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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب
قلوبنا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني،
واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
العدل في توزيع الثروات المائية
و
العقوبات على ترك اإلحسان لإلنسان
() 6
إيتاء ِذي الْ ُقربى ويى ْنهىى عى ِن الْ َفْا ِ
سان و ِ
اإل ْح ِ
قال اهلل العظيم :إِ َّن اللَّهَ يَأ ُْم ُر بِال َْع ْد ِل َو ِْ
ىاء َوال ُْم ْن َكى ِر َوالَْىْْى ِي
َ
ْ
ْ ََ
َ
يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذَّك ُرو َن.)1(
والسؤال هو ما هو مقتضى العدل يف توزيع الثرروا الطبيعيرة واملعراوا وامليراهد وقرد سربق اا (هرذه املسرللة سريلالة
وهلررا مصرراويق ومفررروا هامررة متعرردوة ،كرالنفط والغرراز وسررائر الثررروا الطبيعيررة ،هررل بررار الررنفط املوجررووة يف بررالو
احلجاز ،بالو احلرمني ،املسماة اآلا بالسعووية ،هي ِملك ألهايل تلك البالو قطد وبعبارة أخرى :هل هري ح لقهرم
ووا غررمهم مررن أهررايل اخللررير أو الع رراأ وإي رراا وأ غانسررتاا والباكسررتاا وسرروريا ولبنررااد والس رؤال اآلا هررو :مررا هررو
مقتضى العدل يف ذلكد وهل املياه اليت تنبع يف أثيوبيا أو اليت هتطل من السماء عليها هري حقهرم قرط ووا أهرايل
سررائر الرربالو الواقعررة يف الطريررق وبررالو املصررب كمصررر والسررووااد ،أو اهنررا مررن الثررروا امل ر كة بررني كا ررة الرربالو الرريت
جتري يها هذه األهنار اليت أجرهتا يد امللك القاور اجلبلارد.
طرق اكتااف مقتضى العدالة في توزيع الثروات
وميكننررا ااجابررة عررن ذلررك ،لتضديررد مقتضررى العرردل ،بط رريقتني :األوىل :الرجررو إىل املبررا واملبرراوئ العامررة الرريت
نعتمد عليها كمسلمني ،والثانية :الرجو إىل األولة اخلاصة وااطالقا والعموما الواروة يها بالذا :
أوالً :الم ادئ العامة لْقوق الناس في الثروات الط يعية
أما املباوئ العامة اا أ ضل مصردر هلرا هرو القرر ا الكرري الرذي يعر م بره عامرة املسرلمني وذلرك يمرا إذا كراا
خماطبُنا هم املسلموا خاصة ،نقول.)2()...
ِ
ِ
ْم
س َال يَْ ُّل َم ْنى ُع ُه َّن :ال َْماءَُ ...والْعل ُ
األدلة الخاصةَ  :خ ْم ٌ
وأمىىا األولررة اخلاصررة ،الروايررا املتعرردوة الرواروة حررول كا ررة أنروا الثررروا أو الرواروة حررول بعر

( )1سورة النضل :اآلية .09
( )2الدرس (.)333/6
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الذي هو حمل البضث اآلا ،والروايا كثمة ننتخب منها:
ِ
ضى ِىل
ىل ال ِْع ْلى ِىم َخ ْي ى ٌىر ِمى ْىن فَ ْ
ىار َوال ِْع ْلى ُىم َوفَ ْ
ىس َال يَ ِْى ُّ
ىَ َوالْ َكى َىاُ َوالنَّى ُ
ىل َم ى ْنى ُع ُه َّن :ال َْمىىاءُ َوالْم ْلى ُ
قولرره َ  :خ ْمى ٌ
ضى ُ
اد ِة )1(ولكل من هذه العناوين اخلمسة مبضث لكننا نقتصر يف هذا املبضث على العنواا األول واألخم:
ال ِْعَ َ
العلم للجميع ويْرم احتكاره وحجب المعلومات
أما العلم ،انه ميكرن اا يبضرث عنره علرى مسرتوى قره الدولرة واجملتمرع كمرا ميكرن اا يبضرث عنره علرى مسرتوى
الفقه الفروي و قه األحوال ال خصية:
أمررا علررى مسررتوى اجملتمررع واحلكومررة ،رراا (حجررب املعلومررا عررن ال ررعب) حمرررم يف ال رريعة ااسررالمية ،وترردل
عليرره هررذه الروايررة وغمهررا مررن الروايررا إىل ج روار أولررة أخرررى متنوعررة ،انرره ال ررل ألحررد ،مررن حرراكم أو حمكرروم،
حجررب املعلومررا الرريت تررتبط بال رعب ومصرراا العبرراو والرربالو ،والغريررب اا حجررب املعلومررا هررو مررا جررر عليرره
سمة احلكوما الدميقراطية واملستبدة على حد سواء ،ولذلك جندهم يُفرجوا عن بع الوثائق واملعلوما اخلطمة
واهلامررة كررل ثالثررني سررنة أو أقررل أو أكثررر و ررق قررانوا حريررة املعلومررا مررع اا احلكررام واملسررؤولني ليس روا إال وكررالء
لل عب وهل ق للوكيل اا جب عن املولكل معلوماته عما وكله يهد

وقد يناقش ذلك :باا حجب املعلوما والوثائق ضروري حفاظاً على أمن البالو كري ال تتسررب املعلومرا إىل
األعداءد
ولكن اجلواب عن ذلك واضح وبسيط إذ:

أوالً :اا الدول الدميقراطية ،كيف باملستبدة ،حتجب كثماً من الوثائق واملعلومرا ألهنرا ت ركل انتهاكراً صرارخاً
حلقرروأ اانسرراا وتعررار مبرراوئ الرردول الغربيررة نفسررها لررذا حتجبهررا عررن ال ررعب كرري ال يقرروم حبجررب الثقررة عنهررا
وإسقاطها وحماكمة القائمني عليها أو املضطلعني هبا ،وتك ف عن ذلك الوثائق املفرج عنها بعد ثالثني أو مخسني
سررنة يف خمتلررف الرردول الغربيررة والرريت تضررمن معلومررا كثررمة ووثررائق عررن وعررم حكومررا تلررك الرردول الدميقراطيررة
للضكوما املستبدة( ،)2مقابل امتيازا تقدمها تلك الردول هلرم ك رراء السرال بكميرا كبرمة مرنهم وغرم ذلرك،
كما اا الوثائق اليت أ رج عنهرا الربالو الغربيرة بعرد عقروو ضرض وورهرم األساسري يف قيراوة أو وعرم االنقالبرا
العسكرية على احلكوما الدميقراطية أو شبه الدميقراطية ،كضكومة مصدأ عام  1093يف إيراا وحكومة خاكوبو
أربينز عام  1091املنتخب وميقراطياً يف غواتيماال وكذلك الررئي املنتخرب لت ريلي سرلفاوور ألينردي مرثالً ،التسر
( )1حممد بن حممد األشعث الكويف ،اجلعفريا  ،مكتبة نينوى احلديثة – طهراا ،ص .172ومستدرك الوسائل :ج 12ص.319
( )2وعلررى سرربيل املثررال :وثررائق وعررم احلكومررة الييطانيررة آلل سررعوو وكيفيررة إيصرراهلم إىل كرسرري احلكررم مث الت ر مر علررى امتررداو اخلررط
للمضا ظة على كرسيهم.
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بستار خطورة املعلوما على األمن الوطين أو القومي كذبة مفضوحة حتاول اا ختفي وراءها التس على سياساهتم
االسررتعمارية ووعمهررم للضكومررا املسررتبدة الرريت تنتهررك حقرروأ اانسرراا ليررل هنررار وعلررى برريعهم األسررلضة الفتاكررة
للضكوما الظاملة اجلائرة املستبدة.

ثانياً :اا املعلوما اليت يصح حجبها؛ رضاً ،ال بد اا يطلع عليها ويصاوأ عليها جمل األمة إضا ة إىل أهل

صررلنا احلررديث عنهررا يف كترراب
احلررل والعقررد يف أرجرراء الرربالو مضررا اً إىل ذلررك عرردو مررن السررلطا األخرررى الرريت ل
(السلطا الع رة واليملانا املتوازية) راجع.
استْواذ تركيا على مياه دجلة والفرات

وأما الماء ،وهو مورو البضث ،ال ق حسب هذا احلديث النبوي ال ريف وغمه من األحاويرث ،لردول املنبرع
رب والردول الرريت مترلرر هبرا تلررك األهنرار ،وعلررى سرربيل املثرال رراا هنررر وجلرة ينبررع مررن
اا متنرع ميرراه األهنرار عررن وول املصر ل
حبمة هزار يف جبال طوروس يف جنوب شرأ األناضول (شرأ تركيرا) كمرا اا هنرر الفررا ينبرع يف تركيرا ال ررقية علرى
بعد مخسني ميالً من منبع هنر وجلة ،مث ميراا يف خطني متوازيني تقريباً عي األراضي السورية مث العراقية حر يصرباا
يف شط العرب مث اخللير.
واحلديث صرريح يف انره ال رق ألحرد منرع املراء عرن أحرد ،كيرف متنرع تركيرا مرثالً امليراه عرن العرراأ وسروريا ،عري
نصب سدوو كثمة عمالقةد
وهل يصح االستدالل باا هذه األهنار تنبع يف أراضينا رغم صرريح قولره تعراىلُ  :ه َىو الَّىذي َخلَ َىل لَ ُك ْىم مىا فِىي
ض جميعاً )1(وقوله َ  :خمىس َال ي ِ
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َ ُ
م
لكرراا ألهررايل جبررال طرروروس اا يسررتضوذوا عليهررا ويسررتلثروا هبررا متام راً ومينع روا وصرروهلا إىل سررائر منرراطق تركيررا بررنف
احلجررة الرريت متنررع هبررا تركيررا امليرراه عررن سررورية والع رراأد وهررل تصررلح احلرردوو السياسررية اجلغرا يررة املصررطنعة الرريت رمستهررا
اتفاقية سايك – بيكو بني بريطانيا و رنسا عام  1016بني الدول ااسالمية اليت ش لكل اارث العثمرا  ،من رلً
لل رعية واحلقد.
واحلاصررل :اا كا ررة ال رردول ال رريت تق ررع عل ررى ط ررول خ ررط اح رردى األهن ررار ،متتل ررك ،بنض ررو املبرردأ اانس ررا والعقل رري
وال رعي احلق يف االنتفا مبياه ذلك النهر واستثمارها.
باب التزاحم في توزيع المياه والثروات
صر املياه عن س لد كا رة احتياجرا ال رعوب الريت تعريش علرى ضرفيت
وتندرج املسللة يف باب التزاحم يما لو قم ُ
النهررر ،ولبرراب الترزاحم ضروابط ومقررايي أوهلررا معاولررة األهررم واملهررم والرريت تعررين يمررا تعررين اا االحتياجررا الكماليررة

( )1سورة البقرة :اآلية .20
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لبلد املنبع ،ك كيا أو أثيوبيا مثالً ،ال تترزاحم مرع االحتياجرا األساسرية لبلرد املصرب أو للربالو الريت تقرع علرى طرول
خررط اجمل رررى النه ررري كس رروريا والع رراأ ،أو مص ررر والس رروواا ،وه ررذا يعررين اا وول املنبررع ال ررق هل ررا اا تبررين الس رردوو
ألهرردام االزوهررار االقتصرراوي ومنررو إمجررايل النرراتر ا لرري وتقويررة العملررة وحتريررك املصررانع لتمكينهررا مررن إنترراج أكثررر
وتصدير أكثر كي حتصل على كميا أكي من العملة الصعبة أو ت ي هبرا كميرا أكري مرن السرال أو تبرين هبرا
قصرروراً ارهررة أو ح ر جملرررو اا حتررا ا علررى اسررتقرار العملررة ،وذلررك يمررا إذا كان ر هررذه الكميررة ا تجررزة مررن امليرراه
خلف السدوو املستضدثة هي نف تلك الكميرة الريت كراا يسرتهلكها  /تاجهرا بلرد املصرب يف ترو م ميراه ال ررب
لعامررة النرراس أو ا ا ظررة علررى احلررد األور مررن اانترراج الزراعرري الررذي يكفررل لقمررة العرريش لعامررة النرراس ويررو ر هلررم
أساسرريا الغررذاء والطعررام وال رراب ،وهررل ذلررك إال كررذلك احلرراكم الررذي يصرراور كا ررة األراضرري املتاحرة يف أطررام
مدينة ما ليبين هبا لنفسه قصروراً وحردائق ومالعرب ،تاركراً ألروم العوائرل حمرومرة مرن حيرازة احلرد األور مرن األراضري
اليت حتتاج إليها لبناء وور سكنية ،ولنفر لكل عائلة مائة م أو مليت م مثالً.
واحلاصل :اا التزاحم يقع بني األساسيا واألساسيا  ،وبني الكماليا والكماليا  ،يجب اا نلجرل حينذرذ
إىل احللررول األخرررى ،ولكنرره ال يقررع بررني األساسرريا والكماليررا رراا األساسرريا متقدمررة علررى الكماليررا برردوا
شك ،بداللة الفطرة والوجداا وببناء العقالء وحكم ال ريعة أيضاً.
بل نقول :اا األساسيا أيضاً على ورجا  ،والكماليا أيضراً علرى ورجرا وال يقرع الترزاحم برني ورجرة أور

مررن األساسرريا لفريررق مررع ورجررة أعلررى مررن األساسرريا لفريررق خررر ،بررل جيررب تقرردي الدرجررة العليررا علررى الرردنيا مررن
ووا شك ،وعلى سبيل املثال لو ترولر كرلس واحرد قرط مرن املراء يف الصرضراء ووار األمرر برني اا ي رربه زيرد كري ال
ميرو وبررني اا ي رربه عمرررو كرري ال يبتلرى مبررر شررديد انره ال ي ررك أحرد يف تقرردي األول علررى الثرا  ،وكررذلك لررو
وار أمر الطبيب بني اا جيري عملية جراحية لزيد تنقرذه مرن املرو وبرني اا جيريهرا لعمررو كري تنقرذه مرن بر أصربعه
مثالً انه ال شك يف تقدي األول على الثا .
ذلك كله على مستوى القواعد العامة ،وأمرا لرو تقردمنا خطروة إىل األمرام سرنجد أمامنرا قواعرد تفصريلية أخررى
مقتضياهتا لنتظر.
ال بد من اا نتناوهلا بالبضث يف املستقبل ،ومن تلك القواعد قاعدة (السْبق) و م
الم ْث الثاني :العقوبات اإللهية على ترك اإلحسان لإلنسان

تناولنا يف املباحث السابقة جمموعة من األولة اليت قد ترنه علرى وجروب ااحسراا يف اجلملرة ،مقابرل امل رهور
الررذين ذهبروا إىل اسررتضبابه ،وعنرراوين األولررة الرريت سرربق هرري :قاعرردة املالزمررة ،اسررتقالل العقررل بوجرروب بعر أنروا
اإل ْحس ِ
ااحساا ،تعلق ماوة األمرر بااحسراا يف قولره تعراىل :إِ َّن اللَّىهَ يَىأ ُْم ُر بِال َْعى ْد ِل َو ِْ
ىان )1(والوجروب املقردمي
( )1سبق هذه األولة الثالثة يف الدرس األول (.)328
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لإلحساا( ،)1ونضيف وليالً خامساً وهو:
إ لا الروايا املستفيضة ،وال يبعد كوهنا متواترة ،اليت تتضمن روايرا معترية ،تص لرر ب تلرب عقوبرا إهليرة خطرمة
على ترك ااحساا أو على ترك أنوا منه ،ومرن الواضرح اا اسرتضقاأ العقراب ،كيرف ب تلبره ،رر خمالفرة الواجرب
أو ارتكاب احلرام ،اا املكروه ال يعاقب عليه ،خاصرة أنروا مرن العقوبرة ال رديدة املغلظرة الريت صررح هبرا جمموعرة
من الروايا .
اهُ فِي قَى ْ ِرِه
َ سلَّ َ
ط اللَّهُ َعلَْي ِه ُش َجاعاً ِم ْن نَا ٍر يَى ْنى َه ُ
َخىوهُ ال ُْم ْىنِم ُن فِىي
ومن الروايا ما ورو يف الكايف ال ريف عن اامرام الكراظم عليره الصرالة والسرالم َ م ْىن أَتَىاهُ أ ُ
ِ
ص ٌ
ول بَِوَاليَِة
اج ٍة فَِإنَّ َما ِه َي َر ْح َمةٌ ِم َن اللَّ ِه تَىَ َار َك َوتَى َعالَى َساقَى َها إِلَْي ِه فَِإ ْن قَِ َل ذَلِ َ
صلَهُ بَِوَاليَتنَا َو ُه َو َم ْو ُ
ك فَى َق ْد َو َ
َح َ
ِ
ِ
اىهُ فِىي قَى ْى ِرِه إِلَىى يَى ْىوِم
ضىائِ َها َسىلَّ َ
ىجاعاً ِم ْىن نَىا ٍر يَى ْنى َه ُ
اجتِ ِه َو ُه َو يَى ْق ِىد ُر َعلَىى قَ َ
ط اللَّىهُ َعلَْيىه ُش َ
اللَّهَ ،وإِ ْن َردَّهُ َع ْن َح َ
ِ
ِ ِ
َس َوأَ َح ًاال.)2(
ب َكا َن أ ْ
الْقيَ َامة َمْْ ُفوراً لَهُ أ َْو ُم َع َّذباً فَِإ ْن َع َذ َرهُ الطَّال ُ
وتستوقفنا يف الرواية النقاط التالية:

أوالً :إ لا تقبلررل اانسرراا للتصرردي إىل قضرراء حاجررة يطلبهررا منرره أي مررؤمن مررن املررؤمنني ،يفررتح لإلنسرراا طريق راً
مباشراً إىل أهل البير  ومرن مث طريقراً إىل اهلل تعراىل ،تكروا لإلنسراا برذلك عنرد اهلل يرده ويكروا حبلره موصروالً
بوالية اهلل تعاىل.
ثانياً :اا الرواية صر ة يف اا من ير قضاء حاجة مؤمن رغم كونه قاوراً عليها ،سيعاقب بعقراب ألريم شرديد
ط اللَّهُ َعلَْي ِه ُش َجاعاً ِم ْن نَا ٍر وال جا هو نو من احليرا ولكنهرا حيلرة نراورة إذ هري
يستمر زمناً طويالً جداً َ سلَّ َ
ا ىىهُ فِ ىىي قَى ْى ى ِرِه ليس ر األ عررى الناريررة ه ررذه
أ عررى ناريررة وهرري أشررد إيالم راً مررن أيررة أ عررى ختطررر ببررال الب ررر يَى ْنى َه ُ
للتخويررف ضسررب بررل اهنررا تقرروم بعضرره وهن رره يف قرريه إِلَىىى يَى ْىوِم ال ِْقيَ َامى ِىة ولرري مرررة أو مررتني أو مذررا أو ألرروم
املرا  ،ومن الغريب اا أحدنا خيام من اا تلدغه حيرة ونيويرة عاويرة أشرد اخلروم ،لكنره إذا مسرع مثرل هرذه الروايرة
مير مرور الكرام وال رك ساكناً وال تاط على أقل التقاويرد
ل
ثالثاً :اا الرواية تصر باستضقاأ هذه العقوبرة وترتبهرا حر لرو كراا اانسراا مغفروراً لره ،سرا يعرين اسرتثناء إ رال
حوائر ااخواا ،من عموم أولة الغفراا .تلمل.
رابعاً :اا طالب احلاجة لرو أعرذر ممرن أ رل قضرائها ،كراا امله ِمرل اسروأ حراالً سرا لرو ذ يعرذره الطالرب وعاتبره أو
سخط عليه ،ولعل من أسباب ذلك اا سخط الطالب وعتابه نو عقوبة ونيوية (تضام هلا األخروية وهي تسليط
( )1سبق هذا الدليل الرابع يف الدرس الثا (.)320
( )2ثقة ااسالم الكليين ،الكايف ،وار الكتب ااسالمية ر طهراا ،ج 2ص.106
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شررجا مررن النررار) ولكررن الطالررب لررو أعررذره (كمررا لررو اقتنررع بعررذر امل ِ
همرل مبعسررول كالمرره) كرراا حالرره اسروأ عنررد اهلل
والعقوبة عليه أشد كونه قد ختلص من هذه العقوبة باملكر واخلدا استضق عقوبةً إهليةً أشرد ،والفرر كلره يمرا لرو
كاا قاوراً على قضائها ،لكنه أوهم طالب احلاجة بانه معذور ،أما لو كاا عاجزاً حقاً من البديهي انه ال يستضق
عقوبة أبداً.
َ خ َذلَهُ اللَّهُ فِي ُّ
الدنْىيَا َو ْاآل ِخ َرِة
ذى َىرتِِه إَِّال َخ َذلَىىهُ اللَّىىهُ فِ ىي
كمررا ورو عررن اامررام الصرراوأ َ  :مىىا ِمى ْىن ُمى ْىنِم ٍن يَ ْخ ى ُذ ُل أ َ
َخىىاهُ َو ُهى َىو يَى ْقى ِىد ُر َعلَىىى نُ ْ
ُّ
الدنْىيَا َو ْاآل ِخ َرِة )1(ومن الواضح اا خذالا اهلل تعاىل يف اآلخرة ت تب عليه أنوا من ال دائد اليت قد ت يب هلوهلا
ال ِولررداا ،واا خذالنرره يف الرردنيا قررد يعررين اا ير ررع احلمايررة الرريت ولرهررا جررل امسرره لرره قررد تد رره سرريارة تصرريبه ب ررلل
نصفي إىل خر عمره أو قد خيسر يف جتارته عقوبةً على عدم جندتره للمرؤمنني مرن إخوتره ،وقرد يصراب برداء عضرال
أو يبتلررى بعرردو شرررس شررديد امل رراس أو قررد يسررجن أو تصرراور أموالرره نتيجررة خررذالا اهلل تعرراىل لرره النرراتر عررن سرروء
اختياره خبذالنه ألخيه املؤمن.
َ ح َا َرهُ اللَّهُ يَى ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َمْْلُولَةً يَ ُدهُ إِلَى ُعنُ ِق ِه
ِ
ضىر فَ َمنَى َعىهُ ِم ْىن َس َىع ٍة َو ُه َىو يَى ْق ِىد ُر َعلَْيى َهىا
اجةً ِم ْن ُ
كما ورو قوله (صلوا اهلل عليه) َ م ْن َسأَلَهُ أ ُ
َخوهُ ال ُْم ْنم ُن َح َ
()2
غ اللَّهُ ِم ْن ِحس ِ
ْخ ْل ِىل
ِم ْن ِع ْن ِد ِه أ َْو ِم ْن ِع ْن ِد غَْي ِرِه َح َا َرهُ اللَّهُ يَى ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َمْْلُولَةً يَ ُدهُ إِلَى ُعنُ ِق ِه َحتَّى يَى ْف ُر َ
اب ال َ
َ
ومررن املعلرروم اا غر لرل اليرردين إىل العنررق عقوبررة شررديدة ،خاصررة إذا اسررتمر ر ة طويلررة متواص رلة ح ر يفررر اهلل مررن
حسرراب اخللررقئ ولررذن شررك أحررد يف كونرره عقوبررة أو شرركك يف ذلررك مررا عليرره إال اا جيرررب اا يغر لرل يديرره إىل عنقرره
باألصفاو احلديدية ملدة ساعة قط ،وال نقول ملدة يوم أو أسبو أو سنة ،اا استمتع بذلك ليكن ذلك حجة لره
على اهنا ليس بعقوبة أبداًئ
وهنالررك الكثررم مررن الروايررا األخرررى والرريت قررد نسررتعر بعضررها يف األسررابيع القاومررة ،والرريت ال يبعررد اا تبل ر
ورجة التواتر املضمو  ،اما تواترها اامجايل مما ال شك يه.
ومع ذلك الكم الكبم من األحاويث ال ريفة املصرحة بلنوا من العقوبا على تررك أنروا مرن ااحسراا كيرف
ميكن ر القول باا ااحساا واجب يف اجلملةد أو كيف ميكن نفي وجوبه مطلقاًد
وآخر دعوانا ان الْمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على مْمد واله الطي ين الطاهرين
ميكن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىلm-alshirazi.com :
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