مطابقة لفتاوى اإلمام الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي
والمرجع الديني آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي 

العدد  143السنة السابعة عشرة /شوال 1430ه 2009/م

قال �أمير الم�ؤمنين الإمام علي بن �أبي طالب :

العالم حي وإن كان ميت ًا والجاهل ميت وإن كان حي ًا
�أعلى الن�سب!
تعتبر ش��عوب املس��لمني من بني الشعوب األكثر
ش��باباً ،وه��ذا يوف��ر رصي��د ًا كبي��راً ،لكن��ه يرت��ب
الكثير من التحديات أيضاً .حيث ذكرت مؤسس��ات
أكادميية أن الدول العربية بحاجة لـ «مائة مليون
وظيف��ة» بحل��ول ع��ام 1440ه��ـ الس��تيعاب تزايد
األيدي العاملة ،كما أن تعقيدات التعليم والتربية
وتنظي��م أس��واق العم��ل ق��د حت��ول دون الوصول
مصداق ًا
لقد كان األخ األكبر آية الله العظمى الس��يد محمد احلسيني الشيرازي
الى حل ،فيما صرح مس��ؤولون ب��أن دولهم تخوض
ظاه��ر ًا حلديث اإلمام الص��ادق « :العلم��اء ورث��ة األنبي��اء» .إذ إن األنبياء
من
معارك خاسرة في هذا السياق.
ً
وي��رى خب��راء أن هن��اك فارق��ا كبي��ر ًا ب�ين ما أظهر ما فيهم من الصفات اخليرة أنهم يس��تفيدون من كل طاقاتهم في سبيل الله ،وال
تعلمه امل��دارس وما تتطلبه أس��واق العم��ل ،وغالب ً
وخاصةا يعبؤون بشيء من مباهج احلياة الدنيا على حساب الله تعالى ،وقد سار (رضوان الله عليه)
ما يفتق��د املتخرج��ون اجل��دد للمه��ارات،
على املس��توى التطبيقي ،وأن التحدي األكبر يكمن  -ومنذ نعومة أظفاره  -على هذا النهج ،فقد كان يجند كل قدراته في سبيل الله (سبحانه)،
في مشاكل الش��باب حيث  %70من ش��عوب املسلمني وال يعتني بشيء من الدنيا على حساب الله ،بل كان على العكس متاماً.
دون  30س��نة ،كم��ا أن س��رعة التزاي��د الس��كاني
املرجع الديني
تكفي إلفشال أي خطة مس��تقبلية ملعاجلة مشاكل
التوظيف وخلق فرص عمل ،فقد ازداد عدد سكان
السيد صادق الشيرازي 
الدول املس��لمة  %40خالل العقد املاض��ي .واألكثر
غراب��ة هو ارتف��اع نس��بة البطالة في أغن��ى دولة
مس��لمة إل��ى  ،%13وتبلغ نس��بة َم ْن ه��م حتت خط
املرور قد يستغرق وقت ًا طوي ًال بسبب
الفقر في العالم اإلس�لامي  ،%37وتشير املعلومات
االزدحام  -أم يتعني عليهن الوقوف
ٌ
وبني
بيننا
خ�لاف
حصل
إذا
س:
املتواف��رة ع��ن  35دول��ة إس�لامية إل��ى أن نس��بة
أكثر من هذا املقدار؟
البطال��ة تس��اوي  .%19فيم��ا ذك��ر تقري��ر منظمة
ذي
ه�لال
�ى
�
إل
بالنسبة
�اء
�
�ت
�
اإلف
دار
ج :يكفي املقدار املذكور م��ع نية املرأة
العم��ل العربية أن معدل نس��بة البطال��ة في دولها
أن ي���وم عرفة
يعني
�ا
�
مم
�ة،
�
�ج
�
احل
عندهم سيكون ه��و َّال��ي��وم الثامن للوقوف في مزدلفة.
بلغت أعلى النسب فى العالم.
ً
إن «أعلى النس��ب» ه��ذه تؤك��د أن هن��اك خلال عندنا ،فهل حجتنا لهذا العام جتزي
بنيوي ًا في املفهوم اإلنس��اني لـ «الوط��ن واملواطنة» أم ال؟
وتطبيقاته على أرض الواق��ع حيث إن للوطن عند
ج :جتزي إن ش��اء الله تعالى مع عدم
اإلمام علي ب��ن أبي طالب (ع) فهم�� ًا يعبق مبفردات
س :هل يشترط في حج اإلفراد
إنس��انية ف��ي غاي��ة العذوبة واجلم��ال يك��ون فيه إم��كان الوق��وف ف��ي الي��وم التاس��ع ول��و
الوطن م��ن أج��ل اإلنس��ان ودون أن يتكث��ف الوطن الوقوف االضطراري ،أو وج��ود الضرر أو أن أقوم بالعمرة املفردة علم ًا بأنني
قمت باحلج الواجب من قبل؟
في مكان واح��د ،حيث يقول (ع)« :لي��س بلد بأحق العسر أو احلرج في ذلك.
بك من بل��د ،خي��ر الب�لاد م��ا حمل��ك» .وأن «الفقر
ج :ال يجب ذلك.
في الوطن غرب��ة والغنى في الغرب��ة وطن» ..وهذا
املنط��ق العلوي الس��امق ه��و دلي��ل عل��ى أن أننا في
«تيه خطير» من أوض��ح نتائجه أن تتصدر ش��عوب
املس��لمني  -وقد حباها الله تعالى بثروات عظيمة
س :هل يجوز للنساء ليلة العيد
 نس��ب الفق��ر ،والبطال��ة ،واحلرم��ان ،وتصدي��ر االكتفاء بالعبور بالباص م��ن أولس :ه��ل ي��ج��وز ل��ل��ح��اج أن يذبح
الالجئ�ين واملهاجري��ن ال��ى النص��ف اآلخ��ر م��ن
مزدلفة إلى نهايتها  -علم ًا بأن هذا لآلخرين وبعدها يذبح لنفسه؟
اع َملُو ْا}.
األرضَ { .و ُقلِ ْ

الذكرى الثامنة لرحيل الإمام المجدد
�آية الله العظمى ال�سيد محمد الح�سيني ال�شيرازي



هالل ذي الحجة

حج الإفراد

الوقوف في مزدلفة

الذبح للآخرين

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

يف ذكرى رحيله الثامنة:

٭ ما تزال البشرية متطلع ًة إلى
ظهور صاحب العصر والزمان
اإلمام المهدي إلنقاذها من
براثن المتسلطين ،والمستبدين،
ولمحو الظلم والعدوان،
ولينشر العدل واإلسالم في
جميع أرجاء العالم ،وتحقق
الغاية والهدف الذي خلق
من أجله النبيواإلمام
أمير المؤمنين  بنشر
العدل واألمن والهدى
في ربوع المعمورة.

اإلمام الشيرازي الراحل

أجوبة المسائل الشرعية

ج :نعم ،يجوز ذلك.

م�س جدار الكعبة
س :هل يجوز في حال الطواف
مس جدار الكعبة املشرفة؟

ج :يجوز ذلك من دون أن ينحرف،
وإن كان األولى الترك.

المواالة في الرمي
س :هل جتب امل��واالة في رمي
اجلمرات باحلصيات السبع؟

ج :اإلم��ام الراح��ل :ال جت��ب
املواالة.

الس��يد املرج��ع :ال جتب امل��واالة،
ولكن ال يفصل طوي ًال على األحوط.

ال�صابون المع ّطر
س :ما حكم استخدام احملرم
الصابون املعطر ال��ذي ال يحتوي
على امل��س��ك والعنبر ،وإمن���ا فيه
رائحة طيبة مأخوذة من األزهار؟

ج :الس��يد املرج��ع :يج��وز
اس��تخدام ذل��ك ويتجن��ب ش��مه على
األحوط استحباباً.

بيع الوقف
س :ه��ل نستطيع بيع املنزل
امل��وص��ي( ،وق��ف� ًا للذرية) وش��راء
منزل آخر على طبق الوصية ؟
الصحن الشريف /قم املقدسة
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ج :ال يج��وز بيع الوقف ال��ذُ ّري إال
في موارد االستثناء ،والله العالم.
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س :كيف ميكن ال��وص��ول إلى

مرضاة الله (ع��زّ وج��لّ )؟ وكيف
نحصل على العلم الرباني؟

ج :الوص��ول إل��ى مرض��اة الل��ه
تعالى يكون عبر أمور:
 -1أداء الواجبات.
 -2ترك احملرمات.

 -3االلت��زام باألخ�لاق واآلداب
اإلس�لامية ،وف��ي مقدمته��ا احت��رام
اآلخري��ن وإكرامه��م وإيص��ال النف��ع
واخلدمة إليهم بإخالص وخاصة مع
الوالدين واألرحام.

وأ ّما احلص��ول على العل��م الرباني
فيمكن بع��د االلتزام باألم��ور الثالثة
املذك��ورة أع�لاه مبطالع��ة تفس��ير
الق��رآن احلكي��م (مثل تفس��ير مجمع
البي��ان للطبرس��ي ،وتفس��ير تقري��ب
الق��رآن لإلم��ام الش��يرازي الراح��ل)،
ومطالع��ة نه��ج البالغ��ة وش��روحه،
ث��م مطالع��ة الصحيف��ة الس��جادية
وشروحها ،ثم مطالعة أصول الكافي،
وهو كتاب مفيد جداً.

معنى الفرحين
س :هل الله سبحانه وتعالى
يحب الفرحني؟
ال ّ

َ
األش��ر
ج :الف��رح هن��ا مبعن��ى
والبطَ ��ر ،وهما م��ن معاني الف��رح ،وإ ّال
ف��إن الف��رح إذا ل��م يك��ن ب��داع باطل،
فإن��ه ال ضير في��ه ،وق��ال الل��ه تعالى
ف��ي س��ورة غاف��رَ { :ذ ِلكُ��م ِب َم��ا كُ نت ُْم
��ون ِف��ي األ ْر ِ
ض ِب َغ ْي�� ِر ال َْح��قِّ
َت ْف َر ُح َ
ون} .س��ورة غافر/
ح
ر
َم
ت
ُ��م
َو ِب َما كُ نت ْ ْ َ ُ َ
اآلية.75

وحدة الموجود
س :م��ا ه��و رأي��ك��م ف��ي عقيدة
وح����دة امل���وج���ود ال��ت��ي ه��ي غير
وحدة الوجود ،وهي أن يقال أنه

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

ال موجود إال الله .وأن العالقة
بني اخمللوقات والله (ج��ل وعال)
هي كالعالقة بني امل��وج والبحر،
فهما شيء واحد إال أن املوج حالة
عرضية ليس إال .وأن كل العالم
من أعلى مراتب الوجود إلى أسفل
سافلني هو ال ش��يء ،إذ أن كل ما
هو موجود هو تعالى ال غير .وأن
اآلي��ة الشريفة {وإن م��ن شيء
إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون
تسبيحهم} ه��ي بلسان الكثرة،
وإال ف��إن��ه ه��و احل��م��د واحل��ام��د
واحمل��م��ود .وم��ا حكم م��ن يعتقد
بهذا مع التزامه الظاهري ببقية
التكاليف الشرعية؟

تت�لاءم
ج :ه��ذه مق��والت ال
ُ
م��ع الق��رآن احلكي��م ال��ذي يق��ول
بصراح��ة( :لي��س كمثل��ه ش��يء).
ويق��ول ب��كلّ وض��وح{ :ق��ل ه��و الله
أحد ،الل��ه الصمد ،ل��م يلد ول��م يولد
ول��م يك��ن ل��ه كف��و ًا أحد}.وكذلك ال
تتالءم مع احلديث الش��ريف القائل:
(هو شيء ال كاألشياء).

ه��ذا وق��د ق��ال العالم��ة
الطباطبائ��ي الي��زدي صاح��ب
الع��روة الوثق��ى ف��ي كت��اب الطه��ارة
ب��اب النجاس��ات( :الثام��ن :الكاف��ر
بأقس��امه  -إل��ى أن يق��ول -والقائل�ين
أخف من
بوح��دة الوجود (علم ًا بأن��ه ّ
القول بوحدة املوجود) م��ن الصوفية
إذا التزم��وا بأح��كام اإلس�لام
فاألقوى عدم جناس��تهم إ ّال مع العلم
بالتزامه��م بل��وازم مذاهبه��م م��ن
املفاسد).

الطهارة
س :ه���ل ي���ج���وز ل���ل���م���رأة أن
تغتسل غس ًال واح��د ًا للطهارة من
اجلنابة واحليض معاً؟

ج :لها أن تأتي بغس��ل واحد تنوي
ب��ه اجلناب��ة واحلي��ض مع��اً ،ويكفيها

ذلك.

ت�سخير الجن

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

س :م��ا ح��ك��م حتضير اجلن
وت���س���خ���ي���ره���م ف����ي األع����م����ال
الصاحلة واخلير ،وفيما يرضي
الله تعالى؟
ج :ينبغي ترك مثل هذه الطرق.

التلب�س بالجن
س :ه����ل ت��س��ت��ط��ي��ع اجل���ن
 ال���ذي���ن ه���م م��خ��ل��وق��ات نؤمنبوجودها  -التل ّبس والدخول إلى
جسم اإلن��س��ان والسيطرة على
أعماله وتصرفاته ،ك��أن يحرك
اجلني اليد أو الرجل بغير إرادة
صاحبها؟

ج :جع��ل الل��ه تعال��ى اإلنس��ان
مختاراً ،ولم يس��لّط عليه شيئ ًا يسلب
ف��إن س��لْب االختي��ار
من��ه االختي��ارَّ ،
خالف احلكم��ة ،ونقض للغ��رض .نعم
يس��تطيع اجلن اإليذاء ،كما يس��تطيع
اإلنس ذل��ك .وطري��ق دف��ع إيذائهم:
االس��تعاذة بالل��ه س��بحانه ،وق��راءة
األح��راز املأث��ورة ع��ن أه��ل البي��ت
(صلوات الله عليهم أجمعني).

مرقد السيدة املعصومة

يف ذكرى رحيله الثامنة:

٭ إذا توجه اإلنسان الى

الله تعالى بأمل قاطع ال يشوبه
الشك أو التردد فإن الله سوف

لن يرده عن رحمته الواسعة بل
يستجيب له ويعطيه سؤلَه

اإلمام الشيرازي الراحل

كالم المر�أة
س :ه���ل ي���ج���وز ل��ل��رج��ل أن
يستمع للمرأة التي تتكلم دون
تنعيم أو مت ّيع في صوتها؟

ج :إذا لم يك��ن فيه خضوع بالقول
وال لذة وال ريب��ة وال خوف افتتان فال
بأس.
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

يف ذكرى رحيله الثامنة:

٭ إن األئمة  في كل
ٍ
ٍ
ومكان يوصون بخدمة
عصر

الناس ورعاية القريب والبعيد،

فرعاية وخدمة الناس من سمات

الواعين الناضجين في هذه الحياة.

اإلمام الشيرازي الراحل

مرقد السيدة املعصومة
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أجوبة المسائل الشرعية

الثقافة الزوجية

س :ش���اب ف��ي مقتبل العمر
ومقبل على ال��زواج ،ما هو الكتاب
الذي ُيع ّمق ثقافته اإلسالم ّية في
النكاح؟

ج :كت��اب (م��كارم األخ�لاق)
للطبرس��ي كتاب مفيد في هذا اجملال،
حي��ث إن في��ه فص� ً
لا خاص�� ًا بالن��كاح
إن في��ه م��ا يتعلق
وآداب ال��زواج ،كم��ا َّ
باألوالد أيضاً.

�إذن الأب في الزواج
س :م��ا احلكمة ف��ي اختالف
امل��ط � ّل��ق��ة ع��ن ال��ب��ن��ت ال��ب��ك��ر في
يصح زواج البكر
الزواج بحيث ال
ّ
إال ب��إذن ول ّيها ،أ ّم��ا املطلّقة فال
يلزم وج��ود ال��ول� ّ�ي ف��ي زواجها؟
أن البكر هي
وم��ن وجهة نظري ّ
األول����ى أن ت��ت��زوج ب���دون الولي
لكونها لم تخض جتربة فاشلة
تس ّببت لها بالطالق .أ ّما املطلّقة
���رت ب��ت��ج��رب��ة زواج لم
ال��ت��ي م� ّ
تستمر فاألولى أن يكون زواجها
ّ
الثاني ب��إذن ول ّيها لتمكينها من
اخ��ت��ي��ار األح���س���ن ل��ه��ا ،ح��ت��ى ال
ت��ت��ك� ّ�رر جتربتها ال��ف��اش��ل��ة م� ّ�رة
أخرى ،فما هو رأيكم؟

الول��ي
ج :لع��لّ احلكم��ة م��ن إذن
ّ
في البك��ر هو احلف��اظ عل��ى عذريتها
وبكارتها ،وعفتها وشرفها ،كي ال تزول
ألن اخليانة
باخليانة والعي��اذ بالل��هّ ،
الولي.
هي التي تكون عادة بال إذن من
ّ
أهم
من
ب��أن اخليانة العرضي��ة
علم ًا ّ
ّ
عوامل الش��قاء النفس��ي والروحي بل
اجلس��مي واملا ّدي أيض��اً ،وفي احلديث
الشريف( :بشّ ر الزاني بالفقر).

وأم��ا االستحس��ان املذك��ور ف��ي
السؤال فقد يقال :بالعكس ،فاملطلقة
مل��ا خاض��ت جترب��ة فاش��لة اكتس��بت
ش��يئا م��ن اخلب��رة ف��ي ه��ذه االم��ور،

جت��رب أصالً،
بخ�لاف البكر الت��ي لم
ّ
ولذا فاألولي��ة تبقى في جان��ب البكر
دون املطلقة.

�أكل ال�سرطان
س :ما حكم أكل السرطان؟

ج :ح��رام أكل��ه .فع��ن اإلم��ام
الص��ادق (س�لام الل��ه علي��ه)  -ف��ي
حتديد ما يجوز أكله م��ن صيد البحر
ل��ه
م��ن صن��وف الس��مك ( :-م��ا كان ُ
قش��ور فح�لال أكل��ه ،وم��ا لم يك��ن له
قش��ور فح��رام أكل��ه( .)...الوس��ائل،
ج ،17ص ،62ب ،42ح.)1

حل ّية ال�سمك

س :م���ا احل��ك��م��ة ف���ي حل ّية
السمك ذي الفلس؟

ج :قال الل��ه تعالىَ { :و ُي ِح��لُّ َل ُه ُم
الطَّ ِّي َب ِ
ِ��م الْخَ َبآئِثَ }.
ات َو ُي َح ِّ��ر ُم َع َل ْيه ُ
س��ورة األع��راف :اآلي��ة .157ف��ذو
الفل��س ط ّيب ،وفي��ه الس�لامة ،فأحلّه
الل��ه تعال��ى لن��ا ،وغي��ر ذي الفل��س
فحرم��ه الل��ه
خبي��ث وفي��ه الض��رر ّ
علينا.

المحار
س :ما حكم أكل احملار؟

ج :احملار حرام أكله.

محرمات الذبيحة
محرمات
س :ه��ل ي��ج��وز بيع ّ
الغنم ملن يستحلّونه من الكفار أو
غيرهم؟
ج :ال يبعد اجلواز.

استفتاءات
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بيع المجالت

�إعالنات ال�صحف

س :م���ا ح��ك��م ب��ي��ع وش����راء
اجمل�لات واجل��رائ��د ا ّل��ت��ي حتتوي
ع���ل���ى ص�����ور مم��ث��ل�ين ومم���ث�ل�ات
م��ت��ب� ّ�رج��ات وأخ��ب��ار منها النافع
ومنها املضلل؟

س :أعمل في توزيع الصحف
اليومية ،وبعض األحيا ن تتخلل
ه��ذه الصحف إع�لان��ات ملنتجات
محرمة كلحم اخلنزير واخلمور،
ّ
م��ع العلم أن ال��ذي��ن أوزع عليهم
اإلع�لان��ات ليسوا مبسلمني ،فهل
يجوز لي أن أستمر في هذا العمل؟

ج :مع وجود املنفع��ة احمللّلة يجوز
ح��د نفس��ه ،ولكن
البيع والش��راء في ّ
مح��رم ،كما ال
ال يج��وز بيعها لغ��رض
ّ
يج��وز كل اس��تفادة غي��ر مش��روعة
منه��ا ،كالنظ��ر إل��ى م��ا يح��رم النظر
إليه.

البيع الكلي
س :هل ميكن احلكم ببطالن
البيع ال� ُك� ّل��ي ف��ي ال��ذ ّم��ة فيما لو
نوى املشتري في نفسه عدم أداء
الثمن أص ًال أو نوى أداء الثمن من
املال املغصوب؟

ج :الظاه��ر ع��دم متامي��ة ذل��ك
املذك��ور ألنه لي��س تعليق ًا للمنش��أ ،بل
يض��ر بالعقد
ذلك وأمثاله ن��وع داع ال
ّ
تخلّف��ه ،وأم��ا أن البائ��ع إذا عل��م
بذلك ل��م يبع قطع ًا فليس كاش��ف ًا عن
التعليق ،وإال لبطل البي��ع الذي ارتفع
بعده الثمن كثيراً ،أو بطل عقد النكاح
الذي انكشف فيه س��وء خلق الزوج أو
الزوجة وهكذا.

التك�سب بالأفالم
س :ه���ل ي��ج��وز ب��ي��ع وش���راء
األف�ل�ام غير األخ�لاق��ي��ة؟ وهل
يجوز لشخص إذا كُ لّف بهذا األمر
أن يشتري ذلك لصديقه مثالً؟

ج :ال يجوز ش��راء م��ا يحتوي على
م��ا يح��رم ش��راؤه ،وميك��ن االعت��ذار،
وذكر الس��بب لعدم الش��راء باحلكمة
واملوعظة احلسنة.

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

ج :يجوز في الفرض املذكور.

برامج الكمبيوتر
س :هل يجوز استخدام برامج
الكمبيوتر امل��وج��ودة في السوق
(كالويندوز وغيره) من البرامج،
مع العلم بأن بعضها مسروق من
مصنعيها والبعض اآلخر مجاني؟
ج :يجوز مع الشك.

التعامل مع ال�شركات
س :م��ا ح��ك��م امل��س��اه��م��ة في
الشركات التي تتعامل مع البنوك
الربوية؟

ج :حك��م املس��اهمة في الش��ركات
الت��ي تتعام��ل باحل�لال واحل��رام مع ًا
ه��و اجل��واز ،ولك��ن بش��رط أن تك��ون
املساهمة بنسبة قليلة كواحد باملائة
فقط .نعم لو كان كلّ تعاملها باحلرام
كالربا وما أش��به ،فال يجوز املساهمة
فيها إطالقاً.

الت�سويق لل�شركات

مرقد السيدة املعصومة

يف ذكرى رحيله الثامنة:

٭من المؤسف حق ًا أن

كثير ًا من المسلمين ..وحتى
في هذه العصور المتطورة

نسبي ًا ..ال يطلعون على تاريخ
أئمة أهل البيت ،

األمر الذي جعلهم يتخبطون
في مغالطات كثيرة.

اإلمام الشيرازي الراحل

س :ال���ت���س���وي���ق ل��ل��ش��رك��ات
الغربية التي تعود ألن��اس كفار،
أال يعتبر مصداق ًا لقاعدة نفي
السبيل؟
ج :ليس مصداق ًا لذلك.
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محاضرات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

مما يجدر ذكره ..ونحن
في الذكرى السنوية
لرحيل آية الله العظمى
السيد محمد الحسيني
الشيرازي األليم ما
كان يضمره ويلهج
بذكره ،ويواصل من
أجله ..قضايا المسلمين
ومآسيهم في كل
مكان ،سواء في البالد
اإلسالمية أم في غيرها
المرجع الديني
السيد صادق الشيرازي
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أجوبة المسائل الشرعية

التغيير ممكن!
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشيرازي

٭ روي عن اإلمام أمير املؤمنني علي ب��ن أبي طالب (ع) أنه ق��ال« :الزهد كلّه بني
ُ��م َوال َت ْف َر ُحوا ِب َما
كلمتني من القرآن ،قال الله س��بحانهِ {:ل َك ْيال َت ْأ َس�� ْوا َعلَى َمافَا َتك ْ
ي��أس على املاض��ي ،ولم يف��رح باآلتي فق��د أخذ الزه��د بطرفيه».
ُ��م} و َمن لم َ
آتَاك ْ
فلي��س الزه��د أن متتن��ع ع��ن الطع��ام والش��راب أو التمل��ك أو الن��كاح ،ب��ل حقيق��ة
الزهد أن ال تأس��ى وال حتزن على م��ا فاتك من ث��روات وقدرات مهم��ا كان نوعها ،وال
تفرح مب��ا أوتيت .وه��ذه منزل��ة ال يبلغها املرء بس��هولة ،ب��ل البد ل��ه أو ًال من مترين
متواص��ل وتروي��ض مس��تمر باس��تحضار املعنى ال��ذي حتمله اآلي��ة املبارك��ة دائم ًا
في مختل��ف القضايا واألح��داث ،حتى تصبح احلال��ة ملكة عنده .وال ش��ك أن اآلية
ال تعني عدم التأث��ر مطلقاً ،فإن اإلنس��ان بطبعه يحزن إذا فقد أي ش��يء ،كما يفرح
إذا أوتي خير ًا س��واء أكان مادي ًا أم معنوياً ،إمنا تنهى اآلية عن احلالة التي تكش��ف
عن عبودي��ة النف��س لتلك األش��ياء ،وتدعو اإلنس��ان لتحرير نفس��ه من ه��ذا الرق.
وإذا كان اإلنس��ان مفط��ور ًا عل��ى احل��زن لفقد ش��يء ولو قصي��دة يحفظه��ا عن ظهر
نقص ما،
قلب ثم فقَده��ا بنس��يانها وكذلك على الف��رح لكس��ب ش��يء ،وإن كان زوال ٍ
فكيف يس��تطيع اإلنس��ان أن يغ ّير نفس��ه بأن يجعلها ال حتزن على ما فاتها وال تفرح
مبا أوتيت؟ صحي��ح أن التغيير صعب ولكن��ه ممكن .ولئن قيل في املثل الش��عبي« :إن
الطبع ال��ذي في الب��دن ال يغ ّي��ره إ ّال الكف��ن» أي ال يتغ ّير حت��ى املمات ،ف��إن هذا إمنا
يصدق على اإلنسان العامي ،وليس على العا ِلم العاقل وصاحب اإلرادة والوعي .هذا
أو ًال ،وثاني ًا لي��س املقصود تغيير ج��ذور الطبيعة والعنصر الثابت فيه��ا ،بل املقصود
درجات الش��دة والضعف واآلثار واللوازم الت��ي تترتّب عليها .فنف��وس الناس ميالة
في الغالب للدع��ة والراحة ،وال رغب��ة لها في األعم��ال التي تتطلّب جه��د ًا مضاعف ًا
كطلب العلم مثالً ،ولكنا نرى بعضه��م يتغير بفعل الضغوط اخملتلفة س��واء من ذاته
أو م��ن اآلخرين ،فيش��مر عن س��اعد اجلد ويصب��ح عنده ش��وق إلى الدراس��ة بحيث
يتحم��ل س��هر الليالي وش��ظف العي��ش من أج��ل الوص��ول إلى هدف��ه .أج��ل ،يختلف
الناس في س��رعة التغير وش��دته ،فبعض الطباع تتغير بس��رعة فيما بعضها اآلخر
يتغير ببطء .وكلما استحضر اإلنس��ان املنافع التي س��يجنيها واملضار التي سيدفعها
من التغيير ،زاد من س��رعة تغي��ره ،وكم��ا تختلف النف��وس فكذلك تختل��ف الغرائز
والطباع ف��ي قوتها وضعفها ،فلقد ُأث��ر أن «آخر ما يخرج من قل��ب املؤمن حب اجلاه».

محاضرات
أجوبة المسائل الشرعية

وهذا يعن��ي أن حب اجلاه م��ن الطبائع
األصيل��ة والقوي��ة عن��د اإلنس��ان.
وكذلك قد تختل��ف األجواء والظروف
وعوام��ل الوراث��ة والبيئ��ة والتربي��ة
وغيره��ا ،إال أن األم��ر املس��لّم أن أصل
التغيير ممكن.
٭ روي أن أحد أبن��اء اإلمام الباقر
(ع) قد مرض فاهتم ب��ه اإلمام وحزن
علي��ه ،فلم��ا م��ات خ��رج عل��ى أصحابه
لنحب
منبس��ط احلال ،وقال له��م« :إنّا
ّ
أن نعاف��ى في َم��ن نح��ب ،ف��إذا ج��اء أمر
��ب» ..الس��ؤال:
أح َّ
الل��ه س��لّمنا فيم��ا َ
كيف يستطيع اإلنس��ان أن يكيف نفسه
لكي�لا تأس��ى عل��ى م��ا فاته��ا وال تفرح
مبا أوتي��ت؟ لإلجابة عن هذا الس��ؤال
أقول :هن��اك طري��ق واح��د ،حيث كل
الط��رق ترج��ع إلي��ه ،وه��و ب��أن يتذكر
اإلنس��ان دائم�� ًا أن كل ش��يء أمان��ة في
رقبته وعارية لدي��ه ،وأن األمانة البد
من إرجاعها يوم ًا إل��ى صاحبها ومالكها
احلقيق��ي .فاملال أمان��ة ،والعل��م أمانة،
واجل��اه أمانة ،وك��ذا الصح��ة واألوالد
واأله��ل والزوج��ة والعق��ار وجس��مه
وروح��ه ،وكل ش��يء عن��ده ه��و أمان��ة.
حت��ى الس��فر مث�لاً ،ل��و كان��ت وس��ائله
مه ّيأة له ،ولكنه ألس��باب ل��م يتحقق ال
ينبغ��ي ل��ه أن يح��زن ،ألن��ه كان أمانة!
وإذا اس��تطاع اإلنس��ان أن يرك��ز عل��ى
هذا األمر فستخف الوطأة عنده شيئ ًا
فش��يئ ًا حتى يبلغ مرتبة يص��دق عليه
أنه ال ييأس على ما فات��ه وال يفرح مبا
أت��اه .وإن تألّم اإلنس��ان لفقدان بعض
األش��ياء كالصح��ة مث� ً
لا أم��ر فط��ري،
ولك��ن التربي��ة تخف��ف الوط��أة عل��ى
اإلنسان ،وتزيل األلم املضاعف .فتارة
يتأل��م اإلنس��ان بدني�� ًا بس��بب م��رض
أل��م ب��ه ،وت��ارة يتأل��م نفس��ي ًا نتيج��ة
الش��عور بفق��دان الصحة ،وه��ذا أيض ًا
ش��يء طبيعي ،ولكن التركيز على األلم
النفسي والتحس��ر وما أشبه هي األمور
الت��ي تنه��ض التربي��ة بإزالته��ا كلم��ا
تذك��ر اإلنس��ان أن كل م��ا ميلك��ه حتى
صحت��ه وبدن��ه وروح��ه أمان��ة ،وليس
ه��و مالكها احلقيق��ي .وه��ذا ال يعني أن
اإلنسان ال ينبغي له أن يحزن ملفارقته
حبيب��ه ،ولك��ن ف��رق ب�ين ذل��ك وب�ين
أن يح��زن ويس��خط أو يعت��رض عل��ى

حصول هذه احلالة.
٭ نح��ن م��ن جه��ة لن��ا مش��اكلنا
الش��خصية ونحت��اج ألن نربي أنفس��نا
لبل��وغ درجة الرض��ا بقض��اء الله (عز
وجل) ،ف�لا نق��ول أو نفعل أو نش��عر مبا
يس��خط الله نتيجة التأث��ر واالنفعال
مل��ا ق��د يصيبن��ا ،ب��ل علين��ا أن نذكِّ��ر
أنفس��نا دائم�� ًا بأنه ما م��ن خي��ر نناله
فهو من الله (تعال��ى) ،وأن كل ما نُعطاه
في ه��ذه الدنيا ه��و أمانة عندن��ا ،وأننا
مفارقوه��ا يوم�� ًا م��ا ،ف�لا نأس��ى عل��ى
م��ا فاتن��ا ،وال نف��رح مب��ا آتان��ا .ه��ذا
باإلضاف��ة إل��ى املش��اكل االجتماعي��ة
واملس��ؤوليات الديني��ة والتبليغي��ة
امللق��اة عل��ى عاتقن��ا .فاألج��واء ه��ذه
األي��ام ملوثة واحمليط��ات االجتماعية
موبوءة ،قد ضعف فيها الوازع الديني،
وقوي ح��ب الدنيا في النفوس ،فمس��ت
احلاجة إل��ى واعظني متّعظ�ين وعلماء
عاملني وأطب��اء روحي�ين أكث��ر فأكثر.
وه��ذا يعن��ي أن مس��ؤوليتنا مضاعف��ة،
فال نأس��ى على م��ا فاتن��ا ،وال نفرح مبا
ُأوتين��ا من امل��ال أو اجل��اه أو الس��معة.
فرمبا ال ُيصعق أحدن��ا وميوت لو فاتته
املالي�ين م��ن األم��وال أو جاءت��ه بغتة،
ولكن قد ال نك��ون كذلك ل��و امتُح ّنا في
اجل��اه واملكان��ة االجتماعي��ة .املطلوب
م��ن كل إنس��ان أن ال يف��رح أو يأس��ى
على ش��يء ما يحب��ه ويه��واه ،وعليه أن
يتذك��ر دائم�� ًا أن كل النع��م التي عنده
هي من الل��ه (ع��ز وجل) ،ف��إن جتددت
فهي نعمة أخ��رى ينبغي الش��كر عليها،
وإن زال��ت فه��ذا ش��أن الدني��ا ونعيمه��ا،
فكله��ا أمان��ة عن��د اإلنس��ان الب��د أن
يفارقه��ا يوم�� ًا تأخ��ر أو تق��دم .وه��ذه
األمور قولها سهل ،كما االس��تماع إليها،
ولكن املهم هو العمل .وه��ذا يحتاج إلى
مترين وتذكر دائم .واإلنس��ان إذا سار
ف��ي طري��ق الل��ه (تعال��ى) فإن��ه يعينه
بال ش��ك ،وقد وعد الل��ه املؤمنني ذلك،
إذ وعده��م بالنص��ر إن جاه��دوا ف��ي
س��بيله ،س��واء جه��اد الع��دو اخلارجي
أو اجلهاد للتغل��ب على الع��دو الداخلي
وه��و النف��س ،وه��ذا م��ا س��ماه النب��ي
(ص) باجله��اد األكب��ر ،فإن املؤم��ن إذا
اس��تعان بالله وس��ار ف��ي طري��ق جهاد
نفس��ه ،أتاه املدد والنصر م��ن عند الله
(عز وجل) .ولنا في أولي��اء الله الذين
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وصلوا هذه املراحل العالية خير دليل
على إم��كان التحق��ق ،فما الف��رق بيننا
وبني الس��يد بحر العلوم مث ًال أو الشيخ
الص��دوق أو الس��يد الرض��ي (رض��وان
الله تعال��ى عليهم جميع��اً)؟ فقد كانوا
أناس ًا عاديني (غير معصومني) ،ولكنهم
بتربيتهم أنفسهم أصبحوا أولياء غير
عاديني تُنق��ل عنهم األعاجي��ب! وهم
الذين عن طريقهم وص��ل إلينا التراث
املوج��ود ب�ين يدين��ا ،فكي��ف ص��اروا
هك��ذا ول��م يكون��وا معصوم�ين؟ نق��ول
في اجل��واب :إنّهم س��اروا ف��ي الطريق
متوكّل�ين عل��ى الل��ه تعالى ومس��تعينني
ب��ه ،فأعانه��م ونصره��م على أنفس��هم
حتى بلغوا م��ا بلغوا من العل��م والدين.
لق��د كان الش��يخ آغ��ا رض��ا الهمدان��ي
(رض��وان الل��ه علي��ه) عا ِلم�� ًا جامع�� ًا
مبرزاً .بلغ مش��ارف املرجعية،
وأس��تاذ ًا ّ
ُ
فأصي��ب مب��رض الس��ل ،ول��م يتمك��ن
بعد ذل��ك م��ن التص��دي للمرجعية وال
مواصل��ة التدري��س ،فجلس ف��ي بيته،
وتفرغ للتأليف ،فكتب «مصباح الفقيه»
ّ
في ثالثة مجلدات .وكان أحد تالميذه
يق��ول« :ه��ذا لط��ف م��ن الل��ه (تعالى)
للش��يخ ألنه أغنى بقلمه أكث��ر مما أفاد
بلس��انه» .فلنف��رض أن أحدنا درس كل
هذه امل��دة خمس�ين س��نة مث� ً
لا وأتعب
نفس��ه ،وس��هر الليال��ي يطل��ب العل��م
ويط��وي املراح��ل ،حت��ى إذا ص��ار على
أب��واب قط��ف الثم��ار وإغن��اء اجملتم��ع
ُأصيب باملرض ،وقعد في البيت عاجز ًا
ع��ن مواصل��ة أي نش��اط ،فهل س��يأكله
احلزن أم س��يتذكر أن كل ما ُوهب فمن
الل��ه (تعال��ى) ،وأن��ه كان أمان��ة عنده،
وبالتال��ي ال ينبغي له أن يأس��ى على ما
فات��ه؟! إذن ،لنم�� ِّر ْن أنفس��نا م��ن اآلن،
ولنك��ن مس��تعدين لالمتح��ان دائم��اً،
وقد ورد ف��ي احلديث عن اإلم��ام أمير
«إن
املؤمن�ين علي ب��ن أب��ي طال��ب (ع)ْ :
صبرتَ جرى عليك القدر وأنت مأجور،
وإن جزع��تَ ج��رى علي��ك الق��در وأنت
ْ
مأزور».
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قصصهم
أجوبة المسائل الشرعية

«ما أكثر القصص ،وما أكثر العبر!!

لكن ..المهم أن نعتبر ولو بقصة واحدة»

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

�إخال�ص رجل

�شعر ..وقنديل

نق��ل ف��ي أح��وال أح��د العلم��اء
املاضني أن��ه كان إذا ُدع��ي للصالة على
املي��ت ،يحض��ر اجلن��ازة فيصل��ي عليها،
وال يتأخ��ر بعد ذل��ك ،فق��د كان مرجع ًا
يرج��ع إلي��ه الن��اس ف��ي أم��ور دينهم.
واتفق ف��ي يوم من األي��ام أن مات أحد
القصاب�ينُ ،
فأخب��ر (العا ِل��م) فحض��ر
للص�لاة علي��ه ،ولكن��ه وعل��ى خ�لاف
عادت��ه تأخ��ر ه��ذه امل��رة حت��ى دفنوا
امليت ،ث��م جل��س على قب��ره ،وق��رأ له
األدعي��ة وس��ور م��ن الق��رآن الك��رمي.
فأث��ار ه��ذا األم��ر اس��تغراب البع��ض،
وعندما أراد االنصراف ُس��ئل عن وجه
اهتمام��ه به��ذا املي��ت ،فق��ال( :إن هذا
القص��اب س��اعدني ف��ي أي��ام عس��يرة،
فكان يقرضني وهو ال يعرفني في وقت
كن��ت محتاج��اً ،دون أن يرج��و قدرت��ي
قدم��ت
عل��ى إرج��اع امل��ال إلي��ه .في��وم
ُ
إل��ى ه��ذا البلد كن��ت فقي��راً ،ول��م يكن
أح��د يعرفني مب��ن فيهم ه��ذا القصاب
ال��ذي ل��م يك��ن يعرفن��ي وال أعرف��ه،
غير أني كنت أش��تري منه اللحم ،وفي
إحدى املرات لم يك��ن عندي مال ألدفع
الثمن ،وكن��ت معيالً ،فقال ل��ي :ال بأس
أن��ا مس��تعد ألن أبيع��ك اللح��م دين��اً،
وتك��ررت احلالة ف��ي يوم آخ��ر وبعده،
وه��و يقرضن��ي برحابة ص��در دون أن
يعرفني أو يعلم أني قادر على تس��ديد
الدي��ون ،وال أوص��اه أح��د ب��ي .فق��د
س��ألته يوماً« :ه��ل أوصاك أح��د بي»؟
فق��ال« :ال» .قل��ت« :تعرفن��ي»؟ ق��ال:
«ال» .قل��ت« :مل��اذا إذ ًا تقرضني»؟ قال:
«رأيت��ك مؤمن�� ًا ب��ادي الص�لاح ومعيالً،
فإن حصلتَ
فأقرضتك في س��بيل اللهْ ،
وإن ل��م حتصل
عل��ى امل��ال رددته إل��يْ ،
فال بأس عليك وال أخس��ر ف��ي صفقتي
مع الله»).

روي أن رج� ً
لا م��ن األع��راب زار
قبر اإلمام أمير املؤمن�ين علي بن أبي
طال��ب (ع) ،ونظم عن��ده بيت�� ًا واحد ًا
م��ن الش��عر مخت��ل ال��وزن وعاري�� ًا من
البداع��ة ،فس��قط قنديل م��ن الذهب
معلق ف��ي احل��رم أمامه عل��ى األرض.
فقي��ل لألعراب��ي« :إن ه��ذا القندي��ل
إك��رام وهدي��ة ل��ك م��ن اإلم��ام».
وذل��ك ألن األم��ر كان خ�لاف الع��ادة،
فالقنادي��ل محكم��ة الربط بسالس��ل
حديدية .فس��مع أحد شعراء النجف
ف��ي تل��ك األي��ام بالقص��ة ،فنظ��م
قصيدة عصماء ،وق��رر أن يلقيها عند
ضري��ح اإلم��ام ،ليحصل عل��ى قنديل
م��ن ذه��ب إن ل��م يك��ن أكث��ر وس��معة
طيب��ة م��ا دام اإلم��ام أعط��ى ذل��ك
األعرابي قندي ًال رغم ركاكة ما قاله
من بيت ش��عر .واجتمع م��ع أصدقائه
في اليوم املقرر الذي أخبرهم به في
حرم االمام (ع) ،وشرع بقراءة البيت
األول ول��م يس��قط قندي��ل ،واس��تمر
فق��رأ البي��ت الثاني ث��م الثال��ث حتى
وصل الى العشرين ،وأكمل القصيدة،
ولك��ن دون ج��دوى .حينه��ا تأل��م
الشاعر ،وتقدم نحو الضريح املقدس،
وخاطب اإلمام قائالً« :أنش��دك ذاك
األعراب��ي بيت�� ًا واح��د ًا م��ن الش��عر
ال ُيع��رف أول��ه م��ن آخ��ره ،فأعطيت��ه
جائزة ،وأنا أتيت��ك بقصيدة عصماء
ولم تكافئني عليها!» فرأى اإلمام (ع)
في عالَم الرؤيا يقول له« :ملاذا عتبتَ
عل��ي ه��ذا الي��وم؟» فق��ال« :إذا كانت
َّ
القضية قضية ش��عر ،فش��عري أجمل
وأبل��غ ،فلم��اذا أعطيت��ه وحرمتني؟!»
ق��ال ل��ه اإلم��ام« :إن ذل��ك األعرابي
قال الشعر لي ،وأنت قلته للقنديل!».

يف ذكرى رحيله الثامنة:

إذا لم يرجع المسلمون
 اليوم  -إلى اإلمامأمير المؤمنين علي بن
أبي طالب سيكون
مصيرهم السقوط والتخلف،
ألن أمير المؤمنين 
نور إلهي يضيء الدرب لكل
المجتمعات اإلنسانية إذا ما
علمت بقوله واقتدت بسيرته،
فهو الذي يعطي للعلماء علم ًا،
وللصابرين صبر ًا ،وللمتقين
وتقوى ،وللسياسيين
روح ًا
ً
دروس ًا ،ولالقتصاديين منهج ًا،
وللحكام برنامج ًا ،ولغير
المسلمين رحم ًة وعطف ًا ،وهو
الذي يعطي جميع ما يحتاجه
الناس في الدنيا واآلخرة.

اإلمام الشيرازي الراحل
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ثقافة
أجوبة المسائل الشرعية

الكلم الطيب

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

من كلمات اإلمام
أبي عبد الله جعفر الصادق 

٭ م��وت اإلنس��ان بالذنوب أكث��ر من موت��ه باألجل،
وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر.
٭ شاب س��خي مرهق في الذنوب أحب الى الله (عز
وجل) من شيخ عابد بخيل.
٭ املعروف كاس��مه وليس ش��يء أفضل م��ن املعروف
إال ثواب��ه .واملعروف هدية م��ن الله الى عب��ده ،وليس
كل َم ْن يحب أن يصنع املعروف ال��ى الناس يصنعه ،وال
كل َم ْن رغ��ب في��ه يق��در علي��ه ،وال كل َم ْن يق��در عليه
يؤذن له فيه ،فإذا َم َّن الله عل��ى العبد جمع له الرغبة
في املعروف والقدرة عليه واإلذن ،فهناك متت السعادة
والكرامة للطالب واملطلوب إليه.
٭ افتتحوا نهاركم بخير ،وأمل��وا على حفظتكم في
أوله خي��ر ًا وفي آخره خي��ر ًا يغفر لكم م��ا بني ذلك إن
شاء الله.
٭ إذا قطع��وا األرح��ام جعل��ت األم��وال ف��ي أي��دي
األشرار ،واملن يهدم الصنيعة.
٭ صل��ة الرح��م وحس��ن اجل��وار يعم��ران الدي��ار
ويزيدان في األعمار.
٭ إنّ��ا ال نع��د الرج��ل مؤمن�� ًا حت��ى يك��ون بجمي��ع
وإن من اتب��اع أمرن��ا وإرادته
أمرن��ا متبع�� ًا مري��داً .أال َّ
الورع ،فتزينوا ب��ه يرحمكم الله ،وكي��دوا أعداءنا به
ينعشكم الله
٭ ما نقل الله (عز وجل) عبد ًا م��ن ذل املعاصي الى
عز التق��وى إال أغناه الله من غير م��ال ،وأعزه من غير
عشيرة ،وآنسه من غير بشر.
٭ ال يك��ون الرجل من املتقني حتى يحاس��ب نفس��ه
أشد من محاسبة الشريك لشريكه.

��ن أق��ام فرائ��ض الل��ه ،واجتن��ب مح��ارم الله،
٭ ّم ْ
وأحس��ن الوالية ألهل بيت نبي الله ،وتب��رأ من أعداء
الله (عز وجل) ،فليدخل من أي أبواب اجلنة الثمانية
شاء.
ُع��ر ْف فافعل ،وماعلي��ك أ ّال يثني
إن ق��درتَ ْ
٭ ْ
أن ال ت َ
أن تكون مذموم�� ًا عند الناس
عليك الن��اس ،وما علي��ك ْ
إذا كنت محمود ًا عند الله.
٭ والله ،ما خ��رج عبد من ذن��ب بإص��رار ،وما خرج
عبد من ذنب إال بإقرار.
فإن لم تفع��ل لم يحملك
٭ احملْ نفس��ك لنفس��كْ ،
غيرك.
العمل الدائ��م القليل على اليقني أفض��ل عند الله
من العمل الكثير على غير يقني.
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ال�سيد المرجع خالل لقائه بالمرجع القمي

أغلب الناس فطرتهم سليمة وليسوا بمعاندين

استقبل املرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق احلسيني الشيرازي (دام ظله) آية الله العظمى
السيد تقي القمي (دام ظله) برفقة جنله حجة اإلسالم واملسلمني السيد حسني القمي (دام عزّ ه) .وبعد أن
رحب السيد املرجع بضيفه اجلليل تبادل احلديث معه حول العديد من القضايا الفكرية والثقافية واحلياتية
وأثر التبليغ في هداية الناس إلى نور أهل البيت (ع) ،مشير ًا سماحته الى إن أغلب الناس فطرتهم سليمة وليسوا
مبعاندين ،بل إنهم يتعرضون إلى عمليات غسيل الدماغ ،فإذا سعينا وقمنا بتعريفهم على احلق فإنهم سيهتدون.

ليعملوا بها!

قال الس��يد املرجع جلمع م��ن املؤمن��ات واملؤمن�ين زوار العتبات
املقدس��ة من دول خليجي��ة :إن «محاس��ن األخالق تعن��ي االلتزام
باألخالق احلس��نة .فيجدر بال��زوج أن يعرف محاس��ن األخالق مع
زوجته وليعم��ل بها ،ويج��در بالزوجة أن تعرف األخالق احلس��نة
مع زوجها ،ولتعمل بها ،ويجدر بالوالدين أن يعرفا محاسن األخالق
م��ع أوالدهم��ا ،وليعم�لا به��ا ،وهك��ذا يج��در باألرح��ام واجلي��ران
واألساتذة والطالب أن يعرفوا األخالق احلسنة ،ويعملوا بها».

يذكرنا ويتذكرنا

قال الس��يد املرجع جلمع من املومنات واملؤمنني من السعودية:
«ورد ف��ي التوقي��ع الرفي��ع ع��ن موالن��ا اإلم��ام صاح��ب العص��ر
والزم��ان (ع)  -ال��ذي رواه الش��يخ املفيد  -ه��ذه اجلمل��ة( :إنّا غير
مهمل�ين ملراعاتكم ،وال ناس�ين لذكركم) .وهذا الكالم الذي نس��به
الش��يخ املفيد إلى اإلمام احلج��ة (ع) هو خطاب للش��يعة» .وأوضح
س��ماحته« :املراعاة تعني الرعاية ،كرعاية األب أوالده وعائلته.
فاألب ال يت��رك عائلته وأوالده في املش��اكل ،بل يس��عى ويحاول أن
يقوم بحاجاتهم باملقدار املناس��ب .ورعاية اإلمام (ع) تعني :نحن
ال نت��رك رعايتك��م ،وال نهمله��ا ،ونح��ن عن��د حوائجكم مم��ا يصلح
لدنياكم وآخرتكم .أما معنى «ال ناس�ين لذكرك��م» ،فالذُّ كر (بضم
الذال) يعني التذكّرِ ،
والذكر (بكس��ر الذال) يعني الذكر باللس��ان.
فلعل اإلمام (ع) يجعلن��ا دائم ًا في فكره ،وفي الوقت نفس��ه يذكرنا
عند الله (تعالى) أي يدعو لنا ،أو يذكرنا عن��د أجداده الطاهرين
(ع) .فاإلمام (ع)  -بحسب هذا التوقيع الشريف  -يرعانا ويذكرنا
ويتذكّرنا».

م��ع اجلمي��ع في��ه صعوب��ات ،ولك��ن ه��ذه الصعوب��ات تس��هل وتق��ل
بالعزم والتصميم على حتمل الصعوبات ،فاإلنسان في هذه الدنيا
يتحمل الكثير من املصاعب في س��بيل أهدافه كالدراسة ،والكسب،
وحتصي��ل امل��ال ،وال��زواج ،وبن��اء ال��دور ،والع�لاج .إذن ألي��س م��ن
اجلدير ب��ه أن يتحمل الصعوبات لهدف أس��مى وأكب��ر وأفضل وهو
مقام األقرب إلى الله (عز وجل)؟!».

الخير كله

ق��ال الس��يد املرج��ع جلمع م��ن املؤمن�ين واملؤمن��ات م��ن مدينة
مسقط« :إن النفس األمارة بالس��وء موجودة في داخل كل إنسان،
سواء كان عامل ًا أو متعلّماً ،ورج ًال أو امرأة ،وشاب ًا أو فتاة ،وغني ًا كان
مقام األقرب
أو فقي��راً .وهذه النفس التي أردت بالكثيرين إلى أس��فل الس��افلني
قال الس��يد املرجع جلم��ع من ال��زوار م��ن الس��عودية« :هنالك  -والعياذ بالله  -إذا حوطها اإلنس��ان وس��يطر عليها من أن تشل أو
الكثي��ر من األم��ور التي توج��ب القرب إل��ى الله (تعال��ى) ،فالطرق تشط فسيحصل على اخلير كله».
إلى الل��ه بع��دد أنفاس املس��بحني .ف��كل عب��ادة توجب الق��رب إلى
الل��ه ،وهكذا عمل اخلي��ر ،وإص�لاح ذات البني ،والص�لاة ،والصوم،
الله المنتقم
واحلج ،واخلم��س ،وال��زكاة ،وصلة الرح��م ،وبر الوالدي��ن ،والورع
قال س��ماحته جلم��ع م��ن املؤمن��ات واملؤمنني م��ن الع��راق« :إن
عن محارم الله .ف��كل هذه األم��ور وأمثالها توجب الق��رب إلى الله
تعالى عل��ى اختالف ف��ي الدرجات .ولك��ن الذي يوج��ب القرب إلى الناس غالب�� ًا في مق��ام الظلم تراه��م يظلمون من ليس ل��ه مدافع
الله تعالى أكثر هو حسن اخللق .فقد ورد في احلديث الشريف عن أش��د وأكثر ممن له من يدافع عنه .وهذا الظلم يكون مخيف ًا جداً،
اإلمام زي��ن العابدين (ع) أنه ق��ال( :إن أقربكم إلى الله أوس��عكم ألن الله بنفس��ه (تبارك وتعالى) يتولى االنتقام ممن يظلم من لم
خلقاً)» .وأوضح س��ماحته« :ال ش��ك أن التعامل باألخالق احلسنة يجد ناصر ًا إ ّال الله».
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

