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قال الر�سول الأعظم:

العمال
المهدي جواد المال ،رحيم بالمساكين ،شديد على ّ
َم ْن ينتظر؟!

من��ذ أن وج��د اإلنس��ان عل��ى األرض ،ونش��أ
االختالف ب�ين أصح��اب األف��كار ،واحت��دم النزاع
عل��ى املصال��ح ب�ين الن��اس والص��راع ب�ين األقوام
واألمم م��ازال الس��عي ال��ى احلري��ة والعدال��ة
والس�لام والرف��اه حثيث�� ًا عن��د ه��ذه الـ(ثل��ة) أو
تلك الـ(قلة) التي تصارع طواغي��ت الفكر وقامعي
الش��عوب ،وتخ��وض معرك��ة مري��رة م��ع الـ(ظاملي
أنفس��هم) الذين خادع��وا عقولهم ،وب��رروا العيش
في دولة القه��ر ،فلم ي��روا أن (أرض الله واس��عة)
فيهاجروا فيها ،فكان��وا  -ومازالوا  -على مر التاريخ
حشود ًا من البس��طاء والفقراء والغوغاء ،يشكلون
عقب��ة بوج��ه التغيي��ر واإلص�لاح ،ويس��تغلهم
«املتس��لط» في دميوم��ة ظلم��ه برضوخه��م (خوف ًا
أو طمع�� ًا أو جهالً) ل��كل مايقول ويفعل ،ولو اس��تلب
إراداتهم ،وس��رق ثروات بالده��م ،وقتل أحرارهم
الذين يدافعون عن حقوقهم.
في ه��ذا الص��راع املتواص��ل ب�ين املدافعني عن
قيم اإلمي��ان واحلرية وبني املس��تبدين وأنصارهم
من فقهاء اجلاه واملال ،تكمن األزمة األكثر خطورة
وتعقي��داً ،حينم��ا تتحول «احلش��ود» الى ق��وة بيد
الظال��م مت��ارس القت��ل والتدمي��ر فيم��ا تظ��ن أنها
تداف��ع ع��ن «س��لطة إمياني��ة» ال إمي��ان له��ا ،أو أنها
بدفاعه��ا ع��ن «الس��لطة» إمن��ا تداف��ع ع��ن النظام
ضد الفوضى لتتنازل عن حريته��ا لصالح «الدولة
احلارسة» التي تضمن لعبيدها «سالم ًا واهماً».
إن جوه��ر الص��راع ب�ين «املعس��كرين» ص��راع
«وعي» وهو ما جتس��د ف��ي صراع األنبي��اء واألئمة
(ع) م��ع جبابرة أزمانه��م وهو ما س��يكون في صراع
اإلم��ام املنتظ��ر (ع) م��ع أعدائ��ه ،م��ا يؤك��د أهمية
اس��تيعاب األبعاد الفكري��ة واحلياتي��ة للعديد من
الرواي��ات الش��ريفة املركون��ة عل��ى رف��وف التراث
والتب��رك ،ومنه��ا (تفك��ر س��اعة خي��ر م��ن عب��ادة
عرف احلق
ُعرف باحل��ق وال ُي َ
س��نة) وأن (الرجال ت َ
بالرجال).
إن وعي انتظ��ار ظه��ور اخمللص املوع��ود ينبغي
أن يتبلور قوة تدفع باجتاه حتقيق حرية اإلنسان
وس��يادة س��لطة الع��دل فـ(ع��دل س��اعة خي��ر من
عبادة سبعني سنة) ..وكما أن هناك (قارئ للقرآن
والقرآن يلعنه) و(متنسك ال دين له) فإن هناك من
«املنتظرين» َم ْن ال دين ل��ه ،واإلمام املنتظر يلعنه..

اع َملُو ْا}.
{ َو ُقلِ ْ

اإلمام المنتظر 

س :يشير ع���دد م��ن األح��ادي��ث
الشريفة ال��ى أن��ه ف��ي دول��ة اإلم��ام
املهدي (ع) لن يبقى ظالم أو مظلوم
لكن هل يبقى كافر أو عاص أو ملحد؟

ج :ف��ي احلدي��ث الش��ريف أن االم��ام
امله��دي (ع) اذا ظه��ر مس��ح بي��ده عل��ى
رؤوس العباد فتكم��ل بها عقولهم ،والعقل
كما ف��ي احلديث الش��ريف هو« :م��ا ُعبد
به الرحم��ان واكتُس��ب به اجلن��ان» ،فإذا
كم��ل عقل االنس��ان أصب��ح م�لاك ًا طاهر ًا
ُ
في ص��ورة بش��ر ف�لا ظل��م ،وال كف��ر ،وال
إحل��اد ،وه��ذا ال كالم في��ه ،وإمن��ا الكالم
ف��ي معن��ى« :إذا ظه��ر مس��ح بي��ده عل��ى
رؤوس العب��اد» .فه��ل ه��و عل��ى حقيقت��ه
يعن��ي :احلقيق��ة مقاب��ل اجمل��از ،أو ه��و
كناي��ة ون��وع مج��از يش��ير ال��ى إن اإلمام
(ع) س��وف يط ّبق اإلس�لام تطبيق ًا دقيق ًا
كامالً ،وينشر ثقافته اإلنسانية الراقية،
ورحمت��ه الش��املة ،وعدل��ه الكبي��ر،
فيس��عد الناس جميع ًا حتت ظله وعدله؟
الظاهر ه��و الثاني وإن��ه كناية عن نش��ر
ثقافة اإلس�لام وعدله ،وذل��ك أن اإلمام
(ع) عندم��ا يظه��ر ال يغير طبائ��ع الناس
قسراً ،وال يص ّفي نوازع الشر تكويناً ،وإال
بط��ل االمتح��ان واالبت�لاء اإلله��ي ،وإمنا
يطه��ر األرض م��ن الذن��وب ،ومي�لأ الكون
بنور اإلمي��ان ،ومي ّهد األجواء اإلنس��انية
الس��املة ،لتنمو فيها الطاق��ات اخل ّيرة في
الش��ر فيه ،فتمتلئ
اإلنسان ،ومتوت نوازع ّ
األرض كم��ا ف��ي احلديث الش��ريف عد ًال
وقسط ًا بعد أن ملئت ظلم ًا وجوراً.

ج :ف��ي األحادي��ث الش��ريفة م��ا يدل
على أن اإلمام امله��دي (ع) يظهر في زمان
ج��رب العال��م كل األنظم��ة واملبادئ
ق��د ّ
وفش��ل في حتقيق العدل وعج��ز عن حلّ
مش��اكل فردي��ة واجتماعي��ة ،ودولي��ة
ج��راء فش��له ذل��ك بق��ي
وعاملي��ة ،وم��ن ّ
متل ّهف ًا ومس��تغيث ًا برجل متصل بالس��ماء
يغيثه وينق��ذه مما هو في��ه ،وقد حتققت
بعض بوادر هذا الفش��ل الذريع من خالل
تهاوي أنظم��ة وضعية ،ف��إذا ظهر اإلمام
(ع) م��ع املعج��زات الدال��ة عل��ى اتصال��ه
بالس��ماء التف حول��ه كل أقطاب األرض
وتوقعوا منه إغاثتهم وجناتهم ،فيتحقق
وع��د الل��ه تعال��ى ال��ذي ورد ف��ي القرآن
احلكيم حيث يقول س��بحانهَ « :و َع َد الل ُّه
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َش�� ْيئاً» النور .5/وإذا ش��اء الل��ه أن ميكّنه
في األرض كما مكّن سليمان ويوسف (ع)،
هيأ أسبابه.

المصلح المنتظر

س :ما الذي تعنيه فكرة «املصلح
املنتظر»؟

ج :ما من نب��ي إال وبشَّ ��ر مبصلح عالي
الصوت ،كبير الهمة ،يح��رك التيار ،وأمر
الن��اس بالصب��ر ،وانتظ��ار ذل��ك املصل��ح،
وااللتف��اف حول��ه إذا أدرك��وه .لقد بش��ر
األنبي��اء الس��ابقون باألنبي��اء الالحقني
حت��ى بش��ر عيس��ى برس��ول اإلس�لام
محم��د (ص) ،وبش��ر الرس��ول الك��رمي
وعد الله
بظهور املهدي ونزول املسيح (ع) .فما ظهر
دي��ن إال وط��رح فك��رة (املصل��ح املنتظر)،
س :ك���ي���ف ي��س��ت��ط��ي��ع اإلم�����ام والديانات احلية اليوم كله��ا تتهيأ ملصلح
وإن اختلف��ت األس��ماء ،وإذا
املنتظر (ع) أن ينتصر على أعدائه منتظ��ر ْ

ويحكم العالم؟

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
www.ajowbeh.com

٭ عن الربقي عن �أبيه عن
حممد بن يحيى اخلزاز
عن حماد بن عثمان عن
الإمام ال�صادق قال:

«إن قائمنا إذا قام
لبس ثياب علي
علي»
وسار بسيرة ّ

الضريح العسكري  -قبل العدوان
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أجوبة المسائل الشرعية

غضضن��ا النظ��ر ع��ن األس��ماء ،جند
أن فك��رة (املصلح املنتظ��ر) تعني-1 :
واقعية األديان في استيعاب احلركة
اإلصالحي��ة وتطلعها نحو املس��تقبل،
وفي استيعاب دورة البشر في االجتاه
نح��و الدي��ن والس��عادة -2 .تطم�ين
املصلح�ين ب��أن له��م املط��اف األخير،
حت��ى ال ييأس��وا مهما ارتفع��ت درجة
معاناتهم ،ومهما اس��تبد به��م الطغاة
والعتاة -3 .تهيئة املؤمنني الس��تقبال
املصل��ح املنتظر ،حتى يظل��وا متأهبني
ل��ه ،وتأهبه��م ل��ه يس��اوي إبقاءه��م
موفوري الق��وى ،فيعم��دوا الى إصالح
أنفسهم وأمورهم ،ويسعوا في إصالح
اآلخري��ن ،وتوطي��د التع��اون واحملبة
بينه��م م��ن أج��ل االلتح��اق بنص��رة
اإلم��ام (ع) ،وحتقيق األمن والس�لام
والرف��اه في ظلّ��ه جلميع بني البش��ر.
 -4متهيد األرضي��ة الصاحلة للمصلح
املنتظ��ر ،حتى إذا ظهر ال يجد نفس��ه
غريب ًا متاماً ،يبن��ي ابتداء من احلجر
األول ،وإمنا يجد نفس��ه يرف��ع البناء
على أساس َم ْن س��بقه ولو في اجلملة،
وهك��ذا كان ،فل��م يبعث نب��ي إال وجد
َم ْن ينتظره ،ويس��عى إلي��ه من أقاصي
الدني��ا بهيام عمي��ق ،وه��ذه الظاهرة
هي مم��ا أوض��ح إخ��وة األنبي��اء ،فكل
واحد منه��م كان مبش��ر ًا به م��ن قبل
الس��ابقني علي��ه ،فيص��دق الس��ابقني
له ويبش��ر الالحقني به ،ويقوم بدور
احللقة النورية الواحدة في سلس��لة
مبارك��ة بعي��دة الطرف�ين ،واإلم��ام
املهدي املنتظر (ع) هو احللقة الطيبة
املبارك��ة األخيرة ف��ي هذه السلس��لة
ِ
واملبش��رين
اإللهية من املبشَ ��رين بهم
بغيرهم.

المستضعفون

س :م��ن ه��م «املستضعفون»
ال��ذي��ن وع��ده��م ال��ل��ه ت��ع��ال��ى في
ال��ق��رآن احلكيم ب��أن ميكنهم في
األرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم
الوارثني؟

ج :جاء في اللغة اس��تضعفه أي:
ع��ده ضعيف��اً ،أو ص ّي��ره ضعيف��اً ،م��ع
ّ
إن��ه لي��س بضعي��ف ل��و ل��م مين��ع عن
حقه ،والى ه��ذا املعن��ى أش��ار القرآن
احلكي��م بتعبي��ره ع��ن املس��تضعفني،
وعليه :فاملس��تضعفون كما عن بعض
املفس��رين ـ وبحس��ب كت��اب مجم��ع
ّ
البحري��ن ـ «ه��م :محم��د (ص) وأهل
بيته (ع)» الذين استضعفهم مشركوا
قريش بادئ األم��ر ،ث��م إذا قوي أمر
الرس��ول الك��رمي ،وفت��ح مك��ة ،وأنهى
ظاهرة الش��رك ،وه��دم األصنام في
اجلزي��زة ،تآم��ر البعض علي��ه (ص)
واستضعفوا وصيه وخليفته من بعده
ال��ذي نصبه الرس��ول الك��رمي (ص)
بأمر م��ن الله تعال��ى ي��وم غدير خم
من عام حجة ال��وداع ،وصادروا حقه
في اخلالف��ة ،وأقصوه ع��ن حقه وعن
منب��ر رس��ول الل��ه (ص) حت��ى أردوه
شهيد ًا في محراب صالته في الكوفة،
وهكذا اس��تضعف من جاء من بعدهم
دس
اإلمام احلس��ن اجملتبى (ع) حتى ّ
الس��م ومضى شهيداً ،ثم
إليه معاوية
ّ
اس��تضعفوا اإلمام احلس�ين (ع) حتى
قتل��ه يزي��د ف��ي كرب�لاء وس��بي أهل
بيت��ه ال��ى الكوفة ومنه��ا الى الش��ام،
وهك��ذا اس��تضعف ح��كام اجل��ور م��ن
بن��ي أمي��ة وبن��ي العب��اس أه��ل بي��ت
رس��ول الل��ه واح��د ًا بع��د اآلخ��ر ،مع
أنه��م الذين نط��ق الق��رآن بعصمتهم،
وعرفه��م
وأم��ر مبودته��م وطاعته��مّ ،
بأنه��م األ ْول��ى بالن��اس م��ن الن��اس،
وأنه��م أقضى الن��اس وأعلمهم ،وأنهم
الوحي��دون الذي��ن إذا حكم��وا عدلوا
ونش��روا الع��دل والرحم��ة ،والهن��اء
والسعادة ،فاس��تضعفوهم وأقصوهم
عن حقهم ،واس��تمروا على ذلك حتى
ي��أذن الل��ه تعالى لإلم��ام امله��دي (ع)
فيظه��ر ويحقق عل��ى األرض م��ا قاله
تعالى في كتاب��ه احلكيم{ :ونريد أن
منن على الذين استضعفوا في األرض
وجنعله��م أئم��ة وجنعله��م الوارث�ين،
ومنكن لهم ف��ي األرض ون��ري فرعون
وهام��ان وجنودهم��ا منه��م م��ا كان��وا
يح��ذرون} القص��ص5/و .6وفرع��ون

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

وهام��ان وجنودهما كناي��ة عن أولئك
الذين استضعفوا الرسول وأهل بيته
من األولني واآلخرين وحرموا الناس
عدلهم ورحمتهم ،وأن وع��د الله حق
وقريب إن شاء الله تعالى.

لقاء اإلمام

س :م���ا ال�����ذي ي���ح���ول دون
تشرفنا بلقاء اإلمام املهدي (ع)؟
ّ

ج :إن اإلم��ام صاح��ب الزم��ان
(ع) يران��ا وي��رى أعمالن��ا كم��ا ورد
ف��ي تفس��ير ق��ول الل��ه تعال��ى ُ
{وقلِ
اع َملُو ْا ف ََس�� َي َرى الل ُّه َع َم َلك ُْم و َر ُس��ول ُُه
ْ
واملُ ْؤ ِمنُ��ون} التوب��ة .105/فه��و يرى
كالمن��ا وأعمالن��ا وتصرفاتن��ا وكل
م��ا يظهر من��ا ،وي��رى كذل��ك م��ا وراء
الكالم والس��طور واألقوال واأللسنة
وهو الفك��ر والنوايا ،ويع��رف فيما إذا
كان��ت نياتن��ا وأفكارن��ا لل��ه أم لغيره.
هذه األمور يراه��ا اإلم��ام (ع) في كل
س��اعة وف��ي كل حلظ��ة ،وإن األرواح
والنف��وس غي��ر النزيه��ة غي��ر الئقة
للق��اء اإلم��ام (ع) ،واألع�ين اخلطّ اءة
ال تس��تحق النظ��ر ومش��اهدته (ع)،
واآلذان املش��وبة ولو ببعض املعاصي
غي��ر جدي��رة بس��ماع صوت��ه .وأنّ��ى
له��ذه الش��فاه التي ص��درت م��ن بينها
تتشرف بتقبيل
ولو بعض املعاصي أن
ّ
��م ال يس��مح اإلم��ام
يدي��ه؟! وإال ف ِل َ
لكثير م��ن املنتظري��ن له بلقائ��ه وهو
(ع) أه��ل الك��رم واجل��ود؟! أل��م يلتقِ
الس��يد الفالن��ي والش��يخ الفالن��ي
والبقّال الفالني والعطّ ��ار الفالني بل
وأش��خاص أ ّميون ال يعرفون القراءة
والكتابة .فلماذا ال يس��مح لهذا وذاك
م��ن املتعلّم�ين؟! إن الذن��وب ه��ي التي
حت��ول دون لق��اء اإلم��ام (ع) ،ف��إن
اإلم��ام (ع) ال ينظ��ر إلى األب��دان بل
ينظر إل��ى القل��وب واألرواح والعقول،
فلو أصلحنا أنفسنا فإنه (ع) هو الذي
سيأتي إلينا قبل أن نذهب إليه.

الصالة خالف القبلة

س :1ما حكم الصلوات التي
صليتها في اجتاه القبلة وقد كنت
متيقن ًا أنها صحيحة ،وبعد فترة
م��ن ال��زم��ن ات��ض��ح خ�ل�اف ذل��ك؟
بأن اجتاه القبلة
وأستطيع القول َّ
الصحيح مييل عن اجت��اه القبلة
اخلاطئة (التي كنت أصلي عليها)
م��ن  90درج���ة إل���ى  120درج��ة
تقريباً.

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

ج :1الصل��وات الت��ي صليته��ا إلى
جهة يس��ار القبلة أو ميينه��ا أو خلفها
يج��ب إعادته��ا أو قضاؤه��ا (عل��ى
األحوط ف��ي بع��ض الص��ور) ،وأما ما
كان بني اليمني واليسار فال إعادة وال
قضاء فيها.

س :2أدرس خ��ارج وطني في
دولة عربية ،وعند سؤالي ألحد
الطالب عن اجتاه القبلة في سكن
اجلامعة أخبرني أن��ه ف��ي اجتاه
معني ،ولكن بعد فترة عرفت أنه
ف��ي االجت���اه املعاكس مت��ام �اً ،فما
حكم صلواتي التي صليتها عكس
القبلة؟

ج :2تعي��د جمي��ع الصل��وات التي
أداء ف��ي
صليته��ا ف��ي تل��ك احلال��ة ً
وقضاء في خارجه.
داخل الوقت
ً

قضاء الصالة

س :هل صالة الصبح املقضية
تصلى جهر ًا أم إخفاتاً؟

القبة العسكرية  -بعد العدوان

يقول
الإمام جعفر ال�صادق :

٭ أما والله ليغيبن عنكم

مهديكم حتى يقول الجاهل
منكم ،ما لله وآل محمد

حاجة ،ثم يقبل كالشهاب

الثاقب ،فيملؤها عد ًال وقسط ًا
كما ملئت جور ًا وظلم ًا

ج :تصلى جهراً.

الصالة في المدرسة

آب

س :م���ا ح��ك��م ال���ص�ل�اة في
املدرسة؟
ج :أداء الصالة في نفسه جائز.
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البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
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قال الر�سول الأعظم:

٭ «أبشركم بالمهدي

الذي يرسل الى الناس..
فيسعد به سكان

السموات واألرض»

أجوبة المسائل الشرعية

البخار الكثيف

س :ه��ل ال��دخ��ول إل���ى مكان
مليء بالبخار يبطل الصوم إذا
كان ذلك البخار كثيفاً؟ وماذا لو
كان البخار مجرد رذاذ؟

ج :األح��وط وجوب�� ًا أن ال يوصل
الصائ��م البخ��ار الغلي��ظ إل��ى احللق،
وإذا ل��م يتحف��ظ عم��د ًا ع��ن ذل��ك،
ووص��ل إل��ى احلل��ق فيلزم-عل��ى
األحوط -قضاء ذلك الصوم.

ج :إذا س��افر الصائ��م قبل الظهر
وقص��د املس��افة الش��رعية يفط��ر
حد الترخ��ص ،فلو
عندم��ا يصل إل��ى ّ
أفطر قبل ذل��ك وجب علي��ه القضاء،
وال كف��ارة علي��ه إن كان جاه� ً
لا
باحلرمة ،أم��ا إذا كان عامل�� ًا باحلرمة
وجاه� ً
مقص��ر ًا
لا باملفط��ر ب��ه وكان ّ
فاألحوط وجوب ًا الكفارة أيضاً.

االحتالم في النهار

مكروهات الصائم

س :م��ا حكم االح��ت�لام حال
النوم في نهار شهر رمضان؟ هل
يجب القيام بسرعة واالغتسال؟
أم يجوز التريث قليالً؟

ج :إذا احتل��م الصائ��م ف��ي
أثناء النه��ار لم يج��ب علي��ه املبادرة
واملس��ارعة إل��ى االغتس��ال وإن كان
األفضل ذلك.

خروج الدم

س :لقد أج��ري��ت عملية في
أس��ن��ان��ي ف��ي أي���ام ش��ه��ر رمضان
ال��ك��رمي ،وأف��ط��رت على أث��ر ذلك
م��دة ي��وم�ين ،ث��م استمر النزيف
ألرب��ع��ة أي��ام ولكن ب��ص��ورة أقل،
وق��د صمت تلك األي��ام األربعة،
فما هو حكم صيامي هذا؟

ج :إذا لم تُدخل ال��دم إلى احللق
عم��د ًا فصيامك صحيح ،علم�� ًا بأنه ال
يجوز بلع الدم مطلقاً.

أروقة سامراء  -بعد العدوان
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قبل أن يسافر جه ًال منه مبسألة
عدم جواز اإلفطار قبل بلوغ حد
الترخص ،فما هو حكمه؟

السفر قبل الزوال

س :إذا سافر املكلف في نهار
شهر رمضان قبل ال��زوال ،وقطع
املسافة الشرعية ،ولكنه أفطر

س :اع��ت��ب��رمت  -ف���ي بعض
أج��وب��ت��ك��م -امل���س���واك ب��ال��ع��ود
ال��رط��ب م��ن امل��ك��روه��ات للصائم،
ف��ه��ل ي��ن��ط��ب��ق ه���ذا احل��ك��م على
فرشاة األسنان ومعجونها ،علم ًا
ب��أن املعجون يحتوي على م��ادة
ترطب الفم واللثة؟

ج :نعم ينطبق ،وعليه أن يتحفظ
لك��ي ال يص��ل ش��يء م��ن الرطوب��ات
اخلارجة إلى احللق وإال بطل صومه.

الدخان للصائم

س :يقول البعض :إن الدخان
غير مبطل للصيام ،فما هو رأيكم
في هذه املسألة؟

ج :األح��وط وجوب�� ًا أن ال يوصل
الصائ��م دخ��ان الس��جاير والتبغ وما
شابه إلى احللق.

تأجيل القضاء

تقض
س :م��ا ح��ك��م م��ن ل��م ِ
أيام شهر رمضان حتى حلّ عليها
شعبان ،ولكنها لم تستطع القضاء
بسبب الوالدة؟
ج :إذا ق��درت عل��ى القض��اء قب��ل

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

شعبان ولم تقض ،فعليها القضاء بعد
ش��هر رمضان ،وتدفع عن كل يوم مد ًا
من الطعام عوض ًا عن التأخير( ،واملد
يساوي ثالثة أرباع الكيلو تقريباً).

حشو األسنان

س :م��ا حكم حشو األسنان
ل��ل��ص��ائ��م ،ه���ل ي��ؤث��ر ذل���ك على
صحة الصيام؟

ج :إذا لم يتسبب في دخول شيء
عمد ًا إلى احللق فالصيام صحيح.

الصيام مع السفر

س :أن���ا م��ض��ط��ر ل��ل��س��ف��ر في
أح��د أي��ام شهر رم��ض��ان املبارك،
ول��ك��ن-إن ش��اء ال��ل��ه -س��أرج��ع في
اليوم نفسه ،يعني أمكث في البلد
املقصود ساعة أو ساعتني تقريب ًا
ثم أرج��ع .سؤالي هل من املمكن
أن أمت صومي إذا قطعت املسافة
الشرعية؟ أي هل هناك طريقة
م���ا أس��ت��ط��ي��ع م���ن خ�لال��ه��ا إمت���ام
الصوم؟ (للعلم :إن مدة السفر
تستغرق ساعتني ونصف تقريب ًا
ب��ال��س��ي��ارة ،ب��س��رع��ة 120ك��م في
الساعة)؟

ج :إن ع��دت إل��ى وطن��ك قب��ل
الظهر ولم تفطر في السفر فصيامك
صحي��ح ،وكذلك ميكن��ك الس��فر بعد
الظهر وتتم صيام ذلك اليوم.

خمس المكافأة

س :1ه��ل ي��ج��ب اخل��م��س في
املكافأة الشهرية للطالب؟

ج :1إذا كان له رأس سنة خمسية
وزادت املكاف��أة عن مؤونته ومخ ّمس��ه
للس��نة الس��ابقة وج��ب اخلم��س في
الزائد ،وإذا لم يكن قد خمس س��ابق ًا

وج��ب علي��ه دفع خم��س م��ا لديه من
أم��وال ونحوه��ا (م��ن الزائ��دة ع��ن
املؤونة) والتصالح مع املرجع أو وكيله
في غير ذلك.

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

س :2شخص د َّرس ف��ي فترة
الصيف (دورة) و ُأع��ط��ي مكافأة
م��ن قبل الشركة ه��ل يجب فيها
اخلمس؟
ج :2كالسابق

س :3ش���خ���ص ك�����ان ي��ق��وم
بتجميع املال الباقي من مصروفه
وم���ا يحصل عليه م��ن األق���ارب
في أيام العيد (العيدية) ،واآلن
اجتمع عنده مبلغ ال بأس به ،فهل
يجب فيه اخلمس؟
ج :3كالسابق.

التصفيق
س :ه��ن��ال��ك ه��ي��ئ��ات والئ��ي��ة
أله��ل البيت (ع) ت��ق��وم بإحياء
مواليدهم (ع) وحفالت األعراس،
وف��ي أث��ن��اء احلفل يكون هنالك
ت��ص��ف��ي��ق ،ف��م��ا ه���و ح��ك��م ذل��ك
ال��ت��ص��ف��ي��ق :أ -إذا ك���ان ي���ؤدي
إل��ى ال��ط��رب .ب -إذا لم ي��ؤ َّد إلى
الطرب؟

ج :إذا ُع ّد هتك ًا أو اختلط مبحرم
كان حراماً ،وإال فال.

سامراء  -تشرق من جديد

عن ابن عبا�س عن
النبي  قال:

٭ «التاسع منهم (من

أوالد الحسين )

ومهدي
من أهل بيتي
ّ
أمتي ،أشبه الناس بي في
شمائله وأقواله وأفعاله»

الحيوان الج ّالل

س :هل يعتبر احليوان الذي
يأكل غير العذرة من النجاسات
(كامليتة والدم أو يشرب اخلمر)
حيوان ًا جال ًال؟
عد جال ًال.
ج :ال ُي ُّ

آب
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دأب بعضهم على رسم
صورة عنيفة وفظة
عن اإلمام المهدي
معتقدين أنه سيؤسس
دولته وينشر سلطانه
بإعمال السيف في
أعدائه وإهراق دمائهم.
إن مهمة اإلمام
المهدي هي
إقامة العدل وطي
بساط الظلم والجور،
وعلى هذا األساس
فمن غير المعقول أن
يحقق  العدل
بسلوك طريق الظلم.
المرجع الديني
السيد صادق الشيرازي

آب
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أجوبة المسائل الشرعية

رضا اإلمام 
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشيرازي

٭ إن أص��ل وج��ود املول��ى صاح��ب الزم��ان (عجل الل��ه تعال��ى فرجه الش��ريف)
ومعرفت��ه بصفت��ه إمام ًا مفت��رض الطاعةُ ،يع��د من أصول اإلس�لام ،وهو م��ن األمور
املس��لّمة واملتوات��رة .وإذا م��ا بل��غ أمر ح��د التواتر ،ف��إن اجل��دال فيه يك��ون من باب
سيش��رفنا بحضوره ،ويظه��ر للناس كافة،
السفس��طة وإنكار الوجدانيات .وإن املولى
ّ
ويعلن للعالم أنه املهدي من آل محمد (صلّى الله عليه وعلى آبائه الطيبني أجمعني).
فكيف س��يكون حاله (ع) في ذلك الي��وم املبارك؟ وكيف س��يكون ح��ال الناس؟! قال
الله تعالى يخاطب نب ّيه الكرمي« :ا ْد ُع الى َس�� ِبيلِ َر ِّب َك بِا ِ
حل ْك َم ِة واملَ ْو ِعظَ ِة احل ََسنَة»
النح��ل .125 :فمن صف��ات الرس��ول (ص) أنه يدع��و باحلكمة واملوعظة احلس��نة.
وهذا التعبير نفس��ه ،وهاتان املفردتان عينهم��ا «احلكمة واملوعظة احلس��نة» وردتا
في زي��ارة اإلم��ام امله��دي (بح��ار األن��وار )102/99 :املروية ع��ن املعص��وم (ع) حني
يصفه بأنه الصادع باحلكمة واملوعظة احلس��نة .فهو كج��ده (ص) ،يصدع باحلكمة
واملوعظة احلس��نة .روي عن اإلمام الصادق (ع) أنه ق��ال« :إن قائمنا أهل البيت إذا
عل��ي» .وتقول الرواي��ات أيضاً« :إن
قام لبس ثياب علي وس��ار بس��يرة أمير املؤمنني ّ
مين .فإذا أردمت أن تعرفوا سيرة
باملن
ّ
والكف» .أي أنّه (ع) كان ال يعاقب بل ّ
علي ًا سار ّ
احلجة (ع) ف��ي التعامل م��ع األصدقاء واألع��داء فانظروا إلى س��يرة اإلمام
اإلمام ّ
أمير املؤمن�ين (ع) .فه��ذا تاريخه (ع) ب�ين أيديكم د َّونه الش��يعة والس�� ّنة والنصارى
واليهود وغيرهم في صفحات مش��رقة .لق��د كان أمير املؤمنني (ع) يدف��ع َم ْن ناهضه
وبارزه بالنص��ح واملوعظة م��ا أمكن ،وكان يس��عى للح��ؤول دون وقوع احل��رب وإراقة
الدماء ،س��واء عن طريق املواع��ظ الفردية واجلماعي��ة أو غيرها ..ولك��ن إذا وصل
األمر بالط��رف اآلخر أن يهج��م ويريد القتال ق��ام اإلمام (ع) بدور الدف��اع ال أكثر،
إن يتراجع اخلص��م أو ينهزم حت��ى يتوقّ ف اإلم��ام عن مالحقته ،وال يس��عى
ثم م��ا ْ
لالنتقام منه ،ولم يرو أن اإلمام بدأ أحد ًا بقتال أبداً ،وهذا األمر مش��هود في تاريخ
أمير املؤمن�ين (ع) .وم��ع أن النب��ي (ص) يصرح ل��ه بالق��ول« :يا علي حرب��ك حربي
وس��لمك س��لمي» نالحظ أن اإلمام (ع) لم يأس��ر حتى ف��رد ًا واحد ًا م��ن أعدائه ،وال
وإن كان ذلك الشيء
صادر أو س��مح ألصحابه مبصادرة أي ش��يء من أموال اخلصمْ ،
رخيص ًا أو عدمي الثم��ن .وتروى في هذا اجملال أم��ور ال نظير لها ف��ي التاريخ ،وال في
احلاضر وال في اآلتي من الزم��ان ،إال ما كان عن اإلمام أمير املؤمنني وما س��يكون من
احلجة املنتظر (ع).
ّ
٭ هل تريدون أن تعرفوا ع��ن حكومة املهدي (عجل الله تعالى فرجه الش��ريف)
أكثر؟ إذن انظ��روا إلى تاريخ الرس��ول وأمير املؤمن�ين (صلوات الله عليهم��ا وآلهما)،
وكي��ف كان حكمهم��ا ،فهك��ذا س��يحكم امله��دي أيض��اً .إن رس��ول الل��ه (ص) ل��م يبدأ

محاضرات
أجوبة المسائل الشرعية

املناوئ�ين ل��ه بقت��ال ،ب��ل إن الع��دو هو
يتع��رض للرس��ول الك��رمي
ال��ذي كان
ّ
عل��ي
اإلم��ام
ح��ال
كان
وهك��ذا
(ص)،
ّ
(ع) ،وكذل��ك اإلم��ام احلس�ين (ع) ،فمع
أن الع��دو كان ق��د حاصره إال إن��ا نراه
(ع) يقول« :إنّي أك��ره أن أبدأهم» .هذا
هو واق��ع أه��ل البي��ت (ع) .ف��إن أردمت
أن تعرف��وا اإلم��ام احلج��ة ،فانظ��روا
إل��ى ه��ذه الوقائع ع��ن حياة الرس��ول
واألئمة املعصوم�ين من أه��ل بيته (ع)،
وكي��ف كان��وا يعيش��ون ،وكي��ف كان��ت
معاش��رتهم للن��اس ،وكي��ف كان��وا ف��ي
احل��رب والس��لم .واإلم��ام امله��دي ه��و
مرآة رس��ول الله (ص) في كل شيء ،ما
عدا مقام نبوته ،وه��و (ع) مرآة اإلمام
أمي��ر املؤمن�ين ف��ي كل ش��يء م��ا ع��دا
مقام أفضليت��ه (ع) .فما أحل��ى العيش
وأطيبه آن��ذاك ،في ظل اإلمام صاحب
العص��ر (عج��ل الل��ه تعال��ى فرج��ه
الشريف)!
٭ عن ح��ال س��ائر الن��اس ف��ي زمن
الظهور يروى عن اإلمام الباقر (ع) أنّه
ق��ال« :إذا ق��ام قائمنا وض��ع الله يده
عل��ى رؤوس العب��اد فجمع به��ا عقولهم
وكملت ب��ه أحالمهم» .والي��د هنا تعني
القدرة كم��ا في قوله تعال��ىَ { :ي ُد ِ
الله
َف ْوقَ َأ ْي ِديهِم} الفت��ح .10 :أي إن قدرة
الله فوق قدرة كل أح��د .وهكذا اإلمام
(عج��ل الل��ه تعال��ى فرج��ه الش��ريف)
فإن��ه يض��ع ي��د (قدرت��ه) عل��ى رؤوس
العب��اد فتكم��ل عقوله��م .وله��ذا األم��ر
معن��ى طبيع��ي وآخ��ر غيب��ي ،وال مان��ع
أن يكون��ا مع��اً ،أي بعض ُيش��مل باألول
وبع��ض بالثان��ي ،كم��ا ف��ي احليوان��ات
حي��ث تتآل��ف ويس��ود التعاي��ش حت��ى
بني املتعادي��ة منها .فقد يك��ون هذا من
وإن كان النص
ضمن (يضع يده) أيض ًا ْ
يق��ول :عل��ى رؤوس العب��اد ألن��ه كم��ا
قلنا ال مان��ع أن يكون له��ذا األمر معنى
غيبي أيضاً ،يك��ون هذا م��ن مصاديقه،
إلى جانب املعن��ى الطبيعي للجملة (أي
البش��ر) .وإذا كم��ل عقل اإلنس��ان فإنه
ال يله��ث بعد ذل��ك وراء حط��ام الدنيا،
ألن ضع��ف العق��ل ه��و ال��ذي يس��وقه
ص��وب التهافت عل��ى الدني��ا .وإذا كمل
عقل اإلنسان لم يركض خلف أهوائه،
فهل س��يكون ثمة ظلم أو فق��ر أو بؤس
حينئ��ذ؟ ك ّال بالطب��ع .وإذا كم��ل عق��ل

اإلنس��ان كملت عقيدته ،وكم��ل إميانه،
بل كمل��ت حيات��ه أيض��اً ،فتك��ون حياة
الن��اس هانئ��ة طيب��ة ومريح��ة ،ب��ل
أحسن حياة يحياها جيل من األجيال.
وهكذا س��يكون حال معظم الناس يوم
ذاك ولي��س حال��ة اس��تثنائية لبعض
الن��اس ،فمعظ��م الن��اس س��يحيون في
راحة وهناء ورغد وعيش كرمي.
٭ إن الوظيف��ة ش��يء والرغب��ة
ش��يء آخ��ر ،ويحس��ن الفص��ل جي��د ًا
بينهم��ا .ف��إن لن��ا ف��ي لق��اء صاح��ب
الزم��ان (ع) رغب��ة ،ولن��ا إزاءه وظيفة،
ف��إذا كان ه��ذان األم��ران قابل�ين
للجم��ع فم��ا أحس��ن ذل��ك! أم��ا إذا ل��م
ميك��ن اجلم��ع بينهم��ا فه��ل عل��ى الفرد
أن يس��عى لتحقي��ق الرغب��ة أم العم��ل
ش��ك أن الواج��ب ه��و
بالوظيف��ة؟ ال ّ
الس��عي للعم��ل بالوظيف��ة .إن علقتن��ا
الش��ديدة  -جميع�� ًا  -بول��ي العص��ر
(ع) ه��ي التي تدفعن��ا ألن نهت��م ونعمل
وجن��د وجنتهد لس��لوك الطري��ق الذي
ينته��ي بن��ا إل��ى التوفي��ق لالنض��واء
حتت لوائه الش��ريف ،أما األمل بزيارة
حضرته ف��ي عصر الغيب��ة ،فهو مطلب
مهم أيض��اً ،ولكنه رغب��ة عظيمة ،فمن
ُوفّق لها فقد نال مقام ًا ش��امخ ًا وش��رف ًا
رفيع��اً ،ولك ّنه��ا ليس��ت الوظيف��ة .إن��ه
لش��رف كبير وكرامة عظيمة أن يلتقي
اإلنس��ان بإمامه عن ق��رب ويق ِّبل يده،
وهذا ال ش��ك فيه وال ش��بهة ،ولكن هل
ه��ذا ه��و م��ا يري��ده اإلم��ام من��ا؟ وهل
ه��ذا ه��و واجبن��ا؟ صحي��ح أن الذي��ن
وفّق��وا أو س��يوفّقون أو ه��م موفق��ون
لنيل هذا الشرف العظيم بلقاء اإلمام
احلج��ة وزيارت��ه ف��ي الغيب��ة الكب��رى
ه��م  -ف��ي الغال��ب وحس��ب القاع��دة -
مم��ن يعرف��ون الواج��ب ويعمل��ون ب��ه،
وإال مل��ا حصل��وا عل��ى ه��ذا الش��رف،
ولك��ن ه��ذا  -أي الطم��وح للقائ��ه (ع)
 لي��س ه��و الواج��ب ،ب��ل م��ن األفضلأن جنم��ع بينهم��ا ،وإال ف��إن الواج��ب
مق��دم عل��ى الرغب��ة ،والواج��ب ه��و
معرف��ة الواجب��ات الش��رعية والعم��ل
احملرم��ات واالجتن��اب
به��ا وتش��خيص ّ
عنها ،جتاه النف��س واآلخرين ،وتعليم
اجلاهلني كل حس��ب قدرت��ه ومعرفته،
والس��عي لكس��ب املزيد من املعرفة على
ه��ذا الطريق .وإن املس��ؤولية هي تعلم

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

اإلس�لام والعم��ل ب��ه وتعليم��ه ،وتق��ع
عل��ى عات��ق كل ف��رد س��واء كان رج� ً
لا
أو ام��رأة .وعلى كل ف��رد من��ا أن ينظر
م��ا ه��ي وظيفت��ه جت��اه نفس��ه وجت��اه
اآلخرين ،وما ه��ي الواجب��ات املترتبة
علي��ه ،وم��ا ه��ي احملرم��ات الت��ي يج��ب
علي��ه االنته��اء عنه��ا .فعل��ى ال��زوج أن
يع��رف واجبات��ه جت��اه نفس��ه وجت��اه
عائلت��ه ،وجت��اه اآلخرين ،وك��ذا املرأة
عليه��ا أن تس��عى ملعرفة ما يج��ب عليها
جتاه زوجها وأوالده��ا واجملتمع ،وهكذا
األوالد جتاه والديهم ،والوالدان جتاه
األبن��اء ،وك��ذا اإلخ��وة فيم��ا بينه��م،
وهكذا اجلي��ران واألرح��ام واملتعاملون
بعضه��م م��ع بع��ض .إن الواج��ب هو أن
يع��رف اإلنس��ان أحكام��ه  -وال أقل من
الواجب��ات واحملرمات  -ثم يلت��زم بها،
وعل��ى رأس الواجب��ات معرف��ة املول��ى
صاح��ب العص��ر والزم��ان (ع) .وه��ذا
واج��ب اجلمي��ع فإن��ه « َم��ن م��ات ول��م
يعرف إمام زمانه م��ات ميتة جاهلية».
ويقول الفقهاء :إن على كل ش��خص أن
يس��عى للحصول على ملَكة العدالة في
نفس��ه .وهذا من املس��لّمات ،وهو  -على
ح��د التعبي��ر العلم��ي  -مقدم��ة وجود
الواجب املطلق .إذن على كل فرد منا أن
يحصل عل��ى ملَكة حتصنه م��ن ارتكاب
احملرمات أو التخلف عن الواجبات ،ثم
عليه بتعليم اآلخرين بحسب مقدرته
إن
ومعرفت��ه ،أما ما ال يعرف��ه فيلتعلمه ْ
ثم يعلّمه لآلخرين،
كان يستطيع ذلكّ ،
أي إن على كل ش��خص مكلّف أن يتعلّم
الواجب��ات واحملرمات الت��ي عليه وعلى
اآلخرين للعمل بها وتعليمها واألمر بها
للوصول إلى ح��د تتحقق فيه الكفاية.
يس��ر اإلمام
فهذا هو الواجب ،وهذا ما ّ
احلج��ة (ع) ،ويجعله يرض��ى عنا ،فإن
ّ
َم��ن أدى واجب��ه بص��ورة صحيحة كان
مرضي ًا عند اإلم��ام (ع) ،أما َم ْن لم يؤ ِّد
مبرضي عنده.
واجبه فليس
ّ
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ثقافة
أجوبة المسائل الشرعية

الكلم الطيب

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
سورية  -دمشق  -ص ب  11904فاكس )96311(6471119
العراق  -كربالء املقدسة  -هاتف320386 :
النجف األشرف  -هاتف215354 :
لبنان  -بيروت  -ص ب 5955/13

من كلمات الإمام المهدي المنتظر
وإن كنا ثاوين بمكاننا
٭ نحن ْ
النائ��ي ع��ن مس��اكن الظالمي��ن
حس��ب الذي أراناه الله تعالى لنا
م��ن الص�لاح ولش��يعتنا المؤمنين
ف��ي ذل��ك م��ا دام��ت دول��ة الدنيا
للفاس��قين ،فإنّ��ا نحي��ط علم�� ًا
بأنبائكم ،وال يعزب ع ّنا ش��يء من
أخبارك��م ،ومعرفتنا بال��ذل الذي
أصابك��م م��ذ جن��ح كثي��ر منك��م
إلى م��ا كان الس��لف الصال��ح عنه
شاس��عاً ،ونب��ذوا العه��د المأخ��وذ
منه��م وراء ظهوره��م كأنه��م ال
يعلمون.
٭ إنّا غي��ر مهملين لمراعاتكم،
وال ناس��ين لذكرك��م ،ول��وال ذل��ك
لن��زل بك��م ال�لأواء واصطلمك��م
األع��داء ،فاتقوا الل��ه جل جالله
وظاهرون��ا عل��ى انتياش��كم م��ن
فتن��ة ق��د أناف��ت عليك��م يهل��ك
��م أجل��ه ويحم��ى
فيه��ا م��ن ُح َّ
عنه��ا م��ن أدرك أمل��ه ،وه��ي أمارة
ألزوف حركتن��ا ومبائتك��م بأمرنا
ونهينا{ ،والل ُّه ُم ِت ّم نُ��و ِر ِه ول ْو َكرِ َه
الكافرون}.
ُ
٭ ولو أن أش��ياعنا وفقهم الله
لطاعته عل��ى اجتماع م��ن القلوب
في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر
عنه��م اليم��ن بلقائن��ا ،ولتعجل��ت
له��م الس��عادة بمش��اهدتنا عل��ى
حق المعرفة وصدقه��ا منهم بنا،
فما يحبس��نا عنه��م إال م��ا يتصل
بن��ا مم��ا نكره��ه وال نؤث��ره منهم
والله المستعان.

٭ وأم��ا الح��وادث الواقع��ة
فارجع��وا فيه��ا ال��ى رواة حديثن��ا
فإنه��م حجت��ي عليكم وأن��ا حجة
الله.
٭ وأم��ا المتلبس��ون بأموالن��ا،
فم��ن اس��تحلّ منه��ا ش��يئ ًا فأكل��ه
فإنما يأكل النيران.
٭ وأم��ا الخم��س فق��د أبي��ح
وجعلوا منه ف��ي حلّ الى
لش��يعتنا ُ
وقت ظهور أمرنا ،لتطيب والدتهم
والتخبث.
٭ وأم��ا وج��ه االنتف��اع ف��ي
غيبت��ي ،فكاالنتف��اع بالش��مس إذا
غيبه��ا ع��ن األبص��ار الس��حاب،
وإن��ي ألم��ان أله��ل األرض كما أن
النجوم أمان ألهل السماء.
٭ وأم��ا ظه��ور الفرج فإن��ه الى
الله وكذب الوقاتون.
��ن
٭ س��يأتي ال��ى ش��يعتي َم ْ
يدعي المش��اهدة ،أال فم��ن ا ّدعى
ّ
المش��اهدة قبل خروج الس��فياني
والصيح��ة فه��و ك��ذّ اب مفت��ر ،وال
ح��ول وال ق��وة إال بالل��ه العل��ي
العظيم.

سامراء  -سيتواصل اإلعمار

عن ابن عقدة ،عن علي
بن احل�سن (ابن ف�ضال)
عن �أبيه ،عن رفاعة
عن عبد اهلل بن عطاء
قال� :س�ألت �أبا جعفر
الباقر فقلت� :إذا
قام القائم  ب�أي
�سرية ي�سري يف النا�س؟
فقال:

«يهدم ما قبله كما

صنع رسول الله  ويستأنف
االسالم جديداً»
آب
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أخبار
أجوبة المسائل الشرعية

السيد المرجع:

يجدر بأهل العلم
وبالمؤمنين جميع ًا
أن يحاسبوا أنفسهم
كل يوم

اس��تقبل س��ماحة املرج��ع الدين��ي آي��ة الل��ه العظمى
الس��يد صادق احلس��يني الش��يرازي (دام ظله) جمع ًا من
طالب حوزة كربالء املقدس��ة  -مدرس��ة العالّمة ابن فهد
س��ره) وذلك في بيته مبدينة قم املقدس��ة،
احللّي ّ
(قدس ّ
وق��ال س��ماحته« :إن أصح��اب رس��ول الل��ه (ص) كان��وا
علماء بحس��ب م��ا أخ��ذ كل واح��د منهم ع��ن رس��ول الله
(ص) ،فالذي��ن أقرن��وا علمه��م بالتق��وى والعم��ل الصالح
منهم ص��اروا م��ن الذين مدحه��م الق��رآن الكرمي ك��راراً،
وأما الذين لم يقرنوا علمهم بالتق��وى وال بالعمل الصالح
صاروا من الذي��ن أنزل الله تبارك وتعال��ى في ذ ّمهم آيات
عدي��دة ومنه��ا آي��ات س��ورة املنافق��ون .لذل��ك يل��زم على
أه��ل العل��م أن يقرن��وا العل��م بالتق��وى وبالعم��ل الصالح
كي يوفّق��وا في الدنيا ويس��عدوا في اآلخرة ،ويس��عد بهم
الكثي��ر م��ن الن��اس ف��ي الدني��ا واآلخ��رة ...يج��در بأهل
العلم وباملؤمنني جميع ًا أن يحاس��بوا أنفسهم كل يوم ولو
قصروا فيه م��ن الطاعات
لدقائق مع��دودة ويتداركوا م��ا ّ
واألعمال ،حت��ى تكون صحيفة أعماله��م التي تعرض كل
(عج��ل الله تعالى
يوم على موالنا اإلمام امله��دي املنتظر ّ
فرجه الش��ريف) مفرحة .وليعلم أهل العلم أن محاسبة
النفس توجب أن يكونوا دائم ًا على بواب��ة العلم الصالح،
فسيتفيدوا ويفيدوا غيرهم».

إنه يغوي اإلنسان!..

في لقائ��ه بجمع م��ن املؤمنات واملؤمن�ين أعضاء حملة
نور الرضا (ع) من مدينة س��يهات السعودية ،قال سماحة
السيد املرجع« :الش��خص املعروف في اجملتمع وله كرامة
اجتماعية ومحترم عند الناس إن كان فقير ًا ومحتاج ًا ال
يتس��لّل الى بيوت الناس نصف الليل ليس��رق أموالهم ،بل

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

قد يس��رق بش��كل ال يعرفه الناس كأن يخون م��ن إئتمنه،
بحب الظهور أو
أو يغويه الش��يطان بالغريزة اجلنسية أو ّ
بالكذب أو بالغيب��ة أو بالتهمة والنميم��ة .وبعبارة أخرى
إن الشيطان يغوي اﻹنسان بشكل من اﻷشكال».

لكن األهم!..

ف��ي لقائه بجمع م��ن طالبات ح��وزة الس��يدة خديجة
(ع) النس��وية من دول��ة الكويت ،ق��ال الس��يد املرجع« :ال
شك أن العبادة مهمة جداً ،ولكن األهم منها هو أن ال يغتر
يعد نفس��ه بأنه أفضل وأحس��ن
اإلنس��ان بعبادته ،وأن ال ّ
من غي��ره .فاإلنس��ان مبق��دار م��ا يجب علي��ه تعلّ��م علوم
اإلس�لام وتعليمها لآلخرين ،وما يصرفه م��ن طاقاته في
هذا الس��بيل ،يجب عليه في الوقت نفس��ه أن ال يغفل عن
تزكية نفس��ه وتربيتها .بعب��ارة أخرى إذا وصل اإلنس��ان
إلى مق��ام ما في العل��م واملعرفة علي��ه أن ال يتك ّب��ر وأن ال
يترفع على اآلخرين مهم��ا كانوا .لقد ذكر لن��ا أهل البيت
(ع) قصص األمم املاضية ك��ي نعتبر به��ا ،فليحاول الذين
يسيرون في طريق تعلّم علوم أهل البيت (ع) أن ال ميكنوا
إبليس من أنفس��هم بأن يتك ّبروا على الله أو يترفعوا على
الناس ،فالتك ّب��ر والترفع عل��ى اآلخرين صفتان تس��لبان
قيمة فضيلة التعلم والتعليم من أهل العلم».

أن يقنع!..

ف��ي لقائه بجم��ع م��ن اﻷخ��وات أعض��اء هيئ��ة أنصار
(عج��ل الل��ه تعالى فرج��ه الش��ريف) م��ن مدينة
امله��دي ّ
طهران ،ق��ال س��ماحته« :إن الدني��ا فيها إمكاني��ات كثيرة
حتصل
كاملال والعل��م واجلاه واملنص��ب ،ولكن الس��عادة ال ّ
به��ذه اﻷم��ور فق��ط ،ب��ل إن س��عادة اﻹنس��ان تنحصر في
أمر واحد ،وهو أن يقن��ع ويرضى بحياته ومبا قس��م الله
تعال��ى له ،وأن يش��كر الل��ه تعالى عل��ى كل ح��ال ،وهذا ما
صرح به القرآن الك��رمي واﻷدعية الش��ريفة والروايات
ّ
الواردة ع��ن أهل البيت (ع) .وال ش��ك أن الرضا مبا قس��م
الل��ه تعال��ى لي��س معن��اه أن ال يس��عى اﻹنس��ان ف��ي رف��ع
س��د نواقص حياته ،بل عليه مع ذلك أن يكون
مشاكله أو ّ
راضي�� ًا مبا قس��مه الله (ع��زّ وجلّ ) ل��ه .وإن الس��عادة هي
يحس��ه
االطمئن��ان ف��ي النفس ،وه��و أمر غي��ر مرئي لكن ّ
اﻹنس��ان في أعماقه .وحتصيل الس��عادة له مراحل ،ومن
يصمم على حتصيلها ال شك يوفّق لذلك».
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ما قبل الظهور ..من حيثيات التكليف

لم تكن إمامة األئمة املعصومني (ع) مقتصرة على منوذج واحد تطرحه اإلرادة اإللهية العليا للقائد املكلف
بخالفة األنبياء والرسل ومتثيل رساالت الله (عز وجل) ،وإمنا اشتملت اإلمامة على تنوع كبير في األشكال
واألمناط ،والتي عكست حتديات املرحلة التاريخية وحلولها املطروحة ،لتكون اإلمامة طيف ًا شام ًال يقدم للناس
دروس ًا تقود املكلف إلى معرفة واجباته بحسب تفاعل اإلمام املعصوم مع مجريات الواقع.
فمنذ الب��دء كان اإلم��ام أمي��ر املؤمن�ين (ع) قائ��د ًا منصب ًا م��ن الله
والناس ،ثم ت�لاه ول��داه :اإلمام احلس��ن (ع) قائ��د ًا أراده الل��ه وتركه
الناس ،واإلمام احلسني (ع) ثائر ًا على سلطة الغاصبني وخيانة الناس.
ففي هذه النماذج الثالث��ة كان املعصوم يتبوأ مرات��ب متنوعة في هرم
التكوين السياس��ي واالجتماع��ي دون أن يؤثر ذلك عل��ى منصبه اإللهي
كإمام معصوم مفت��رض الطاعة ،أما الن��اس (املكلفون) فكان��وا يدورون
في فلك التغي��رات التي تتنازعها األه��واء والرغبات .فالبوصلة تش��ير
دوم ًا إلى اجت��اه واحد ش��اء من ش��اء وأبى من أبى ،س��واء أكان ش��خص ًا
مبفرده ،أو أو جماعة متحكمة أو جماهير غفيرة.
وتتوالى النماذج لنجد في بعضها تفاوت ًا ش��ديد ًا يق��دم مثا ًال رائع ًا
على قدرة اإلمام على إدارة شؤون مس��ؤولياته اإللهية من كافة املواقع،
حيث جن��د أن اإلم��ام الكاظم (ع) مي��ارس من س��جنه تلك املس��ؤوليات،
ث��م تنتق��ل اإلمامة إل��ى ابنه اإلم��ام الرض��ا (ع) ليمارس��ها م��ن منصب
والية عهد املأمون العباس��ي ،مع م��ا تخلل ذلك من ضغ��وط وصالحيات
محددة ،لكن الثاب��ت الوحيد في املعادل��ة كان منصب اإلمام��ة الذي لم
تتوقف أعماله نتيجة سجن أو مضايقة من جهة ،أو بزيادة املسؤوليات
والتحديات من جهة أخرى.
إمامة اإلمام املهدي(عج) ...متعددة األبعاد
وبالوصول إل��ى اإلمام املهدي (ع��ج) .جند أن إمامت��ه امتد تأثيرها
في العديد من األبعاد التي نذكر منها:
 .1مكانة اإلمام اخلاتَم ،وبهذا ميتد التأثير منذ إخبار النبي (ص)
بإمامته.
 .2مكانة اإلم��ام املُخَ لِّص ،وبه��ذا يلخص آمال البش��رية منذ بداية
تداول مفهوم (املُخَ لِّص) ،وانتهاء بظهوره (عج).
 .3مكانة اإلم��ام كغي��ره من األئم��ة .وه��ي ذات مراحل أرب��ع :قبل
الغيبة ،الغيبة الصغرى ،الغيبة الكبرى ،الظهور.
إن املكان��ة األخيرة ه��ي التي يقع واج��ب املكلف ضم��ن دائرتها ،وال
يتحق��ق التزام��ه ب��أداء واجبات��ه جت��اه اإلم��ام إال مبالحق��ة أحداثها
ملعرفة ما يترتب عليه منها ،وذلك بحسب حيثيات كل مرحلة:
 .1قبل الغيب��ة :ما يص��در لفظ ًا عن اإلمام احلس��ن العس��كري (ع)،
وبه تتح��دد تفاصي��ل التعي�ين والواجب��ات املترتبة على ذل��ك من إمام
غير غائب.
 .2الغيبة الصغرى :ما يصدر عن النائب املعني من اإلمام (عج).
 .3الغيب��ة الكبرى :وفيه��ا يتخير املكلف م��ن يراه خليق�� ًا بأن يكون
النائب عن اإلمام (عج) وفق شروط معينة.
 .4الظه��ور :وفي ه��ذه املرحلة ميارس اإلم��ام (ع��ج) دوره الطبيعي
كما فعل آباؤه (ع).
وال ش��ك ف��ي أن املرحلت�ين األول��ى واألخي��رة واضحت��ان ال يت��ردد
فيهما املكل��ف ع��ن االلت��زام بواجبه ،ألن��ه قادر عل��ى معرف��ة احلقيقة
من مصدره��ا ،أم��ا املرحلت��ان األخري��ان ففيهم��ا مس��ؤولية كبي��رة تقع
على عاتق��ه ألول مرة منذ بداي��ة تاريخ التكليف ،وه��ي :حتديد مصدر
القيادة (نائب اإلمام الذي ميارس مهام اإلمام).

املكلف على اتب��اع النائب املعني من قب��ل اإلمام (ع��ج) ،وكان النواب يلي
أحده��م اآلخر بحس��ب توصية اإلم��ام (ع��ج) بذلك من خ�لال النائب
نفس��ه ،وهذا يعن��ي أن تعيني النائ��ب كان يس��تلزم ثقة املكل��ف بالنائب
الذي س��بقه ،وهذا أم��ر يس��ير انطالق ًا م��ن ثقة اإلم��ام العس��كري (ع)
بالنائب األول ،ثم يكون األمر بعدها تلقائياً ،لكن األمور لم تستمر على
ذلك املنوال ،وانتقل املكلف إلى مرحلة جديدة ذات مسؤولية أكبر.

الغيبة الكبرى

بعد أن س��رى اخلبر باش��تداد املرض عل��ى النائب الراب��ع (علي بن
محمد الس��مري) ،قيل له( :من وصيك من بعدك؟) فق��ال( :لله أمر هو
بالغه).
وكانت ه��ذه اجلمل��ة إيذان�� ًا ببداية عصر جدي��د ،إذ كي��ف للمكلف
أن يعلم بأمر الل��ه الذي لم يصرح ب��ه النائب الرابع ،لك��ن تلك اجلملة
حملت في ثناياه��ا معنى لم ت��ؤده كلماتها ،وذل��ك أن األم��ة انتقلت إلى
مرحلة حتمل املس��ؤولية واختيار األصلح ،وأن الثقة بقدرة الناس على
معرفة الطريق توثقت مبا خبروه من جتارب عاشتها األجيال قرن ًا بعد
قرن ،وترس��خ ذلك بفضل األحادي��ث الواردة في حت��رمي توقيت نهاية
الغيبة الكبرى بظهور اإلمام ،ومن ذلك احلديث التالي:
أن الفُضي��ل س��أل اإلم��ام الباق��ر(ع) :ألهذا األمر وق��ت؟ فقال
روي ّ
(ع)«:كذب الوقّ اتون ،كذب الوقّ اتون ،كذب الوقّ اتون»( .الكافي للكليني)

ثم ظهر الشيخ المفيد

في كتاب حول اإلمام املهدي (عج) للس��يد الش��هيد حسن الشيرازي
(ق��ده) جن��د مالحظ��ة مهم��ة ق��لَّ م��ن تناوله��ا بالبح��ث م��ن العلم��اء
والدارس�ين ،وهي أن ظهور الش��يخ املفيد (413-338هـ) كزعيم للشيعة
في عصره ش��كّل نقطة حت��ول في تاريخ مدرس��ة أه��ل البي��ت (ع) ،فهذا
العال��م اجللي��ل كان األول ف��ي سلس��لة جدي��دة م��ن الزعم��اء يعتم��د
تنصيبهم على خصائص ال تنحصر في مج��ال واحد ،إذ لم يكن «مجرد
فقيـه» بحسب التعبير الوارد في كتاب «كلمة اإلمام املهدي» ،وإمنا كانت
ش��خصيته تنطوي عل��ى خصائص أخرى جعل��ت منه موض��ع إجماع في
مرحلة حساسة من مراحل التاريخ .فلقد جاء في هذا الكتاب املهم:

«وبوفاة علي ب��ن محمد الس��مري وجد الش��يعة أن قيادتهم
انحصرت في فقهائه��م ،وفقهاؤهم ال يتميزون عنهم إال بقس��ط
من املعلوم��ات ،فأصيبوا بف��راغ قيادي ضاغ��ط .فإجماعهم على
الشيخ املفيد دليل على أنهم وجدوا فيه أكثر من مجرد فقيه».

وإذا أمعن��ا النظ��ر ف��ي مجري��ات األمور ،ب��دء ًا م��ن حيثي��ات الغيبة
الصغرى ،وانتقا ًال إلى عصر الشيخ املفيد ،جند أن الغيبة الصغرى مثلت
مرحلة انتقالية يتكي��ف فيها املكلف م��ع مفهوم القيادة غي��ر املعصومة
بع��د قرنني ونصف م��ن التعي�ين املوث��وق إمام ًا بع��د إمام ،وس��بعني عام ًا
من النياب��ة املوثوق��ة ،لتبدأ بع��د ذلك آلي��ات مختلفة تس��عى للحيلولة
دون الوق��وع في أحد فخ�ين مهلكني :زعم��اء مزيفني يستس��هلون الكذب
الغيبة الصغرى (329 - 260هـ)
لتحقي��ق مآربه��م كـ(الش��لمغاني) وغي��ره ،وال��رأي اجلماهي��ري ال��ذي
امت��دت الغيبة الصغ��رى قراب��ة س��بعني عام�� ًا اقتصر فيه��ا واجب حتركه األهواء والشهوات ..وفي تبيان ذلك حديث يطول.

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

		
على العنوان التالي:

www.ajowbeh.com

٭ إصدار :مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد :لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي
٭ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج :موقع اإلمام الشيرازي

