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المستقبـــــــل
المشــــــرق يف لبنـــــــان
ســـليل عائلة عريقة الّنسب 
جذورها تعود لإلمام موىس 
األصل،  لبنانـــيّ  الكاظـــم، 
إمـــام  المولـــد،  إيرانـــيّ 
إّنه  وســـّيدهم  المحرومني 
الّسيد موىس بن الّسيد صدر 
الّدين بن الّســـيد إسماعيل 
بن  الّدين  الّســـيد صـــدر  بن 

الّسيد صالح رشف الّدين.



يف الّصـــدر  اإلمـــام  ولـــد 
أحيـــاء  أحـــد  1928/6/4 يف 

مدينة قم اإليرانّية.

والدته



نهل من معني العلم منذ نعومة أظافره، 
فأنهى دراسته الّثانوّية يف العام 1946م. 
تابع الّدراســـة الحوزوّيـــة يف مدينة قم 
المقّدســـة ووصل إلى درجـــة االجتهاد 
ومن أســـاتذته اإلمام الخميين والّسيد 
بجامعة  التحق  ثـــّم  ومن  الّطباطبائي.... 
طهران، كلّية الحقـــوق، قمس االقتصاد، 
وتخـــّرج منها ســـنة 1953، فـــكان أّول 
معّمـــم يتلّقـــى العلـــوم الحديثـــة يف 
الجامعة، كما مارس الّتدريس إلى جانب 
الّدراســـة.  ثّم انتقل إلى الّنجف األرشف 
لـــزيداد علًما على يـــد كبـــار مراجعها 
العظام أمثال المرجع الّســـيد محســـن 

الحكمي، والّسيد أبو القامس الخوئي...

حياتــــه
العلمّية 



شارك يف تأسيس مجّلة "مكتب 
مجّلـــة  أول  وهـــي  إســـالم"، 
ثقافّيـــة إســـالمّية صـــدرت يف 
الحوزة العلمّيـــة يف مدينة قم، 
وله  تحريرها،  رئاسة  توّلى  كما 
بعض  ُجمعـــت  مقـــاالت.  فيها 
يف  ومقاالته  وأبحاثه  محاضراته 
عـــّدة مؤّلفـــات منهـــا: منـــرب 
عقيـــدة  اإلســـالم  ومحـــراب، 
راســـخة ومنهج حياة، اإلسالم 

وثقافة القرن العرشين...

مؤّلفاته  



 َقـــِدَم الّســـيد موىس الّصـــدر إلى أرض 
أجـــداده يف لبنان مّرتني قبل أن يســـتقّر 
فيه كَعالِم دين لمدينة صور. ابتدأ العمل 
الّديين والّســـيايس واالجتماعي، فأنشأ 
مؤسســـات عاّمة ُتعىن بالّشأن الّرتبوي 
والّديين.  واالجتماعي  والّصحي  والمهين 
"المجلس  إنجازاته تأســـيس  ومن أهم 

اإلسالمي الّشيعي األعلى".
 جال يف مختلف أنحاء لبنان والعالم رافًعا 
شـــعار تحريـــر األراضـــي العربّيـــة من 
االحتـــالل الّصهيوني، فلقـــد كان هّمه 
نصرة المظلوم ورفع الحرمان عنه. وخالل 
قيامـــه بجولـــة عربّيـــة إثـــر االجتيـــاح 
اإلرسائيلي للبنان، وصل ليبيا يف 25 آب، 
وانقطع االتصال به هناك اعتباًرا من ظهر 
31 آب 1978 وحـــّىت اليـــوم، حيث ننتظر 
بمحاربـــة  شـــعاره  حاملـــني  عودتـــه 

الّصهيونية.

نضـــــاله
وإنجازاته



قالوا يف
هللاإلمام موىس الّصدر

أعاده
بخري

"الّســـيد موىس الّصدر اّلذي عرفته سنني طويلة .... 
وهـــو بمزنلـــة ولد مـــن أوالدي األعـــزاء أنا أعلم 
فضائله وخدماته عندما ذهب إلى لبنان ... ما حلÖ به 
لخدمة الّرســـالة واإلسالم ويعترب عبادة ويجب أن 

يكون ذلك سهًال علينا ألّنه يف طريق اإلسالم". 

اإلمام
قدسالخميين

رسه



قالوا يف
هللاإلمام موىس الّصدر

أعاده
بخري

"لقد كان اإلمام الّصدر عنواًنا للمستقبل المرشق يف لبنان،...."
من أقوال اإلمام الّسيد موىس الّصدر أعاده هللا بخري:

إّن غياب هللا والُمُثل العلّيا عن حياة وأعمدة الّشاب المعاصر يساعد 
على: 

القلق اّلذي هو أثر للّتحّرك الّشامل وتغّري كلّ يشء حول اإلنسان...
تفـــّكك المجتمع وضعف العالقات اّليت تربط أفراد المجتمع بعضهم 

ببعض...

السّيد
حسن

نصر هللا
هللا

حفظه


