
املرجع الديني الكبري
:شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي�

عليكم بالإعالم احلديث واملتطّور لتبليغ الدين وتبيني احلّق

جملة دينية - مرجعية
العدد 28ـ �شهر رجب اإىل �شوال املكّرم 1433 هـ
ت�شدر عن موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية

كربالء املقد�شة 



الللحللمللد هلل اللللذي يجيبنا حلليللن نللنللاديلله واللل�للصللالة
والللل�لللصلللالم علللللى خلللاتلللم ر�للصللللله مللحللمللد و علللللى اآلللله
الأر�صين �صيما بقية اهلل في  الطاهرين  الطيبين 
�صيدنا ومولنا اإمام الع�صر )عجل اهلل تعالى فرجه ال�صريف(

واللعنة على اأعدائه واأعدائهم اأجمعين.

رئي�س التحرير
مرت�صى عزيز

مدير التحرير
�صالح المجاهد

هيئة التحرير
جا�صم الحائري

عالء ح�صين الكاظمي
�صيد مهند الحديدي

د.زهير اوليابك
الإخراج الفني

محمد قا�صم
بم�شاهمة

زهير المعمار
محمد جعفر

محمد عبدالكريم
اأحمد المعمار

alnafahat@gmail.com ............................:مدير التحرير
morteza133@yahoo.com .....................:مدير الموؤ�ص�صة
Aالعنوان:... العراق - كربالء المقد�صة - �صارع قبلة الإمام الح�صين
جوال:...................................................... 7801074486 964+

ايلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللران
اللللللللللللللللللللللعلللللللللللللللللللللراق
لللللللللللللللللبللللللللللللللللنللللللللللللللللان
الللللللللبللللللللحللللللللريللللللللن
افلللللغلللللانللللل�لللللصلللللتلللللان
الهند)حيدراآباد(
الللهللنللد)لللكللنللهللو(
عللللللللللللللللللللللللمللللللللللللللللللللللللان
اللللللل�للللللصللللللعللللللوديللللللة
اآذزبللللللللللايللللللللللجللللللللللان
تلللللللللللايلللللللللللللللللللللللنلللللللللللدا
اللللللللللللللكلللللللللللللويلللللللللللللت
تللللللللللللللللركلللللللللللللللليللللللللللللللللا
�لللللللللللللللصلللللللللللللللوريلللللللللللللللا
اللللللللللل�للللللللللصلللللللللليللللللللللن
هللللللللللللللولللللللللللللللنللللللللللللللدا
اللللللللللللللنلللللللللللللرويلللللللللللللج
األلللللللللللملللللللللللانللللللللللليلللللللللللا
ايلللللللللللللرللللللللللللللنلللللللللللللدا
بلللللللريلللللللطلللللللانللللللليلللللللا
الللللللللللدنللللللللللمللللللللللارك
اأمريكا)�صيكاغو(
اأمريكا)وا�صنطن(
كللللللللللللللللللللللللللنللللللللللللللللللللللللللدا
ا�صتراليا)�صيدنى(
ا�صتراليا)اآدليد(
اأفللللللللللريللللللللللقلللللللللليللللللللللا

00989127460662
009647801074486
0 0 9 6 1 1 5 4 5 1 8 2
0097339053575
0093799462970
00919440947724
00919389085830
0096899720862
00966506853361
009945556638804
0066844340288
0096590080805
00905072208162
00963933326526
008613533333380
0031644954392
0 0 4 7 4 6 4 1 6 4 9 8
00491797544539
00353877736877
00442088306526
0 0 4 5 5 0 5 3 1 0 2 9
0016309015050
0012026704793
0016132614223
0061415123465
0061401353382
00261330219931

مكتب المرجع الشيرازي
 يدين سلسلة التفجيرات في المدن العراقية

املتترجتتع  �تتشتتمتتاحتتة  متتكتتتتتب  اأدان 
ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيتتتة  التتديتتنتتي 
 ال�شريازي احل�شيني  �شادق 
�شل�شلة  املتتتقتتتد�تتتشتتتة  كتتتتربتتتتاء  يف 
التفجريات الإجرامية الأخرية التي 
ا�شتهدفت الع�شرات من الأبرياء يف 
عدد من املدن العراقية، موجبا على 
اجلهات الأمنية اأداء وظيفتها ب�شكل 

دقيق وغلق منافذ الإرهاب.

ت�شتنكر منظمة �شيعة رايت�س ووت�س قيام ال�شلطات ال�شعودية باعتقال عدد 
من امل�شلني يف احلرم النبوي ال�شريف دون ذنب اأو جريرة تذكر كما توؤكد 

م�شادرها.
وتعترب املنظمة هذا الإجراء التع�شفي يناق�س دعوة امللك ال�شعودي الأخرية 
حول احلوار والنفتاح التي طالب باإقرارها يف تو�شيات اجتماع منظمة املوؤمتر 

الإ�شامي التي عقدت موؤخرا.
من  عدد  تعر�س  عن  ال�شعودية  يف  احلقوقية  امل�شادر  بع�س  نقلت  حيث 
الزوار بينهم ن�شاء لل�شرب و الإهانة يف احلرم النبوي ال�شريف، ومت اقتياد 

اإحداهن يف احلرم بعد تعر�شها ل�شرب مربح من قبل ال�شرطة، قبل اأن يتم 
اعتقالها مع ن�شوة اآخرين بذريعة رفع ال�شوت بال�شاة على النبي يف 

باحة امل�شجد النبوي.
لذا توؤكد منظمة �شيعة رايت�س ووت�س على �شرورة قيام ال�شلطات ال�شعودية 
باإطاق �شراح املعتقلني فورا وعدم تكرار مثل هذه النتهاكات يف حال حر�شها 
على  وفاعل  جتتدي  ب�شكل  احلتتوار  حتتول  ال�شعودي  امللك  مبادرة  جنتتاح  على 

ال�شعيد املحلي والدويل.

انتهاكات السلطة
تتعارض مع دعوة الملك للحوار

تحذير من مخّطط
استهداف أتباع أهل البيت في تونس

والأو�شاط  الر�شمية  اجلهات  جميع  ووت�س  رايت�س  �شيعة  منّظمة  حّذرت 
م�شبوه  خمّطط  من  تون�س  يف  الإن�شان  بحقوق  املعنية  واملنّظمات  ال�شعبية 

تقف وراءه اأجندات �شيا�شية لزرع الفتنة املذهبية يف تلك الدولة. 
جلهات  مكّثفة  ن�شاطات  على  املنّظمة  من  قريبة  م�شادر  اّطلعت  اإذ 
التون�شيني  املواطنني  وقتل  اإىل عمليات حتري�س  تون�س تهدف  تكفريية يف 

العّزل من اأتباع اأهل البيت، حتت عناوين مف�شوحة وفتاوى ما اأنزل 
بها من �شلطان.

اأي  م�شوؤولية  التون�شية  ال�شلطات  ووت�س  رايت�س  �شيعة  منّظمة  وحتّمل 
عمليات ا�شتهداف لل�شيعة يف تون�س بحكم امل�شوؤولية القانونية والأخاقية 

التي تقع على عاتقها. 

بيانات
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:صماحة املرجع ال�صريازي�
عليكم بالإعالم احلديث واملتطّور لتبليغ الدين وتبيني احلّق

مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان املبارك، وكال�شنوات ال�شابقة، األقى املرجع الديني �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي، كلمه قّيمة مهمة، بجموع غفرية من العلماء والف�شالء واملبّلغني وطلبة 
العلوم الدينية واملوؤمنني، من العراق واخلليج واأوروبا والهند واأفغان�شتان وباك�شتان و�شوريا، ومن املدن الإيرانية قم 
املقّد�شة واأ�شفهان وطهران وغريها، وذلك يف بيته املكّرم مبدينة قم املقد�شة، م�شاء يوم الأربعاء املوافق للع�شرين 

من �شهر �شعبان املعّظم 1433 للهجرة.

محاضرات
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الحديث والمتطّور 
لتبليغ الدين 

وتبيين الحّق...

األقى �شماحة املرجع ال�شريازي، كلمة قّيمة بجموع من روؤ�شاء و�شيوخ 
الع�شائر الغيارى من حمافظة كرباء املقّد�شة، الذين زاروا �شماحته يف بيته 

املكّرم مبدينة قم املقّد�شة، وجّددوا بيعتهم ل�شماحته.
اُهْم  نَّ كَّ ِذيَن اإِن مَّ ا�شتهّل �شماحته كلمته القّيمة بالآية الكرمية التالية: الَّ
 ،)1(َكاَة َواأََمُروا ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُنَكِر اَة َواآَتُوا الزَّ يِف الأْر�ِس اأََقاُموا ال�شَّ

وقال:
من  واأ�شحابه  بيته  اأهل  وبخرية  بنف�شه  �شّحى   Aاحل�شني الإمتتام  اإّن 
الإمتتام  الإ�تتشتتام، فمنح اهلل تعاىل  اأجتتل  وتتتعتتاىل، ومتتن  اأجتتل اهلل �شبحانه 
اإلهية  ال�شفاء يف تربته، وهذه هدية  اأن جعل  ا�شت�شهاده  احل�شنيA على 
لاإمام احل�شنيA. ومنح اهلل تعاىل الإمام احل�شنيA اأن جعل الأئمة 

اإلهية  منحة  وهذه  ال�شريفة،  قّبته  حتت  الدعاء  ا�شتجابة  وجعل  ذرّيته،  من 
.Aللح�شني

عندما   Aاحل�شني لاإمام  الوحيد  الهدف  اإن  بقوله:  �شماحته  وعّقب 
اأقدم على ال�شت�شهاد العظيم، وكما بنّي الإمام ال�شادقA، كان انت�شال 
النا�س من الف�شاد وال�شالة ومن البغ�شاء ومن كل ُخُلق �شّيئ ومن كل عقيدة 
 :Aواآله يف حّق احل�شني فا�شدة. ولأجل ذلك قال جّده النبي الأعظم
ح�شني مّني واأنا من ح�شني)3(. ومعنى هذا القول من ر�شول اهلل اأن بقاء 
الرفيع،  واخللق  ال�شحيحة  والعقيدة  الف�شيلة  وبقاء  الإ�شام  وبقاء  الدين 

.Aمعقود با�شت�شهاد الإمام احل�شني
اأهل  اإىل مواقف   ال�شريازي املرجع  �شماحة  اأ�شار  �شياق حديثه  ويف 
تعظيم  بالأخ�س   ،البيت اأهل  اأمر  وتعظيم  اإحياء  يف  الغيارى  العراق 

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

يجب مواجهة الإعالم امل�ضّلل ب�إعالم يهدي اإىل احلّق

محاضرات

جملة النفحات - رجب / �صوال 1433 هل  42

ت
ضرا

حا
م 42

المرجع الشيرازي 
دام ضله في كلمته 
بشيوخ عشائر كربالء: 

يجب مواجهة 
اإلعالم المضّلل 

بإعالم يهدي إلى 
الحّق...

املعدن اذا ا�صتخرجه كافر و م�صائل ثالث
ذكرنا يف احللقة ال�شابقة م�شاألة الكافر اذا ا�شتخرج معدنًا وقلنا بوجود 
ثاث م�شائل فيها ذكرناها �شردًا ووعدنا تف�شيل الكام فيها اىل حلقه قادمة 

باذن اهلل تعاىل وكانت امل�شائل الثاث كالتايل:
تكليفية . 1 اللزامية  الحكام  كل  بل  املعدن،  املعدن وغري  هل يجب خم�س 

وو�شعية على الكفار ام ل؟
هل يجوز للحاكم ال�شرعي ان يلزم الكفار بذلك ويجربهم عليه فيما لو . 2

امتنع اأحدهم -مثًا- من دفع خم�س املعدن ام ل؟
لو ا�شلم الكافر هل ي�شمله حديث اجلب القائل بان ال�شام يجّب ما قبله، . 3

فينفي عنه ما كان يجب عليه يف خم�س املعدن حتى مع بقاء مو�شوعه 
الوجوب مع عتتدم وجود  ام ل وامنتتا يخت�س اجلتتّب ونفي  ووجتتود عينه، 

مو�شوعه و بقاء عينه؟
امل�صاألة الأوىل

اأما امل�شاألة الأوىل: وهي هل يجب على الكفار مطلقا �شواء كانوا اهل كتاب 
اأم ل: اخلم�س يف املعدن وغري املعدن، بل هل يجب عليهم �شيء من الحكام 
اللزامية من تكليفية مثل ال�شاة وال�شيام، اأو و�شعية مثل اخلم�س والزكاة، 
ا�شولية وحمل  امل�شاألة هي م�شاألة  ام ل يجب عليهم �شيء من ذلك؟ فهذه 
بحثها يف ال�شول يف بحث »اأمر الآمر مع علمه بانتفاء �شرطه« فامر ال�شارع 
باأن يخم�س الكافر الفاقد ل�شرط �شّحة العمل وهو ال�شام هل هو �شائغ و 
جائز اأم هو غري �شائغ وغري جائز؟ فانهم حتت ذلك العنوان العام، والكربى 
الكلية بحثوا هذه ال�شغرى اجلزئية، وبحثوها اي�شًا يف كتاب الزكاة حيث ياأتى 

الكام هذا فيها اي�شًا، ونحن نورده هنا باخت�شار.
القول املختار يف امل�صاألة

امر الآمر قد يكون �شخ�شيًا موّجهًا لغري القادر اأو للعا�شي، وقد يكون عامًا 
موّجها للجميع وان كان بينهم من هو عا�س وغري قادر، فاأمر الآمر يف ال�شورة 
الوىل غري �شائغ ول جائز ل عقًا ول �شرعًا، بينما يف ال�شورة الثانية �شائغ 

وجائز عقًا و�شرعًا، لنه خطاب واحد يعم اجلميع ول مانع منه، فا يخد�س 
فيه القول بكون اخلطاب العام مثل: »فان هلل خم�شه« يتعّدد بعدد الفراد فا 
اذ قد يكون لجل امتام احلجة عليه  تام  القول غري  �شائغًا، لأن هذا  يكون 
و�شحة موؤاخذته بعد ا�شراك اجلميع يف التكليف، مما يعني: �شمول اخلطاب 
اللزامية  الحكام  من  وغتتريه  باخلم�س  المتتر  يكون  بان  للكّفار  حتى  العام 
تكليفية كانت ام و�شعية اأمر عام وموّجه اىل الكفار اأي�شًا، لأن الكافر قادر 
وقت  ح�شر  اذا  امل�شلم  ان  -كما  ال�شام  وهو  ال�شحة  �شرط  حتقيق  على 
ال�شاة وهو غري متو�شئ، فانه قادر على حتقيق هذا ال�شرط- فيكون م�شموًل 

لقاعدة: »ما بالختيار ل ينايف الختيار«.
م�صاألة تكليف الكفار عند امل�صهور

قال م�شهور الفقهاء ب�شمول اخلطاب العام وتوّجه الحكام اللزامية -�شواء 
التكليفية اأم الو�شعية- اىل الكفار اي�شًا، بل اّدعى البع�س الجماع على ذلك، 
فان ال�شيخ الن�شاري بحث هذا المر يف ا�شوله وفقهه وا�شتند بالجماع عليه، 
ه: »ولذا اأجمعنا على ان الكفار  حتى انه قال يف مكا�شبه -ج4 �س339- ما ن�شّ
يعاقبون على الفروع« ومن املعلوم ان العقاب من لوازم التكليف، فاكتفى ال�شيخ 
بذكر الازم وارادة امللزوم وهو: �شمول اخلطاب وعموم التكليف، كما ان الظاهر 
من كام ال�شيخ الن�شاري هذا، هو عدم الجماع ال�شطاحي الذي ي�شري 
اىل اتفاق الكل، وذلك لوجود جماعة من الفقهاء يخالفون ذلك، فعن ال�شيخ 
الن�شاري نف�شه يف كتاب طهارته -ج2 �س567- قال: »ذكر �شاحب احلدائق 
تبعًا للمحّدَثني: ال�شرابادي )امني الدين ال�شرابادي( والكا�شاين )الفي�س 
الكا�شاين( اأخبارًا زعموا دللتها على عدم خماطبتهم )اي: خماطبة الكفار( 
بالفروع ونهو�شها لتخ�شي�س العمومات« يعني: انهم ذكروا روايات وزعموا 
�س دليل اقيموا ال�شاة، ودليل كتب عليكم ال�شيام ونحوهما بغري  اأنها تخ�شّ
الكفار، وقد ذكر املرحوم ال�شبزواري يف كتابه: »الذخرية« بعد بحثه هذه امل�شاألة 
�س167-. ج1  العباد:  -ذخرية  امل�شكات«  من  املقام  هذا  »وحتقيق  قائًا: 

كالم الربوجردي يف تكليف الكفار

والتحقيق. العلم  لتتطتتاب  النفحات  جملة  تقدمها  اخلتتمتت�تتس،    بكتاب  املتعلقة   ال�شريازي املتترجتتع  ل�شماحة  الإ�تتشتتتتتدللتتيتتة  الفقهية  التتبتتحتتوث  تتتقتتريتترات  متتن  والتتعتت�تتشتترون  ال�شابعة  احللقة 
كتب: ف�شيلة اآية اهلل ال�شيخ ح�شني الفدائي، وهو اأحد اأع�شاء جلنة الإ�شتفتاء يف مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي يف مدينة قم املقد�شة واأحد تامذته يف بحوث 

اخلارج الإ�شتدللية منذ اأكرث من ع�شرين عامًا.
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الحلقة السابعة 
والعشرون من 

تقريرات البحوث 
الفقهية اإلستداللية 

لسماحة المرجع...

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

.bالبيت

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

�شماحة املرجع ال�شريازي / كربالء املقد�شة
من ن�شاطات مكتب 

نفحات خبرية
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من نشاطات 
مكاتب سماحة 

المرجع الشيرازي 
دام ظله...

بين يدي
سماحة المرجع
سماحة  استقبل  الماضية  األشهر  خللالل 

صادق  السيد  العظمى  اهلل  آيللة  المرجع 

منزله  في  ظله  دام  الشيرازي  الحسيني 

العديد من العلماء والفضالء والشخصيات 

من  جموع  جانب  إلللى  والرسمية  العامة 

البلدان  مختلف  من  والشباب  المؤمنين 

بمدينة  المكرم  بيته  في  وذلك  اإلسالمية، 

قم المقدسة... منها:

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

وفد من اأتباع اأهل البيتb من ال�شودان، �شّم الوفد: ال�شيخ معت�شم �شيد 
اأحمد موؤّلف كتاب احلقيقة ال�شائعة، وال�شيد عبد املنعم ح�شن �شاحب كتاب 

بنور فاطمة اهتديت، وال�شيد مّكي اأ�شتاذ يف احلوزة العلمية.

وفد  برفقة  بور،  مهدي  ال�شيخ  وامل�شلمني  الإ�شام  حجة  ال�شيعي  املوؤّلف 
من املوؤمنني النا�شطني يف جمال اإحياء الع�شرة املهدوية املباركة، والفاعلني 
املرجع  �شماحة  توجيهات  اإىل  ا�شتمعوا  حيث  والتبليغي.  الديني  املجال  يف 
الإعامية  ونتاجاتهم  اأعمالهم  من  منتتاذج  له  قّدموا  ثم   ،ال�شريازي

والثقافية اخلا�شة باملنا�شبة املباركة.

الف�شاء من مكتبه. 

بين يدي المرجع
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الماضية استقبل 
سماحة المرجع 

آية اهلل العظمى 
السيد صادق...

البحوث العلمیة الرمضانیةالبحوث العلمية الرمضانية

يف ليايل �شهر رم�شان املبارك )املن�شرم( 1433 للهجرة، 
�شادق  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيتتة  �شماحة  الديني  املرجع  بزيارة  قام 
احل�شيني ال�شريازي، العديد من املراجع الأعام والعلماء والفقهاء 
والجتماعية  الدينية  وال�شخ�شيات  العلمية،  احلوزة  واأ�شاتذة  والف�شاء 
الباد  نقاط  خمتلف  متتن   ،b البيت  اأهتتل  اأتتتبتتاع  متتن  وجمع  والتتوجتتهتتاء، 

الإ�شامية، يف بيته املكّرم مبدينة قم املقّد�شة. 
خال هذه الزيارات، �شارك ال�شيوف الكرام يف اجلل�شات العلمية التي 
رم�شان  �شهر  ليايل  يف   ،ال�شريازي املرجع  �شماحة  بيت  يف  اقيمت 

املبارك، و�شاركوا يف املباحث العلمية لهذه اجلل�شات.
حول  احلديث   ،ال�شريازي املرجع  �شماحة  مع  الكام  تبادلوا  كما 
يف   bالأطهار البيت  اأهتتل  اأتباع  واأو�شاع  والعلمية،  الفقهية  امل�شتجّدات 
تقارير خمت�شرة عن  الف�شاء  بع�س  وقّدم  املعمورة.  اأرجاء  ويف  بلدانهم 
النا�س،  وهداية  التبليغ  جمال  يف  بالأخ�ّس  ون�شاطاتهم،  فعالياتهم  اأهم 

.bون�شر ثقافة املع�شومني الأربعة ع�شر
زاروا  الذين  الكرام  والف�شاء  والعلماء  التقليد،  مراجع  بني  من  كان 

: شماحة املرجع ال�شريازي�
. 1. اآية اهلل العظمى ال�شيد تقي القّمي

2. اآية اهلل ال�شيخ فا�شل ال�شّفار من كرباء املقّد�شة.
العلمية يف  الكرمي احلائري مدير احلوزة  ال�شيخ عبد  اآية اهلل   .3

.) كرباء املقّد�شة )حوزة العّامة ابن فهد احلّلي
4. اأ�شتاذ احلوزة العلمية يف قم املقّد�شة اآية اهلل ال�شيد ح�شني ال�شاهرودي 

وحّجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد علم الهدى.
5. اآية اهلل ال�شيد علي املياين.

6. حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيخ جعفر جنل املرحوم اآية اهلل العظمى 
.ال�شيخ املريزا جواد التربيزي

7. املحّقق واملوؤّلف الإ�شامي ال�شيخ علي الكوراين.
النائيني  املتتتريزا  ال�شيخ  اأحتتفتتاد  الإ�تتشتتام  حجج  التتكتترام  امل�شايخ   .8

.الكبري
9. اآية اهلل ال�شيد حميد الغريفي من العراق.

املرحوم  اأحفاد  من  و�شقيقه،  الطباطبائي  حممد  ال�شيد  ف�شيلة   .10
ال�شيد علي الطباطبائي، �شاحب املو�شوعة الفقهية: ريا�س امل�شائل.

الدكتور  املرحوم  جنل  الدين  جمال  مهّند  ال�شيد  ال�شاعر  ف�شيلة   .11
ال�شاعر ال�شيد م�شطفى جمال الدين، من العراق.

خـــــالل �شـــــهر رم�شـــــان املـــــبارك
فقهاء و�شخ�شيات من البالد الإ�شالمية زاروا 

املرجع ال�شريازي
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البحوث الرمضانية

Policy
Of Courage

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

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

Politics
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حلقات من ترجمة 
كتاب السياسة من 

واقع اإلسالم...

واآراء  اأفكار  بن�شر  تعنى  مرجعية  دينية  مجلة 
وتوجيهات المرجع الديني الكبير �شماحة اآية اهلل 
العظمى ال�شيد �شادق الح�شيني ال�شيرازي

ـــــــــــــز الــــــــــتــــــــــوزيــــــــــع: ـــــــــــــراك م

www.s-alshirazi.com .................................:الموقع
...............................:)twitter-facebook( صفحتنا على�
http://twitter.com/SadiqAlshirazi                                               

http://facebook.com/RasoolAkramFoundation                                    



ما اإن انبلج �شم�س القرن الثاين الهجري حتى �شطع يف عامل الت�ّشيع 
مبدر�شة  ر�شمهم  واقتترن  ا�شمهم  ارتبط  بتتررة  اأعتتام  ال�شام  بتتاد  يف 
الإمام جعفر ال�شادقA حيث كانوا رابطة العقد بني الإمام و�شيعته 
يف الأ�شقاع املختلفة من كور ال�شام، متخذين من مدينة حلب ال�شهباء 
منطلقا لهم يف ن�شر ثقافة اأهل البيت ومت�شدين لكل األوان التجهيل 
والتعتيم الإعامي الذي �شاد تلك املناطق منذ اأن ب�شط الأمويون نفوذهم 
والقتل  والتعذيب  القهر  ب�شيا�شات  امل�شلمني.  على  وجودهم  وفر�شوا 
والرهيب وتلفيق الأحاديث امل�شوهة ل�شورة الإ�شام النا�شعة عرب وعاظ 
ال�شاطني اأو �شراء الذمم وال�شمائر باأبخ�س الأثمان. وملا كان اأئمة اأهل 
البيت ووكائهم الفقهاء العدول، هم ال�ّشد املنيع اأمام كل ما اأراد 
احلاقدون ت�شويهه من �شور الإ�شام امل�شرقة وتزييف احلقائق املونقة، 
فكانت  ال�شام،  باد  ربتتوع  على  الطاهرة  العرة  مدر�شة  انت�شرت  حتى 
العلمية  العلمية الطرابل�شية واحلتتوزة  العلمية احللبية واحلتتوزة  احلوزة 
وقد  الّعمانية،  العلمية  واحلتتوزة  الدم�شقية،  العلمية  واحلتتوزة  العاملية 
انعم اهلل على هذه الطائفة احلقة والفرقة اجلليلة املحقة بعلماء اأفذاذ 
ابراركانوا منارات �شاهقة يف �شماء العلم واملعرفة، حتى ا�شتهرت احلوزة 
الأو�شط  ال�شرق  يف  عامة  مكتبة  اكرب  بامتاكها  الطرابل�شية  العلمية 
انذاك حيث كانت تظم على رفوفها ماجتاوزالثاثة ماين كتاب، حيث 
مل يرمثلها من مكتبة يف العامل. وكانت طرابل�س م�شهورة ب�شناعة الورق 
وت�شديره اإىل خمتلف الباد. لقد زار الرحالون باد ال�شام، حيث جاء يف 
رحلة ابن جبري يف القرن ال�شاد�س الهجري حيث قال مام�شمونه: ))جئت 

اإىل دم�شق فوجدت اإن جل اأهلها من ال�شيعة وال�شنية فيها قليل((، ومن 
بعده جاء ابن بطوطة وغريه من الرحالني ونقلوا ما�شاهدوه عيانا، وعّتموا 
على اأ�شياء مل تكن تنا�شب اأذواقهم، ونقلوا عن كثري من الآثار ال�شيعية 
فيها. واأعود اإىل نافلة القول اإن وجود الفقهاء الربانيني يف تلك الباد من 
بيوتات احللبيني اأمثال ابن �شعبة احللبي، وابن زهرة، وابن �شهرا�شوب 
املازندراين وابن منرب الطرابل�شي وال�شهيد الأول وال�شهيد الثاين، مناذجًا 
خرية طافحة بالعلم واملعرفة، واأخريا برزت املدر�شة ال�شريازية، لتوؤ�ش�س 
اإحدى اأهم ثاث حوزات يف العامل ال�شيعي، وهي احلوزة العلمية الزينبية، 
التي اأ�ش�شها الإمام ال�شهيد ال�شيد ح�شن ال�شريازييف جوار مرقد 
احلوراء زينب التي خرجت املئات من العلماء واخلطباء والكتاب. 
فقيه  الع�شر، هو  الطاهرة يف هذا  العرة  نتاجات مدر�شة  ومن 
الأمة وترجمان الأئمة العامل الرباين والفقيه ال�شمداين حرب الطائفة 
الأعلم واملرجع الديني الأعلى املعظم اأية اهلل يف الر�شني الإمام ال�شيد 
�شادق احل�شيني ال�شريازي على روؤو�س الأنام، هو حامل هذه الراية 
املقد�شة وموؤمتنها، وموحد هذه املدر�شة ومر�شدها اإىل �شاحل النجاة، 
الذاب عن حرمات الدين ومبني حقائق �شريعة �شيد املر�شلنيA وعلى 
اله الهداة املهديني. وهو بحق من يلتقيه عن كثب يتذكر املقولة ال�شهرية: 
)اأنه يذكركم اهلل بروؤيته( وحديثه يذكركم عن انه املدافع املكافح عن 
مدر�شة اأهل البيت الطاهرين، فهنيئا لكل من اقتدى بنهجه و�شار 

على هديه.

كتب: حجة الإ�شام 
ال�شيد عبدالر�شول املو�شوي الكاظمي



:صماحة املرجع ال�صريازي�
عليكم بالإعالم احلديث واملتطّور لتبليغ الدين وتبيني احلّق

مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان املبارك، وكال�شنوات ال�شابقة، األقى املرجع الديني �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي، كلمه قّيمة مهمة، بجموع غفرية من العلماء والف�شالء واملبّلغني وطلبة 
العلوم الدينية واملوؤمنني، من العراق واخلليج واأوروبا والهند واأفغان�شتان وباك�شتان و�شوريا، ومن املدن الإيرانية قم 
املقّد�شة واأ�شفهان وطهران وغريها، وذلك يف بيته املكّرم مبدينة قم املقد�شة، م�شاء يوم الأربعاء املوافق للع�شرين 

من �شهر �شعبان املعّظم 1433 للهجرة.

محاضرات
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ِذيَن اآَمُنوْا  ا�شتهّل �شماحته كلمته القّيمة بالآية املباركة التالية: َيااأَيَُّها الَّ
�شورة   َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�شِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب 
البقرة: الآية183، واأ�شار اإىل اأنه �شيحّل علينا �شهر رم�شان املبارك و�شينتهي، 
وقال: على املرء اأن يعي جّيدًا اأنه كيف �شيق�شي اأيام هذا ال�شهر املبارك. وعليه 
اأي�شًا اأن ي�شتفيد من اآثار ومعنويات هذا ال�شهر املبارك باأن يتحّلى ويلتزم بتقوى 

اهلل تبارك وتعاىل وبالورع، كما اأمر القراآن الكرمي بذلك.
واأ�شاف �شماحته: اإن للتقوى اأبعادًا متنّوعة وخمتلفة، واأهّمها تزكية النف�س، 
النف�س هو واجب عيني  اأن تزكية  النا�س. ول �شّك  واإر�شاد  التبليغ  وممار�شة 

واجلميع مكّلفون به. ولذا يجب على الإن�شان اأن يعّد نف�شه ويبنيها ب�شكل جّيد 
حيث يتمّكن وي�شتطيع ال�شيطرة عليها جتاه �شعوبات احلياة، وقبال امل�شاكل 
الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية. و�شهر رم�شان املبارك هو اأف�شل فر�شة 

للو�شول والرقّي اإىل هذه املرتبة ال�شامية، اأي تزكية النف�س.
كما يجب على الإن�شان اأن ي�شعى اإىل اأن ل يزّل اأمام ال�شهوات، واأن ل يكون 
ممن ل ت�شمله الرحمة الإلهية الوا�شعة، واأن ل يكون من امللعونني، ل �شمح اهلل، 

يف هذا ال�شهر املبارك.
نعم كل اإن�شان يختلف عن غريه يف جمال تزكية النف�س وتهذيبها، فكل اإن�شان 
يح�شل على ملكة التقوى ويرتقي الدرجات العالية يف هذا املجال ح�شب اإرادته 

و�شعيه.
واأ�شار �شماحته اإىل بع�س م�شاديق التقوى، ومنها اجتناب الأعمال الطاحلة 
والروايات  الكرمي  القراآن  ذكر  لقد  فقال:  �شغرية،  كانت  واإن  حتى  وال�شّيئة 
ال�شريفة ق�ش�شًا عن بع�س النا�س الذين انتهت عاقبتهم اإىل اخلري، وبع�شهم 
الذي ق�شى معظم حياته  باعوراء  بن  بلعم  ومنهم  بال�شوء،  انتهت عاقبتهم 
 اآَتْيَناُه اآَياِتَنا :بالتقوى وكانت له مراتب عالية يف ذلك، كما يف قوله تعاىل

�شورة الأعراف: الآية 175، لكنه ويف حلظة واحدة ركل ثمرات تقواه كّلها، فكفر 
باهلل، والعياذ باهلل، و�شار من اأ�شحاب ال�شعري. فلذلك يجب على الإن�شان اأن 
ينتبه جّيدًا ويحذر من اأن ل ي�شّيع ول يفني اأعماله ال�شاحلة وتقواه ويفنيهما 

ب�شبب عمل طالح �شغري ي�شدر منه، اأو�شيئة �شغرية، ت�شدر منه. هذا اأوًل.
ثانيًا: ومن م�شاديق التقوى اأي�شًا، رعاية وحفظ حرمة املوؤمنني واملوالني 
لأهل البيت. ويف هذا املجال اأذكر لكم منوذجًا عن ذلك، وهو: نقلوا اأن 
ال�شيخ البهائي يف زمن مرجعيته وزعامته لل�شيعة ذهب ذات مرة اإىل 
العتبات املقّد�شة يف العراق، والتقى باملقّد�س الأردبيلي - وكان  زيارة 

حينها من اأكرب ال�شخ�شيات العلمية يف مدينة النجف الأ�شرف. فتباحثا حول 
ًا بالعلماء وال�شخ�شيات الدينية. وبعد مناق�شات  م�شاألة ما يف جمل�س كان غا�شّ

كثرية، ورّد واإثبات، ا�شتطاع ال�شيخ البهائي اأن يثبت راأيه ويك�شب النقا�س.
ثم بعد عّدة اأيام ذهب هذان العاملان اجلليان اإىل مقربة وادي ال�شام. 
وبعد اأن قرءا الفاحتة جل�شا يف جانب وطرح املقّد�س الأردبيلي امل�شاألة نف�شها 
وناق�شها مع ال�شيخ البهائي وا�شتطاع اأن يقنع الأخري براأيه باأدّلة حمكمة وقوّية. 
فقال ال�شيخ البهائي: هل كنت تعلم بهذه الأدلة يف بحثنا ذلك اليوم اأم علمت 
بها بعد ذلك؟ قال الأردبيلي: نعم كنت عاملًا بها ذلك اليوم، لكنني مل اأطرحها 
خ�شية اأن يقّلل من �شاأنكم العلمي وت�شغر �شخ�شيتكم يف عيون احلا�شرين 

واأنتم يف مقام الزعامة املطلقة للمذهب.
وعّقب �شماحته بقوله: اإن ما �شدر من املحّقق الأردبيلي هو من اإحدى 
مّنا. وخلروج  واحد  كل  بها  ويخترب  التي ميتحن  الختبارات  اأو  المتحانات 
الإن�شان من هذا المتحان برفعة راأ�س وجناح، فهو بحاجة اإىل العمل الدوؤوب 
�شاعة  اأو  واحدة  بلحظة  الإن�شان  عليه  فالنجاح ل يح�شل  وال�شعي احلثيث، 

واحدة اأو يوم واحد.
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وبنّي �شماحته: اإن ال�شهوات مبثابة ذئب مك�ّشر عن خمالبه واأنيابه لافرا�س، 
حيث ميكن ت�شبيه �شهوة الأموال، والقدرة، واجلاه، واملقام الجتماعي واأمثال 
ذلك مبخالب الذئب واأنيابه. فحرّي بكل واحد مّنا اأن ي�شاأل نف�شه: اإن خلت 
اأعمايل وت�شّرفاتي و�شلوكي من التقوى، فكيف �شتكون عاقبتي؟ ومباذا األقى 
اهلل تبارك وتعاىل يف ذلك اليوم الذي ي�شفه القراآن الكرمي بقوله عّز من قائل: 

َعَها �َشاِئٌق َو�َشِهيٌد �شورة ق: الآية21؟ َوَجاءْت ُكلُّ َنْف�ٍس مَّ
واأ�شار �شماحته اإىل عاقبة البعيدين عن رحمة اهلل تعاىل، وعن م�شريهم 
 ِر َها َتْرِمي ِب�َشَرٍر َكاْلَق�شْ يوم القيامة، م�شت�شهدًا بالآية الكرمية التالية: اإِنَّ
�شورة املر�شات: الآية32، التي تبنّي بع�س عذاب جهّنم، وقال: اإن الأ�شخا�س 
النا�س،  واإ�شالهم  ظلمهم  وب�شبب  بالتقوى،  يعملوا  ومل  يلتزموا  مل  الذين 

�شينالون هذا العذاب بالآخرة.
اإذن يجب على الإن�شان الذي ل يعرف كيف �شتكون عاقبته وم�شريه، ول 
يعرف اأين ومتى ياأتيه الأجل املحتوم، يجب عليه، بل ومن الأف�شل له، اأن يلتزم 

بتقوى اهلل تعاىل دومًا، ولي�س يف �شهر رم�شان املبارك فقط.
ويف �شياق كلمته، خاطب املرجع ال�شريازي املبّلغني بقوله: اإن ممار�شة التبليغ 
واجب على اجلميع، كما قال مولنا ر�شول اهلل: )كلكم راع وكلكم م�شوؤول 
عن رعّيته(، واأهل العلم هم املعنيون وامل�شوؤولون، بالدرجة الأوىل، عن اإ�شاح 

وهداية اأفراد املجتمع.
تاأثري  ن�شبة  كانت  واإن  حتى  وميار�شونه،  بالتبليغ  كثريًا  يهتموا  اأن  فعليهم 
تبليغهم يف �شاح النا�س واحد باملائة. وعليهم اأن ي�شتفيدوا من لوازم ممار�شة 
احلديثة،  الإعامية  والو�شائل  واملجال�س،  الدينية،  الهيئات  ومنها  التبليغ، 

املقروءة واملرئية، واأهمها النرنت والف�شائيات، باأح�شن نحو.
وذكر �شماحته جوانب من حماولت الأعداء يف حمو وطم�س مناقب وف�شائل 
اأهل البيت، على مّر التاريخ، بالأخ�س حماولت معاوية بن اآكلة الأكباد 

يف حموه ف�شائل مولنا الإمام اأمري املوؤمننيA، وا�شتمرار هذه املحاولت 
البائ�شة اإىل يومنا هذا بوا�شطة اأتباع بني امية واأ�شياعهم، وواجب اأهل العلم يف 
الدفاع عن اأهل البيت وبيان ف�شائلهم واأحقّيتهم للنا�س، وقال: اأنتم اأيها 
الف�شاء واملبّلغون يجب عليكم اأن تنريوا الطريق للنا�س وتهدوهم اإىل ال�شبيل 
الوا�شح واجلاّدة امل�شتقيمة، واأن تزيلوا ال�شبهات والنحرافات التي يتعّر�س لها 

اأفراد املجتمع.
القنوات  من  الألتتتوف  هناك  اليوم  عتتامل  يف  اأنتته  واملبّلغني  الطلبة  وليعلم 

الف�شائية، متار�س ت�شليل النا�س والدعاية للّطغاة.
اإذن من اجلدير بنا، نحن اأهل العلم واملثّقفني، ولأجل بيان احلّق و�شعادة 
الب�شرية، وعلينا اأن نقوم بتاأ�شي�س واإطاق الألوف من القنوات الف�شائية، كي 
ن�شعى يف هذا  واأن  النا�س،  ون�شرهما بني  والتقوى،  تعريف احلّق  نتمّكن من 

املجال باأق�شى م�شاعينا وطاقاتنا.
لي�س من  اأنه  موؤكدًا: ل يخفى عليكم،  القّيمة  كلمته   شماحته� وختم 
فمولنا  باملائة،  مائة  النا�س  على  تاأثري  التبليغي  لعملكم  يكون  اأن  ال�شروري 
النبي الأكرم، �شحبه اأكرث من )200( األف �شخ�س، ولكن مل يخرج منهم 
اإّل قّلة معدودة، ك�شلمان وعّمار واملقداد واأبي ذر ر�شوان اهلل تعاىل  �شاحلًا 
عليهم، فاملهم هو اأن يرتكز عملكم على تقوى اهلل وعلى الإخا�س له جّل وعا، 

واأن ل ت�شت�شلموا للتعب.
كما علينا جميعًا اأن نغتنم الفر�س كّلها ول ندعها تفوت، فلعل باغتنامنا 

فر�شة �شغرية واحدة نح�شل على نتايج اإيجابية كثرية.
اأ�شاأل اهلل اأن ميّن علينا برحمته يف �شهر رم�شان املبارك، واأن نكون من 
الغامنني يف هذا ال�شهر الف�شيل، واأن يوّفقنا لامتثال والعمل بالواجب العيني 
ي�شعدوا  كي  النا�س،  لهداية  التبليغ  وممار�شة  وتهذيبها،  النف�س  تزكية  وهو 

ون�شعد نحن اأي�شًا، اإن �شاء اهلل تعاىل.
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لقد انتهى ع�شر ال�شتبداد والتفّرد يف احلكم، واندثرت اإىل الأبد، ظاهرة 
�شيا�شية مقيتة هي �شخ�شنة الدول واُلمم وال�شعوب واخت�شارها يف �شخ�شية 
اأ�شبح هذا النمط من احلياة يف خرب كان،  اأو احلزب الواحد، وقد  القائد 
حيث بداأت اأعتى الدكتاتوريات تتهاوى من جربوتها، واأقوى العرو�س تت�شاقط 
حتت اأقدام الثّوار، بفعل الزخم اجلماهريي املت�شاعد، للمطالبة باحلرّيات 
ال�شيا�شية، واحلقوق املدنية التي ا�شتبيحت من لدن احلّكام الطغاة وحكومات 
مئات ال�شنني، فبقيت اجلماهري تقبع يف ُاتون اجلهل واحلرمان، مع ا�شتداد 
بلغ  حتى  والإ�شامية،  العربية  البلدان  عموم  يف  احلكومي  البط�س  اأ�شاليب 
حّكام  لدن  من  امل�شتلبة  حقوقها  ل�شرداد  اجلماهري  فهَبّت  الزبى،  ال�شيل 

جائرين وحكومات ل �شرعية مت�شّلطة. 
ال�صتعداد ملواجهة الفنت:

لقد تابعنا ومعنا العامل اأمواج التحّرر التي اكت�شحت منطقة ال�شرق الأو�شط، 
وتنامت وت�شاعدت وتريتها حتى بلغت مناطق كثرية ونائية من العامل، حيث 
باأ�شرها، وبداأت  بداأت �شعلتها من تون�س، ثم م�شر، فليبيا، لتلهب املنطقة 
تت�شاقط حكومات متجرّبة، كما حدث يف تون�س وم�شر وليبيا واليمن، والقادم 
اأكرب واأكرث بكثري، لذلك يقول �شماحة املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�شيد 
�شادق احل�شيني ال�شريازي، كما ورد يف الكلمة التوجيهية القّيمة التي 
األقاها �شماحته، على جمع من ف�شاء امل�شلمني، يقول فيها: اإن )الدكتاتوريات 

زائلة وعلى املوؤمنني اأن يهّبوا ملواجهة الفنت القادمة(. 
والإطاحة  الدكتاتوريات  زوال  نقطة  اأو  مرحلة  عند  التوّقف  ي�شّح  ل  اإذ 
بالأنظمة امل�شتبّدة، لأن الهدف املطلوب ل يتحّقق باإ�شقاطها فقط، بل هذا هو 
الق�شم الأول من املهمة اجلماهريية الكربى، اأما الق�شم الثاين فهو ال�شتعداد 
الكبري من لدن جميع املعنيني وامل�شلمني ملواجهة موجات الفنت وال�شبهات التي 
يثريها الأعداء لكي ل يقطف املحتّجون واجلماهري الثائرة ثمار ثورتهم التي 
هّزت عرو�س اجلبابرة، لذلك يحّذرنا �شماحة املرجع ال�شريازي قائًا 
للجميع يف كلمته التوجيهية نف�شها: )اإعلموا اأنه ل �شّك، �شتزول الديكتاتوريات 
احلالية، ولكن �شتاأتي بعد الدكتاتوريات م�شكلة اأعظم، وهي م�شكلة الفنت يف 

الدين والعقائد والأخاق، فعلى املوؤمنني اأن يهّبوا ملواجهة هذه الفنت(. 
وتوجيهاته  حديثه  يف   ،ال�شريازي املرجع  �شماحة  اأّكتتتده  ما  وهتتذا 
القّيمة بجمع من الف�شاء وال�شخ�شيات واملوؤمنني من خمتلف مناطق الباد 

الإ�شامية، الذين زاروا �شماحته، يف بيته املكّرم مبدينة قم املقّد�شة. 
خماطر ال�صبهات حول الدين:

اإن رّد الفعل املتوّقع �شد الثورات الناجحة، يكمن يف اإثارة الفنت واإطاق 
اأجل اإ�شعافهم وتفكيك �شفوفهم التي توّحدت  ال�شبهات بني امل�شلمني، من 
امل�شتبّدين  بالقادة  وتلقي  الطغيان  عرو�س  تهّز  اأن  وا�شتطاعت  ومتا�شكت 
واأنظمتهم يف مزابل التاريخ، ولكن هناك خطر ج�شيم ينعك�س من ا�شلوب اإثارة 
الفنت ون�شر ال�شبهات حول الدين، يتمّثل بت�شعيف الإميان يف نفو�س امل�شلمني، 
ت�شتهدف  وا�شحة  اأهتتداف  اإىل  و�شوًل  الإ�شام،  و�شاأن  �شاأنهم  والتقليل من 

حتطيم املعنويات و�شرقة ثمار الثورات التي اأطاحت برموز ال�شتبداد، وتتمحور 
هذه ال�شبهات حول ق�شايا دينية وعقائدية واأخاقية اأي�شًا، حيث حتاول اأو 
جتتهد م�شادر تلك الفنت، كثريا لكي تهّز قناعات امل�شلمني ل�شيما ال�شباب 
منهم، وذلك لن�شر الف�شاد والرذيلة وتقليل الإميان واإ�شعافه بل اإطفائه كلّيًا يف 
نفو�س ال�شاب خا�شة، ثم مواجهة النا�س لأمواج هائلة ومتتالية من هذه الفنت 
وال�شبهات، لذا يذّكرنا �شماحة املرجع ال�شريازي بهذا الأمر اخلطري، 
ويحّذر اجلميع منه، لكي يكونوا على ا�شتعداد للمواجهة، فيقول �شماحته يف 
هذا ال�شدد: )اإن ال�شبهات تقتل الإميان وت�شّعفه يف نفو�س النا�س، وهذا ما 
خّطط له الأعداء لع�شرنا احلايل وللم�شتقبل، ف�شيواجه النا�س اأمواجًا من 
ال�شبهات والفنت والف�شاد العقائدي واخُلُلقي، بالأخ�ّس األوف ال�شبهات التي 

�شريّوجونها ويثريونها حول الدين(. 
وهكذا بدا الأمر وا�شحًا، حيث ال�شراع يدور الآن بني قوى اخلري ممّثلة 
التي  احلكومات  تلك  وبني  امل�شتبّدة،  حكوماتها  على  املنتف�شة  باجلماهري 
متثل جانب ال�شر، لهذا يتطلب الأمر ا�شتعدادًا كبريًا ومتوا�شًا لف�شح هذه 
لكي  بع�شها،  مع  امل�شلمني  �شفوف  ور�تتّس  مهدها،  يف  الفنت  وواأد  الأ�شاليب 

حتافظ على النتائج الباهرة التي حتّققت للنا�س. 
دور الإعالم واملثقفني:

حيث يوؤكد �شماحة املرجع ال�شريازي اأن العام القوي وال�شحيح معنّي 
بقّوة يف خو�س ال�شراع �شد م�شادر الفنت وال�شبهات، حيث ياأخذ الإعام 
الأ�شاليب  ف�شح  ثم  والتو�شيح،  والتف�شري  واملتابعة  املراقبة  دور  عاتقه  على 
املعادية وتو�شيح اأهدافها واأجنداتها ومن يقف وراءها، على اأن يتم ا�شتخدام 
والكتب  والإذاعتتتات  وال�شحف  الف�شائيات  فيها  مبا  الإعتتام  و�شائل  جميع 
و�شواها، يف اإجناز هذا الدور الأ�شا�شي ملواجهة اجلهد املعادي، ي�شاف اإىل 
املكائد  ملقارعة  كاّفة  قدراتهم  وتوظيف  املجال  هذا  يف  املثّقفون  دور  ذلك 
وك�شفها للجميع، وهكذا يت�شح اأن اجلهد م�شرك بني اجلميع، والأهم الإعام 
واملثقفون، كما نقراأ يف قول �شماحة املرجع ال�شريازي يف هذا املجال: )يجب 
على املوؤمنني كاّفة، بالأخ�ّس النا�شطني يف املجال الإعامي والعلمي والثقايف 
والتبليغي، اأن ي�شّمروا عن �شواعدهم، من �شاعتهم هذه، ملواجهة ال�شبهات 
والفنت القادمة ودح�شها مبوجات مليارية، عرب املايني من الف�شائيات، وعرب 
اأجيالنا  التعبئة العلمية ال�شاملة، ومنها، وهي الأهم والأكرث �شرورة، تربية 
و�شباب  اأجيال  بالأخ�ّس  الدينية،  العلوم  درا�شة  على  وت�شجيعهم  و�شبابنا 

الثانويات واجلامعات، واملعارف والأقارب والأ�شدقاء واجلريان(. 
ول يتوّقف الأمر على جهة دون غريها اأو فرد دون غريه، لأن ج�شامة املهمة 
اإذ يوؤكد  وكرب حجمها ت�شتوجب م�شاهمة اجلميع يف ال�شراك مبواجهتها، 
�شماحة املرجع ال�شريازي يف كلمته التوجيهية قائًا: )يجب على اجلميع 
اأن يتحّلوا بالن�شاط وال�شتمرارية بالعمل، واأن يبذلوا اأق�شى جهودهم، واأن 
يخل�شوا هلل تعاىل ولأهل البيت، واأن يلتزموا بالأخاق احل�شنة، مهما 

واجهوا من م�شاكل وم�شاعب واأذى(. 

زوال الدكتاتوريات احلتمي ومواجهة الفنت الالحقة

.�صبكة النباأ من ر�ؤى املرجعية

من رؤى المرجعية
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بين يدي
سماحة المرجع
سماحة  استقبل  الماضية  األشهر  خللالل 

صادق  السيد  العظمى  اهلل  آيللة  المرجع 

منزله  في  ظله  دام  الشيرازي  الحسيني 

العديد من العلماء والفضالء والشخصيات 

من  جموع  جانب  إلللى  والرسمية  العامة 

البلدان  مختلف  من  والشباب  المؤمنين 

بمدينة  المكرم  بيته  في  وذلك  اإلسالمية، 

قم المقدسة... منها:

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

وفد من اأتباع اأهل البيتb من ال�شودان، �شّم الوفد: ال�شيخ معت�شم �شيد 
اأحمد موؤّلف كتاب احلقيقة ال�شائعة، وال�شيد عبد املنعم ح�شن �شاحب كتاب 

بنور فاطمة اهتديت، وال�شيد مّكي اأ�شتاذ يف احلوزة العلمية.

وفد  برفقة  بور،  مهدي  ال�شيخ  وامل�شلمني  الإ�شام  حجة  ال�شيعي  املوؤّلف 
من املوؤمنني النا�شطني يف جمال اإحياء الع�شرة املهدوية املباركة، والفاعلني 
املرجع  �شماحة  توجيهات  اإىل  ا�شتمعوا  حيث  والتبليغي.  الديني  املجال  يف 
الإعامية  ونتاجاتهم  اأعمالهم  من  منتتاذج  له  قّدموا  ثم   ،ال�شريازي

والثقافية اخلا�شة باملنا�شبة املباركة.

الف�شاء من مكتبه. 

بين يدي المرجع

جملة النفحات - رجب / �صوال 1433 هل  8



جنل �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيخ اإ�شحاق الفيا�س من النجف 
الأ�شرف.

ف�شيلة ال�شيخ علي ال�شيخ ابراهيم املبارك قا�شي حمكمة ال�شتئناف ورئي�س 
املحكمة الكربى من البحرين اجلريح، برفقة وفد من الف�شاء واأهل العلم.

حجة الإ�شام ال�شيخ �شامي امل�شعودي نائب رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي 
العراقي.

الدكتور حممد �شعيد الطريحي رئي�س الربملان ال�شيعي يف هولندا ورئي�س 
حترير ف�شلية املو�شم.

اإىل  اأي�شًا  وا�شتمعوا  الب�شرة،  مدينة  من  واملوؤمنني  الف�شاء  من  جمع 
كلمة جنل �شماحة املرجع ال�شريازي، حّجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد ح�شني 

ال�شريازي، وكلمة حلّجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد جعفر ال�شريازي.

الدينية  التتدورة  يف  امل�شاركني  الكويت،  من  وموؤمنون  و�شباب  اأ�شبال 
املرجع  �شماحة  مكتب  يف  الف�شاء  اأقامها  التي  ال�شيفية  التثقيفية 

.ال�شريازي

بين يدي المرجع
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جمع من اأ�شاتذة وطلبة مدر�شة الر�شول الأعظم للعلوم الدينية يف قم 
املقّد�شة.

فهد  بن  احمد  ال�شيخ  العامة  مدر�شة  العلمية  كرباء  حتتوزة  من  وفتتد 
احللي حيث اطلع �شماحته عن كثب على اأو�شاع الطلبة وتطلعاتهم فوجههم 

اإىل مزيد التقوى والتعبئة العلمية.

 ومن ثم كان لقاء الوفد مع حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي 
والذي ا�شتمد كلمته باملنا�شبة من احلديث النبوي ال�شريف: »اإذا ظهرت البدع 

فعلى العامل اإظهار علمه وال فعليه لعنة اهلل«.

جمع من طلبة مدر�شة ال�شيخ املفيد للعلوم الدينية من كرباء املقّد�شة، 
.واعتمر بع�شهم العمامة على يد �شماحة املرجع ال�شريازي

الرادود احل�شيني احلاج با�شم الكربائي، واأّكد �شماحته يف حديثه معه 
.Aشرورة الإلتزام بالإخا�س يف خدمة الإمام احل�شني�

جمع من الأخوات والإخوة من هيئة بيت العبا�سA الثقافية من اأ�شفهان، 
وا�شتمعوا اإىل توجيهات حّجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي.

بين يدي المرجع

جملة النفحات - رجب / �صوال 1433 هل  10



ال�شيد اأحمد عثمان، وال�شيد مقداد النور، وال�شيد حممد ذاكر، من اأتباع 
اأهل البيت من البلد الإ�شامي ال�شودان.

ار من اأ�شاتذة كلية الفقه يف جامعة الكوفة. ف�شيلة ال�شيخ حممد ح�شن ن�شّ

جمع من العوائل من العا�شمة الإيرانية طهران، وا�شتمعوا اإىل كلمة حجة 
الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي.

جماميع خمتلفة من ال�شباب من قم املقّد�شة والعراق وغريهما.

جموع من الزائرين، من اجلالية العراقية بقم املقّد�شة والإيرانيني، القا�شدين كرباء املقّد�شة م�شيًا على الأقدام للم�شاركة يف اأداء الزيارة ال�شعبانية املقّد�شة 
يف الن�شف من �شعبان املعّظم، وا�شتمعوا اإىل توجيهات جنل املرجع ال�شريازي حّجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي.

بين يدي المرجع
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ال�شريفة  بالرواية  ا�شتهّل حديثه  ال�شيوف حيث  �شماحته بجموع  وحتّدث 
التالية عن ر�شول اهلل ، وهي: )... َفاإَِذا اْلَتَب�َشْت َعَلْيُكُم اْلِفنَتُ َكِقَطِع اللَّْيِل 
ٌق، َوَمْن َجَعَلُه اأََماَمُه َقاَدُه  دَّ ٌع َوَماِحٌل ُم�شَ ُه �َشاِفٌع ُم�َشفَّ امْلُْظِلِم َفَعَلْيُكْم ِباْلُقْراآِن َفاإِنَّ
ِليُل َيُدلُّ َعَلى َخرْيِ �َشِبيٍل،  اِر، َوُهَو الدَّ ِة، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه �َشاَقُه اإىَِل النَّ نَّ اإىَِل اجْلَ
يٌل( . وبنّي مدى تاأثري باغة القراآن الكرمي  �شِ يٌل َوَبَياٌن َوحَتْ َوُهَو ِكَتاٌب ِفيِه َتْف�شِ

ة التالية، وقال: على النا�س، وذكر الق�شّ
وكانا  م�شيحيًا  ختتتر  والآ م�شلمًا  اأحدهما  كتتان  العرب  الأدبتتتاء  من  اثنان   
ديب امل�شيحي لاأديب امل�شلم:  اإحدى جل�شات لقائهما قال الأ �شديقني. ويف 
اإن كتاب دينكم وهو القراآن كتاب فريد ول نظري له اأبدًا، ولكن مع ذلك اأنتم 

امل�شلمون تغالون يف الثناء عليه كثريًا.
قال الأديب امل�شلم: ل ُاوافقك على هذا الكام، بل نحن امل�شلمني ل نعرف 

قدر القراآن، فاإن القراآن هو اأكرب واأعظم مما نقوله نحن ومما �شمعته اأنت.
قال الأديب امل�شيحي: اأنا ممن له باع يف العلم واملعرفة واأعرف ما اأقول من 

دعوى انكم اأنتم تغالون يف القراآن.
ن قدر  رون بحق القراآن ومل نعلم حلد الآ قال الأديب امل�شلم: ل، نحن مق�شّ
القراآن وعظمته. ثم قال امل�شلم لاأديب امل�شيحي: دعني اأطلب منك �شيئًا. قال 

امل�شيحي: تف�شل.
قال امل�شلم: جئني بعبارة عربية موجزة وف�شيحة جدًا حول )جهنم بحيث 
تبنّي اأنها كبرية جدًا ول متتلئ مهما األقي فيها من النا�س وغريهم(. فاأتى 
له: جئني  وقال  بها  امل�شلم  يقبل  فلم  بعبارة،  ت  وتفّكره  تاأمله  بعد  ت  امل�شيحي 
اأي�شًا، واأتى  باأح�شن منها. فاأتى امل�شيحي بعبارة ثانية فلم يقبل بها امل�شلم 

امل�شيحي بثالثة ورابعة وخام�شة وهكذا حتى اأتى باثنني وع�شرين عبارة فلم 
يقبل امل�شلم ب�شيء منها، فقال امل�شيحي: ل اأعتقد اأنه توجد عبارة اأبلغ واأجمل 

خرية التي ذكرتها لك. من العبارة الأ
فقال له امل�شلم: اإن كتابنا القراآن الكرمي قد اأتى بعبارة حول ذلك وهي قوله 

َم َهِل اْمَتاأِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد« . َهنَّ تعاىل: »َيْوَم َنُقوُل جِلَ
ديب امل�شيحي هذه الآية ال�شريفة انده�س كثريًا وتعّجب من  عندما �شمع الأ
باغة القراآن وف�شاحته، ول�شّدة ده�شته �شقط على الأر�س، وبعد اأن نه�س 

قال للم�شلم: كل ما تقولونه اأنتم امل�شلمون حول القراآن فهو يف حمّله و�شحيح.
واملظامل،  الظلم  من  بعقود  الكرام  واأهله  العراق  مّر  لقد  �شماحته:  وقال 
خ�شو�شًا جيل ال�شباب، ذكورًا واأناثًا، حيث كان معّتم عليه الإ�شام. وهذا 
ما ع�شتموه اأنتم، وع�شناه نحن، خ�شو�شًا يف بداية حكم حزب البعث. فاأنا 
ذاقه  مما  والأق�شى  الأ�شد  بع�س  وذقتتت  �شجون،  عتتّدة  يف  �شجنت  �شخ�شيًا 

الأبرياء بال�شجون.
اأما اليوم فهناك ن�شبة جيدة من احلرية يف العراق، فيجب ا�شتثمارها يف 

تثقيف اأهل العراق بالقراآن وبالإ�شام، وخ�شو�شًا جيل ال�شباب.
واأ�شاف �شماحته: عن احلارث بن املغرية، وهو من اأجّاء وثقات اأ�شحاب 
g يف طريق  اأبو عبد اهلل )ال�شادق(  لقيني  يقول:   ،g ال�شادق  الإمتتام 
املدينة فقال:»من ذا، حارث؟« قلت: نعم، قال:»لأحملّن ذنوب �شفهائكم على 
علمائكم«. فاأتيته وا�شتاأذنت عليه فدخلت فقلت: لقيني من ذلك اأمر عظيم؟ 

فقال الإمامg:»نعم ...« .
واأو�شح �شماحته: اإّن مولنا الإمام ال�شادق g يعلم اأح�شن من احلارث 

قام بزيارة �صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد �صادق احل�صيني ال�صريازي , حّجة الإ�صالم وامل�صلمني ال�صيخ حمّمد فلك وكيل املرجعية 
بالب�صرة, وجمع من الف�صالء, وجمع من اأئمة امل�صاجد من ال�صيعة واأهل ال�صّنة يف مدينة الزبري.

شماحة املرجع ال�شريازي�
�سعادة الب�رشية يف فهمها القراآن والعمل به

بين يدي المرجع
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معنى قوله تعاىل: )ول تزر وازرة وزر اختترى(  فلماذا قال: لأحملّن ذنوب 
�شفهائكم على علمائكم؟

اإّن الإمام g قال ذلك، رمبا لأن العلماء مبا اأوتوا من علم، ومبا يحملون 
يعتقدون  النا�س  يجعل  ومقام  يكونون يف مكان  تقوى، ومبا  نفو�شهم من  يف 
بقولهم وبعملهم، ويكونون ا�شوة، فاإّنهم ي�شتطيعون، كل ح�شب فهمه وطاقاته، 
اأن يخلقوا ويوجدوا الأجواء ال�شاحلة التي حتول دون ف�شاد و�شال ال�شباب. 

واأما اإذا مل ي�شنعوا ذلك ف�شيحا�شبون.
و�شّدد �شماحته بقوله: اإّن اأهل العراق اليوم، وكذلك العامَل كّله، بحاجة 
ال�شيا�شة  فيه  فالقراآن  �شبابه.  بالأخ�ّس  �شيء،  كل  قبل  القراآن،  فهم  اإىل 
كتاب  هو  والتتقتتراآن  والأحتتكتتام.  والأختتتاق  والعائلة  والجتماع  والقت�شاد 

ال�شعادة يف الدنيا والآخرة.

واأّكد دام ظله: اإّن العلماء واأهل العلم هم الذين يجعلون ال�شباب اأن ين�شّدوا 
اىل القراآن الكرمي ويعملوا مب�شامينه، فح�شب، ل غريهم.

نعم هذا الأمر فيه م�شاكل ومتاعب كثرية، ينبغي حتّملها، ويجب امل�شي 
قدمًا يف هذا املجال، لأن هذا الأمر يعني تهيئة الأجواء للعمل باأحكام اهلل التي 

هي اأهم �شيء واأهم من كل �شيء. 
---------------

)1( ا�شول الكايف: ج2، كتاب ف�شل القراآن، �س598، ح2.
)2( �شورة ق: الآية 30.

)3( اأعام الدين: فيما اأنزل اهلل على عي�شى بن مرمي، �س236.
)4( �شورة الأنعام: الآية 164.

قوافل الزوار من املنطقة ال�شرقية زاروا �شماحة املرجع ال�شريازي
يف مو�شم عطلة ال�شيف يف كل عام، يفد املئات من املوؤمنني واملوؤمنات من اأتباع اأهل البيتb من املنطقة ال�شرقية، �شمن الع�شرات من القوافل واحلمات، 
يفدون لزيارة املرقد الطاهر ملولنا الإمام الر�شاj مبدينة م�شهد املقّد�شة، وزيارة املرقد الطاهر لكرمية اأهل البيت ال�شيدة فاطمة املع�شومةh يف مدينة قم 
املقّد�شة. وخال هذه الزيارات يقومون بزيارة بيت �شماحة املرجع ال�شريازي، بقم املقّد�شة، ويلتقون ب�شماحته، وي�شتمعون لإر�شادات �شماحته واإر�شادات 

ال�شادة الكرام من اآل ال�شريازي حفظهم اهلل. ويف مو�شم هذه ال�شنة، 1433 للهجرة، وفد العديد من هذه احلمات، كان منها:
 قافلة املهدي، ونور الر�شا، والعقيلة b وغريها، وا�شتمعوا اإىل كلمات وتوجيهات حجة الإ�شام وامل�شملني ال�شيد ح�شني ال�شريازي، حّجة الإ�شام وامل�شلمني 

ال�شيد جعفر ال�شريازي وحّجة الإ�شام ال�شيد حممد علي ال�شريازي. 

بين يدي المرجع
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حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيخ ر�شا اأحمد الأحمدي من احلوزة العلمية 
الزينبية بدم�شق.

حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيخ طالب جوهري اخلطيب الكبري من كراجي 
الباك�شتانية.

.من اأ�شبال و�شباب وموؤمنني يف الكويت، امل�شاركني يف الدورة الدينية التثقيفية ال�شيفية التي اأقامها الف�شاء يف مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي

اخلطيب والنا�شط الثقايف والديني حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد حممد 
علي احللو من النجف الأ�شرف.

جمع من املوؤمنني الن�شطاء يف جمال الأعمال الثقافية والدينية واملرجعية 
من حمافظة دياىل يف العراق.

جمع من الف�شاء واملوؤمنني من دولة الكويت. وا�شتمعوا اأي�شًا اإىل كلمة 
حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي.

جمع من املوؤمنني وال�شباب من العراق اجلريح.

بين يدي المرجع

جملة النفحات - رجب / �صوال 1433 هل  14



يف �شهر رم�شان املبارك قام جمع من املوؤمنات النا�شطات يف املجال الديني 
والثقايف والإر�شادي كال�شنوات ال�شابقة بزيارة املرجع الديني �شماحة اآية اهلل 
العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي، يف بيته املكّرم مبدينة قم 

املقد�شة، وا�شتمعن اإىل توجيهات �شماحته القّيمة:
اإن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر هي م�شوؤولية الن�شاء والرجال، ولعل 
الن�شاء اأكرث توفيقًا يف العمل بهذه امل�شوؤولية، وهذه امل�شوؤولية، بحاجة اإىل اأمر 

واحد فقط، األ وهو العزم والت�شميم بجّد. 
واأ�شاف �شماحته خماطبًا املوؤمنني واملوؤمنات كاّفة: حذار من اأن متار�شوا 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بحّدة وغلظة وباأخاق �شّيئة، حيث ينهى 
املنكر وغري  ال�شيئ هو  اآختتر، فاخُللق  املنكر مبنكر  النهي عن  الإ�شام عن 
ح�شن، وله نتيجة معكو�شة. واأما العمل القّيم والثمني فهو ال�شّد عن ال�شوء 

بال�شلوك اخللقي الرفيع، ودعوة الآخرين باإح�شان.
من �شواهد التاريخ يف تبيني دور الن�شاء يف هداية املجتمع، قال �شماحته: 
كتتان زرارة و حتتمتتران وُبتتكتتري، وهتتم اأبتتنتتاء اأعتتتني، متتن املنحرفني عتتن اأهتتل 
البيت ومن البعيدين عنهم. وكانت لهم اأخت اّتبعت اأهل البيت و�شارت 

من املعتقدين بهم. وهذه الأخت، ويف ظل ظروف القمع ال�شعبة التي 
اأطبقت �شيطرتها على النا�س بعد ا�شت�شهاد الإمام احل�شنيA، ملّدة طويلة، 
اإخوانها اإىل  اأن تهدي  ا�شتطاعت بحوارات عديدة ومباحثات كثرية وطويلة 
اأهل البيت، واحدًا تلو الآخر. فهذه املراأة  املذهب احلّق، وهو مذهب 
اإخوانها  واأحفاد  اأبناء  يكون  اأن  يف  �شببًا  �شارت  العالية  وهّمتها  مب�شاعيها 
 .الثاثة اأي�شًا من رواة اأحاديث مولنا الإمام الباقر وبعده من الأئمة

والأحاديث التي نقلها اإخوانها تعّد بالآلف. 
و�شّدد �شماحته خماطبًا احلا�شرات: اأننّت اأّيتها ال�شيدات، وغريكّن، �شواء 
كننّت يف مقام الزوجة اأو الأم اأو الأخت اأو البنت، ويف كل الظروف، قادرات على 
اأن تكونّن م�شعل الهداية يف بيوتكّن وبني اأرحامكّن ويف املجتمع، وكما ذكرت 
اآنفًا، يلزم اأمرين، وهما: العقيدة ال�شحيحة، واخللق احل�شن. فللو�شول اإىل 
هذا الهدف وهذه الغاية عليكّن اأن تعزمن عليه، وعليكّن اأن تزيدّن من قّوة 

ور�شوخ وثبات عقائدكّن باأهل البيت عرب املطالعة واملباحثة.
عليكّن  ميّن  اأن  املبارك،  رم�شان  �شهر  بربكة  وتعاىل،  تبارك  اهلل  اأ�شاأل 

بالتوفيق اأكرث واأكرث. و�شلى اهلل على حممد واآله الطاهرين.

املرجع ال�شريازي يوؤّكد:
للمراأة الدور البالغ واملوؤّثر يف الهداية والإ�شالح

:شماحة املرجع ال�شريازي�
ال�شعب العراقي املظلوم يعاين من تكاتف عنا�شر ال�شوء بداخل العراق وخارجه

ال�شيد عّمار احلكيم رئي�س املجل�س الإ�شامي الأعلى يف العراق،  ف�شيلة 
بعد ترحيب �شماحة املرجع ال�شريازي له، قّدم تقريرًا عن �شّتى اأبعاد الو�شع 
ثم  اأن�شطته،  خمتلف  وعن  ودينيًا،  واجتماعيًا  �شيا�شيًا  العراق  يف  الراهن 
ذكر �شماحة املرجع ال�شريازي بع�س توجيهاته القّيمة يف حّل الق�شايا 
من  املظلوم  ال�شعب  يعانيه  وما  اجلريح،  بالعراق  امللمة  وامل�شكات  العالقة 
دعا  كما  واخلتتارج،  الداخل  يف  ال�شوء  عنا�شر  بع�س  تكاتف  نتيجة  حرمان 
�شماحة املرجع ال�شريازي ل�شهداء العراق باملغفرة والر�شوان، وللجرحى 
والأجر  اجلميل  بال�شرب  وللمفجوعني  والكامل،  العاجل  بال�شفاء  واملر�شى 

اجلزيل، ول�شائر اأفراد ال�شعب العراقي الكرمي باخلري والرخاء والرفاه.

بين يدي المرجع
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م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د:
خط�����اب �س���م�احة 

 ال�س��ريازي امل��رجع 
اإىل طلبة العلوم الدينية:

احل�شيني  �شادق  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  �شماحة  الديني  املرجع  وّجه 
العام  بداية  مع  الدينية،  العلوم  طلبة  اإىل  مهّمًا  خطابًا   ،ال�شريازي
الدرا�شي اجلديد )1433 ت 1434 للهجرة( يف احلوزة العلمية املباركة، قال 

�شماحته فيه: 
َوَعِمَل   ِ اهللَّ اإِىَل  َدَعتتا  ن  َّ ممِّ َقتتْوًل  اأَْح�َشُن  )َوَمتتْن  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال 

ِني ِمَن امْلُ�ْشِلِمنَي( �شورة ف�شلت: الآية 33.  احِلًا َوَقاَل اإِنَّ �شَ

اإّن اأف�شل اإن�شان، واأف�شل م�شلم وم�شلمة، واأف�شل موؤمنة وموؤمن هو الذي 
�شواء  فالإن�شان،  ال�شالح.  العمل  اإىل  الآخرين  ويدعو  يكون عمله �شاحلًا، 
 bكان رجًا اأو امراأة، مبقدار ما يتعّلم ويفهم ويدرك من علوم اآل حمّمد
ميكنه اأن ينقل ما تعّلمه اإىل الآخرين، ويكون �شببًا لهداية الآخرين، ف�شًا 
عما ينتفع به �شخ�شيًا من عمله. فالعمل مع العلم اأف�شل بكثري من العمل 
مع اجلهل. فمثًا: مقام �شاة العامل باأحكام ال�شاة واآدابها اأف�شل واأعلى 
بكثري من مقام �شاة اجلاهل باأحكام ال�شاة. فاجلاهل باأحكام ال�شاة 
يوم  له  ولُيتتقتتال  للتكليف  م�شقطًا  ويكون  �شحيحة  تكون  و�شاته  ي�شّلي 
القيامة باأنك مل ت�شّلي، لكن درجاته ومقامه لي�شت مبقام امل�شّلي العامل 
باأحكام ال�شاة. فدرجات ال�شاة يف الآخرة ومقام امل�شّلي تكون وفق ما 
له من العلم والتقوى. واأما فاقد العلم، اأو له علم قليل، اإما ليوّفق اإىل العمل 

ال�شالح، اأو تكون موّفقيته قليلة. 
كيف ميكن لاإن�شان اأن يعمل �شاحلًا بدون التعّلم من علوم اأهل البيت b؟ 
وكيف ميكنه هداية الآخرين اإىل اهلل تعاىل بدون اأن ينهل من علوم اأهل 
بيت النبي b؟ وهذا ما اأّكدته الآية الكرمية التي بداأنا بها احلديث، وتعني 
اأن من يتعّلم العلم والدين من اأهل البيت b، ف�شيكون عمله �شاحلًا ويوّفق 

يف هداية الآخرين اإىل اهلل عّز وجّل. 

اإّن املتعّلم من علوم اأهل البيت b هو الذي يوّفق ويكون �شببًا يف هداية 
اأهل  علوم  وتعّلم  النور.  اإىل  الظلمات  من  واإخراجهم  النا�س  من  الألتتوف 
البيت b بحاجة اإىل مقّدمات، وهي تعّلم العلوم اخلم�شة التالية: النحو، 
هذه  الإن�شان  اأتقن  فكلما  واللغة.  والبيان،  واملعاين  واملنطق،  وال�شرف، 
العلوم، بالأخ�ّس طالب وطالبة العلم، �شيفهم ويدرك علوم اأهل البيت b اأكرث. 
فعلى الطلبة الأعّزاء، ذكورًا واناثًا، اأن ي�شعوا اإىل اإتقان هذه العلوم اخلم�شة 
من  يتمّكنوا  حتى  ذلك،  ونحو  واملطالعة  واملباحثة  الدرا�شة  على  باملواظبة 
تعّلم علوم اأهل البيت b، ويتمّكنوا بالنتيجة من هداية النا�س اإىل الإ�شام 
الآية  م�شداق  ويكونوا   ،b البيت  اأهتتل  اإ�شام  وهو  وال�شحيح  احلقيقي 

الكرمية التي �شّدرنا بها حديثنا. 
من  اإنني  الكرمية:)وقال  الآيتتة  اإليه  اأ�شارت  الذي  احلقيقي  امل�شلم  اإّن 
امل�شلمني( هو الذي تكون اأعماله �شاحلة، وعباداته �شحيحة، ويكون �شحيح 
 b العقيدة باهلل تعاىل وبر�شله وباأنبيائه وبالنبّي الأكرم وبالأئمة الطاهرين
اعتقادًا  يعتقد  التتذي  فامل�شلم  �شبحانه.  اهلل  اإىل  داعيًا  ويكون  اأجمعني، 
اأعماله �شادرة وفق هذا العتقاد  �شحيحًا باهلل عّز وجّل وبالآخرة، تكون 

ال�شحيح. 
يجدر بالطلبة اأن يبذلوا ال�شعي الكثري والدائم يف �شبيل نيل توفيق تعّلم 
بالأخاق  والتحّلي  النّية،  يف  الإخا�س  اإىل  اإ�شافة   ،b البيت  اأهل  علوم 
من  حلظة  كل  ومتتن  كّلها،  الفر�س  من  ال�شتفادة  اإىل  وا�شعوا  احل�شنة. 

حياتكم وعمركم يف هذا املجال. 
كما عليكم، بعد التعّلم، اأن متار�شوا الهداية يف كل مكان، يف احل�شر ويف 
ال�شفر، ويف بلدكم وخارجه، وحتى يف ال�شيارة والطائرة، لتكونوا م�شداق 

( اإن �شاء اهلل.  ِ ن َدَعا اإِىَل اهللَّ َّ قوله تبارك وتعاىل: )َوَمْن اأَْح�َشُن َقْوًل ممِّ

محاضرات
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ال�شديد  وتتتاأّثتتره  تاأ�ّشفه   ال�شريازي املتترجتتع  �شماحة  اأبتتتدى 
ال�شرقية  اآذربايجان  حمافظة  �شرب  التتذي  الزلزال  عنه  اأ�شفر  ملا 
الإيرانية، راح �شحيته الكثري من الأطفال والن�شاء والرجال، وخّلف 

الأكرث من اجلرحى واملعلولني.
املنكوبني،  لعوائل  موا�شاته  واأعرب عن  تعازيه،  �شماحته  قّدم  كما 
يف  اجلرحى  على  العاجل  بال�شفاء  ميّن  اأن  وتعاىل  تبارك  اهلل  ودعا 
هذه احلادثة الأليمة، واأن ميّن بال�شرب اجلزيل والأجر العظيم على 

عوائلهم وعوائل وذوي املرحومني منهم.
 بهذه املنا�شبة توّجه وفد من مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي
يف مدينة قم املقّد�شة، اإىل املنطقة املنكوبة، لتفقد اأهاليها، ولتقدمي 
بع�س الإعانات املالية لهم، وما يحتاجونه من الألب�شة واملواد الغذائية 

وغريها.

 ال�شريازي املتترجتتع  �شماحة  وممّثلي  وكتتاء  بع�س  والتقى 
بال�شخ�شيات الدينية واحلوزوية والجتماعية يف مدينة اأهر، واأّكدوا 
اخلدمات  وتقدمي  املنكوبني  واإعتتانتتة  م�شاعدة  يف  الإ�تتشتتراع  �شرورة 

الازمة وال�شرورية لهم.
جاء يف تقرير اأحد ممثلي �شماحته يف هذه ال�شفرة: اإّن هذا الوفد 
و�شل مدينة اأهر لهدف الطاع وتفّقد الأو�شاع يف املنطقة املنكوبة 
واّطلعنا  تفّقدنا  اأن  وبعد  فيها.  ال�شخ�شيات  بكبار  واللقاء  بالزلزال، 
العوائل  لقاء  مت  املهّدمة،  القرى  وبع�س  املدينة  يف  الأو�تتشتتاع  على 
و�شّحة  �شامة  على  الطتتاع  ومّت  اجلرحى،  بع�س  وعيادة  املنكوبة 

الأو�شاع ال�شحّية والعاجية هناك عن قرب اأي�شًا.
وال�شّحّية،  الغذائية  املتتواد  من  كميات  معه  الوفد  اأخذ  وقد  هذا، 

والألب�شة، ومبالغ نقدية، مت توزيعها على املنكوبني.

نفحات خبرية
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Aالإمام اأمري املوؤمنني
ذكرى مولد

ح�شينية الر�شول الأعظم بلندن
مبنا�شبة ذكرى مولد الإمتتام حمّمد بن علي اجلواد، وذكرى مولد 
 ،اإمام املّتقني وموىل املوّحدين الإمام اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب
اأقامت ح�شينية الر�شول الأعظم يف العا�شمة الربيطانية لندن، احتفاًل 

جماهرييًا، ح�شره جمع غفري من اأبناء اجلالية العراقية وغريها.
ت�شمن احلفل، قراءة اآيات مباركة من القراآن الكرمي ثم كلمة خمت�شرة 

لعريف احلفل احلاج اأبو حمّمد العّطار.
اأعقبها كلمة للخطيب ال�شيد غياث اآل طعمة، وبعده ق�شيدة لل�شاعر حممد 
النجفي، وق�شيدة لل�شاعر احلاج �شعد مطلوب، اأما م�شك اخلتام فكان مدائح 

وتوا�شيح للحاج ما حيدر كرخي.

ح�شينية الإمام املهدي ب�شوي�شرا
البيت، يف مدينة  اأهل  املهدي، خلدمة  الإمتتام  اأقامت ح�شينية 
 زيوريخ ب�شوي�شرا، حفلها البهيج، ح�شره جموع من املوالني لأهل البيت

ومن اجلالية العراقية. 
�شارك يف هذا احلفل حجة الإ�شام ال�شيخ عبد احل�شن الأ�شدي القادم 
�شارك عدد من  بعدها  العطرة،  باملنا�شبة  كلمة  األقى  الدمنارك، حيث  من 
 ،املن�شدين بقراءة الأ�شعار واملدائح يف مناقب وف�شائل و�شي ر�شول اهلل

.Aمولنا الإمام اأمري املوؤمنني

حفل ح�شينية النبي الأكرم با�شرتاليا 
اأقامت ح�شينية النبّي الأكرم مبدينة �شدين ال�شرالية، حفًا بهيجًا 
بهذه املنا�شبة العظيمة، �شهد هذا احلفل ح�شور جمع من املوؤمنني واملحّبني 
الرواديد  و  ال�شعراء  و�شارك جمع من   .الأطهار البيت  لأهل  واملوالني 

باإحياء احلفل.

موؤ�ش�شة الأمام ال�شادقA يف الدمنارك
بهذه  بهيجا  حفا  الدمنارك  يف   Aال�شادق الأمتتام  موؤ�ش�شة  اأقامت 
املنا�شبة العطرة وبح�شور نخبة من العلماء والف�شاء وعدد كبري من املوؤمنني 

واملوؤمنات ومب�شاركة اخلطباء والرواديد وال�شعراء احل�شينيني.

ح�شينية الر�شول الأعظم اآدليد
اأحيت ح�شينية الر�شول الأعظم يف جنوب اأ�شراليا اآدليد حفا بهيجا 
بهذه املنا�شبة املباركة وبح�شور خمتلف اجلاليات امل�شلمة ومب�شاركة الرواديد 

احل�شينيني.

جمال�س اأخرى منها:
تت مكتب املرجع ال�شريازي  يف كرباء املقد�شة.

تت موؤ�ش�شة اأم اأبيهاh يف كرباء املقد�شة. 
تت ح�شينية بيت احل�شني A يف مدينة ملبورن الأ�شرالية.

عن جابر بن عبد اهلل: قال يل ر�شول اهلل:اإّن لعلّي عند اهلل من املنزلة اجلليلة والعطايا اجلزيلة ما مل يعط اأحد من املالئكة 
املقّربني ول الأنبياء املر�صلني, وحّبه واجب على كل م�صلم,فاإنه ق�صيم اجلّنة والنار, ول يجوز اأحد على ال�صراط اإّل برباءة من اأعداء علّي.
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ح�سينية الإمام املهدي / �سوي�سرا ح�سينية �لر�سول �الأعظمs / �آداليد

ح�صينية الإمام ال�صادقj / الدمنارك

مكتب املرجع ال�سريازيK/ كربالء املقد�سة

ح�سينية النبي الأكرمs / �سدينح�سينية الر�سول الأعظمs / لندن

ح�سينية بيت احل�سنيj / ملبورن

م�ؤ�س�سة اأم اأبيهاh / كربالء املقد�سة

نفحات خبرية

19  رجب / �صوال 1433 هل  - جملة النفحات



الن�شاطات اخلريية
عمًا بتوجيهات �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شريازي، ب�شرورة مّد يد 
العون للمحرومني، و�شمن الن�شاطات اخلريية يف الأ�شهر املا�شية خ�شو�شًا 
اخلريية  املوؤ�ش�شات  قامت  ال�شعيد،  الفطر  وعيد  املتتبتتارك  رم�شان  �شهر 
واخلدمية بتوزيع ال�شلة الرم�شانية واإقامة ماآدب الإفطار يف عدة حمافظات 
بالعراق واإيران، اإ�شافة اإىل توزيع هدايا العيد على العوائل املتعففة والفقراء 

والأيتام:
منّظمة �شّيد ال�شهداءA للتنمية الجتماعية- الب�شرة.. 1
موؤ�ش�شة �شّيد ال�شهداءA - كرباء املقد�شة.. 2
موؤ�ش�شة ُاّم اأبيها - كرباء املقد�شة.. 3

على . 4 الرم�شانية  ال�شلة  وزعتتت  �شيدين  يف   الأكرم النبي  ح�شينية 
العوائل العراقية يف ايران.

منّظمة �شّيد ال�شهداءA - ذي قار.. 5
موؤ�ش�شة فاطمة الزهراء اخلريية - كرباء املقد�شة.. 6
هيئة خدمة اأهل البيت - كرباء املقد�شة.. 7
موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم الثقافية الإن�شانية- كرباء املقد�شة.. 8
موؤ�ش�شة الإمام احل�شنيA اخلريية - كرباء املقد�شة.. 9

موؤ�ش�شة ُاّم اأبيها - كربالء املقد�شةح�شينية النبي الأكرم يف �شيدين

منّظمة �شّيد ال�شهداءA للتنمية الجتماعية- الب�شرةمنّظمة �شّيد ال�شهداءA للتنمية الجتماعية- الب�شرة

منّظمة �شّيد ال�شهداءA للتنمية الجتماعية- الب�شرةموؤ�ش�شة �شّيد ال�شهداءA - كربالء املقد�شةموؤ�ش�شة ُاّم اأبيها - كربالء املقد�شة

منّظمة �شّيد ال�شهداءA للتنمية الجتماعية- الب�شرةموؤ�ش�شة الإمام احل�شنيA اخلريية - كربالء املقد�شةموؤ�ش�شة �شّيد ال�شهداءA - كربالء املقد�شة

منّظمة �شّيد ال�شهداءA للتنمية الجتماعية- الب�شرة

موؤ�ش�شة �شّيد ال�شهداءA - كربالء املقد�شة

نفحات خبرية
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انطاقًا من توجيهات �شماحة اآية اهلل العظمى 
وتاأكيد   ،ال�شريازي احل�شيني  �شادق  ال�شيد 
�شماحته بال�شعي اجلاد واحلثيث نحو بناء وتاأ�شي�س 
والثقافية  الدينية  واملراكز  واحل�شينيات  امل�شاجد 
لل�شالح  البيت خدمًة  اأهتتل  علوم  ن�شر  لأجتتل 

العام:
للتنمية   Aال�شهداء �شيد  منّظمة  قتتامتتت 
الجتتتتتمتتاعتتيتتة/التتبتت�تتشتترة، بتتو�تتشتتع حتتجتتر الأ�تتشتتا�تتس 
الأيتام  لعوائل  ال�شكني   Aال�شهداء �شّيد  ملجّمع 
واملتعّففني يف حمافظة ذي قار، هذا املجّمع يحتوي 
على ع�شرين دار �شكنية، اإ�شافة اإىل م�شجد وح�شينية 

وت�شييد  ببناء  املنظّمة  قامت  كما  �شغري،  و�شوق 
م�شجد وح�شينية ومركز �شّيد ال�شهداءA بق�شاء 

�شوق ال�شيوخ.
 اأبيها ام  موؤ�ش�شة  قامت  اآختتر  جانب  متتن 
الأ�شا�س  حجر  بو�شع  اخلتترييتتة/كتتربتتاء  الثقافية 
على   Aاملجتبى احل�شن  الإمتتتام  ح�شينية  لبناء 
اأدوار: الدور الأول  م�شاحة 300 مٍر مربٍع وبخم�شة 
والثاين ح�شينية للرجال والن�شاء، واأما الدور الثالث 
ف�شيكون املكتبة العقائدية، والدور الرابع واخلام�س 

�س ل�شت�شافة الزّوار. �شيخ�شّ

ح�شينية الإمام احل�شن املجتبىA/ كرباء املقد�شة

م�شجد وح�شينية ومركز �شّيد ال�شهداءA/ �شوق ال�شيوخجمّمع �شّيد ال�شهداءA ال�شكني / ذي قار
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�شاركت موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية، وهي املوؤ�ش�شة الر�شمية التي تعنى بن�شر اأفكار واآراء وتوجيهات �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق 
احل�شيني ال�شريازي، يف املعر�س الدويل للقراآن الكرمي يف العا�شمة الإيرانية طهران.

متّثلت بعر�شها موؤّلفات واآثار �شماحة املرجع ال�شريازي باللغات العربية والإجنليزية والفار�شية والأوردية والركية وغريها.

عر�س موؤّلفات المرجع ال�شيرازي في المعر�س الدولي للقراآن الكريم

دور ال�شتعمار في تفكيك الأمة

اأحكام الأ�شرة

جامع اأحكام الحّج والعمرة

قامت موؤ�ش�شة اأم اأبيها و�شمن ن�شاطاتها الثقافية، بطباعة كتاب )دور ال�شتعمار يف تفكيك الأمة( للمرجع الديني 
.الراحل اآية اهلل العظمى ال�شيد حممد احل�شيني ال�شريازي

�شدر عن دار الأولياء يف بريوت كتاب: اأحكام الأ�شرة.. طبقًا لفتاوى �شماحة املرجع ال�شريازي، الكتاب من اإعداد حجة 
الإ�شام ال�شيد حممد ال�شاخن. 

يقع الكتاب يف 188 �شفحة، وي�شمل 488 م�شاألة. 

اأ�شدرت موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية، كتابًا جديدًا، حمل العنوان: جامع اأحكام احلّج والعمرة مطابق لفتاوى �شماحة 
 .اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي

املرجع  �شماحة  مكتب  يف  ال�شتفتاء  جلنة  قامت  احلتترام  اهلل  بيت   وزائتتري  والعمرة  احلتتّج  مر�شدي  لتتنتتداءات  وتلبية 
.باإعداد وترتيب م�شائل هذا الكتاب اجلامع لأحكام احلّج والعمرة، طبقًا لآخر فتاواه ،ال�شريازي

 يقع الكتاب يف )232( �شفحة من القطع الوزيري، ويحتوي على )1496( م�شاألة. 

إصدارات
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وتتتعتتاىل،  �تتشتتبتتحتتانتته  اهلل  بتتفتت�تتشتتل 
ورعتتايتتة متتولنتتا املتتفتتّدى بتتقتتّيتتة اهلل 
 املوعود املهدّي  الإمام  الأعظم 
الفداء،  مقدمه  لتتراب  واأرواحتتنتتا 
املتتترجتتتع  �تتشتتمتتاحتتة  اإر�تتتتتشتتتتتادات  و 
�شماحته  وتاأكيد   ،ال�شريازي
ف�شائية  قتتنتتوات  تاأ�شي�س  �تتشتترورة 
�تتشتتيتتعتتيتتة، ونتت�تتشتتر وتتتعتتمتتيتتم ثتتقتتافتتة 
عامليًا   الأطهار البيت  اأهتتل 
 A الإمام احل�شني  قناة  �شرعت 
بالبث  العربية،  باللغة  الف�شائية 
نايل�شات،  القمر  على  التجريبي، 
واإحتتيتتاء  التتتتت�تتشتتّيتتع،  متتعتتارف  لن�شر 
وتتتعتتظتتيتتم التت�تتشتتعتتائتتر احلتت�تتشتتيتتنتتيتتة 
املتتقتتّد�تتشتتة، بتتتداأ بتتث هتتتذه التتقتتنتتاة 
تنري  ح�شينية  اإ�شراقة  �شعار:  حتت 

نايل�شات. القمر  على  الآفاق، 
متتن جتتانتتب اآختتتر �تتشتترعتتت قتتنتتاة 
)Aالعبا�س التتفتت�تتشتتل  بتتتتتتا  )اأ
التتفتت�تتشتتائتتيتتة بتتالتتبتتث التتتتتجتتريتتبتتي، 

والآذرية. الفار�شية  باللغتني: 
مع  وتزامنًا  مت�شل  �شعيٍد  على 
ال�شبط  لتتتولدة  املتتبتتاركتتة  التتذكتترى 
 الكرمي التتنتتبتتّي  ملتتولنتتا  الأكتتترب 
 ،Aاملجتبى احلتت�تتشتتن  الإمتتتتتام 
بتتتتداأت قتتنتتاة )التتبتتقتتيتتع التتعتتاملتتيتتة( 
على  التجريبي  بالبث  الف�شائية 
الفار�شية،  باللغة  هوتبريد  القمر 

التحّرك  نحو  خطوة  يكون  اأن  اأمًا 
املراقد  اإعمار  اإعادة  على  والعمل 
ولكي  التتبتتقتتيتتع،  جتتّنتتة  يف  التتطتتاهتترة 
يتتكتتون متتن الأعتتتمتتتال التتتتتي تتتدختتل 
التتتت�تتتتشتتتترور والتتتتر�تتتتشتتتتا عتتتلتتتى قتتلتتب 
متتولنتتا الإمتتتتتام �تتشتتاحتتب التتعتت�تتشتتر 

.والّزمان
يف خطوة جديدة ورائدة وتزامنًا 
الكربى  ال�شديقة  مولد  ذكرى  مع 
مت   الزهراء فاطمة  ال�شيدة 
 A ال�شادق  الإمام  قناة  افتتاح 
بدرا�شة  املتخ�ش�شة  الف�شائية 
املتتعتتارف  ون�شر  احلتتوزويتتة  التتعتتلتتوم 
ت�شجيل  ختتتال  متتتن  �تتشتتامتتيتتة  الإ
التتتدرو�تتتس التتفتتقتتهتتيتتة والأ�تتشتتولتتيتتة 
التتتتتي  الأختتتاقتتتيتتتة  و  والتتعتتقتتائتتديتتة 
التتديتتنتتيتتة،  املتتتتدار�تتتتس  يف  تتتتدر�تتتس 
تتتبتتث متتن ختتتال فتت�تتشتتائتتيتتة الإمتتتام 
بتتالتتلتتغتتة  التتنتتاطتتقتتة   Aاحل�شني

هوتبريد  القمر  على  الفار�شية 

تأسيس الفضائيات

Satellite: nilesat
Freq: 11526

Satellite: Hot Bird
Freq: 11317

Satellite: Hot Bird
Freq: 11317

دور ال�شتعمار في تفكيك الأمة

اأحكام الأ�شرة

جامع اأحكام الحّج والعمرة

نفحات خبرية
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افتتاح مركز 

م�شاركة 

اآية اهلل ال�شيد حممد ر�شا ال�شريازي 

  موؤ�ش�شة الر�شول العظم

بكربالء

يف معر�س كتاب ربيع ال�شهادة الثامن

من  والتتعتتديتتد   ال�شريازي املتترجتتع  �شماحة  مكتب  وفتتد  بح�شور 
اأقيم  والثقافية  والجتماعية  وال�شيا�شية  الدينية  واملوؤ�ش�شات  ال�شخ�شيات 
احل�شيني  ر�شا  حممد  ال�شيد  اهلل  اآيتتة  الفقيد  الفقيه  مركز  افتتاح  حفل 
ال�شريازيu بكرباء املقد�شة يف غّرة �شهر �شعبان املعظم 1433 للهجرة.

م�شطفى  احلتتاج  املقرئ  ب�شوت  معطرة  قراآنية  بتاوة  احلفل  ا�شتهل 
ال�شراف، اأعقبها كلمة الفتتاح األقاها حجة الإ�شام ال�شيخ كمال معا�س 
وحتّدث فيها حول �شبب اإن�شاء املركز و�شبب ت�شميته قائا: تعي�س الأمة بل 
العامل قاطبة اأزمة حقيقية يف الإن�شانية والفكر وبناء الإن�شان، وكان �شماحة 
ال�شيد الفقيه حممد ر�شا احل�شيني ال�شريازيu �شاحب م�شروع عظيم 
 .uهو بناء الإن�شان، ومن هنا جاءت ت�شمية املركز با�شم الفقيد ال�شريازي

واأ�شار بجهود جلنة �شيد ال�شهداءj ودورها امل�شكور يف بناء املركز.

ثم كانت كلمة مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي بكرباء املقد�شة األقاها 
م�شوؤويل  خماطبًا  وقال  الأ�شدي،  نا�شر  ال�شيخ  وامل�شلمني  الإ�شام  حجة 
املركز: ق�شيتم ثاث �شنوات من اجلهاد واملعاناة بغية البناء املادي للمركز 
وابتداأ منذ اليوم العمل الأكرب وهو حتقيق اأهداف املركز وهو بناء الإن�شان 
واإي�شال فكر املرجعية ال�شيعية اإىل العامل اجمع، وعلى املركز العمل لإيجاد 
نه�شة ثقافية كبرية عرب عقد املوؤمترات والدرا�شات واملحا�شرات ول بد اأن 

ي�شبق كل ذلك تخطيط جيد ودقيق.
اأكرث  تت  الإحتت�تتشتتاءات  بع�س  يف  كما  تت  الباد  بع�س  يف  يوجد  واأ�تتشتتاف: 
بع�س  خمتلفة  اخت�شا�شات  يف  موؤ�ش�شة  األف  وثاثني  و�شت  ثاثمائة  من 
لنا  يو�شح  ما  وهذا  اإن�شان  مايني  ت�شعة  من  اأكرث  اإليها  ينتمي  املوؤ�ش�شات 

املجتمعات املدنية كيف تنمو وت�شاهم يف تطوير بادها. 

بكرباء  الن�شانية  الثقافية   العظم الر�شول  موؤ�ش�شة  �شاركت 
الرو�شتني  اأقتتامتتتتته  التي  للكتاب  الثامن  التتتدويل  املعر�س  يف  املقد�شة، 
، مب�شاركة  اإىل10 من �شهر �شعبان  والعبا�شية من 1  املقد�شتني احل�شينية 

وا�شعة من قبل دور الن�شر من داخل العراق وخارجه.
والدينية  العلمية  املطبوعات  متتن  العديد  املوؤ�ش�شة  جناح  قتتدم  حيث 
والثقافية ا�شافة اىل املطبوعات اخلا�شة باملراأة والأطفال، وعر�س الكتب 
 ،ل�شماحة املرجع ال�شريازي b اخلا�شة التي تعنى بن�شر افكار اهل البيت

.u و مو�شوعة الفقه للمرجع ال�شريازي الراحل
موؤ�ش�شة  جناح  م�شوؤول  العويدي  �شالح  ال�شيخ  �شماحة  ذكر  جانبه  من 
الزائرين  قبل  من  املعر�س  جناح  على  القبال  ان   :العظم الر�شول 
والوافدين كان جيدا وكان �شراء الكتب ب�شورة كثرية وجيدة ل�شيما كتب 
اآل ال�شريازي حفظهم اهلل كونهم من ال�شّباقني اىل ن�شر الفكار احل�شينية 

.b وعقيدة اهل البيت
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وفد رابطة علماء الدين يلتقي بعض الشخصيات بلندن

في ليالي شهر رمضان بالحسينية الكربالئية بأصفهان
جلســات قـرآنيـة وتثـقيفـة أقـامهـا دار المهـدي والقـرآن الحكيـم

قام وفد من رابطة علماء الدين يف بريطانيا بزيارة لآية اهلل ال�شيد فا�شل 
املياين مبكتبه يف العا�شمة الربيطانية لندن. 

�شم الوفد كًا من الأمني العام للرابطة ال�شيخ عبد الرحمن احلائري، 
والإخوة الأع�شاء ال�شيد �شاح اجليزاين وال�شيد م�شطفى املو�شوي وال�شيخ 

فا�شل اخلطيب وال�شيد ها�شم اآل ماجد.
يف هذه الزيارة حتّدث الوفد عن اأهم الن�شاطات التي تقوم بها الرابطة، 
والتحّديات التي تواجه اجلالية امل�شلمة يف الغرب. وحتّدث ال�شيد املياين عن 
جتربته مع اجلالية امل�شلمة يف الغرب وامل�شاكل التي تتعّر�س لها اُل�شر امل�شلمة 

واأبنائها من خال تاأثري ثقافة الغرب عليها.
كما قام وفد الرابطة بزيارة ممّثل املجل�س الأعلى الإ�شامي العراقي ال�شيد 

اإح�شان احلكيم مبكتبه يف لندن، وتناول الوفد احلديث عن الأزمة ال�شيا�شية 
التي يتعّر�س لها العراق جّراء التجاذبات ال�شيا�شية بني الكتل، وال�شبل الكفيلة 

للخروج من الأزمة الراهنة.
 وقام الوفد بزيارة ممثل التيار ال�شدري الدكتور ال�شيد ح�شن ال�شدر، 
اأي�شًا. ويف هذا اللقاء تطّرق الوفد اإىل احلديث عن الو�شع ال�شيعي يف العامل 
وما يتعّر�س له اأتباع اأهل البيتb من ا�شطهاد وقتل وت�شريد على اأيدي 
الع�شابات الإرهابية والتكفريية يف �شوريا والبحرين واملنطقة ال�شرقية وعن 

الأزمة الراهنة التي ميّر بها العراق، واأهمية توحيد اخلطاب ال�شيعي.

مبدينة  الكربائية  للح�شينية  احلكيم  والتتقتتراآن   املهدي دار  اأحتتيتتا 
اأ�شفهان، ليايل �شهر رم�شان املبارك 1433 للهجرة، باأقامة جمال�س القراآن 
الكرمي للعوائل، رجاًل ون�شاء، يف خمتلف الفئات العمرية، وجل�شات تف�شري 
ال�شيخ  وامل�شلمني  الإ�شام  حّجة  قبل  من  ال�شريفة  الكبرية  اجلامعة  زيتتارة 
وامل�شاركني،  احلا�شرين  على  العقائدية  الأ�شئلة  وطرح  بهرمن،  م�شطفى 

واإعطاء جوائز تقديرية على اأ�شحاب الإجابات ال�شحيحة. واإقامة م�شابقات 
�شورة  حفظ  وم�شابقة  للرجال،  الكرمي  القراآن  ومفاهيم  وجتويد  تتتاوة  يف 
التحرمي، ودعاء �شنمي قري�س للن�شاء. ويف الليلة الأخرية من ال�شهر املبارك 
مت توزيع جوائز تقديرية على الأ�شاتذة، وامل�شاركني يف اجلل�شات، والفائزين 

يف امل�شابقات، والكادر اخلدمي، والأع�شاء الفّعالني يف هذه اجلل�شات. 
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مكتب المرجع الشيرازي
 يدين سلسلة التفجيرات في المدن العراقية

املتترجتتع  �تتشتتمتتاحتتة  متتكتتتتتب  اأدان 
ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيتتتة  التتديتتنتتي 
 ال�شريازي احل�شيني  �شادق 
�شل�شلة  املتتتقتتتد�تتتشتتتة  كتتتتربتتتتاء  يف 
التفجريات الإجرامية الأخرية التي 
ا�شتهدفت الع�شرات من الأبرياء يف 
عدد من املدن العراقية، موجبا على 
اجلهات الأمنية اأداء وظيفتها ب�شكل 

دقيق وغلق منافذ الإرهاب.

ت�شتنكر منظمة �شيعة رايت�س ووت�س قيام ال�شلطات ال�شعودية باعتقال عدد 
من امل�شلني يف احلرم النبوي ال�شريف دون ذنب اأو جريرة تذكر كما توؤكد 

م�شادرها.
وتعترب املنظمة هذا الإجراء التع�شفي يناق�س دعوة امللك ال�شعودي الأخرية 
حول احلوار والنفتاح التي طالب باإقرارها يف تو�شيات اجتماع منظمة املوؤمتر 

الإ�شامي التي عقدت موؤخرا.
من  عدد  تعر�س  عن  ال�شعودية  يف  احلقوقية  امل�شادر  بع�س  نقلت  حيث 
الزوار بينهم ن�شاء لل�شرب و الإهانة يف احلرم النبوي ال�شريف، ومت اقتياد 

اإحداهن يف احلرم بعد تعر�شها ل�شرب مربح من قبل ال�شرطة، قبل اأن يتم 
اعتقالها مع ن�شوة اآخرين بذريعة رفع ال�شوت بال�شاة على النبي يف 

باحة امل�شجد النبوي.
لذا توؤكد منظمة �شيعة رايت�س ووت�س على �شرورة قيام ال�شلطات ال�شعودية 
باإطاق �شراح املعتقلني فورا وعدم تكرار مثل هذه النتهاكات يف حال حر�شها 
على  وفاعل  جتتدي  ب�شكل  احلتتوار  حتتول  ال�شعودي  امللك  مبادرة  جنتتاح  على 

ال�شعيد املحلي والدويل.

انتهاكات السلطة
تتعارض مع دعوة الملك للحوار

تحذير من مخّطط
استهداف أتباع أهل البيت في تونس

والأو�شاط  الر�شمية  اجلهات  جميع  ووت�س  رايت�س  �شيعة  منّظمة  حّذرت 
م�شبوه  خمّطط  من  تون�س  يف  الإن�شان  بحقوق  املعنية  واملنّظمات  ال�شعبية 

تقف وراءه اأجندات �شيا�شية لزرع الفتنة املذهبية يف تلك الدولة. 
جلهات  مكّثفة  ن�شاطات  على  املنّظمة  من  قريبة  م�شادر  اّطلعت  اإذ 
التون�شيني  املواطنني  وقتل  اإىل عمليات حتري�س  تون�س تهدف  تكفريية يف 

العّزل من اأتباع اأهل البيت، حتت عناوين مف�شوحة وفتاوى ما اأنزل 
بها من �شلطان.

اأي  م�شوؤولية  التون�شية  ال�شلطات  ووت�س  رايت�س  �شيعة  منّظمة  وحتّمل 
عمليات ا�شتهداف لل�شيعة يف تون�س بحكم امل�شوؤولية القانونية والأخاقية 

التي تقع على عاتقها. 
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اأ�شدرت منظمة �شيعة رايت�س وات�س، التي تعنى بالدفاع عن حقوق ال�شيعة 
يف العامل، تقريرها الأول يف جنيف حول النتهاكات الإن�شانية واحلقوقية يف 

البحرين، الدولة اخلام�شة ذات الأغلبية ال�شيعية، جاء يف التقرير:
ال�شيعة يف  الوا�شح �شد  العن�شري  التمييز  البحرين متار�س  ال�شلطة يف 
البحرين �شواء يف الف�شل من العمل اأو التجني�س اأو حتى يف ازدياد �شوء معاملة 
املعتقلني. وي�شرد التقرير حالت اعتداء مبا�شر على احلجر والب�شر لنتمائهم 
اأنها ا�شتحدثت مبراأى  للمذهب ال�شيعي، كهدم امل�شاجد التي يوؤكد التقرير 
وم�شمع الدولة، على عك�س املزاعم التي تطلقها ال�شلطة لتربير عمليات الهدم 
 .التي طالت حتى م�شاجد ودور عبادة عريقة تعود اإىل ع�شر النبّي حمّمد
ويذكر التقرير اأي�شًا حالت موّثقة ملعتقلني -خا�شة الن�شاء والأطفال- تعّر�شوا 
لاإهانات والتعذيب وال�شتم لنت�شابهم اإىل املذهب اجلعفري ال�شيعي. وحالت 

اأخرى تعّر�شت فيها الن�شاء لأوامر مثل نزع احلجاب.
يف  والنف�شية  اجلن�شية  الإ�شاءة  اإىل  املعتقلني  تعّر�س  اإىل  بالإ�شافة  هذا 
اأو املراقبني من دخولها. كل ذلك يف  �شجون مينع ذوي املعتقلني، املحامني 
حماولة من رجال ال�شرطة والأمن يف ال�شغط على املعتقلني لاعراف بتهم 

ملّفقة.
وي�شري التقرير اإىل اأن ال�شلطات تعمد اإىل ا�شتخدام القوة املفرطة جتاه 

متظاهرين �شلميني واإنها حلد الآن مل ت�شّلم اأّي متوّرط بجرمية انتهاك حقوق 
الإن�شان مثل القتل وحرمان حق احلياة، داعية ال�شلطة اإىل الك�شف عن اأ�شماء 

املتوّرطني وت�شليمهم للجهات الدولية املعنية ملقا�شاتهم.
واحلقوقي  والأهلي  التتدويل  املجتمع  وات�س  رايت�س  �شيعة  منظمة  وتطالب 
للوقوف اإىل جانبها للدفاع عن حقوق ال�شيعة يف البحرين والعمل بجد لل�شماح 
اإىل  بالدخول  العربية  التتدول  اإىل  منتمني  وغري  عرب  غري  دوليني  ملراقبني 

ي احلقائق والأخبار والنتهاكات. البحرين لتق�شّ
كما تطالب ال�شلطة البحرينية باإطاق �شراح جميع املعتقلني خا�شة واإنهم 
معتقلوا راأي وتعمد ال�شلطة اإىل زّجهم يف الزنزانات وال�شجون التي يقبع فيها 
املتهمون بجرائم خطرية ومن نوع اآخر. واإطاق �شراح املعتقلني من الن�شاء 

والأطفال وذلك ب�شكل فوري، و�شمان عودتهم اإىل ذويهم باأقرب وقت.
بدفع  البحرينية  ال�شلطة  وات�س  رايت�س  �شيعة  منظمة  تقرير  يطالب  كما 
انتهاك  بجرائم  املتورطني  جميع  وماحقة  وعوائلهم  لل�شحايا  التعوي�شات 
حقوق الإن�شان �شد املتظاهرين ال�شلميني وت�شليم اأ�شمائهم للق�شاء الدويل 
البحرين، واحرام  ال�شعودي من  واإختتراج اجلي�س  الدولية  املعنية  واجلهات 

الأماكن العبادية اخلا�شة بال�شيعة.

الشيعة بالبحرين
عرضة للمعاملة غير اإلنسانية
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التي  الطائفي  العنف  اأعمال  ب�شّدة  ووت�س  رايت�س  �شيعة  منّظمة  تدين 
�شهدتها دولة اندوني�شيا موؤّخرًا والتي �شقط �شحيتها عدد من املواطنني 

امل�شلمني �شيعة.
وهابّية  جمموعة  قيام  على  الإعامية  امل�شادر  بع�س  اأّكتتتدت  حيث 
�شامباجن  يف  منازلهم  واإحتتراق  ال�شيعة  املواطنني  من  عدد  بقتل  تكفريية 
الإندوني�شية، فيما نقل �شهود عيان اأن تلك املجموعة قامت بذبح مواطنني 
جروح  اإىل  اآخرين  �شبعة  من  اأكتترث  تعّر�س  فيما  بال�شكاكني  ال�شيعة  من 

�شديدة، قبل اأن يتم اإحراق ع�شرة منازل.

وت�شري املنظمة اإىل اأن �شيعة اإندنو�شيا تعّر�شوا يف �شهر حمرم املا�شي 
متطّرفني  قبل  من  احل�شيني  العزاء  مرا�شم  اإقامة  ب�شبب  هجمات  اإىل 
و)كرمي  )نانكونانك(  قرى  يف  منازلهم  ترك  اإىل  اأجلاأهم  مما  وهابّيني 

كامي( يف منطقة )اومنب( و )�شامباجن(.
لذا تدعو منّظمة �شيعة رايت�س ووت�س ال�شلطات الندوني�شية اإىل �شرورة 
حماية رعاياها من املواطنني ال�شيعة، والت�شّدي احلازم والعادل ملجاميع 
التي  الطرف  غ�ّس  �شيا�شة  اإتباع  عن  والكّف  الوهابّية،  والتكفري  العنف 

متار�شها، لدميومة ال�شلم الأهلي والجتماعي يف الباد.

محاولة استهداف
مرقد السيدة زينب في سوريا

إدانة أعمال العنف
التي تطال الشيعة في اندونيسيا

حّذرت منظمة �شيعة رايت�س وات�س الدولية، املجتمع الدويل والأطراف 
ال�شيدة  متترقتتد  تفجري  حمتتاولتتة  تتتداعتتيتتات  متتن  �شوريا  يف  املت�شارعة 
زينب يف منطقة ريف دم�شق العا�شمة، م�شتح�شرة يف هذه املنا�شبة 
تبعات حادثة تفجري مرقدي الإمامني الع�شكريني يف العراق، وما 

بالدولة خّلفه من معارك طاحنة وحرب اأهلية  تفتك  اأن  كتتتادت 
العراقية قبل �شنوات.

املّتحدة كما تلفت املنّظمة اأنظار الأمني  لتتتاأمم  التتعتتام 
واأعتت�تتشتتاء  متتتون  كتتي  بتتتان  الدويل ال�شيد  الأمن  جمل�س 
الأجتتنتتدات  بع�س  ختتطتتورة  الإقتتتتتلتتتتتيتتتتتمتتتتتيتتتتتة اإىل 

جماعات  بع�س  التطّرف و�شلوكيات 
املتتتتتتتتتقتتتتنتتتتع بتتتتتالتتتتتديتتتتتن يف 
يف تتتتلتتتك التتتتتدولتتتتتة، متتطتتالتتبتتة 
الأمم  بتحّمل  ذاتتته  التتوقتتت 

ب�شكل  م�شوؤولياتها  املّتحدة 
حقوق  معايري  وفتتق  حمتتايتتد 

املتبعة،  الإنتت�تتشتتان 

خ�شو�شًا يف جمال احلرّيات اخلا�شة والعامة وعدم التعّر�س لاأ�شخا�س 
بالأذى املادي اأو املعنوي على خلفية معتقداتهم الدينية اأو القومية. 

هذا، وحت�س املنّظمة يف الوقت ذاته منّظمة املوؤمتر الإ�شامي على 
بكاّفة  امل�شلمني  لدى  الدينية  املقّد�شات  على  احلفاظ  يف  دورهتتا  لعب 

ودعوة الأطراف املتنازعة يف �شوريا اإىل عدم التعّر�س طوائفهم، 
لها والكّف عن حماولت اإثارة النعرات الطائفية اأو 
حماولت اإ�شعال فتنة مذهبية، جتّنبًا لنتقال �شرارة 
احلتتترب والقتتتتتتتتال اإىل التتتدول املتتجتتاورة 
ت�شلم منها يف مثل هذه  التي لن 

الأحوال. 
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امل�شوؤولية  وبحكم  اليمني  الرئي�س  وات�س  رايت�س  �شيعة  منظمة  تدعو 
الوطنية والقانونية التي تقع على عاتقه اإىل الوقوف �شد خمّطط خطري 
ودولية  اإقليمية  اأجندات  وراءه  تقف  الدولة  يف  كبرية  �شريحة  ي�شتهدف 
م�شبوهة، ت�شعى اإىل ا�شتهداف اأتباع اأهل البيت من امل�شلمني ال�شيعة 

يف �شعدة وبع�س املناطق اليمنية.
لت املنّظمة على معلومات �شبه دقيقة عن قيام بع�س النافذين  فقد حت�شّ
لهم  واملوالني  القاعدة  تنظيم  املتطّرفني من  اليمن على جتنيد مئات  يف 
جرائم  لتنفيذ  الر�شمي  الغطاء  جانب  اإىل  لهم  والعتاد  ال�شاح  وتوفري 

ت�شفية جماعية بحّق اليمنيني من ال�شيعة.

وتوؤّكد تلك املعلومات على اإ�شراف �شفراء من دول عظمى ودول عربية 
التح�شري  على  اليمنية،  الأحتتزاب  وبع�س  احلكومة  اأع�شاء يف  ومب�شاندة 

حلرب اإبادة �شد مواطني �شعدة.
لذا حتّذر منّظمة �شيعة رايت�س وات�س من تداعيات ذلك املخّطط على 
ال�شعب اليمني بكافة اأطيافه، فيما لو جنحت تلك الأطراف املت�شّددة يف 
تنفيذه، وما �شوف ين�شحب على ذلك من اإ�شقاطات يف املنطقة الإقليمية 

باأجمعها.

مخّطط إقليمي دولي
لتنفيذ جرائم إبادة بحّق شيعة اليمن

بيانات منّظمة الالعنف العالمية

بيانات منّظمة شيعة رايتس ووتش

بيانات مؤسسة اإلمام الشيرازي

اخرى،  بيانات  العاملية(  )الاعنف  احلّر  امل�شلم  منّظمة  اأ�شدرت  كما 
كان منها: 

تت تهنئة لل�شعب امل�شري بنجاح النتخابات الرئا�شية مب�شر.
تت لرئي�س املحكمة اجلنائية الدولية بالتدّخل الفوري واحلازم لوقف عمليات 

الإبادة التي يتعّر�س لها م�شلمو بورما.
تت بيان ا�شتنكار التفجريات الإجرامية التي �شربت اأنحاء خمتلفة من مدن.
تت اإىل منّظمة المم املّتحدة وبلدان املجتمع الدويل �شيما الدول العربية اإىل 

اإحياء اليوم العاملي لت)الاعنف(.

واأ�شدرت اأي�شًا منظمة �شيعة رايت�س ووت�س الدولية: 
الإمام  ابن  ال�شيد حم�شن  املقّد�شة، مقام  الدينية  املقامات  اأقدم  اأحد  بهدم  ال�شورية  امل�شّلحة يف حلب  التكفريية  قيام اجلماعات  ا�شتنكار  بيان 

احل�شني  يف حلب.

واأ�شدرت موؤ�ش�شة الإمام ال�شريازي العاملية، بيانات عديدة، كان منها: 
تت ر�شالة اإىل املنّظمات احلقوقية والهيئات الدولية، لتحّمل امل�شوؤوليات 
القانونية والإن�شانية يف رفع احليف عن ال�شعب البحراين الأعزل من قبل 

النظام.
تت بيان مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك.

تت بيان دعت فيه القادة والروؤ�شاء امل�شاركني يف قّمة طهران لدول عدم 
النحياز اإىل �شرورة الأخذ بالعتبار اإرادات �شعوبهم املتطّلعة اإىل احلرّية 

والدميقراطية والإ�شاح ال�شيا�شي.
تت اإدانة اإقدام ال�شلطات العن�شرية يف ميامنار على نزع �شفة املواطنة 

عن م�شلمي ميامنار.

ملعاجلة  اخلليجي  التتتتتعتتاون  جمل�س  دول  خارجية  وزراء  اإىل  بيان  تت 
التحّديات التي تواجه. 

الاجئني  اإعادة  قرار  الرّيث يف  اإىل  ال�شويد  فيه حكومة  بيان دعت  تت 
العراقيني.

تت بيان دعت فيه الوليات املّتحدة الأمريكية اإىل مراجعة �شيا�شاتها اإزاء 
ق�شايا ال�شرق الأو�شط اإثر قتل �شفريهابليبيا.

تت اإدانة جرمية امل�شا�س بنبّي الرحمة ، واإنتاج الفيلم امل�شيئ.
تت اإىل الأمم املّتحدة لطرح روؤى ومعاجلات جاّدة مل�شاكل �شعوب وبلدان 

املجتمع الدويل.

بيانات
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بتوجيه المرجع الشيرازي
تشكيل لجنة تبحث أسباب غياب الخدمات اإلنسانية بالعراق

 ،ال�شريازي املرجع  �شماحة  وّجتته 
من  تتكّون  حقائق  ي  تق�شّ جلنة  بت�شكيل 
غياب  اأ�شباب  يف  للبحث  ختترباء  جمموعة 
ال�شعب  واحلياتية عن  الإن�شانية  اخلدمات 

العراقي.
موؤ�ش�شة  عتتن  �شدر  بيان  يف  ذلتتك  جتتاء 

الإمام ال�شريازي العاملية، كما يلي:
وّجتتتتته املتتترجتتتع التتديتتنتتي �تتشتتمتتاحتتة اآيتتتة 
احل�شيني  �تتشتتادق  التت�تتشتتيتتد  التتعتتظتتمتتى  اهلل 
ي  لتق�شّ جلنة  بت�شكيل   ال�شريازي
احلقيقية  الأ�تتشتتبتتاب  يف  للبحث  احلقائق 
عن  واحلياتية  الإن�شانية  اخلدمات  لغياب 

النظام  �شقوط  على  �شنوات  متترور  من  الرغم  على  العراقي  ال�شعب  عموم 
الديكتاتوري ال�شابق. 

وبنّي البيان: جاء توجيه �شماحته نظرًا لتزايد ال�شكاوي من قبل �شرائح 
وا�شعة من املجتمع العراقي حول هذا الأمر.

نخبة  من  باللجنة  املعنية  ال�شخ�شيات  تكون  اأن  تقّرر  البيان:  واأ�شاف 
حقوقية وبع�س اخلرباء للوقوف على الأ�شباب احلقيقية لغياب تلك اخلدمات 
ال�شرورية، والبحث عن امل�شّببني الفعليني لعرقلة عمل املوؤ�ش�شات العراقية 

ة.  املخت�شّ

واأو�شح البيان: من مهام اللجنة ت�شخي�س دور الأحزاب، والتاأّكد من �شّحة 
ما يرّوج عنها بعرقلة عمل الدوائر احلكومية، بالإ�شافة اإىل ك�شف معّدلت 

الف�شاد املايل والإداري يف تلك الدوائر. 
واأ�شار البيان: كما �شتعمل اللجنة على البحث وال�شتق�شاء يف دور بع�س 
الأجنبية  ال�شركات  اأو عرقلة  دخول  اإحباط  على  تعمل  التي  املجاورة  الدول 

القادمة اإىل العراق. 
كما لفت البيان: هناك الكثري من املعطيات والدلئل امل�شبقة �شوف تاأخذها 
العراقي  العام  التتراأي  اأمتتام  اأبحاثها  نتائج  ك�شف  قبل  العتبار  بعني  اللجنة 

والدويل.

مطالبة االمم المّتحدة
سن قوانين تجرم المساس بالمعتقدات الدينية

تدين موؤ�ش�شة الإمام ال�شريازي العاملية ب�شّدة جرمية امل�شا�س بنبّي الرحمة 
ر�شول اهلل الأعظم حممد، التي جت�ّشدت باإنتاج فيلم �شعى من يقف وراءه 
اإىل النيل من الإ�شام وامل�شلمني بهذا امل�شتوى ال�شحل، الذي عك�س ب�شكل جلي 

مدى النحطاط الفكري والثقايف لدى من موَّل واأنتج العمل الدينء.
وتلفت املوؤ�ش�شة اإىل ان هذه العتداءات �شبق وان وقعت يف عّدة دول غربية 
هذه  من  حتّد  قوانني  �شّن  اإىل  التعبري(  حرية  )بحّجة  حكوماتها  تبادر  ومل 
النتهاكات التي تخالف جملة وتف�شيًا مبادئ حقوق الإن�شان، على الرغم من 
كونها اأعمال عنف معنوي ونف�شي ل تقّل �شررًا عن العتداءات املادية التي تقع.

تتخذ  التي  املوؤ�ش�شة  تطالب  لتتذا 
من وا�شنطن مقّرًا لها، هيئة المم 

املّتحدة باملبادرة اإىل �شّن قوانني جترم امل�شا�س باملعتقدات والأديان ال�شماوية، 
جترم  التي  املتتقتتّرة  القوانني  بع�س  غتترار  على  منها  الإ�شامية  خ�شو�شًا 
ال�شلوكيات العن�شرية �شواء مادية كانت اأم معنوية، نظرًا لاأهمية البالغة لهذا 
الأمر، �شيما ان مثل تلك التجاوزات كثريًا ما توؤّدي اإىل انت�شار التطّرف والعنف 

املتبادل ويوّلد العداء بني امل�شلمني والغرب مما يوؤّدي اإىل ما ل يحمد عقباه.

بيانات
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ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  الديني  املرجع  �شماحة  مكتب  وفد  بح�شور 
واأ�شاتذة وطلبة  والعديد من ف�شاء   ال�شريازي �شادق احل�شيني 
املقد�شة  اأقامت حوزة كرباء  املنرب احل�شيني  الدينية وخطباء  العلوم 
-مدر�شة العامة احمد بن فهد احللي- موؤمترها التبليغي ال�شابع 

حتت �شعار: »املنرب احل�شيني و�شيلة الرتقاء والتكامل الإن�شاين«.
ال�شيخ  اهلل  اآية  اأعلن  ثم  ومن  مباركة  قراآنية  بتاوة  املوؤمتر  ا�شتهل 
عبدالكرمي احلائري ابتداء اأعمال املوؤمتر بعد اأن مت الرحيب بال�شيوف 
ال�شيد  اهلل  لآيتتة  كلمة  ثم  وخطباء،  وطلبة  واأ�شاتذة  علماء  من  الكرام 
ِمُنوَن  امْلُوؤْ َكتتاَن  َوَما  املباركة:  بالآية  ابتداأها  وقد  القزويني  مرت�شى 
يِن  الدِّ يِف  ُهوا  ِلَيَتَفقَّ َطاِئَفٌة  ِمْنُهْم  ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمن  َنَفَر  َفَلْوَل  ًة  َكافَّ ِلَيْنِفُروا 

َوِلُينِذُروا َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعوا اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن التوبة:122.
املوؤمتر كانت عبارة عن حوار مفتوح حول  اأعمال  الثانية يف  الفقرة 
التبليغ غاياته واأهدافه واأف�شل طرائقه حيث اأكد اأ�شاتذة احلوزة على 
اأهمية العتماد على امل�شادر املوثوقة املعروفة، ختام كلمات املوؤمتر كانت 
كلمة لآية اهلل ال�شيخ فا�شل ال�شفار وقد متحورت حول العلم ونوره، حيث 

قال: ورد يف احلديث ال�شريف »العلم نور يقذفه اهلل يف قلب من ي�شاء«.

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

جمعة نصرة العسكريين 

عمًا بتو�شيات �شماحة املرجع ال�شريازي يف �شرورة اإحياء 
�شعائر اأئمة اأهل البيت، انطلق موكب الولء والفداء اإىل مدينة 
الإمامني الع�شكريني يف اآخر جمعة من �شهر رم�شان املبارك، 

ثم  اآلف زائر،  �شتة  اأكرث من 120حافلة ما يقارب  بانطاق  متثلت 
.توجه احل�شد الزائر اإىل مرقد ال�شيد حممد بن الإمام الهادي

تحت شعار
»المنبر الحسيني وسيلة االرتقاء 

والتكامل اإلنساني«

نفحات خبرية
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انطاقا 
ال�شريفة  الآيتتة  من 

ى اهلّلُ َعَمَلُكْم َوَر�ُشوُلُه  َوُقِل اْعَمُلوْا َف�َشرَيَ
ال�شريازي على  املرجع  �شماحة  وبتوجيهات   َوامْلُوؤِْمُنوَن

اأهل البيت وتهيئتهم ملواجهة  العمل لحتواء ال�شباب وتثقيفهم بثقافة 
النحراف العقائدي والفكري من خال اإقامة الدورات والندوات و الن�شاطات 

الثقافية و اخلريية والتي ت�شم عدة موؤ�ش�شات:
الأن�شطة الثقافية:

1-موؤ�ش�شة اأحباب احل�شنيA الثقافية: تعنى بال�شبية وطاب املدار�س 
عن طريق اإقامة دورات تدريبية �شيفية.

2- املنتدى الجتماعي الإ�شامي: يحتوي على مكتبة عامة وينظم ملتقيات 
وندوات وا�شعة حول اأهم الأحداث الجتماعية.

العراقي عن  واملعاهد  الطابية يف اجلامعات  الروابط  وت�شجيع  3- دعم 
طريق اإقامة رحات تبليغية اإىل املدن املقد�شة وخ�شو�شًا اىل كرباء املقد�شة 
وكذلك توزيع الكتب واإ�شدار الن�شرات الثقافية واإقامة الندوات واإحياء ال�شعائر 

احل�شينية.
الدينية يف  الكتب  توزيع  املكتبات عن طريق  تاأ�شي�س  العامة:  املكتبات   -4
اغلب املناطق يف بغداد وباأ�شلوب منتظم يتم عن طريقها تاأ�شي�س مكتبات يف 
عدة مراكز مثل اجلوامع واحل�شينيات واملدار�س وحمات احلاقة والكليات 
واملعاهد وقد بلغ عدد مراكز التوزيع يف حينها ما يقارب 1200 مركز ويتم 
اجل  من  املكتبة«  »متويل  يكون  املراكز  كل من هذه  �شخ�س يف  مع  التن�شيق 

التوا�شل معهم ودعم املكتبات.
5- اأطاق حملة عراق با خمور: دعمًا لقرار جمل�س حمافظة بغداد القا�شي 
باإغاق حمات بيع اخلمور واملتاجرة بها مت اإطاق حملة �شعبية من اجل دعم 
هذا القرار حيث ا�شتمرت احلملة على عدة حماور منها التن�شيق مع الإخوة 
للت�شويت يف موقع املجل�س اللكروين ل�شالح القرار، كما ومت اإن�شاء كروبات على 
موقع )facebook( منها كروب )معا من اجل عراق با خمور( كما ومت طبع 

كتاب 
�تتتتشتتتتمتتتتاحتتتتة 

بعنوان   ال�شريازي املتترجتتع 
)اخلمر كولريا املجتمع( وتوزيعه با�شم احلملة.

6- ملتقى �شباب بغداد الثقايف: بالتن�شيق مع بع�س ال�شباب اجلامعيني يف 
منطقة ال�شعلة يف بغداد يتم تنظيم ملتقى �شبابي لبحث خمتلف التطورات 
م�شاكل  ومناق�شة  العامة  الأو�شاع  وبحث  املجتمع  منها  يعاين  التي  وامل�شاكل 

ال�شباب وحماولة نقا�س بع�س احللول لها.
7- ملتقى اخلمي�س: على غرار ملتقى �شباب بغداد يف مدينة ال�شعلة يقام 

ملتقى �شبابي اأ�شبوعي يف منطقة بغداد اجلديدة.
8- الدورة الفقهية: يقوم ف�شيلة ال�شيخ مالك البغدادي باإعطاء در�س فقهي 

يف كتاب العروة الوثقى مع تعليقات �شماحة املرجع ال�شريازي عليها.
اأ�شبوعيا  الغدير: وهي ن�شرة خمت�شرة ومركزة ت�شدر  اإ�شدار ن�شرة   -9
 حتتوي على عدة موا�شيع منها حما�شرات �شماحة املرجع ال�شريازي
وكذلك حما�شرات اآية اهلل ال�شيد حممد ر�شا ال�شريازي كما وحتتوي 

على �شفحة خا�شة بال�شتفتاءات ال�شرعية.
�شندوق الإمام مو�شى الكاظمA اخلريي

دعم  حماولة  اإىل  اخلريين  م�شاهمات  طريق  عن  امل�شروع  هتتذا  ي�شعى 
الأن�شطة الآتية:

1- كفالة الأيتام: متكنا يف هذا العام وهلل احلمد يف اأول اجناز لل�شندوق 
من ك�شوة اأكرث من 2000 يتيم وتوزيع اأكرث من 1000 حقيبة مدر�شية.

املتع�شرة ورفع  املوؤمنني  الأختتوة  القر�شة احل�شنة: ت�شديد ديون بع�س   -2
الكاهل عنهم، وكذلك اإقرا�س بع�س الإخوة ال�شباب املوؤمنني من اجل تنفيذ 

م�شاريع �شغرية ومن ثم ا�شتعادة املبالغ املقر�شة.

بغداد الثقافي
شبابشباب

ملتقى
نفحات خبرية
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رحتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

رحلة  متتن  اأكتتترث  ت�شيري  عتتاجتتيتتة: 
عاجية لعمليات خمتلفة لدول اخلارج )الهند ولبنان(.

4-دعم العوائل املتعففة: لدى ال�شندوق اأكرث من 850 عائلة م�شجلة وقد مت 
توزيع عليها اأكرث من 5000 �شلة غذائية خال �شهر رم�شان املبارك.

5- توزيع جتهيزات مدر�شية تتمثل بحقيبة درا�شية مع اأحذية مع حجاب 
اإ�شافة اإىل ماب�س اأخرى.

ال�شعائر احل�شينية

تاأ�شي�س 
ودعم موكب خدام 

متميز  موكب  وهو   الأكرم الر�شول 
التن�شيق  يتم  الأكادمييني  ال�شباب  من  جمموعة  من  يتاألف 

 معهم لإحياء عدة منا�شبات منها خدمة زوار الإمام مو�شى بن جعفر
يف الزيارة املليونية الرجبية وكذلك اإحياء املجال�س احل�شينية يف �شهر حمرم 

.احلرام وعدة منا�شبات اآخر من ماأمت واأفراح اأهل البيت

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

.bالبيت

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

�شماحة املرجع ال�شريازي / كربالء املقد�شة
من ن�شاطات مكتب 

نفحات خبرية
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�شماحة املرجع ال�شريازي / كربالء املقد�شة
الدينية  املرجعية  وكيل  فلك  حممد  ال�شيخ  وامل�شلمني  الإ�شام  حجة 
املرجع  �شماحة  مكتب  ا�شتقبل  مت�شل  �شياق  ويف  الب�شرة،  مدينة  يف 
الكام  وليتمحور  ال�شاهرودي  ح�شني  ال�شيد  اهلل  اآية   ال�شريازي
حول العديد من امل�شائل الفقهية. من جانب اآخر ومبنا�شبة حلول �شهر 
رم�شان املبارك ا�شتقبل مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي العديد 
من ال�شخ�شيات ورجال الدين وخطباء املنرب احل�شيني املبارك وطلبة 

العلوم الدينية حيث ا�شتقبل اخلطيب احل�شيني اآية اهلل ال�شيد مرت�شى 
امل�شتجدات  اآختتر  حول  احلديث  وجتترى  له،  املرافق  والوفد  القزويني 
على ال�شاحة الإ�شامية، كما وا�شتقبل وفد الرو�شة احل�شينية املقد�شة 
ووفد  الكربائي  عبداملهدي  ال�شيخ  وامل�شلمني  الإ�شام  حجة  يتقدمه 
الرو�شة العبا�شة املقد�شة يتقدمه حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد اأحمد 

ال�شايف حيث متحور احلديث حول موا�شيع عدة.

نفحات خبرية
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الب�شرة  يف   ال�شريازي املرجع  �شماحة  مكتب  ا�شتقبل 
الوفود وال�شخ�شيات الدينية والر�شمية واملوؤ�ش�شات الثقافية:

مدير  األقى  حيث  والتنمية،  للثقافة  اهلل  هبة  رابطة  من  وفد 
ال�شتعداد  كلمة حول  نزار احل�شن  ال�شيخ  الإ�شام  املكتب حجة 

ل�شتقبال �شهر رم�شان املبارك.
 ،الزهراء فاطمة  ال�شّديقة  دورة  ومتت�تتشتتوؤويل  اأع�شاء 

ال�شيفية، وا�شتمعوا اإىل كلمة توجيهية ملدير املكتب.
برئا�شة  الب�شرة  حمافظة  يف  العامة  املتترور  مديرية  من  وفد 
العقيد ريا�س، وبهذه املنا�شبة اأهدى له كتاب:)فقه املرور لآية اهلل 

.)العظمى ال�شيد حممد احل�شيني ال�شريازي
فلك،  حممد  ال�شيخ  وامل�شلمني  الإ�شام  حّجة  املرجعية  وكيل 

وقّدموا تهانيهم وتربيكاتهم بهذه املنا�شبة املباركة.

�شماحة املرجع ال�شريازي / الب�شرة
من ن�شاطات مكتب 

نفحات خبرية
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�شماحة املرجع ال�شريازي / الب�شرة
والوفد  ماجد  الدكتور  العراقي  الأعلى  املجل�س  رئي�س  زيتتارة 

املرافق له.
وفد رابطة التوا�شل ال�شبابية للكوادر اجلامعية.

 ال�شريازي املرجع  �شماحة  مكتب  قتتام  اآختتر  جانب  من 
التبادل  الثقافية، ودار احلوار حول تطّور  الغري  بزيارة موؤ�ش�شة 
الثقايف بني املوؤ�ش�شات الثقافية ومكاتب املرجعية، واأ�شادوا بدور 

املرجعية ال�شريازية ودعمها الثقايف امللحوظ يف ال�شارع العراقي.
ح�شر وفد من مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي، مرا�شم 
 1433 لعام  والتاوة  للحفظ  الوطنية  القراآنية  امل�شابقة  افتتاح 

للهجرة التي اأقيمت يف قاعة املركز الثقايف النفطي.

نفحات خبرية
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الع�صرة املهدوية
»قال ر�شول اهلل: األ اإّن خامت الأئمة مّنا، القائم املهدّي، األ اإنه الظاهر على الدين، األ اإنه املنتقم من الظاملني، األ اإنه فاحت 
احل�شون وهادمها، األ اإنه مدرك بكل ثاأر لأولياء اهلل، األ اإنه النا�شر لدين اهلل، األ اإنه الباقي حّجة، ول حّجة بعده، ول حّق اإّل 
معه، ول نور اإّل عنده، األ اإنه ل غالب له، ول من�شور عليه، األ اإنه ويّل اهلل يف اأر�شه، وحكمه يف خلقه، واأمينه يف �شّره وعالنيته«.

 موؤمتر جتّلي الغدير يف ع�شر الظهور
مبنا�شبة ذكرى مولد اأ�شبه النا�س بر�شول اهلل َخلقًا وُخلقًا، �شّيدنا 
الإمتتام احل�شني، وبح�شور وفد من مكتب �شماحة  الأكتترب ابن  علّي 
املرجع ال�شريازي يف قم املقّد�شة، اأقام مركز غدير�شتان الخت�شا�شي 
باأ�شفهان، موؤمتر الغدير العلمي الخت�شا�شي الرابع، يف مدر�شة جوادية 

العلمية.
ُاقيم هذا املوؤمتر حتت عنوان: جتّلي الغدير يف ع�شر الظهور، وا�شتمر 
ملّدة خم�س �شاعات. واختارت �شكرتارية املركز )17( مقالة من الع�شرات 

من املقالت التي و�شلتها.
 ح�شينية �شيد ال�شهداءA / بريوت

البهيج،  ال�شنوي  ال�شهداءA يف بريوت حفلها  اأقامت ح�شينية �شّيد 
يف   البيت اأهتتتل  ومتتتتوايل   حمتتّبتتي  مب�شاركة  املتتا�تتشتتيتتة،  كال�شنوات 
وعلمائية،  دينية  �شخ�شيات  وبح�شور  اللبنانية  املناطق  وباقي  بتتريوت 
وامل�شلمني  الإ�تتتشتتتام  حتتّجتتة  احل�شيني  اخلتتطتتيتتب  املتتنتترب  ارتتتقتتى  حتتيتتث 
ال�شريفة  املنا�شبة  هتتذه  عظمة  عن  وحتتتّدث  الفايل،  باقر  حممد  ال�شيد 
.الزمان �شاحب  الإمتتتام  متتن  التقّرب  يف  ن�شتفيد  اأن  ميكن  وكيف 

ثم م�شاركة للحاج ما جليل الكربائي، الذي اأحتف احل�شور بق�شائده 
باأ�شعاره احلما�شية  واأنا�شيده الولئية، واألهب حما�شة اجلماهري  املهدوية 

ال�شعبية، هذا وا�شتمرت الحتفالت املهدوية ملّدة ثاثة اأيام.
 ح�شينية النبّي الأكرم / اأ�شرتاليا

اأقامت ح�شينية النبّي الأكرم ب�شدين ال�شرالية، حفًا بهيجًا يف ليلة 
15 من �شهر �شعبان املعّظم 1433 للهجرة، ح�شر احلفل جمع من املوؤمنني 
واملحّبني لآل البيت الأطهار �شارك يف احلفل واإلقاء الكلمات واملدائح 

والأ�شعار، اخلطباء وال�شعراء والرواديد واأ�شبال مدر�شة الزهراء من 
.ح�شينية النبّي الأكرم

 جمعية الر�شول الأعظم / ال�شويد
اأقيم يف جمعية الر�شول الأعظم يف مدينة فك�شو ال�شويدية، احتفاًل 
 ،بهيجًا مبنا�شبة الذكرى املباركة ملياد مولنا الإمام املهدّي املنتظر
بح�شور جمع من املوؤمنني واملوؤمنات ال�شاكنني يف املدينة املذكورة و�شواحيها 
ومن مدينة ماملو كما متّيز املحفل بح�شور عدد كبري من الإخوة الأفغان، 
و�شارك يف احلفل عدد من الباحثني والرواديد وال�شعراء ويف اخلتام اأقيمت 
ت�شمّنت  اإ�شامية  م�شابقة  كانت  وبعدها  والع�شاء جماعًة،  املغرب  �شاة 

اأ�شئلة واأجوبة، مع توزيع الهدايا على الفائزين.
 هيئة خدمة اأهل البيت / كربالء املقد�شة

اأقامت هيئة خدمة اأهل البيت يف كرباء املقد�شة احتفالها ال�شنوي 
مب�شاركة عدد من اخلطباء وال�شعراء والرواديد احل�شينيني وبح�شور اأهايل 
املدينة وزائري قرب الإمام احل�شنيA ويف ختام احلفل مت توزيع الهدايا 

ح�شب القرعة.
 كما احتفل اأتباع اأهل البيت بذكرى عيد الن�شف من �شعبان، 
يف خمتلف نقاط العامل، كان منها: يف ح�شينية بيت العبا�سA لأهايل 
 A كرباء بقم املقّد�شة، ويف احل�شينية الكربائية وح�شينية بيت العبا�س
باأ�شفهان، ويف ح�شينية الر�شول الأعظم الكربائية بلندن، ويف موؤ�ش�شة 
وح�شينية الإمام ال�شادقA بكوبنهاك الدمناركية، ويف ح�شينية النبّي 
باأدليد  الكربائية   الأعظم الر�شول  وح�شينية  ب�شيدين،   الأكرم

وح�شينية بيت احل�شنيA يف ملبورن با�شراليا.
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موؤمتر جتّلي الغدير يف ع�شر الظهور / ا�شفهان

بيت العبا�سj / ا�شفهان

ح�شينية الر�شول الأعظم / اآدليد

ح�شينية بيت العبا�س j / قم املقد�شة

هيئة خدمة اأهل البيت / كرباء املقد�شةح�شينية النبّي الأكرم / اأ�شرالياجمعية الر�شول الأعظم / ال�شويد

ح�شينية �شيد ال�شهداءA / بريوت

احل�شينية الكربايية / ا�شفهان

ح�شينية المام ال�شادقA / الدمنارك

ح�شينية بيت احل�شنيA / ملبورن

نفحات خبرية
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على اأعتاب حلول عيد اخلام�س ع�شر من �شعبان املعّظم، ذكرى مولد منقذ 
الب�شرية، واأمل امل�شت�شعفني واملحرومني واملظلومني وامل�شطهدين، مولنا 
 ،الإمام املهدي املوعود ،ويّل اهلل الأعظم، القائم من اآل حمّمد
ال�شيد �شادق احل�شيني  العظمى  اآية اهلل  �شماحة  الديني  املرجع  بارك 
خال  املباركة،  املنا�شبة  وهتتذه  العظيم،  اليوم  هذا   ،ال�شريازي
توجيهاته القّيمة بجمع من الف�شاء والطلبة واملوؤمنني، الذين زاروه يف بيته 
املكّرم مبدينة قم املقّد�شة، خال الأيام الع�شرة املهدوية املباركة، وقال:
اإّن زيارات اأهل البيت هي ثقافة الإ�شام. ومنها زيارة مولنا 
الإمام املهدّي املوعود، املعتربة التي رواها جماعة من حمّدثي وفقهاء 
ال�شيعة، كال�شيخ املفيد وال�شيخ ال�شهيد والكفعمي وغريهم ر�شوان اهلل 

تعاىل عليهم.
اأهل البيت �شبيل اهلل

وقال �شماحته: اإن املع�شومني الأربعة ع�شر هم ال�شبيل اإىل اهلل 
�شبحانه، ول يوجد �شبيل غري �شبيلهم للو�شول اإىل اهلل جّل وعا. وهذا 
ما تواترت عليه الأحاديث والروايات ال�شريفة، كما جاء يف زيارة الإمام 
�شاحب الع�شر والزمان: »ال�شام عليك يا�شبيل اهلل الذي َمن �َشَلك 
غرَيُه َهَلك«. فمن ي�شلك طريقًا غري طريق الإمتتام احلّجة، يهلك، 

رًا، وعاملًا اأو جاهًا. ولفرق اإن كان قا�شرًا اأو مق�شّ
اإّن مولنا الإمام املهدّي املوعود هو الإمام للع�شر والويّل للزمان 
يف الدنيا والآخرة، وبه يحظى اخللق بال�شعادة يف الّدارين ل بغريه. فقد 
�شاءت اإرادة اهلل تعاىل اأن يكون الطريق اإليه طريقًا واحدًا فقط، وهو 

طريق اأهل البيت. واإّن التم�ّشك بويّل اهلل تعاىل وحّجته على اخللق 
اأجمعني يتطّلب معرفة اأمرين مهمني، هما:

1. مباذا اأمر الإمامA؟
2. ماذا نعمل كي نحظى بر�شا الإمامA؟

ماذا يريد الإمام مّنا؟
 ياأمرنا بتعّلم علوم اأهل البيت Aواأو�شح �شماحته: اإن الإمام
واأحكام  التتديتتن،  اأ�تتشتتول  هتتي:  البيت  اأهتتل  وعلوم  لاآخرين.  وتعليمها 
 الإ�شام، واأخاقه، واآدابه. فبمقدار ما يتعّلمه املرء من علومهم

.Aشيكون ممتثًا لأوامر الإمام�
اإّن عامَل اليوم ي�شلك طريقًا غري طريق اهلل جّل �شاأنه. ولذا عّم العامَل 
والإف�شاد،  والف�شاد  احلقوق،  وه�شم  والظلم،  والتفريط،  الإفتتراط  كّله 

و�شفك الدماء بغري حّق، وهذا كّله موؤّداه الهاك.
واجب اأهل العلم

وخاطب �شماحته احلا�شرين بقوله: نحن اأهل العلم باخل�شو�س اإن 
ذنوب  و�شنتحّمل  م�شوؤولني،  ف�شنكون  الطريق  بواجبنا يف هذا  نعمل  مل 
القا�شرين الذين مل ن�شع اإىل توعيتهم واإر�شادهم. واإن كان التكليف يعّم 

اجلميع، فالكّل راع والكّل م�شوؤول عن الرعية.
توعية  �شبيل  يف  والتحّمل  بال�شرب  نتحّلى  اأن  جميعًا  علينا  فينبغي 
الآخرين وهدايتهم واإن طالت املّدة. فمولنا ر�شول اهلل حتّمل اأ�شق 
�شنة،  ع�شرة  ثاث  وملتتّدة  وتعاىل  �شبحانه  رّبتته  ر�شالة  تبليغه  يف  الأذى 

لكّنه، يف النتيجة ا�شتطاع اأن يهدي النا�س اإىل الإ�شام.
التتذي يوجب ر�شا  اأن نعرف ما  الثاين، فعلينا  الأمتتر  اأّمتتا بخ�شو�س 
الإمام ويّل الع�شر، فن�شعى للعمل به، ونعرف ما الذي يوجب �شخطه 
والعياذ باهلل فنتجّنبه. فقد جاء يف الروايات ال�شريفة اأن اأعمال اخللق 

تعر�س على الإمامA كل يوم.
حّب اأهل البيت فري�شة

وبنّي �شماحته: اإّن حّب اأهل البيت هو من الفرائ�س التي اأوجبها 
اهلل تعاىل على اجلميع، وهي اأمر حممود وحمّبذ. لكن طاعتهم والعمل 

باأوامرهم هو اأهم بكثري. على �شبيل املثال:
عندما يراجع املري�س الطبيب عليه اأن يلتزم مبا ي�شفه له حتى يتماثل 
للعاج، فمحّبة الطبيب اأو �شراء و�شفته ل توؤّدي املطلب ول تعالج املر�س 

ما مل يلتزم املري�س با�شتعمال الدواء ومراعاة �شرائط املعاجلة.
اإذن علينا اأن نعمل مبا قّرره اأهل البيت وما اأمروا به كي ننال 

.ر�شا اهلل جّل وتعاىل ومقام القرب منه، ومن اأهل البيت

بظهور الإمام املهدّي �شيحظى اخللق بال�شعادة يف الّدارين
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للموىل  التتروحتتيتتني  الأبتتتنتتتاء  مبتتنتتزلتتة  نتتحتتن  قتتتائتتتًا:   و�شّدد
واأن  اأكتتترث،  بتعاليمه  نتم�ّشك  اأن  علينا  فيجب   املوعود املتتهتتدّي 
بتتاهلل  يتتتتتوؤّدي والتتعتتيتتاذ  يتتوجتتب ر�شاهA، ونتتتتتجتتّنتتب متتتا  نتتعتتمتتل متتتا 
ن�شلك  واأن  واأفتتعتتالتتنتتا،  اأقتتوالتتنتتا  حما�شبة  يف  ولن�شعى  �شخطه.  اإىل 
التتداريتتن. نتتفتتوز يف  لتتنتتا الإمامA حتتتتتى  اأو�تتشتتحتته  التتتذي  التتطتتريتتق 

�شيادة الإ�شالم
اآيات  اإىل   ال�شريازي املرجع  �شماحة  اأ�شار  حديثه،  �شياق  ويف 
من القراآن الكرمي التي تتعّلق باإرادة اهلل تعاىل يف ظهور الإ�شام، اآخر 
الزمان، على الأديان كّلها، على يد ولّيه ومنقذ الب�شرية الإمام املهدّي 

املوعود، فقال:
اإّن ظهور الإمام احلّجة املنتظر اأمر م�شّلم ل �شك فيه ول �شبهة، 
ولكن مع ذلك يثري الأعداء بع�س ال�شبهات التي ينبغي الرّد عليها بالدلئل 

والرباهني املختلفة.
رعاية الإمام ل�شيعته

كما حتّدث �شماحته عن بع�س احلوادث التاريخية املرتبطة بهذا ال�شاأن 
ومكائد اخل�شوم فقال:

كان لأحد ملوك البحرين ال�شابقني وزير نا�شبّي، اأي ينا�شب العداء 
لأهل البيت و�شيعتهم، فاأراد اأن يغري بهم املِلك وينّكل بهم، ف�شنع 
قالبًا من طني، وحّك عليها عبارة: ل اإله اإّل اهلل، حمّمد ر�شول اهلل، اأبو 
بكر، وعمر، وعثمان، وعلّي خلفاء ر�شول اهلل. واأطبق هذا القالب على 
رّمانة قبيل ن�شوجها بحيث طبعت هذه العبارة على الرّمانة، ثم اقتطفها 
وجاء بها اإىل امللك وقال له: اطلب من ال�شيعة اأن يف�ّشروا لك هذا الأمر 

الإلهي، فاإنه يظهر اأحقّية مذهبنا وبطان مذهبهم.
يقال: فاختار ال�شيعة ثاثة من عّبادهم وكربائهم لاإجابة عن هذا 
ال�شوؤال، فعاد اثنان منهم دون جواب، اأما ال�شخ�س الثالث وهو حممد 
بن عي�شى فوّفق لروؤية املوىل الإمام املهدّي، وك�شف له الإمام خدعة 

الوزير النا�شبي وف�شحه على املاأ، وقال له الإمام اأي�شًا: والدليل على 
كذب هذا الوزير وزيفه اأن هذه الرّمانة ل حبوب فيها. وبعد ات�شاح الأمر 

اعتنق امللك مذهب اأهل البيتb، ونال الوزير النا�شبي عقابه.
بالإمام يظهر الدين على العامل كّله

وقال �شماحته اأي�شًا: اإّن اهلل تعاىل �شيظهر دينه، اأي الإ�شام احلقيقي، 
على الدين كّله بوا�شطة مولنا بقية اهلل الأعظم الإمام �شاحب الع�شر 

والّزمان، ول �شّك اأن املق�شود بالإظهار هو الإظهار اخلارجي.
لأن  دائتتمتتًا،  متحّقق  فهو  الربهاين  الإظتتهتتار  اأمتتا  �شماحته:  واأ�تتشتتاف 
اإىل  اأبتتدًا ول يحتاج  لي�س مبخفّي  يتتازم احلتتّق دائمًا، واحلتتق  الربهان 

اإظهار، بل هو بحاجة اإىل الإدراك.
واأ�شار املرجع ال�شريازي يف جانب اآخر من حديثه اإىل م�شوؤولية اأهل 
معاندين  لي�شوا  النا�س  اإّن  وقتتال:  احلتتايل،  الوقت  يف  واملثّقفني  العلم 
رين، ولذا اإذا ات�شح لهم احلّق  وقا�شرين يف الغالب، بل جاهلني ومق�شّ
ح  وبان جيدًا تقّبلوه برغبة و�شوق اأكيدين. وهذه م�شوؤوليتنا، اأي اأن نو�شّ
احلّق للنا�س بالقلم والبيان القوي والدليل والربهان، وكذلك بتعّلم فنون 
نعّرف  واأن   ،املوعود املهدّي  الإمام  عن  للدفاع  والحتجاج  املناظرة 

احلّق لل�شاّلني والتائهني.
اإليها  اللتفات  ينبغي  التي  الأختترى  النقطة  بقوله:  �شماحته  واأردف 
وعّدها من م�شوؤولياتنا هي ال�شعي لأن ير�شى الإمام عّنا؛ وذلك لأن 
كل اخلري كامن يف وجوده املقّد�س، ونحن الذين يجب اأن نتقّدم خطوات 

.باجتاهه لل�شعي لتح�شيل ر�شاه
والطلبة،  العلم  اأهل  بالأخ�س  احل�شور،  �شماحته  اأو�شى  اخلتام  يف 
اإن هذه ال�شفات الثاث املهمة  بالإخا�س والجتهاد والأختتاق وقال: 
واحل�شنة هي ال�شفات التي يجب علينا اأهل العلم اأن ن�شعى لتح�شيلها 
وتوفريها يف نفو�شنا، ويف غري هذه احلالة حمال اأن نحظى برعاية الإمام 

.بقّية اهلل الأعظم

كرباء املقد�شة ليلة الن�شف من �شعبان
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األقى �شماحة املرجع ال�شريازي، كلمة قّيمة بجموع من روؤ�شاء و�شيوخ 
الع�شائر الغيارى من حمافظة كرباء املقّد�شة، الذين زاروا �شماحته يف بيته 

املكّرم مبدينة قم املقّد�شة، وجّددوا بيعتهم ل�شماحته.
اُهْم  نَّ كَّ ِذيَن اإِن مَّ ا�شتهّل �شماحته كلمته القّيمة بالآية الكرمية التالية: الَّ
 ،)1(َكاَة َواأََمُروا ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُنَكِر اَة َواآَتُوا الزَّ يِف الأْر�ِس اأََقاُموا ال�شَّ

وقال:
من  واأ�شحابه  بيته  اأهل  وبخرية  بنف�شه  �شّحى   Aاحل�شني الإمتتام  اإّن 
الإمتتام  الإ�تتشتتام، فمنح اهلل تعاىل  اأجتتل  وتتتعتتاىل، ومتتن  اأجتتل اهلل �شبحانه 
اإلهية  ال�شفاء يف تربته، وهذه هدية  اأن جعل  ا�شت�شهاده  احل�شنيA على 
لاإمام احل�شنيA. ومنح اهلل تعاىل الإمام احل�شنيA اأن جعل الأئمة 

اإلهية  منحة  وهذه  ال�شريفة،  قّبته  حتت  الدعاء  ا�شتجابة  وجعل  ذرّيته،  من 
.Aللح�شني

عندما   Aاحل�شني لاإمام  الوحيد  الهدف  اإن  بقوله:  �شماحته  وعّقب 
اأقدم على ال�شت�شهاد العظيم، وكما بنّي الإمام ال�شادقA، كان انت�شال 
النا�س من الف�شاد وال�شالة ومن البغ�شاء ومن كل ُخُلق �شّيئ ومن كل عقيدة 
 :Aواآله يف حّق احل�شني فا�شدة. ولأجل ذلك قال جّده النبي الأعظم
ح�شني مّني واأنا من ح�شني)3(. ومعنى هذا القول من ر�شول اهلل اأن بقاء 
الرفيع،  واخللق  ال�شحيحة  والعقيدة  الف�شيلة  وبقاء  الإ�شام  وبقاء  الدين 

.Aمعقود با�شت�شهاد الإمام احل�شني
اأهل  اإىل مواقف   ال�شريازي املرجع  �شماحة  اأ�شار  �شياق حديثه  ويف 
تعظيم  بالأخ�س   ،البيت اأهل  اأمر  وتعظيم  اإحياء  يف  الغيارى  العراق 

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

يجب مواجهة الإعالم امل�ضّلل ب�إعالم يهدي اإىل احلّق
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الق�شية وال�شعائر احل�شينيتني املقّد�شتني، وقال:
اإنني من هذا املكان، اأ�شكر اجلموع املليونية يف العراق، واجلموع املوؤمنة 
الذين ين�شابون من خارج العراق، م�شاة وغري م�شاة، وي�شاركون يف امل�شريات 
الكثرية  امل�شاكل  وطتتتاأة  حتت   ،Aاحل�شني الإمتتتام  مرقد  نحو  العظيمة 
واحلاقدة  والكافرة  الااإن�شانية  التفجريات  وطتتاأة  وحتت  اليوم،  العراق  يف 

والنا�شبة.
اإنني اأ�شكر جميع هذه اجلموع املوؤمنة، وكذلك اأ�شكر كل اجلموع املوؤمنة يف 
جميع نقاط العامل، الإ�شامية وغري الإ�شامية، الذين ي�شّكلون وي�شاركون يف 
م�شريات مقّد�شة ولئية مبنا�شبة عا�شوراء الإمام احل�شنيA، ومبنا�شبة 
اأربعني الإمام �شّيد ال�شهداءA، واأدعو لهم يف �شلواتي واأعقاب �شلواتي، 

ويف الأوقات الف�شيلة.
اإيّن اأدعو لكل تلك اجلموع املوؤمنة 
باإ�شاح اأمورهم وق�شاء حوائجهم، 
واأن يقبل اهلل �شبحانه وتعاىل عليهم 
تبارك  وعتتد  كما  ا�شتثنائيًا،  اإقتتبتتاًل 
 Aالإمتتام احل�شني وتعاىل بذلك 

.على ل�شان جّده ر�شول اهلل
اإىل  متت�تتشتتريًا  �شماحته  واأ�تتتشتتتاف 
ل�شيعتهم   البيت اأهتتل  رعتتايتتة 
اأئتتمتتة  اإّن  وحمتتّبتتيتتهتتم:  واأتتتبتتاعتتهتتم 

الهدى وبالأخ�ّس الإمام ال�شادقA كانوا يدعون اهلل تعاىل لزّوار 
يتعّر�شون  التتزّوار  كان  التي  ال�شعبة  الأيتتام  تلك  الإمتتام احل�شنيA، يف 
الإمتتام  زيارتهم  ملجّرد  والأرجتتتل  والأيتتتدي  التتروؤو�تتس  وقطع  القتل  اإىل  فيها 
ا�شتاأذنت  التالية: عن معاوية بن وهب قال:  احل�شنيA، كما يف الرواية 
فوجدّته يف  فدخلت،  ادختتل،  فقيل يل   .A)ال�شادق( عبداهلل  اأبي  على 
م�شّاه يف بيته، فجل�شت حتى ق�شى �شاته، ف�شمعته يناجي رّبه وهو يقول: 
نا بالو�شية واأعطانا علم  نا بالكرامة ووعدنا بال�شفاعة وخ�شّ اللهم يامن خ�شّ
ما م�شى وعلم ما بقي وجعل اأفئدة من النا�س تهوي اإلينا، اغفر يل ولإخواين 
وزّوار قرب اأبي احل�شني،...، فارحم تلك الوجوه التي غرّيتها ال�شم�س، وارحم 

.)4(...Aتلك اخلدود التي تتقّلب على ح�شرة اأبي عبداهلل احل�شني
واأردف �شماحته قائًا: اإّن ال�شعب العراقي املوؤمن املوايل �شوف يكون اأ�شوة 
وقدوة لكل ال�شعوب الإ�شامية ولكل �شعوب العامل غري امل�شلمني اأي�شًا، ولكن 
هذا الأمر بحاجة اإىل هّمة من الذين مّكنهم اهلل تعاىل يف الأر�س، ومنهم 
�شيوخ الع�شائر املوؤمنني الكرام، حيث عليهم اأن يقوموا بلملمة �شبابهم، بنني 

وبنات، كما فعل اآباوؤهم الكرام، رحم اهلل املا�شني منهم وحفظ الباقني منهم.
وخاطب �شماحته ال�شيوف بقوله: اإّن اآباوؤكم الكرام رّبوكم على ولء اأهل 
يف  تعاىل  اهلل  اإىل  اأمانتهم  واأّدوا  واأخاقهم،  عقائدهم  وعلى   البيت
ذلك واإىل ر�شوله واإىل الإمام اأمري املوؤمنني ومولتنا فاطمة الزهراء واحل�شن 
واحل�شني و�شائر الأئمة الأطهار، واإىل مولنا بقّية اهلل الإمام املهدي 
املوعود، حيث اأّدوا اأمانتهم بربيتكم هذه الربية ال�شاحلة، ونلتم بف�شل 
ذلك اأي�شًا مرتبة م�شيخة الع�شائر وتوجيه ع�شائركم اإىل �شبيل اأهل البيت 
الأطهار. فكذلك عليكم اأن حتاولوا على تر�شيخ وتو�شيع هذه الربية 
على كل اأفراد ع�شائركم، حتى اجليل ال�شاعد، والأجيال التي تليها، حتى 
لأهل  م�شّحني  اأمثالكم،  يكونوا  وخدماتكم،  وت�شحياتكم  جهودكم  وب�شبب 

البيت، اأي�شًا.
واأ�شار �شماحته اإىل الدور الفاعل 
تهيئة  يف  الغيارى  للع�شائر  واملتتوؤّثتتر 
جمتمع  لربية  ال�شاحلة  الأجتتتواء 
�شالح، ودورهم يف مواجهة الأفكار 
والتتتتتتتيتتتارات التت�تتشتتالتتة واملتتنتتحتترفتتة 
الع�شائر  اإّن  وقال:  للدين،  واملعادية 
يف كتتل التتبتتاد، ختتا�تتشتتة يف التتبتتاد 
العراق  يف  وبتتالأختت�تتسّ  الإ�شامية، 
ال�شجاع  الناه�س  املظلوم  اجلريح 
اأهل  اأجل �شعائر  اأهل البيت ومن  اأجل  امل�شّحي بكل غال ونفي�س من 
اإّن الع�شائر هم  البيت املقّد�شة، وال�شعائر احل�شينية املقّد�شة باخل�شو�س، 
طاقة جّبارة و�شخمة تتمّثل يف اأفرادها، خ�شو�شًا ال�شباب املوؤمن، وبالأخ�ّس 
ال�شيوخ املوؤمنني، فعليهم اأن يعملوا وي�شاركوا يف �شنع امل�شتقبل الزاهر للعراق 
الأبي. ففي امل�شتقبل �شتزول امل�شاكل احلالية بالعراق، اأي العمليات الإرهابية 
العقيدة  ولكن �شتربز وتظهر م�شاكل اخرى، وهي م�شاكل يف  والتفجريات، 

والأخاق، كما ابتداأت بوادرها حاليًا.
واأ�شاف �شماحته: اإخواين ياروؤ�شاء الع�شائر املوؤمنة! هناك جماعات معادية 
والأخاق  العقائد  ليف�شدوا  اأي  واأخاقكم،  عقائدكم  لإف�شاد  بكم  ترّب�س 
التي بذل الإمام احل�شنيA دمه الطاهر من اأجلها، فحاولوا اأن تزيدوا 
من اهتماماتكم واأن تو�ّشعوا التفاتاتكم املهمة يف هذا الظرف احل�ّشا�س يف 
العراق اليوم. فاأعداء العراق، �شواء الأعداء القريبون من العراق جغرافيًا 
التفجريات  عرب  الفا�شدة  مقا�شدهم  حتقيق  من  �شيياأ�شون  البعيدون،  اأو 
وال�شيارات املفّخخة والأحزمة النا�شفة، و�شي�شعون اإىل حماولت اخرى، منها 
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اإف�شاد العقيدة والأخاق.
 و�شّدد �شماحته قائًا: اإّن الإمام احل�شنيA قتيل العقيدة وقتيل الأخاق 
الطاهرة  والدماء   ،Aالطاهر لاإمام احل�شني الدم  الفا�شلة، فاحر�شوا 
اإذ قال الإمام احل�شنيA بحّقهم:  اأهل البيت وخرية الأ�شحاب،  خلرية 
فاإيّن ل اأعلم اأ�شحابًا اأوفى ول خريًا من اأ�شحابي)5(. فاأ�شحاب الإمام �شّيد 
ال�شهداءA حاموا عن الإمام حّيًا ومّيتًا، فكانوا خرية الأ�شحاب، واختلطت 
دماوؤهم الزكية بدماء الإمام احل�شنيA. فعليكم اأن حتر�شوا هذه الدماء 
الزاكيات، كما اأّدى ذلك وعمله اآباوؤكم الكرام يف القرون ال�شابقة، حيث اأّدوا 
روا عما عمله  ما عليهم يف هذه احلرا�شة الف�شيلة واملهّمة. فحاولوا اأن ل تق�شّ
اآباوؤكم، بل اإّن ظروفكم اليوم اأ�شعب، من جهة، من الظروف ال�شابقة التي 
كان ميلوؤها ال�شيف والقتل. فظروف اليوم والغد هي ظروف ع�شيبة من حيث 
يتعّر�شون  اليوم  فالنا�س  والأختتاق.  العقائد  الت�شكيك يف  انت�شار حماولت 
ملحاولت اإف�شاد العقيدة والأخاق عرب الألوف من القنوات الف�شائية، وبلغات 

خمتلفة.
اإعام  اأن يقابله ويواجهه  اإّن الإعام امل�شّلل يجب  وبنّي �شماحته بقوله: 

التتطتتريتتق  واإىل  احلتتتتتّق  اإىل  يتتتهتتتدي 
من  اإّل  الهدى  ينت�شر  فا  امل�شتقيم، 
مقابلة  فيجب  ال�شال.  انت�شر  حيث 
ال�شال بالهداية، وذلك مبثل الو�شيلة 

التي اأتى بها ال�شال.
اإّن الع�شائر املوؤمنة يف العراق بحاجة 
الأمر  وهذا  الف�شائيات،  تاأ�شي�س  اإىل 
اإن اهتممتم  لي�س من الأمور ال�شعبة 

وينزل  ف�شيئًا،  �شيئًا  عليكم  ي�شّهل  تعاىل  فاهلل  عليه.  جهودكم  ورّكتتزمت  به 
معونته عليكم بقدر املوؤونة. واأنتم الآن لكم موؤونة وا�شعة، �شواء يف الع�شائر 
 ،Aنف�شها، اأو بالن�شبة للم�شريات املقّد�شة املليونية لزيارة الإمام احل�شني
وهكذا مل�شريات زيارة الإمام اأمري املوؤمننيA، وم�شريات زيارة الإمامني 
اجلوادين والإمامني الع�شكريني. فهذه املوؤونة ال�شخمة التي تكون �شببًا 
لإدرار الرزق احلال لكم من اهلل، اإذا �شكرمت اهلل عليها عمًا، باأن ت�شرفون 
�شبل  وهي   ،البيت اأهل  �شبل  اأي  املقّد�شة،  ال�شبل  تلك  املوؤونة يف  هذه 
ير�شاها اهلل �شبحانه، وير�شاه ر�شوله الأكرم واأهل بيته. واإذا جعلتم 
 ،من موؤونتكم ف�شائيات تدافع عن اأهل البيت وعن عقائدهم واأخاقهم
وحتوطون بها �شبابكم، وتكون �شببًا يف هداية �شباب الآخرين من اأ�شحاب 

املذاهب والأديان الخرى، �شيئًا ف�شيئًا، ف�شينزل اهلل تعاىل معونته عليكم.
اأهتتل  �شرية  متتن  امل�شرقة  اجلتتوانتتب  بع�س  اإىل  م�شريًا  �شماحته  وعتتّقتتب 
اإّن  اأجمع:  للعامل  تعريفها  ووجوب  النا�س،  معظم  يجهلها  التي   البيت
ر�شول اهلل والإمام اأمري املوؤمنني، حكما حكمًا �شاحلًا على وجه الأر�س 

حينها  كان   اهلل ر�شول  ا�شت�شهد  فعندما   .Aالنبي داود  حكم  بعد 
 Aرئي�شًا للحكومة، وا�شت�شهد مديونًا، حيث اأو�شى الإمام اأمري املوؤمنني
قبل ا�شت�شهاده بقوله: ياعلّي اأنت قا�شي َديني)6(. فهل راأيتم يف التاريخ رئي�س 

حكومة ميوت وهو مديونًا؟!
الزمان،  ذلك  املعمورة  ن�شف  حكم   ،Aاملوؤمنني اأمتتري  الإمتتام  كذلك 
دولة،   )50( ت�شمل  اليوم،  عامل  خريطة  ح�شب  حكومته،  رقعة  كانت  حيث 
اأبي  بن  بعلّي  املقّد�شة  الكوفة  يف  وبالتحديد  العراق،  حكومته  مركز  وكتتان 
طالب، و�شيكون العراق والكوفة مركز حكومة مولنا بقّية اهلل الإمام 
املهدي املوعود، و�شيجل�س حيثما جل�س جّده اأمري املوؤمننيA. ون�شاأل 
من  والنتقام  املظلومني  لن�شرة  ال�شريف  فرجه  يف  يعّجل  اأن  تعاىل  اهلل 
الظاملني. فلما ا�شت�شهد الإمام اأمري املوؤمننيA كان مديونًا اأي�شًا، وذلك 
لأنه كان ي�شرف جميع ما عنده على املوؤمنني وال�شعوب وال�شعفاء وامل�شاكني، 
الإمتتام احل�شن  �شيئًا. وقد ق�شى  املال  اإذا مل يكن عنده من  وكان يقر�س 
املجتبىA ديون اأبيه اأمري املوؤمننيA يف فرة طويلة. فهل يعرف العامل 

مثل هذه ال�شرية امل�شرقة؟ وهل يعرف رئي�شًا كعلّي بن اأبي طالب؟
 وختم �شماحة املرجع ال�شريازي
ويف  فيكم  اأملي  متتوؤّكتتدًا:  القّيمة  كلمته 
املوؤمنني،  الع�شائر  �شيوخ  من  اأمثالكم 
ومن �شائر طبقات املوؤمنني، اأن تكونوا 
عند م�شوؤوليتكم، وهي م�شوؤولية مهمة، 
وهي حتويط �شباب العراق ورعايتهم، 
هم  وبنات،  بنني  العراق،  �شباب  فكل 
اأومتتن  ع�شائركم  من  �شواء  اأبناوؤكم، 
يف   Aاحل�شني لاإمام  )لّبيك(  قلتم  قد  فاأنتم  العراق.  كل  ويف  غريها، 
امل�شريات املليونية املقّد�شة، م�شاة وغري م�شاة، فقولوا )لبّيك ياح�شني( يف 
العمل على حتويط ال�شباب والهتمام بهم، حتى يكون �شباب العراق اجلريح 
واملظلوم وال�شابر وال�شامد، اأ�شوة للعامل اأجمع، ولي�س للعراق واملنطقة فقط.

اأ�شاأل اهلل تبارك وتعاىل اأن يتقّبل منكم، واأن يوّفقكم جميعًا. و�شلى اهلل 
على حممد واآله الطاهرين.

 هذا، وا�شتمع احل�شور الكرام اىل كلمة جنل �شماحة املرجع ال�شريازي
حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد ح�شني ال�شريازي.

----------------------------------------------------------------
     1( �شورة احلّج: الآية41.

2( الإر�شاد للمفيد: ج2، باب ظرف من ف�شائل احل�شنيA وف�شل زيارته، �س127.
3( الكامل يف الزيارات: الباب الأربعون، دعاء ر�شول اهلل وعلي وفاطمة والأئمة لزّوار 

اأبي عبداهلل، �س116، ح2.
4( بحار الأنوار: ج44، باب 37 ماجرى عليه بعد بيعة النا�س، �س392.

الأخبار  من   Aالر�شا عن  جاء  فيما  بتتاب30  ج2،   :Aالر�شا اأخبار  عيون   )5
املنثورة، �س6، ح13.

محاضرات
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ذكرى اإ�شت�شهاد ال�شيدة زينب
عليها ال�شالم

مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي/كربالء املقد�شة
اإحياءًا لذكرى �شهادة عقيلة الطالبيني خمدرة بني ها�شم ال�شيدة اجلليلة 
بطلة كرباء زينب الكربى بنت اأمري املوؤمنني اأقام مكتب �شماحة املرجع 
ال�شريازي يف كرباء املقد�شة جمل�س العزاء ا�شتهل بتاوة قراآنية معطرة 
ومن ثم ارتقى املنرب حجة الإ�شام ال�شيخ زهري الأ�شدي متحدثًا وم�شتذكرًا 
املحن وامل�شائب التي مرت بها ال�شيدة وعظم �شربها وجهادها بوجه الظلم 

وال�شتبداد الأموي.
مكتب  �شماحة املرجع ال�شريازي ب�شوريا

وبالقرب   ،الو�شّيني �شّيد  وبنت  النبّيني،  ختتامت  حفيدة  رحتتاب  يف 
زينب  العقيلة  مولتنا  ل�شت�شهاد  الأليمة  وبالذكرى  املقّد�س،  �شريحها  من 
 اأقيم جمل�س العزاء يف مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي ،الكربى

يف حا�شرة ال�شام دم�شق.

ا�شتهل املجل�س بتاوة اآيات مباركة من الذكر احلكيم من ثم اعتلى املنرب 
حجة الإ�شام ال�شيخ ابراهيم معا�س حيث اأ�شار اإىل: اإن التاريخ �شّجل اأ�شماء 
ن�شاء خالدات وقفن مواقف متّيزن بها، وذكرها التاريخ بكل وقار وتبجيل، 
وتنّوعت هذه املواقف بني الثبات على املبادئ وال�شرب وال�شجاعة والباغة 
والنبوغ، وختم املجل�س بذكر م�شيبتها وما جرى عليها يف واقعة الطف الفجيعة.

ح�شينية الإمام املهدّي يف �شوي�شرا
اأقامت ح�شينية الإمام املهدّي خلدمة اأهل البيت يف �شوي�شرا، 
جمل�س العزاء، للرجال والن�شاء، ح�شر املجل�شان جمع من املوؤمنات واملوؤمنني 
املنرب  وارتتتقتتى  العراقية.  اجلالية  من   الأطهار البيت  لآل  واملحّبني 
احل�شن  عبد  ال�شيخ  الإ�شام  حّجة  احل�شيني  اخلطيب  ال�شريف  احل�شيني 
الأ�شدي القادم من الدمنارك، كما �شارك عدد من الرواديد يف اإقامة عزاء 

اللطم وقراءة الق�شائد ال�شجية.

مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي كرباء املقد�شة

مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي ب�شورياح�شينية الإمام املهدي يف �شوي�شرا

ح�شينية الر�شول الأعظم  يف اآدليد
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اإحياء ذكرى
Aاإ�شت�شهاد الإمام الهادي

مرقد العالمة ال�شيخ اأحمد ابن فهد احللي
العزاء  جمل�س   احللي فهد  بن  احمد  ال�شيخ  العامة  مرقد  يف  ُاقيم 
ا�شتهل بتاوة قراآنية معطرة وكذا قراءة زيارة عا�شوراء ب�شوت املقرئ احلاج 
م�شطفى ال�شراف، ومن ثم اعتلى املنرب احل�شيني املبارك ف�شيلة اخلطيب 
ال�شيخ جواد الإبراهيمي منطلقًا يف حديثه من قول الإمام الهاديA: »اإن 
ل�شيعتنا بوليتنا الع�شمة« حيث حتدث حول جوانب مهمة من ال�شرية العطرة 

الو�شاءة لاإمامA �شاحب الذكرى.
مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي  يف كربالء املقد�شة

مبجل�س  املقد�شة  كرباء  يف   ال�شريازي املرجع  �شماحة  مكتب  اأحيا 
العزاء بهذه املنا�شبة الأليمة ا�شتهل بتاوة قراآنية معطرة ومن ثم اعتلى املنرب 

حجة الإ�شام ال�شيخ نا�شر احلائري متحدثًا حول جوانب من �شرية الإمام 
الهاديA وممحورًا بحثه حول دلئل الإمامة.

موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية
اأحيت موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية، جمل�س عزاء اأقامته يف مقّرها 
مبدينة قم املقّد�شة، ح�شره ال�شادة الكرام وامل�شايخ الأفا�شل من مكتب �شماحة 
واملنطقة  و�شوريا  العراق  من  و�شيوف  والف�شاء،   ،ال�شريازي املرجع 

ال�شرقية، والنا�شطني يف املجال الإعامي والثقايف، وجمع من املوؤمنني.
بداأ املجل�س بقراءة زيارة عا�شوراء ال�شريفة ثم كانت كلمة حلّجة الإ�شام 
ال�شيد حممد احليدري حتّدث عن ف�شائل ومناقب و�شاأن مولنا الإمام علي 

النقيA ومعاجزه وكراماته وف�شل زيارة مرقده الطاهر.
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موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية

موؤ�ش�شة الر�شول العظم  يف �شامراء

يف كرباءمرقد العامة ال�شيخ اأحمد ابن فهد احللي مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي

م�شرية )فدائيون لل�شيدة رقّية( يف اأ�شفهان

ح�شينية الر�شول الأعظم يف اآدليد

م�شرية )فدائيون لل�شيدة رقّية( يف اأ�شفهان
علّي  الإمتتام  مولنا  الأطتتهتتار،  الهدى  اأئمة  عا�شر  ا�شت�شهاد  ذكتترى  ع�شية 
الدينية  العلوم  وطلبة  الدينية  الهيئات  من  الع�شرات  خرجت   ،Aالهادي
)رجاًل ون�شاء( يف م�شرية، مبدينة اأ�شفهان عزاء على م�شاب ومظلومية مولنا 

.Aالإمام علّي النقي
كان من امل�شاركني يف هذه امل�شرية الكثري من ال�شباب الذين لب�شوا الأكفان 
املكتوب عليها: )فدائيوا ال�شيدة رقّية(، معلنني عن ا�شتعدادهم وتاأّهبهم 
للدفاع عن مظلومية اأهل البيت وعن مقّد�شات الت�شّيع، وحماية املرقد 

الطاهر لل�شيدة رقّية بنت الإمام احل�شني يف دم�شق.
كما اأعربوا عن �شجبهم وا�شتنكارهم للمحاولت الإرهابية الدنيئة اجلبانة 
الوهابية ال�شاّلة، يف اعتدائهم على  للنوا�شب والتكفرييني، بالأخ�ّس  الآثمة 

احلرمات واملقّد�شات.

موكب موؤ�ش�شة الر�شول العظم  يف �شامراء
من  املقد�شة  كرباء  مدينة  من  والفتح  والفداء  الولء  موكب  انطلق 
قبل موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم اخلريية من اأجل اأداء مرا�شم الزيارة 
فهد  بن  العامة  مرقد  اأمام  من   ،jالهادي علي  لاإمام  املخ�شو�شة 
اإىل مدينة  وتوّجه  هت.   1433 1من رجب  املوافق  الربعاء  يوم   احللي
وبا�شر   .c الع�شكريني  لاإمامني  الطاهرين  املرقدين  حيث  �شامراء 

c من كل اجلوانب. اعمال خدمة زّوار الإمامني 
جمل�س ح�شينية الر�شول الأعظم باأدليد

اأقامت ح�شينية الر�شول الأعظم الكربائية يف مدينة اأدليد ال�شرالية، 
جمل�س العزاء على م�شاب مولنا الإمام علّي الهاديj، بح�شور جموع من 
املوالني  لأهل البيت الأطهار b. و�شارك عدد من الرواديد احل�شينيني بقراءة 

املراثي والق�شائد ال�شجية، واإقامة عزاء اللطم.

نفحات خبرية
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بيان مكتب املرجع ال�شريازي مبنا�شبة الأيام الع�شرة ال�شادقية
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

 متّر علينا، يف هذه الأيام، وعلى العامل الإ�شامي اأجمع، ذكرى موؤملة ومفجعة، 
 ، وهي ذكرى ا�شت�شهاد �شاد�س اأئمة الهدى الأطهار، من اأهل بيت النبّي الأعظم

 .jاإمام املّتقني، وويّل املوؤمنني، مولنا الإمام جعفر ال�شادق
يف هذه الأيام املوؤملة يتو�ّشح الكون بال�شواد، حزنًا على فقدان عظيم كان هاديًا 
للب�شرية ومر�شدًا لطّاب احلقيقة على مّر الع�شور. وبيمن وجوده ُحفظ الإ�شام، 
.jوُن�شرت اأحكامه ومعارفه، وهو اإمام احلّق وكام اهلل الناطق، الإمام ال�شادق
حّقًا، اإّن التّقدم العلمي العاملي، رهني ويدين للجامعة العظيمة لهذا الإمام 
الهمام الذي اأزال ظام اجلهل بنه�شته العلمية الوا�شعة، وقاد العامل نحو نور 
العلم واملعرفة والكمال. واليوم، اإذا اأرادت الب�شرية اأن ترتقي اإىل الكمال والتقّدم 

والرقّي فما عليها اإّل اأن ت�شري على هدي هذا الإمام العظيم. 
احل�شيني  �شادق  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيتتة  �شماحة  الديني  املرجع  يقول 
ال�شريازي يف بيانه لهذا الأمر املهم والأ�شا�شي: )اإّن الب�شرية ل تتقّدم اإّل 

.j يف اإطار عملها بتعاليم الإمام ال�شادق
وغري  املبا�شرة  بهدايته  حياته  زمن  العامل يف  اأنتتار   jال�شادق الإمتتام  اإّن 
املبا�شرة، ول تزال اأنواره القد�شية �شاطعة ومنرية وهادية للعاملني، مبا �شّجله 
التاريخ وحفظه عنهj من �شريته امل�شرقة ومن كلماته ال�شريفة. ولذا فعلى كل 
من يطلب احلقيقة، ويبغي الو�شول اإىل قمم التقّدم والرقّي الإن�شاين، اأن ي�شتفيد 

من اآثار هذا الإمام العظيم، اأح�شن واأف�شل ا�شتفادة.
اإّن الإمام ال�شادقj كتب ر�شالة  اإىل اأ�شحابه و�شيعته واأمرهم مبدار�شتها 

وتعاهدها والنظر فيها والعمل بها، فكانوا ي�شعونها يف م�شاجد بيوتهم، فاإذا 
فرغوا من ال�شاة نظروا فيها.

للموؤمنني  و�شيتني  منها  متعددة،  و�شايا  احتتتتتوت  الثمينة  الر�شالة  هتتذه 
واملوؤمنات، بالأخ�ّس ال�شباب والأ�شبال، وهي املداومة على قراءة هذه الر�شالة 
اأن  واملوؤمنات،  املوؤمنني  على  ولذا  مب�شامينها.  العمل  على  والت�شميم  بتدّبر، 
ي�شمموا على قراءة ر�شالة الإمام ال�شادقj، واأن يعملوا مب�شامينها، ففي 

هذه الر�شالة الثمينة يجد املرء اأ�شباب التوفيق يف الدنيا والآخرة(.
�شادق  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيتتة  �شماحة  الديني  املرجع  لتوجيهات  امتثاًل 
احل�شيني ال�شريازي، ناأمل اأن ن�شعى جميعًا اإىل اإحياء اأيام ذكرى ا�شت�شهاد 
نا�شر علوم الإ�شام، يف ع�شرة اأيام، على اأح�شن نحو، واأكرث حما�شة، واأن ن�شتثمر 
هذه الأيام املوؤملة التي نحزن فيها ونبكي على م�شاب الإمام ال�شادقj ونعّظم 
فيها ذكرى ا�شت�شهادهj، علينا اأن ن�شتثمرها ونغتنمها يف اأن نكون من التابعني 
 jاحلقيقني للمدر�شة اجلعفرية، واأن نعمل بو�شايا وتعاليم الإمام ال�شادق
بجّد واجتهاد، واأن نوؤّدي م�شوؤوليتنا، بالعمل بالتكليف الإلهي، وبتقدمي التعازي 

 .اإىل املقام ال�شامخ والرفيع لإمام الع�شر مولنا الإمام املهدّي املوعود
22 من �شهر �شوال املكّرم 1433 للهجرة

مكتب املرجع الديني
 شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي�

قم املقّد�شة

مبنا�شبة اليوم اخلام�س والع�شرين من �شهر �شوال املكّرم، ذكرى ا�شت�شهاد 
حّجة رّب العاملني وخليفته يف اأر�شه، وارث املر�شلني، واإمام املوؤمنني، �شاد�س اأئمة 
اآل النبّي الأطهار، مولنا الإمام جعفر بن حمّمد ال�شادق، اأقيمت 

املجال�س و املاآمت:
القافلة ال�شادقية / قم املقد�شة

�شهد بيت �شماحة املرجع ال�شريازي، ح�شور الهيئات واملعّزين، واإقامة 
مرا�شم العزاء واحلزن، بهذه الذكرى الأليمة، كان من الهيئات التي ح�شرت، 
القافلة ال�شادقية برفقة اآية اهلل ال�شيد حّجة الأبطحي، من مدينة اأ�شفهان، 
حيث اأقام اأع�شاء الهيئة عزاء اللطم وقراءة املراثي، بح�شور �شماحة املرجع 
فاطمة  ال�شيدة  مولتنا  البيت  اأهل  لكرمية  التعازي  وقّدموا   ،ال�شريازي
وذكر جوانب من  الأبطحي،  ال�شيد  املرا�شم حتّدث  املع�شومة، يف هذه 
املرجع  ل�شماحة  وتقديره  �شكره  وقّدم   ،Aال�شادق الإمتتام  مولنا  م�شائب 
ال�شعائر  وتعظيم  واإحياء  اإقامة  �شرورة  �شماحته  لتاأكيدات   ال�شريازي

الإلهية ودفاعه عنها.
مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي / كربالء املقد�شة

ا�شتهل بتاوة قراآنية كرمية عطرة ومن ثم اعتلى املنرب املبارك حجة الإ�شام 
ِذيَن َيْعَلُموَن  ال�شيد �شالح القزويني منطلقا من قوله تعاىل: ُقْل َهْل َي�ْشَتِوي الَّ

ُر اأُوُلوا اْلأَْلَباِب الزمر:9. ا َيَتَذكَّ َ ِذيَن َل َيْعَلُموَن اإمِنَّ َوالَّ

Aالإمام جعفر ال�شادق ذكرى اإ�شت�شهاد
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القافلة ال�شادقية / قم املقد�شة

مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي / كرباء املقد�شة

مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي / الب�شرة

مرقد العامة ابن فهد احللي / كرباء املقد�شة

العاقات العامة ملكتب �شماحة املرجع ال�شريازي/ كرباء املقد�شة

مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي / الب�شرة
ارتقى املنرب حجة الإ�شام ال�شيد علي عفيف اأبو طبيخ ، وتطرق يف 

.Aحما�شرته جلوانب من �شرية الإمام ال�شادق
 /ال�شريازي املرجع  �شماحة  ملكتب  العامة  العالقات 

كربالء املقد�شة
�شهد املجل�س ح�شورًا ملحبي وموايل اأهل البيت، افتتح بقراءة 
وائل  ال�شيخ  الإ�شام  حجة  حتدث  وبعدها   ، احلكيم  الذكر  من  اآيتتات 
وت�شليط   Aال�شادق جعفر  لاإمام  العطرة  ال�شرية  حول  البديري 

ال�شوء على دور هذا الإمام العظيم يف ن�شر العلوم واملعارف الإ�شامية.
مدر�شة ال�شيخ املفيد / كربالء املقد�شة

ح�شر املجل�س طاب واأ�شاتذة احلوزة العلمية حيث ارتقى املنرب حجة 
الإ�شام ال�شيد �شالح القزويني متحدثًا عن امليزات العلمية والأخاقية 

.Aلاإمام ال�شادق
مرقد العالمة ابن فهد احللي / كربالء املقد�شة

ا�شتهل املجل�س بقراءة اآيات من الذكر احلكيم واعتلى املنرب ال�شريف 
النبوية  ال�شفات  عن  وحتتتدث  القزويني  م�شر  ال�شيد  الإ�تتشتتام  حجة 
التي جت�شدت يف حركة الإمام ال�شادقA لإر�شاء القواعد العلمية و 

الفكرية.
 Aالإمتتام احل�شني قناة  املجال�س على  بع�س  نقلت  بالذكر  جدير 

الف�شائية الناطقة باللغة العربية.
ح�شينية الر�شول الأعظم / لندن

اهل  واأتتتبتتاع  والتتفتت�تتشتتاء  العلماء  بح�شور  التتعتتزاء  جمل�س  اأقتتامتتت 
. البيت

ح�شينية الر�شول الأعظم / لندن

نفحات خبرية
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اليـوم العاملـي للبقيع 8
�شوال

بيان مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي
نرفع تعازينا ملولنا ويّل اهلل الأعظم احلّجة بن احل�شن الع�شكري، الإمام 
املهدّي املوعود واأرواحنا له الفداء، وللم�شلمني والأحرار كاّفة، مبنا�شبة الذكرى 
الأليمة، ذكرى فاجعة وجرمية هدم مراقد الأئمة الأطهار يف البقيع، على يد الفئة 

ال�شالة الوهابية الظاملة، وكذلك مبنا�شبة اليوم العاملي للبقيع.
يف الثامن من �شهر �شوال �شنة 1344 للهجرة قامت الفئة الوهابية الظاملة برئا�شة 
عبدالعزيز بن �شعود، باحتال مّكة املكّرمة. ثم توّجهوا بعدها �شوب املدينة املنّورة، 
وبعد حما�شرتهم للمدينة وحربهم مع اأهلها واملدافعني عنها قاموا باحتالها، وهّدموا 
النبي  ملولنا  الطاهرة  الذرّية  مراقد  وهي  البقيع،  يف  لاأئمة  الطاهرة  املراقد 
الأعظم: الإمام احل�شن املجتبىj ال�شبط الأكرب للنبّي، والإمام زين 
العابدين، والإمام الباقر والإمام ال�شادق. وبهذه اجلرمية الكربى اأقرحوا 

واأدموا قلوب كل ال�شرفاء والأحرار.
ي�شهد التاريخ على اأن من�شاأ هذه العتداءات كان من ذلك اليوم الذي تعاقد 
فيها امل�شركون على كتابة ال�شحيفة امللعونة واأق�شموا على اأن مينعوا النبي من 
اإباغ الدين الإلهي، وتعاقدوا يف حال ف�شلهم فيما تعاقدوا عليه يف �شحيفتهم على 
به اهلل تعاىل من بعد نبّيه الأكرم، واأن يتاآمروا  اأن يق�شوا و�شّي الر�شول الذّي ن�شّ

بانقاب ليجعلوا على منرب ر�شول اهلل وخافته من لي�شوا اأهًا لذلك.
اإّن املنافقني عماة الب�شرية مل يتمّكنوا من منع انت�شار حقيقة الإ�شام املحمدي، 
مع اإنهم قاموا باإعمال ال�شغوطات، واإحلاق الأذى النف�شي بالنبي املبعوث رحمة 
للعاملني. ولكنهم ف�شلوا اأي�شًا وخابوا يف حماولتهم منع النبي يف اإباغ ما ُانزل 
اإليه من اهلل تعاىل يف خ�شو�س اخلافة من بعده وتعيني الو�شّي وهو مولنا ال�شّديق 

.الأكرب والفاروق الأعظم الإمام اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب
اأمتتري  الإمتتتتام  تعيني  وم�شاألة  التتغتتديتتر  التتعتتاملتتي يف  الإلتتهتتي  الإبتتتتاغ  كتتان  لقد 
ال�شحيفة  اأ�شحاب  على  ثقيًا   ،النبّي بعد  وو�شّيًا من  املوؤمننيA خليفة 
اإىل  ودفعهم  ذلك،  يطيقوا  فلم  روؤو�شهم،  على  نزلت  التي  وكال�شاعقة  امللعونة، 
اأن يقرفوا جرمية قتل خامت الأنبياء، وذلك بد�ّس ال�شّم اإليه عرب اثنتني من 
بلعنهما. فق�شى ر�شول اهلل نحبه  القراآن الكرمي  اللتني �شّرح  النبّي،  زوجات 

م�شمومًا �شهيدًا.
ومل يكتفوا بجرميتهم تلك، بل، وبعد ا�شت�شهاد ر�شول اهلل، اأعادوا ذكرى �شحيفتهم 
امللعونة باأن اأ�ّش�شوا ال�شقيفة، و�شعوا اإىل اإق�شاء خليفة وو�شّي ر�شول اهلل، وكان من نتائج 
اأخرى،  البيت. وقاموا بجرمية  باأنه باب مدينة علمه، جلي�س  النبّي  اأن �شار من و�شفه  ذلك 
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حيث اأحرقوا باب بيته، وا�شت�شهدت اإثر هذه اجلرمية ب�شعة ر�شول اهلل وروحه 
واأ�شقطوا   ،الزهراء فاطمة  ال�شيدة  الكربى  ال�شّديقة  جنبيه  بني  التي 
اأبناء ر�شول اهلل وذرّيته الطاهرة،  جنينها املح�شنA. وبعدها قاموا بقتل 
فاأ�شافوا بذلك و�شمة عار وخزي اأخريات على جبينهم ويف �شفحات تاريخهم 
الإ�شام وهي ولية  يتمّكنوا من حجب حقيقة  باأنهم مل  راأوا  الأ�شود. وعندما 
لأهل  املطّهرة  القبور  هدم  جرمية  باقراف  قاموا   ،املع�شومني الأئمة 

البيت، واأزالوا حرمتها.
يف الأم�س قام اأعداء الدين بهدم مراقد الأئمة بالبقيع، فاأدخلوا احلزن يف 
بيوت امل�شلمني والعلماء واملفّكرين ال�شرفاء والأحرار. واليوم اأعادوا الكّرة بتفجري 
�شامراء  اأرواحنا فداه، يف  املهدّي  الإمتتام  وبيت مولنا  الطاهرة  املراقد  وهدم 
امل�شّرفة، واإبادة املوؤمنني يف العراق والبحرين واحلجاز وباك�شتان واأفغان�شتان 
و�شوريا وغريها، وقتلهم الأبرياء بعمليات التفجري والتفخيخ، وجرائم اأخرى... 

واأخرى....
ما هي عّلة وجذور هذه اجلرائم الفظيعة؟

احل�شيني  �تتشتتادق  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيتتة  �شماحة  الديني  املتترجتتع  يبنّي 
ابتعاد  واإزالتتة احلرمات، هي  تلك اجلرائم  وجتتذور  عّلة  بتتاأن   ال�شريازي

وانحراف املجرمني اجلناة عن ثقافة اأهل البيت، ويقول:
اإّن ثقافة اأهل البيت هي ثقافة الراأفة وال�شفقة والرحمة. واأما ثقافة 
اأعدائهم فهو الظلم والق�شاوة. وهذه الثقافة الظاملة القا�شية تاأ�ّش�شت وبداأت 
وقام   ،الإ�شام نبّي  مبواجهة  �شفيان  اأبتتو  فيه  قام  التتذي  اليوم  ذلك  من 
طيلة 22 عامًا، بت�شخري كل م�شاعيه وقدراته واإمكاناته و�شرف كل اأمواله يف 
احلرب �شد ر�شول اهلل. وبعده ا�شتمر على هذا النهج العدواين ابنه معاوية 
وحفيده يزيد لعنة اهلل عليه وعليهما، وتابعهم عليه من بعدهم بنو اأمية وبنو 

مروان وبنو العبا�س عليهم لعائن اهلل، وقاموا بر�شيخ تلك الثقافة وتو�شيعها.
اإّن معظم الب�شرية اليوم ل يعرفون ثقافة اأهل البيت، ول يعرفون الفرق 
والتفاوت بينها وبني ثقافة اأعداء اأهل البيت، اأي�شًا. ومن نتائج عدم معرفة 

اإزالتتة حرمة املرقد الطاهر  النا�س بذلك، هي وقوع احلتتوادث املوؤملة، كحادثة 
لاإمامني الع�شكريني يف �شامراء امل�شّرفة، وفاجعة هدم البقيع، وغريها 
 البيت اأهل  الفجائع. وهذا كّله يوجب علينا م�شوؤولية تعريف ثقافة  من 
للب�شرية اليوم، وتعريف الفرق بينها وبني الثقافة املعادية وامل�شاّدة لثقافة اأهل 

البيت، كي تقدر الب�شرية على التمييز بينهما ومقارنتهما.
اإهانة  يف مثل هذه الأيام -وبالذات يف الثامن �شوال- قام الأعتتداء بتوجيه 
كبرية اإىل املقام املقّد�س ملولنا ر�شول اهلل ولأهل بيته الأطهار، بل 
وللقراآن والإ�شام. ول يزال اآثار وتبعات تلك الإهانة باقية اإىل يومنا هذا. وهذه 
الإهانة هي: هدم املراقد الطاهرة لأربعة من الأئمة الأطهار يف البقيع 

باملدينة املنّورة.
مراقد  هتتدم  جتترميتتة  قتتبتتال  وتكليفنا  واجبنا  نتتتتوؤّدي  اأن  علينا  يجب  اإذن 
الأئمة، بالبقيع، فهذه اجلرمية هي من اأكرب املنكرات يف ع�شرنا احلايل.

اإّننا �شنثاب ونوؤجر يف الآخرة مبقدار ما نقّدمه من اخلدمات جلرب مثل هذه 
الفاجعة التي ل جترب اأبدًا وباأّي نحو كان. فبع�س الأمور ميكن جربها، ولكن، 
وكما يعلم العقاء كاّفة، باأن اإهانة املقّد�شات والتطاول عليها هي من الأمور التي 
ل ميكن جربها اأبدًا. واإن اإعادة اإعمار تلك الأماكن املقّد�شة، يف احلقيقة هو منع 

ا�شتمرار جزء من تلك الفاجعة.
البقيع  بيان مظلومية  وي�شتفيدوا منها يف  الفر�س  ينتهزوا  اأن  على اجلميع 
للعاملني، واأن يدعوا الآخرين لإزالة هذا الظلم. واإّن هذا املو�شوع -اأي ت�شمية 
الثامن من �شهر �شوال باليوم العاملي للبقيع- هو م�شوؤولية �شرعية يف طريق اأحياء 

البقيع الغرقد
ناأمل ومن خال قيام جميع املوؤمنني واملوؤمنات بهذه امل�شوؤوليات الإلهية، 
الع�شر  �شاحب  الإمتتام  ملولنا  املقّد�س  القلب  علي  والغبطة  ال�شرور  اإدختتال 

. والّزمان
5 �شوال املكّرم 1433 للهجرة 

مكتب املرجع الديني �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي / قم املقّد�شة
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اأقيمت املجال�س واملاآمت والفعاليات الدينية لإحياء يوم البقيع العاملي يف عدد 
من بلدان العامل:

احل�شيني  �شادق  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  �شماحة  الديني  املرجع  بيت   
ال�شريازي يف مدينة قم املقّد�شة، يف هذا املجل�س الذي ح�شره العلماء 
حتّدث   ،الأطهار البيت  لأهل  واملوالني  املوؤمنني  من  وجمع  والف�شاء 
ف�شيلة اخلطيب ال�شيخ الفا�شلي عن غربة ومظلومية الذرّية الطاهرة ملولنا 

.النبّي الأعظم
املقّد�شة،  قم  مبدينة  مقّرها  يف  الثقافية   الأكرم الر�شول  موؤ�ش�شة   
مكتب  من  والف�شاء  اهلل،  حفظهم  ال�شريازي  اآل  من  الكرام  ال�شادة  ح�شره 
�شماحة املرجع ال�شريازي بقم املقّد�شة، وال�شخ�شيات الثقافية والدينية 

والجتماعية.
 انطلق من مدينة كرباء املقّد�شة موكب الولء والفداء والن�شرة لأئمة 
 ،لاعت�شام واملطالبة ال�شلمية باإعادة بناء مراقد اأئمة البقيع ،البقيع

يف الذكرى التا�شعة والثمانني لتهدميها من قبل الوهابيني والتكفرييني.
للحدود  املتاخمة  عرعر  جديد  منطقة  يف  املوكب  يف  امل�شاركون  اعت�شم 
ال�شعودية؛ وحملوا الافتات التي تطالب، وب�شّدة، احلكومة ال�شعودية باإعادة بناء 
بقيع الغرقد الذي ي�شّم قبور الأئمة املع�شومني، والعمل على اإبعاد الأيدي 

العبثية للوهابيني والتكفرييني عن املقّد�شات الإ�شامية.
 مرقد العامة ال�شيخ احمد بن فهد احللي عليه الرحمة يف كرباء املقد�شة، 
اعتلى املنرب املبارك ف�شيلة ال�شيد �شالح القزويني مبتدئًا بقوله تعاىل: ُيِريُدوَن اأَن 

ُيْطِفُئوا ُنوَر اهلّلِ ِباأَْفَواِهِهْم َوَياأَْبى اهلّلُ اإِلَّ اأَن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن التوبة:32.
 ،Aالكربائية يف م�شجد الإمام زين العابدين Aهيئة �شباب العبا�س 
يف مدينة قم املقّد�شة، ح�شر املجل�س ال�شادة الكرام من اآل ال�شريازي حفظهم 
اهلل، ووفد من مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي، وف�شاء احلوزة العلمية 
 ،وجموع كثرية من ال�شباب واملوؤمنني واملحّبني لأهل البيت الأطهار الأخيار
التترادود  �شارك  كما  معا�س،  عبدالر�شا  ال�شيخ  الإ�تتشتتام  حّجة  املنرب  ارتقى 
احل�شيني احلاج با�شم الكربائي، والرادود حممد ف�شويل وحممد معتمدي، 

يف قراءة املراثي والأ�شعار احلزينة واإقامة عزاء اللطم.
 هيئة اأئمة البقيع يف احل�شينية الر�شوية يف مدينة اأ�شفهان، ح�شر 
والدينية  الجتماعية  وال�شخ�شيات  العلمية،  احلتتوزة  من  الف�شاء  املجل�س 
والثقافية، وجموع غفرية من املوؤمنني واملوالني لآل الر�شول الأطهار، حيث 
اكتّظت بهم ال�شوارع والأزّقة املحيطة باحل�شينية اأي�شًا، �شارك يف هذا املجل�س، 
حّجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيخ مهدي دان�شمند، والرادودين احل�شينيني: احلاج 
ح�شن خلج القادم من طهران، وحميد عليمي، يف اإقامة جمل�س اللطم وقراءة 

الق�شائد ال�شجية واملراثي احل�شينية. 
 هذا، ومت اإحياء ذكرى اليوم العاملي للبقيع يف العديد من نقاط العامل، منها: 
يف احل�شينية الكربائية باأ�شفهان، واحل�شينيتني الكربائيتني مب�شهد املقّد�شة 
  وطهران مب�شاركة الرادود با�شم الكربائي، ويف مكتب املرجع ال�شريازي
مبدينة لكنهو الهندية، هيئة ائمة البقيع يف احل�شينية الر�شوية باأ�شفهان، 

ويف موؤ�ش�شة البتول يف كندا. وخروج م�شرية اعرا�س واعت�شام يف اأمريكا .

هيئة �شباب العبا�سA الكربائية / قم املقد�شة

مرقد العامة ابن فهد احللي / كرباء املقد�شة

هيئة �شباب العبا�سA الكربائية / قم املقد�شة

موؤ�ش�شة الر�شول الأكرم الثقافية / قم املقد�شة
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هيئة ائمة البقيع b / ا�شفهاناإعت�شام قرب احلدود ال�شعودية

مكتب املرجع ال�شريازي / لكنهو الهنديةموؤ�ش�شة البتول / كندا

م�شرية اعرا�س واعت�شام / اأمريكا احل�شينية الكربايية / ا�شفهان

احل�شينية الكربايية / م�شهد املقد�ساحل�شينية الكربايية / طهران

نفحات خبرية
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ظله دام  ــع  ــرج امل بــيــت  وجمــالــ�ــس  نــ�ــشــاطــات 
يحزنون حلزننا

اأهتتل  والتتتعتتتزاء عتتلتتى م�شائب  اأقتتيتتمتتت جمتتالتت�تتس احلتتتزن 
الإميتتان  وركتتن  الأخيار  �شليل  ا�شت�شهاد  ذكتترى   البيت
بتتن حممد  التترحتتمتتن، الإمتتتام النا�شح متتولنتتا عتتلتتّي  وحتتّجتتة 
ال�شجدة  حليف  ا�شت�شهاد  ذكتتترى  وكتتذلتتك   الهادي

يف  املعّذب  الكثرية  واملناجاة  الغزيرة،  والتتدمتتوع  الطويلة، 
 بن جعفر مو�شى  الإمام  املطامري  وظلم  ال�شجون  قعر 
اأمتتري  والتتد  طالب  اأبتتي  �شيدنا  قري�س  متتوؤمتتن  وفتتاة  وذكتتترى 
ال�شيدة  املتتوؤمتتنتتني  اأم  وفتتتاة  ذكتتترى  واإحتتيتتاء   املوؤمنني
املذهب  رئي�س  ا�شت�شهاد  وذكتترى   خويلد بنت  خديجة 

نفحات خبرية
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بيت  يف   ال�شادق حممد  بن  جعفر  الإمتتام  اجلعفري 
�شادق  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيتتتة  الديني  املتترجتتع  �شماحة 
العلماء  بح�شور  وع�شرًا  �شباحًا   ال�شريازي احل�شيني 
املراقد  وزّوار  و�شيوف  العلمية،  احلوزة  وطاب  والف�شاء 
املقد�شة، وجمع من املوؤمنني واملحّبني لأهل بيت النبّي الكرمي 

الأطهار، حيث حتدث اخلطباء حول مناقب وف�شائل 
ال�شاطني  متتن  اأ�شابهم  التتذي  والظلم   البيت اأهتتل 
واحلكام الظاملني وقدموا التعازي لبقية اهلل الأعظم الإمام 

.املهدي املنتظر

ظله دام  ــع  ــرج امل بــيــت  وجمــالــ�ــس  نــ�ــشــاطــات 
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يفرحون لفرحنا
العظمى  اهلل  اآية  الديني  املرجع  �شماحة  بيت  على  توافد 
الكرام  املوؤمنون   ال�شريازي احل�شيني  �شادق  ال�شيد 
املقد�شة  املتتراقتتد  وزوار  العلمية  احلتتوزة  وف�شاء  علماء  و 
التهاين  لتقدمي  والغربية  الإ�شامية  التتدول  من  القادمني 
والتربيكات ل�شماحته مبنا�شبة مولد اأمري املوؤمننيA وعيد 

ذكرى  املباركة  ال�شعبانية  الأعياد  و  ال�شريف  النبوي  املبعث 
 Aاأبي الف�شل العبا�س مولد الإمام احل�شنيA واأخيه 
العابدين وذكرى مولد  والإمتتام علي بن احل�شني زين 

.منقذ الب�شرية �شاحب الأمر الإمام املهدي املنتظر
رّحب �شماحته باملوؤمنني املهنئني، و بادلهم التهاين 
واآلتته  حمّمد  بجاه  القدير،  العلّي  اهلل  ودعتتا  والتربيكات، 
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ر�شا  ونيل   ،اهلل ر�شا  لنيل  اجلميع  يوّفق  اأن  الطاهرين 
املوؤمنني  على  ميتتّن  واأن   ،ع�شر الأربتتعتتة  املع�شومني 
وبالأخ�س  والرفاه،  والعّزة  وال�شام  بالأمن  كاّفة  واملوؤمنات 

من الفنت واملظامل وامل�شاكل، ومن كيد الأعداء واحلاقدين.
�شماحة  يد  العمامة على  اعتمر  العطرة  املنا�شبات  وبهذه 
الدينية،  العلوم  طتتاب  متتن  عتتدد   ال�شريازي املتترجتتع 

اجلهد  وبذل  وبالورع،  تعاىل  اهلل  بتقوى  �شماحته  واأو�شاهم 
اآل حمّمد، والعمل على خدمة  تعّلم علوم  والجتهاد يف 
النا�س وحّل م�شاكلهم وق�شاء حوائجهم وخدمتهم وتثقيفهم 

بثقافة الإ�شام.
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البحوث العلمیة الرمضانیةالبحوث العلمية الرمضانية

يف ليايل �شهر رم�شان املبارك )املن�شرم( 1433 للهجرة، 
�شادق  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيتتة  �شماحة  الديني  املرجع  بزيارة  قام 
احل�شيني ال�شريازي، العديد من املراجع الأعام والعلماء والفقهاء 
والجتماعية  الدينية  وال�شخ�شيات  العلمية،  احلوزة  واأ�شاتذة  والف�شاء 
الباد  نقاط  خمتلف  متتن   ،b البيت  اأهتتل  اأتتتبتتاع  متتن  وجمع  والتتوجتتهتتاء، 

الإ�شامية، يف بيته املكّرم مبدينة قم املقّد�شة. 
خال هذه الزيارات، �شارك ال�شيوف الكرام يف اجلل�شات العلمية التي 
رم�شان  �شهر  ليايل  يف   ،ال�شريازي املرجع  �شماحة  بيت  يف  اقيمت 

املبارك، و�شاركوا يف املباحث العلمية لهذه اجلل�شات.
حول  احلديث   ،ال�شريازي املرجع  �شماحة  مع  الكام  تبادلوا  كما 
يف   bالأطهار البيت  اأهتتل  اأتباع  واأو�شاع  والعلمية،  الفقهية  امل�شتجّدات 
تقارير خمت�شرة عن  الف�شاء  بع�س  وقّدم  املعمورة.  اأرجاء  ويف  بلدانهم 
النا�س،  وهداية  التبليغ  جمال  يف  بالأخ�ّس  ون�شاطاتهم،  فعالياتهم  اأهم 

.bون�شر ثقافة املع�شومني الأربعة ع�شر
زاروا  الذين  الكرام  والف�شاء  والعلماء  التقليد،  مراجع  بني  من  كان 

: شماحة املرجع ال�شريازي�
. 1. اآية اهلل العظمى ال�شيد تقي القّمي

2. اآية اهلل ال�شيخ فا�شل ال�شّفار من كرباء املقّد�شة.
العلمية يف  الكرمي احلائري مدير احلوزة  ال�شيخ عبد  اآية اهلل   .3

.) كرباء املقّد�شة )حوزة العّامة ابن فهد احلّلي
4. اأ�شتاذ احلوزة العلمية يف قم املقّد�شة اآية اهلل ال�شيد ح�شني ال�شاهرودي 

وحّجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيد علم الهدى.
5. اآية اهلل ال�شيد علي املياين.

6. حجة الإ�شام وامل�شلمني ال�شيخ جعفر جنل املرحوم اآية اهلل العظمى 
.ال�شيخ املريزا جواد التربيزي

7. املحّقق واملوؤّلف الإ�شامي ال�شيخ علي الكوراين.
النائيني  املتتتريزا  ال�شيخ  اأحتتفتتاد  الإ�تتشتتام  حجج  التتكتترام  امل�شايخ   .8

.الكبري
9. اآية اهلل ال�شيد حميد الغريفي من العراق.

املرحوم  اأحفاد  من  و�شقيقه،  الطباطبائي  حممد  ال�شيد  ف�شيلة   .10
ال�شيد علي الطباطبائي، �شاحب املو�شوعة الفقهية: ريا�س امل�شائل.

الدكتور  املرحوم  جنل  الدين  جمال  مهّند  ال�شيد  ال�شاعر  ف�شيلة   .11
ال�شاعر ال�شيد م�شطفى جمال الدين، من العراق.

خـــــالل �شـــــهر رم�شـــــان املـــــبارك
فقهاء و�شخ�شيات من البالد الإ�شالمية زاروا 

املرجع ال�شريازي
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يف اجلل�شة الأوىل من �شهر رم�شان املبارك كان البحث حول 
العقيقة، حيث �شاأل اأحد الف�شاء من �شماحة املرجع ال�شريازي    قائًا:
هل ميكن ذبح عقيقة واحدة عن �شخ�شني، وهل يف هذه احلالة حتت�شب 

عقيقة؟ 
املالية.  امل�شتحّبات  باب  يف  تو�ّشع  هناك  الظاهر  على  �شماحته:  اأجتتاب 
وبالن�شبة لا�شحية هناك رواية تقول باأنه ميكن تقدمي ُا�شحية واحدة عن 70 
�شخ�شًا. وبا �شك هذا بالن�شبة لغري املتمكن ماليًا. نعم قد يكون هذا الأمر 
�س باُل�شحية اأي ي�شمل العقيقة اأي�شًا بالن�شبة لغري املتمكن ماليًا،  غري خم�شّ
ولي�س للمتمكن الذي يقدر على ذبح العقيقة عن كل �شخ�س، لأن ذبح عقيقة 
واحدة عن عّدة اأ�شخا�س خمالف لاأ�شل، حتى مع احتمال وجود اإمكانه، ول 
يوجد دليل عليه. والن�شو�س املوجودة بّينت اإمكان ذلك لغري املتمّكن ماليًا اأو 
للذي ل يقدر على ذلك لوحده. نعم ميكن اأن حت�شب �شدقة عامة، ولكن ل 

حت�شب �شدقة خا�شة وهي العقيقة.
و�شاأل اآخر من الف�شاء: �شخ�س كان مري�شًا ومل ي�شتطع ال�شيام ل�شنني 
ي�شتطيع  اأنتته  ي�شك،  ولي�س  ويظن،  �شفي من مر�شه،  فقد  الآن  اأمتتا  عديدة. 
ال�شيام، وان ال�شوم ل ي�شّر ب�شحته. يف هذه احلالة هل يجب عليه الفح�س 
ومراجعة الطبيب، اأم ل يجب عليه الفح�س، وال�شت�شحاب ل ي�شر  اأي�شًا 

بجهة كونه من املو�شوعات. 
ال�شت�شحاب:  يف  قيل  جهة  متتن  و  الفح�س.  يجب  �شماحته:  اأجتتتاب 
احلالة  بتغرّي  الظن  وجتتود  مع  حتى  اأي  الوهم،  مع  حتى  جار  ال�شت�شحاب 
ال�شابقة. وهنا اإذا مل يلزم الفح�س، ن�شاأل ملاذا وباأي دليل؟ واإذا كان ل يلزم 
الفح�س فهل يجراأ اأحد اأن يقول باأنه: ل يجب الفح�س، ول ي�شوم. اعتمادًا 

على ا�شت�شحاب ال�شرر؟ وهل يقول الفقيه مبثل هذا؟ 
واأ�شاف �شماحته: هذه من موارد النق�س على ما قيل باأنه ل يجب الفح�س 
يف املو�شوعات. لذا فمن امل�شكل القول بعدم وجوب الفح�س، بل يجب اأن نقول 

هكذا: يجب الفح�س يف املو�شوعات اإّل ما خرج. 
نعم يف باب الأحكام ال�شرعية عندنا اإجماع على وجوب الفح�س، ول جتري 

الأدلة الرخي�شية با فح�س، اأما يف باب املو�شوعات مع اأنه ل 
يوجد الجماع، ولكن عندنا اأدلة اخرى تدّل على وجوب الفح�س، ومنها 

�شرية العقاء، فكما يتم الفح�س يف الحكام عند ح�شول ال�شّك، فهكذا 
يعمل يف املو�شوعات اأي�شًا، ول فرق يف ذلك. 

و�شاأل اأحد ال�شيوف: يف مثل هذه امل�شاألة، هل ميكن اأن جنري اأ�شالة القدرة 
ونقول: اأن هذا املري�س املعافى يقدر حاليًا على ال�شيام، فيجب عليه ال�شوم؟ 
اأ�شل عقائي، ويجري يف مو�شع  القدرة هي  اأ�شالة  اإن  اأجاب �شماحته: 
يفتقد الأ�شل ال�شرعي. اأي يف املو�شع الذي يخلو من اليقني ال�شابق، اأو مل 

يكن مورد حلاظ. 
اأما يف حال وجود راأي لل�شارع بالن�شبة للم�شاألة واأنه قد قّرر قانونًا لها، مثل: 
لتنق�س اليقني بال�شك، فهنا ل مكان تت تعبدًا تت لل�شّك يف القدرة كي جنري 

اأ�شالة القدرة.
و�شاأل اآخر: �شخ�س �شل�س الريح ويحّمل نف�شه �شغوطًا كبرية اأثناء الركوع 
الركوع مثًا  اإراد يف  اإن  وال�شجود كي يحافظ على و�شوئه وطهارته بحيث 
اأن يكتفي بالذكر الواجب ف�شيحدث، ولكن اإن اكتفى بقول �شبحان اهلل مّرة 

واحدة فقط ميكنه اأن ي�شّلي بطهارة. فما هو تكليفه؟ 
اأجاب �شماحته: هذه امل�شاألة هي م�شاألة تزاحم. اأي: اإما اأن يفقد الطهارة 
اأن  اأو  الت�شبيحة الكربى يف الركوع وال�شجود،  ويقوم عو�شًا عن ذلك بذكر 
يكتفي بذكر الت�شبيحة ال�شغرى مّرة واحدة وي�شّلي بطهارة. وذلك لأن اأدّلة 
�شرطية الطهارة من احلدث يف ال�شاة لها قّوة، مثل: ل �شاة اإّل بطهور، 
وي�شتفاد منها اأن الطهارة من احلدث هي ركن، حتى قال بع�شهم: ل ي�شّلي 
اإذا كان فاقدًا للطهور. اإذن فالطهارة من احلدث بالن�شبة اإىل اأغلب الأجزاء 
الت�شبيحة  بذكر  يكتفي  اأن  عليه  ولتتذا  الأهتتتم.  هي  ال�شاة  يف  وال�شرائط 

ال�شغرى اأي: )�شبحان اهلل( مرة واحدة، ويتم �شاته بطهارة. 
الطهارة يف م�شاألة  املقدار من  اإن هذا  الف�شاء وقال:  اأحد  وهنا انربى 
املبتلى بال�شل�س هو بدل ويف تزاحم مع: ما له بدل مقّدم على ما لي�س له بدل. 

اإذن عليه اأن يذكر الت�شبيحة الكربى واإن اأّدى ذلك اإىل فقدان الطهارة؟ 
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قال �شماحته: من غري املعلوم اأن يكون هذا املقدار من الطهارة بدل، وحتى 
لو فر�شنا بكونه بدل، فا يوجد يف هذا املقام دليل على �شمول الإطاق اأو 

العموم لهذا املقدار من البدل. 
�شاأل اأحد الف�شاء من �شماحة املرجع ال�شريازي قائًا: هل يحكم 

على منكر ال�شروري بالرتداد ب�شكل مطلق؟
اأجاب �شماحته: اإن م�شاألة منكر ال�شروري م�شاألة �شائكة، ومبا اأن �شاحب 
اأكرث  اأختتي  املرحوم  بحثها  وكذلك  بالتف�شيل،  امل�شاألة  بحث  قد  اجلواهر 
تف�شيًا، وعلى ظاهر قول امل�شهور باأنه ب�شكل مطلق، ولكن على املبنى اأنه 
اإذا اأنكر اأحد الأ�شول الثاثة، وهي: التوحيد، والنبّوة، واملعاد، فيحكم عليه 
لثاثة  بالرتداد  نحكم  نحن  العلماء:  من  الكثري  وقال  فا.  واإّل  بالرتداد، 

اأ�شباب، ول رابع لها. ومل يوافقوا على احلكم بالرتداد اإن اأنكر الرابعة. 
و�شاأل اآخر: اإذا كان ال�شخ�س يف بيت �شديقه مثًا اأو يف بيت اأحد معارفه، 
وا�شتيقظ من النوم قبل ال�شحور وهو جمنب، ويخجل ب�شّدة من الذهاب اإىل 
احلمام اأمام �شديقه اأو معارفه للغ�شل، ف�شام وهو جمنب، فهل عليه الق�شاء 

والكّفارة؟ 
اأجاب �شماحته بقوله: اإن كان يف الأمر حرج، فاحلرج يرفع احلكم، ملا يف 
قوله تعاىل: )ماجعل عليكم يف الدين من حرج(، واخلجل ال�شديد حرج، فلذا 
ل اإ�شكال عليه وكذلك ل ق�شاء ول كّفارة عليه، �شرط اأن يتيمم عو�شًا عن 

الغ�شل قبل حلول اأذان ال�شبح يف �شوم رم�شان وق�شائه. 
اأحد الف�شاء م�شاألة هي حمل ابتاء، وقتتال: هل يلزم يف الإجتتارة  �شاأل 
اإىل  ي�شافر  الذي  ال�شخ�س  املثال:  �شبيل  فعلى  وزمانها؟  املّدة  تعيني مقدار 
مدينة م�شهد، ويختار الفندق لل�شكن، عندما يدخل الفندق يقول ل�شاحبه: 
ُاريد غرفة. في�شاأله �شاحب الفندق: كم يوم �شتبقى فيها؟ فيقول: ل اأعلم. فما 

هو حكم هذا النوع من الإجارة؟
بع�س  �شّرح  امل�شاألة  هذه  حول  بقوله:  ال�شريازي  املرجع  �شماحة  اأجتتاب 
الفقهاء باأن: هذه الإجارة باطلة. ولكن على الظاهر ي�شتفاد من اأدلة الإجارة 
ان هذه هي من اأنواع الإجارة. نعم اإذا تيّقن بغررها فالإجارة باطلة، 

ولكن عرفًا ل غرر يف هذا املورد.
واأردف �شماحته: واإذا مل نقبل باأنها اإجارة، فهي نوع من اأنواع العقد اجلديد 

ول اإ�شكال فيه، لأن )اأوفوا بالعقود( ي�شملها، ول غرر فيها عرفًا.
و�شاأل اآخر: يف �شهر رم�شان هل يجوز للم�شافر اأن ي�شوم �شومًا اآخرًا؟

قال �شماحته: ل �شوم يف ال�شفر يف �شهر رم�شان باخل�شو�س، �شواء �شوم 
ال�شهر اأو �شوم غريه، وحتى �شوم النذر، وهذا ما ي�شتنبط من الأدلة ومن 
ارتكاز املت�شّرعة. واإذا قيل ان اإطاق الأدلة تقول اإذا نذر يجوز ال�شوم، نقول: 
اإّن هذا الإطاق حمكوم بت اولئك الع�شاة. كما ان ارتكاز املت�شّرعة قّيد هذا 

الإطاق، ولكن اإذا نذر يف غري �شهر رم�شان فيجوز، لأن له دليل خا�س.
ثم اأ�شاف �شماحته: هناك روايات تقول ب�شكل مطلق، اأي حتى با نذر، 
بجواز ال�شوم امل�شتحّب يف ال�شفر، واأفتى به امل�شهور اأي�شًا، ولكن قال بع�س: ل 
يجوز ال�شوم يف ال�شفر مطلقًا حتى مع النذر، اإّل ثاثة اأيام يف املدينة املنّورة 
لأجل حاجة ما. وقال بع�س ويحتمل اأن يكون هو امل�شهور اأنه: اإذا نذر فيجوز 

له ال�شوم يف ال�شفر.
ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  الديني  املرجع  �شماحة  من  الف�شاء  اأحد  �شاأل 
�شادق احل�شيني ال�شريازي، وقال: اإذا مل ينو ال�شخ�س ال�شيام يف �شهر 
رم�شان اأ�شًا، و�شرب املاء اأو تناول الطعام، فكيف ي�شدق عليه اأنه اأفطر؟ 
ففي هذا الفر�س كيف يحكم عليه بالكّفارة، وباأّي دليل، لأن دليل الكّفارة 
يقول: من اأفطر، وهذا ال�شخ�س مل يكن �شائمًا بالأ�شا�س كي ي�شدق عليه 

عنوان املفطر؟
اأجاب �شماحته: عندنا يف الروايات نوعني من الأدلة: الدليل الأول: هو قول 
الإمامA: )من اأفطر(. والدليل الثاين: قولهA: )من اأكل( وما�شابه 
من ارتكاب املفطرات اُلخرى. فهنا يحمل دليل )من اأفطر( على )من اأكل(، 
ولي�س بالعك�س، اأي لي�س حمل )من اأكل( على )من اأفطر(. ويعني: اأن الأكل 
واملفطرات الخرى لها مو�شوعية. ولذا فاإّن املراد من )من اأفطر( هو تناول 
الإن�شان الطعام يف �شهر رم�شان املبارك اأو �شربه املاء، حتى اإن مل تكن عنده 

نّية ال�شيام اأو مل ينو ذلك.
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�شهر  يف  يوم  كل  ي�شافر  التتذي  للمبّلغ  بالن�شبة  اآختتر:  و�شاأل 
رم�شان املبارك من بلدته اإىل بلدة اخرى لأجل التبليغ ثم يرجع اإىل 

بلدته، هل ي�شدق عليه )كثري ال�شفر( اأم ل؟
اأجاب �شماحته بقوله: اإذا قلنا اأن تكرار ال�شفر هو اجلريان، حتى اإن كان 
ملّدة �شهر واحد ل اأكرث، فيوجب �شدق عنوان كثري ال�شفر عليه، وهذا لي�س 

ببعيد.
ال�شريفة  التتروايتتات  ذكتترت  وقتتد  ال�شفر،  كثري  هتتو  ال�شخ�س  هتتذا  نعم، 
)ال�شتقان( كمثال على كثري ال�شفر. وكان ال�شتقان عادة ل ي�شافر كثريًا من 
بلدته وعلى طول ال�شنة، بل اإما يف �شهر واحد اأو �شهرين، اأو يف ف�شل ال�شتاء 
اأو الربيع فقط. فلذا ي�شتفاد من هذا املثال اأنه لي�س مهمًا كم �شهر تطول مّدة 
ال�شفر لكثري ال�شفر، بل املهم هو اأن تكرار ال�شفر يكون له اجلريان، ولي�س لأمر 
طارئ اأو حدث اأو با منا�شبة. واملهم اأي�شًا اأن ل يبقى يف بلدته اأو يف غريها 

ع�شرة اأيام.
بعبارة ُاخرى ان كثري ال�شفر له ثاثة �شروط، هي: الأول: تكرار ال�شفر. 
والثاين: اأن يكون له اجلريان. والثالث: اأن ل تقع فا�شلة ملّدة ع�شرة اأيام بني 

�شفراته. فاإن وجدت هذه ال�شروط �شدق عليه عنوان كثري ال�شفر.
واأ�شاف �شماحته بقوله: النتيجة امل�شتخل�شة هي: ان كل املو�شوعات لها 
م�شاديق معلومة وم�شاديق م�شكوكة. ولكن على الظاهر ان ما ي�شتنبط من 
الأدلة هو اأنه ل يلزم اأن يكون تكرار ال�شفر للك�شب، كما ا�شتنبط بع�س الفقهاء 
بقولهم: )اأنه يجب اأن يكون لأجل الك�شب بالذات(، بل املق�شود هو اجلريان، 
اأو م�شجد جمكران، يف كل ليلة  اإن كان زيتتارة م�شجد ال�شهلة والكوفة  حتى 

اأربعاء على طول فرة �شهر واحد كحد اأدنى.
ثم اأ�شار �شماحة املرجع ال�شريازي اإىل اإحدى امل�شائل التي هي حمّل 
هناك  وقتتال:  القطب،  من  القريبة  املناطق  يف  القاطنني  ال�شائمني  ابتاء 
م�شاألة م�شكلة ويتكّرر كثريًا ال�شوؤال عنها، وهي حمل ابتاء بع�س النا�س يف 

�شهر رم�شان املبارك، وهي:
يف بع�س املناطق القريبة من القطب، اختلف اأهل اخلربة يف تعيني 

الأوقات ال�شرعية لل�شاة يف تعيني الفجر، فقال بع�شهم: الفجر يف ال�شاعة 
الثالثة والن�شف، وقال بع�س: الفجر يف ال�شاعة الواحدة والن�شف. اأي اختلفوا 
مبقدار �شاعتني، و�شبب اختافهم هو ان مو�شوع الفجر يف الأدلة وهو )�شياء 

معر�س يف الأفق(، ل يكون يف تلك املناطق.
اإذن فما هو تكليف الألوف من الأ�شخا�س القاطنني يف تلك املناطق الذين 

يريدون اأن ي�شوموا؟
اأجاب �شماحته وقال: قول اأهل اخلربة الثقة حّجة اإّل اإذا كان بداية �شهر 
رم�شان وبداية �شهر �شوال، فاحجية بقول اأهل اخلربة فيهما لتاأكيد الروايات 
ال�شريفة على الروؤية وهنا اإذا تعّدد اأهل اخلربة واختلفوا، فهل يحدث الت�شاقط 
اإثر هذا التعار�س ويرجع اإىل الأ�شول العملية، اأم يكون الختيار بني اأحدهما؟

كان  فتتاإذا  الت�شاقط،  على  هو  الفقهاء  اأغلب  مبنى  اإن  �شماحته:  واأردف 
الت�شاقط فا نعلم بوقت الفجر؟ لأن الإمارات املوجودة واملتعار�شة تكون يف 
حكم العدم. وهنا عندما ل تكون بني اأيدينا اإمارة، فرنجع اإىل الأ�شول العملية، 
ويكون ا�شت�شحاب الليل اإىل الفجر الثاين. واإذا حدث اإ�شكال ل�شت�شحاب 

املو�شوع )�شواء كان بناء اأو مبني( عندها �شيكون ا�شت�شحاب احلكم.
ثم بحث اأحد الف�شاء مع �شماحة املرجع ال�شريازي بع�س م�شائل قوانني 
املرور، ف�شاأل قائًا: اإذا مل يراع �شائق ال�شيارة قوانني املرور، كاأن ل يبايل 
بع�س  ا�شطدام  وقوفه  عدم  في�شبب  التوّقف،  يوجب  الذي  الأحمر  بال�شوء 

ال�شيارات ببع�شها، فهل يكون ال�شائق �شامنًا؟ 
اأجاب �شماحته: اإذا عّد العرف ذلك ت�شبيبًا، نعم يكون �شامنًا. علمًا باأنه قد 
قال الفقهاء يف املئات من املوارد التي ل دليل خا�س لها، اأنه: �شامن لأنه هنا 
ي�شدق الت�شبيب عرفًا، وال�شمان مبنٍت على الت�شبيب، واإّل فاإن كل القوانني، 

. ِ ْكُم اإِلَّ هلِلّ عدا قانون اهلل تعاىل، ل اعتبار لها، لأنه اإِِن احْلُ
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ثم �شاأل اآخر: �شخ�س راأ�س �شنته اخلم�شية غّرة �شهر رم�شان 
املبارك، ومل ي�شتلم راتبه عن �شهري رجب و�شعبان ب�شبب عدم توّفر 
املال عند �شاحب املعمل اأو الور�شة اأو ال�شركة التي يعمل فيها. ولكن ا�شتلم 
راتبه عن الأ�شهر رجب و�شعبان و�شهر رم�شان بعد انتهاء �شهر ال�شيام دفعة 
واحدة. فهل يعترب راتب �شهري رجب و�شعبان من اأرباح ال�شنة احلالية ويجب 

خم�شها، اأو اأنه من اأرباح ال�شنة التالية؟ 
قال �شماحته: اإذا كان م�شتحّقًا لهذه الرواتب وكان يطلب �شاحب العمل، 
فهي من اأرباح ال�شنة احلالية، واإذا مل يكن م�شتحّقًا لها ومل تكن من طلبه، 
عندها �شتكون م�شاألة عرفية وهي: اإذا عّدها العرف من اأرباح ال�شنة التالية 
فا خم�س عليها، كما قال بذلك بع�س الفقهاء كال�شيد احلكيم، واملريزا عبد 

الهادي، والوالد، والأخ)قد�س �شرهم(.
اإذا كان  ال�شريازي، بقوله:  الف�شاء من �شماحة املرجع  اأحد  �شاأل 
الزوج مغمى عليه اأو جمنونًا فهل حتتاج الزوجة اإىل اإذن للخروج من البيت، اأو 

حتتاج اإىل الإذن من احلاكم ال�شرعي؟ 
اأجاب �شماحته بقوله: رمبا يقال اإّن الزوجة حتتاج اإىل اإذن الزوج للخروج 
من البيت، وهذا ي�شدق يف حال وجود املو�شوع، اأي وجود الزوج، واأن يكون 
عاقًا ولي�س مغمى عليه. واأما بعدم وجود ذلك فا مو�شوع لاإذن، لأنه هنا 
�شيكون من قبيل امللكة وعدم امللكة، وهنا ل يوجد ملكة، لأن املو�شوع وهو: اإذن 
الزوج العاقل، ولكن الزوج حاليًا يفتقد ذلك. ول حاجة لإذن احلاكم ال�شرعي، 

لأن احلاكم ال�شرعي هو ويّل املمتنع، وهنا ل وجود لامتناع.
كما ان يف زواج البنت البكر، يلزم اإذن الأّب واجلّد بناء على القول به. فعدم 

وجود الأّب واجلّد يعني ل وجود للمو�شوع، ول يلزم اإذن احلاكم ال�شرعي.
واأ�شاف �شماحته: هناك �شتة اأقوال يف هذه امل�شاألة، ويبدو ان الأوجه يف 

امل�شاألة هي الإذن بناء على الحتياط الواجب جلهة لوازمه.
هنا طرح �شماحة املرجع ال�شريازي م�شاألة اخرى للبحث، وقال: قبل 

فرة قال اأحد الخوة من العراق اأنه يف اإحدى املدن العراقية 
حمّركات  بع�س  له  تعّر�شت  ت�شّرر  ب�شبب  الكهربائي  التيار  انقطع 

املحّطة، وقالوا باأن تو�شيل الكهرباء ي�شتغرق عّدة اأيام، حيث �شّرح امل�شوؤول 
املهتم بالكهرباء: اإذا اأردنا اإر�شال موّظفي الدائرة لإ�شاح ال�شرر احلا�شل 
بهذه  الإفطار  يجوز  فهل  اإفطارهم.  يلزم  فهذا  للمدينة  الكهرباء  واإي�شال 

ال�شورة؟
مدينتهم  عن  يبتعدوا  اأن  عليهم  بقوله:  احل�شور  الف�شاء  اأحتتد  اأجتتاب 
فيفطروا،  امل�شافرين،  عنوان  عليهم  ي�شدق  كي  ال�شرعية  امل�شافة  مبقدار 

وبعدها يذهبون اإىل مكان ت�شليح الكهرباء.
اأما �شماحته فقد قال يف اجلواب على ذلك هذا احتياط ح�شن لكن: قبل اأن 

ننظر اإىل وجوب �شفرهم، ترى هل يجوز لهم اأن يفطروا اأم ل يجوز؟
ثم اأ�شاف �شماحته: نعم اإذا كان يف عدم ت�شليح الكهرباء هاك النفو�س 
اإن مات واحد فقط  اأن يفطروا، حتى  )من املواطنني( فا �شّك يجوز لهم 
من  اأحتتد  موت  اأو  ت�شّرر  حالة  هناك  يكن  مل  اإذا  ومتتاذا  بالكهرباء.  �شعقًا 

املواطنني؟
بالنتيجة انقطاع الكهرباء �شعب جّدًا على النا�س، وانقطاعه يخّل بالكثري 
من الأمور والأعمال، فلذا من باب ان ال�شنائع واحلرف )واجبات كفائية( 
اإذا ح�شل خلل يف نظام حياة املجتمع، فيجوز للموّظفني املذكورين اأن يفطروا.

ثم �شاأل اأحد الف�شاء، وقال: ما هو دليل وم�شتند وجوب تقليد الأعلم؟
قال �شماحته: دليله هو بناء العقاء، جلهة اأنهم يعملون هكذا يف �شريتهم 
حيث يرجعون يف كل فن اإىل الأعلم. والدليل الآخر هو حكم العقل من باب 

لزوم دفع احتمال ال�شرر.
واأردف �شماحته بقوله: ل �شّك اأن بع�س الفقهاء مل يوجبوا تقليد الأعلم 
بنحو مطلق كال�شيد املرت�شى و�شاحب اجلواهر. ولكن ظاهرًا لي�س مق�شودهم 
ومرادهم اأنه حتى مع توافر ال�شروط الثاثة املذكورة ل يجب تقليد الأعلم، 
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بل هو جلهة عدم توافر تلك ال�شروط، اأو لأنه عادة قول هذه البّينة يف اأن هذا 
ال�شخ�س هو الأعلم متعار�س مع بّينة اخرى ومت�شاقط، اأو لأنه يف ت�شخي�س 

ومعرفة الأعلم حرج، فلذا ل يهتدي، عادًة، اإىل احل�شول على الأعلم. 
و�شاأل اأحد الف�شاء اأي�شًا، بقوله: اأحد اأدّلة عدم مطّهرّية املاء امل�شاف 

هي: الأ�شل عدم املطّهرّية. فما هذا الأ�شل؟ 
براأ�شه وم�شتقّل، وقد  اأ�شل  بنف�شه  العدم، وهو  اأ�شل  اأجاب �شماحته: هو 
ذكرناه يف اأول بحث ال�شت�شحاب يف كتاب: بيان الأ�شول. لأن الأمر احلادث 
يحتاج اإىل دليل. والأمر احلادث يحتاج اإىل جعٍل من ال�شارع. ولذا يجب اأن 
يكون هناك دليل يقول باأن ال�شارع جعل املطّهرّية للم�شاف. واأما بعدم وجود 

الدليل فيكون الأ�شل هو عدم املطّهرّية.
�شاأل اأحد الف�شاء من املرجع الديني �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق 

احل�شيني ال�شريازي، قائًا: هل الأحكام ال�شرعية م�شبوقة بالعدم؟ 
اأجاب �شماحته: نعم، لأن احلكم ال�شرعي جعله ال�شارع املقّد�س، وهو جعل 
جديد، كما يف احلديث ال�شريف: )كان اهلل ومل يكن معه �شيء(. ويعني اأن 
كل �شيء م�شبوق بالعدم اإّل اهلل تعاىل. ولذا فهو لي�س بتكويني ول ت�شريعي، 
جتري  اأي�شًا  الأحكام  ويف  العقليات،  يف  مذكور  هو  كما  العدم  هو  فالأ�شل 
العرفيات، وهو اأ�شل براأ�شه. نعم مل يكن هناك اإهمال، لأن اهلل تعاىل من 
الأزل هو القادر وهو احلكيم، ولكن بالن�شبة للحكم ال�شرعي فهو جعل جديد. 
َماء َماء  واأ�شاف �شماحته قائًا: اإّن الآية الكرمية التالية: َواأَنَزْلَنا ِمَن ال�شَّ
َطُهوًرا لي�س فيها دللة على ان املاء املطلق له املطّهرية من اأّوله. فهل ان 
لأنه ل يوجد  اأم ل، فهذا ما ل نعرفه،  ال�شابق  له حكم يف  املاء املطلق كان 
يقني �شابق كي يتم ال�شت�شحاب. واأدلة ال�شت�شحاب لي�شت ذات تو�شيع كبري 
كي ت�شمل مثل هذه امل�شائل. نعم ا�شت�شحاب ال�شرائع ال�شابقة �شحيح، ولكن 
يختلف مع ما نحن فيه. لأنه بالن�شبة لل�شرائع املا�شية نعرف ان كل �شريعة 
اأحكامها اخلا�شة بها، ومبجيء �شريعة اخرى بعدها كانت بع�س  كانت لها 
اأحكام ال�شريعة ال�شابقة تتغري وبع�شها كانت تبقى. فهنا اإذا �شككنا بالن�شبة 
اإىل حكم من اأحكام ال�شريعة ال�شابقة باأنه هل غرّيه نبّي الإ�شام اأم 

ل؟ ف�شي�شمله اأّدلة ال�شت�شحاب، وهو اأمر عريف اأي�شًا. 
اأن  حاليًا،  املتعارفة  البيع  معامات  يف  وقتتال:  الف�شاء  اأحتتد  �شاأل  ثم 
امل�شري، بع�س الأحيان، ي�شري �شيئًا ويقول للبائع �شاأدفع لك مبلغه لحقًا، 
ولكن ل يعنّي وقت الدفع، فهل هذه املعاملة �شحيحة، وهل يحت�شب هذا النوع 

من البيع بيع نقد اأم َدين؟ 
قال �شماحته: هذه املعاملة �شحيحة، والبيع هو بيع نقد ولي�س بيع بالَدين، 

لأن النقد والدين ا�شطاحان �شرعيان. 
ثم عّقب �شماحته وقال: هناك اأربعة اأنواع من البيع، هي: 

الأول: بيع النقد، وهو اأن ل يعنّي اأجل ول مّدة للثمن. 
الثاين: بيع الدين، وهو اأن يتم تعيني اأجل للثمن. 

الثالث: بيع ال�شلف، وهو عك�س بيع الدين، يعني اأن يتم تعيني اأجل للمبيع 
وللمثمن. 

اأي �شيء حني  يالدين(، وهو عدم تبادل  بالكايل )الدين  الكايل  الرابع: 
املعاملة، ل املبيع ول الثمن، وعدم تعيني الأجل لأي منهما، وهو بيع باطل. 

اإذن فال�شخ�س الذي ي�شري �شيئًا ول يدفع ثمنه ويقول: �شاأدفعه لحقًا، 
ولكن ل يعنّي له اأجًا، فهذا يف ال�شطاح ال�شرعي بيع النقد، حتى اإن دفع 

ثمنه بعد 20 �شنة مبماطلة ونحوها.
حتتدود وجوب  ما هي  وقتتال:  الوالدين،  الف�شاء حول طاعة  اأحتتد  و�شاأل 

اإطاعة الوالدين؟ 
ل. وقد بحثه ال�شهيد الأول  اأجاب �شماحته قائًا: هذا الأمر له بحث مف�شّ
الفقهاء يف منا�شبات عديدة يف  له  يف )القواعد والفوائد(، وكذلك تعّر�س 
اأماكن متعّددة من الفقه، ككتاب احلّج وكتاب ال�شوم. والروايات يف هذا الباب 
خمتلفة. فمما قاله جماعة، كما يبدو اأي�شًا: اإّن اإيذاء الوالدين حرام، كما ان 
اإيذاء غري الوالدين حرام اأي�شًا، ولكن بالن�شبة للوالدين فاحلرمة اأ�شّد، لأنه 

�شيكون عقوقًا. بلى تاأّذي الوالدين من غري اإيذاء لي�س حرامًا. 
واأ�شاف �شماحته: تتلّخ�س امل�شاألة يف احلالت الثاث التالية: الأوىل: اإذا 

قام البن بعمل، بالن�شبة اإىل والديه، هو بنظر العرف اإيذاء، ويفعله البن 
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بق�شد اإيذاء والديه، فهذا العمل حرام با اإ�شكال. 
اإيتتذاء، ولكن ل  العرف  يعّده  نف�شه  يقوم البن بعمل يف  اأن  الثانية: 

يق�شد البن به الإيذاًء، وهذا اأي�شًا حرام ح�شب امل�شتنبط من الأدّلة. 
اإيتتذاء، ول يق�شد البن منه  اأن ل يكون العمل مما هو يف نف�شه  الثالثة: 
الإيذاًء اأي�شًا، فهذا العمل يبدو غري حرام، طبقًا ملا ي�شتنبط من الأدلة، كما 

قال به جماعة من الفقهاء. 
ثم �شرب �شماحته مثاًل على احلالة الثالثة، وقال: مثًا اإذا كان للولد زوجة 
�شّيئة مع اّمه، والأخرية تقول له: طّلق زوجتك، واإّل �شاأتوّجع واأتاأمل و�شاأمتّر�س. 
فاإذا مل يطّلق الولد، فا يكون الطاق واجبًا عليه، جلهة ان العرف ل يعّد عمل 
الولد باأنه اإيذاء لُاّم، يف حال كونه مل يق�شد الإيذاء من عدم الطاق، بل وانه 

يعامل اّمه تعامًا ح�شنًا وي�شعى يف نيل ر�شاها.
�شاأل اأحد الف�شاء �شوؤاًل وقال: ما حكم احل�شرات التي تتواجد يف التمن 

)الرز( ويف اخل�شروات )اخل�شار( ويف الفاكهة؟ وهل يجوز اأكلها؟ 
ُم  يَباِت َويَحرِّ  قال �شماحة املرجع ال�شريازي: قال اهلل تعاىل: »يِحلُّ َلُهُم الطَّ
هي  فما  اخلبائث،  على  جتري  احلرمة  ان:  معناه  وهذا  َباآِئَث«،  اخْلَ َعَليِهُم 
اخلبائث؟ فقيل: كل ما ا�شتخبثه النا�س وا�شتنفره الطباع فهو خبيث، ويعني اأن 
ما كان )اأو كل �شيء( خبيث يف ارتكاز املت�شّرعني واملتدّينني وينفر منه الطبع 
اإ�شكال  ال�شليم، فهو يدخل يف مو�شوع اخلبائث. وخا�شة: على الظاهر ل 
ول خاف يف كربى الرتكاز، بل هو يف �شغرى الرتكاز، فمتى ما حتّققت 
�شغرى الرتكاز ف�شيكون هناك حّجة. لأن ارتكاز املت�شّرعة كا�شف. كما ان 
بع�س اخلبائث مذكورة يف الآيات والروايات، والآية كا�شفة وكذلك الرواية. 
وبع�س اخلبائث مل تذكر ولكنها يف ارتكاز املت�شّرعة خبيثة، ولذا فاإّن ارتكاز 

املت�شّرعة كا�شف.
اإذا ا�شرط ال�شخ�س املقر�س )الدائن( على  �شاأل احد الف�شاء وقال: 
املديون ربحًا معنويًا، كاأن ي�شرط على املديون اأن يقراأ زيارة عا�شوراء ويهدي 

ثوابها اإىل والد الدائن، فهل يحت�شب هذا من الربا اأي�شًا؟ 
اأجاب �شماحته بقوله: هذه امل�شاألة حمّل خاف. فاإطاق: »كل قر�ٍس جّر 

نفعًا« بدوًا ي�شمل الربح املاّدي والربح املعنوي اأي�شًا. ولكن امل�شاألة 
هي يف انه هل »جّر نفعًا« له ان�شراف اإىل الربح املاّدي اأم ل؟ 

بع�س قالوا: له ان�شراف اإىل الربح املاّدي، ووجه الن�شراف هو منا�شبة 
احلكم واملو�شوع، لأن املقر�س )الدائن( يقر�س �شيئًا ماّدّيًا، فاإذا ا�شرط 

�شيئًا ماّدّيًا ف�شيكون ربحًا وربًا، واإّل فا. 
ثم قال �شماحته اأي�شًا: يبدو ان الن�شراف لي�س بعيدًا، وعلى الأقل اإذا مل 
يكن هناك ان�شراف، ن�شّك يف انه هل له ظهور يف �شمول الربح املعنوي اأم ل؟ 
فالأ�شل هو عدم الظهور. لأن ال�شّك يف الظهور هو جمرى اأ�شل عدم الظهور. 
فبع�س قال: هذا ان�شراف وتبادر بدوي. نعم اإذا ح�شل �شّك يف الن�شراف، 
فالأ�شل عدم الن�شراف، وبالنتيجة هذه امل�شاألة هي م�شاألة عرفية وم�شاألة 

ا�شتظهار.
بعد ذلك �شاأل اأحد الف�شاء وقال: اإذا كان ال�شخ�س جمربًا على اأن يتناول 

حّبة دواء يف �شاعة معّينة من النهار، فهل يجب عليه ال�شيام؟ 
قال �شماحته: كا، لأنه ُيعّد مري�شًا ول يجب عليه ال�شيام.

�شاأل اأحد الف�شاء وقال: اإذا اأو�شى ال�شخ�س باأنه: اإذا مت فكّفنوين بهذا 
الكفن )وعّينه لهم(، ولكن مل يعرثوا على هذا الكفن حني وفاة ال�شخ�س، 
فكّفنوه بكفن اآخر، وبعد دفنه مبّدة عرثوا على الكفن الذي عّينه لهم، فما 

هو تكلفيهم؟ 
قربه  فينب�شوا  املّيت،  و�شّية  تنفيذ  هو  الواجب  بقوله:  �شماحته  اأجتتاب 
ويكّفنونه بالكفن الذي عّينه، اإّل اإذا تزاحم مع حرام اأهم وهو انتهاك حرمة 
املوؤمن. يعني اإذا راأوا، اأو حتى اإذا احتملوا، باأن نب�س القرب �شيوجب انتهاك 

حرمة املّيت، فا يجوز.
اآيات  اإحدى  تاوة  ال�شخ�س يف حالة  كان  اإذا  وقال:  الف�شاء  احد  �شاأل 
ال�شجدة الواجبة و�شمع يف تلك اللحظة �شوت قارئ اآخر يتلو اآية �شجدة واجبة، 

فهل عليه اأن ي�شجد مّرتني؟ 
قال �شماحته: هذه امل�شاألة تناولها �شاحب العروة، فقال عنها، وقال الفقهاء 
املعّلقني على العروة اأي�شًا، قالوا: يجب عليه اأن ياأتي ب�شجدتني. ولكن يبدو 
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اأنه يحدث تداخل، ويكفي �شجدة واحدة. بلى اإذا ح�شل �شّك 
فالأ�شل عدم التداخل. 

و�شاأل اأحد الف�شاء، بقوله: اإذا اأهدى الإن�شان عمله العبادي، كال�شاة، 
 ،والزيارة، والدعاء، وتاوة القراآن، ونحو ذلك، اإىل الأئمة املع�شومني

فهل يوجب رفع درجتهم، وهل ينفعهم ذلك اأ�شا�شًا؟ 
يف اجلواب على هذا ال�شوؤال، ذكر �شماحته مثاًل، وقال: اإذا كان عند زيد 
-مثًا- حديقة فيها مليون وردة وزهرة، ومبختلف الأنواع. فاإذا جاءه عمرو 
واأهدى اإليه وردة، فمع اأن هذه الوردة هي ل �شيء جتاه املليون وردة املوجودة 
عند زيد، ولكنها بالنتيجة �شتزيد من عدد الزهور والتتورود عنده، وي�شبح 

عددها مليون وردة ووردة. 
ثم اأردف �شماحته قائًا: اإّن الأئمة املع�شومني هم اأ�شحاب احلدائق 
والب�شاتني اململوءة ورودًا وزهورًا، ول يحتاجون اإىل الورد، اأي ل يحتاجون اإىل 
اأعمالنا العبادية وال�شاحلة التي تكون كالوردة اإذا حظيت بالقبول. ولكن ما 
اإليهم ثواب اأعمالنا العبادية وال�شاحلة املقبولة، من  الإ�شكال يف اأن نهدي 
باب تقدمي ال�شكر لهم على هدايتهم اإّيانا نحو الأعمال احل�شنة، وتكون رفعة 
»التتداّل علي اخلري  باب:  ومن  �ُشنة ح�شنة«،  �َشنَّ  »من  باب:  لهم من  درجة 
كفاعله«. ورفعة الدرجة هي مرحمة ومكرمة من اهلل تعاىل، بل هي كال�شلوات 
التي اأمرنا اهلل تعاىل بها، التي توجب من اهلل �شبحانه وتعاىل رفع الدرجات 

 .لهم
�شاأل احد الف�شاء وقال: اإذا وقعت زلزل حم�شو�شة ومتعّددة يف يوم واحد، 

كاأن يقع )50( زلزال، فهل جتب ال�شاة لكل زلزال؟ 
قال �شماحته: قال �شاحب العروة وجماعة من الأكابر: جتب ال�شاة لكل 
زلزال، لأن الأ�شل هو عدم التداخل، والقاعدة تقول بهذا اإذا ح�شل عندنا 
اإذا وقع زلزال و�شّلى، ثم وقع  اأنه  �شّك. ولكن قال بع�شهم، وهو كما يبدو، 
اإذا مل ي�شّلي �شاة الآيات  اأخرى. ولكن  اأن ي�شّلي مّرة  اآخر فعليه  زلزال 
�شاة  تكفي  ويعني  واحتتدة،  �شاة  لها  فيكفي  اأختترى،  زلزل  ووقعت 

واحدة لت)من ال�شباح اإىل الليل(، و�شاة واحدة لت)من الليل 
اإىل ال�شباح(. وهذا طبعًا لي�س من باب التداخل، لأننا نقبل باأ�شل عدم 

التداخل، بل من باب اأنه هذا هو امل�شتفاد من اإطاق الدليل. يعني: اأن الدليل 
قا�شر يف هكذا موارد من الدللة على وجوب التعّدد. 

ثم �شاأل اأحد الف�شاء يف هذا املجال، وقال: اإذا حدثت عائم وظهرت 
اآيات خمتلفة يف اآن واحد، فهل يكفي �شاة اآيات واحدة جلميع تلك العائم 

والآيات؟ 
قال �شماحته: يف هذه احلالة التي تعّدد فيها �شبب ال�شاة، يجب ال�شاة 
لكل واحدة من تلك العائم والآيات، اأي ي�شّلي لكل عامة ولكل اآية �شاة، 

لأن الأ�شل هو عدم التداخل.
ُكلِّ �َشيٍء« يف حني اأن  �شاأل احد الف�شاء وقال: ما معنى قوله تعاىل: »ِتْبياًنا لِّ

الكثري من املطالب مل تبنّي يف القراآن؟ 
 .َفُخُذوُه �ُشوُل  الرَّ اآَتاُكُم  َوَما  الكرمي:  القراآن  يف  جاء  �شماحته:  قال 
اأهل  اأن  ويعني  بيتي«.  اأهل  اأي�شًا: »كتاب اهلل وعرتي   وقال ر�شول اهلل

البيت هم الذين يبّينون ذلك.
ثم �شاأل اآخر، وقال: اإذا �شادف ان كان مبلغ �شهم ال�شادة كله من فئة نقدية 
كبرية )يعني فئة مائة ريال مثًا(، هل يجوز تبديل هذه الفئة النقدية اإىل فئة 

)50( رياًل؟
قال �شماحته: هذه امل�شاألة هي حمّل خاف. فبع�س الفقهاء قالوا: هذا 
ت�شّرف يف الأمانة، ويجب اأن يكون باإذن الفقيه. ولكن قال بع�شهم: ل اإ�شكال 

فيه، لأنه ي�شدق عليه اإي�شال الأمانة، وعرفًا لي�س ت�شّرفًا يف الأمانة.
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مبنا�شبة الذكرى احلادية ع�شرة على رحيل فقيه اأهل البيت، العامل 
احل�شيني  حممد  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيتتة  الكبري  الديني  املرجع  التترّبتتاين، 
ال�شريازي اأعلى اهلل درجاته، واإحياًء لذكراه العطرة وتراثه الّقيم اأقيم عدد 
العلماء الأعام  العامل بح�شور  اأنحاء  التاأبينية والفعاليات يف  من املجال�س 

�شرائح  وخمتلف  واخلطباء  وال�شعراء  وال�شيا�شيني  واملثقفني  واملفكرين 
املجتمع، منهم: 

مكتب املرجع ال�شريازي)م�شجد الإمام زين العابدينA(-اإيران/ قم املقد�شة.. 1
مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي - لكنهو الهندية.. 2

�شريٌة جهادية وتاريٌخ م�شرق
الإمام ال�صريازي
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مرقد العامة ابن فهد احللي - العراق / كرباء املقد�شة.. 3
ح�شينية الر�شول الأعظم الكربائية - الكويت.. 4
رابطة علماء الدين وح�شينية الر�شول الأعظم - لندن.. 5
موؤ�ش�شة الإمام ال�شادقA- الدمنارك / كوبنهاغن.. 6
موؤ�ش�شة البتول - كندا / اوتاوا.. 7

موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم - ال�شعودية / �شيهات.. 8
موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم - كرباء املقد�شة.. 9
حوزة البتول العلمية - ال�شعودية / العوامية.. 10
احل�شينية الكربايية /ا�شفهان.. 11

موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم - ال�شعودية / �شيهات

م�شجد الإمام زين العابدينA / قم املقد�شة

مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي / لكنهو الهندية

موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم - ال�شعودية / �شيهات

موؤ�ش�شة الإمام ال�شادقA / الدمنارك
موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم / كرباء املقد�شة )بني احلرمني(

موؤ�ش�شة الإمام ال�شادقA  / الدمنارك

داراملهدي و القراآن احلكيم احل�شينية الكربايية / ا�شفهان

رابطة علماء الدين وح�شينية الر�شول الأعظم / لندنرابطة علماء الدين وح�شينية الر�شول الأعظم / لندن

م�شجد الإمام زين العابدينA / قم املقد�شة

نفحات خبرية

67  رجب / �صوال 1433 هل  - جملة النفحات



اإعداد: حجة الإ�شام ال�شيد مهند احل�شيني احلديدي
اإ�صراف: جلنة ال�شتفتاء يف مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي بقم املقد�شة
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التقليد

�س: اإىل اأي زمان يجوز البقاء على تقليد امليت؟
ج: ما دام املجتهد الأعلم احلي يفتى بجواز البقاء.

�س: اإذا كان املجتهد امليت اأعلم من الأحياء، فهل البقاء على تقليده يكون 
واجبًا؟

ج: الظاهر جواز الرجوع اإىل احلّي مطلقًا.
البقاء على  الأحياء  العلماء  فاأجاز  يقلد مرجعًا، فتويف  �س:�شخ�ٌس كان 
تقليده، فعمل بفتواهم دون حتديد اأحد معني لعدم التمكن من معرفة الأعلم 

على راأي اأهل اخلربة، هل بقائه مربئ للذمة؟
ج: يكفي ذلك ويرجع ملن يظن او يحتمل اعلميته ت على الحوط وجوبًا ت اذا 

مل يح�شل العلم باأعلمية احدهم، يف امل�شائل امل�شتحدثة.
�س: ما حكم الأعمال التي عمل بها املكلف بعد وفاة مرجعه ا�شتنادًا لفتواه 

بجواز البقاء على تقليد امليت؟
البقاء  جواز  يف  لل�شرائط  اجلامع  احلي  املجتهد  اإىل  فعًا  يرجع  ج: 
وعدمه، فاذا رجع اىل من يرى جواز البقاء، ت�شح بذلك اأعماله ال�شابقة 

مع ا�شتجماعها لل�شرائط املعتربة.
�س: هل يجب الرجوع اإىل فتوى الفقيه احلي للبقاء على تقليد 

امليت؟
ج: نعم، ويكفي فيه اإطاعه على الفتوى بجواز البقاء وا�شتناده 

اإليها يف بقائه.
�س: امل�شائل التي تعلمها املكلف من املرجع الذي قلده حال 
حياته ثم مات، هل يجوز له البقاء على تقليده فيها؟ وما حكم 

امل�شائل التي مل يعمل بها اأو ن�شيها؟
املجتهد  بفتوى  ال�شابق  تقليده  على  البقاء  يجوز  ج: 
الأعلم احلي، عمل بامل�شاألة اأو مل يعمل، اإذا كان قد عمل 

حال حياة املجتهد امليت بقدر معتّد به من امل�شائل.
�س: هل يجب تقليد الأ�شلح لقيادة الأمة اأم تقليد 
الأمر  والأقتتدر على حتمل هذا  بكتاب اهلل  الأعلم 
»اأولكتتتم   :A املوؤمنني  اأمتتري  المتتتام  عن  كما 
بهذا الأمر اأعلمكم بكتاب اهلل واأقدركم عليه«، 
اإذا  وباخل�شو�س  الأ�شلح،  بوجود  العلم  مع 
كان الأعلم غري قادر على قيادة الأمة لعدم 

اطاعه على �شوؤونها؟
ج: الأحوط تقليد الأعلم باأحكام اهلل 
يلزم  مما  غريها  �شاأن  �شاأنها  تعاىل، 

فيها تقليد الأعلم به، واأما قيادة الأمة فهي 
بيد مراجع التقليد بال�شورى التي تتاألف منهم 

اأو بنوابهم.

الصالة

�س: ما حكم ن�شيان �شاة الحتياط والدخول يف 
�شاة اأخرى؟

يتجاوز  مل  اإذا  الحتياط  بقدر  ال�شاة  ُينهي  ج: 
ثم  ال�شاة  اأمت  الحتياط  جتتتاوز  واإذا  الحتياط،  قدر 

التيان  ا�شتحبابًا   الحتتوط  نعم  الوىل،  بال�شاة  ياأتي 
بال�شاتني.

�س: اإذا تزاحم وقت اإتيان �شاة الحتياط بخروج وقت 
�شاة اأخرى، فما احلكم بالن�شبة لل�شاة ال�شابقة على فر�س 

تقدمي الفري�شة على الحتياط؟
ج: يقدم الحتياط اإذا مل يت�شيق الوقت املخت�س للثانية، واإذا 

ت�شيق اتى بالثانية ثم ق�شى ال�شاة الأوىل.
ال�شاة  يف  عتتمتتدًا  الفاحتة  بعد  التت�تتشتتورة  قتتتراءة  حكم  متتا  �ــس: 

الحتياطية؟
اأو كانت  واإن مل يق�شد اجلزئية  ج: عمدًا وبق�شد اجلزئية مبطل، 

�شهوًا ل يبطل.
ال�شك يف �شاته، ل يعتني ب�شكه يف �شاة  الذي هو كثري  �س: هل ان 

الحتياط اي�شًا؟ 
ج: نعم ل يعتني ب�شكه هنا اأي�شًا.

�س: ما حكم اجللو�س الزائد �شهوًا يف ال�شاة؟
ج: فيه �شجدتا ال�شهو على الأحوط وجوبًا.

�س: ما حكم �شاة من ترك �شجدتي ال�شهو عمدًا؟
ج: ي�شجد بعد ذلك و�شاته �شحيحة، نعم هو اآثم للتاأخري العمدي.

�س: اإذا وجب على الن�شان �شجود ال�شهو وبعد ال�شام فقد و�شوءه، فهل 
يلزم اإعادة اأ�شل ال�شاة مع الو�شوء، اأم يتو�شاأ ل�شجود ال�شهو فقط؟

ج: ل يلزم اإعادة ال�شاة ول اإعادة الو�شوء، وعليه اأن ياأتي بال�شجود بعد 
ال�شاة راأ�شًا نعم الحوط ا�شتحبابًا اعادة الو�شوء ل�شجود ال�شهو.

الخمس

�س: هل بلوغ �شن التكليف �شرط يف تعلق اخلم�س، اأم اأن اخلم�س يتعلق 
حتى مبال الطفل؟
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ج: البلوغ لي�س �شرطًا يف تعلق اخلم�س، لن اخلم�س يتعلق باملال وان كان 
�شاحب املال طفًا، نعم حيث انه ل تكليف للطفل فيجب على وليه تخمي�شه، 

فاإن مل يخم�س الويل فعلى ال�شبي نف�شه تخمي�شه عند البلوغ.
�س: هل يجب اخلم�س على من ياأخذ معا�شه من والده؟

ج: نعم، فانه يجب على كل من له دخل ولو كان قليًا ان يجعل لنف�شه راأ�س 
�شنة خم�شية ويخم�س مازاد على خمّم�س العام املا�شي.

اأنا طالب متزوج واأدر�تتس يف اخلارج حيث ينفق علّي اأهلي ل�شوؤون  �س: 
الدرا�شة واملعي�شة، فهل يجب علي اخلم�س يف هذه احلالة؟

ج: ما متلكه مما زاد عن موؤونة �شنتك وكان زائدًا على خمّم�س العام 
املا�شي فان فيه اخلم�س.

�س: هل يجب على ال�شاب الذي بلغ للتو اأن يعني لنف�شه راأ�س �شنة 
خم�شية، مع اأنه ي�شتلم م�شروفه من والده؟

ج: نعم، عليه تعيني راأ�س �شنة خم�شية وتخمي�س ما ميلكه من 
اموال نقدية وما هي يف حكم النقد وت�شجيل رقم املخّم�س يف دفر 
خا�س ليخم�س مازاد عليه يف ال�شنة القادمة وهكذا يف كل �شنة.
�س: اأنا طالب جامعي، مل اأكن اأخّم�س وح�شلت على بعثة 
درا�شية، فقمت بتحديد راأ�س �شنة، ولكني مل اأخم�س جميع 
ممتلكاتي جلهلي بالأمر، فقد قمت بتخمي�س اأموال البعثة 
فقط، فهل يجب علّي تخمي�س جميع ممتلكاتي )مبا فيها 

الو�شائل والأثاث التي ا�شريتها باأموال البعثة(؟
ممتلكاتك  جميع  يف  اخلم�س   .1 عليك  يجب  ج: 
 .2 و  النقد،  ومتتا هي يف حكم  النقد  من  التي هي 
ت�شالح املرجع اأو وكيله يف ممتلكاتك غري النقدية 

التي ت�شتفيد منها يف موؤونتك.

البيع والشراء

�س: ا�شريت جمموعة اأ�شياء من البقال 
على اأن اأدفع له فيما بعد، ويف وقت الدفع 
نتذكره متامًا،  املبلغ، ومل  ن�شينا مقدار 
فقال يل البقال: ادفع ما ت�شتطيع، وما 
يكون من زيادة اعتربه تربعًا، ما هو 

حكم هذه املبادرة؟
مع  ذلتتتتك  يف  اإ�تتشتتكتتال  ل  ج: 

الرا�شي.
�س: اأحد الأختتوة له منتزه 

وال�شعر  بتتاجلتتودة  ميتاز  حيث  معني  دكتتان  من  املتتواد  كل  وي�شري  لاإقامة 
هذا  ولكن  اأختترى،  دكاكني  يف  املتوفرة  غري  الطلبات  كل  وتلبية  املنخف�س 
الدكان يبيع اخلمور، وهذا الأخ يتعامل معهم ب�شكوك بنكية كي ل يرجعوا له 

النقود، فهل التعامل مع هذا الدكان جائز؟
ج: التعامل يف الفر�س املذكور جائز يف نف�شه.

�س: ا�شتلمت �شكًا موؤجًا وكان موعد ا�شتام قيمته بعد �شهر من تاريخ 
اإم�شائه، فهل يجوز بيع هذا ال�شك اإىل �شخ�س اآخر بقيمة اأقل �شواء اأكانت 
القيمة املدفوعة حاًل من جن�س قيمة ال�شك اأو من جن�س اآخر، علمًا اأن البنك 

ل يبذل الآن املال ازاء هذا ال�شك ال يف تاريخ ا�شتامه؟
ج: يجوز ذلك، فاإن بيع الدين باأقل منه ل اإ�شكال فيه.

�س: كنت 1. اأ�شري من الزبون ذهبًا مببلغ ثم اأبيع نف�س الذهب له ق�شطًا 
بعد �شهر مببلغ اأكرث، و 2. كنت اأنظف الذهب امل�شتعمل واأعر�شه ثم اأبيعه 

وكاأنه جديد بدون علم الزبون، فما حكم املبالغ التي اأخذتها من الزبائن؟
ج: يف ال�شق الأول من ال�شوؤال املعاملتان نقدًا بقيمة ثم ق�شطًا بقيمة اكرث 
�شحيحتان، واأما بيع الذهب امل�شتعمل مكان اجلديد فالبائع �شامن للزبون 

فرق الثمن اإل اأن ي�شر�شيه، واإذا مل يكن غ�شًا ول غبنًا فا اإ�شكال.
لكن  جديد،  بذهب  تبديله  واأرادت  الذهب،  من  كمية  لديها  امتتراأة  �س: 
ال�شائغ ياأخذ زيادة على الذهب الذي يعطيه كاأجرة، فهل هذا جائز اأم اأنه 

ربا؟
ج: التفا�شل يف بيع و�شراء الذهب بالذهب ربا حمّرم، نعم ميكن التخل�س 
من ذلك بجعلها معاملتني م�شتقلتني، وذلك با�شراء ما عند الزبون من ذهب، 
ثم بيع ال�شائغ ذهبه عليه )او( �شم عني اخرى غري الذهب مع الذهب القل 

مقابًا للزيادة يف الطرف الآخر.

أحكام النظر

اإجتتراء املقابلة بني الرجل  �س: ما هي احلدود التي يجب التزامها عند 
واملراأة قبل عقد القران؟

ج: املراأة ما مل يتم عقد القران عليها كالأجنبية بالن�شبة اإىل الرجل، ولكن 
يجوز النظر اإىل وجه من يريد اأن يتزوجها وكفيها و�شعرها وحما�شنها مبقدار 

التعرف على حالها، وي�شرط اأن ل يتكرر، وان ل يكون ذلك بق�شد التلذذ.
�س: ما حكم ال�شتمتاع باملراأة بعد كتابة عقد الزواج وقبل الدخول؟

ج: اإذا مت العقد على النحو ال�شرعي فيجوز ذلك، نعم يراعى عدم الدخول 
ويوؤجله اىل ليلة الزفاف والعر�س ليحظى باآدابها وبركاتها.

�س: هل جواز النظر م�شروط بكون الرجل يريد الزواج من املراأة املنظورة 
خا�شة، اأم يكفي فيه اإرادة مطلق الزواج بامراأة ل على التعيني؟

إستفتاءات

جملة النفحات - رجب / �صوال 1433 هل  70



www.s-alshirazi .com
www.s-alshirazi .org

لمتابعة االستفتاءات الجديدة يوميا
زوروا موقعنا على شبكة اإلنترنت

ج: يجوز النظر للمراأة التي يحتمل اختيار الزواج منها.
�س: هل يجوز النظر اإىل �شائر ج�شد املراأة فيما عدا املغّلظة حرمتها للذي 

يرغب الزواج منها؟
ج: يجوز للتعرف لكن ب�شرط عدم ق�شد التلذذ وعدم التكرار.

المآتم والحسينيات

�س: هل يحق ل�شاحب احل�شينية اأو القائمني عليها اأخذ بع�س الأ�شاحي 
املقدمة للح�شينية وال�شتفادة منها خارج احل�شينية؟

ج: يعمل ح�شب ما �شرطه املتربعون.
اأنا م�شوؤولة عن وقف لاإمام احل�شني واأخيه العبا�س وتردين  �س: 
مبالغ اأغلبها بعنوان )النذور( وقليل منها �شدقة م�شتحبة، ما حكم الأموال 

املتبقية بعد انتهاء مرا�شم العزاء؟
ج: اإذا مل ي�شرط الناذر اأو املتربع �شرف هذه الأموال يف مكان خا�س اأو 
يف يوم خا�س جاز �شرفها يف اأماكن اأخرى م�شابهة وقريبة من �شرط الناذر 
اأو اأوقات اأخرى ملرا�شم العزاء واملاأمت كذلك م�شابهة وقريبة من �شرط الناذر 

واإل لزم �شرفها يف املكان املعني ويف اليوم املعني.
�س: هل يجوز اإقامة ماأمت ح�شيني اأو مولد نبوي اأو جمل�س فاحتة يف ح�شينية 

اأو م�شجد بدون علم املتويل ال�شرعي؟
ج: ي�شرط اإذن املتويل.

�س: لدينا ماأمت يف قريتنا لي�س وقفًا لأحد، ويقوم اأهايل القرية باختيار 
اإدارته عن طريق النتخابات، وبناء على ذلك تكون لهذه الإدارة �شاحيات 
تاأجري املاأمت حلفات زواج حمت�شمة، فهل يجوز ذلك بق�شد  وا�شعة، منها 

زيادة دخل املاأمت؟
مع  يتنافى  ل  ان  وب�شرط  عليه،  ال�شرعيني  املتولني  بنظر  ذلك  يكون  ج: 
احلاكم  ا�شتئذان  فيجب  �شرعي  متول  هناك  يكن  مل  واذا  املكان،  قد�شية 

ال�شرعي.

اإلرث

ر غري را�شدين، مع انه  �س: هل يجوز تق�شيم املرياث لعائلة يوجد بها ُق�شَّ
يخ�شى على ه�شم حقوقهم يف حالة تق�شيم املرياث؟

ج: يجوز تق�شيم الإرث ويجب فيه اأن ل يه�شم حق اأحد، �شغريًا كان اأم 
كبريًا.

�ــس: كتتتان يف ذمتتتة والتتتدي 
هذه  توؤخذ  فهل  الديون،  بع�س 

اأم يجب  الديون من ثلث تركته، 
مالهم  من  دينه  تاأدية  ورثته  على 

اخلا�س؟
اأ�شل  الديون من  ج: يجب اخراج 

الركة قبل تق�شيم الرث.
�س: تويف رجل وله بنت واحدة، وكان 

وفاته  قبل  املتتتال  متتن  مبلغًا  اأعتتطتتاهتتا  قتتد 
وخّولها الت�شرف فيه كما ت�شاء، فهل يدخل 

�شمن  الوحيدة  لوريثته  اأعتتطتتاه  التتذي  املبلغ 
الركة؟

اإذا كان قد ملكها يف حياته مل يدخل يف  ج: 
�شمن الركة.

يحق  فهل  زوجتتة،  وتتترك  املنية  وافته  رجتتل  �س: 
ل؟ للزوجة قبل تق�شيم الإرث املطالبة باملهر املوؤجَّ

ج: نعم، يحق لها املطالبة به ان مل تكن قد وهبته 
للزوج، اأو مل تكن قب�شته منه ايام حياته، كما انه يجب 

تق�شيم  وقبل  املتتال  ا�شل  من  ذلتتك  اعطاءها  الورثه  على 
الركة لأنه من الديون.

النقود،  )حمافظ  مثل  للمتوفى  ال�شخ�شية  الأمتعة  �س: 
امل�شابح  اخلتتتوامت،  التتعتتبتتاءات،  واجلتتديتتدة،  القدمية  املاب�س 

ثم  ومتتن  التتركتتة،  تدخل �شمن  املمتلكات  هتتذه  والأقتتتتام(، هل 
ي�شتخرج منها الثلث؟

والثوب  اخلتتامت  مثل  اإل  الركة  �شمن  تدخل  املذكورات  هذه  ج: 
والثياب  اخلتتوامت  تعددت  واإذا  الأكتترب،  لابن  حبوة  فاإنهما  امل�شتعمل 

فيت�شالح عليها مع باقي الورثة.
�س: نحن اأ�شرة تتكون من والدين وولدين، مات الأب وله زوجة واأولد 

وبنات واأم واإخوان واأخوات، فمن يرث من هوؤلء؟
ج: يرث اجلميع يف الفر�س املذكور ما عدا الإخوان والأخوات و�شهم كل 
عنوان  حتت  ال�شامية«  »امل�شائل  كتاب  يف  موجود  يرثون  الذين  من  واحد 

»احكام الرث« وعنوان »ارث الطبقة الوىل« فلرياجع.

إستفتاءات

71  رجب / �صوال 1433 هل  - جملة النفحات



املعدن اذا ا�صتخرجه كافر و م�صائل ثالث
ذكرنا يف احللقة ال�شابقة م�شاألة الكافر اذا ا�شتخرج معدنًا وقلنا بوجود 
ثاث م�شائل فيها ذكرناها �شردًا ووعدنا تف�شيل الكام فيها اىل حلقه قادمة 

باذن اهلل تعاىل وكانت امل�شائل الثاث كالتايل:
تكليفية . 1 اللزامية  الحكام  كل  بل  املعدن،  املعدن وغري  هل يجب خم�س 

وو�شعية على الكفار ام ل؟
هل يجوز للحاكم ال�شرعي ان يلزم الكفار بذلك ويجربهم عليه فيما لو . 2

امتنع اأحدهم -مثًا- من دفع خم�س املعدن ام ل؟
لو ا�شلم الكافر هل ي�شمله حديث اجلب القائل بان ال�شام يجّب ما قبله، . 3

فينفي عنه ما كان يجب عليه يف خم�س املعدن حتى مع بقاء مو�شوعه 
الوجوب مع عتتدم وجود  ام ل وامنتتا يخت�س اجلتتّب ونفي  ووجتتود عينه، 

مو�شوعه و بقاء عينه؟
امل�صاألة الأوىل

اأما امل�شاألة الأوىل: وهي هل يجب على الكفار مطلقا �شواء كانوا اهل كتاب 
اأم ل: اخلم�س يف املعدن وغري املعدن، بل هل يجب عليهم �شيء من الحكام 
اللزامية من تكليفية مثل ال�شاة وال�شيام، اأو و�شعية مثل اخلم�س والزكاة، 
ا�شولية وحمل  امل�شاألة هي م�شاألة  ام ل يجب عليهم �شيء من ذلك؟ فهذه 
بحثها يف ال�شول يف بحث »اأمر الآمر مع علمه بانتفاء �شرطه« فامر ال�شارع 
باأن يخم�س الكافر الفاقد ل�شرط �شّحة العمل وهو ال�شام هل هو �شائغ و 
جائز اأم هو غري �شائغ وغري جائز؟ فانهم حتت ذلك العنوان العام، والكربى 
الكلية بحثوا هذه ال�شغرى اجلزئية، وبحثوها اي�شًا يف كتاب الزكاة حيث ياأتى 

الكام هذا فيها اي�شًا، ونحن نورده هنا باخت�شار.
القول املختار يف امل�صاألة

امر الآمر قد يكون �شخ�شيًا موّجهًا لغري القادر اأو للعا�شي، وقد يكون عامًا 
موّجها للجميع وان كان بينهم من هو عا�س وغري قادر، فاأمر الآمر يف ال�شورة 
الوىل غري �شائغ ول جائز ل عقًا ول �شرعًا، بينما يف ال�شورة الثانية �شائغ 

وجائز عقًا و�شرعًا، لنه خطاب واحد يعم اجلميع ول مانع منه، فا يخد�س 
فيه القول بكون اخلطاب العام مثل: »فان هلل خم�شه« يتعّدد بعدد الفراد فا 
اذ قد يكون لجل امتام احلجة عليه  تام  القول غري  �شائغًا، لأن هذا  يكون 
و�شحة موؤاخذته بعد ا�شراك اجلميع يف التكليف، مما يعني: �شمول اخلطاب 
اللزامية  الحكام  من  وغتتريه  باخلم�س  المتتر  يكون  بان  للكّفار  حتى  العام 
تكليفية كانت ام و�شعية اأمر عام وموّجه اىل الكفار اأي�شًا، لأن الكافر قادر 
وقت  ح�شر  اذا  امل�شلم  ان  -كما  ال�شام  وهو  ال�شحة  �شرط  حتقيق  على 
ال�شاة وهو غري متو�شئ، فانه قادر على حتقيق هذا ال�شرط- فيكون م�شموًل 

لقاعدة: »ما بالختيار ل ينايف الختيار«.
م�صاألة تكليف الكفار عند امل�صهور

قال م�شهور الفقهاء ب�شمول اخلطاب العام وتوّجه الحكام اللزامية -�شواء 
التكليفية اأم الو�شعية- اىل الكفار اي�شًا، بل اّدعى البع�س الجماع على ذلك، 
فان ال�شيخ الن�شاري بحث هذا المر يف ا�شوله وفقهه وا�شتند بالجماع عليه، 
ه: »ولذا اأجمعنا على ان الكفار  حتى انه قال يف مكا�شبه -ج4 �س339- ما ن�شّ
يعاقبون على الفروع« ومن املعلوم ان العقاب من لوازم التكليف، فاكتفى ال�شيخ 
بذكر الازم وارادة امللزوم وهو: �شمول اخلطاب وعموم التكليف، كما ان الظاهر 
من كام ال�شيخ الن�شاري هذا، هو عدم الجماع ال�شطاحي الذي ي�شري 
اىل اتفاق الكل، وذلك لوجود جماعة من الفقهاء يخالفون ذلك، فعن ال�شيخ 
الن�شاري نف�شه يف كتاب طهارته -ج2 �س567- قال: »ذكر �شاحب احلدائق 
تبعًا للمحّدَثني: ال�شرابادي )امني الدين ال�شرابادي( والكا�شاين )الفي�س 
الكا�شاين( اأخبارًا زعموا دللتها على عدم خماطبتهم )اي: خماطبة الكفار( 
بالفروع ونهو�شها لتخ�شي�س العمومات« يعني: انهم ذكروا روايات وزعموا 
�س دليل اقيموا ال�شاة، ودليل كتب عليكم ال�شيام ونحوهما بغري  اأنها تخ�شّ
الكفار، وقد ذكر املرحوم ال�شبزواري يف كتابه: »الذخرية« بعد بحثه هذه امل�شاألة 
�س167-. ج1  العباد:  -ذخرية  امل�شكات«  من  املقام  هذا  »وحتقيق  قائًا: 

كالم الربوجردي يف تكليف الكفار

والتحقيق. العلم  لتتطتتاب  النفحات  جملة  تقدمها  اخلتتمتت�تتس،    بكتاب  املتعلقة   ال�شريازي املتترجتتع  ل�شماحة  الإ�تتشتتتتتدللتتيتتة  الفقهية  التتبتتحتتوث  تتتقتتريتترات  متتن  والتتعتت�تتشتترون  ال�شابعة  احللقة 
كتب: ف�شيلة اآية اهلل ال�شيخ ح�شني الفدائي، وهو اأحد اأع�شاء جلنة الإ�شتفتاء يف مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي يف مدينة قم املقد�شة واأحد تامذته يف بحوث 

اخلارج الإ�شتدللية منذ اأكرث من ع�شرين عامًا.
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والتحقيق. العلم  لتتطتتاب  النفحات  جملة  تقدمها  اخلتتمتت�تتس،    بكتاب  املتعلقة   ال�شريازي املتترجتتع  ل�شماحة  الإ�تتشتتتتتدللتتيتتة  الفقهية  التتبتتحتتوث  تتتقتتريتترات  متتن  والتتعتت�تتشتترون  ال�شابعة  احللقة 

بينما قال ال�شيد الربوجردي يف حا�شيته على الكفاية -ج1 �س164- 
تاأييدًا لكام امل�شهور وت�شعيفًا لراأي غري امل�شهور ما يلي: 

»فيدل عليه )اأي: يدل على توّجه اخلطاب العام اىل الكفار اي�شًا( العقل 
والنقل، اما العقل: فاأن اخت�شا�س التكليف باملطيعني من امل�شلمني يوجب 
املحال -لنه ل يكون ال على وجه دائر- واما النقل: فلقيام الكتاب وال�شّنة 
العا�شني  التكليف )اي: ا�شراك اجلميع حتى  والجماع على ا�شراكهم يف 
والكافرين واأدخل العا�شني مع الكافرين لوحدة املاك(، بل يكون ذلك من 
ال�شروريات بحيث ل يحتاج اىل دليل« فان ال�شيد الربوجردي مع اخت�شاره يف 
حا�شيته و�شرحه للكفاية، تو�ّشع يف بحث هذه امل�شاألة وبحثها با�شهاب وتف�شيل، 
وقد ترّقى من وجود الدليل النقلي والعقلي على تكليف الع�شاة والكفار، اىل 
ادعائه بان تكليفهم وا�شراكهم يف التكليف من ال�شروريات والبديهيات، وهو 
لي�س كذلك بل عليه ال�شهرة العظيمة من الفقهاء الفحول، والعلماء املحققني 

واملدققني، وبدءًا من ال�شيخ الطو�شي وحتى الفقهاء املعا�شرين.
امل�صاألة الأوىل ونتيجتها

ان م�شاألة كون الكفار مكلفني بالفروع وانه يجب عليهم اطاعة كل الحكام 
اللزامية حتى مثل اخلم�س، هي م�شاألة فيها بحث كثري، ولكن نكتفي منها 
بهذا املقدار املخت�شر وامللّخ�س، والذي ظهر منه: ان الكفار مكلفون بالفروع 
وانهم قادرون عليها بقدرتهم على حتقيق �شرطه وهو ال�شام، فمع تركهم 
لا�شام وعدم اتيانهم بالفروع ي�شتحقون العقاب على ذلك، نعم ينبغي اأن 
رين يف ذلك،  نقول بتخ�شي�س عقلي هنا وهو: ا�شراط العقاب بكونهم مق�شّ

دون القا�شرين.
امل�صاألة الثانية

واما امل�شاألة الثانية: وهي هل يجوز للحاكم ال�شرعي اذا كان مب�شوط اليد 
-كما كان بالن�شبة للر�شول الكرميوالمام امرياملوؤمننيA- ان يلزم 
الكفار بذلك ويجربهم عليه فيما لو امتنعوا -مثًا- من دفع خم�س املعدن، 
ام ل؟ فامل�شهور بني املتاأخرين من ال�شيخ الن�شاري ومن بعده من الفقهاء 

ك�شاحب العروة واملعّلقني الذين �شكتوا على املنت: ان له اجبارهم عليه، اذ 
قد تعّلق اخلم�س باأموالهم وا�شتحقه عليهم ارباب اخلم�س، فمع امتناعهم من 
ادائه يقوم احلاكم ال�شرعي ل�شالح ارباب اخلم�س باخذه منهم ودفعه اليهم.

كالم العروة وبع�س املعّلقني عليه
لقد تقدم كام العروة فيما نحن فيه حيث قال: »ويجوز للحاكم ال�شرعي 
اجبار الكافر على دفع اخلم�س مما اخرجه« و�شكت عليه املعظم، ولكن عّلق 
على نظري ذلك يف امل�شاألة ال�شاد�شة ع�شرة من �شرائط وجوب الزكاة حيث قال 
�شاحب العروة: »نعم لامام او نائبه اخذها منه قهرًا« فعّلق عليه بع�س قليل، 
منهم: كا�شف الغطاء، واخوه، وال�شيد الخ وغريهم، فقد ذكر كا�شف الغطاء 
ال�شيخ حممد ح�شني بعد ان ا�شكل على اخيه الذي عّلق على كام �شاحب 
العروة بان اخذها منهم قهرًا ينايف اقرارهم على ما هم عليه فقال ما يلي: 
»نعم، احلق ان ال�شرية امل�شتمرة من زمن النبي والئمة على عدم 
مطالبتهم بالزكاة ومل يتفق ذلك يف وقت من الوقات« وعّلق اي�شًا على نظري 
امل�شاألة ال�شيد الربوجردي عند قول �شاحب العروة يف امل�شاألة الثاثني من 
ال�شاد�شة ع�شرة من �شرائط وجوب  امل�شاألة  الزكاة: »قد مّر )اي: يف  ختام 
الزكاة( ان الكافر مكلف بالزكاة، وان مل يوؤخذ منه حتى مات كافرًا، جاز 

الخذ من تركته« فقال ال�شيد الربوجردي: »ب�شرط ان ل يكون ذميًا«.
ل يقال: ان الكام املذكور من منت وتعليق يف الزكاة ولي�س يف اخلم�س، لنه 
يقال: ان الكام فيهما من هذه اجلهة بح�شب القواعد ال�شرعية واحد ول فرق 

بينهما.
تاأييد وتاأكيد

ويوؤيد تعليق مثل ال�شيد الربوجردي، وال�شيخ كا�شف الغطاء، وغريهما، مادل 
من الحاديث ال�شريفه على اأنه لي�س على الذمي ال اجلزية، مثل �شحيحة 
حممد بن م�شلم يف الو�شائل كتاب اجلهاد يف الباب 68 من ابواب جهاد العدو، 
احلديث 3 عن ابي جعفرA: »يف اأهل اجلزية يوؤخذ من اأموالهم وموا�شيهم 
�شيء �شوى اجلزية؟ قالA: ل« علمًا بان الكافر: اإما ذّمي ونحو الذّمي من 
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ُمعاهد وُم�شالح وم�شتاأمن وجلميعهم حكم الذمي فيما نحن فيه، واإما حربي 
واحلربي هو: الذي يكون يف حال حماربة امل�شلمني، وحكمه: اباحة دمه وماله 
وما ميلكه جميعًا ويكون للم�شلمني، ومعه ل جمال لأخذ خم�س ول زكاة من 

احلربي اذ ل يبقى بعد اباحة دمه وماله مورد للبحث يف ذلك.
امل�صاألة الثانية وخال�صتها

ان م�شاألة جواز الزام الكفار باللزامات ال�شرعية واجبارهم عليه، كما لو 
امتنعوا -مثًا- من دفع خم�س املعدن، واخذه من اموالهم حتى بعد موتهم من 
تركتهم، وذلك من قبل احلاكم ال�شرعي املب�شوط اليد، على ما ا�شتهر عند 
املتاأخرين من ال�شيخ الأن�شاري ومن بعده وكما قال �شاحب العروة و�شكت 
عليه املعظم، ل ين�شجم مع مثل ال�شحيحة املزبورة الذي قال فيها المام 
ابو جعفرA بانه ل يوؤخذ من كفار اهل اجلزية �شيء تت بالنكرة يف �شياق 
النفي، ال�شاملة للزكاة واخلم�س وغريهما تت �شوى اجلزية، ول ين�شجم مع مثل 
الكفار احلربيني يف حال احلرب الذين ُابيح دمهم وكل اموالهم، فالقول به يف 
خ�شو�س الكفار احلربيني، اأو الكفار القا�شرين مع ما دل على عدم تكليفهم 
رين،  من نقل وعقل م�شكل، نعم ميكن القول بذلك يف خ�شو�س الكفار املق�شّ
رين واجبارهم  فانه يجوز للحاكم ال�شرعي املب�شوط اليد الزام الكفار املق�شّ

واأخذه من اأموالهم اأو تركتهم، وذلك بعد ثبوت تق�شريهم وعنادهم.
امل�صاألة الثالثة

واأما امل�شاألة الثالثة: وهي هل ي�شمل الكافر حديث اجلّب القائل بان ال�شام 
يجّب ما قبله، فينفي عنه ما كان يجب عليه من خم�س املعدن -مثًا- حتى مع 
بقاء مو�شوعه ووجود عينه، او يخت�س اجلب ونفي الوجوب عنه بعدم وجود 
عينه وانتفاء مو�شوعه؟ فقد قال �شاحب العروة كما مّر ب�شقوطه عنه مع عدم 
وجود عينه وانتفاء مو�شوعه، مما يعني: انه مع وجود عينه وبقاء مو�شوعه ل 
ي�شقط عنه با�شامه ول ي�شمله دليل اجلب القائل بان ال�شام يجب ما قبله، 
ومعنى ذلك هو التف�شيل يف دليل اجلب بني بقاء املو�شوع فا ي�شمله، وبني 

انتفاء املو�شوع في�شمله.
التف�صيل يف دليل اجلب

ل ا�شكال ولعله ل خاف يف ان دليل اجلب القائل بان ال�شام يجب ما قبله 
ي�شمل كل الحكام التكليفية والو�شعية التي انتفى مو�شوعها ومل يبق عينها، 
واما التي بقي عينها ومو�شوعها فقد اختلف الفقهاء فيها، بل قد اختلف كام 
الفقيه الواحد فيها، حتى مثل �شاحب العروة واملعظم الذين عّلقوا على املنت، 

فقد قال �شاحب العروة يف كتاب الزكاة ما ن�شه: »لو ا�شلم الكافر بعد ما وجب 
عليه الزكاة، �شقطت عنه وان كانت العني موجودة -ثم ا�شتدل لذلك بدليل 
اجلب وقال:- فان ال�شام يجّب ما قبله« بينما قال بخاف ذلك فيما نحن 
فيه من كتاب اخلم�س على ما مّر من قوله: »وان كان لو ا�شلم )اأي: الكافر( 
�شقط عنه مع عدم بقاء عينه« مع انه ل فرق بني م�شاألة الزكاة واخلم�س من 
حيث ن�شبتهما اىل دليل اجلب القائل بان ال�شام يجب ما قبله، م�شافًا اىل 
ان مقت�شى الدلة هو: �شقوط الحكام التكليفية من �شاة و�شيام، والو�شعية 
من خم�س وزكاة عن الكافر الذي يدخل ال�شام حتى وان كان قد تعّلق مباله 

اخلم�س والزكاة -مثًا-.
القرب: اطالق دليل اجلب

ان دليل اجلب القائل: »ال�شام يجب ما قبله« معترب �شندًا، وعام دللة.
اما ال�شند: فقد قال املحقق الهمداين يف م�شباحه -ج3 �س17 من الطبعة 
املت�شامل على  امل�شهورة،  الرواية  املناق�شة يف �شند مثل هذه  »اما  القدمية-: 
العمل بها بني ال�شحاب، فمما ل ينبغي اللتفات اليه« وهو كذلك على املبنى. 
واما الدللة: فان »ما« املو�شولة يف قوله: »ما قبله« لها عموم ي�شمل الحكام 
الو�شعية من خم�س وزكاة حتى مع بقاء عينها ومو�شوعها، م�شافًا اىل قاعدة 
»لو كان لبان« فانه لو كان دليل اجلب ل ي�شمل الحكام الو�شعية من خم�س 
عينها  بقاء  مع  ال�شام  الثابتة يف  واحلقوق  الكفارات  ونحوهما من  وزكتتاة 
ومو�شوعها جلاء يف الثر ما يدل على مطالبتهم بها، مع انه مل ي�شلنا يف ذلك 
�شيء بحيث انه قال يف امل�شتم�شك -ج9 �س53-: »من املقطوع به من �شرية 
النبي وخلفائه: عدم مطالبتهم من ا�شلم من الكافرين بزكاة ماله 
فيما م�شى من عمره �شواء كان موجودًا ام مفقودًا« بال�شافة اىل فهم جمع 

من اعاظم ال�شحاب العموم من دليل اجلب.
امل�صاألة الثالثة وتلخي�صها

دليل اجلب  ان  الثالثة:  امل�شاألة  الكام يف  �شبق من  ما  كل  لقد ظهر من 
القائل بان ال�شام يجب ما قبله، له عموم ي�شمل كل الحكام التكليفية من 
�شاة و�شيام، وجميع الحكام الو�شعية من خم�س وزكاة، �شواء كان عينها 
ومو�شوعها باقيًا ام منتفيًا، وعليه: فا يطالب الكافر الذي دخل يف ال�شام 
بخم�س وزكاة ونحوهما مما تعلق به من قبل، وذلك لعموم دليل اجلب املعت�شد 

بال�شرية وفهم ال�شحاب.
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safe.”(17)

His forgiveness of Abu Sufyan
When the Prophet (Allah’s peace and blessings upon 
him and his pure family) entered the holy city of Mecca 
and Abu Sufyan came to him; he was the archenemy of 
the prophet and his mission–
Abu Sufyan came to the prophet while he had the 
blood of the household and companions of the 
Prophet on his hands...
his heart full of spite and hatred for the Messenger of 
Allah (Allah’s peace and blessings upon him and his 
pure family) and of Islam...
and his eyes full of evil and destruction. 
No person in the Prophet’s position would have 
done anything else but confront in the cruellest way 
someone like Abu Sufyan، the chief of conspiracies and 
mischief، and make an example of him in the harshest 
manner... However، what the Messenger of Allah 
(Allah’s peace and blessings upon him and his pure 
family) did was quite the opposite...
Prophet Muhammad (Allah’s peace and blessings 
upon him and his pure family) forgave him، pardoned 
[him] and said to him kindly and politely، “Has the time 
not come for you to declare that there is no god but 
Allah and that I am the Messenger of Allah?”
The stunned Abu Sufyan said، “May my father and 
my mother be your sacrifice how noble you are! How 
reaching you are! How forbearing you are!”(18)

... and the Jewess
Shaykh Kulayni (May Allah bless him) reports in Al-Kafi 
that Imam Baqir، peace be upon him، narrated،

“The Jewish woman who had poisoned a sheep meant 
for the Prophet’s consumption (Allah’s peace and 
blessings upon him and his pure family) was brought 
to the Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings 
upon him and his pure family).
He said to her، “What drove you to do what you did?”
She said، “I said [to myself] if he were a Prophet it would 
not harm him، and if he were a king then I would rid the 
people of him.”
The narrator said، “And so the Messenger of Allah 
(Allah’s peace and blessings upon him and his pure 
family) forgave her.”(19)

Can you see any king or president forgiving a person 
who had attempted a crime such as this?
Would you find anything like this story about those 
who are not Prophets or Awliya’?
No. Certainly not.

It is the Prophethood.
It is a strong bond with the Creator.
It is forgiveness which has reached its pinnacle.
Furthermore، it is Islam – that which combines all merits 
and laudable characteristics at their very highest.
Any Muslim Head of State who follows the line of the 
Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings upon 
him and his pure family) will be just like that.
Examples of the Messenger of Allah’s forgiveness 
(Allah’s peace and blessings upon him and his pure 
family) are many...very many. To recount them [all] 
would require a volume to themselves.
--------------------------------------

(1) Nahj al-Balaghah، Letters: no. 45 Extract from a Letter of His، peace be 
upon him، to ‘Uthman ibn Hunayf al-Ansari who was His Commissioner in Basra

(2) Ibn Abi al-Hadid: Sharh Nahj al-Balaghah vol.13 p279

(3) Nahj al-Balaghah: Sayings: no. 9

(4) Bihar al-Anwar vol.16 p232 Chapter 9

(5) al-Manaqib vol.1 p211

(6) The Holy Qur’an، The Family of ‘Imran (3):153

(7) ‘Uyun al-Athar vol.2 p422

(8) Makarim al-Akhlaq pp18-19 Chapter 1 Para 2

(9) Makarim al-Akhlaq p19 Chapter 1 Para 2

(10) Musnad Ahmad vol.3 p364، Musnad Jabir ibn ‘Abdallah; see Bihar al-
Anwar vol.20 p175 Chapter 15

(11) al-Tabataba’i: Sunan al-Nabi p413; see also al-Manaqib vol.1 p192 
where this humanitarian supplication is attributed to the Battle of Uhud and 
al-Manaqib vol.1 p215 where it is said that He uttered this supplication when 
He faced the fiercest vexation by the tyrants of Quraysh – Abu Jahl and his ilk – 
and similarly that He uttered this supplication at the Battle of al-Fath

(12) Sunan al-Nisa’i: vol.8 p33. See Makarim al-Akhlaq p17 Chapter 1 Para 2

(13) Abu Sufyan waged many wars against the prophet and masterminded 
many attacks and assassination attempts against the prophet Muhammad.

(14) Hind – the wife of Abu Sufyan – instigated، enticed، and proactively 
encouraged the leaders of Quraysh in their military campaigns against the 
prophet Muhammad. In the course of the battle of Uhud، Hind is famous for 
ordering the prophet’s loyal and devout uncle – Hamzah – to be killed as a 
main target in particular. After his killing، Hind order the body of Hamzah to be 
mutilated، had his liver to be cut up، and then Hind ate Hamzah’s liver there and 
then.

(15) Bihar al-Anwar vol. 21 p105 Chapter 26

(16) The Holy Qur’an، Joseph (12):92

(17) See Bihar al-Anwar vol. 21 p104 Chapter 26. Abu Sufyan’s home was in 
the highest part of Mecca and Hakim ibn Hazzam's home was in the lowest 
part of Mecca. They were the chiefs of the pagans and became Muslims on the 
day that Mecca was conquered.

(18) I‘lam al-Wara p108 al-Rukn al-Awwal Chapter 4

(19) al-Kafi vol. 2 p108 hadith 9
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blessings upon him and his pure family) was his 
dealings with the people of the city of Mecca.
The unbelievers who falsely attributed partners to 
Allah...
People of stubbornness، denial، and bigoted tribalism...
People of mischief and oppression...
People of cruelty and ruthlessness...
Those who killed his companions، helpers and relatives 
in numerous wars...
Those who forced him (Allah’s peace and blessings 
upon him and his pure family) out of the place of his 
birth، the land of Allah، the land of his forefathers، the 
place of his worship for half a century... 
Those who inflicted all manners of torture on the 
Muhajirun and killed many of them... 
Those who plotted to kill him (Allah’s peace and 
blessings upon him and his pure family) on a number 
of occasions، all of them ending in failure... 
Those who used all manners of iniquity and brutality 
in their dealings with the Prophet (Allah’s peace and 
blessings upon him and his pure family) and with his 
companions...
Those... whom the Prophet (Allah’s peace and blessings 
upon him and his pure family) came to conquer، and 
over whom he gained victory...
Can you imagine what another person would do in the 
Prophet’s position (Allah’s peace and blessings upon 
him and his pure family)?
He would have carried out a terrible massacre...
Those present were the actual perpetrators of 
persecution، not their children; Abu Sufyan(13)...and 
Hind،(14) their ilk; men and women.
However، during the conquest of Mecca when Sa’ad 
ibn ‘Ibadah carried the banner and began to walk 
around the streets of Mecca، waving the banner and 
calling out;
“Today، is the day of slaughter، Today the women will 
taken as slaves (15)”
... by which he meant: we will kill so many of the people 
of Mecca that the corpses and flesh of the dead will pile 
up one on top of the other and beside each other، and 
we will take the women as enemy unbeliever slaves.
The people of Mecca expected this sort of action from 
an army the members of which had been expelled from 
Mecca for so many years، which had been tortured by 
those same people of Mecca and had had what was 
sacred to them as well as their property and their 
dignity walked all over by those very people.

If the people of Mecca had been in the Islamic army’s 
place and if they had been the victors over the Muslims، 
they would have done worse than that to them.
In fact the people of Mecca had already carried out a 
massacre and taken women as slaves in pre-emptive 
retaliation before even committing the “crime”; so just 
imagine what the people of Mecca would have done if 
they had the right to retaliate?
The People of Mecca would definitely have destroyed 
the Muslims had they been in the Muslims’ place and 
had the situation been reversed...
However، the Messenger of Allah (Allah’s peace and 
blessings upon him and his pure family)، Messenger 
of mercy، messenger of forgiveness، messenger for 
humanity and messenger of Islam had the strongest 
aversion to that.
On the contrary، the prophet recorded a point of 
distinction in the history of Islam and of humanity and 
ordered the companion who had called out to come 
back...
The prophet ordered Imam Ali، the Commander of 
the Faithful، peace be upon him، to carry the banner، 
to enter Mecca calmly and gently and call out tenderly 
and courteously to the people of Mecca – the opposite 
of the other call.
Imam Ali، peace be upon him، called out repeatedly in 
the streets of Mecca:
“Today is the day of mercy. Today women will be 
protected.”
Then the Prophet gathered the people of Mecca and 
called out to them، “What do you think I am going to 
do to you?”
They said، “You are going to do us good! You are a kind 
brother، and the son of a kind brother.”
The prophet (Allah’s peace and blessings upon him 
and his pure family)، said; “I say to you as my brother 
Yusuf said:
[There shall be no reproof against you](16)

The prophet (Allah’s peace and blessings upon him 
and his pure family) then addressed them by saying، 
“Go forth. You are free.”
He then said، “O people: whoever says there is no god 
but Allah is safe...
Whoever enters the Ka‘abah is safe...
Whoever closes his door and stays his hand is safe...
Whoever throws away his weapon is safe...
Whoever enters the house of Abu Sufyan is safe...
Whoever enters the house of Hakim ibn Hazzam is 
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History reveals to us the great forgiveness shown by 
the Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings 
upon him and his pure family) towards his enemies?
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him 
and his pure family) set the best example of the 
forgiveness of Islam، and made everyone understand 
that Islam came along wanting the best for everyone – 
for its devotees and its enemies alike. It is not a religion 
which bears a grudge against anyone nor do some of 
its strict practices stem from cruelty or rancour. They 
merely stem from a spirit of applying justice to all. Here 
are some examples.
With Ghawrath ibn Harith On the occasion of one 
of his campaigns، the Prophet (Allah’s peace and 
blessings upon him and his pure family) had sat down 
on his own under the shade of a tree far away from his 
companions after a flash flood distanced him (Allah’s 
peace and blessings upon him and his pure family) 
from them.
Ghawrath ibn Harith came to him and stood over the 
Prophet (Allah’s peace and blessings upon him and his 
pure family) with his sword drawn، his hand lifted to 
the Prophet (Allah’s peace and blessings upon him and 
his pure family) and shouted at him، “Who is protecting 
you from me، Muhammad?”
The prophet replied، “Allah.”
The sword fell out of his hand. The Prophet (Allah’s 
peace and blessings upon him and his pure family) 
rushed to the sword، took it and lifted it over Ghawrath 
and said to him، “What is protecting you from me now، 
Ghawrath?”
He replied، “Your forgiveness. Accept my apology.”
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him 
and his pure family) left him and forgave him.
He went to his people and said to them، “I swear by 
Allah I have come to you from the best of people(10).”
Does history record anything like this story about any 
of the greats?
An enemy on the road to war brandishing his sword، 
maliciously and insolently wanting to kill the Prophet 
(Allah’s peace and blessings upon him and his pure 
family); his power is taken away from him against his 
will; the Prophet (Allah’s peace and blessings upon him 
and his pure family) takes hold of the sword... and then 
forgives Him?
This is the forgiveness of Islam which is embodied in 
the Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings 
upon him and his pure family).

Oh Allah Guide My People
The vexation of the Prophet (Allah’s peace and blessings 
upon him and his pure family) by the polytheists grew 
fiercer at the Battle of Uhud when they killed his uncle 
Hamzah and mutilated his noble body، cutting out his 
liver، cutting off his fingers and toes and cutting off his 
nose and ears، all manner of things were done to him، 
and dozens of Muslims were killed...
Some companions approached Prophet (Allah’s peace 
and blessings upon him and his pure family) and 
suggested that he supplicates against the polytheists 
so that Allah might inflict on them His punishment in 
the same way as He used to punish the unbelievers 
among people of yore upon the supplication of their 
Prophets against them...
However، he is the Prophet of mercy، and his was a 
policy of great forgiveness. He refrained from doing so 
and said، “I was not sent as a curser. On the contrary، I 
was sent as an inviter [to Allah] and a Blessing. Oh Allah، 
guide my people for they know not(11).”
Forgiving the Bedouin Man
A Bedouin man came to the Prophet (Allah’s peace and 
blessings upon him and his pure family) while he had 
a mantle over his shoulders. The Bedouin man pulled 
the prophet’s mantle so violently that the edge of the 
mantle caught the skin on his neck leaving marks on 
it. He said extremely roughly، “Load up some of Allah’s 
money which is at your disposal onto these two camels 
of mine. You would not be loading me up with your 
own money or your father’s money...”
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him 
and his pure family) remained silent for a moment and 
then he said، “The money is Allah’s money and I am His 
slave،” he then said، “Will there be retaliation against 
you، Bedouin، for what you have done to me?”
He said، “No.”
He asked، “Why?”
He said، “Because you forgive and pardon and do not 
confront a bad deed with another bad deed.”
The Prophet (Allah’s peace and blessings upon him 
and his pure family) laughed. He then ordered that 
wheat be loaded up onto one of the camels and dates 
onto the other(12).
With forgiveness like this the Prophet gathered 
people around Islam and attracted various groups and 
members of a number of religions and moral codes. 
You Are Free
Amongst his great forgiveness (Allah’s peace and 
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Husayn uttered his famous words:
“The Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings 
upon him and his pure family) would not encounter 
a single squadron except that he was the first [of his 
side] to strike(7).”
He was the one who advanced in the face of every 
terror، every vicissitude and every horror.
That spread courage among the Muslims; for the 
boldness of a courageous leader makes the masses 
courageous too and with boldness، steadfastness and 
forbearance.
Sheikh Tabrasi reports in Makarim al-Akhlaq that Anas 
ibn Malik said، “There was terror in Medina and so the 
Prophet (Allah’s peace and blessings upon him and his 
pure family) mounted one of Abu Talhah’s horses and 
said، “We saw nothing، though we discovered it to be a 
fleet-footed horse(8).”
In another narration of this hadith Anas said، “The 
Messenger of Allah (Allah’s peace and blessings upon 
him and his pure family) was the best، most courageous 
and most generous person.”
He continued: “The people of Medina were terrified 
one night and they rushed out towards the noise.
He said: The Messenger of Allah (Allah’s peace and 
blessings upon him and his pure family) met them، he 

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

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

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