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�سماحة المرجع الديني ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي

ينبغي التوجه في شهر رمضان الكريم الى محاسبة النفس
صدر مؤخراً..

أصدرت مؤسسات دولية تقرير ًا عن دول من
العالم الثالث ،ومعظمها دول غالبيتها الس��كانية
من املسلمني .تناول التقرير أبرز التحديات التي
تواجه (أمن املواطن) كالبطالة ،الفقر ،انتهاكات
حقوق اإلنس��ان (خاص��ة حقوق امل��رأة) ،وتزايد
النمو السكاني دون تنظيـم.
العوام��ل اجلديدة الت��ي أدرجه��ا التقرير في
مفه��وم األمن عديدة ،منه��ا :البيئة ،ن��درة املياه،
التصح��ر ،االحتب��اس احل��راري ،واالختالف��ات
الطائفي��ة والديني��ة واللغوي��ة .ه��ذه العوام��ل
 بحس��ب التقري��ر  -أدت إل��ى تقوي��ض (األم��ناإلنساني) ،بدليل تزايد عدد ضحايا الصراعات
املس��لحة من قتلى وجرحى ومهجري��ن ..النقطة
التي أث��ارت «اجل��دل» ف��ي التقري��ر إش��ارته إلى
جت��اوز أع��داد ضحاي��ا الصراع��ات الداخلي��ة
ف��ي تل��ك ال��دول ألع��داد ضحاي��ا التدخ�لات
اخلارجي��ة .وم��ن وس��ط ه��ذه املعلوم��ة أثي��رت
تساؤالتَ :م ْن املس��ؤول عن ترويج «فقه اإللغاء»
الذي يكف��ر أتب��اع أدي��ان ومذاهب أخ��رى ويهدر
دماءه��م وأمواله��م؟ و َم ْن ال��ذي يفجر املس��اجد
واحلس��ينيات ويقتل املدني�ين في ش��وارع العراق
وأس��واقه؟ ومت��ى يتوق��ف العن��ف الطائف��ي في
أفغانس��تان وباكستان؟ وكم س��يبلغ عدد ضحايا
صراع��ات قومي��ة وسياس��ية كالت��ي جت��ري في
اليمن والصومال والسودان؟.
امللفت في ه��ذا التقري��ر وغيره م��ن التقارير
تأكي��ده أن أكث��ر الالجئ�ين ف��ي العال��م ه��م من
املس��لمني! فأمير املؤمن�ين علي بن أب��ي طالب (ع)
يقول«:خير البالد ما حمل��ك» .فيما حذر املرجع
الدين��ي الس��يد ص��ادق الش��يرازي (دام ظل��ه)
م��ن تداعي��ات ه��ذا الواق��ع امل��أزوم قب��ل صدور
تقرير1430/ه��ـ بأعوام قائالً« :ح��ذار أن يعمل
اآلخ��رون بآي��ة م��ن الق��رآن قب��ل أن تعمل��وا بها
فيس��بقوكم ،فيس��عدوا ويتقدم��وا ،وتبق��وا أنتم
على م��ا أنتم علي��ه متخلف�ين في احلي��اة ،وتكون
في بالدهم احلريات ،وال يلجأ منها حتى شخص
واحد إلى بالدكم ،وال يجد حاجة ألن يهرب من
بلده ،وتكون بالدكم مص��درة لالجئني .وما ذاك
إال لعمله��م ـ وه��م غير مس��لمني ـ مبضام�ين آيات
القرآن الك��رمي ،وتخلفكم ـ وأنتم مس��لمون ـ عن
اع َملُو ْا}.
العمل بها»َ { ..و ُقلِ ْ

معنى األجر

س :يقول الله (سبحانه وتعالى)
ف���ي س�����ورة ال����زم����ر( :إمن�����ا ي��وف��ى
الصابرون أجرهم بغير حساب) .فما
احلكمة من قوله( :أج��ره��م) ،و َل� ْ�م
يقل( :أجورهم)؟

ج :لع��ل احلكم��ة ف��ي ذل��ك ه��و
متحض ف��ي الفائدة
أن(األجر) يق��ال مل��ا ّ
والث��واب ،بينم��ا (األج��ور) يحتم��ل أن��ه
جمع األجر مبعن��ى اجلزاء ،وه��و يقال ملا
هو أعم من الثواب ،فيش��مل العقاب أيضاً،
وذلك كم��ا ف��ي قوله تعال��ى في س��ورة آل
عم��ران( :185 :كل نف��س ذائق��ة امل��وت،
وإمنا توف��ون أجورك��م ي��وم القيامة فمن
زح��زح ع��ن الن��ار ،وأدخ��ل اجلن��ة فق��د
ف��از .)..أي :تعط��ون ج��زاء أعمالك��م،
ومعلوم أن اجلزاء يشمل الثواب والعقاب
أن كلم��ة (األجور)
معاً .ه��ذا مضاف�� ًا إل��ى ّ
تك��ون جمع ًا لألج��رة أيض��اً ،واألجرة هي
الكراء وليست الثواب.

كلمة الله (أي :معجزة الل��ه تعالى) ،فقد
خلقه الله تعالى من غي��ر أب ليكون دلي ًال
على ق��درة الله ،ولو كان ع��دم األب دلي ًال
على أنه ه��و الله ،ف��إن اعتب��ار آدم كذلك
أول��ى ،ألن آدم خلق��ه الله تعال��ى من غير
أم وال أب .ثم إن املس��يح أرس��له الله نبي ًا
ليبش��ر الن��اس ف��ي إجنيل��ه مبج��يء نبي
اإلس�لام (ص) ،وق��د ذك��ر النب��ي (صل��ى
الل��ه علي��ه وآل��ه) ف��ي اإلجني��ل باس��م
(أحم��د) (ص) .إذن فاملس��يح كان مقدم��ة
لنبي اإلس�لام ،ودين��ه كان مقدم��ة لدين
اإلسالم.

خلق قبل آدم

س :ه��ل ه��ن��اك خ��ل��ق ق��ب��ل آدم؟
وإن لم يكن هناك خلق فكيف عرفت
امل�لائ��ك��ة ب��أن اب��ن آدم سيفسد في
األرض كما في سورة البقرة آية30؟

ج :ورد ع��ن اإلم��ام الص��ادق (علي��ه
الس�لام)( :إن قب��ل آدمك��م ه��ذا ألل��ف
أل��ف آدم) .وف��ي تقري��ب الق��رآن لإلم��ام
الش��يرازي (رحم��ه الل��ه)( :ولعله��م إمنا
المسيح (عليه السالم)
علم��وا بذلك مل��ا كان��وا يدركون م��ن كدرة
األرض وثقله��ا املوجبة للفس��اد أو التكدر
س :ذكرت ألحد املسيحيني (وهو أو مل��ا رأوا م��ن فع��ل بن��ي اجل��ان س��ابقاً).
ي��س��م��ي ن��ف��س��ه أح���م���د) ب���أن املسيح التقريب ج 1ص .57 - 56

ووالدته الصديقة (عليهما السالم)
ل��ي��س��ا م���ن اآلل���ه���ة ،ب���ل م���ن البشر.
أخبرته بأن املسيح كان وليد ًا وشاب ًا
وكهالً ،وهنا سألني :متى كان املسيح
كهالً؟

قضاء الصوم

املائ��دة اآلي��ة  ،110ق��ال تعال��ى( :ي��ا
عيس��ى بن مرمي اذكر نعمتي عليك وعلى
والدت��ك إذ أيدت��ك ب��روح الق��دس تكل��م
الناس ف��ي امله��د وكه�لاً) .نعم ،إن املس��يح

ج :األي��ام الت��ي صمته��ا قب��ل ش��هر
رمضان ال تغن��ي عن القض��اء لأليام التي
أفطرته��ا أثن��اء الش��هر إال إذا نوي��ت به��ا
القضاء عن تلك األيام.

س :ك��ن��ت ق��د ص��م��ت ق��ب��ل شهر
ج :لقد صرح القرآن الكرمي بالنسبة رم���ض���ان ي���وم�ي�ن ،ف��ه��ل ي��ك��ف��ي ه���ذان
إل��ى عيس��ى ّ(ع) أن��ه كان ق��د بل��غ س��ن اليومان عما أفطرته في شهر رمضان
الكهول��ة (وص��ار كه�لاً) ،وذلك في س��ورة أم ال؟

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

قال الإمام �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب :

٭ اسألوا الله بِ ـ (القرآن)
وتوجهوا إليه بِ ُحبِّه وال تسألوا بِ ِه

قه إنه ما توجه العباد إلَى الله
َخلْ ُ

بمثله واعلموا أنه شافع مش َّفع

صدق وأنه َم ْن ش َف َع له
و َق ٌ
ائل ُم َّ

القرآن يوم القيامة ُش ِّفع فيه

أجوبة المسائل الشرعية

مضغ اللبان

س :ما حكم مضغ اللبان أثناء
فترة الصوم إن كان من غير طعم
أو رائحة؟ وما حكمه إن كانت له
رائحة؟

ج :إن ل��م تص��ل ذرات من��ه إل��ى
احللق فال بأس به.

الغبار الغليظ

س :أتعرض في العمل للغبار
وأن��ا ص��ائ��م ،ف��ت��ارة يكون غليظ ًا
وأخرى خفيفاً ،وأحتاشاه بالتلثم،
وبتغطية األنف والفم ،فهل يكفي
ذلك؟

ج :يج��ب التحف��ظ ع��ن وص��ول
الغب��ار الغلي��ظ إل��ى احلل��ق عل��ى
األح��وط ،ف��إذا كان الغط��اء املذك��ور
مين��ع م��ن وص��ول الغب��ار الغلي��ظ إلى
احللق فال إشكال.

الحج ومحو الذنوب

س :هل الشخص ال��ذي يحج
بيت الله احلرام متحى ذنوبه؟

ج :نع��م  -عل��ى م��ا ف��ي احلدي��ث
الش��ريف  -مع التوبة ،وذل��ك في غير
الذن��وب الت��ي فيها ح��ق الن��اس ،فإنه
يجب علي��ه أداؤه��ا إليهم ،وك��ذا فيما
يحتاج إلى الت��دارك كقضاء الصلوات
الفائتة.

حدود االستطاعة

س :ما هي حدود االستطاعة
التي بها يجب احلج على املكلف؟
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ج :ح��دود االس��تطاعة ه��ي أن
ميل��ك الش��خص مق��دار ًا م��ن امل��ال
يس��تطيع أن يح��ج ب��ه ويرج��ع إل��ى
بل��ده ق��ادر ًا عل��ى مواصل��ة معيش��ته
(أي إدارة نفس��ه وأهل��ه بالفع��ل أو

بالقوة) ،مضاف ًا إلى القدرة اجلسدية،
وتفصي��ل ذل��ك مذك��ور ف��ي (مناس��ك
احلج).

الخمس

س :أن���ا أدرس ف��ي اجلامعة
وال أع���م���ل ،ول��ك��ن��ن��ي أمت��ك��ن من
ادخ��ار بعض املال في حسابي في
البنك ،فهل يجب علي اخلمس في
ه��ذه األم���وال؟ وف��ي حالة وجوب
اخلمس فما الذي يجب أن أفعله،
علم ًا بأنني قد جمعت بعض املبالغ
التي فات عليها  -رمبا  -أكثر من
حول؟

ج :يج��ب عليك أن تخ ّم��س كل ما
متل��ك م��ن النق��ود ونحوه��ا كاألمتع��ة
واألث��اث واملالب��س غي��ر املس��تخدمة
بعد ،ف��إذا كان اجملم��وع ألف ًا مث� ً
لا كان
خمس��ه مائت�ين ومخمس��ه ثمامنائة،
وف��ي أول الس��نة الثاني��ة اجم��ع م��ا
عندك ،فإن كان زائد ًا على الثمامنائة
أعط خم��س الزائد ،وأضف مخ ّمس��ه
إل��ى الثمامنائ��ة ،وهك��ذا تخ ّم��س كل
س��نة ما زاد على مخ ّمس��ك في السنة
املاضي��ة .وأما مؤونت��ك فتصالح عليها
احلاكم الشرعي أو وكيله.

تخميس الممتلكات

س :أنا طالب جامعي ،لم أكن
أخ � ّم��س ظ��ن � ًا م��ن��ي أن���ه ال خمس
للذي ال مدخول له ،ووفقني الله،
وح��ص��ل��ت ع��ل��ى ب��ع��ث��ة دراس���ي���ة،
فقمت بتحديد رأس سنة ،ولكني
لم أخمس جميع ممتلكاتي جلهلي
باألمر ،فقد قمت بتخميس أموال
علي
البعثة فقط ،واآلن هل يجب ّ
تخميس جميع ممتلكاتي مبا فيها
األغ��راض التي اشتريتها بأموال
البعثة؟

ج :يج��ب علي��ك اخلم��س أو
التصال��ح ف��ي ممتلكات��ك ع��دا الت��ي
اشتريتها باملال اخمل ّمس.

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

الوقف

س :ن���ظ���ر ًا ل��ض��ي��ق ال���ش���ارع
امل���وص���ل ب�ي�ن ال��ق��ري��ة وامل��ق��ب��رة
ووج�������ود ش���ري���ط ن���خ���ل ق���دمي
مالصق للشارع وهو وقف لإلمام
احل��س�ين (ع��ل��ي��ه ال��س�لام) فإننا
نرغب في إضافة هذا الوقف إلى
الشارع لتوسعته واالستفادة منه،
وذلك عبر شرائه من قبل الناظر
على األوق����اف ف��ي املنطقة ،فهل
يجوز بيع الوقف املذكور لوجود
هذه املصلحة؟

ج :ال يجوز بيع الوقف وش��راؤه -
في فرض السؤال . -

أماكن الغناء

س :أن���ا أع��ل��م ب���أن ال��غ��ن��اء
ح���رام ،أن��ا بحمد الله ال أستمع
إلى األغاني ،ولكن في هذا الزمان
ال يخلو م��ك��ان م��ن األغ��ان��ي ،فهل
الذهاب إلى السوق واملطاعم وما
شابههما من التجمعات جائز مع
أنه ال يخلو واحد من هذه األمكنة
من الغناء؟

ج :اإلم��ام الراح��ل (أعل��ى الل��ه
درجات��ه) :ال يج��وز االس��تماع وال
الس��ماع ،وإذا كان��ت هنال��ك ض��رورة
للذه��اب فاقتص��ر عل��ى مق��دار
الضرورة.
الس��يد املرجع (دام ظله) :يحرم
االستماع دون السماع.

صوت الجوال

س :ف��ي ه���ذه األي����ام نشهد
تطور ًا كبير ًا في عالم االتصاالت،
ون���رى أن ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال أو ما
ُيعرف بـ (اجلوال) قد غزا بالدنا،
وأصبح الكل أو األكثر يستعمله،
وال ي��خ��ل��و واح����د م���ن األج��ه��زة

م��ن ص��وت موسيقى ،وأص���ل هذه
املوسيقى م��ن ال��غ��ن��اء ،فما حكم
مثل هذه األص��وات مع أن البعض
يقول :إنها مجرد موسيقى ال ميكن
التعبير عنها بالغناء؟

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

ج :إذا لم يعدها العرف موس��يقى
فال إشكال فيها وإال كانت حراماً.

لعبة (الدومنة)

س :ه���ن���اك ل��ع��ب��ة شعبية
منتشرة عندنا واسمها (الدومنة)
أو(الدميينو) ،وهي عبارة عن قطع
مستطيلة الشكل وصغيرة حتتوي
على نقاط متثل أع��داداً ،ما حكم
اللعب بهذه اللعبة؟ علم ًا بأننا ال
نلعبها بشكل قماري؟
ج :ال يجوز اللعب بها مطلقاً.

المراكز الدينية

س :ن��ح��ن ف��ي امل��ه��ج��ر ـ وكما
تعلمون ـ نفتقر إل��ى أم��ور كثيرة،
ومنها اجل��وام��ع التي يذكر فيها
اس��م الله (ع��زّ وج��لّ ) ،فلذا نلجأ
لسد
إل��ى إنشاء مراكز إسالمية ّ
ه����ذا ال��ن��ق��ص ،ول��ي��ك��ون امل��ك��ان
امل���ن���اس���ب إلج������راء امل��ن��اس��ب��ات
والشعائر احلسينية وغيرها من
النشاطات الدينية .وتصادفنا
أن
الكثير م��ن امل��ص��اع��ب ،ومنها ّ
البعض ـ ومع األس��ف ـ ال يدركون
األهم ّية البالغة ملثل هذه األماكن
وأه��م � ّي��ة دع��م��ه��ا ب��ك��لّ الوسائل
وجتاوز كلّ اخلالفات التي حتدث
لضمان اس��ت��م��راره��ا ،فلذا نرجو
توجهوا لنا خطاب ًا عن أهم ّية
أن ّ
ه��ذه األماكن وأهمية احترامها،
لكي نوصله إلى اإلخوة حتى يكون
أن ملثل هذه املراكز
لديهم اليقني ّ
أهم ّية بالغة ،للخروج من مشكلة
التعرب بعد الهجرة.
ّ
ج :بق��اء كلّ أ ّم��ة إمن��ا ه��و ببقاء

قال الإمام �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب :

يع
٭ َوتَ َعل َُّموا الْ ُق ْر َ
آن َف ِإن َّ ُه رَبِ ُ
الْ ُقل ُ ِوب َو ْاس َت ْش ُفوا بِ نُورِ ِه َف ِإن َّ ُه
الص ُدورِ َو أ َ ْح ِسنُوا ِتلاَ َوتَ ُه
ِش َف ُاء ُّ
َف ِإنَّ ُه أَنْ َف ُع الْ ِق َص ِص َف ِإ َّن الْ َع ِال َم
الْ َع ِام َل بِ َغ ْيرِ ِعلْ ِم ِه َكالْ َج ِاه ِل

الْ َح ِائرِ ال َِّذي لاَ يَ ْس َت ِفي ُق ِم ْن َج ْه ِل ِه
ب َ ِل الْ ُح َّج ُة َعل َ ْي ِه أ َ ْع َظ ُم َو الْ َح ْسرَ ُة

ل َ ُه أَلْزَ ُم َو ُه َو ِع ْن َد الل َِّه أَلْ َو ُم
أيلول
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:
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قال الإمام �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب :

٭ اعلموا أَن هذا القرآن هو

الناصح الذي ال يغش والهادي
والم َح ِّد ُث الذي ال
الذي ال يُ ِض ُّل ُ

القرآن
يَ ْك ِذ ُب وما جالَس هذا
َ
حد إِ ال َقام عنه بِ ٍ
ٍ
نقصان
زيادة أَو
أَ ٌ
ٍ
ٍ
ونقصان ِمن َع ًمى
زيادة ِفي ُه ًدى

أجوبة المسائل الشرعية

ثقافته��ا الديني��ة ،واذا فق��دت األ ّم��ة
ثقافتها الديني��ة فإنّها تفنى تدريجي ًا
وت��زول .وأرق��ى ثقاف��ة ه��ي الثقاف��ة
اإلس�لامية ،وأرق��ى دين هو اإلس�لام،
وعل��ى اإلخ��وة ف��ي املهج��ر أن يعتزّ وا
بثقافته��م  ،ثقاف��ة الق��رآن احلكي��م
والرس��ول وأه��ل بيت��ه (صل��وات الله
وس�لامه عليه��م أجمع�ين) ،أئ ّم��ة
الرحم��ة واحلن��ان ،ودع��اة الس��لم
والس�لام ومبلّغ��ي اله��دى والرش��اد
إل��ى كلّ العال��م واألجي��ال .وه��ذه
الثقاف��ة الراقي��ة يج��ب االحتف��اظ
به��ا وتقويتها ،وذل��ك يكون عب��ر أمور
متعددة ،منها إنش��اء املراك��ز الدينية
ومؤسس��ات
م��ن مس��اجد وحس��ينيات
ّ
إن احلس��ينيات حتم��ل
خيري��ةّ .
قدس�� ّيتها م��ن انتمائه��ا إل��ى اإلم��ام
احلسني (س�لام الله عليه) وانتسابها
املقدس��ة وعنايات��ه
إل��ى س��احته
ّ
اخلاص��ة ،بل ه��ي روضة مصغّ��رة من
الروضة احلس��ينية املبارك��ة ،وحرم
مصغّر من احل��رم احلس��يني الطاهر.
لذل��ك ينبغ��ي عل��ى كلّ مس��لم غي��ور
وخاصة
االهتم��ام باملراك��ز الديني��ة
ّ
وبناء ،وحضور ًا
احلس��ينية ،تش��ييد ًا
ً
ومش��اركة ،وليعلم أن االهتم��ام بهذه
املراكز ال يؤ ّم��ن لنا آخرتن��ا فقط ،بل
يؤ ّم��ن لن��ا دنيان��ا أيض��اً ،كم��ا أثبتت��ه
التجارب الكثيرة.

الجيالتين

س :ب��ع��ض األط���ع���م���ة ال��ت��ي
تأتي من البلدان غير اإلسالمية
حتتوي على اجليالتني ،هل يجوز
أكلها أم ال؟ وم���اذا ع��ن الدعوى
القائلة بأنه تتم االستحالة في
اجليالتني؟

أيلول
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ج :اإلم��ام الراح��ل (أعل��ى الل��ه
درجاته) :إذا علمن��ا بكون اجليالتني
املوج��ود ف��ي الطع��ام املس��تورد م��ن
اخلارج حيواني�� ًا فهو جنس إذا كان من
حي��وان ذي دم داف��ق وح��رام ،إال إذا
فرض استحالته ،وأما لو لم نعلم بأنه
حيواني فال بأس به.
الس��يد املرج��ع دام ظل��ه :إذا

كان اجليالت�ين ق��د أخ��ذ م��ن العظ��م
اجملرد عن اللح��م فيجوز أكل��ه مطلق ًا
حتى وإن كان مس��تورد ًا م��ن بالد غير
إسالمية

والية الفقيه

س :ماذا يقول سماحة السيد
(دام ظ��ل��ه ال��ع��ال��ي) ف���ي والي���ة
الفقهاء؟

ج :في الش��ؤون الش��خصية يرجع
إلى مرج��ع التقليد اجلامع للش��رائط،
وأم��ا األم��ور العام��ة وإدارة الب�لاد
والعب��اد فأمره��ا راج��ع إل��ى ش��ورى
الفقهاء.

التحدث مع األستاذ

س :أنا طالبة أدرس دراسات
عليا ،وخالل دراستي أتناقش مع
الدكتور ،فما احلكم؟

ج :إذا كان ال��كالم خالي�� ًا م��ن
اخلضوع ولم تكن هن��ا ريبة وال خلوة
وال خ��وف افتت��ان وال محذور ش��رعي
آخر جاز.

لبس النقاب

س :أنا من احملجبات امللتزمات
ب��ل��ب��س غ���ط���اء ال����وج����ه ،وع��ن��د
مناقشتي للدكتور ي��ك��ون هناك
كتابة تستدعي كشف العينني،
فأضطر للبس النقاب فما حكم
لبس النقاب في هذه احلالة؟

ج :لب��س النق��اب في نفس��ه جائز
مع احلفاظ على املوازين الشرعية.

المرأة والحجاب

س :ي��ح��دث ك��ث��ي��ر ًا أن تخرج
املرأة من منزلها ،ألنها ترى أن من
تكليفها اخل��روج للعمل اإلسالمي
في خدمة الدين ،كذهابها حلضور

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

فقرات تعليمية خاصة لتثقيف
البنات في أمور الدين وما شابه،
أو مجيئها إل��ى املساجد لتنظيم
االحتفاالت واملناسبات الدينية
في أي��ام محرم احل��رام وغيرها،
وأيض ًا خروجها للمظاهرات على
س��ب��ي��ل امل���ث���ال ...وق���د يتعرضن
ل��ل��ت��ص��وي��ر ون���ش���ر ص���وره���ن في
ال��ص��ح��ف ال��ي��وم��ي��ة وف���ي م��واق��ع
األنترنيت وم��ا ش��اب��ه ،وه��ذا أمر
وارد.
ما هو تعليقكم على أص��ل خروج
املرأة من املنزل ملا ذكرناه؟
 -1ه��ل ينبغي ع��ل��ى امل����رأة ستر
وج��ه��ه��ا إذا اح��ت��م��ل أن ص��وره��ا
ستنشر في وسائل اإلعالم؟
 -2ه���ل ي��س��ت��ح��ب ل��ل��م��رأة لبس
اخلمار (البوشية) مطلقاً؟
 -3هل األفضل للمرأة إذا أرادت
اخلروج للمظاهرات مث ًال أن تلبس
البوشية لكي ال يراها وال يصورها
أحد؟
 -4هل يجب على املرأة (إذا كانت
ج��م��ي��ل��ة) أن ت��س��ت��ر وج��ه��ه��ا عن
األج��ان��ب ،أو أن تستر وجهها عن
وسائل اإلعالم؟
 -5م��اذا ل��و احتمل أن هناك من
س��ي��رى ص��ورت��ه��ا وي��ن��ظ��ر إليها
نظرات محرمة؟
ج:

 -1يجوز ذل��ك إذا كان م��ع رعاية
احلجاب وحفظ الش��ؤون اإلس�لامية
الواجب حفظها على املرأة.
 -2نعم ينبغي لها ذلك.

 -3نع��م ،يس��تحب تغطي��ة الوجه
مطلقاً ،ويج��ب إن كان في الوجه زينة
أو ما يبعث على الفتنة والريبة.
 -4نعم األفضل ذلك.

 -5يعرف من اجلواب الثالث.

تحديد النسل

س :ما هو حكم حتديد النسل
مبدئياً؟

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

ج :حتدي��د النس��ل ف��ي نفس��ه
جائز ،نعم دعا اإلس�لام إل��ى التناكح
وش��جع علي��ه،
والتكاث��ر ورغّ ��ب في��ه
ّ
مح��رم ف��ي
علم�� ًا ب��أن اإلس��قاط
ّ
الش��ريعة ول��و كان املُس��قط نطف��ة
حديثة االنعقاد.

الحلف بغير الله

س :ما حكم احللف بغير الله
وال��ن��ذر لغير الله؟ وم��ا حكم من
نذر ألهل البيت (ع)؟ وما الدليل
على جواز اجلائز مما ذكرت؟

ج :احلل��ف بغي��ر الل��ه ال ينعق��د،
وكذلك الن��ذر ،نعم ل��و كان الن��ذر لله
تعال��ى ،ومصرف��ه أله��ل البي��ت (ع)
انعقد ووجب الوفاء ب��ه ،لقوله تعالى
ف��ي س��ورة اإلنس��ان آي��ة { :7يوفون
بالنذر} ،وقوله تعالى في سورة احلج
آي��ة { :29وليوفوا نذوره��م} ،وقول
النبي (ص)َ ( :أ ِ
وف بنذرك).

دية الجنين

س :ك��م دي���ة اجل��ن�ين ف��ي كل
ش��ه��ر (م���ن ان��ع��ق��اد ال��ن��ط��ف��ة إل��ى
حلظة االستهالل)؟

ج :إذا فع��ل م��ا تس��قط امل��رأة
احلام��ل حمله��ا بس��ببه ،ف��إن كان
الس��اقط نطف��ة فديته��ا عش��رون
مثق��ا ًال ش��رعي ًا ذهب�� ًا (علم�� ًا ب��أن كل
مثق��ال ش��رعي يس��اوي (3.7غرام�� ًا
م��ن الذه��ب اخلال��ص) ،وإن كان علقة
فأربع��ون مثق��ا ًال ،وإن كان مضغ��ة
فس��تون مثق��ا ًال ،وإن كان ق��د ص��ار
عظم�� ًا فثمان��ون مثق��ا ًال ،وإن كان ق��د
كُ س��ي العظم حلم ًا ولم تلج الروح فيه
فمائ��ة مثق��ال ،وإن وجلت في��ه الروح
ففي الولد دية كامل��ة ،أي ألف مثقال
شرعي ذهباً ،وفي البنت نصف الدية،

قال الإمام �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب :

٭ ْاعل َ ُموا أنه ليس
على ٍ
أحد بعد القرآن ِم ْن
َفا َق ٍة وال ٍ
ألحد َقبل القرآن

ِم ْن غنى َفاستشفوه ِم ْن
ْأد ِ
وائ ُكم واستعينوا بِ ه على
شفاء
ْأل َو ِائ ُك ْم فإ َّن فيه ً
الد ِاء وهو الكفر
ِم ْن أكبر ّ

والنفاق والعمى والضلل
أيلول
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محاضرات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
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www.ajowbeh.com

شهر رمضان هو شهر
الله سبحانه وتعالى،
اختص به دون باقي
الشهور ،فهو شهر
لتنظيم حياة اإلنسان،
والتغيير نحو األفضل،
والتطهر من كل دنس،
والطاعة لله سبحانه.
وإن الصلوات واألدعية
والزيارات واألعمال
والواردة في شهر رمضان
المبارك بنفسها معدات
لتحقق بناء الذات
المرجع الديني
السيد صادق الشيرازي

أيلول
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أجوبة المسائل الشرعية

الورع ..أهم
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشيرازي

٭ هن��اك عدة خط��ب مروي��ة عن رس��ول الل��ه (ص) ف��ي اس��تقبال ش��هر رمضان
الفضي��ل ،منه��ا اخلطبة الت��ي يرويها الش��يخ الص��دوق وينتهي بس��ندها إل��ى اإلمام
الرضا ،عن آبائ��ه عن أمير املؤمن�ين (ع) ،والتي تب��دأ بقوله (ص)« :أيه��ا الناس ،إنه
قد أقبل إليكم ش��هر الل��ه .»..ولس��ت هنا بصدد تفس��ير اخلطب��ة وبي��ان مفرداتها،
فهي خطب��ة عظيم��ة وحتت��اج إل��ى بي��ان وتفس��ير واس��عني ،ميك��ن أن تقال بش��أنها
وحول بنوده��ا مطالب وبحوث كثيرة ،لكن��ي أريد هنا أن أذكر ش��يئ ًا واحداً ،وهو :أن
رس��ول الله (ص) ذكر للمؤمنني في هذه اخلطبة عش��رين بند ًا وحث املؤمنني عليها،
وشجعهم نحوها ،ولكن حينما توجه إليه أمير املؤمنني (ع) في نهاية اخلطبة بسؤال
عن أفضل األعمال في هذا الشهر ـ علم ًا أن س��ؤال اإلمام ليس لنفسه بقدر ما هو لي
ولك ولعامة الن��اس ـ لم يذكر النب��ي (ص) في جوابه أي�� ًا من البنود الت��ي جاء على
إن قراءة الق��رآن أفضل األعمال
ذكرها ضمن فق��رات خطبته ،أي لم يقل ل��ه مثالًّ :
في هذا الش��هر أو اإلطعام أو أي ش��يء آخر ،بل أجابه بأمر آخر لم يكن ضمن بنود
اخلطبة الش��ريفة ،ح�ين قال ل��ه« :الورع ع��ن مح��ارم الله» .حي��ث إن ال��ورع أفضل
احملرمات
األعمال في كل وقت وزمان ،وإن أول مقتضيات الورع أن ينتهي اإلنس��ان عن ّ
ويتحرج منها فال يقربها .والش��ك أن كل إنسان تتناسب تكاليفه وواجباته مع مقدار
ّ
معرفته ومدى فهمه وعلمه ،فكلّما ازداد اإلنس��ان علم ًا ومعرفة تضاعفت مسؤولياته
املتصدين لهداية
وواجباته .ولكي يكون الورع حليتن��ا ـ أعني أهل العلم واملرش��دين
ّ
الناس ـ يتحت��م علينا واجبان أساس��يان ،بدونهم��ا ال يتحقق ال��ورع عندنا :ترويض
النفس ،وإرشاد الناس وهدايتهم.
٭ ال ميكن للنفس البشرية أن تستقيم هكذا بس��هولة وبسرعة من دون ترويض
ومقدم��ات .بل هي بحاج��ة إلى رياض��ة مس��تمرة ،وكما يق��ول أمير املؤمن�ين (ع) في
ّ
بعض كلماته« :وإنّما هي نفس��ي أروضها بالتق��وى ،لتأتي آمنة ي��وم اخلوف األكبر».
فترويض النف��س إذن م��ن أه��م الواجب��ات العينية بالنس��بة إل��ى كل ف��رد ،ويتأكد
بالنس��بة لنا ـ نحن الوع��اظ واملبلغني وعلم��اء الدي��ن ـ ألن كل واحد من��ا يتعلم منه
أفراد ،ورمب��ا جماعات ويتلق��ون منه ،ويقتبس��ون ويقتف��ون أثره ،ويتأث��رون بكالمه
وحركات��ه وتصرفات��ه .فإن��ك وإن كن��ت ف��رد ًا ف��ي وج��ودك اخلارجي ،لكنك لس��ت
كذلك في العمل ،ألن هناك َمن يعتبرك مرش��د ًا وهادياً ،ويقتدي بأفعالك سواء كنت
خطيب�� ًا أو عاملاً .ف��إذا كان تغيي��ر النفس م��ن الواجبات العينية بالنس��بة لن��ا ،فهذا
يعني أن على اإلنس��ان أن ميهد له السبل ،فيتبع األس��اليب التي جتعله ال يعصي الله
مقدم��ات ومتهيدات
تعالى ،وهذا أمر ال ينبغي االس��تهانة ب��ه ،بل البد له م��ن تهيئة ّ
تس��اعد على ذلك .وإن رياضة النف��س أكثر صعوبة ف��ي مواجهة الن��وازع والغرائز

محاضرات
أجوبة المسائل الشرعية

الش��هوانية التي تعتري اإلنس��ان ،وقد
روي عن اإلم��ام الباق��ر (ع) ق��ال« :إن
الش��يطان يغ��ري ب�ين املؤمن�ين م��ا ل��م
يرج��ع أحدهم ع��ن دين��ه ،ف��إذا فعلوا
ومت��دد ،ث��م
ذل��ك اس��تلقى عل��ى قف��اه
ّ
ق��ال :فُ��زت» .إن الش��يطان يح��اول أن
يؤثّر فينا مهما وس��عه الى ذلك سبيال،
يتش��جع للتقدم أكثر .فلو اس��تطاع
ثم
ّ
أن يؤثّر فينا بنس��بة الواحد في املائة
كان ذل��ك العم��ل عن��ده خط��وة إل��ى
األم��ام ،فس��يطمع باالثن�ين ف��ي املائة
حتى يصل ـ ال س��مح الله ـ إلى التس��عة
والتس��عني ف��ي املائة .ق��ال رس��ول الله
(ص)« :إن الش��يطان ليج��ري م��ن ابن
آدم مج��رى ال��دم» ،وق��ال (ص)« :وما
منكم أحد إال وله ش��يطان» .فقيل له:
أنت يا رس��ول الله؟ ق��ال« :وأن��ا ،ولكن
الل��ه تعال��ى أعاننـ��ي علي��ه فأس��لم».
وم��ا م��ن فرص��ة للرياض��ة الروحي��ة
وتروي��ض النف��س أعظم م��ن الصوم،
فإن أجواء هذا الشهر تساعد اإلنسان
على ترويض نفس��ه ،ألن اإلنسان مهما
كان ـ والعي��اذ بالل��ه ـ بعيد ًا ع��ن اخلير
والصالح والتق��وى ،ميكنه أن يس��تفيد
من أج��واء ه��ذا الش��هر لتغيير نفس��ه،
فإن الله تعالى قد أودع هذه القدرة في
اإلنس��ان ،وفرض عليه الصوم في شهر
رمض��ان ك��ي تكون ل��ه فرصة مناس��بة
جد ًا إلمتام هذا األمر.
ّ
٭ نح��ن ـ جميع�� ًا ـ بحاج��ة إل��ى
تروي��ض وانتب��اه ،بحي��ث إذا دخ��ل
أحدنا ش��هر رمض��ان وخرج من��ه يكون
قد تغ ّير ولو قلي�لاً ،وم�لاك التغ ّير هو
العمل باملس��تحبات وت��رك املكروهات.
يق��ول رس��ول الل��ه (ص) ف��ي اخلطب��ة
الرمضاني��ة الش��ريفة« :ف��إن الش��قي
َمن ُحرم غفران الل��ه» .واأللف والالم
«ش��قي» ف��ي هذه
الداخل��ة عل��ى كلم��ة
ّ
العب��ارة ت��دل عل��ى احلص��ر ،أي أن َمن
ُحرم غف��ران الله ف��ي هذا الش��هر فهو
الش��قي .حي��ث إن زم��ام تغيير أنفس��نا
وإصالحه��ا بأيدين��ا ،ولي��س بأي��دي
غيرن��ا ،وكل واح��د من��ا زم��ام نفس��ه
بي��ده ،وه��ذا معن��ى قول��ه (ص) ف��ي
خطبته املباركة« :إن أنفسكم مرهونة
بأعمالك��م ،ففكوه��ا باس��تغفاركم.»...
فكم��ا أن أحدك��م إذا ره��ن داره إل��ى
غي��ره ال يس��تطيع أن يتص��رف فيها ما

لم يفك رهنه��ا باملال ،فكذلك أنفس��كم
رهين��ة باس��تغفاركم ،وم��ن االس��تغفار
قول« :أس��تغفر الله ر ّب��ي وأتوب إليه»،
ولكنه ليس كل االس��تغفار كما تعلمون،
ب��ل من��ه تروي��ض النف��س أيض��اً ،وهو
م��ن الواجب��ات العيني��ة ،كم��ا قلن��ا.
وكل م��ا علين��ا أن نع��زم ونه��م باألم��ر،
والتوفي��ق م��ن الل��ه .ونح��ن ف��ي أي
مرتبة كن��ا من مرات��ب التق��وى والورع
والرياضة النفس��ية فهن��اك املزيد من
اجمل��ال للتح��ول واالرتق��اء ،وعلين��ا أن
ننته��ز الفرص كش��هر رمض��ان فهو كما
قلنا أحس��ن فرص��ة لتروي��ض النفس
وتغييرها.
٭ أذه��ان أكث��ر الش��باب ال س��يما
اجلامعي�ين منه��م محش��وة بعش��رات
ب��ل مئ��ات األس��ئلة ح��ول اإلس�لام
وتش��ريعه ،وه��م بانتظار َم��ن يجيبهم
عنه��ا ،األم��ر ال��ذي يحت��اج من��ا إل��ى
عل��م ودراس��ة عميق�ين ،ف�لا يتمك��ن
كل ش��خص أن يجي��ب ع��ن أس��ئلتهم
بس��هولة ويع��رض نفس��ه للج��واب
واخلط��اب والكت��اب والنقاش م��ن دون
عل��م ،ب��ل إن ذل��ك يحت��اج إل��ى أرضية
وتعبئة علمية وافي��ة .كما ال يخفى أن
مقدمة الوجود للواج��ب املطلق واجبة
أيضاً ،ف��إذا وجب ش��يء على اإلنس��ان،
وتوقّ ��ف ذلك الش��يء على ش��يء آخر،
صار ذل��ك الش��يء اآلخر واجب�� ًا عليه
أيض��اً ،وهك��ذا األمر بالنس��بة إلرش��اد
الن��اس وهدايته��م ،فه��و واج��ب كفائي
ملَ��ن توج��د في��ه الكف��اءة .ونح��ن مهما
أوتينا م��ن العلم فهناك ألوف األس��ئلة
التي ال نعرف لها جواب��اً ،يلزم أن نتهيأ
لها .وش��هر رمضان مناس��بة جيدة ألن
يس��تثمرها كل من��ا حس��ب مقدرت��ه،
ألن كس��ب املقدمات يعد م��ن الواجبات
املهم��ة ف��ي ه��ذا اجمل��ال وغيره مم��ا له
صل��ة بالتقرب إل��ى الله س��بحانه .وإن
تهيئ��ة ه��ذه املقدم��ات أهم م��ن قراءة
الق��رآن ف��ي ش��هر رمض��ان فيم��ا إذا
اقتص��ر الهدف م��ن الق��راءة على طلب
والتب��رك ،ألن ق��راءة الق��رآن
الث��واب
ّ
بهذه الصورة اجملردة تعتبر مس��تحبة،
لكن التهيؤ العلمي للقيام بدور اإلرشاد
والتبلي��غ واج��ب .الش��ك أن ق��راءة
الق��رآن مقدم��ة ملعرفت��ه ،ومعرفت��ه
مقدم��ة للعم��ل ب��ه ومقدم��ة لتعليم��ه

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

لآلخرين ،وه��ي مقدمة إلرش��اد الناس
إل��ى الق��رآن ،بي��د أن الق��راءة بذاته��ا
مس��تحبة ،وه��ذا األم��ر ـ التحصي��ل
العلم��ي ـ مق��دم عليه��ا ،إال إذا كان��ت
الق��راءة بتدبر وتفكر ،حينها س��تكون
ه��ي األخ��رى مقدم��ة وتعبئ��ة علمية،
ضم��ن مقدم��ات الوج��ود ف��ي مج��ال
اإلرشاد.
٭ انظ��روا إل��ى الق��رآن وكالم
الرس��ول وأه��ل البي��ت (ع) ،أ َو ليس كل
ذلك لنا قدوة؟ إن األمور التي يطرحها
الق��رآن الك��رمي ه��ي أم��ور صحيح��ة
وجميلة ،فما احلاجة إل��ى أن يطرحها
بأس��لوب بالغ��ي متق��ن ومعجِ ��ز؟ إن
الق��رآن الك��رمي كت��اب هداي��ة ،فلماذا
يهتم بجمال األس��لوب والتعبير؟ نقول
ف��ي اجل��واب :إن ذلك جزء م��ن عملية
الهداي��ة .وهك��ذا احل��ال بالنس��بة
ل��كالم املعصوم�ين (ع) .فاألل��وف م��ن
علم��اء املش��ركني والنص��ارى واليه��ود
إمنا اهتدوا ع��ن طريق جم��ال التعبير
في الق��رآن الك��رمي ،حي��ث إن اجلمال
مهم ومطلوب لهداي��ة الناس ،فال يكفي
أن يك��ون املطل��ب صحيح ًا ب��ل البد من
جمال األس��لوب والتعبي��ر أيض��اً .وإذا
كان الن��اس يبحث��ون ع��ن البروتني في
اللحم فلماذا اليكتف��ون بتناوله وحده
هكذا م��ن دون توابل وم��رق و ...مع أنه
هو األس��اس ،ب��ل نراهم يخلط��ون معه
عش��رات األش��ياء لك��ي يصب��ح لذي��ذ ًا
ومقب��و ًال؟ هك��ذا ه��و احل��ال م��ع املعنى
الصحي��ح فالب��د أن جتعل��وه ف��ي وعاء
جميل لكي يتقبله الن��اس منكم .وهذا
األم��ر بحاج��ة إل��ى تعل��م ومتري��ن،
ألن��ه ال يأت��ي هك��ذا عف��واً ،ب��أن ين��ام
الش��خص مث ًال في الليل ويستيقظ في
اليوم التالي وق��د أصبح أديباً .وش��هر
رمض��ان فرص��ة جي��دة لن��ا لتطوي��ر
قابلياتنا ف��ي هذا اجملال أيض��اً .فبقدر
ما نس��تفيده في هذا الش��هر من فيوض
الرحمة وأجواء املغفرة ،لنستفد أيض ًا
م��ن هذي��ن األمري��ن املهم�ين :ترويض
النفس ،وإرشاد الناس وهدايتهم.
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قصصهم
أجوبة المسائل الشرعية

«ما أكثر القصص ،وما أكثر العبر!!

لكن ..المهم أن نعتبر ولو بقصة واحدة»

كلنا مرجع تقليد

روى أح��د العلماء« :مل��ا عدت إلى
قريتي لزي��ارة أهلي بعد أن فارقتهم
لس��نوات م��ن أج��ل الدراس��ة ،ج��اء
أه��ل القري��ة بدوره��م لزيارت��ي.
وف��ي أح��د األي��ام س��ألني قريب لي
قائالً« :هل يس��تحب تقدمي الرجل
اليمن��ى إذا أري��د دخ��ول خزان��ة
املاء ف��ي احلمامات»؟ فقل��ت له« :ال.
فهذا احلك��م مختص ببي��ت اخلالء،
أم��ا بالنس��بة لغي��ره كاحلمام��ات
وأحواض املاء فلم ُي��رو مثله» .فقال
لي مس��تغرباً« :إن فالن ًا ينقل عنكم
ذل��ك»! قل��ت ل��ه« :أن��ا ال أعل��م هذا
الش��يء ،فكي��ف ينقل عن��ي»؟! قال:
«لكن فالن ًا ملتزم به طول هذه املدة،
وه��و ينقل��ه لآلخري��ن حتى ص��اروا
متعبدي��ن ب��ه ،ألن��ه ينقل��ه عنكم»!
فطلب��ت ذل��ك الش��خص ،وس��ألته:
«أأنت نقل��تَ عني اس��تحباب تقدمي
الرج��ل اليمن��ى عند دخ��ول خزانة
احلم��ام ،وتق��دمي اليس��رى عن��د
اخلروج»؟ ق��ال« :نع��م» .قلت« :متى
قلت لك ه��ذا»؟ قال« :إن��ك لم تقله
ل��ي مباش��رة ،ولك��ن عندم��ا جمعني
وإي��اك احلم��ام ذات ي��وم ،نظ��رت
إلي��ك ،فالحظت��ك تعم��ل هك��ذا».
قلت« :هذا عمل غير مقصود ،وليس
بعنوان كونه مستحبـاً».
يق��ول الس��يد املرج��ع« :انظ��روا
إل��ى قص��ة ه��ذا العال��م واعت ِب��روا!
لق��د اتخذوه أس��وة حتى ف��ي العمل
الع��ادي ،مم��ا يثب��ت لن��ا أنن��ا لس��نا
أفراد ًا ف��ي العمل وإن كن��ا كذلك في
وجوداتن��ا اخلارجي��ة ،ب��ل إن كل
واحد منا هو مرجع تقليد مبس��توى
تأثيره ونس��بة حض��وره ،ال فرق في
ذل��ك ب�ين طال��ب العل��م واخلطي��ب
وعال��م القري��ة واملدينة ،ف��كل على
قدره ومس��تواه ،مما يكشف أننا غير
مس��ؤولني عن أنفس��نا فحسب ،بل

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

السيد صادق الشيرازي

حت��ى ع��ن أولئ��ك الذي��ن يتعلمون
منا ،ح�ين يالحظوننا في كل ش��يء،
وه��ذا ال ينحصر بالعلم��اء واملراجع
وحدهم ،بل يش��مل كل من له تأثير
ف��ي اجملتم��ع وإن كان ف��ي مس��تويات
أقل».

مثال رائع

روى الديلمي في «إرشاد القلوب»،
يق��دم
ق��ال« :كان بع��ض العلم��اء
ّ
تلمي��ذ ًا ل��ه عل��ى س��ائر تالمي��ذه.
فالموه على ذلك ،فأعط��ى كل واحد
منه��م طي��ر ًا وق��ال« :اذبح��ه ف��ي
م��كان ال ي��راك فيه أح��د» ،فج��اؤوا
كله��م بطيوره��م وقد ذبحوه��ا ،لكن
ذلك التلميذ ج��اء بطي��ره وهو غير
مذب��وح ،فقال لهِ « :ل َم ل��م تذبحه»؟
ق��ال :لقول��ك« :ال تذبح��ه إال ف��ي
موض��ع ال ي��راك في��ه أحد ،وم��ا من
م��كان إ ّال يران��ي في��ه الل��ه» .فق��ال
له« :أحس��نت» .ثم قال له��م« :لهذا
فضلته عليكم وم ّيزته منكم».
ّ
يق��ول الس��يد املرج��ع« :يظه��ر
أن ه��ذا األس��تاذ كان مربي��اً ،ولي��س
أس��تاذ ًا في الدروس املق��ررة كالفقه
واألصول والنحو حس��ب ،فكان ممن
ال ي��رى واجب��ه ف��ي إلق��اء ال��دروس
ب��ل بتربي��ة التالمي��ذ أيض��اً .ولهذا
كثي��ر ًا م��ا نق��رأ ع��ن بع��ض العلم��اء
املاض�ين كي��ف أن��ه كان متعايش�� ًا مع
تالمي��ذه في الس��فر واحلض��ر ،أو أن
التلمي��ذ كان ي��رى نفس��ه خادم ًا بني
ي��دي أس��تاذه ،وهذه نتيج��ة حتمية
للتفاع��ل الروح��ي ال��ذي يك��ون
س��ائد ًا ب�ين أس��تاذ كه��ذا وتالميذه.
فه��ذا الط��راز الرفي��ع من األس��اتذة
كان يرب��ي ذل��ك الط��راز اجلي��د م��ن
التالميذ».

قال الإمام �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب :

يُنادي ٍ
مناد يوم القيامة
أال إِ ن كل ٍ
حارث مبتلى في

حرثه وعاقبة عمله غير حرثة
القرآن فكونوا ِم ْن حرثته

وأتباعه واستدلّوه على ربكم
واستنصحوه على أَنفسكم

ِ
واتهموا عليه آراءكم
واستغشوا فيه أَهواءكم.
أيلول
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ثقافة
أجوبة المسائل الشرعية

الكلم الطيب
قال الرسول األعظم 

٭ أيه��ا الن��اس إن��ه ق��د أقب��ل إليك��م ش��هر الل��ه
بالبركة والرحمة واملغفرة ،ش��هر هو عن��د الله أفضل
الش��هور ،وأيامه أفضل األيام ،ولياليه أفض��ل الليالي،
وس��اعاته أفض��ل الس��اعات .ه��و ش��هر ُدعيتُ��م في��ه
وجع ْلتُ��م فيه م��ن أهل كرام��ة الله.
ال��ى ضيافة الل��هُ ،
أنفاس��كم فيه تس��بيح ،ونومكم في��ه عب��ادة ،وعملكم
في��ه مقب��ول ،ودعاؤك��م في��ه مس��تجاب .فس��ألوا الله
ربك��م بني��ات صادق��ة وقل��وب طاه��رة أن يوفقك��م
لصيام��ه ،وت�لاوة كتاب��ه ،ف��إن
الش��قي من ح��رم غف��ران الله في
ه��ذا الش��هر العظي��م .واذك��روا
بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم
وتصدقوا على
القيام��ة وعطش��ه،
ّ
فقرائك��م ومس��اكينكم ،ووقّ ��روا
كباركم ،وارحموا صغاركم ،وصلوا
أرحامك��م ،واحفظ��وا ألس��نتكم،
وغض��وا عم��ا ال يح��ل النظ��ر إليه
ّ
أبصاركم ،وعما ال يحل االس��تماع
إلي��ه أس��ماعكم ،وحتنن��وا عل��ى
تح�نن على أيتامكم،
أيتام الناس ُي َ
وتوبوا إليه م��ن ذنوبك��م ،وارفعوا
إلي��ه أيديك��م بالدعاء ف��ي أوقات
صلواتك��م ،فإنه��ا أفضل الس��اعات
ينظ��ر الل��ه (ع��ز وج��ل) فيه��ا
بالرحم��ة ال��ى عب��ادهُ ،يجيبه��م
إذا ناج��وه ،و ُيلبيه��م إذا ن��ادوه،
ويستجيب لهم اذا دعوه.
٭ يق��ول الل��ه تعال��ى :كل حس��نة يعملها اب��ن آدم
تُضاعف له من عشرة الى س��بعمائة ضعف ًا إال الصوم
فإنه لي ،وأنا أجزي به ،يدع ش��هوته وطعامه وش��رابه
من أجلي.
٭ أربعة ال ت َُرد لهم دعوة ،وتفتح لها أبواب السماء

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

وتصير الى العرش :دعاء الوالد لولده ،واملظلوم على
َم ْن ظلمه ،واملعتمر حتى يرجع ،والصائم حتى يفطر.
٭ الصوم ُج ٌ
نة م��ن آفات الدنيا وحج��اب من عذاب
اآلخ��رة ،ف��إذا صم��ت فان��و بصومك ك��ف النف��س عن
الش��هوات وقطع الهمة عن خط��وات الش��يطان ،وأنزل
نفس��ك منزل��ة املرض��ى ال تش��تهي طعام�� ًا وال ش��راباً،
وتوقَّع في كل حلظة ش��فاك من م��رض الذنوب ،وط ِّهر
باطنك من كل ك��ذب وكدر وغفلة وظلم��ة يقطعك عن
معنى اإلخالص لوجه الله تعالى.

٭ ق��ال (ص) جلابر ب��ن عبد الل��ه« :يا جاب��ر هذا
ش��هر رمضانَ ،م ْن صام نهاره ،وقام ورد ًا من ليله ،وعف
وكف لسانه خرج من الذنوب كخروجه
بطنه وفرجهَّ ،
من الشهر» .قال جابر :يا رس��ول الله (ص) ،ما أحسن
هذا احلديث ،فقال رس��ول الل��ه (ص)« :ي��ا جابر ،وما
أشد هذه الشروط»!.
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ال�سيد المرجع:

ليحاول كل واحد منا في شهر رمضان الفضيل أن
يجذر في نفسه حالة الخوف والرجاء

أشار املرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي (دام ظله) خالل استقباله جمع ًا من زوار
العتبات املقدسة من السعودية الى أن «اإلميان درجات واجلنة درجات ،كما صرحت بذلك الروايات الشريفة.
والدرجة العالية من اإلميان هي أن يكون املؤمن خائف ًا راجياً ،أي على املؤمن أن يخاف الله سبحانه مهما عمل من
الطاعات والعبادات واخليرات وما يوجب عظيم املنزلة عند الله تعالى ،أي ال يغتر مبا عمل صاحلاً ،وعليه أيض ًا
أن ال ييأس من رحمة الله إذا عمل من اآلثام واملعاصي واملوبقات».
وقال سماحته« :إن شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان هي أشهر فضيلة ،فليحاول كل واحد منا أن يجذر في
نفسه حالة اخلوف والرجاء بالتلقني والتصميم والعزم ،فإذا صدرت منه معصية ـ ال سمح الله ـ فليستغفر الله
وال يتكل على رحمة الله تعالى ،كما إذا وفّق للطاعات الكثيرة وللخيرات الكثيرة بأن أعان وساعد املئات أو األلوف
من الفقراء واحملتاجني مث ًال فال يغتر بذلك ،فلعل الله ال يتق ّبل منه بسبب وجود بعض األمور املنافية لإلخالص
فيما عمله».

الله يكفيه

ق��ال الس��يد املرج��ع جلم��ع م��ن زوار العتب��ات املقدس��ة« :إن
الصبر واحللم حسنة في الدنيا وحس��نة في ميزان األعمال ،فإذا
صبر اإلنس��ان لله تعالى جت��اه أذى ج��اره ،أو زوجته ،أو ش��ركائه،
أو أرحام��ه ،أو أصدقائ��ه ،أو زمالئ��ه ،أو رفقاء الس��فر والدراس��ة
والعم��ل وغيرهم فإن الل��ه تعالى يكفي��ه في الدني��ا ،ويعظّ م أجره
ون
الصاب ُِر َ
في اآلخرة ،فقد قال الله سبحانه وتعالىِ { :إ َّن َما ُي َوفَّى َّ
َأ ْج َر ُه ْم ِب َغ ْي ِر ِح َساب} .وهكذا تؤجر الزوجة إذا صبرت جتاه أذى
زوجها واجليران واألرحام وغيرهم».

أفضل األعمال

ق��ال الس��يد املرج��ع جلمع م��ن ط�لاب العل��وم الديني��ة م��ن مدينة

الجن��ف األش��رف وم��ن العاصم��ة اإليراني��ة طه��ران« :ينبغ��ي
العمل عل��ى خدمة الن��اس وقض��اء حوائجه��م وباألخ��ص خدمة
املؤمنني قدر م��ا تس��تطيعون وإن كانت اخلدمة صغيرة وبس��يطة،
فبرأي��ي أن أعل��ى وأفض��ل األعمال أج��ر ًا ه��ي خدمة الن��اس .فقد
ذكرت الروايات الش��ريفة عن ِإ ْس�� َم ِ
اعيلَ الْخَ ْث َع ِم ِّي أنه َقال« :قلت
ألبِ��ي عب��د الل��ه (ع) :إنَّ��ا إذا َق ِدمنَا مكة ذه��ب َأصحابن��ا يطوفون
ويتركوني أحفظ متاعهم .قالَ :أنت َأعظمهم َأجراً».

شهر كريم

هو السابق
قال الس��يد املرجع جلمع من املؤمنات واملؤمن�ين القادمني من مدينة
قال الس��يد املرجع جلمع من الزوار العراقي�ين« :يجدر باملؤمن صفوى الس��عودية« :من طبيعة املرء أنه يعيش في اجملتمع ،سواء

أن ال يع ِّرض نفس��ه خلطر الدنيا وخطر اآلخ��رة بقطع الرحم مع
غي��ره لألم��ور الدنيوية الت��ي ال قيم��ة له��ا ،كأن يكون بس��بب املال
وغيره ،ف��إذا قطعه أحد أرحام��ه فال يقطع��ه ،وإذا وصله فليصله،
وإذا كانت قطيعة بينه وبني أرحامه فليحاول أن يكون هو الس��ابق
إلى الصلة ،فالس��ابق في ه��ذا اخلصوص س��يكون هو الس��ابق إلى
اجلنة يوم القيامة».

لكي يكونوا

قال الس��يد املرجع جلمع من رجال الدين من باكستان« :ينبغي
االهتمام بالش��باب م��ن أتباع أه��ل البي��ت (ع) ،والعمل اجل��اد على
تثقيفهم وتعليمهم علوم املعصومني األربعة عش��ر (ع) وس��يرتهم
حتى يس��عدوا في دنياه��م وآخرته��م ،ولك��ي يكونوا س��بب ًا لهداية
باقي الشباب إلى نور أهل البيت (ع)».
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بني أهل��ه وعائلت��ه ،أو ب�ين اجلي��ران ،أو م��ع ش��ركائه وزمالئه في
الش��ركة أو الس��وق أو املعمل .وقد يحدث اختالف في الرأي أو في
الفكر بينه وبني من يعيش معه��م ،فيجدر بامل��رء أن يحاول أقصى
يجره االختالف إلى الغضب .وإذا لم يعزم اإلنسان
ما ميكن بأن ال ّ
على ترك الغضب فرمبا يؤتى إلي��ه بصحيفة أعماله يوم القيامة
وفيها ألوف امل��رات من ح��االت الغض��ب وما ترت��ب عليه��ا ـ والعياذ
بالل��ه ـ م��ن اآلث��ام ،واملوبق��ات ،واملعاصي ،وقط��ع الرح��م ،وعقوق
الوالدين ،وهضم حق��وق اآلخري��ن ،والكذب ،والغيب��ة ،والنميمة،
وإيذاء املؤمنني ،وإيذاء عامة الناس.
وقال س��ماحته« :أن�تن أيتها املؤمن��ات ،وأنتم أيه��ا املؤمنون في
س��فرة طاعة وعبادة وفضيلة ،أال وه��ي زيارة أه��ل البيت األطهار
(ع) ،فاس��تفيدوا م��ن أج��واء الزي��ارة وم��ن ه��ذا التوفي��ق اإلله��ي،
وخصوص ًا في هذه األش��هر الفضيلة رجب وش��عبان وش��هر رمضان
التي يضاعف فيها ثواب الفضيلة».
٭ إصدار :مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد :لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي
٭ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج :موقع اإلمام الشيرازي

