
وبجاهل ل  لمعروفه  بللاذل  وبغني  لعلمه  بعالم م�ستعمل  باأربعة،  الدنيا  )قللوام   

يتكبر اأن يتعلم وبفقير ل يبيع اآخرته بدنيا غيره(.
يللعللتللبللر دور الللمللرجللعلليللة الللديللنلليللة والللقلليللام بللمللهللام اللللديلللن و�لللسلللوؤونللله اللل�للسللرعلليللة 
والجتماعية وال�سيا�سية من اهم الدوار الن�سانية في المجتمع باعتباره �سمام 
فاإنها  لذلك  والتما�سك،  الللتللوازن  لها  ويحقق  الفتن  �سرور  يقيها  الللذي  المللان 
ما  بقدر  والتدبير  والحكمة  والتوجيه  الدارة  لهم من  قادة  اإلى مراجع  تحتاج 

لهم من الجتهاد والفقاهة والورع والتقوى. 
وقديماً ن�سب اإلى الميرزا ال�سيرازي الكبير الذي انح�سرت به المرجعية 

العليا في زمنه:
واجتهاد  علم  منها  جللزء  اأجللللزاء:  ثللاثللة  فللي  للطائفة  العليا  المرجعية  تللكللون 
اإدارة  منها  جللزء  وت�سعون  وثمانية  وعللدالللة،  تللقللوى  منها  اآخلللر  وجلللزء  وفللقللاهللة، 
من   كان وفعًا  الأمللة.  في  والقيادية  الجتماعية  لاأمور  وت�سدي  وتدبير 
�سد  العامة  الدينية  الجماهيرية  الحركة  زعيم  كللان  حيث  م�ساديقها  اأجلللللى 

ال�ستعمار الإنكليزي في اإيران والعراق.
ومن بعده كانت هناك �سل�سلة من القيادات الفذة في الأ�سرة ال�سيرازية ال�سريفة 
الللديللنللي الأعلللللى ال�سيخ محمد  الللمللرجللع  تللنللاوبللت على قلليللادة الملللة منهم  الللتللي 
واآية   ،ال�سيرازي مهدي  الميرزا  العظمى  اهلل  واآيللة   ،ال�سيرازي تقي 
اهلل  اآيللة  الكبير  الديني  والمرجع   ،ال�سيرازي محمد  ال�سيد  العظمى  اهلل 

.العظمى ال�سيد �سادق ال�سيرازي
الغيبة  الدينية في زمن  المرجعية  تتجلى في مهام  التي  الكبرى  الوظيفة  ان 
هو قيادة المة نحو بر المان عبر التوجيه ال�سا�سي وال�سامل من اجل تقويم 

العقائدية والخاقية وال�سيا�سية، وبناء م�سروع ا�ساحي تنموي  النحرافات 
يحقق لمختلف فئات المجتمع ال�سحة النف�سية وال�ستقامة الخاقية والمن 

العائلي وال�ستقرار الجتماعي والكتفاء الذاتي.
الرياح  من  اعا�سير  عليها  تهب  اليوم  عالم  في  خ�سو�سا  مجتمعاتنا  ان  ذلللك 
اقتاع عقائدنا وثقافاتنا واخاقياتنا من جذورها لتحل  التي تحاول  العاتية 
والوهلللام  المنحلة  والقيم  والف�ساد  بللالنللحللراف  مت�سربة  غريبة  ثقافة  بدلها 

المتفل�سفة.
الحّق  تعريف  في  العلماء  تهاون  )اإذا   :ال�سيرازي المرجع  �سماحة  يقول 
هذا  في  يجدر  كما  م�سوؤوليتهم  يلللوؤّدوا  ولللم  الباطل،  بيان  وفللي  للنا�ص،  وبيانه 

المجال، ف�سي�ساب النا�ص بالحيرة وي�سّلوا ويتبعوا الباطل(.
المللللواج وحماية  هلللذه  ب�سد  تللقللوم  الللمللبللاركللة  بقيادتها  الللديللنلليللة  والللمللرجللعلليللة   
في  وال�للسللاللليللب  الللو�للسللائللل  اهللم  مللن  هللو  والتر�سيد  التوجيه  ويللكللون  المجتمع، 
مواجهتها نق�سا وحا عبر بناء موؤ�س�سات اجتماعية ان�سانية فاعلة قادرة على 
الثقافية  القوة  يحقق  ذاتللي  تنموي  بناء  في  المجتمع  فئات  مختلف  ا�ستيعاب 

والعقائدية والخاقية لكل فرد.
والتي  العالم  دول  مختلف  في  المنت�سرة  الجتماعية  الموؤ�س�سات  مختلف  ان 
اهلل  اآيللة  الكبير  الديني  للمرجع  المباركة  المرجعية  وتوجيه  بقيادة  تحظى 
الكثير  �سيانة  في  ا�سا�سيا  رافللدا  تمثل   ،ال�سيرازي �سادق  ال�سيد  العظمى 
الجتماعي  والملللن  النف�سي  الملللان  تحقيق  فللي  و�ساهمت  المجتمعات،  مللن 
والكتفاء الذاتي، و�سكلت ح�سنا قويا لحماية ال�سباب من النزلق في مهاوي 
كفاءات  الى  للو�سول  الفللراد  من  الكثير  تاأهيل  في  �ساهمت  انها  كما  الرذيلة. 
علمية وعملية عالية، وممار�ساتهم لأدوار ايجابية وفعالة في مجتمعاتهم، وهم 

يمثلون اليوم خيرة ابناء مجتمعاتهم في العلم والتقوى والخاق.

االإ����س���الم ح��ج��ة  ف�سيلة  ك��ت��ب: 
ال�������س���ي���خ م���رت�������س���ی م���ع���ا����ش
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وتزكيتها،  النف�ص  تهذيب  �سهر  والمغفرة،  الرحمة  �سهر  حلول  قللرب  بمنا�سبة 
والمبّرات،  والخيرات  ال�سالحات  �سهر  وتعالى،  تبارك  اهلل  اإلللى  النقطاع  �سهر 
�سهر رم�سان المبارك، وكال�سنوات ال�سابقة، وفد المئات من العلماء والف�ساء 
والمبّلغين والمثّقفين وطاب العلوم الدينية، على بيت المرجع الديني �سماحة 
المقّد�سة،  قم  بمدينة   ال�سيرازي الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية 

لا�ستفادة من توجيهات �سماحته القّيمة فيما يخ�ّص هذا ال�سهر الف�سيل: 
للموؤمنين  المبارك  رم�سان  �سهر  حلول   سماحته� بللارك  كلمته  بداية  في 
اأهللل  اأتللبللاع  على  بالتوفيق  يمّن  اأن  وتعالى  تللبللارك  اهلل  و�للسللاأل  كللاّفللة،  والموؤمنات 

البيت ومحّبيهم في اأرجاء المعمورة، وقال:
اأف�سل فر�سة واأف�سل  ال�سهر هو  المبارك، وهذا  اأعتاب �سهر رم�سان  نحن على 
اأن   اأهللللل الللبلليللت الأطهار مللنللا�للسللبللة لللتللزكلليللة الللنللفلل�للص، فلليللجللب علللللى مللحللّبللي 
من  واأكثر  اأكثر  هذه  �سنتهم  في  المبارك  ال�سهر  هذا  من  ال�ستفادة  اإلللى  ي�سعوا 
البيت  اأهللل  تعاليم  ن�سر  اإلللى  ي�سعوا  اأن  المبّلغين  على  ويجب  الما�سية.  ال�سنين 

الأطهار، واإلى هداية النا�ص، اأكثر واأكثر.
العلم  لأهل  الكبيرة  الم�سوؤولية  الحديث عن  اإلى  كلمته  �سماحته في  تطّرق  ثم 
اأن  ن�ستطيع  ونللقللراأه،  التاريخ  نراجع  عندما  العلم  اأهللل  نحن  وقللال:  والمثّقفين 
نعرف من هو الحّق، ومن هو الباطل. فنعرف اإن الإمام اأمير الموؤمنين علّي بن 
اأبي طالب c كان هو الحّق، واإن الباطل هو معاوية بن اأبي �سفيان. ولكن معظم 
اأهل  النا�ص يغفلون عن ذلك، ول يعرفونه. والم�سوؤول في بيان ذلك للنا�ص هم 

العلم والمبّلغين وطلبة العلوم الدينية.
قبال  المجتمع  في  المثقفة  والنخبة  العلماء  م�سوؤوليات  اإلللى  �سماحته  واأ�للسللار 
الإعام ال�سلبي لاأعداء وقال: اإذا تهاون العلماء في تعريف الحّق وبيانه للنا�ص، 
وفي بيان الباطل، ولم يوؤّدوا م�سوؤوليتهم كما يجدر في هذا المجال، ف�سي�ساب 

العالم  جلللزاء  �سيكون  لللذلللك  وتللبللعللاً  الللبللاطللل،  ويتبعوا  وي�سّلوا  بالحيرة  الللنللا�للص 
والمبّلغ في الآخرة هو اأ�سفل ال�سافلين. واأما اإذا قام العالم الديني والمبّلغ باأداء 
م�سوؤوليته كما يجدر في هذا المجال، وبدراية وحكمة، وعمل على اإخراج النا�ص 

من الظلمات اإلى النور، وعّرفهم الحق، ف�سينال الدرجات الرفيعة بالآخرة.
 وذكر �سماحته نماذج من التاريخ، من ممار�سات ومحاولت اأعداء اأهل البيت
بالأخ�ّص ممار�سات   ، النبي  بيت  اأهل  اأئمة  واإبعادهم عن  النا�ص  في ت�سليل 

ابن اآكلة الأكباد معاوية، وقال: 
كان عمر بن ثابت من مرتزقة واأعللوان معاوية، وهذا كان يركب بال�سام و يدور 
 j في القرى بال�سام، فاإذا دخل قرية جمع اأهلها ثم ينال من الإمام اأمير الموؤمنين
ويختلق الأكاذيب والتهم والباطل بحّق الإمام، وكان يطلب من النا�ص اأن ينالوا 
فياأمرهم  الأخلللرى  القرية  اإلللى  ي�سير  كللان  وبعدها  وي�سّبوه)1(.   jالإمام من 
بمثل ذلك. وكانت تلك الأكاذيب تنطلي على النا�ص، بحيث اإنهم وبعد �سماعهم 
.j لأكاذيب واأباطيل عمر بن ثابت كانوا يتطاولون على الإمام اأمير الموؤمنين

الإمام  الحّق هو  اأن  النا�ص كانوا غافلين عن معرفة  اولئك  اإّن  وعّقب �سماحته: 
معاوية  على  يللطللري  كللان  ثللابللت  بللن  الخبيث عمر  لأن   ،cاأبلللي طالب بللن  علللللّي 
 jويمدحه ويختلق له ف�سائل، ولذلك عندما �سمع النا�ص اأن الإمام اأمير الموؤمنين

ا�ست�سهد في المحراب، تعّجبوا وت�ساءلوا: وهل كان علّي ي�سّلي؟!
في  اللليللوم  نللراهللا تحدث  والللمللحللاولت  الممار�سات  هللذه  �سماحته: مثل  واأ�للسللاف 
عالمنا. ففي عالم اليوم ترى و�سائل الإعام، بالأخ�ص الف�سائيات، تنقل وتو�سل 
خبر اأية حادثة واأية واقعة اإلى النا�ص في �سرق الأر�ص وغربها و�سمالها وجنوبها 
اأو ب�سع دقائق من وقوعها، لكن تجاه الظلم والجور والقمع ال�سديد  بعد ثوان 
مطالبتهم  ب�سبب  اليوم  البحرين  في  والموؤمنات  الموؤمنون  له  يتعّر�ص  الللذي 
بحقوقهم الم�سروعة والإن�سانية المه�سومة، فاإن هذه الو�سائل الإعامية تراها 



:المرجع ال�شيرازي

المثّقفون والعلماء م�سوؤوللللللللللللللللللللللللون تجاه المظالم بالبحرين

محاضرات

5 �سهر رجب - �سهر ذي القعدة 1432 هل

والمظلومين  الأبرياء  ويّتهمون  بل  الحقائق،  وقلب  والتعتيم  الت�سليل  تمار�ص 
بالبحرين ب�ستى التهم وبالباطل.

و�سّدد �سماحته بقوله:
 من یتحّمل م�شوؤولية تبيين الحّق للنا�ص وتبيين م�شداقه الحقيقي كي 
یّتبعوه، ومن یتحّمل م�شوؤولية تبيين الباطل وف�شحه، كي ل ینطلي علی 
النا�ص؟ األي�شت هي م�شوؤولية العلماء وطلبة العلوم الدینية والمثّقفين؟ 

ویالها من م�شوؤولية خطيرة.
بعدها اأ�سار �سماحته اإلى ماجرى على الأئمة الهداة الأطهار من اآل النبي �سلوات 
اهلل عليه وعليهم اأجمعين، من الظلم والأذى والت�سريد وال�سجن والقتل بال�سيف 
ل  كانوا   الأطهار الأئمة  عا�سروا  الذين  النا�ص  معظم  اإن  وقللال:  وال�سّم، 
ي�ستطيعون اأن يعرفوا اأف�سلية واأولوية اأهل البيت على اأئمة الكفر، وذلك 

ب�سبب الت�سليل الإعامي المعادي. 
لذلك يجب على العلماء والمثّقفين في كل زمان اأن ي�سعوا اإلى اإزالة الحجب عن 
وجه الحّق والحقيقة، واأن يبّينوا الحّق ويعّرفونه للنا�ص، فهذا الأمر من اأوجب 

الواجبات، لأنه �سبيل هداية النا�ص و�سعادتهم.
ال�سيرازي �سرورة اهتمام المبّلغين  اأّكد المرجع  القّيمة  وفي �سياق كلمته 

بجيل ال�سباب، وقال:
ي�سعى الأعداء اليوم اإلى ترويج ال�سبهات في المجتمع، ويحاولون �سوق ال�سباب 
والتعا�سة  ال�سال  طريق  واإلللى  والمعا�سي  الذنوب  ارتكاب  واإلللى  المفا�سد  اإلللى 
ويقوموا  المحاولت،  لهذه  يت�سّدوا  اأن  العلم  اأهللل  على  يجب  فلذا  والظلمات. 
اإلى  ي�سعوا  واأن  الباطل،  واأ�سحاب  اأ�سحابها  وف�سح  ال�سبهات  برّد  وحكمة  بدّقة 
ن�سر معارف اأهل البيت الأطهار، وعليهم اأن يتحّلوا بال�سبر، واأن ي�سمدوا 

اأن  ول يتوانوا اأبداً، واأن يبذلوا ق�سارى جهدهم في هذا المجال، وعليهم اأي�ساً 
يعطوا الأولوية في ممار�سة الهداية اإلى جيل ال�سباب.

مللن قبل  بالم�سلمين  الهللتللمللام  عللدم  تللجللاه  الللبللالللغ  اأ�للسللفلله  عللن  �سماحته  واأعللللرب 
اأن  العربية  الللدول  اإحللدى  قللّررت موؤّخراً  الإ�سام، وقللال:  التي تّدعي  الحكومات 
اأن يعرف النا�ص باأن هذا  اأيللام، بحّجة  تكون عطلة عيد الفطر فيها لمّدة ع�سرة 
الللدولللة، وغيرها ممن  المهمة. ولللكللن هللذه  الإ�للسللاملليللة  الأعلليللاد  العيد هللو مللن 
يّدعون الإ�سام، تراهم ل يكترثون، بل ول يبالون اأبداً تجاه الفاجعة والماأ�ساة 

الكبيريتين اللتين يتعّر�ص لهما ال�سعب الم�سلم في البحرين.
يللعللرفللوا  اأن  اللليللوم  والللمللثللقللفلليللن  الللعلللللمللاء  علللللى  يللجللب  مللللوؤّكللللداً:  �سماحته  واأردف 
بين  التمييز  هي  العلم  اأهللل  ف�سموؤولية  جّيداً.  والخطيرة  المهمة  م�سوؤوليتهم 
الحق والباطل، وتبيين ذلك وتعريفه للنا�ص كاّفة، وكذلك م�سوؤوليتهم تعريف 

الإ�سام الحقيقي المتمّثل باإ�سام النبي واآله اأجمعين للب�سرية كّلها.
اإلى  لن�سَع  اأي�ساً:  موؤّكداً  القّيمة  كلمته   ال�سيرازي المرجع  �سماحة  وختم 
ال�ستفادة من �سهر رم�سان المبارك ا�ستفادة اأكثر واأف�سل مما �سبق، واإلى القيام 

بم�سوؤولياتنا الخطيرة واأدائها بعلمنا وبعملنا وقلمنا.

و�سلى اهلل على محّمد واآله الطاهرين.

الم�شادر

الغارات: ج2/ �ش397.  )1(



يع�سوب  بللالأخللّوة،  المخ�سو�ص  النبّوة،  خليل  الأئمة،  اأبللو  مولد  ذكللرى  بمنا�سبة 
الللديللن والإيللمللان وكلمة الللرحللمللن، ملليللزان الأعللمللال ومقّلب الأحللللوال، �سيف ذي 
الجال و�ساقي ال�سل�سبيل الزلل، �سالح الموؤمنين ووارث علم النبّيين والحاكم 
ونعمته  البالغة  اهلل  حّجة  والنجوى،  ال�سّر  و�سامع  التقوى  �سجرة  الدين،  يللوم 
النا�سح،  والإملللام  الائح  والنجم  الوا�سح  ال�سراط  الدامغة،  ونقمته  ال�سابغة 
بيت  الموؤمنون على  اأبي طالبc، وفد  بن  الموؤمنين علّي  اأمير  الإمللام  مولنا 
 المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي

بمدينة قم المقد�سة لتقديم التهاني والتبريكات ل�سماحته.
ودعا  والتبريكات،  التهاني  بادلهم  المهنئين،  بالموؤمنين  �سماحته  رّحب  اأن  بعد 
لنيل ر�سا  الجميع  اأن يوّفق   bالطاهرين واآله  تبارك وتعالى بجاه محّمد  اهلل 
اهلل تعالى ونيل ر�سا اأهل البيت، واأن يمّن على الموؤمنين والموؤمنات كاّفة 

بالأمن وال�سام والعّزة والرفاه.

و�سورية  الللعللراق  مللن  و�سيوف  وزّوار  والف�ساء،  العلماء  المرا�سم  هللذه  ح�سر 
من  وجمع  العلمية،  الللحللوزة  وطللاب  واأفغان�ستان،  وباك�ستان  والهند  والخليج 

. المحّبين والموالين لآل بيت النبي الأعظم
 بهذه المنا�سبة العطرة اعتمر العمامة على يد �سماحة المرجع ال�سيرازي
وبالورع،  تعالى  اهلل  بتقوى  �سماحته  واأو�ساهم  الدينية،  العلوم  طاب  من  عدد 
والجهد والجتهاد في تعّلم علوم اآل محمد ، والعمل على خدمة النا�ص وحّل 

م�ساكلهم وق�ساء حوائجهم وخدمتهم وتثقيفهم بثقافة الإ�سام.
مناقب  بيان  في  �سعرية  اأبيات  بقراءة  العلمية  الحوزة  ف�ساء  اأحللد  �سارك  كما 

وف�سائل مولنا الإمام علّي بن اأبي طالبj، وف�سائل اأتباعه ومحّبيه.

Aبذكرى مولد الإمام اأمير الموؤمنين
الموؤمنون یهّنئون المرجع ال�شيرازي

نفحات خبرية
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النبوية  الأحلللاديلللث  مللن  الجوادA،وانطاقاً  الإمللللام  مللولللد  ذكلللرى  بمنا�سبة 
بالتوجيهات  والللتللزامللاً  المحتاجين،  وخدمة  الأيللتللام  بكفالة  الخا�سة  ال�سريفة 
ال�سديدة ل�سماحة المرجع الديني الكبير اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني 
اأجللل خدمة هذه  الطاقات من  وبللذل  ال�سعي  اأهمية  توؤكد  التي   ،ال�سيرازي
في  الخيرية«  الثقافية   اأبيها اأّم  »موؤ�س�سة  اأفتتحت  المظلومة  ال�سريحة 

مدينة كرباء المقد�سة ن�ساطاتها وفعاليتها الخيرية.
الغاية والأهداف من وراء تاأ�سي�ص هذه الموؤ�س�سة التي اأخذت على عاتقها كفالة 
الثقافية  اأهدافها  من  وكذلك  لهم،  والمعنوي  الللمللادي  الدعم  وتقديم  الأيللتللام 
وبهذه   ،البيت اأهللل  بعلوم  الخا�سة  والللكللرا�للسللات  الكتب  بطبع  والمتمثلة 
لأجل  ال�سباب  من  مجموعة  اإلللى  مادية  م�ساعدات  الموؤ�س�سة  قّدمت  المنا�سبة 

ال�سيد  الإ�سام  حجة  ف�سيلة  الهدايا  قللّدم  حيث  زواجهم،  اإتمام  في  م�ساعدتهم 
مهدي ال�سيرازي و اآية اهلل ال�سيخ عبد الكريم الحائري ومدير الموؤ�س�سة الحاج 

رائد الوزني.
للمرجع  كتاباً  الموؤ�س�سة  اأ�للسللدرت  الثقافية،  ن�ساطاتها  و�سمن  اآخللر،  جانب  من 

ال�سيرازي الراحل، بعنوان: )الطموح في حياة الإن�سان والمجتمع(.
وفي �سياق مت�سل و�سمن �سل�سلة طبع كتيبات ت�سم محا�سرات �سماحة المرجع 
عنوانين  الموؤ�س�سة  اأ�سدرت   ،الراحل ال�سيرازي  والمرجع   ،ال�سيرازي
 ،ال�سيرازي المرجع  ل�سماحة   »واآله للنبي  الم�ستمر  »العداء  جديدين: 

.والآخر: »العقل رقي الإن�سان«، للمرجع ال�سيرازي الراحل

اخلريیة الثقافية   hاأبيها اأم  موؤ�ش�شة  افتتاح 

األعاب لالأطفال توزيع املاء يف الزيارة ال�سعبانية

نفحات خبرية
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المظلوم،  الم�سموم  ال�سهيد،  المقتول  ال�سالح،  العبد  ا�ست�سهاد  ذكرى  بمنا�سبة 
اأقيمت   ،cالإمام مو�سى بن جعفر الكاظم ،bاآل محمد رهين ال�سجون، عالم 
يوم  وع�سر  �سباح   ،ال�سيرازي المرجع  �سماحة  بيت  فللي  الللعللزاء  مجال�ص 

الثاثاء الموافق للخام�ص والع�سرين من �سهر رجب الأ�سّب.
و�سيوف  العلمية  الللحللوزة  وطلللاب  والللفلل�للسللاء  العلماء  المجال�ص  هللذه  ح�سر 
الموؤمنين  واأفغان�ستان، وجمع من  وباك�ستان  والهند  والخليج  العراق  وزّوار من 

والموالين لأهل البيت الأطهار من مختلف المدن الإيرانية.
الكاظم  الإمللام  مولنا  �سيرة  عن  الأفا�سل  الخطباء  تحّدث  المجال�ص  هذه  في 
�ساطين  وطغيان  لمظالم  الت�سّدي  في   jودوره ال�سيا�سية  وحياته  ومناقبه 
في  عليه  اهلل  �سلوات  الإمللام  ودور  عليهم،  اهلل  لعنة  هللارون  ومنهم  العبا�ص  بني 
اإر�ساد الأمة خال ال�سنين الطويلة التي ق�ساها في �سجون الظالمين المنافقين 

 .الغا�سبين لخافة ر�سول اهلل

الر�شول الأكرم الثقافية • موؤ�ش�شة 
الأليمة  الللذكللرى  الثقافية   الأكرم الر�سول  موؤ�س�سة  اأحيت  اآخللر  جانب  من 
الديني  المرجع  ال�سيرازي، والأفا�سل من مكتب  اآل  الكرام من  ال�سادة  بح�سور 
والف�ساء   ،ال�سيرازي الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  �سماحة 

وال�سيوف من العراق والخليج، وجمع من الموؤمنين.
كان المجل�ص للخطيب حجة الإ�سام  ال�سيخ ح�سين نجار زاده، وذكر جوانب من 

دور الإمام الكاظمj في قيادة الأمة.

مرقد العالمة ابن فهد الحلي •
وبلللهلللذه الللمللنللا�للسللبللة الأللليللمللة اأقللليلللم فلللي مللرقللد الللعللامللة اللل�للسلليللخ اأحلللملللد بلللن فهد 
المقرئ  ب�سوت   Aالكاظم الإملللام  بللزيللارة  ا�ستهل  الللعللزاء،  مجل�ص   الحلي
الحاج م�سطفى ال�سراف، ليعتلي المنبر ال�سريف بعد ذلك الخطيب الح�سيني 
الَِّذيَن  تعالى:  بقوله  محا�سرته  م�ستهًا  معا�ص  كمال  ال�سيخ  الإ�سام  حجة 
اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّا�ِص َواهلّلُ ُيِحبُّ  رَّ اِء َوال�سَّ رَّ ُيْنِفُقوَن ِفي ال�سَّ
»ما   :Aاأبي عبد اهلل برواية عن  الآية  اآل عمران: 134 مف�سراً   اْلُمْح�ِسِنيَن

من عبد كظم غيظه اّل زاده اهلل عزاً في الدنيا والآخرة«.

• مكتب �شماحة المرجع ال�شيرازي / كربالء المقد�شة
المقد�سة مجل�ص عزاء  ال�سيرازي في كرباء  المرجع  �سماحة  اأقام مكتب 
ال�سريف  المنبر  اعتلى  ثم  الحكيم، ومن  الذكر  اآي من  بتاوة  المجل�ص  ا�ستهل 
الخطيب الح�سيني ف�سيلة ال�سيخ فا�سل الخطيب م�ستمداً محا�سرته من قوله 

َة ِفي اْلُقْرَبى  ال�سورى: 23. ْجراً اإِلَّ اْلَمَودَّ ُلُكْم َعلَْيِه اأَ تعالى: ُقل َل اأَ�ْساأَ

• اأ�شتراليا
الأ�سترالية  مجل�ص  �سيدني  الأكرم في مدينة  النبي  اأقامت ح�سينية  كذلك 
الر�سول  اأحلليلليللت ح�سينية  اآخلللر  الللمللوؤمللنللون، مللن جللانللب  واللللللطللم ح�سره  الللعللزاء 
الأليمة  المنا�سبة  هللذه  الأ�سترالية  ادليللد  مدينة  في  الكربائية   الأعظم

بح�سور الخطباء والرواديد الح�سينيين باللغتين العربية والفار�سية.

Aذكرى اإ�شت�شهاد الإمام الكاظم

بيت املرجع ال�سريازي

موؤ�س�سة الر�سول االأكرم الثقافية

مرقد العالمة ابن فهد احللي

ح�سينية الر�سول االأعظم -ا�سرتاليا

نفحات خبرية
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الإمام الهاديAاإحياء ذكری ا�شت�شهاد
بيت المرجع ال�شيرازي

الح�سيني  �للسللادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيلللة  �سماحة  الديني  المرجع  بيت  اأحلليللا 
الأمين،  التقي،  النا�سح،  ا�ست�سهاد  ذكرى  المقد�سة،  قم  بمدينة   ال�سيرازي
ال�سهيد، مولنا الإمام علّي بن محّمد الهاديc، باإقامة مجال�ص العزاء، �سباحاً 

وع�سراً.
ح�سر هذه المجال�ص العلماء والف�ساء وطاب الحوزة العلمية، و�سيوف وزّوار 
 .من العراق والخليج، وجمع من الموؤمنين والموالين لآل البيت الأطهار
من  مقتطفات  وذكلللروا   ،jالنقي الإملللام  و�للسللاأن  مقام  حللول  الخطباء  وتللحللّدث 
�سيرته العطرة، والمظالم والأذى والم�سائب التي جرت على الإمامj من قبل 

�ساطين بني العبا�ص لعنة اهلل عليهم.

مكتب املرجع ال�سريازي

بيت املرجع ال�سريازي

مكتب �شماحة المرجع ال�شيرازي / كربالء المقد�شة
وبهذه المنا�سبة الأليمة اأقام مكتب �سماحته في كرباء المقد�سة مجل�ص 
العزاء ا�ستهل بتاوة عطرة من اآي الذكر الحكيم ب�سوت المقرئ الحاج م�سطفى 
ال�سيخ محمد جواد  ال�سريف ف�سيلة الخطيب  المنبر  ال�سراف، ومن ثم اعتلى 
مالك م�ستمدا بحثه بالمنا�سبة من الحديث ال�سريف عن ر�سول اهلل : »مثل 

اأهل بيتي فيكم ك�سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى«.

ح�شينية الر�شول الأعظم  / الكویت
الكويت  الكربائية في   الأعظم الر�سول  اأحييت ح�سينية  �سياق مت�سل  وفي 
الإ�سام  حجة  ال�سريف  المنبر  اأرتللقللى  حيث  والزنجيل  واللطم  الللعللزاء  مجل�ص 
ال�سيد اأحمد الواعظ والرادود الح�سيني الحاج اأحمد الباوي ومحمد الحجيرات 

وبح�سور العامة ال�سيد اأحمد ال�سيرازي والمعزيين.

ح�سينية الر�سول االأعظم  � الكويت

نفحات خبرية
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ي�سادف الن�سف من �سهر رجب الأ�سّب ذكرى ا�ست�سهاد عقيلة الها�سميين، عابدة 
الم�سائب،  اأم  بثاره،  والمطالبة  نه�سته  في   jالح�سين �سريكة   ،علّي اآل 
الإمللام  بنت   hالكبرى زينب  ال�سيدة  الحوراء  مولتنا  وال�سمود،  ال�سبر  اأ�سوة 

.jاأمير الموؤمنين
بهذه المنا�سبة الأليمة، اأقيم مجل�ص العزاء في بيت المرجع الديني �سماحة اآية 
والأفا�سل  العلماء  ال�سيرازي ح�سره  الح�سيني  ال�سيد �سادق  العظمى  اهلل 

وجمع من ال�سخ�سيات وال�سيوف. 

ذكر جوانب من  القحطاني، حيث  ال�سيخ  الإ�للسللام   المجل�ص حجة  كان خطيب 
 .ومقامها وعلّو �ساأنها، ومنزلتها عند اأهل البيت hسيرة ال�سيدة زينب�

اأ�سار اإلى مقتطفات مما تعّر�ست له عقيلة الطالبيينh من الأذى والظلم  ثم 
كرباء  واقعة  بعد  من  والمحن  واللوعات  الآلم  من  تحملته  ومللا  والم�سائب، 
�سجية  اأبيات  بقراءة  المجل�ص  القحطاني  وختم   .jالح�سين الإمللام  وا�ست�سهاد 

.hفي م�ساب ا�ست�سهاد الحوراء زينب الكبرى

ذكرى �إ�شت�شهاد
زينب �لكبرى

نفحات خبرية
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بمنا�سبة الذكرى العظيمة المباركة، ذكرى بعثة �سيد الكائنات، المبعوث رحمة 
ونبّيه  المتعال،  الخالق  حبيب  وال�سال،  الظلم  من  الب�سرية  منقذ  للعالمين، 
الأعظم مولنا محمد بن عبد اهللb، وفد الموؤمنون والعلماء على بيت المرجع 
الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي، وقّدموا 

ل�سماحته التهاني والتبريكات.

بعد اأن رّحب �سماحة المرجع ال�سيرازي بالوافدين، بادلهم التهاني والتبريكات، 
ودعا اهلل العلي القدير اأن يمّن بجوامع الخير والبركة وال�سام والعّزة والن�سر 

والبحرين  المقد�سات  عراق  في  وبالخ�سو�ص  كاّفة،  والموؤمنات  الموؤمنين  على 
اهلل  و�سلوات   fالمنتظر المهدي  الإمللام  المفّدى  مولنا  ي�سمل  واأن  الجريح، 

و�سامه عليه الجميع بلطفه ورعايته.

ال�سيرازي،  اآل  مللن  الللكللرام  ال�سادة  والللمللبللارك  العظيم  اللليللوم  هللذا  مرا�سم  ح�سر 
واأميركا،  واأوروبلللا  والعراق  و�سورية  الخليج  دول  من  و�سيوف  وف�ساء  ووكللاء 
وجمع من الزّوار العراقيين، والعلماء والف�ساء وطاب الحوزة العلمية، وعاّمة 

الموؤمنين.

بمنا�شبة ذكری
بعثة النبي الأعظم

الموؤمنون یهنئون �شماحة المرجع ال�شيرازي

نفحات خبرية
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حلول  بمنا�سبة 
الأعلللللليللللللاد اللل�للسللعللبللانلليللة 

 ، الللمللبللاركللة، ذكلللرى مللولللد �سبط ر�للسللول اهلل
وذكللرى   ،Aالح�سين الإملللام  مولنا  والأر�لللص،  ال�سماوات  زيللن  الأحلللرار،  �سيد 
ها�سم،  بني  قمر  كرباء،  عطا�سا  �ساقي  الوفاء،  اأ�سوة  الطف،  لللواء  حامل  مولد 
�سيدنا العبا�ص، وذكرى مولد �سيد ال�ساجدين وقّرة عين الناظرين مولنا الإمام 
اهلل  اآية  �سماحة  الديني  المرجع  بيت  على  الموؤمنون  وفد   ،العابدين زين 
التهاني  ل�سماحته  وقللّدمللوا   ،ال�سيرازي الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى 

والتبريكات بهذه المنا�سبات العظيمة.
رّحب �سماحة المرجع ال�سيرازي بالوافدين، وبادلهم التهاني والتبريكات، 
كاّفة،  الموؤمنين  والفرج على  والن�سر  بالعّزة  يمّن  اأن  �سبحانه وتعالى  ودعا اهلل 
بالأخ�ّص بالعراق والبحرين، واأن يوّفق الجميع لمر�ساته عّز وجّل، واأن ي�سملهم 

.fدعاء ورعاية مولنا المفّدى الإمام القائم من اآل محّمد
من جانب اآخر وبمنا�سبة ذكرى مولد اأمل ال�سعوب، ورجاء الم�ست�سعفين، وب�سارة 

الللللللللر�للللللللسللللللللالت 
اللللل�للللسللللمللللاويللللة، وخلللاتلللم 
الموعود  المنتظر  وقائمهم،  الأطهار  الأو�سياء 
وقّدموا  �سماحته  بيت  على  الموؤمنون  وفد   ،fالمهدي الإمللام  المفّدى  مولنا 

التهاني والتبريكات بهذه المنا�سبة العظيمة.
ال�سيرازي، وف�ساء من  اآل  ال�سادة الكرام من  ح�سر مرا�سم هذا العيد العظيم 
العراق والخليج و�سورية وبريطانيا، وزّوار من العراق ومدن ومحافظات اإيران، 
والعلماء وطاب الحوزة العلمية، وجمع غفير من الموؤمنين والمحّبين لمحمد 

.واآله الطاهرين
 بهذه المنا�سبة العظيمة اعتمر العمامة على يد �سماحة المرجع ال�سيرازي
عدد من طاب العلوم الدينية، واأو�ساهم �سماحته باللتزام بتقوى اهلل تعالى، 
واإعانتهم على  النا�ص دوماً  اإلى خدمة  وبالأخاق الإ�سامية الحميدة، وال�سعي 

ق�ساء حوائجهم وحّل م�ساكلهم. 

 ذكری مواليد الأنوار
الأعياد ال�سعبانية املباركة

نفحات خبرية
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ح�شينية الأمين في فك�شو ال�شویدیة• 
بهذه  بهيجاً  احتفاًل  ال�سويدية  فك�سو  مدينة  في    الأمين  ح�سينية  اأقامت 
اأهلللل البيت  اللللذكلللرى العظيمة الللملليللمللونللة، حلل�للسللرهللا جللمللع مللن مللحللّبللي واأتلللبلللاع 

 .في هذا الحفل اُلقيت كلمات وق�سائد في حّب اآل البيت ،الأطهار

موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم  الثقافية• 
  وبهذه المنا�سبة العطرة والأعياد المباركة، اأقامت موؤ�س�سة الر�سول الأكرم
الثقافية، حفًا بهيجاً، ح�سر الحفل ال�سادة الكرام من اآل ال�سيرازي، والف�ساء 

والعلماء والف�ساء.
ال�سيد  اآية اهلل  المرحوم  الإمامي حفيد  الفقيه  ال�سيد علي  الإ�سام  كلمة حّجة 

بمنا�سبة  وكلمة  باأ�سفهان،  العلمية  الحوزة  زعيم   الإمامي الفقيه  ح�سن 
الواعظ  اأحمد  ال�سيد  الإ�للسللام  حّجة  الح�سيني  للخطيب  الحجة  الإملللام  مولد 
باإلقاء  المعتمدي  محمد  الح�سيني  اللللرادود  �للسللارك  بعدها  الكويت  مللن  الللقللادم 

الأبيات ال�سعرية والمدائح.

ح�شينية النبي الأكرم  ب�شدني ال�شترالية• 
ال�سترالية  ب�سدني    الأكللللرم  النبي  ح�سينية  اأقللامللت  مت�سل  �سعيد  وعلللللى 
من  جللمللع  حلل�للسللره  الللمللبللاركللة  ال�سعبانية  الللمللواللليللد  بللذكللرى  اللل�للسللنللوي  مجل�سها 

الموؤمنين والمحّبين لآل البيت الأطهار �سام اهلل عليهم.

بيت املرجع ال�سريازيبيت املرجع ال�سريازي

ح�سينية النبي االأكرم � ا�سرتالية ح�سينية االأمني � ال�سويد

موؤ�س�سة الر�سول االأكرم الثقافية � قم املقد�سة

نفحات خبرية
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    حفل موؤ�ش�شة دار المهدي في اأ�شفهان 
بمنا�سبة الع�سرة المهدوية المباركة، وذكرى مولد منقذ الب�سرية مولنا المفّدى 
الإمام المهدي من اآل محمدf، وك�سائر المدن الإ�سامية التي احتفلت بهذه 
المنا�سبة العظيمة، اأقامت موؤ�س�سة دار المهديf والقراآن الحكيم حفًا بهيجاً 

في الح�سينية الكربائية في مدينة  اأ�سفهان. 
بداأ الحفل بتاوة معّطرة من اآي الذكر الحكيم واأعقبها قراءة المواليد والمدائح 
ة بذكر ف�سائل وبركات وجود مولنا الإمام  والتوا�سيح الدينية والأ�سعار الخا�سّ

 .fساحب الع�سر والزمان�
والم�سلمين  الإ�سام  حّجة   fالمهدي دار  موؤ�س�سة  لم�سوؤول  كلمة  كانت  بعدها 

ال�سيخ م�سطفى بهرمن، بّين فيها بع�ص فعاليات الموؤ�س�سة ال�سنوية.
كما كان للرادود حميد عليمي م�ساركة فّعالة، حيث �سّنف اأ�سماع الح�سور بق�سائد 

.f واأبيات في بيان مناقب مولنا الإمام المهدي المنتظر

    حفل مكتب �شماحة المرجع ال�شيرازي بدم�شق
بهذه المنا�سبة العظيمة والميمونة اأقام مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازي في 

.b العا�سمة ال�سورية دم�سق حفًا بهيجاً اأي�ساً، بالتعاون مع هيئة خدمة اأهل البيت
ح�سر هذا الحفل الذي اأداره حّجة ال�سام ال�سيد عبد الر�سول المو�سوي، جمع 
العلماء  من  والعديد   ،bالأطهار الر�سول  لآل  والمحّبين  الموالين  من  غفير 
الكريم، وبعده كانت ق�سيدة  القراآن  وبللداأ بتاوة معطرة لآيللات من  والف�ساء، 

احتفالت الع�سرة المهدوية المباركة

ح�سينية اهايل كربالء ا�سفهانهيئة خدمة اهل البيتb كربالء املقد�سة

مكتب املرجع ال�سريازى �سورية ح�سينية االإمام ال�سادقg دامنارك

اُخللرى  جميلة  وق�سيدة  الللبللغللدادي،  ح�سن  ال�سعبي  ال�ساعر  اأن�سدها  بالمنا�سبة 
لل�سيف ال�سبل ح�سين �سعد المرد القادم من اإحدى الدول ال�سكندنافية وق�سيدة 

اخرى اأي�ساً لل�ساعر الخطيب الحاج ال�سيد مرت�سى الطباطبائي ال�سندي.
اأعقب ذلك اأنا�سيد ومناقب مهدوية اأن�سدها ال�سيد ا�سماعيل ال�سامي واأبناءه من 
المهدي  الإملللام  مولنا  وظهور  الفرج  لتعجيل  بالدعاء  الحتفال  وختم  اليمن. 
التي  المحن  مللن  النتظار  خطى  على  ال�سائرين  وخللا�للص  ونللجللاة   fالمنتظر

يمّرون بها.
b هيئة خدمة اهل البيت     

ال�سنوي  مهرجانها  المقد�سة،  كللربللاء  فللي   b البيت  اهللل  خدمة  هيئة  اقللامللت 
الرابع بم�ساركة العديد من الرواديد الح�سينيين وال�سعراء ال�سعبيين من مختلف 
حول  معا�ص  الر�سا  عبد  ال�سيخ  الإ�للسللام  لحجة  دينية  ومحا�سرة  المحافظات، 
الللرواديللد الح�سينين  امللا  ال�سعبانية وقد�سيتها عند اهلل عز وجللل  الللزيللارة  اهمية 

فكانوا لهم الح�سور البرز وهم  ال�سيد ح�سن الكربائي والما علي با�سا.

     موؤ�ش�شة الإمام ال�شادق g بالدنمارك
الدنماركية  العا�سمة  فللي   g اللل�للسللادق  المللللام  موؤ�س�سة  فللي  بهيج  حللفللل  اقلليللم 
كوبنهاجن، بداأ بتاوة لآيات من القراآن الكريم، ثم �سعر باللغة الأفغانية للحاج 
اأحمد  لل�ساعر  و�سعر  النقا�ص،  عللاء  اأبللو  ال�سيخ  الإ�للسللام  حجة  وكلمة  رم�سان، 
القرعاوي، وكان ختام الحفل مع الرادود الحاج علي العقابي. وتخلل الحفل تقديم 
اأ�سئلة للحا�سرين من قبل عريف الحفل ال�ساعر جواد العكيلي مع تقديم الزهور 

للذين اأجابوا على الأ�سئلة.

نفحات خبرية
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ن�شاطات مركز الإمام علي j يف وا�شنطن

اإقامة �سالة العيد

امتثاًل لتوجيهات المرجع الديني الكبير �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق 
الح�سيني ال�سيرازي الداعية اإلى �سرورة اإحياء اأمر اأهل البيتb وتكثيف 
قام   ،bالبيت اأهل  بثقافة  النا�ص  وتثقيف  والدينية  الح�سينية  المجال�ص  اإقامة 
الفعاليات  بالعديد من  الأميركية  العا�سمة  وا�سنطن  الإمللام علّيj في  مركز 
و�سهر رم�سان  المعّظم  و�سعبان  الأ�سب،  التالية: رجب  الأ�سهر  في  والن�ساطات 

المبارك، لل�سنة الهجرية الجارية )1432 للهجرة(، اإليكم بع�سها:
 ،jالموؤمنين اأمير  الإمام  مولد  ذكرى  رجب   13 يوم  بمنا�سبة  حفل  • اإقامة 
والفار�سية  والإنجليزية  العربية،  هي:  لغات  وباأربع  للرجال،  اأيللام  ثاثة  خال 

والأوردية، بم�ساركة عدد من الرواديد.
ال�سجون  رهين  ا�ست�سهاد  ذكرى  رجب   25 يوم  بمنا�سبة  العزاء  مجل�ص  • اإقامة 

مولنا الإمام الكاظمj، لمدة يومين، وباللغتين العربية والفار�سية.
• اإقامة احتفالت في يوم 27 رجب ذكرى المبعث النبوي ال�سريف، وفي الأيام 

الإمللام  الر�سول  اآل  الأطهار من  الإئمة  ذكللرى مولد  المعّظم  �سعبان  3و4و5 من 
.bالح�سين و�سيدنا العبا�ص والإمام زين العابدين

الإمام  مولد  ذكرى  المعّظم  �سعبان  من  الن�سف  ليلة  في  كبير  حفل  • اإقامة 
.bح�سره المئات من المحّبين لأهل البيت ،fالقائم من اآل محمد

والفار�سية  العربية  باللغات  المبارك  رم�سان  �سهر  ليالي  في  مجال�ص  • اإقامة 
والأوردية، وتقديم الإفطار لل�سائمين. وكان محا�سروا المجال�ص كالتالي:

ل المجال�ص العربية لف�سيلة ال�سيخ اأبو محمد الأ�سدي. 
ل المجال�ص الفار�سية للبروفي�سور اأخاق نيا القادم من مدينة م�سهد المقّد�سة.

ل المجال�ص الأوردية لف�سيلة ال�سيخ نقوي القادم من الهند.
لكثرة  وذلللك  مرتين  ال�ساة  اقيمت  حيث  المبارك،  الفطر  عيد  �ساة  اإقامة  ل 

الح�سور والم�سّلين.

اإقامة �سالة اجلماعة

املجال�ش الرم�سانية

املحا�سرة الدينية

نفحات خبرية
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خالل الأ�شهر الما�شية ا�شتقبل �شماحة اآیة اهلل العظمی ال�شيد �شادق الح�شيني ال�شيرازي في منزله العدید من العلماء والف�شالء وال�شخ�شيات 
العامة والر�شمية اإلی جانب جموع من الموؤمنين وال�شباب من مختلف البلدان الإ�شالمية، وذلك في بيته المكرم بمدینة قم المقد�شة... منها:

اإلللى  وا�ستمعوا  الأ�للسللرف،  النجف  مدينة  مللن  العلمية  الللحللوزة  وطلللّاب  ف�ساء 
اإر�سادات �سماحته القّيمة: اإن ال�سّر في توفيق العلماء الما�سين هو اأمران: الأول: 

التعبئة العلمية. الثاني: التقوى الحقيقة.

بين یدي �شماحة المرجع

 A اأع�ساء حملة الهادي ،جمع من الموؤمنات والموؤمنين، زّوار اأهل البيت
من مدينة لكهنو في الهند، برفقة عدد من الف�ساء في الحوزة العلمية بالهند، 

وا�ستمعوا اإلى اإر�سادات �سماحته القّيمة.

بين يدي المرجع
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ال�سيد  الر�سالي في البحرين الجريح، كان فيهم ف�سيلة  التيار  عدد من قيادي 
الللكللرام مع  اللل�للسلليللوف  وتللنللاول  الللرا�للسللد.  را�للسللد  ال�سيخ  وف�سيلة  الللعلللللوي  جعفر 
�سماحة المرجع ال�سيرازي الحديث حول الأو�ساع الماأ�ساوية في البحرين 
من  الإ�سامي  البلد  هللذا  في  والموؤمنات  الموؤمنون  له  يتعّر�ص  ومللا  الجريح، 
الإن�سانية  والحقوق  للحرّيات  وم�سادرة  والإبللادة  والطائفية  وال�سطهاد  القمع 
بلللاأن اهلل تعالى  الللملل�للسللروعللة. واأو�للسللاهللم بال�سبر والللتللحللّمللل واللل�للسللمللود، ملللوؤّكلللداً 
يمهل ول يهمل، واأنه تعالى قد وعد باأن يمّن على الم�ست�سعفين والمظلومين 

وال�سابرين بالن�سر والفاح والعّزة.

فيهم:  كان   ،الأطهار البيت  اأهل  بنور  الم�ستب�سرين  الف�ساء  من  جمع 
ال�سيد �للسللاح الللديللن مللغللرانللي مللن جللنللوب تللونلل�للص وهلللو مللن تللاملليللذ الللداعلليللة 
ال�سيد التيجاني، والدكتور محمد ه�سام �سلطان من مدينة الخليل بفل�سطين 
الللعللقلليللدة والللفللللل�للسللفللة وخللريللج الأزهللللر واأ�للسللتللاذاً  �ص فللي  الللمللحللتللّلللة وهلللو متخ�سّ
بقم  التيجاني  موؤ�س�سة  مدير  ر�للسللوي  ال�سيد  وف�سيلة  الأردنلليللة،  بالجامعات 
الدين  �ساح  ال�سيد  قللّدم  الكرام،  بال�سيوف  �سماحته  رّحللب  اأن  بعد  المقّد�سة 
بالأخ�ّص  والأردن،  تون�ص  في  عام  ب�سكل  الأو�ساع  عن  تقريراً  والدكتور محمد 

.اأو�ساع اأتباع اأهل البيت

لبنان،  من  الدين  �سم�ص  الأمير  عبد  ال�سيخ  ف�سيلة  والم�سلمين  الإ�سام  حّجة 
�سقيق المرحوم اآية اهلل ال�سيخ محمد مهدي �سم�ص الدين. وتناول �سماحة 
الللمللزيللد من  بلللذل  الللكللريللم حلللول  مللع �سيفه  الللحللديللث   ال�سيرازي الللمللرجللع 

الهتمام في بيان ال�سورة الحقيقية لاإ�سام الحقيقي.

اأ�ساتذة وطّاب مدر�سة ال�سيخ المفيد من كرباء المقّد�سة، ومدر�سة ال�سيخ �سريف 
العلماء للعلوم الدينية من بغداد، ومدر�سة الزهراء للعلوم الدينية من بغداد 
 مدينة ال�سدر، واأو�ساهم �سماحته بالجّد والجتهاد في تعّلم علوم اآل محّمد

.ون�سرها وتعليمها النا�ص بالأخ�ص البعيدين عن اأهل البيت

اأع�ساء حملة العقيلة من المنطقة ال�سرقية، فرّحب �سماحته بهم ودعا اهلل 
الإمام  رعاية مولنا  ت�سملهم  واأن  والزيارات،  الأعمال  بقبول  لهم  القدير  العلّي 
�ساحب الع�سر والزمانf، واأن يحظوا بال�سفاعة وق�ساء الحوائج من مولنا 

.واأخته الجليلة مولتنا فاطمة المع�سومة ،Aالإمام الر�سا

جمع من الموؤمنات والموؤمنين، زّوار اأهل البيت، من محافظة ديالى ق�ساء 
رعاية  ت�سملهم  واأن  والللزيللارات،  الطاعات  بقبول  لهم  �سماحته  فدعا  الخال�ص، 

.fمولنا الإمام �ساحب الع�سر والّزمان

المقّد�سة.  قم  مدينة  من  الدينية  للعلوم   cال�سبطين مدر�سة  وطللّاب  مدير 
بذل  و�للسللرورة   ،محمد اآل  علللللوم  تعّلم  فللي  بالتوفيق  لهم  �سماحته  فللدعللا 

.الجهود الكبيرة في �سبيل خدمة تعاليم اأهل البيت

ل من مدينة حلب ال�سورية، فدعا �سماحته  جمع من زّوار اأهل البيت من نبُّ
لهم بقبول الطاعات والزيارات، وبعد ذلك ا�ستمعوا اإلى توجيهات حّجة الإ�سام 

والم�سلمين ف�سيلة ال�سيد ح�سين ال�سيرازي. 

بين يدي المرجع
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 حجة الإ�سام والم�سلمين ال�سيد حميد الح�سن رئي�ص الحوزة العلمية الناظمية 
اأهل  اأتباع  الهند، برفقة جمع من  قللرن في مدينة لكهنو بباد  اُ�س�ست قبل  التي 
ال�سيرة  تللحللّدث حللول  رّحللب �سماحته،  اأن  الللزيللارة وبعد  البيت. خللال هللذه 

.العطرة الم�سرقة لمولنا ر�سول اهلل

الأخ الفا�سل �سيد ناظر حيدر كاظمي والأخ محمد عبا�ص خان، وهما من التّجار 
البيت  اأهللل  لخدمة  والإعامي  الثقافي  المجال  في  النا�سطين  ومن  الهند  في 
الأطهار. وقّدما ل�سماحة المرجع ال�سيرازي تقريراً موجزاً عن اأهم 

.ن�ساطاتهما وفعالياتهما في �سبيل ن�سر تعاليم اأهل البيت

جمع من اأئمة الجمعة والجماعة وطلبة مدر�سة الغري للمعارف الإ�سامية من 
مدينة النجف الأ�سرف، فرّحب �سماحته بهم، واأو�ساهم ب�سرورة الجّد والجتهاد 
وتثقيفها  للنا�ص  وتعريفها  ن�سرها  والعمل على   ،اآل محمد تعّلم علوم  في 

بهم، بالأخ�ّص لأهل العراق الغيارى، واللتزام بالأخاق الح�سنة.

الر�سول  لموؤ�س�سة  العام  الأمين  القري�سي  كاظم  ال�سيخ  ف�سيلة  الإ�للسللام  حّجة 
في  والتعليمي  الجتماعي  الجانب  فللي  والأرامللللل  الأيللتللام  لرعاية   الأكرم
عن  تقريراً   ال�سيرازي المرجع  ل�سماحة  وقللّدم  بغداد.  العراقية  العا�سمة 
اأهم ن�ساطات وبرامج الموؤ�س�سة بالأخ�ّص في الجانب التعليمي. فبارك �سماحته 

لل�سيف الكريم هذه الأعمال والن�ساطات.

اأعلل�للسللاء حملة نللورالللر�للسللا مللن الأحلل�للسللاء. ودعلللا �سماحته لللهللم بللقللبللول الأعللمللال 
 .والزيارات، وبالتوفيق لعمل ما يوجب نيل ر�سا اهلل تعالى واأهل البيت

جمع من اأتباع اأهل البيت من جمهورية اآذربايجان، وبعد لقائهم ب�سماحة 
الإ�سام  حّجة  �سماحته  نجل  اإر�للسللادات  اإلللى  ا�ستمعوا   ،ال�سيرازي المرجع 

والم�سلمين ف�سيلة ال�سيد ح�سين ال�سيرازي.

بين يدي المرجع
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ال�سعائر  اإحياء  على  الم�سرفة  والهيئة  بالعراق  العلويين  ال�سادة  نقابة  اأع�ساء 
الفاطمية، بعد اأن رّحب �سماحة المرجع ال�سيرازي بال�سيوف الكرام، قّدم اأحد 
فعاليات  اأهم  وعن  ال�سادة،  نقابة  واأعمال  ن�ساطات  عن  تقريراً  منهم  الف�ساء 
لهم  �سماحته  فدعا  الفاطمية.  ال�سعائر  اإحياء  على  الم�سرفة  الهيئة  وبرامج 
معارف  ن�سر  �سبيل  في  الجهود  من  المزيد  بذل  وب�سرورة  والنجاح،  بالتوفيق 

.اأهل البيت

فهد  ابللن  العّامة  )مدر�سة  المقّد�سة  كرباء  حللوزة  وطللّاب  اأ�ساتذة  من  جمع 
الحّلي( رّحب �سماحته بهم ودعا اهلل تبارك وتعالى لهم بالتوفيق والنجاح في 

.طلب العلم، وبالإخا�ص لأهل البيت الأطهار
خال هذه الزيارة اعتمر العمامة على يد �سماحته جمع من الطّاب، واأو�ساهم 
اآل محمد، وباللتزام بتقوى اهلل �سبحانه،  �سماحته بالجّد في طلب علوم 

وبالأخاق الإ�سامية الفا�سلة.

 جمع من القائمين ب�سوؤون مزار ال�سهيد الثالث القا�سي نور اهلل ال�سو�ستري
في مدينة آگرة بباد الهند، كان فيهم ف�سيلة ال�سيد �سوذب كاظم جرولي وال�سيد 
 ال�سيرازي المرجع  ل�سماحة  الكرام  ال�سيوف  وقللّدم  جرولي،  كاظم  عمار 
تلللقلللريلللراً ملللوجلللزاً علللن اأعللمللالللهللم ونلل�للسللاطللاتللهللم، وعللللن اإدارة اللللملللزار اللل�للسللريللف.

اإن  وقللال:  بهم،  �سماحته  فرّحب  الأ�للسللرف،  النجف  مدينة  من  وق�ساة  العراقية  العدل  وزارة  على  العام  الم�سرف  ال�سيد  فيهم  كان  العراقيين  الم�سوؤولين  من  عدد 
ال�ستفادة من نهج الإمام اأمير الموؤمنينj الذي ل يزال يرّن في التاريخ، م�سوؤولية مهمة، وم�سوؤولية الجميع، بالأخ�ّص في العراق اليوم.

حّجة الإ�سام والم�سلمين ف�سيلة ال�سيخ الأميني دام عّزه اإمام الجمعة والجماعة 
واأحد الخطباء الح�سينيين من مدينة فيادلفيا في ولية بين�سلفانيا الأميركية. 
في  الم�ستجدات  حللول  ظله  دام  ال�سيرازي  المرجع  �سماحة  مع  الكام  وتللبللادل 

اأحكام الفقه، بالأخ�ّص في باد الغرب والمهجر.

بين يدي المرجع
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اآذربايجان، وقّدم  �سماحته في جمهورية  ال�سيخ جاويد محمدوف وكيل  ف�سيلة 
اآذربللايللجللان،  اأهلللل البيت فللي  اأتللبللاع  اأو�للسللاع  ل�سماحته تللقللريللراً مللوجللزاً عللن 
الللديللنلليللة والللثللقللافلليللة. واأّكلللللد �سماحته فللي حللديللثلله مللع ال�سيف  نلل�للسللاطللاتلله  وعلللن 
الجميع. مللع  التعامل  فللي   البيت اأهلللل  بللاأخللاق  التحّلي  �للسللرورة  الللكللريللم 

جمع من دكاترة واأ�ساتذة الجامعة، وطلبة من جامعة بغداد الجادرية، وطلبة من 
الجامعة الم�ستن�سرية، وطلبة من جامعة التكنولوجيا، وطلبة من معهد النفظ 
بالحديث  ا�ستهّلها  التي  توجيهاته،  اإلللى  وا�ستمعوا  بغداد،  العراقية  بالعا�سمة 

ال�سريف عن مولنا ر�سول اهلل: »كلكم راع، وكلكم م�سوؤول عن رعيته«.

عوائلهم  بللرفللقللة  طللهللران  الإيللرانلليللة  العا�سمة  مللن  والك�سبة  الللتللّجللار  مللن  جللمللع 
وا�ستمعوا اإلى اإر�سادات �سماحته القّيمة: علينا اأن ن�سعى في هذا ال�سهر الف�سيل 
اإلى اإر�ساد الآخرين وهدايتهم والتاأثير عليهم ب�سلوكنا وتعاملنا وباأخاقنا، كما 

.دعانا اإلى ذلك الأئمة المع�سومين

 اأع�ساء موكب م�ساة كرباء القا�سدين زيارة مولنا �سيد ال�سهداء الإمام الح�سينj م�سياً على الأقدام من مدينة قم المقد�سة، فدعا �سماحته لهم بقبول الزيارة، 
واأن ت�سملهم رعاية مولنا بقية اهلل الإمام �ساحب الع�سر والّزمانf، واأن يرجعوا �سالمين غانمين اإلى ديارهم واأهليهم وبعدها ا�ستمعوا الى كلمة حجة ال�سام 

والم�سلمين ال�سيد ح�سين ال�سيرازي.

العام  والم�سرف  التركية  اأنطاكيا  في  العلويين  زعيم  يرل  علي  ال�سيخ  ف�سيلة 
برفقة   ،البيت اأهللل  موؤ�س�سة  وم�سوؤول  الأغللّر  الغدير  عيد  احتفالت  على 
�سماحته  فللرّحللب  األمانيا،  فللي  المقيمين  العلويين  الأتلللراك  الإخلللوة  مللن  جمع 

بال�سيوف الكرام.
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الطاعات  بقبول  لهم  �سماحته  ودعللا  القطيف،  من   العقيلة حملة  اأع�ساء 
والزيارات، واأن ت�سملهم رعاية مولنا الإمام �ساحب الع�سر والزمانf. وبعد 
ذلك ا�ستمع ال�سيوف اإلى كلمة نجل المرجع ال�سيرازي الراحل اأعلى اهلل درجاته، 

حّجة الإ�سام ال�سيد محمد علي ال�سيرازي.

الخيرية  لاأمور   jال�سجاد الإمللام  موؤ�س�سة  م�سوؤول  المو�سوي  فا�سل  ال�سيد 
ون�ساطات  فعاليات  عن  مكتوباً  تقريراً  ل�سماحته  وقللّدم  المقّد�سة،  كرباء  في 
الثاث  ال�سنين  فللي  بللالأخلل�للّص  بللهللا،  قللامللت  الللتللي  الخيرية  والأعللمللال  الموؤ�س�سة 

الأخيرة.

جللمللع ملللن طللالللبللات الللعلللللوم الللديللنلليللة ملللن مللحللافللظللة الللبلل�للسللرة بللرفللقللة علللدد من 
الأ�لللللسلللللاتلللللذة، ودعلللللللا �للسللمللاحللتلله لللللهللللّن بلللاللللتلللوفللليلللق والللللنللللجللللاح فللللي طللللريللللق تللعللّلللم 
كلللللمللة  اإللللللللى  ا�للسللتللمللعللن  ثللللم  الآخللللللريللللللن.  وتللعللللليللمللهللا   البيت اأهلللللللل  علللللللللوم 
نلللجلللل �للسللمللاحللتلله حلللّجلللة الإ�لللللسلللللام والللملل�للسلللللملليللن اللل�للسلليللد حلل�للسلليللن الللل�لللسللليلللرازي.

وفد من الف�ساء من العراق، �سّم اأئمة الجمعة والجماعة، وخطباء المنبر الح�سيني ال�سريف، واأ�ساتذة وطلبة الحوزة العلمية من مدينة ال�سماوة، فرّحب �سماحته، 
ثم ا�ستمعوا اإلى توجيهاته القيمة: اأنتم اليوم طلبة للعلوم الدينية، وخطباء، ومدّر�سون، واأنتم غداً، اأي في الم�ستقبل، تتحملون الم�سوؤولية الكبرى لل�سيعة في العراق 

وفي العالم كّله، وبعد ذلك �ستكونون اأمام المحكمة الإلهية الكبرى اأمام مولنا ر�سول اهلل حيث �سيكون هو رئي�ص المحكمة على الإطاق.

وف�سيلة  را�سي  اآل  منير  ال�سيد  ف�سيلة  العراق  في  العلمية  الحوزة  من  اأ�ساتذة 
اإلى انتهاز ن�سبة   اآل را�سي، واأ�سار �سماحة المرجع ال�سيرازي ال�سيد اأحمد 
اأهل  فكر  ون�سر  لتعريف  غيره،  اأو  العراق  في  �سواء  حالياً،  الموجودة  الحرّيات 

البيت، وتثقيف النا�ص بثقافة الإ�سام واأحكامه واأخاقه واآدابه.
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جمع من الإخوة اأع�ساء وم�سوؤولي موكب عقيلة بني ها�سمh لل�سيرازية من مدينة الكاظمية المقّد�سة، وبعد اأن رّحب �سماحته بهم، قّدم ال�سيوف الكرام تقريراً 
مخت�سراً عن اأهم ن�ساطات وفعاليات الموكب.

حللجللة الإ�للللسللللام اللل�للسلليللخ عللبللا�للص اآل 
المرجع  �سماحة  وكلللاء  مللن  جللابللر، 
واإمللللللام  بلللاللللكلللويلللت   ال�سيرازي
الجمعة والجماعة في م�سجد الإمام 
لقناة  ال�سابق  والمدير   ،الباقر
الأنلللللوار الللفلل�للسللائلليللة. وتللبللادل الللكللام 
 ال�سيرازي المرجع  �سماحة  مع 

حول اأمور عديدة.

جمع من الموؤمنين العراقيين من محافظة الب�سرة، �سم: وفد موؤ�س�سة الر�سول 
 .الزهراء موكب  واأعلل�للسللاء  الب�سرة،  فللرع  الثقافية  الخيرية   الأعظم
فرّحب �سماحته بهم ودعا لهم بقبول الأعمال والزيارات، وبالتوفيق في خدمة 

.اأهل البيت الأطهار

ف�سيلة ال�سيد عبا�ص نقوي، اأحد وكاء �سماحته في مدينة لكهنو الهندية برفقة 
عدد من الف�ساء في الحوزة العلمية بالمدينة المذكورة. وخال هذه الزيارة 
اأهل البيت بلكهنو، بالأخ�ّص  اأتباع  اأو�ساع  قّدم ال�سيف الكريم تقريراً عن 
بذل  بلل�للسللرورة  الللكللرام  ال�سيوف  �سماحته  واأو�للسللى  العلمية.  الللحللوزة  مجال  فللي 

.المزيد من الجهود في ن�سر وتعريف فكر اأهل البيت

جمع من ال�سباب الموؤمن الن�سطاء في المجال الديني والثقافي، واأو�ساهم �سماحته ببذل المزيد من الجهود والطاقات، و�سرف العمر وا�ستثماره في تعّلم علوم 
اآل محّمد، وت�سجيع باقي ال�سباب على نهج هذا ال�سبيل، الذي به يحظى الموؤمن بال�سعادة والفاح في الدارين.

جمع من م�سوؤولي واأ�ساتذة وطلبة مدر�سة الر�سول الأعظم للعلوم الدينية 
في مدينة قم المقّد�سة، وا�ستمعوا اإلى اإر�سادات �سماحته القّيمة.

اأع�ساء قافلة المهديf، وقافلة البّحار، وقافلة �سيهات، من المنطقة ال�سرقية )من 
تاروت و�سيهات(، فدعا �سماحته لهم بقبول الطاعات والزيارات، واأن ت�سملهم �سفاعة 

.h واأخته كريمة اأهل البيت مولتنا فاطمة المع�سومة ،jمولنا الإمام الر�سا

بين يدي المرجع
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في  الطويرجاوي  جا�سم  ال�سيد  والم�سلمين  حجةالإ�سام  الح�سيني  الخطيب 
هذه الزيارة تبادل �سماحة المرجع ال�سيرازي مع ال�سيف الكريم الحديث حول 

ف�سائل زيارة مولنا الإمام الح�سينA وخدمة ق�سيته المقّد�سة.

علللدد من العلملللاء الم�ستب�سرين بنور اأهل البيت ملللن اأفريقيا:ف�سيلة ال�سيخ   
باجارركا ح�سن �سيف من جمهورية رواندا في �سرق اأفريقيا وف�سيلة ال�سيخ محمد اأحمد 
.كمال الدين من غانا، حيث اعتمرا العمامة على يد �سماحة المرجع ال�سيرازي

جمع من الف�ساء من مدينة ال�سدر، �سّم جمع من المبّلغين والخطباء، وا�ستمعوا اإلى اإر�سادات �سماحته القّيمة التي جاء فيها: ذاإن الذين وّفقوا في ما�سي التاريخ 
من اأهل العلم كانت حياتهم مرتكزة على ثاثة اأمور: 1- الإخا�ص. 2- الجتهاد )اأي الجهد والن�ساط(. 3- الأخاق الفا�سلة.

حللللّجللللة الإ�لللللسلللللام الللل�لللسللليلللد عللمللار 
ال�سادة  �سم  وفد  برفقة  الحكيم، 
ورئي�ص  الحكيم،  اآل  مللن  الللكللرام 
مكتب المجل�ص في بغداد. بعد اأن 
الكرام  بال�سيوف  �سماحته  رّحللب 
�سروره  الحكيم عن  ال�سيد  اأعرب 
المرجع  �سماحة  لللزيللارة  و�سوقه 
يللللزور  اأن  مللتللمللنلليللاً  الللل�لللسللليلللرازي، 

�سماحته في عراق المقّد�سات.

 fالمهدي جللامللعللة  طلللللبللة  ملللن  جللمللع 
�سماحته  واأو�للسللاهللم  الللديللنلليللة،  للللللعلللللوم 
بللل�لللسلللرورة بللللذل الللجللهللود الللحللثلليللثللة في 
تثقيف النا�ص وتعليمهم اأحكام الإ�سام 
وا�سوله واأخاقه واآدابه عبر معين اأهل 

.البيت

بين يدي المرجع
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وفد من العلماء والف�ساء من اندوني�سيا، �سّم ف�سيلة ال�سيد اأحمد محمد، وف�سيلة ال�سيد ح�سين �سهاب، وف�سيلة ال�سيخ مقداد، من العا�سمة جاكارتا ومن جزيرة 
جاوة الو�سطى، وبعد اأن رّحب �سماحة المرجع ال�سيرازي بالعلماء ال�سيوف الكرام تحّدث اأحدهم عن اأو�ساع اأتباع اأهل البيتb في اأندوني�سيا وتاريخهم وقدمهم 

.bموؤّكداً اإن ال�سيعة هم الذين فتحوا اأندوني�سيا ودول جنوب �سرق اآ�سيا بفكر وثقافة اأهل البيت الأطهار ،bوالخدمات التي بذلوها في ن�سر فكر اأهل البيت

وفد من هيئة القراآن الحكيم لتعليم 
القراآن والأمور الخيرية من مدينة 
كرباء المقّد�سة، �سّم اأ�ساتذة وقّراء 
الللقللراآن الللكللريللم واإعللاملليلليللن، فدعا 
والتوفيق  الأعللمللال  بقبول  �سماحته 
لخدمة تعاليم القراآن الكريم واأهل 

البيت اأكثر.
بللعللدهللا ا�للسللتللمللعللوا اإللللللى كلللللمللة نجل 
والم�سلمين  الإ�سام  حّجة  �سماحته 

ال�سيد ح�سين ال�سيرازي.

نجل المرحوم العّامة اآية اهلل ال�سيخ محمد علي الَعمري رحمه اهلل كبير علماء 
المدينة المنّورة، على م�سّرفها �سلوات اهلل و�سامه، حّجة الإ�سام ال�سيخ كاظم 
العمري برفقة عدد من الموؤمنين، فرّحب �سماحته بال�سيوف الكرام، وقراأ �سورة 
الفاتحة على روح المرحوم العّامة العمري، وقّدم تعازيه لل�سيخ كاظم العمري 

لوفاة والده المكّرم.

 fالمنتظر جامعة  اأ�للسللاتللذة  اأحللد  حللافللظ،  ال�سيد  الم�سلمين  و  الإ�للسللام  حجة 
للعلوم الدينية من باك�ستان، وقّدم ل�سماحة المرجع ال�سيرازي دام ظله تقريراً 
مخت�سراً عن اأو�ساع اأتباع اأهل البيتb والدرا�سة الحوزوية في باك�ستان. واأّكد 
والتحّلي  الموا�سلة  �سرورة  الكريم  ال�سيف  مع  حديثه  في  ال�سيرازي  المرجع 

.b بال�سبر في �سبيل ن�سر فكر اأهل البيت
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حجة الإ�سام و الم�سلمين ال�سيخ نجاح الطائي فرّحب �سماحته به و�سكره على تاأليفاته وماي�سطره قلمه في الدفاع عن ولية اأهل البيتb وخدمة الت�سّيع، واأّكد 
.b سماحته باأن حياة الإن�سان كّلها تلف اإّل ما يعمله المرء هلل تعالى ولأهل البيت الأطهار�

كما قام بزيارة �سماحته جمع من طلبة واأ�ساتذة كلية الثقلين من مدينة الكاظمية المقّد�سة، واأو�ساهم �سماحته بالجّد والجتهاد وال�ستفادة من العمر والوقت كّله 
في طلب العلم وتعليمه، واللتزام بتقوى اهلل تعالى وبمحا�سبة النف�ص، وبذل الجهود في تبليغ اأحكام الإ�سام، والهتمام في هذا المجال بالجانب العقائدي اأكثر 

واأكثر، ل�سرورته واأهميته واأثره البالغ دوماً.

وباك�ستان  الهند  من  الف�ساء  من  جمع 
مللعللّظللم علي  اللل�للسلليللخ  فلليللهللم: ف�سيلة  كلللان 
العمل  ويللمللار�للص  الهند  ف�ساء  مللن  وهللو 
التبليغي حالياً في دول اأميركا الجنوبية، 
مدير  �ساهد  علي  اأحللمللد  ال�سيخ  وف�سيلة 
باك�ستان.  فللي  الدينية  الللمللدار�للص  اإحلللدى 
وتلللللحلللللّدث الللل�لللسللليلللخ ملللعلللّظلللم حلللللول الللعللمللل 
التبليغي والم�ساعب والم�ساكل الموجودة 

وقّلة الإمكانات المادية في هذا المجال 

اآيللللة اهلل الللعللظللمللى اللل�للسلليللخ ب�سير  نللجللل �للسللمللاحللة 
فرّحب   ، الأ�للسللرف  النجف  مدينة  مللن  النجفي 
المرجع  �سماحة  اأحللوال  و�ساأله عن  به  �سماحته 
النجفي. وبدوره بّلغ ال�سيف الكريم �سام والده 
اإلى المرجع ال�سيرازي، وتبادل الكام مع 
ن�ساط  حللول   ال�سيرازي المرجع  �سماحة 
وغيرها  الأ�للسللرف  النجف  في  المباركة  الحوزة 

من الأمور الحوزوية والدرا�سية. 

الر�سول  امناء موكب  وهيئة  اأع�ساء 
مدينة  مللن  ال�سيرازية   الأعظم
الللكللاظللملليللة الللمللقللّد�للسللة، وهللللي هيئة 
نللا�للسللطللة فلللي مللجللال الللعللمللل الللديللنللي 
واللللثلللقلللافلللي والجلللتلللملللاعلللي. وبلللللارك 

�سماحته لهم عملهم ون�ساطاتهم.
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بالأخ�ّص  المجالت  والمناق�سة في مختلف  المباحثة 
في  تقام  تثقيفية  درو�لللص  وهللنللاك  والفقهية.  العلمية 

�سمن ن�ساطاته وفعالياته، قام وفد من مكتب المرجع 
الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني 

المكتب  مدير  يتراأ�سه  الب�سرة  في   ال�سيرازي
حجةالإ�سام ال�سيخ نزار الح�سن، بزيارات وجولت 
والح�سينيات  والموؤ�س�سات  العلماء  لمكاتب  تفقدية 
ة  الخا�سّ ومجال�ص  برامج  في  وح�سر  والم�ساجد، 
مع  وتللنللاول   ،الأطهار البيت  اأهللل  اأمللر  باإحياء 

م�سوؤوليها الحديث في موا�سيع عديدة.
 ال�سيرازي الللمللرجللع  مللكللتللب  ويلل�للسللتللقللبللل  هللللذا 
بالب�سرة العلماء والف�ساء وعاّمة الموؤمنين ويتم 

اإقامة �سالة العيد

احل�سور يف مهرجان ربيع االنتظاربالزبريدرو�ش تثقيفيةزيارة اأ�سر ال�سهداء

زيارة جرحی التفجريات زيارة ح�سينية احلاج املرحوم داود العا�سور زيارة ح�سينية اأهل البيت

زيارة م�سجد االإمام علي الهاديAزيارة م�سجد احلكيمية�سباب الهيئة الفاطمية

Aكادر وم�سوؤويل حوزة اأبي الف�سل العبا�ش م�سجد الغدير بالربج�سية مكتب ال�سهيد ال�سدر

المكتب اأي�ساً.
من جانب اآخر قام المكتب بجولة تفقدية للم�سابين 
واللللجلللرحلللى وللللعلللوائلللل الللل�لللسلللهلللداء اللللذيلللن ا�للسلليللبللوا 
الجبان  الإرهللابللي  التفجير  حادثة  في  وا�ست�سهدوا 
البيت في ح�سينية  اأهللل  اأتباع  ا�ستهدف  الللذي 
الللمللرحللوم اللللحلللاج داود الللعللا�للسللور فلللي مللنللطللقللة اأبلللي 
با�سم  الللوفللد  قلللّدم  الللجللولللة  هلللذه  خلللال  الخ�سيب، 
لأ�للسللر  الللتللعللازي   ال�سيرازي الللمللرجللع  �سماحة 
اللل�للسللهللداء واللل�للسللفللاء الللعللاجللل للجرحى عللافللاهللم اهلل 

تعالى.

بالب�شرةن�شاطات مكتب المرجع ال�شيرازي

نفحات خبرية
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كرباء  عطا�سا  ل�ساقي  المباركة  الميمونة  للولدة  العطرة  الذكرى  بمنا�سبة 
اأبي طالبb وامتثال لتوجيهات �سماحة المرجع  مولنا العبا�ص بن علي بن 
اإقامة  في   ال�سيرازي الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  الديني 
موؤ�س�سة  اأقامت  الجريح  العراق  في  ل�سيما  والخيرية  الإن�سانية  الم�ساريع 
الأ�للسللا�للص  حللجللر  و�للسللع  بمنا�سبة  حللفللًا  الب�سرية  للتنمية   jال�سهداء �سيد 

المقد�سة. العبا�صj في مدينة كرباء  الف�سل  اأبو  �سقيا ماء  لم�سروع 
اأقلليللم الللحللفللل بللحلل�للسللور حللجللة ال�للسللام اللل�للسلليللد مللهللدي اللل�للسلليللرازي وممثلين   
الللخلليللريللة والإنلل�للسللانلليللة ف�سا عللن جللمللع غفير من  الللمللوؤ�للسلل�للسللات  عللن عللدد مللن 

الموؤمنين. 
من جانب اآخر اأقام المركز حفل تخرج الطالبات اللواتي �ساركن دورة اأحباب 
اإلى الثاثين من  التي عقدها المركز من الأول  الزهراءh ال�سيفية للبنات 

الأ�سب. �سهر رجب 
�سلة  تللوزيللع  تللم  والللخللدملليللة  الللخلليللريللة  نلل�للسللاطللتلله  و�للسللمللن  مت�سل  �سعيد  علللللى 

ن�شاطات موؤ�ش�شة �شيد ال�شهداءj للتنمية كربالء املقد�شة
من  جمعة  اآخلللر  وفلللي  والمتعففة  الللفللقلليللرة  الللعللوائللل  علللللى  الللغللذائلليللة  رملل�للسللان 
�للسللهللررملل�للسللان اأقللامللت الللمللوؤ�للسلل�للسللة مللاأدبللة اإفللطللار للللللزائللريللن وذللللك فللي �سحن 

.c الع�سكريين  الإمامين 

�سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيلللة  الديني  المرجع  �سماحة  مكتب  وفللد  بح�سور 
 jال�سهداء �سيد  منظمة  اأقامت  الب�سرة  مدينة  في   ال�سيرازي الح�سيني 
الجديد  مقرها  افتتاح  بمنا�سبة  بهيجاً  حفًا  الب�سرة  مدينة  في  العام  المقر 

م�سجد وح�سينية �سيد ال�سهداءj في منطقة القبلة ل غرب مركز المدينةل 
ووجهاء  والع�سائرية  وال�سيا�سية  الدينية  ال�سخ�سيات  من  جمع  الحفل  وح�سر 

منظمة �شيد ال�شهداءj للتنمية الجتماعية تفتتح مقرها الجدید في مدینة الب�شرة
المنطقة.

ومن الجدير بالذكر اأن المنظمة قامت بجولت ميدانية تفقدية لعوائل الأيتام 
قدمت  حيث  والنا�سرية  الب�سرة  محافظتي  فللي  المتعففة  والأ�للسللر  والللفللقللراء 
ال�سائم  اإفطار  العوائل كما وقامت ببرنامج  الماليه والعينية لتلك  الم�ساعدات 

خال �سهر رم�سان المبارك ت�سمن توزيع المواد الغذائية.

ال�سلة الرم�سانية

gاإقامة حفل لالأيتامو�سع حجر م�سروع اأبی الف�سل

بناية املنظمةم�ساعدة العوائل املتعففة

نفحات خبرية
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الإ�سامي  التاريخ  به  البيتb، ما ي�سهد  اأهل  اأحقّية مذهب  يكفينا دليًا على 
على امتداده من تحّول الآلف من علماء الن�سارى واليهود والمجو�ص والعاّمة 
اإلى مذهب الت�سّيع الحق، في حين لم ي�سجل التاريخ اأن عالماً �سيعياً تخّلى عن 

الت�سّيع. فلو لم يكن لنا �سوى هذا الدليل لكفى.
اإن الذين تحّولوا اإلى مذهب الحق وهو مذهب اأهل البيت اأدركوا جماله، 

ومن �ساأن هذا الجمال اأن ياأ�سر القلوب ويك�سب العقول.
والإملللام  يلعنه  فجعل  راكللبللاً   jالمجتبى الح�سن  الإملللام  راأى  �سامّياً  اأن  روي 

الح�سن j ل يرّد، فلما فرغ اأقبل الح�سنj ف�سّلم عليه و�سحك فقال:
�ساألتنا  ولللو  اأعتبناك،  ا�ستعتبتنا  فلو  �سّبهت،  ولعّلك  غريباً  اأظّنك  ال�سيخ  »اأيها 
كنت جائعاً  واإن  احملناك،  ا�ستحملتنا  ولو  اأر�سدناك،  ا�ستر�سدتنا  ولو  اأعطيناك، 
اأ�سبعناك، واإن كنت عرياناً ك�سوناك، واإن كنت محتاجاً اأغنيناك، واإن كنت طريداً 
اإلينا وكنت �سيفنا  اآويناك، واإن كان لك حاجة ق�سيناها لك، فلو حّركت رحلك 
وماًل  عري�ساً  وجاهاً  رحباً  لنا مو�سعاً  لأّن  اأعللود عليك  كان  ارتحالك  اإلللى وقت 

كثيراً«.
فلما �سمع الرجل كامه بكى، ثم قال: اأ�سهد اأنك خليفة اهلل في اأر�سه، اهلل اأعلم 
حيث يجعل ر�سالته، وكنت اأنت واأبوك اأبغ�ص خلق اهلل اإلّي، والآن اأنت اأحّب خلق 

اهلل الّي، وحّول رحله اإليه وكان �سيفه اإلى اأن ارتحل و�سار معتقداً لمحّبتهم)1(.
ما الللذي دعللا ذلللك ال�سامي الللذي كللان الإمللام الح�سنj اأبغ�ص خلق اهلل عنده 

لي�سير اأحّبهم لديه؟!
اعلموا اأن اأغلب ال�سباب الفارين من الدين والمذهب هم مثل هذا الرجل، وعلينا 
وتحمًا  �سبراً  يتطلب  العمل  وهللذا  فللرداً،  فللرداً  لإنقاذهم  ون�سعى  بهم  نهتم  اأن 

ولكنه خيارنا الوحيد.
اأحد الأيللام �ساب مع مجموعة  فذات مّرة حيث كان الف�سل �سيفاً دخل علّي في 
من ال�سباب العرب الوافدين من الحجاز ومناطق اأخرى فظننته منهم، وبعد اأن 

�ساألت عن اأحوالهم، توّجهت اإليه قائًا: من اأّي الباد؟ 
فاأجابني بالفار�سية: )من طهران(. 

�ساألته: ما الذي جاء بك؟ 
قال: جئتك، و�سكت. 

�ساألته: من اأين تعرفني؟ 
اأجاب: راأيت منك اأموراً.

اأجل�سته بجانبي وقلت له: تف�سل.
اأكللره الدين واأكللره اهلل!! وعندما نطق بهذه الألفاظ  اأكللره العلماء...  اأنللا  قللال: 

اق�سعّر بدني وتاألمت كثيراً. 
�ساألته: حتى متى اأنت موجود هنا؟

قال: اأعود الليلة.
قلت: حان الآن وقت ال�ساة، اأراك بعد ال�ساة في جل�سة خا�سة نتحدث معاً.

ولّقنت نف�سي قبل لقائه اأن اأتعامل معه كما يتعامل الطبيب مع المري�ص؛ فاإن 
الطبيب يفهم المري�ص، اأما المري�ص فقد ل يعرف الطبيب، ولذلك عليه اأن ل 

ينزعج اإذا �سدر منه كام غير لئق.
جل�ست معه مدة )15 الى 20( دقيقة تاأثر خالها ال�ساب كثيراً وتحّول راأ�ساً على 
عقب وبلغ حداً قال فيه: اأريد اأن اأ�سّلي ولكنني خجل لأنني لم اأ�سّل لرّبي منذ 

مدة طويلة.
قلت له: ومن حقك اأن تخجل ولكنك ل تعرف اهلل حقاً فاإنه رّب غفور رحيم.

واأردت اأن اأقول له: ِا�ستغفِر اهلل، ولكن خ�سيت اأن ل يدرك معنى ذلك فقلت له: 
قبل اأن تدخل ال�ساة اطلب المعذرة من اهلل وقل له: لقد اأخطاأُت يا رّب.

وهللنللا لللم يتمالك اللل�للسللاب مللن حب�ص دمللوعلله، فللقللام وقلللال: هللل يمكنني زيللارتللك 
مجدداً؟

قلت: اأنا ههنا كل يوم.
اأم�ص حتى  التالي، ولما دخل �سّلم وقللال: منذ فارقتك  اليوم  وّدعني ثم عاد في 

ال�ساعة كنت اأق�سي ما فاتني من �سلوات!
اأكللره الدين والعلماء يتحول هكذا بمقدار  اإني  فللاإذا كان ال�ساب الذي يقول 
180 درجة خال 20 دقيقة فقط، فما بالك بغيره؟ ولو كنت قد نهرته وقلت اإنه 

مرتّد لبقي على اإ�سراره وكرهه للدين!

الم�شادر

* من حديث ل�سماحته بالعلماء والف�سالء في اإحدى ليالي �سهر رم�سان المبارك لعام 1425 
للهجرة )بين يدي المرجع ل�سنة 1425 للهجرة رقم7(.

المناقب/ ج4/ ف�سل في مكارم اأخالق االإمام الح�سنj/ �ش19.  )1(

ل �شيء اأجمل من الإ�شالم وهو مذهب
*b اأهل البيت

قصص وعبر
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مجال�س �لوعظ و�لإر�شاد �لرم�شانية
في مرقد العالمة ال�سيخ احمد ابن فهد الحلي رحمه اهلل

انللطللاقللاً مللن الأواملللللر الإلللهلليللة واللل�للسللنللة الللنللبللويللة الللمللطللهللرة فللي اإحلليللاء الليالي 
اهلل  اآيلللة  الللديللنللي  الللمللرجللع  �سماحة  لتوجيهات  وامللتللثللاًل  الللمللبللاركللة  الرم�سانية 
اأقيم في مرقد العامة احمد   ال�سيرازي ال�سيد �سادق الح�سيني  العظمى 
ال�سهر الف�سيل مجال�ص الوعظ والإر�ساد حيث يفتتح  بن فهد الحلي طيلة 
المجل�ص بتاوة اآيات من الذكر الحكيم وتاوة الكلمات المباركة لدعاء الفتتاح 
الحائري  نا�سر  ال�سيخ  حجةالإ�سام  الح�سيني  المنبر  يعتلي  ثم  ومن  ال�سريف 

وال�سيرة  الإمللاملليللة  العقائد  يخ�ص  فيما  ل�سيما  عللديللدة  موا�سيع  فللي  متحدثاً 
حياة  في  المنعطفات  اأهللم  على  والوقوف  المطهرة  وال�سنة  والتف�سير  والتاريخ 

.bالأئمة الطاهرين
كما و�سهد المجل�ص اإحياء �سهادة اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبc وليالي 
الم�سادر  فللي  عليه  من�سو�ص  هللو  كما  اأعمالها  واأداء  المباركة  الللثللاث  الللقللدر 

المعتبرة بما فيها دعاء ليلة القدر ورفع الم�ساحف ال�سريفة.

تقوى  مللن  فللاإنللهللا  اهلل  �سعائر  يعظم  ومن  تعالى  اهلل  ل�سعائر  وتعظيماً  حللبللاً 
اأحيا  من  اهلل  رحم  اأمرنا،  )اأحيوا   البيت اأهل  لمنا�سبات  واإحياًء   القلوب
اأمرنا( وتنفيذاً للتو�سيات والتوجيهات القيمة ل�سماحة المرجع الديني الكبير 
جمعة  اآخللر  وبمنا�سبة   ال�سيرازي الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة 
من �سهر اهلل الف�سيل رم�سان الخير والبركة وتحت �سعار )يوم ن�سرة الإمامين 
للزيارة  حملة  باأكبر  والفتح  والللفللداء  اللللولء  موكب  اأنطلق   )الع�سكريين
�سمت ما يقارب 70 حافلة واأكثر من ثاث الآف زائر من مدينة كرباء المقد�سة 
وبع�ص المحافظات العراقية من اأجل اأداء مرا�سم الزيارة المخ�سو�سة وتجديد 
 ،البيعة والعهد، وذلك من اأمام مرقد العامة ال�سيخ اأحمد بن فهد الحلي
ولم ي�سبق اأن انطلقت حملة بهذه ال�سخامة منذ الحادث الإرهابي الجبان الذي 

توافد الزائرين

.طال المرقدين الطاهرين لاإمامين الع�سكريين
والع�سر  الظهر  �ساتي  بعد  مكثفة  ا�للسللتللعللدادات  بعد  المهيب  الموكب  اأنطلق 
الجليل  لل�سيد  الطاهر  المرقد  لزيارة  الأمللر  اأول  في  بلد  الى ق�ساء  متوجهين 
محمد بن الإمام الهادي، ومن ثم توجه الموكب الى مدينة �سامراء حيث 

.المرقدين الطاهرين لاإمامين الع�سكريين
لأداء  ال�سريف  ال�سحن  الللى  الموكب  دخللل  �سامراء  مدينة  الللى  الو�سول  وعند 
فري�سة �ساتي المغرب والع�ساء ومن ثم تناولوا طعام الإفطار توجه الجميع 
لأداء الزيارة ومن ثم الإ�ستماع الى محا�سرة دينية لف�سيلة الخطيب الح�سيني 

حجة الإ�سام و الم�سلمين ال�سيد جا�سم الطويرجاوي.

حافالت النقل

 ینطلق باأكبر حملة لزیارة مرقد الع�شكریينموكب الولء والفداء والفتح ل�شامراء

نفحات خبرية
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بيت  الموؤمنين على  ال�سخ�سيات وعامة  العلمية ومختلف  الحوزة  والف�ساء وطاب  العلماء  يتوافد  المبارك  �سهر رم�سان  ليالي  في 
المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي في مدينة قم المقد�سة.

وخال لقائهم ب�سماحة ال�سيد يدور الحديث حول المباحث العلمية والم�سائل الفقهية والتاريخية والثقافية، اإ�سافة اإلى ما يتف�سل به 
�سماحته من و�سايا و توجيهات واإليكم تقريراً عن مباحث جل�سة الليلة ال�سابعة.

كانت بداية جل�سة هذه الليلة، ال�سابعة من �سهر رم�سان المبارك، هي تتمة م�سائل الخم�ص التي تطّرق لها المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق 
الح�سيني ال�سيرازي في الليلة الما�سية، فبداأ �سماحته الحديث وقال:

ان القاعدة الولية في هذا الخ�سو�ص هي اأنه يجب على الن�سان اأن يخرج الخم�ص فوراً اأي بمجرد ح�سوله علي �سيء ما، فالآية الكريمة تقول: »واعلموا اأنما غنمتم 
من �سيء فاأن هلل خم�سه.. «، وجاء في الروايات ال�سريفة: »وهي واهلل الفادة يوماً بيوم« ، و»الفائدة يفيدها« ، و»الخياط ليخيط الثوب بخم�سة دوانيق فلنا منه دانق« .

لكن هذا القانون اللهي – وت�سهيًا وارفاقاً من اأهل البيتb – جعلت له ماحظتين وهما:

نفحات خبرية
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�سنة  را�للص  لهم  الللذيللن  ال�سخا�ص  يكون مو�سعاً لولللئللك  الللواجللب  هللذا  ان   -1
– ولي�ص لمن ل را�للص �سنة له– ومعنى ذلك  خم�سية وذلللك عند مللرور �سنة 
ان ال�سخا�ص الذين لم يجعلوا لهم را�ص �سنة خم�سية يجب عليهم اوًل دفع 
خم�ص كل ما يح�سلون عليه اآنياً، واما الذين عندهم را�ص �سنة خم�سية فيجوز 
لهم التاخير في اخراج خم�سهم الى نهاية را�ص ال�سنة ، ومثل ذلك هو �ساتي 
الممكن  الظهر ولكن من  اذان  اأول  اقامتهما في  والع�سر حيث يجب  الظهر 
ول�سك  حلللرام،  فيه  ولي�ص  ال�سرعي،  الللغللروب  وقللت  الللى  تاخيرهما  والللجللائللز 
لينوي  ان  المكلف  على  ولكن  )م�ستحب(  وقتها  اأول  فللي  ال�ساة  اداء  فللان 

بنية وعنوان  بها  التيان  اأي زمان فعليه  بها في  التيان  اراد  واذا  ال�ستحباب 
)الوجوب( ، وهكذا يكون في فري�سة الخم�ص.

ان ال�سخ�ص الذي له را�ص �سنة خم�سية ويدفع الخم�ص، اذا ح�سل على فائدة 
دفع  للله  �سنته فيمكن  را�للص  يللوم  مللن  التالى  اللليللوم  فللي  مللا  او منفعة  او هدية 
ال�سنة  الللى  تاخيره  اي�ساً  له  ويمكن  الللوجللوب  بنية  الللزمللان  ذلللك  في  خم�سها 
الخم�سية القادمة باعتباره انه واجب مو�سع وله الفر�سة والمهلة في دفعه، 
ولكن حينما يريد ان يدفعه في زمان خا�ص يجب عليه دفعه بعنوان الوجوب. 
الللذي دفع خم�سه وح�سل بعد ذلك  ال�سخ�ص  الللوارد فان  2- وح�سب الرفللاق 
دفللع خم�سها  واّخللر  الخم�سية  ال�سنة  را�للص  بعد  او منفعة  او هدية  فائدة  على 
الى ال�سنة الخم�سية التالية فان المبلغ الحا�سل بينهما ل يعني من بداية را�ص 
ال�سنة الخم�سية الى نهايتها ل يعفى من دفع خم�سه اذا تم �سرفه في موؤونته 

الحياتية، ومعنى هذا ان الموؤونة توجب في ا�سقاط الخم�ص .
ال�سنة والآن  عليه منذ حلول بداية  ان الخم�ص كان واجباً  ان معني ذلك هو 
ولي�ص  عنه،  ي�سقط  فهنا  للله  الحياتية  الللمللوؤونللة  �سمن  بالفعل  داخلللًا  ا�سبح 
الخم�سية  ال�سنة  تنتهي  فعندما  فيها  واجباً  يكن  لم  الخم�ص  ان  ذلللك  معنى 
باعتبار ان الزكاة  يكون دفع خم�سها حينئذ واجباً، وهذا خاف الزكاة تماماً 
تجب في نهاية ال�سنة ولتجب قبل ذلك، فعلى �سبيل المثال اذا كان ال�سخ�ص 
يملك اربعين را�ساً من الغنم فانه لي�ستطيع اخراج احدها بعنوان الزكاة قبل 
انتهاء ال�سنة، لنه لم يتعلق بها الزكاة في هذا الوقت، ولكن في الخم�ص فانه 
تجب على الن�سان في اللحظة الولى من ح�سوله على الفائدة او الهدية او 
الخم�سية وحلول  ال�سنة  انتهاء  الى  تاخير دفع خم�سها  المنفعة ولكن يمكنه 
ي�سقط  فانه  موؤونته  في  ذلك  �سرف  تم  اذا  نعم   ، الجديدة  الخم�سية  ال�سنة 

خم�ص تلك الم�سروفات . 
ال�سقوط  فللي  تللدخللل  كللي  �للسللروط  ثللاثللة  الللمللوؤونللة لها  ان  وا�للسللاف �سماحته: 

الرفاقي المذكور للخم�ص وهي: 

1- عدم كون الموؤونة من الحرام، فمثًا اذا كان ال�سخ�ص م�سلماً ولكنه غير 
فان هذه  المو�سيقية،  الآلت  وبيع  الخمر  ب�سنع  ويقوم  الدين  باحكام  ملتزم 
فان  لذا  الخم�ص،  من  معافة  وغير  حللرام  العمل  ذلك  من  الحا�سلة  الموؤونة 
لن  تخمي�سها؛  من  لبد  الحرام  موؤونة  في  �سرفها  تم  التي  المنافع  مقدار 

موؤونة الحال هي التي تم فقط ا�ستثنائها.
2- ان لتكون الموؤونة زائدة عن ال�ساأن واكثر منه، فاذا ا�سبحت اكثر منه لم 
العرفي  المقدار  يملك  الن�سان  ان  هو  ال�ساأن  ومعنى  الخم�ص،  عنها  ي�سقط 
الأكلللل،  ت�سمل  الللتللي  الجتماعية  المعا�سية  و�للسللروطلله  ظللروفلله  الللى  بالن�سبة 

من  ا�سخا�ص  هناك  انلله  ذلللك  ويعني  وغيرها،  وال�سفر،  وال�سكن،  والألب�سة، 
�سانهم اأن ي�سافروا الى المناطق والمدن القريبة بالطائرة، واما بع�سهم فمن 
�ساأنهم ان ل ي�سافروا الى تلك المناطق القريبة بالطائرة، وحينما ي�سافرون 
فان الآخرين تنتابهم عامات التعجب من ح�سول هذا المو�سوع مما يك�سف 

اأن لي�ص ب�سانهم، والخا�سة ان ال�ساأن هو م�ساألة عرفية.
وهنا �ساأل احد الف�ساء الح�سور وقال: من اين جاءت هذه ال�ساأنية حيث لم 

يرد ذكرها في الروايات ال�سريفة؟ 
اأجاب �سماحته قائًا: ان ال�ساأن هو ا�ستنباطات الفقهاء من الروايات ال�سريفة، 
حيث جاء في الرواية: »الخم�ص بعد الموؤونة« ، والظاهر من الموؤونة هنا هو 

ال�ساأنية، وفي حالة ال�سك فان القدر المتيقن منها هي الموؤونة التي تكون في 
حد ال�ساأن ولي�ص كل �سيء ي�سرفه واإن كان اكثر من ال�ساأن. 

3- يجب ان تكون الموؤونة فعلية، ومعنى ذلك انها ت�سرف وت�ستهلك، وليكفي 
ال�ساأن هنا وحده، فمثًا اذا و�سل احد ال�سخا�ص الى �سن التكليف ومن �ساأنه 

نفحات خبرية
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– لأي علة  الللى الآن  الللزواج  ان يتزوج وان يكون له بيت ولكن لم يقدم على 
كانت – يجب عليه ان يخم�ص الموال التي وّفرها وادخرها لهذا المر.

كذلك اذا كان من �ساأن ال�سخ�ص ان ياكل الدجاج والرز ولكنه قد اأكل الجبن 
والخبز ووفر مبلغاً من المال فيجب ان يدفع خم�ص ذلك المال، لذلك فان 
الللحللال، والتي  تللاأتللي مللن  التي  الللمللوؤونللة  الللمللوؤونللة المعافة مللن الخم�ص هللي 
تكون في حد ال�ساأن، واأن ت�سرف، وعدا ذلك فانها لن تعفى ولن ت�ستثني من 

الخم�ص. 
وتابع �سماحته قائًا: ان ال�ساأن على ثاثة اأق�سام:

1- الم�ساديق التي تكون هي قطعاً من ال�ساأن .

2-الم�ساديق التي تكون قطعاً من غير ال�ساأن .
يللعللنللي الم�ساديق  ام ل؟  اللل�للسللاأن  كللونللهللا مللن  فللي  نلل�للسللك  الللتللي  الللملل�للسللاديللق   -3
نحن  فيما  مبنيين  وهناك  مباني،  فيها  تكون  الم�ساألة  هذه  ففي  الم�سكوكة، 

فيه، وهما:
العروة  ك�ساحب  الفقهاء  بع�ص  تبناه  والللذي  الخم�ص  عللدم  اأ�سالة  مبنى   -1

وغيره، ففي هذا المبنى موارد ال�سك لي�ص فيها الخم�ص.
انما غنمتم  »واعملوا  الكريمة:  الآية  الخم�ص، ويبدو وطبق  اأ�سالة  2- مبنى 
هللو وجللوب دفع  اأي�ساً  اللللواردة  الللروايللات ال�سريفة  �للسلليء« ومللن مجموعة  مللن 
الفقهاء  �سك  ذلللك  ومللن  كثيرة،  ال�سك  مللوارد  وان  ال�سك،  مللوارد  الخم�ص في 

الوارد في وجوب دفع الخم�ص في الهدية ام ل؟
ففي هذا المورد تكون ال�سبهة عندهم اما مفهومية واما م�سداقية.

و�للسللاأل احلللد الللفلل�للسللاء: ملللاذا تللقللولللون فللي اللللروايلللات الللتللي جلللاءت فللي تحليل 
الخم�ص؟ 

قال �سماحة المرجع ال�سيرازي: ان روايات التحليل هي ق�سية خارجية قطعاً 
ووقتية، فمن باب المثال جاء في بع�ص الروايات ان المع�سومj قال لبع�ص 
 jالأ�سخا�ص: »في عامي هللذا«  ، او مثًا الرواية الللواردة عن المللام ال�سادق
 bالى يوم القيامة«  ، ولكن الئمة« :jحيث حلل ذلك تحليًا عاماً وقال
من بعد المام ال�سادقj قد طالبوا بالخم�ص كمطالبة المام الجوادj او 
الق�سية  بعنوان  واقعاً  التحليل  كان  فاذا   ،fوالزمان الع�سر  �ساحب  المللام 
وهذا  للله،  لمعنى  بالخم�ص   bالطهار الئمة  بقية  مطالبة  فللان  الحقيقية 
المو�سوع يك�سف بان الق�سية هي ق�سية خارجية، كما جاء في القران الكريم 
والروايات ال�سريفة موارد عديدة هي ق�سايا خارجية ولكن وردت بلحاظ عام. 

و�ساأل احد الف�ساء وقال: هل ان جهاز العرو�ص يتعلق فيه الخم�ص؟ 
اأجاب �سماحته: اوًل ان هذه الم�سالة جديدة، حيث انني بحثت في هذا المجال 
فراأيت ان اول فقيه قام بطرحها هو ال�سيد البروجردي، ولم اأجدها في فتاوي 
البروجردي  ال�سيد  عا�سروا  الذين  العلماء  ي�ستثني  ولللم  قبله،  من  الفقهاء 

الللهللادي  الللنللجللف ال�للسللرف كال�سيد الحكيم واللل�للسلليللد عللبللد  والللذيللن كللانللوا فللي 
ي�ستثنوا  لم  وغيرهم،  ال�سطهباناتي  والميرزا  الحمامي  وال�سيد  ال�سيرازي 

جهاز العرو�ص من الخم�ص. 
تم  فللاإذا  م�ساألة جديدة،  فيه هي  نحن  فما  لذلك  قائًا:  �سماحته  ا�ساف  ثم 
جعلها من الموؤونة الفعلية فا خم�ص عليها، ولكن يجب ان ي�سدق على تلك 
الموؤونة الفعلية ال�سدق العرفي، فمن باب المثال اذا كان احد الطلبة يدر�ص 
المقدمات وقام ب�سراء الدورة الكاملة لمو�سوعة جواهر الكام ب�سعر منا�سب 
ولم ي�ستفيد منها في وقتها، بل �سوف يوؤّجل ال�ستفادة منها اإلى ب�سع �سنين، 
في  ا�ستثنائها  تم  التي  القاعدة  وح�سب  ل   باعتبار  عليها،  الخم�ص  يجب  فهنا 
ل هي الموؤونة الفعلية  الللواردة ووقعت مورداً لقبول العلماء العام  الروايات 
المتعلقة في نف�ص ال�سنة ولي�ست الموؤونة ال�ساأنية لل�سنوات القادمة، ومن هذا 
. الباب فان ا�ستثناء جهاز العرو�ص هو امر غير وا�سح وغير معلوم.  

العرو�ص،  ا�ستثناء جهاز  يثبت عندي  لم  باأنه  وقال  الفقهاء  اأحد  �سّرح  ثانياً: 
ولكني اُجيز ذلك حتى ل تكون فيه �سبهة.

الم�سارف  في  المودع  المال  بخم�ص  يتعلق  الف�ساء مو�سوعاً  احد  ثم طرح 
من  بيت  �سراء  من  يتمكنون  ل  النا�ص  بع�ص  ف�ساأل:  البيت،  ل�سراء  والبنوك 
المنافع التي تاتي اإليهم في و�سط ال�سنة وانما عليهم توفير المال بالتدريج 

كي يتمكنوا من ال�سراء، فهل هذا المال يتعلق فيه الخم�ص ام ل؟ 
الر�سائل  البيت قد طرحت في  ان م�ساألة  المفرح  �سماحته قائًا: من  اأجللاب 
ال�سابق كانوا  النا�ص في  كبيراً من  ان عللدداً  القديمة وهذا يدل على  العملية 

اأي�ساً. وقد قال  ال�سنة  البيت من منافع و�سط  �سراء  ب�سهولة من  ليتمكنون 
كاظم  وال�سيد  والآخوند  ال�سيرازي  والميرزا  الجواهر  امثال �ساحب  العلماء 
الطباطبائي: ان مقدار المال الذي ي�سرف على البيت في نف�ص ال�سنة التي 
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ي�سكن فيها بذلك البيت لي�ص عليها خم�ص، ولكن يجب عليه دفع الخم�ص عن 
البيت هو �ساأن لم تتحقق  الفعلية �سرط وان  الموؤونة  ال�سابقة، لن  ال�سنوات 

فعليته ولذا فان القاعدة هي وجوب الخم�ص عليه.
الخم�ص،  عليه  الكفن  ان  الن�ساري  ال�سيخ  ر�سالة  في  جاء  �سماحته:  وا�ساف 
وقللللال �للسللاحللب الللجللواهللر بللذلللك اأيللل�لللسلللاً، وملللع ان تللهلليللئللة الللكللفللن ملللن الملللور 

من  المايين  يللدفللعللون  الللنللا�للص  مللن  الكثير  اللليللوم  نللرى  انللنللا  بللل  الم�ستحبة، 
الخم�ص،  يوجب  ذلللك  ان  القاعدة  فح�سب  لهم،  القبور  �سراء  لأجللل  الملللوال 
ويجب اأي�ساً حتى في الرتفاع الحا�سل في قيمتها، ومعنى ذلك ان ال�ستفادة 
من الكفن والقبر من دون دفع خم�سها غير جائز �سرعاً حيث جاء في الرواية: 

»اكل ما لي�ص له«.
ال�سنة  اثناء  ال�سخ�ص في  اذا قام  الف�ساء من �سماحته:  �ساأل احد  بعد ذلك 
ب�سرف اكثر من �ساأنيته ولكن هذا المر داخل في الم�ستحبات فهل يجب عليه 

دفع خم�سها ام ل؟ وهل ان ال�ساأن ماك في الم�ستحبات؟ 
بما  بع�سهم  وقللال  دفللع خم�سها،  بوجوب  الفقهاء  بع�ص  قللال  �سماحته:  اأجللاب 
ان ذلك م�ستحباً وماأمور به فا خم�ص عليه وان كان اكثر من ال�ساأن، ويبدو 
كان غير م�ستحب فيجب عليه  اذا  نعم  ال�سواب،  الى  اقللرب  الثاني  الللراأي  ان 

الخم�ص.
الم�ستحب، على �سبيل  الى  الممكن ان نرجع كل �سيء  اآخر وقللال: من  و�ساأل 
مليون  مائة  قيمته  بيت  في  ال�سكن  ال�سخا�ص  احد  �ساأن  من  كان  اذا  المثال 
باب:  ومللن  لنا  اربعمائة مليون فهل يمكن  بيت قيمته  �سكن في  فللاذا  ديللنللاراً، 
»�ساحب النعمة يجب عليه ان يو�سع على عياله«  ارجاع ذلك الى ال�ستحباب؟

اأجاب: ان التو�سعة في البيت يجب ان تكون بمقدار ال�ساأنية، وان الكثر 
اأنلله يدخل في المللور الم�ستحبة، بل هو نوع  من ذلك فهو من غير المعلوم 
من ال�سراف، نعم ل ا�سكال في المقدار الذي ي�سدق عليه عنوان ال�ستحباب. 
مثًا اذا كانت العائلة تتكون من خم�سة ا�سخا�ص وهي من الناحية القت�سادية 
تعتبر من الطبقة المتو�سطة، فهذه العائلة لي�ست غنية ولي�ست فقيرة، فمن 
�ساأن تلك العائلة ال�سكن في بيت م�ساحته 100 متراً مربعاً، او 120 او 150. ول 
�سك فاإن ال�سكن في بيت م�ساحته 120 و150 هو ل ومن باب التو�سعة ل من المور 
الم�ستحبة، ولي�ص ل�ساحب العائلة ان ي�ستري بيتاً م�ساحته ع�سرة اآلف متراً 

مربعاً، فالتو�سعة لها حد عقائي. 
نعم اذا كان ذلك ال�سيء م�ستحباً اكثر من �ساأنه، مثل ان احد الف�ساء من اهل 
العلم من �سانه ان يدعو 10 ا�سخا�ص او 15 من اقربائه او ا�سدقائه، فجاءه 
األف  بدعوة  فقام  ديللنللاراً  مليون  بمقدار100  مبلغاً  ووهبه  مثًا  معارفه  احللد 
�سخ�ص، ففي الوقت الذي كان عمله هذا اأكثر من �ساأنه لكن ل يجب عليه دفع 
الوليمة امرم�ستحب مهما بلغ العدد، واما تو�سعة  الخم�ص باعتبار ان اقامة 
البيت فانه ليثبت ا�ستحبابه مطلقاً حتى وان كانت من باب الت�سامح، بالطبع 

يجري ذلك على الذين يقبلون هذه القاعدة.
و�ساأل احد الف�ساء: عادة يكون الت�سامح في المكان الذي ليزاحم فيه امراً 

الزامياً، والخم�ص هو امر الزامي؟ 
اجاب قائًا: هنا ل يكون مو�سوع الخم�ص، ول حكمه.

بعد ذلك �ساأل احد الف�ساء: هناك عدد من الموظفين في الدولة يعتمدون 
فما  ال�سهر،  اوا�للسللط  فللي  الخم�سية  �سنتهم  فت�سل  ال�سهرية  رواتللبللهللم  على 
حكم هللوؤلء، هل يجب عليهم دفع خم�ص ذلك الراتب مع ان دفعه يللوؤدي الى 

النقي�سة في تهيئة حاجات ذلك ال�سهر؟ 
قال: اذا كان الماك هو ال�سنة وكان بداية ال�سنة مثًا هو اول يوم من 

ايام �سهر محرم الحرام فان اليوم التالي منه يعتبر من ايام ال�سنة الجديدة 
باعتبار ان ال�سارع المقد�ص قد و�سع ذلك الحد، لذا يجب دفع الخم�ص الزائد 
من المال المخم�ص من ال�سنة الما�سية ، نعم هذا الراأي ل ا�سكال فيه ح�سب 

القول القائل: »لكل ربح �سنة« ولكن راأينا هو غير ذلك.
�ساأل احد الف�ساء عن م�ساألة جديدة تتعلق بال�سام في ال�ساة وقال:  ثم 
اأداء  كيفية  عن  تتحدث  روايللة   17 يقارب  ما  ال�سيعة  و�سائل  كتاب  في  يوجد 
اطللراف  المللور، منها حركة  بع�ص  ا�ستحباب  وتللدل على  ال�ساة  ال�سام في 

العين �سوب اليمين والي�سار، فما هو راأي �سماحتكم بهذا الخ�سو�ص؟ 
قال �سماحته: ذكر �ساحب العروة وقال با�ستحباب اللتفات وحركة اطراف 
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المو�سوع  العلماء، لكن يبدو ان هذا  واأّيلللده في ذلك اغلب  ال�سام،  العين في 
يخالف الحتياط ال�ستحبابي باعتبار ان الروايات في هذا الخ�سو�ص متعار�سة، 
، والعامة في هذه  التعار�ص القول: »خللذ بما خالف القوم«  بللاب  فقد جللاء في 
اللتفات  عللدم  يعني  هو  خافهم  فللان  اذن  اللتفات،  بحالة  يلتزمون  الم�ساألة 
وال�سام واأنت متجهاً �سوب القبلة، وهذا هو المرّجح. واأما بالن�سبة اإلى الروايات 
الواردة في هذا المو�سوع فاإنها جاءت من باب التقية، وعلى �سوء ذلك فان حمل 
هللذه الللروايللات على ال�ستحباب ليخلو من ا�سكال اذ ل يمكن في هللذا حدوث 
تزاحم بين م�ستحبين بل ان واحد منهما ليدخل �سمن ال�ستحباب، وقد جاء 
في بع�ص الروايات ان الئمةb كانوا ي�سّلمون في �ساتهم �سوب القبلة ول 
يلتفتون باأعينهم �سوب اليمين او الي�سار كما تقول الرواية ال�سريفة التالية: 

»�سّلى بنا ابو عبد اهللj ... و�سّلم واحدة مما يلي القبلة« .
ثم طرح احد الف�ساء م�ساألة عقائدية وقال: ماهي العاقة بين ق�سية فتح 
مكة بم�ساألة غفران ذنوب النبي الأكرم حيث قال الباري عّز وجّل في محكم 

كتابه: »انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك ما تقّدم من ذنبك وما تاأّخر«.
اأجاب �سماحته قائًا: لقد ا�ستعمل الذنب في اللغة العربية في معاني عديدة، 

المنت�سر  لان�سان  الكناية  عن  عبارة  هو  الكريمة  الآيللة  هذه  في  وا�ستعماله 
والغالب كما ورد ذلك في الرواية التالية: »اذا اقبلت الدنيا على عبد اعارته 
احد  فللا  ينت�سر  فعندما   ، محا�سنه«  �سلبته  عنه  ادبلللرت  واذا  غيره  محا�سن 

يعاتبه، اما اإن هزم »فاأم المخطيء الهبل« .
ان التنا�سب بين الثنين هو القول اننا ن�سرناك في هذه المعركة كي ل ي�سمت 
ارتكابه  وعللدم   النبي ع�سمة  فان  واإّل  منهم،  احد  يعاتبك  ول  النا�ص  بك 

الذنب هي من الثوابت بل من اليقين.
ثم اردف �سماحته قائًا: ان اللتفات والنتقال من قوله تعالى: »انا فتحنا« 
الى: »ليغفر لك« معناه الخطاب ب�سيغة الما�سي وهذا هو �سرب من �سروب 
قوله  ي�سبه  المو�سوع  وهللذا  الباغة،  معجزة  هو  الكريم  والللقللراآن  الباغة، 

تعالى: »الحمد هلل رّب العالمين« و:»اياك نعبد واياك ن�ستعين«.
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في م�ساء يوم الأحللد الموافق لل�سابع والع�سرين من �سهر رم�سان المبارك 1432 
للهجرة، و�سمن زيارات ولقاءات العلماء والف�ساء وال�سخ�سيات في ليالي ال�سهر 
الف�سيل، �سهر رم�سان المبارك، ا�ستقبل المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي في بيته المكّرم بمدينة قم المقّد�سة، ا�ستقبل  

.سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيخ الوحيد الخرا�ساني�

العلمية  الللحللوزة  الأعلللام والللفلل�للسللاء مللن  العلماء  زيلللارات ولللقللاءات  اإطلللار  فللي 
الديني  المرجع  بللزيللارة  قللام  المبارك،  رم�سان  �سهر  ليالي  في  وال�سخ�سيات 
اآية  �سماحة   ال�سيرازي الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  �سماحة 
اهلل العظمى الحاج ال�سيد تقي القّمي، وذلك م�ساء يوم الأربعاء الموافق 

للثاني من �سهر رم�سان المبارك 1432 للهجرة.

المرجع الخرا�شاني یلتقي المرجع ال�شيرازي

المـــرجع القّمــي یلتقي المــرجع ال�شــــــيرازي

فللي هلللذا اللللللقللاء اللللذي حلل�للسللره جللمللع مللن الللفلل�للسللاء واأهللللل الللعلللللم، تللبللادل �سماحة 
المرجع ال�سيرازي مع �سيفه الكريم الحديث حول المباحث والم�ستجدات العلمية 

والفقهية.
كما تناول �سماحته مع �سماحة المرجع الخرا�ساني الحديث حول اأو�ساع اأتباع اأهل 

البيتb في العالم بالأخ�ّص في العراق الجريح.

تناول  والف�ساء،  والم�سايخ  اللل�للسللادة  مللن  جمع  ح�سره  الللذي  اللقاء  هللذا  فللي 
المرجع  �سماحة  الكريم  �سيفه  مع  الحديث   ال�سيرازي المرجع  �سماحة 
يتعّلق  وفيما  الفقه،  فللي  الم�ستجدات  حللول  الحديث  تللنللاول  ظله،  دام  القّمي 
زوايللا  مللن  فيها  والللتللدّبللر  والللتللاأّمللل  المختلفة،  الفقهية  ل  العلمية  بالمباحثات 

علمية عديدة.

نفحات خبرية
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الموؤمنون یهنئون المرجع ال�شيرازي
بمنا�سبة حلول عيد الفطر المبارك وفد الموؤمنون والعلماء والف�ساء وطلبة 
اآية  �سماحة  الديني  المرجع  بيت  على  والوجهاء  وال�سخ�سيات  العلمية  الحوزة 
المقد�سة  قم  مدينة  في   ال�سيرازي الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل 
�سباح يوم اأم�ص الأربعاء غّرة �سهر �سوال المكّرم 1432 للهجرة، وقّدموا التهاني 

والتبريكات ل�سماحته.
وجللّل  عللّز  اهلل  دعللا  بللالللوافللديللن،   ال�سيرازي المرجع  �سماحة  رّحللب  اأّن  بعد 
للموؤمنين والموؤمنات كاّفة بقبول الطاعات والأعمال، واأن يمن اهلل تعالى على 
بالعراق  بالأخ�ّص  والللعللّزة  والأملللان  وال�سعادة  الخير  بجوامع  الإ�سامية  الأمللة 

والبحرين الجريحين. 
ح�سر في مرا�سم هذا اليوم المبارك �سيوف وف�ساء وزّوار من العراق والخليج 

ومن اأوروبا واأميركا، وعاّمة الموؤمنين.
المرجع  �سماحة  بيت  فللي  جماعة  الللمللبللارك  الفطر  عيد  �للسللاة  واأقلليللمللت  هلللذا، 
بح�سور  الفدائي،  ح�سين  ال�سيخ  اهلل  اآية  باإمامة  المقد�سة  بقم   ال�سيرازي
ف�سائل  حول  ال�ساة  خطبة  في  الفدائي  ال�سيخ  وتحّدث  الموؤمنين،  من  جمع 

ال�سيام ودوره في تهذيب النف�ص، وحول اأهمية زكاة الفطرة.

�شالة العيد في مكتب المرجع ال�شيرازي في الب�شرة
وبمنا�سبة حلول عيد الفطر المبارك )غّره �سوال المكّرم 1432 للهجرة( اُقيمت 
�ساة العيد في مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازي في الب�سرة باإمامة مدير 

المكتب حجة الإ�سام ال�سيخ نزار الح�سن، بح�سور جمع من الموؤمنين.

اإقامة �شالة عيد الفطر بالكویت
بمنا�سبة حلول عيد الفطر المبارك اُقيمت �ساة العيد جماعة في م�سجد الإمام 
ح�سين  ال�سيد  ف�سيلة  والم�سلمين  الإ�للسللام  حّجة  باإمامة  بالكويت  ال�سيرازي 
الأولى  الخطبة  في  ف�سيلته  وتحّدث  الموؤمنين،  من  جمع  بح�سور  ال�سيرازي، 

بعد ال�ساة عن العطاء الإلهي، وفي الخطبة الثانية حول زكاة الفطرة.

عيد الفطر المبارك

نفحات خبرية
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  هدایة ال�شائل اإلی اأجوبة الم�شائل
بعد اأن اأحال الإمام الحّجةf ال�سيعة على الفقهاء، اأخذوا يتلّقون اأحكامهم وعقائدهم و�سائر معارفهم من الفقهاء الأعام الذين حفظوا �سريعة اآل محّمد ورخ�سوا المهج والأرواح من 

.bاأجل حفظ تراث اأهل البيت
وقد تمّيز فقهاء ال�سيعة عن غيرهم بمواكبة الأحداث والفهم العميق والإحاطة ال�ساملة بحيث انهم في كل ع�سر ل يتركون �ساردة وواردة اإّل واأدلوا براأيهم فيها، ومن يراجع تراثهم الو�سيع 

يقّر بذلك.
�سدر موؤخراً كتاب بعنوان: »هداية ال�سائل اإلى اأجوبة الم�سائل« عن لجنة ال�ستفتاءات في مكتب �سماحة المرجع ال�سيرازي بمدينة قم المقّد�سة.

العبادات، والمعامات، وال�سعائر، والجتماع، والطب، والمراأة، وال�سباب، والإعللام، والتكنولوجيا الحديثة )النترنت والف�سائيات(،  الأبللواب:  ا�ستفتاء في مختلف  يحتوي الكتاب على 1130 
والبنوك، والمو�سيقى، وغيرها.

جدير بالذكر، اأن ن�ّص الكتاب المذكور قد �سدر م�سبقاً في برنامج تقني حديث على قر�ص مدمج بعنوان: هداية ال�سائل، يتوفر في هذا البرنامج خدمة البحث، والمطالعة، ومفكرة، وخيارات، 
وخدمات متنوعة اُخرى كالن�سخ والنقل وانتخاب نوع وحجم ولون الحروف والخلفية، وغير ذلك. 

امتثاًل لتوجيهات �سماحة المرجع ال�سيرازي في �سرورة بذل المزيد من الجهود في تعريف الإ�سام اإلى النا�ص كاّفة وتثقيفهم باأحكامه واآدابه واأخاقه، عبر 
اإ�سدار كتاب الر�سالة العملية )الم�سائل الإ�سامية( ل�سماحة المرجع ال�سيرازي باللغة الآذرية  ال�ستفادة من مختلف الو�سائل الإعامية والتثقيفية، تّم موؤّخراً 

)الاتينية( في باكو عا�سمة اآذربايجان.
ترجم الكتاب اإلى الآذرية ف�سيلة الحاج ال�سيخ جاويد محمدوف والأخ اإح�سان ح�سينوف.

يقع الكتاب في )484( �سفحة من القطع الكبير.

الر�شالة العملية باللغة الآذریة الالتينية 

كان لموؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية التي تعنى بن�سر اأفكار واآراء المرجع الديني �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي، كان لها ح�سوراً فّعاًل في العديد من 
معار�ص الكتاب التي اُقيمت في مختلف مدن الباد الإ�سامية، ومنها معر�ص الكتاب الدولي الذي اُقيم في مدينة م�سهد المقّد�سة، في الأ�سبوع الأخير من �سهر رم�سان المبارك 1432 للهجرة.

عر�ست الموؤ�س�سة في هذا المعر�ص العديد من موؤّلفات واآثار �سماحة المرجع ال�سيرازي، ولقت اإقباًل كبيراً من مختلف طبقات المجتمع بالأخ�ّص ال�سباب، وطلبة الحوزة والجامعة.
كما عر�ست الموؤ�س�سة مجموعة من موؤّلفات المرجع الديني الراحل اآية اهلل العظمى ال�سيد محمد الح�سيني ال�سيرازيv، ولقت اإقباًل كبيراً اأي�ساً من قبل رّواد المعر�ص.

عر�ص موؤّلفات المرجع ال�شيرازي في معر�ص الكتاب بم�شهد

إصدارات
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اهلل  بقية  و�سّيدنا  ظللهللور)1( مولنا  اأ�سباب  يهيئ  الللذي  هو  وتعالى  تبارك  اهلل  اإن 
ليلة. وهذا ما�سّرحت  العالمين في  الموعودf، ويظهره على  المهدي  الإمللام 
به الرواية ال�سريفة عن مولنا ر�سول اهلل، وهي رواية متواترة عند ال�سيعة، 
وقد  بال�سحاح،  كالم�سّماة  لديهم  المعتبرة  كتبهم  في  المخالفين  عند  وكذلك 
في  متواتر  ب�سند  الرواية  عليه هذه  تعالى  اهلل  ر�سوان  المجل�سي  العّامة  نقل 
البحار في باب قيام القائمf، والرواية هي قوله: »ي�سلح اأمره في ليلة«)2(. 

الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيللة  �سماحة  الديني  المرجع  قاله  ما  هذا 
ال�سيرازي في كلمته القّيمة التي األقاها بالمئات من الموؤمنات والموؤمنين، 
المهدوية  الع�سرة  ذكلللرى  بمنا�سبة  اأ�للسللفللهللان،  مدينة  مللن  الللوليللة،  دار  اأعلل�للسللاء 

.fالمباركة، ذكرى مولد مولنا الإمام �ساحب الع�سر والّزمان

ة بقيام  وقال �سماحته اأي�ساً: عند البحث في المئات من الروايات ال�سريفة الخا�سّ
والتدقيق،  والتاأّمل فيها  الفداء،  له  واأوراحنا   fالمهدّي الإمام  وظهور مولنا 
ن�ستنتج اأن اهلل تعالى قد تعّلقت م�سيئته باأن يخفي �ساعة ظهور الإمامf على 
واأجللداده الطاهرين. ولكن  اآبائه  الإمللام نف�سهf وعن  اإّل عن  العالمين، 
المنتظرf في  المهدي  الإمللام  بالقطع واليقين �ستتحّقق �ساعة ظهور مولنا 

ليلة ما.

وفي �سياق حديثه اأ�سار �سماحته اإلى بع�ص الأقللوال غير ال�سحيحة التي ت�سدر 
من بع�ص النا�ص في مجال عامات الظهور، واأن اأ�سحاب هذه الأقوال ي�ستندون 
على الأوهام والظنون في تعيين �ساعة ووقت ظهور الإمامf، اإّن اهللاأخفى 
�ساعة ظهور الإمام الحّجةf لمتحان النا�ص واختبارهم، ولم�سالح ل يعلمها 
اإّل هو جّل وعا. لذلك يجدر بالمرء اأن يكون من�سغًا باإ�ساح نف�سه واإ�ساح 

المجتمع دوماً، واأن يدعو اهلل �سبحانه دوماً بتعجيل ظهور الإمامf، وياأمل باأن 
تربية  اإلى  ي�سعوا  اإن  والموؤمنين  الموؤمنات  فعلى  ال�سريف،  الظهور  زمن  يدرك 
اأن يقولوا ويعملوا  اأنف�سهم وتزكيتها وتهذيبها كثيراً وذلك بتروي�سها، وعليهم 
ما ينالوا به ر�سا الإمام المهديf ويوّفقوا للت�سّرف بلقائهf، فاإنه لتوفيق 

.fعظيم جّداً اأن يت�سّرف المرء بلقاء الإمام المهدّي

بن  والمف�سل  اأنللا  »دخلت  قللال:  ال�سيرفي  �سدير  عن  ال�سريفة  الللروايللة  في  ورد 
 Aعمر وداود بن كثير الرقي واأبو ب�سير واأبان بن تغلب على مولنا ال�سادق
مق�سر  جلليللب،  بللا  مللطللرف  خيبري  م�سح  وعليه  الللتللراب  على  جال�ساً  فللراأيللنللاه 
من  الحزن  نال  قد  الحرى،  الكبد  ذات  الثكلى  الوالهة  بكاء  يبكي  وهو  الكمين، 
�سّيدي  يقول:  وهو  محجريه  الدمع  واأبلى  عار�سيه،  في  التغير  و�ساع  وجنتيه، 
فللللوؤادي،.... قال  غيبتك نفت رقلللادي، و�سّيقت علّي مللهللادي، وابللتللّزت مّني راحللة 
�سدير: فا�ستطارت عقولنا ولهاً، وت�سّدعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل 
بائقة  الدهر  به من  اأو حلت  اأنه �سمت لمكروهة قارعة  الغائل، فظننا  والحادث 
ت�ستذرف دمعتك  اأيللة حادثة  الللورى، من  بن خير  يا  اأبكى اهلل عينيك  فقلنا: ل 
 Aوت�ستمطر عبرتك واأية حالة حتمت عليك هذا الماأتم؟ قال: فزفر ال�سادق
زفرة انتفخ منها جوفه وا�ستد منها خوفه، فقال: ويلكم اإني نظرت �سبيحة هذا 
اليوم في كتاب الجفر الم�ستمل على علم البايا والمنايا وعلم ما كان وما يكون 
 ،اإلى يوم القيامة، الذي خ�ّص اهلل تقّد�ص ا�سمه به محمداً والأئمة من بعده
وتاأّملت فيه مولد قائمناf وغيبته واإبطاءه وطول عمره وبلوى الموؤمنين من 
بعده في ذلك الزمان،... وخلعهم ربقة الإ�سام من اأعناقهم التي قال اهلل تقّد�ص 
ذكره: َوُكلَّ اإِن�ساٍن اأَْلَزْمناُه طاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه)4(، يعني الولية، فاأخذتني الرقة 

وا�ستولت علّي الأحزان.

:شماحة المرجع ال�شيرازي�
fانتهزوا �شهر رم�شان بعمل ما یعّجل بظهور الإمام المهدّي

محاضرات
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وعّقب �سماحته بقوله: نعم اإن الإمام ال�سادقA بكى لبتعاد النا�ص عن ولية 
اأهل البيت، وهذا ما ي�ساعف الم�سوؤولية علينا جميعاً باأن نقوم بما يوجب 
واأن  المهدّيf، رجاًل ون�ساء، و�سيبة و�سباباً،  الإمللام  ويعّجل في ظهور مولنا 
التي  البيت ونعّرفهم على دولة الحّق والعدل  اأهل  النا�ص بتعاليم  نقوم بتثقيف 
اإلى  النا�ص  بهداية  يقوموا  اأن  الجميع  وعلى   .fالع�سر ولللّي  الإمللام  �سيقيمها 
مجال�ص اأهل البيت، واإلى اإقامة وتعظيم اأمر اأهل البيت و�سعائرهم، 
وال�سعائر  الح�سينية،  وال�سعائر  الفاطمية،  وال�سعائر  العلوية،  ال�سعائر  بالأخ�ّص 
المهدوية، فاإن هذه الأعمال واأمثالها تزرع بذور التم�ّسك بولية اأهل البيت في 

نيل  المنتظر، وتوجب  الإمللام  ال�سرور على قلب  ال�سباب وتنّميها، وتدخل  قلوب 
.fتوفيق الت�سّرف بلقائه

الم�شادر

اأي يهيئ الظروف ال�سالحة لظهوره ال�سريف واالأن�سار والجماعة ال�سالحة.  )1(
بحار االأنوار: ج51/ باب 9 ماروي في ذلك عن الجوادj/ �ش156/ ح1.  )2(

)3( م�ستدرك الو�سائل: ج12/ باب31 تحريم ت�سمية المهدي و�سائر االأئمة و.../�ش282/ ح6.
غيبة الطو�سي: اأخبار المعّمرين من العرب والعجم.../ �ش167.  )4(

ي�سادف غّرة �سهر رجب الأ�سّب ذكرى مولد باقر علم الأولين والآخرين، مولنا 
واأبنائه  اآبائه  وعلى  وعليه  جللّده  على  اهلل  �سلوات  الباقر  علّي  بن  الإمللام محمد 

الطّيبين الطاهرين.
بهذه المنا�سبة المباركة العظيمة، وبدعوة من نجل المرجع الديني �سماحة اآية 
اهلل العظمى ال�سيد �سادق الح�سيني ال�سيرازي، حّجة الإ�سام والم�سلمين 
حفل  الكويت  بدولة  ال�سيرازي  الإمللام  ديللوان  في  اأقيم  ال�سيرازي،  اأحمد  ال�سيد 

تكريم للعلماء.
الم�ساجد،  واأئللمللة  والخطباء  الللديللن  ورجلللال  العلماء  مللن  العديد  الحفل  ح�سر 

هذاوتم خال الحفل الإعان عن اأن اليوم الأول من �سهر رجب الأ�سّب من كل 
عام هو: يوم العلماء العالمي.

ال�سيد عبد  الإ�سام والم�سلمين  ة الخطيب حّجة  المن�سّ اعتلى  الحفل  في هذا 
من  جوانب  وذكللر   ،A الباقر  الإملللام  �سيرة  عن  وتللحللّدث  القزويني،  الح�سين 
يوم  اإعللان  اأن  مللوؤكللداً  الإ�سامية،  الأمللة  واأيللاديلله على  الإملللام وف�سائله  مناقب 
اأن  داعلليللاً  العلماء،  لكل  تكريماً  يعتبر  العلماء«  »يللوم   Aالباقر الإملللام  مياد 

ت�ستمر هذه المنا�سبة في كل عام، و اأن ت�سبح منا�سبة عالمية م�ستقبًا.

الإحتفال بيوم العلماء العالمي
Aبذكرى مولد الإمام الباقر

محاضرات
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 b نزوًل عند رغبة العديد من الموؤمنين ومحبي اهل بيت الع�سمة والطهارة
والخوة الداعين الى اعمار البقيع وطلباتهم من �سماحة المرجع الديني الكبير 
الثامن  اليوم  لت�سمية   ال�سيرازي الح�سيني  �سادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية 

من �سوال باليوم العالمي للبقيع فقد اجاب �سماحته على هذا ال�سوؤال.
واليكم ن�ص الر�سالة التي بعثها هوؤلء الموؤمنين واجابة �سماحة المرجع عليها: 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
سماحة المرجع الديني الكبير اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق ال�سيرازي�

�سام عليكم 
القران  اأعلللداء  بيد  البقيع  تهديم  على  والثمانين  الثامنة  الللذكللرى  علينا  تمر 
ليللزال  المقد�ص  المكان  هللذا  فللان  ال�سديد  ال�سف  مع  ولكن  الطاهرة  والعترة 
في  تف�سلتم  وقللد  ثمارها  تعط ِ لللم  ال�سيعة  بذلتها  التي  الجهود  وبقت  مهدماً 
احد خطاباتكم فقلتم: ان ق�سية هدم البقيع و�سامراء هما من اعظم المنكرات 
ال�سريفة  القبور  هللدم  قبال  بم�سوؤولياتنا  القيام  علينا  ويجب  الع�سر،  هللذا  في 
كل  على  وقلتم:  و�سيتم  فقد  حديثكم  مللن  اخللر  ق�سم  وفللي   البقيع لئمة 
�سخ�ص وفي اأي مكان كان ال�ستفادة من الفر�سة المنا�سبة لطرح م�سالة البقيع 
الى  الخللريللن  ودعللوة  اأجمع  العالم  الللى  وما�ساتها   البيت اهللل  ومظلومية 

رفعها.
�سهر  مللن  الللثللامللن  يللوم  ت�سمية  مللن  �سماحتكم  راي  هللو  فما  المنطلق  هللذا  ومللن 
 سوال التي ت�سادف الذكرى ال�سنوية لهدم القبور الربعة لائمة الطهار�
الطريق  هللي  الللخللطللوة  هللذه  ان  �سماحتكم  يللرى  وهللل  للبقيع؟  العالمي  بللاللليللوم 

الما�ساة  هذه  طرح  في  المنا�سب 
وايجاد  العالمي  الم�ستوى  على 
الللللظللللروف اللللملللائلللملللة مللللن اجلللل 
خلق روح التفاعل العام وبالتالي 
العمل على رفعها، وهل ان عملنا 
هذا يرفع التكليف اإزاء هدم تلك 

القبور الطاهرة؟
ان  اللللقلللديلللر  اللللعلللزيلللز  نلللدعلللو اهلل 
يللطلليللل بللعللمللركللم اللل�للسللريللف وان 
يوفق الجميع من اجل رفع هذه 
واعللمللارهللذا  واعللللادة  المظلومية 

المكان المقد�ص. 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

هو  للبقيع(  العالمي  باليوم  �سوال  �سهر  من  الثامن  )ت�سمية  المو�سوع  هذا  ان 
وظيفة �سرعية في طريق اأحياء بقيع الغرقد.

نامل ومن خال قيام جميع الموؤمنين والموؤمنات بهذه الوظائف اللهية ادخال 
.fال�سرور والغبطة على القلب المقد�ص لمولنا �ساحب الع�سر والزمان

واهلل ولي التوفيق 5 �سوال المكرم 1432
�سادق ال�سيرازي
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تاأكيد �شماحة المرجع ال�شيرازي
على �شرورة ت�شمية الثامن من �شوال باليوم العالمي للبقيع

نفحات خبرية
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البقيع فاجعة  ذكری  • اإحياء 
بمنا�سبة الللذكللرى الللثللامللنللة والللثللمللانلليللن علللللى تللهللديللم الللمللراقللد الللطللاهللرة لأئللمللة 
اأعللللداء الللقللراآن واأعللللداء اآل  اأهلللل البيت فللي البقيع الللغللرقللد اللللذي اقللتللرفلله 
اآية اهلل العظمى  الر�سول، وانطاقاً من توجيهات المرجع الديني �سماحة 
هذه  عللن  والإعللللان  الجهر  بلل�للسللرورة   ال�سيرازي الح�سيني  �للسللادق  ال�سيد 
المظلومية للعالمين واإحياء هذه المنا�سبة ب�سكل اأو�سع واأ�سمل وت�سميتها باليوم 

العالمي للبقيع، اأقيمت مجال�ص العزاء في عدد من بلدان العالم:

ال�شيرازي المرجع  • بيت 
 المرجع �سماحة  بح�سور  الللعللزاء  مجل�ص  الللليللمللة  المنا�سبة  بللهللذه  اأقلليللم 
وعدد من العلماء العام وجمع من الخوة الموؤمنين والموالين ومحبي اهل 
ما�ساة  حرقة  واعت�سرتها  قلوبهم  اكتوت  والذين   والطاهرة الع�سمة  بيت 
البقيع، وقد ا�سار الخطيب في هذا المجل�ص الى غربة ومظلومية ابناء الر�سول 

العظم وماجرى عليهم من محن وم�سائب.
و�للسللمللن هلللذا اللل�للسلليللاق فللقللد قلللام حلل�للسللد كللبلليللر مللن الللمللوؤمللنلليللن والللمللحللبلليللن لهللل 
البيت بالذهاب الى مرقد الطاهرة كريمة اهل البيت ال�سيدة فاطمة 
والعترا�ص  الجلل  الم�ساب  بهذا  لتعزيتها  كبير  موكب  في   المع�سومة
 وال�ستنكار على ماجرى من هتك لحرمة القبور الزكيات لائمة الطهار
اهلل  اآيللة  الديني  المرجع  بيت  فللي  الجميع  ح�سر  ذلللك  بعد  و  البقيع،  جنة  فللي 

.العظمى ال�سيد �سادق ال�سيرازي

اأئمة البقيع قبور  ببناء  للمطالبة  حا�شدة  احتجاجية  • مظاهرة 
للمطالبة  ال�سعودية،  الحدود  قرب  المقد�سة  كرباء  اأهالي  من  المئات  احت�سَد 

ببناء مراقد الأئمة الأطهار في البقيع الغرقد.
حيث انطلق الجمع الموؤمن من اهالي كرباء المقد�سة من امام مرقد العامة 
ال�سيخ احمد بن فهد الحلي متوجهين الى الرحالية وجديدة عرر المنطقة 
الحدودية، ومن هناك التحق اهالي ق�ساء عين التمر والعديد من ال�سخ�سيات 
من  والداخلية  الدفاع  وزارتللي  منت�سبي  من  العديد  الى  ا�سافة  الع�سائر  و�سيوخ 
�للسللبللاط وملل�للسللوؤولللي الللقللواطللع الللخللارجلليللة لللتللاأملليللن الللطللريللق علللللى كللا الجانبين 
المتظاهرون  ورفللع  تماما،  ومنعزله  حللدوديللة  المنطقة  هللذه  كللون  للمتظاهرين 
في  الأطللهللار  الأئللمللة  قبور  تهديم  لجريمة  و�سجبهم  �سخطهم  عن  تعبر  لفتات 
البقيع من قبل الوهابيين التكفيريين، مطالبين المنظمات الإ�سامية والعالمية 

بالتدخل ال�سريع وال�سغط على الحكومة ال�سعودية لإعادة بنائها.
�سفاثة مدخل  القريب من منطقة  ال�سبايا  الى مرقد  المتظاهرون  بعدها رجع 
ق�ساء عين التمر لداء الزيارة ومن ثم الذهاب الى مرقد ال�سيد احمد بن ها�سم 
المنبر  اعتلى  المرقد  داخللل  في  العزاء  مجل�ص  واأقيم  عليه،  تعالى  اهلل  ر�سوان 

ال�سريف ف�سيلة ال�سيخ الخطيب عبا�ص الموؤمن.
وفي �سياق مت�سل اأحيت موؤ�س�سة الإمام الح�سين للثقافة والإعام وهيئة خدام 
ال�سيدة نرج�ص، في ح�سينية فاطمة  النا�سئين وهيئة  للرواديد  الح�سين  الإمللام 
الزهراء في مدينة كرباء المقد�سة، ح�سر مجل�ص العزاء �سخ�سيات دينية 
وطلبة الحوزة العلمية وعدد من ا�سحاب المواكب الح�سينية، فيما ارتقى المنبر 
الح�سيني حجة الإ�سام ال�سيد جعفر الها�سمي ونخبة من الرواديد الح�سينيين.

اإ�شفهان في  الكربالئية  • الح�شينية 
قبل  مللن  اأ�للسللفللهللان  بللمللديللنللة  الللكللربللائلليللة  الح�سينية  فللي  تللاأبلليللنللي  اقلليللم مجل�ص 
الللهلليللئللة الللمللحلل�للسللنلليللة، حلل�للسللر هلللذا الللمللجللللل�للص الللعلللللمللاء والللفلل�للسللاء ملللن الللحللوزة 

وكللان   ،الأطهار الللبلليللت  لآل  والللمللحللّبلليللن  الللمللوؤمللنلليللن  مللن  وجللمللع  العلمية 
جللوانللب  ذكلللر  اللللذي  درويلل�للسللي،  داوود  اللل�للسلليللخ  الإ�لللسلللام  حللّجللة  المجل�ص  خطيب 
اهلل  اأعللللللللداء  مللللن   الأطهار اللللبللليلللت  اأهللللللل  تلللعلللّر�لللص  اللللتلللي  اللللملللظلللاللللم  مللللن 
 واأعللللللداء الإنلل�للسللانلليللة مللن بللعللد ا�للسللتلل�للسللهللاد الللنللبللي الأكرم واإلللللى يللومللنللا هللذا.

با�شتراليا �شيدني  • في 
ح�سر المجل�ص العديد من العلماء والأفا�سل، وجمع من الموؤمنين والموالين 

.ومحّبي اأهل البيت الأطهار
ارتقى المنبر في هذا المجل�ص حجة الإ�سام ال�سيد علي اأ�سغر المدر�سي وكان 
مجل�سه باللغة العربية، وكذلك ف�سيلة ال�سيخ علي العاملي وكان مجل�سه باللغة 
الإنجليزية. و�سارك الرادود الح�سيني ال�سيد �سراج المو�سوي في هذا المجل�ص 
بقراءة اأ�سعار وم�سائب في غربة ومظلومية ذرّية الر�سول الأعظم وماجرى 

عليهم من محن وم�سائب من قبل اأعداء اهلل واأعداء الإن�سانية.

وات�ص  رایت�ص  �شيعه  منظمة  • بيان 
من جانب اآخر اأ�سدرت منظمة �سيعه رايت�ص وات�ص في وا�سنطن بيانا حول ذكرى 

فاجعة تهديم مراقد اأهل البيتb في البقيع الغرقد حيث جاء فيه:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

والمر�سلين  النللبلليللاء  ا�للسللرف  على  واللل�للسللام  واللل�للسللاة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
محمد ر�سول اهلل وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.

َكاَة  َاَة َواآَتى الزَّ َواأََقاَم ال�سَّ اآَمَن ِباهلّلِ َواْلَيْوِم الآِخِر  اإِنََّما َيْعُمُر َم�َساِجَد اهلّلِ َمْن 
َوَلْم َيْخ�َص اإِلَّ اهلّلَ َفَع�َسى  اأُولِئَك اأَن َيُكوُنوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن التوبة:18

اإن ذكرى تهديم قبور اأئمة البقيع هي تعبير عن حجم الأ�سى والألم الذي 
ت�سعر به الأمة ال�سامية تجاه حدث تاريخي جلل ارتكبه نهج تكفيري خطير 
اأئمة  قبور  هدم  خ�سو�سا  المنورة  المدينة  في  الم�سلمين  قبور  هدم  في  ت�سبب 
اليوم  الم�سلمون  الذي يعي�سه  الحزن والحباط  البقيع. ويعبر عن حجم 

وهم يرون قبور اهم الرموز ال�سامية مهدمة وم�ستوية مع التراب.
كما ان ا�ستمرار هذه القبور المقد�سة مهدمة دون وجود محاولة لإعادة بنائها 
الكراهية  ن�سر  الللى  ويللوؤدي  تاريخه  وتدمير  الإ�للسللام  �سورة  ت�سويه  في  يت�سبب 

والحقد واإثارة الفتنة والبغ�ساء.
فالعتداء والتجاوز على معتقدات اإي �سخ�ص من اأي دين اأو طائفة اإنما هو تجاوز 
ال�ستهانة  عن  ف�سا  وال�سعوب  والمللم  والمذاهب  الديلللان  بم�ساعر  وا�ستهانة 

بالدين ال�سامي، فما بالك بالتجاوز على حرمة خاتم الر�سل والأنبياء.
ان تلك الجريمة تمثل احد اأهم الحلقات التي ترتكبها بع�ص الزمر لزرع الفتنة 
وتفريق �سف الأمة، والتي كانت نتيجتها فتح باب الباء على هذه الأمة اأو�سلتها 
اإلى حالة من الذل والهوان، وانت�سار الف�ساد في الأر�ص وا�ستباحة دماء الأبرياء.

• مرقد العالمة ابن فهد الحلي
من  الثامن  ليلة   الحلي فهد  بن  احمد  ال�سيخ  العامة  مرقد  في  اأُقيم 
الحكيم  الذكر  اآي  من  عطرة  بتاوة  ا�ستهل  عللزاء  مجل�ص  المكرم  �سوال  �سهر 
الللزبلليللدي  �للسلليللاء  اللل�للسلليللخ  ال�لللسلللام  حللجللة  اللل�للسللريللف  الح�سيني  الللمللنللبللر  ليعتلي 
 ِ اهللَّ َوْعللَد  اَنَّ  ِلَيْعلَُموا  َعلَْيِهْم  اأَْعَثْرَنا  )َوَكذِلَك  تعالى:  قوله  من  بحثه  م�ستمدا 
َعلَْيِهْم  اْبُنوا  َفَقاُلوا  ْمللَرُهللْم  اأَ َبْيَنُهْم  َيَتَناَزُعوَن  اإِْذ  ِفيَها  َرْيللَب  َل  اَعَة  ال�سَّ َواأََن  َحقٌّ 
�ْسِجداً(  مَّ َعلَْيِهم  َلَنتَِّخَذَن  اأَْمِرِهْم  َعلَى   َغلَُبوا  الَِّذيَن  َقاَل  ِبِهْم  اأَْعلَُم  ُهْم  َربُّ ُبْنَياناً 

�سورة الكهف: 21.

نفحات خبرية
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ح�سينية النبی االأكرم  �  ا�سرتاليا مظاهرة قرب احلدود ال�سعودية

ح�سينية فاطمة الزهراء / كربالء املقد�سة مرقد ال�سيد اأحمد اإبن ها�سمA / عني التمر

مرقد العالمة ابن فهد احللي / كربالء املقد�سة احل�سينية الكربالئية / اإ�سفهان

حرم ال�سيدة املع�سومة / قم املقد�سة
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قلللللام بلللللزيلللللارة اللللملللرجلللع اللللديلللنلللي �لللسلللملللاحلللة اآيلللللللة اهلل 
 ،ال�سيرازي الح�سيني  �للسللادق  ال�سيد  العظمى 
اللللزرقلللانلللي )مللل�لللسلللوؤول مللركللز  لللطلليللف  اللل�للسلليللخ  ف�سيلة 
واأو�للسللاه  اوكللرانلليللا(،  فللي  الإ�للسللامللي   الم�سطفى
اأهللل  وتللعللاللليللم  فللكللر  ن�سر  واأهللملليللة  بلل�للسللرورة  �سماحته 
في  الحديثة  الو�سائل  مللن  وال�ستفادة   ،البيت
هلللذا الللمللجللال، والللعللمللل اللللجلللاد واللللللللدوؤوب فلللي تعليم 
النا�ص ثقافة اأهل البيت واأخاقهم، والموا�سلة 
الم�ساكل والتحّلي بال�سبر، واإعطاء الأولوية  وتحّمل 

لجيل ال�سباب بهذا الخ�سو�ص.

ل�سماحة  الللزرقللانللي  ال�سيخ  قلللّدم  الللزيللارة  هللذه  خللال 
الهدف  عن  موجزاً  تقريراً   ال�سيرازي المرجع 
من تاأ�سي�ص مركز الم�سطفى في اوكرانيا، وعن 

اأهم ن�ساطاته وفعالياته، حيث جاء في التقرير:

بعد انف�سال اوكرانيا عن رو�سيا واإعانها جمهورية 
�سيئاً  بالظهور  الإ�سامية  المراكز  بللداأت  م�ستقّلة 
ف�سيئاً، حتى عّمت تقريباً اوكرانيا كلها، بالخ�سو�ص 
فلللي �للسللرقللهللا الللللذي تللتللمللركللز فلليلله مللعللظللم الللمللراكللز 
الم�سلمين هناك. وتمتاز  الإ�سامية نتيجة لكثافة 
مللديللنللة خللللاركللللوف علللن بلللاقلللي اللللملللدن الوكلللرانللليلللة 
العربية  الجاليات  مللن  كبيرة  لأعلللداد  باحت�سانها 
والإ�للسللاملليللة. ولأجللللل تللوحلليللد الللجللهللود والأعلللملللال 

بللوتللقللة واحلللللدة، خ�سو�ساً  فللي  والللطللاقللات و�للسللهللرهللا 
الطاقات الهائلة الكامنة في جيل ال�سباب الموؤمن، تم 
الثاني  في  الإ�سامي   الم�سطفى مركز  تاأ�سي�ص 

من �سهر جمادى الأولى 1432 للهجرة.

الر�سمية  الموافقة  على  الح�سول  ا�ستطعنا  واأ�ساف: 
ي�سم  �للسللار  اللللذي  للمركز  الوكللرانلليللة  الحكومة  مللن 
العديد من الموؤ�س�سات والمراكز الإ�سامية في جميع 
اأنحاء اوكرانيا ويجعلها في اإطار اإدارته، ليكون العمل 
منظّماً ومن�ّسقاً، وبالتالي يكون العطاء كبيراً ووافراً، 
وع�سى اأن يكون عملنا الجماعي هذا باعثاً على �سرور 
مولنا المفّدى الإمام المهدي المنتظرf، واأن ننال 
اآبائه  وعلى  عليه  اهلل  �سلوات  ورعايته  ر�ساه  نيل  به 

الطيّبين الطاهرين.

واأ�لللسلللار اللل�للسلليللخ اللللزرقلللانلللي اإلللللى اأهللللم نلل�للسللاطللات مللركللز 
فعاليات  لدينا  وقللال:  اوكللرانلليللا،  في   الم�سطفى
ون�ساطات وبرامج عديدة في المركز على مدار ال�سنة، 
وكلها تقام بجهود وم�ساركة ال�سباب الموؤمن، جزاهم 

اهلل خيراً، ومنها:

اأهل البيت في اوكرانيا باللغة •  ن�سر فكر 
العربية والرو�سية والإنجليزية.

لغر�ص •   Aالح�سين �سباب  مللوكللب  تاأ�سي�ص 
اإحللليلللاء الللمللنللا�للسللبللات الللديللنلليللة )فلللي مللنللا�للسللبللات 
عللديللدة( بللالأخلل�للّص فيما يللرتللبللط بللاإحلليللاء اأمللر 
الفاطمية  ال�سعائر  وخ�سو�ساً   bالبيت اأهللل 

وال�سعائر الح�سينية المقّد�ستين.

التوا�سل مع باقي الأديان.• 

التي تقام •  المختلفة  الموؤتمرات  الم�ساركة في 
في اوكرانيا.

اإقللللامللللة ملللوؤتلللملللرات فللكللريللة وثللقللافلليللة وديللنلليللة • 
الخللرى  الإ�سامية  الموؤ�س�سات  مع  بالتعاون 

في اوكرانيا.

والحمد هلل رّب العالمين.

في اأوكرانيامركز الم�شطفی
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المجدد ال�شيرازي منهل العلم والأخالق
مبنا�سبة مرور عقد علی رحيله

م�سجد االإمام زين العابدينA / قم املقد�سة

بني احلرمني / كربالء املقد�سةموؤ�س�سة االإمام ال�سادقj / الدامنارك

نفحات خبرية

�سهر رجب - �سهر ذي القعدة 1432 هل44



A ـ قم المقد�شة العابدین  زین  الإمام  • م�شجد 
العظمى  اهلل  اآيللة  �سماحة  الديني  المرجع  مكتب  قبل  من  تاأبيني  مجل�ص  اأقيم 
 g العابدين  زين  الإمللام  م�سجد  في   ،ال�سيرازي الح�سيني  �سادق  ال�سيد 
في مدينة قم المقد�سة، ح�سره المراجع الأعام والعلماء، و�سيوف من العراق 
الدينية  وال�سخ�سيات  العلم  اأهللل  من  غفير  وجمع  واأوروبللللا،  واأميركا  والخليج 
والثقافية والجتماعية ومحّبي اأهل البيت الأطهار من طهران واأ�سفهان 
عامة  اإلللى  اإ�سافة  ونهاوند،  وكا�سان  ويللزد  والأهلللواز  و�سيراز  المقد�سة  وم�سهد 

الموؤمنين من قم المقد�سة.
بدء المجل�ص بتاوة معطرة لآيات من القراآن الحكيم تاها اأحد قّراء القراآن، 

ثلللللم اعللللتلللللللللى اللللملللنلللبلللر اللللخلللطللليلللب حللللّجللللة الإ�لللللللسلللللللام واللللمللل�لللسلللللللمللليلللن اللل�للسلليللخ 
اللللل�للللسللللادقللللي، تللللحللللّدث عللللن حلللليللللاة اللللملللرجلللع اللللل�للللسلللليللللرازي اللللللراحلللللل اأعلللللللللى اهلل 
درجللللاتلللله، حلليللث رّكلللللز فلللي حللديللثلله علللللى اللللملللقلللام الللعلللللمللي واللللفلللكلللري للللللمللرجللع 
خ�سو�ساً. الإ�للسللاملليللة  ولللاأمللة  عللمللومللاً  للعالم  خّلفها  الللتللي  وملللاآثلللره  الللراحللل 

الأعظم ـ كربالء المقد�شة الر�شول  • موؤ�ش�شة 
ال�سنوي  التاأبيني  مهرجانها  الثقافية   الأعظم الللر�للسللول  موؤ�س�سة  اأقللامللت 
اإحياءاً للذكرى العا�سرة لرحيل �سلطان الموؤلفين الإمام المجدد ال�سيد محمد 

الح�سيني ال�سيرازي اأعلى اهلل درجاته في منطقة ما بين الحرمين ال�سريفين.
الحاج  المقرئ  ب�سوت  الحكيم  الذكر  اآي  من  عطرة  بتاوة  المهرجان  اأ�ستهل 
ال�سيد  اهلل  اآيللللة  بكلمة  الللحللفللل  فللقللرات  ابلللتلللداأت  ثللم  وملللن  اللل�للسللراف،  م�سطفى 
مرت�سى القزويني بالمنا�سبة والتي ابتداأها بالحديث ال�سريف: »جال�سوا العلماء 

وزاحموهم بركبكم«.
ليكون  عللراق،  اأبللو  لل�ساعر  ق�سيدة  ال�سعبي  لل�سوت  كللان  للحفل  الثاني  المحور 
المحور الثالث مجل�ص عزاء بالمنا�سبة للخطيب الح�سيني ال�سيخ وائل البديري 

تحدث من خاله حول اأ�سباب التوفيق الإلهي.
ختام الحفل كان لل�سوت الح�سيني العذب بفقرة للرادود عبد اهلل الأموي تمثلت 

بق�سيدة رثاء بالمنا�سبة.

ال�شادقA  ـ الدنمارك الإمام  • موؤ�ش�شة 
 الأكرم الر�سول  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون   Aال�سادق الإمللام  موؤ�س�سة  اأقامت 
العلماء   من  نخبة  ح�سره  المنا�سبة،  بهذه  تاأبيناً  حفًا  الدنمارك  في  الثقافية 
الكرام من مختلف  الموؤمنين  و�سخ�سيات ثقافية واجتماعية، وجمع غفير من 

المدن الدنماركية والجاليات المختلفة.

المقرئ  تاها  الحكيم  الذكر  من  لآيللات  معطرة  بتاوة  التاأبيني  الحفل  افتتح 
الامي،  ح�سن  �سعيد  ال�سيخ  ف�سيلة  الحفل  عرافة  بعده  ليتوّلى  المعلم،  اأحمد 
للمرجع  والعلمية  الفكرية  الجوانب  بع�ص  حللول  وتكّلم  بالح�سور  رّحللب  الللذي 
الراحل، ثم قّدم بقية الفقرات، حيث كانت اأولى هذه الفقرات فلم وثائقي 
 الأكرم الر�سول  موؤ�س�سة  اأعّدته  الذي   ال�سيرازي المرجع  �سيرة  حول 

الثقافية في الدنمارك. 
المرجع  الحائري وكيل  الرحمن  ال�سيخ عبد  الإ�سام   المن�سة حجة  اعتلى  ثم 

ال�سيرازى في لندن.
الدين  جمال  �سياء  ال�سيد  الأديلللب  ال�ساعر  فاألقى  والأدب،  ال�سعر  دور  جللاء  ثم 

ق�سيدة رثى بها المرجع ال�سيرازي الراحل. 
بعد ذلك األقى ال�ساب ح�سين حافظ البحراني كلمة باللغة الدنماركية بالمنا�سبة. 
المرجع  فللي  رثلللاء  ق�سيدة  الكاظمي  اللل�للسللراف  نجم  الأديللللب  ال�ساعر  األللقللى  ثللم 

 .الراحل
بعده كانت كلمة لهيئة �سباب القا�سمA، األقاها ال�ساب عبد الر�سول الربيعي.

ال�ستاذ   Aال�سادق الإمللام  موؤ�س�سة  القاها مدير  �سكر  كلمة  فكان  الختام  اأمللا 
ال�سيد مهدي المو�سوي. 

جدير بالذكر، اأّن الخوة في موؤ�س�سة الر�سول الأكرم الثقافية في الدنمارك 
اأقاموا معر�ساً عر�ست فيه مختلف موؤّلفات المرجع الراحل. 

الأعظم ب�شيهات الر�شول  • موؤ�ش�شة 
اأقامت موؤ�س�سة الر�سول الأعظم ب�سيهات اأم�سية �سعرية تاأبينا للفقيد الكبير 
عليه  العابدين  زين  الإمللام  م�سجد  احت�سنها  التي   ، والدبللاء  ال�سعراء  بم�ساركة 
بعد ذلك  الكريم  القران  بينات من  الأم�سية بتاوة مباركة لآيات  بداأت  ال�سام 

كلمة الموؤ�س�سة التي األقاها الإعامي الأ�ستاذ عبدالفتاح العيد.

ا�شفهان  ـ  الكربالئية  • الح�شينية 
الح�سينية  الهيئات  مللع  وبالتعاون  اإ�سفهان  فللي  الكربائية  الح�سينية  اأقللامللت 
العلمية ووجهاء  الحوزة  العلماء وطاب  المنا�سبة بح�سور  بهذه  تاأبنيا  مجل�سا 
المدينة حيث ارتقى المنبر حجة الإ�سام ال�سيخ ح�سن الزهري و مجموعة من 

الرواديد الح�سينين.

ح�سينية الكربالئية / ا�سفهانموؤ�س�سة الر�سول االأعظم / �سيهات
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المقّومات  لتوفير  وت�سعى  �سعوبها،  لإ�سعاد  الحكومات  ت�سعى  اللليللوم  عالم  فللي 
وال�سّحي في مقدمة  ال�سمان الجتماعي  الهدف، ويقف  الازمة لتحقيق هذا 
الأهللداف التي ت�سعى لها الحكومات، من اأجل النجاح في مهامها، وهو ما يتيح 
الحكومة  لرئي�ص  ال�سيا�سي  فالم�ستقبل  اأف�سل،  �سيا�سياً  وم�ستقبًا  حا�سراً  لها 
الللقللبللول ال�سعبي، وهللذا  بللمللدى قلللدرة هللللوؤلء علللللى تحقيق  واأعلل�للسللائللهللا، مللحللكللوم 
ليتحقق ما لم ي�سعر المواطن باأنه مكفول اقت�سادياً و�سّحّياً، من قبل حكومته 

رئي�ساً واأع�ساء.

وقلللد تللنللّبللهللت الللحللكللومللة الإ�للسللاملليللة لللهللذا اللل�للسللرط اللللهلللام، و�للسللعللت اإلللللى تحقيق 
ال�سعب  اإ�سعاد  خللال  من  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  لتحقيق  الم�ساعدة  المقّومات 
ب�سّحة  تتعلق  التي  ال�سرورية،  الحياة  مجالت  في  الأكيدة  ال�سمانات  وتحقيق 
لتحقيق  الحكومي  التغا�سي  ولعل  كافة،  المهمة  احتياجاته  وتوفير  الإن�سان، 
تدفع  التي  الأ�للسللبللاب  مقدمة  فللي  يقف  خا�سة،  وال�سّحي  الجتماعي  ال�سمان 
ال�سرق  فللي دول  اللليللوم  يللحللدث  مللا  علللللى حللكللومللاتللهللا، وهلللو  اللل�للسللعللوب لانتفا�ص 
الأو�سط، فلقد جزعت هذه ال�سعوب من الظلم الذي تتعر�ص له من حكوماتها، 
ومن اإهمال هذه الحكومات لحقوق النا�ص في ال�سمان الجتماعي، وفي توفير 
الر�سول  حكومة  ظل  في  تحّقق  ما  وهو  الإن�سانية،  بالكرامة  تليق  التي  الحياة 
الأعظم ، وبعدها في الدولة الإ�سامية التي قادها الإمام علي بن اأبي طالب 
�سلوات اهلل عليه، حيث تم توفير ال�سمان الجتماعي لل�سعب وقّل الفقر لدرجة 
ت�سل حالة ال�ستغراب في حالة روؤية مواطن فقير في عموم الدولة الإ�سامية 

التي كانت ت�سم ما يقارب خم�سين دولة من دول اليوم.

اآيللللة اهلل الللعللظللمللى اللل�للسلليللد �لللسلللادق الح�سيني  يللقللول �للسللمللاحللة الللمللرجللع الللديللنللي 
بهذا  الإ�للسللام«  واقللع  من  بل»ال�سيا�سة  المو�سوم  القّيم  كتابه  في   ال�سيرازي
ولذا  قّمتها،  في  الإن�سانية  �سبابة  الإ�للسللام  في  الجتماعي  )ال�سمان  ال�سدد: 
توافق  بما  ال�سمان  هذا  ي�سب  الإن�سانية،  زاويللة  ينطلق من  الإ�سام حيث  فللاإّن 
اأبعادها الف�سيلة، وبتاأكيد لم ير التاريخ قبل الإ�سام، ولم  اأعمق  الإن�سانية في 
ال�سمان  بعمق  اإجتماعياً  �سماناً  اللليللوم  حتى  الإ�للسللام  بعد  الح�سارات  ت�سجل 

الإجتماعي في الإ�سام(.

وهكذا �سار الهتمام بجانب ال�سمان الجتماعي كبيراً واأ�سا�سياً، لأ�سباب عديدة 
الكبير  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  ثم  ال�سعب،  تجاه  بواجباتها  الحكومة  اإيفاء  اأهمها 
من  و�سواهما  وال�سّحي  الجتماعي  لل�سمان  الموؤكد  التوفير  �سرط  يتبع  الذي 
الخ�سو�ص،  هللذا  في  وا�سحة  الإ�للسللام  تعاليم  كانت  ولذلك  النا�ص،  احتياجات 
الت�سريعات  مجال  فللي  نف�سه،  الكتاب  فللي  ال�سيرازي  المرجع  �سماحة  يللوؤكللد  اإذ 
ال�سامنة لحقوق الم�سلم، ويقول: )في ن�سو�ص ال�سريعة الإ�سامية زخم كبير 
اإن دّل على �سيء، فاإّنما يدّل على مدى اهتمام الإ�سام بالتاأكيد  من ذلك، وهو 
على هذا الجانب الإجتماعي المهم، حيث تكرر نقل ذلك عن نبي الإ�سام �سلى 

.) اهلل عليه واآله والأئمة من العترة الطاهرة

ولكن توفير ال�سمان الجتماعي يتطّلب من الحكومات توفير الأ�سباب والو�سائل 
القادرة على تحقيقه، واأهمها بناء القت�ساد المتين من خال الهتمام بالموارد 
من  والعمران،  بالزراعة  لاهتمام  الإ�سامية  الدولة  دفللع  ما  وهللذا  وتنويعها، 
بال�سمان  المتمثل  الأ�سا�سي  الهدف  اإلللى  للو�سول  الزمللة  الللمللوارد  توفير  اأجللل 
اقت�سادياً  رافلللداً  ت�سّكل  كونها  كبيراً،  بالزراعة  الهتمام  كللان  لهذا  الجتماعي، 
مهماً لدعم قدرات الحكومة على تحقيق ما تتطّلبه الحياة الكريمة للمواطن، 
بالإ�سافة اإلى حماية الحكومة من ال�سقوط الحتمي في حالة اإهمالها لمطالب 
النا�ص، وان�سغالها بم�سالحها فقط، وقد ذكر �سماحة المرجع ال�سيرازي في هذا 

ال�سدد في الكتاب نف�سه:

لقد )اتخذ الإ�سام �سيا�سة حكيمة، في ازدياد العمران والزراعة، التي بهما تكون 
رفعة الدولة اأو �سقوطها(.

وال�سبب  كبيراً،  والقت�ساد  والللمللوارد  بالزراعة  الحكومي  الهتمام  كللان  لذلك 
الجتماعي  ال�سمان  لتحقيق  الازمة  ال�سروط  بتوفير  الأولللى  بالدرجة  يتعّلق 
اإذ يوؤكد �سماحة المرجع ال�سيرازي بهذا الخ�سو�ص: )اأّما الزراعات،  وال�سّحي، 
الأيللام  هللذه  اإلللى  بالن�سبة  حتى  النظير  منقطعة  هائلة  بكثرة  كانت  اأي�ساً  فهي 
التي �سّهلت فيها الزراعات، و�سنعت مكائن تعمل ل�ستخراج المياه ور�ص البذور 
والح�ساد وغيرها، فالعراق كان ي�سّمى بل اأر�ص ال�سواد- لأّن ال�سخ�ص في العراق 
وا�سفو  يقول  وكان  الزراعات،  ب�سره  يب�سر بمرمى  اأو يحل،  كان يذهب  ما  اأين 

مزارع العراق: اإّنها ل يوجد فيها فدان غير مزروع(.

وهكذا ا�ستطاعت الحكومة الإ�سامية اأن توّفر للمواطن حاجاته الأ�سا�سية، وهو 
لها نجاحات متوا�سلة في  الذي حّقق  والتفّوق وال�ستقرار،  النجاح  لها  ما كفل 
النمو والزدهللار الم�سطرد، على العك�ص مما تقوم به بع�ص الحكومات الحالية 
الائقة  الحياة  ظللروف  اأب�سط  توفير  عللن  تعجز  ولكنها  الإ�للسللام،  تللّدعللي  التي 
التي  الازمة  الدرو�ص  التاأريخ لأخذ  اإلى �سفحات  الرجوع  لذا عليها  بالإن�سان، 
حّققتها الدولة الإ�سامية في هذا المجال، اإذ يقول �سماحة المرجع ال�سيرازي 
الحاكم من  النظام  فلي�ص على  ديللون،  �سخ�ص وعليه  ال�سدد: )لو مات  في هذا 

دينه �سيء اأبداً(. 

ثم ي�سيف �سماحته قائًا: )فهل هناك �سمان اجتماعي كما في الإ�سام(؟

من ر�ؤى المرجعية
ال�شمان الجتماعي وال�شتقرار ال�شيا�شي الأكيد

قب�شات من فكر المرجع ال�شيرازي

.�سبكة النباأ



بيت المرجع ال�شيرازي
الح�سيني  �للسللادق  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآيلللة  �سماحة  الديني  المرجع  بيت  فللي  الللعللزاء  مجال�ص  اأقيمت 
ال�سيرازي ح�سره المجال�ص العلماء والف�ساء، وال�سخ�سيات المختلفة، وطاب الحوزة العلمية، 
البيتb من طهران  والمحّبين لأهل  والموؤمنين  المعّزين  والخليج، وجمع من  العراق  وف�ساء من 

واأ�سفهان وقم المقد�سة.
في هذه المجال�ص تحّدث الخطباء الأفا�سل عن �سيرة الإمام �سادق اآل الر�سول b، ومكارم اأخاقه، ومناقبه، 

ين في كاّفة العلوم. و�ساأنه العظيم، ودورهj في تاأ�سي�ص علوم الإ�سام، ورفد الأمة بالعلماء المخت�سّ

مكتب المرجع ال�شيرازي / كربالء المقد�شة
اللل�للسلليللد �للسللادق الح�سيني  الللعللظللمللى  اآيلللة اهلل  الللديللنللي  الللمللرجللع  �للسللمللاحللة  اأقللللام مكتب 
المنبر  ليرتقي  الحكيم،  الذكر  من  اآٍي  بتاوة  اأ�سُتهل  عللزاء  مجل�ص   ال�سيرازي
لاإمام  العلمية  الللعللطللاءات  اأبلللرز  عللن  متحدثا  الأ�للسللدي  زهير  ال�سيخ  الإ�للسللام  حجة 
النه�سة  �ساحب  بحق   gفهو طلبته  عند  الكثيرة  للتخ�س�سات  اإيللجللاده  ل�سيما 
الح�سارة  تطور  فللي  الف�سل  يعود  واإللليلله  الإ�للسللامللي  التاريخ  فللي  والعلمية  الفكرية 
الإ�سامية وبلوغها المراتب المتقدمة بحيث كان العالم في ظلمات والم�سلمون في 

قمة التح�سر والعلم.

اأهالي اأ�شفهان 
ليلة ذكرى ا�ست�سهاد مولنا الإمام جعفر ال�سادقj، قام بزيارة المرجع ال�سيرازي جمع من الموؤمنين من مدينة اأ�سفهان برفقة اآية اهلل ال�سيد حّجت موحد 

الأبطحي لتقديم التعازي ل�سماحته بهذه المنا�سبة الأليمة.
خال هذه الزيارة وبح�سور �سماحة المرجع ال�سيرازي، اأقام ال�سيوف الكرام مجل�ساً ح�سينياً، وعزاء اللطم بم�ساركة عدد من الرواديد الح�سينين.

.b بعد ذلك تحّدث ف�سيلة ال�سيد الأبطحي عن اأهمية اإحياء وتعظيم �سعائر اأهل البيت

j ذكری ا�شت�شهاد الإمام ال�شادق

نفحات خبرية
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املعدن ووجوب اخلم�ص فيه

ال�سبعة  اال�سياء  من  الثاين  ال�سيء  حول  ال�سابقة  احللقة  يف  الكالم  كان 
التي يجب فيها اخلم�ش، وهو املعدن: وذكرنا ما قاله �ساحب العروة فيه من 
بيان املعدن: لغة، وحكمًا، وم�سداقًا، كما وذكرنا ما قاله عند ال�سك يف �سدق 
املعدن علی �سيء مثل امَلَغرة، وخرجنا منه رغم خمالفة البع�ش بجريان حكم 
�سيء  يف  ال�سك  عند  النه  وذلك  اخلا�ش،  دون  املعدنية  امل�سكوك  علی  العام 
كاملغرة مثاًل بانه من املعدن ام ال: فهنا يكون العنوان اخلا�ش املعدن م�سكوكًا 
واال�سل فيه: العدم، بينما يبقی العنوان العام الفائدة حمرزًا، فيكون حمكومًا 
بالن�ساب،  تقييده  دون  من  بلغ  ما  بلغ  فيه  اخلم�ش  وجوب  وهو:  العام  بحكم 

وذلك بعد اخراج موؤونة ال�سنة.

م�سائل عديدة

فيها  وجد  التي  االر���ش  حكم  بيان  اىل  ذلك  بعد  انتقل  امل�سنف  ان  ثم 
احكام  بيان  وهكذا  حتتها،  او  االر���ش  ف��وق  املعدن  ك��ون  بيان  وك��ذا  املعدن، 
امل�ستخرج لها وقال: »وال فرق بني وجوب اخراج خم�ش املعدن: بني ان يكون 
يف ار�ش مباحة او مملوكة، وبني ان يكون حتت االر�ش اأو علی ظهرها، وال بني 
ان يكون املخرج م�سلمًا اأو كافرًا ذميًا، بل ولو حربيًا، وال بني ان يكون بالغًا اأو 
�سبيًا، وعاقاًل اأو جمنونًا، فيجب علی ولّيهما اخراج اخلم�ش، ويجوز للحاكم 
ال�سرعي اجبار الكافر علی دفع اخلم�ش مما اخرجه، وان كان لو اأ�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�ساألة الأوىل

املعدن  وجد  التي  االر���ش  فرق يف  بال  املعدن  اخلم�ش يف  وج��وب  االأوىل: 
فيها بني اأن تكون مباحة اأو مملوكة، ودليل هذا احلكم هو: اطالق ادلة وجوب 

خم�ش املعدن، فقد اأطلقت االأدلة وجوب اخلم�ش يف املعدن اطالقًا ي�سمل كون 
املباحة  االر���ش  هذه  ملك  ال��ذي  مالكها  علی  اخلم�ش  فيكون  مباحة  االر���ش 
مملوكة  االر���ش  كون  اأي�سًا  وي�سمل  منها،  املعدن  با�ستخراج  وقام  باحليازة 
مالك  علی  يجب  فاإنه  منها،  وا�ستخرجه  فيها  املعدن  وجد  ثم  ونحوه  ب�سراء 
هذه االر�ش امل�سرتاة و�ساحبها الذي ا�سرتاها اخراج خم�ش املعدن الذي قام 

با�ستخراجه منها.

امل�ساألة الثانية

الثانية: وجوب اخلم�ش يف املعدن بال فرق بني اأن يكون املعدن حتت االر�ش 
كالنفط، وبني اأن يكون علی ظاهر االر�ش كامللح، وكذا ال فرق يف وجوب اخلم�ش 
فيه بني اأن ي�ستخرج االن�سان املعدن من باطن االر�ش باالآالت واالجهزة، وبني 
اأن تقذفه االر�ش من باطنها كما يحدث يف الرباكني النا�سطة والفّعالة التي 
تقذف يف فورانها الر�سا�ش والنحا�ش ونحوهما اىل ظاهر االر�ش، فاذا �سقط 
�سيء من ذلك يف دار �سخ�ش فانه يكون له ويجب عليه خم�سه، ودليل ذلك 
وملا هو  االر�ش  ملا هو فوق  ال�سامل  املعدن  ادلة وجوب خم�ش  كله هو: اطالق 
حتته، وقيد اال�ستخراج احلاكي عن كون املعدن حتت االر�ش امنا هو حممول 
من  ياأتي  امل�ساألة  هذه  تف�سيل  اإن  وحيث  لالطالق،  قيدًا  ولي�ش  الغالب  علی 
املاتن يف امل�ساألة ال�سابعة من نف�ش هذا الف�سل، فنوكل تف�سيل البحث 

اليها ان �ساء اهلل تعاىل.

امل�ساألة الثالثة

الثالثة: وجوب اخلم�ش يف املعدن بال فرق بني اأن يكون امل�ستخرج م�سلمًا، 
اأن يكون كافرًا حمرتم الدم واملال كالذمي، او غري حمرتم الدم واملال  وبني 
كاملحارب، اأما امل�ستخرج امل�سلم فانه يجب عليه اخراج خم�ش املعدن ل�سمول 
ي�سمله  فهل  حماربًا  اأو  ذميًا  كان  �سواء  امل�سلم  غري  وام��ا  له،  االدل��ة  اط��الق 
كاأدلِة  الو�سع  واأدل��ة  وال�سيام،  ال�سالة  وج��وب  كاأدلة  التكليف  ادل��ة  اط��الق 
اخلم�ش والزكاة، اأم ال؟ وهل ي�سمل الذمي فقط دون احلربي اأم ي�سملهما معًا؟ 
نحن  فيما  خا�ش  دليل  وجود  لعدم  اأي�سًا  معًا  لهما  االطالق  �سمول  الظاهر: 

بكتاب  المتعلقة   ال�سيرازي المرجع  ل�سماحة  االإ�ستداللية  الفقهية  البحوث  تقريرات  من  والع�سرون  الخام�سة  الحلقة 
الخم�ش، تقدمها مجلة النفحات لطالب العلم والتحقيق.

اهلل  اآية  الديني  المرجع  �سماحة  مكتب  في  االإ�ستفتاء  لجنة  اأع�ساء  اأحد  وهو  الفدائي،  ح�سين  ال�سيخ  اهلل  اآية  ف�سيلة  كتب: 
االإ�ستداللية منذ  واأحد تالمذته في بحوث الخارج  المقد�سة  ال�سيرازي في مدينة قم  ال�سيد �سادق الح�سيني  العظمی 

اأكثر من ع�سرين عامًا.

بحوث فقهية
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فيه م�سافًا اىل ترك اال�ستف�سال يف االأدلة بني كون امل�ستخرج م�سلمًا اأو غري 
م�سلم، وبني كون غري امل�سلم ذميًا اأو حماربًا، هذا و�سياأتي ان �ساء اهلل تعاىل 
من املاتن بعد �سطر واحد تتمة لبحث وجوب اخلم�ش علی غري امل�سلم، 

فنوا�سل بحثه هناك ان �ساء اهلل تعاىل.

امل�ساأله الرابعة

اأن يكون امل�ستخرج بالغًا  الرابعة: وجوب اخلم�ش يف املعدن بال فرق بني 
عاقاًل، وبني اأن يكون �سبيًا اأو جمنونًا، اما البالغ العاقل فل�سمول اطالق ادلة 
خم�ش املعدن له، واما ال�سبي واملجنون فهل ي�سملهما االطالق املذكور اأم ال؟ 
فاذا ا�ستخرج غري مكلف كال�سبي اأو املجنون معدنًا، فحيث انه غري مكلف فال 
يكّلف باخراج اخلم�ش، ولكن حيث ان اخلم�ش حكم و�سعي فانه يتعلق باملعدن 
املعدن من  بهذا  تعلق  ما  اخراج  ال�سرعي كاالب  وليه  امل�ستخرج، فيجب علی 

اخلم�ش واعطاوؤه اىل ويّل اخلم�ش وهو: احلاكم ال�سرعي.

وجوب خم�ص املعدن على ال�سبي واملجنون والقوال فيه
قول امل�سهور و دليله

هذا هو قول �ساحب العروة هنا وكّرره يف امل�ساألة 84 من ف�سل فيما يجب 
فيه اخلم�ش، وهو قول امل�سهور، فان امل�سهور قالوا بوجوب اخلم�ش علی ال�سبي 
واملجنون اذا ا�ستخرجا معدنًا وجوبًا و�سعيًا، وعمدة ادلتهم هو: اطالق دليل 
قالوا بظهوره يف  اكرث من االطالق  فيه  اّدع��وا  بل  املعدن،  وجوب اخلم�ش يف 

احلكم الو�سعي الذي ي�ستوي فيه املكلف وغريه.

يف  ال�سرايع  �ساحب  املحقق  هو  امل�سهور  من  بذلك  �سّرح  من  اول  ولعل 
�سرائعه: ج 1، �ش 81 ويف املعترب: ج 2، �ش 621 وتبعه علی ذلك العاّلمة يف 
كثري من كتبه ومنها يف التحرير: ج 1، �ش 173 ومنها يف التذكرة: ج 5، �ش 
412 ومنها يف املنتهی: ج 1، �ش 546. قال يف املنتهی: »اخلم�ش يجب يف نف�ش 
املخَرج من املعدن، وميلك املخِرج الباقي... وي�ستوي يف ذلك ال�سغري والكبري 

عماًل بالعموم«.

الدرو�ش: ج 1، �ش 260 ثم �ساحب  ال�سهيد االول يف  تبعه علی ذلك  ثم 
اجلواهر يف اجلواهر: ج 16، �ش 24. فانه قال فيه: »وكذا ال فرق بني املكّلف و 
غريه كما �سّرح به يف البيان و ان كان مل يخاطب هو باخراج اخلم�ش، اال انه 
يثبت يف املال نف�سه، وذلك الطالق االدلة، بل ظاهرها ان احلكم املذكور من 

الو�سعيات ال�ساملة للمكلفني وغريهم«.

ثم �ساحب جناة العباد، فانه قال يف جناة العباد �ش 312: »ولو ا�ستنبط 
الويل  علی  وج��ب  واأن  االق��وى  يف  فيه  اخلم�ش  تعّلق  جمنون  اأو  �سبي  املعدن 
»وقال   :74 �ش   ،10 ج  امل�ستند:  يف  قال  فانه  امل�ستند،  �ساحب  ثم  االخ��راج« 
بع�ش املعا�سرين: ويظهر منهم: ان تعّلق اخلم�ش مبا اخرجه ال�سبي اجماعي« 

ويق�سد ببع�ش املعا�سرين: املريزا القمي فانه قد �سّرح يف غنائمه: ج 4، �ش 
297، بهذه العبارة املذكورة يف امل�ستند.

قول غري امل�سهور واأدلته

وقال غري امل�سهور بعدم وجوب اخلم�ش علی ال�سبي واملجنون اذا ا�ستخرجا 
معدنًا، وعمدة ادلتهم هو: اطالق »رفع القلم« الو�سائل: مقدمة العبادات، الباب 
4، حديث11 و اطالق »عمد ال�سبي وخطاأه واحد« الو�سائل: الديات، الباب11 
والتكليف، فكما يرفع  الو�سع  العاقلة حديث 2 وه��ذا االط��الق يعم  اب��واب  من 
الوجوب التكليفي باخلم�ش عن ال�سبي واملجنون، فكذلك يرفع عنهما الوجوب 
الو�سعي باخلم�ش، م�سافًا اىل ادلة اخرى ا�ستدلوا بها علی عدم وجوب خم�ش 
املعدن علی ال�سبي واملجنون، مثل: انه ال تكليف علی ال�سبي واملجنون بالعباديات 
كال�سالة وغري العباديات ك�سلة الرحم، كما ال ا�سكال يف انه لي�ش يف ال�سرع 
حكمان: تكليفي وو�سعي، وامنا قد حكم بالتكليف فقط مثل وجوب الزكاة فينتزع 
اليد ما  بال�سمان فقط مثل علی  او قد حكم  ال�سمان،  العرفية  باملالزمة  منه 
اخذت فينتزع منه التكليف، ومثل: ان كل املعدن اذا ا�ستخرجه �سبي اأو جمنون 
يكون لهما، وعلی الويل ال�سرعي ان يحفظ مال املوىّل عليه فال يحق له الت�سرف 

مباله وال يجوز له اخراج اخلم�ش منه.

مناق�سة ادلة غري امل�سهور

غري  يف  اخلم�ش  بحث  ي�سمل  انه  فحيث  امل�سهور  لغري  االخري  الدليل  اما 
املعدن و يف ارباح املكا�سب اي�سًا، فنوؤّجل مناق�سته اىل حمله يف ارباح املكا�سب 
ان �ساء اهلل تعاىل، واأما دليل عدم تكليف ال�سبي بالعباديات وغري العباديات 
وانه ال حكم و�سعي يف ال�سرع، فهو غري تام الن اخلم�ش حكم و�سعي ولي�ش هو 
جمّرد تكليف فح�سب حتی يرفع عن ال�سبي، نعم يبقی دليل رفع القلم وعمد 
ال�سبي وخطاأه واحد، فلننظر هل يقاوم اطالق هذا الدليل اطالق دليل وجوب 
خم�ش املعدن ال�سامل لل�سبي واملجنون اأي�سًا، بل هل يقاوم اطالقه اطالق ادلة 
وجوب اخلم�ش يف اال�سياء ال�ستة الباقية ال�ساملة لل�سبي واملجنون اأي�سًا، فان 
امل�ساألة هذه �سيالة يف كل االأ�سياء ال�سبعة التي يجب اخلم�ش فيها بل هي �سيالة 
يف غري اخلم�ش من االحكام الو�سعية االخرى اأي�سًا، علمًا بانه مل يكن هنا يف 
م�ساألة اخلم�ش دليل خا�ش يدّل بالنفي او االثبات علی ما نحن فيه، كما يوجد 
دليل خا�ش يف م�ساألة الزكاة. ففي الزكاة ورد الدليل اخلا�ش بانه لي�ش علی 
ال�سبي واملجنون زكاة، اذ قد ا�سرتط الدليل يف وجوب الزكاة: البلوغ والعقل، 
نعم حّبذ الدليل اخلا�ش يف الزكاة علی ا�ستحباب اخراج الويل ال�سرعي زكاة 
غالتهما دون النقدين ودون االنعام الثالثة، وعلی كل حال فقد بقي مناق�سة 

االطالقني لرنى ايهما يقاوم االآخر وذلك يف حلقة قادمة ان �ساء اهلل تعاىل.

بحوث فقهية
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والتقليد االجتهاد 
مثاًل،  مراجع  خم�سة  يف  مت�ساٍو  االأعلمية  احتمال  اأن  اإىل  املكلف  و�سل  لو  �للص: 
له يف هذه احلالة  اأعلميته، هل يجوز  اآخر يف  يتمكن من ترجيح مرجع علی  ومل 

التبعي�ش بينهم، باأن ياأخذ من كل مرجع بع�ش امل�سائل؟
ج: ال باأ�ش بذلك، لكن االأحوط ا�ستحبابًا االحتياط بني االأقوال.

�ص: لو اختلف يف ت�سخي�ش االأعلم فذهبت جماعة اإىل اأن االأعلم فالن، وجماعة 
اأخرى تذهب اإىل اأعلمية مرجع اآخر، فما العمل؟

ج: يقلد من يطمئن باأعلميته، اأو يظن ذلك علی االأحوط.

الطهارة
ماٍء  جريان  دون  من  املتنّج�سة  الرطبة  االأر�ش  علی  الفرا�ش  و�سعنا  اذا  �ص: 

بالنجا�سة؟ عليه  يحكم  فهل  االأر�ش،  علی 
واال فال. تنج�ش  ال�سراية  اإذا ح�سلت  ج: 

هل  وال�سوارع،  االأزق��ة  يف  االأمطار  حتدثها  التي  ال�سغرية  امل�ستنقعات  �للص: 
قبل  فيها  غالبًا  ت�ساهد  وعذرتها  الكالب  الأن  نظرًا  بالنجا�سة؟  عليها  ُيحَكم 

بالبداهة وجودها من قبل؟ ُيعَلم  ولكن  ت�ساهد  واأحيانًا ال  املطر،  نزول  وحني 
ج: اإذا مل َيعلم االن�سان بها علمًا وجدانيًا، اأو كانت بَقَدر الُكّر اأو كانت املالقاة 

حني نزول املطر ال بعده، فهي طاهرة.
امل�سلم رطوبة علی مقاعد  االإن�سان  يجد  اأحيانًا  االإ�سالمية  البالد غري  �ص: يف 
م�سكوبة  خمور  اأو  الكالب  من  هي  هل  يعلم  وال  وغريها  القطارات  اأو  احلافلة 
اأو  املعّقمة  بال�سوائل  تنظف  بل  تطهر  ال  املقاعد  باأن  علمًا  اأمطار،  اأو  عليها 
حكم  فما  بالنجا�سة،  التالقي  من  ع��ادة  يخلو  ال  ال��ذي  امل��اء  من  قليل  ب�سيء 

الرطوبة؟ هذه 
بنجا�ستها. اليقني  لالن�سان  يح�سل  مل  اإذا  بالطهارة  حمكومة  ج: 

�ص: نحن يف بلد غربي ون�سكن يف بيوت م�سكونة �سابقًا من قبل غري امل�سلمني، 
واأيدينا  مل�سه  ن�ستطيع  وما  واحلنفيات  االأبواب  مثل  علی  بالنجا�سة  نحكم  هل 

؟ مبللة
اأنه جن�ش بعينه. ج: كال، فان كل �سيء لك طاهر حتی تعلم 

ما حكم  برطوبة م�سرية،  ويالم�سه  العمل  اأثناء  بالكافر يف  امل�سلم  يختلط  �ص: 
وبعده؟ الو�سوء  قبل  للم�سلم  الطاهرة  الثياب  الكافر  يلم�ش  اأن  بعد  ال�سالة 

ج: ال�سالة �سحيحة لو كان الكافر كتابيًا وكان اجتنابه حرجيًا من دون حاجة 
�سواء مل�سه برطوبة م�سرية قبل  لل�سالة  الثوب  تبديل  اأو  اللم�ش  لتطهري مو�سع 
اللم�ش  مو�سع  تطهري  فيجب  كتابی  غري  الكافر  كان  لو  واما  بعده،  اأو  الو�سوء 

م�سرية. برطوبة  اللم�ش  كان  اذا  لل�سالة  الثوب  تبديل  اأو 

الو�سوء
�ص: هل يجوز الو�سوء بالثلج اإذا كان يحدث رطوبة اأو قطرات بلم�سة اليد؟

بوا�سطة  ولو  اإىل مو�سع  ينتقل من مو�سع  املاء مبقدار  ُيحدثه من  ما  كان  اإن  ج: 
اليد، �سح الو�سوء.

�ص: هل ي�سح الو�سوء والغ�سل مباٍء م�ستخرج باآلة ُا�ستخدم فيها وقود اأو كهرباء 
مغ�سوبة؟ وماذا لو كانت نف�ش االآلة مغ�سوبة؟

ج: نعم ي�سح الو�سوء، ولكن ي�سمن ل�ساحب املال مقدار ت�سرفه يف كال الغ�سبني.
�ص: هل قطرات ماء الو�سوء التي ت�سيب ظاهر القدم عند غ�سل الوجه واليدين 
توؤثر يف �سحة الو�سوء اإن مل يتم تن�سيفها قبل م�سح القدم وهي مبقدار القطرة اأو 

القطرتني اأو الرذاذ ال�سغري جدًا؟
ج: كال، ال ت�سر بالو�سوء يف الفر�ش املذكور.

�ص: هل يجب جتفيف املاء اأو العرق الذي علی اأع�ساء الو�سوء اإذا كان ي�سارك ماء 
الو�سوء يف مو�سع الغ�سل؟

ج: ال يجب التجفيف.

ال�سوم
�ص: يف �سهر رم�سان املبارك نعتمد علی االأوقات املذكورة يف التقومي املعتمد دون 

مراعاة االحتياط عند وقت االإفطار، هل يجوز ذلك؟
باذان  اأو  االإفطار.  جل��واز  ال�سرعي  املغرب  بدخول  االإطمئنان  ح�سول  يلزم  ج: 

عارف بالوقت، اأو اخبار ثقة.
�ص: اأفطرت قبل خم�ش دقائق من اأذان املغرب ويف اعتقادي اأنه قد اأّذن، فما احلكم؟

ج: اإن مل يثبت )ولو بعد ذلك( دخول املغرب عند اأفطارك كان عليك الق�ساء.
�ص: ما حكم امل�سجون الذي ال ميكنه التيقن من �سهر رم�سان؟

ج: يجب العمل ح�سب ظّنه علی االأقرب، واإذا مل يتي�سر له الظن اأي�سا فيجوز له اأن 
ي�سوم يف اأي �سهر كان، ويجوز له ان ال ي�سوم حتی يحتمل ان هذا ال�سهر الذي هو 
فيه هو �سهر رم�سان او انه قد تقدم، فينوى ما يف الذمة االعم من االداء والق�ساء.

لنية ا
�ص: ما معنی النية؟

اإىل ذلك  ي�سرتط م�سافًا  العبادات  الفعل، ويف  نحو  القلبي  الق�سد  النية هي  ج: 
)ق�سد التقرب اىل اهلل تعاىل( و)خلو�ش العمل هلل �سبحانه(.

�ص: هل يجب اإمرار نية ال�سيام علی القلب، كاأن يقول يف قلبه: اأ�سوم غدًا قربة 
اىل اهلل تعاىل، اأم يكفی االإم�ساك بهذا الداعي؟

ج: يكفي وجود الداعي وال يحتاج اإىل االإخطار.

اإعداد: حجة االإ�سالم ال�سيد مهند احل�سيني احلديدي
اإ�سراف: جلنة اال�ستفتاء يف مكتب �سماحة املرجع ال�سريازي بقم املقد�سة
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�ص: عندما بداأ �سهر رم�سان، نويت �سيام ال�سهر، ومل اأكن اأنوي يف كل يوم، فهل 
�سومي �سحيح؟

ج: �سحيح يف الفر�ش املذكور مع ا�ستمرار الداعي نعم االوىل ان ينوى �سوم ال�سهر 
جملة ويجّدد النية لكل يوم.

�لللص: ل��و ك��ان يف ذم��ة املكلف ���س��وم واج���ب، ومل��ا اأراد االإت��ي��ان ب��ه ن��وى ال��وج��وب 
واال�ستحباب الأن اليوم الذي �سام فيه من االأيام التي ي�ستحب �سومها، فهل هذه 

النية تخلُّ بال�سوم؟
ج: كال، و�سومه �سحيح.

جاهاًل  وكان  واجب،  �سوم  ق�ساء  وبذمته  اإ�ستحبابًا  ي�سوم  اأن  نوى  �سخ�ٌش  �ص: 
بعدم جواز ال�سوم اإ�ستحبابًا وذمته م�سغولة ب�سوم واجب، ولكنه كان يحتمل ذلك، 
ولذا نوى هكذا: اأ�سوم اإ�ستحبابًا فاإن مل يجز فهو �سيام ق�ساء واجب، فهل ي�سح 

ذلك؟
ج: ي�سّح وال اإ�سكال فيه.

خلم�ش ا
�ص: هل يجب عليَّ اخلم�ش مع اأنني اأ�ستلم م�سرويف من والدي؟ 

ج: نعم، فانه يجب علی كل من له وارد ولو ما يعطيه الوالد من م�سروف، اأن يجعل 
هذا اليوم � مثاًل � راأ�سًا ل�سنته اخلم�سية ويخّم�ش ما ميلكه من اموال نقدية وما هي 
يف حكم النقد مما مل ي�ستفد منه بعد، وي�سّجل رقم خمّم�سه ليخّم�ش مازاد عليه 

يف ال�سنة القادمة، وهكذا فی كل �سنته.
الدرا�سة  ل�سوؤون  اأهلي  علّي  ينفق  واأدر���ش يف اخلارج حيث  متزوج  اأنا طالب  �ص: 

واملعي�سة، فهل يجب علي اخلم�ش يف هذه احلالة؟
ج: نعم، ويجعل يوم تخمي�سه يومًا لراأ�ش �سنته اخلم�سية، ويخّم�ش يف ذلك اليوم 

من كل عام مازاد علی خمّم�ش العامل املا�سي.
�ص: هل يجب علی ال�ساب الذي بلغ للتو اأن يعني لنف�سه راأ�ش �سنة خم�سية، مع اأنه 

ي�ستلم م�سروفه من والده؟ 
ج: نعم، يجب عليه ذلك ويجعل يوم تخمي�سة راأ�سًا ل�سنته اخلم�سية، ثم يخّم�ش عند 

حلول ذلك اليوم يف كل �سنة مازاد علی خمّم�سه لل�سنة ال�سابقة.
�ص: اأنا طالب جامعي، مل اأكن اأخّم�ش وح�سلت علی بعثة درا�سية، فقمت بتحديد 
اأخم�ش جميع ممتلكاتي جلهلي باالأمر، فقد قمت بتخمي�ش  راأ�ش �سنة، ولكني مل 
اأموال البعثة فقط، فهل يجب علّي تخمي�ش جميع ممتلكاتي )مبا فيها االأغرا�ش 

التي ا�سرتيتها باأموال البعثة(؟
ج: يجب م�سافًا اىل تخمي�ش االموال وت�سجيل رقم املخم�ش لتخمي�ش مازاد عليه 
يف ال�سنة القادمة: امل�ساحلة مع املرجع اأو وكيله علی املمتلكات التي ا�ستفيد منها 

وا�سبحت من املوؤونة.
�ص: اأنا موظف اأ�ستلم راتبًا �سهريًا ومكافاآت وبعد ال�سرف يتبقی جزء من املبلغ 
يف نهاية ال�سهر، ثم يتجمع من ذلك يف نهاية ال�سنة مبلغ ال اأعرف متی دخل يف 

ح�سابي، فماذا اأفعل؟
ج: اإن مل يكن لك �سنة خم�سية وجب عليك تخمي�ش كل ما متلك مما مل ت�ستخدمه 
يف موؤونتك، وجتعل يوم التخمي�ش راأ�سًا ل�سنتك اخلم�سية، لتخّم�ش مازاد عليه يف 
ال�سنة القادمة، وهكذا فی كل �سنة واأما امل�ستخدم يف املوؤونة فت�سالح عليه احلاكم 

ال�سرعي اأو وكيله، واإن كانت لك �سنة خم�سية وجب تخمي�ش ما زاد عن راأ�ش مالك 
املخّم�ش.

املعامالت
�ص: هل يجوز للموظف اأخذ مال اأو هدية مقابل اإجناز عمل ملراجع اأو ت�سريعه؟

ج: ينبغي عدم اخذه، فاإنه لو مل يكن ذلك عن طيب نف�ش املعطي فال يجوز.
�ص: هل يجوز ملوظف امل�سرتيات اأن يقبل هدية من مكان البيع، في�سارحونه باأنه لو 
ا�سرتيت منا الب�ساعة املطلوبة اأعطيناك كذا، اأو ي�سارحهم باأين �ساأ�سرتي منكم 
عليه  املتعارف  هو  ال�سعر  باأن  علمًا  تعطوين،  فماذا  لغريكم،  اأذهب  اأو  الب�ساعة 
وبال�سروط واملوا�سفات نف�سها، وقد تكون نف�ش املاركة اأو غريها، لكن ال فرق فهذه 

خيارات ال�سوق.
ج: ينبغی للموؤمنني ترك مثل ذلك فاإنه اذا مل يكن عن ر�سا كان حرامًا.

�ص: ما هو حكم اال�سرتاك يف عملية ال�سحب حيث يقوم امل�سرتك باإيداع مبلغ معني 
يف البنك ال يتاأثر بالزيادة اأو النقي�سة، فيعطی امل�سرتك بطاقة يدخل بها �سمن 
ال�سحب كل �سهر اأو اأكرث للفوز مببلغ حدده البنك �سلفًا علمًا باأنه ال يخ�سر املبلغ 
الذي اأودعه، وي�ستطيع �سحبه متی �ساء، فهل يجوز اال�سرتاك يف هذا ال�سحب واإذا 

ا�سرتك، فما حكم املال الذي فاز به؟
ج: يجوز اال�سرتاك يف مفرو�ش ال�سوؤال واملال حالل وفيه اخلم�ش عند راأ�ش ال�سنة 
�سنة خم�سية وجب  راأ�ش  له  يكن  وان مل  �سنة خم�سية،  راأ�ش  له  كان  ان  اخلم�سية 
تخمي�سه فورًا ويجعل يوم التخمي�ش راأ�سًا ل�سنته اخلم�سية، ليخّم�ش كل �سنة مازاد 

علی خمّم�ش العام املا�سي.
�ص: ما حكم �سراء كوبونات تباع الأجل م�ساعدة الفقراء يتم ال�سحب م�ستقباًل علی 
ق�سم منها، حيث يح�سل �ساحب الكوبون الفائز علی جائزة، فهل يجوز ذلك، و 

هل يثاب الذي ي�سرتي هذه الكوبونات الأجل الفوز باجلائزة؟
نوى  اإذا  امل�سرتي  عليه  ويثاب  �سراوؤها،  جائز  ال�سوؤال  مفرو�ش  يف  الكوبونات  ج: 

االإعانة علی الرب اإن �ساء اهلل تعاىل.

احلجاب
اأع�ساء اجل�سم عدا  الراأ�ش وكل  املراأة هو تغطية جميع �سعر  اأن حجاب  �ص: مبا 

الوجه والكفني، فهل يجوز عدم تغطية القدم؟
ج: كال، ال يجوز بل يجب علی املراأة تغطية القدم عن غري املحارم.

يجب  اأم  لتغطيته،  النعل  لب�ش  يكفي  وهل  العورة،  امل��راأة من  قدم  �ص: هل ظاهر 
تغطيته بالكامل؟

ج: يجب �سرت القدمني وتغطيتهما بالكامل.
�ص: هل يجوز لفتاة تعمل يف م�ست�سفی لب�ش النعل بدون جورب ب�سبب احلر و�سعوبة 

امل�سي، اأم يلزم تغطية القدم كاملة؟
ج: يجب �سرت القدم وتغطيته كاملة.

�ص: ما هو احلد ال�سرعي يف لبا�ش املراأة مع املراأة؟
ج: ال حد لذلك �سوى �سرت العورتني، ولكن هذا يف ال�سرورات و يف ال�سرورة ينبغي 

جتنب كل ما ي�ستلزم الريبة واالفتتان ويف غري ال�سرورة فلبا�ش احل�سمة والوقار.
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لمتابعة االستفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على شبكة اإلنترنت
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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. al-
Tabrasi, 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 

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 al-
Mustalaq 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 

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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