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

اإلسالم يريد الناس أحرار ًا لذلك فإن حرية الرأي في نظام الله مقدسة
طموحنا� ..أكبر!
قب��ل س��نوات قليل��ة ش��هد اإلع�لام اإلس�لامي
قف��زة نوعي��ة بافتت��اح فضائي��ات تنقل عل��وم أهل
البي��ت (ع) ال��ى العال��م محطم��ة بذل��ك ج��دار ًا
حديدي��اً ،عم��ره ق��رون طويل��ة ،ش��يدته فت��اوى
تكفيرية وأنظمة ظالمية ،منعت الناس من االطالع
عل��ى علوم إلهي��ة تركه��ا خ��امت األنبي��اء (ص) في
األمة م��ع كتاب الل��ه أمان ًا له��ا من الضالل��ة ،فكانت،
وما زالت ،ه��ذه الفضائيات حدث ًا غي��ر عادي ،حيث
أثارت عالم��ات اس��تفهام كبي��رة ح��ول العديد مما
تعاهده كثير من الناس على أنه ( ُم َسلَّمات) ،كما أنها
أزالت غب��ار الطمس والتحريف ع��ن قضايا عقدية
وفقهي��ة وتاريخي��ة ،فأحالت قناعات بع��ض الناس
الى ركام.
إعجاب ش��ريحة واس��عة م��ن الن��اس بالقنوات
امللتزم��ة ش��جع عل��ى افتت��اح فضائي��ات جدي��دة،
وعدد آخر ف��ي طور الفك��رة أو التأس��يس ،لكن دون
أن يراف��ق ذل��ك «بحث ع��ن اجلدي��د» ال��ذي قدمته
القن��وات اجلدي��دة أو ال��ذي س��تقدمه الفضائي��ات
املزم��ع افتتاحه��ا ،األمر ال��ذي يدعو املؤسس�ين الى
الش��روع بعملي��ة «تقيي��م وتق��ومي» خاص��ة بع��د
افتت��اح فضائي��ات عل��ى حس��اب اجل��ودة النوعي��ة
والكف��اءة املهني��ة ،والتقلي��د والتكرار على حس��اب
التجدي��د واالبداع .فيم��ا يبدو جلي�� ًا أن معظم هذه
القن��وات بحاج��ة ملحوظ��ة ال��ى تفعي��ل اجلان��ب
النق��دي ،وأن تتن��اول أزم��ات الناس ،وأن تش��مل في
اهتمامه��ا اإلمي��ان العمل��ي وجوه��ر التق��وى ال أن
ينحص��ر اهتم��ام معظ��م س��اعات بثه��ا فق��ط عل��ى
مظاهر األزمة واحلدث والواقع.
من أه��م املوضوع��ات الت��ي يتمن��ى املش��اهدون
له��ذه القن��وات تداركه��ا :حتدي��ث آلي��ات اخلط��اب
مبا يواك��ب التوس��ع املعرف��ي واالنفج��ار املعلوماتي،
اس��تحضار قيم الع��دل واحلوار والس�لام واحلرية
في زمن العن��ف والتطرف وقمع اإلنس��ان واس��تالب
إرادته ،االهتمام بقضايا الفرد واألس��رة واجملتمع،
االرتق��اء بالص��ورة ودالالته��ا بكيفي��ة تتناغ��م مع
تطور ذائقة املشاهد الفنية ،حتقيق االكتفاء املادي
ال��ذي ب��ات «مرهق��اً» ف��ي ظ��ل األزم��ة االقتصادية
العاملي��ة ،االس��تعانة ب��ـ «اخلب��رات» األكادميي��ة
والتقني��ة واإلنتاجي��ة إلدارة ه��ذه القن��وات،
واحل��رص عل��ى اس��تقطاب اآلخ��ر بـ(امل��داراة) ال
اع َملُو ْا}.
بـ(املداهنة) َ { ...و ُقلِ ْ

الو�ضوء

في أكثر من مسجد بالصالة جماعة؟

ج :جتوز ،ولكن يلزم أن تكون املسافة
س :هل يجوز رفع القدم
للمسح ب�ين صالت��ي اجلمع��ة فرس��خ ًا فم��ا زاد،
تكون
أن
ع��ن��د ال���وض���وء أم ي��ج��ب
والفرسخ الشرعي هو خمسة كيلومترات
اﻷرض؟
القدم مستقرة على
ونصف تقريباً.
ج :كالهم��ا جائ��ز بش��رط أن تك��ون
اليد هي املاسحة واملتحركة.

اال�ستنجاء

�صالة المر�أة

س:ما هو اﻷفضل للمرأة الصالة
في بيتها أم الصالة في املسجد؟

س :ه��ل اﻹس��ت��ن��ج��اء واج���ب أم
ج :اﻷفض��ل للم��رأة ـ م��ع رعاي��ة
مستحب؟
احلجاب والعفاف ـ الصالة في املسجد.
ج :ف��ي نفس��ه جائ��ز ق��ال الل��ه
ن و ُي ِحب
تعال��ىِ « :إ ّن الل��هَ ُي ِح��ب التوابِ�ي َ
ال ُْمتَطَ ّهرِ ي��ن» .النس��اء  .»222قي��ل نزلت
في االس��تنجاء بامل��اء ،نعم يج��ب تطهير
س :هل يجوز لي أن أعمل عمرة
املوضع للصالة.

العمرة المفردة

�صالة الم�سافر

م��ف��ردة ثانية م��ن مسجد التنعيم،
وذل���ك ب��ع��د أدائ����ي ل��ل��ع��م��رة اﻷول���ى
بثالثة أيام.
ج :نعم يجوز.

س :أن�����ا م���ص���ري م����ن م��دي��ن��ة
املنصورة ،وعندما كنت طف ًال صغير ًا
عشت مع والدي ملدة أربع سنوات في
املدينة املنورة في السعودية ،وعدت
إل��ى مصر وأن��ا طفل في الرابعة أو
س :هل يجوز لي أن أصوم تطوع ًا
اخلامسة من العمر ،وانقطعت صلتي إذا م��ك��ث��ت ف���ي م��ك��ة امل��ك��رم��ة م��دة
بهذه املدينة تقريباً ،وسؤالي هو :خمسة أيام؟
إذا سافرت إل��ى املدينة املنورة ملدة
ج :ال يجوز.
تقل عن عشرة أيام ،فهل أمت الصالة
وأص�����وم ف��ي��ه��ا ،أو أق��ص��ر ال��ص�لاة
وأفطر؟

الحج وال�صوم

تقص��ر الص�لاة ف��ي مف��روض
ج:
ّ
السؤال وال تفطر.

�صالة الجمعة

ﻹا�حرام

س :هل أستطيع أن أدخل مكة بال
إحرام ثم أحرم من مسجد التنعيم
وأؤدي العمرة ،ﻷن كل وقتي في مكة
هو ثالثة أيام؟

ج :اإلم��ام الراح��ل :ال يج��وز العبور
س :هل جت��وز ص�لاة اجلمعة في
بلد صغير يقوم فيه أكثر من إمام من امليقات من دون إحرام ملن يقصد مكة

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

قال الإمام علي الر�ضا:

٭ اإليمان أربعة أركان:
التوكل على الله ،والرضا
بقضاء الله ،والتسليم ألمر
الله ،والتفويض الى الله

القبة الرضوية املقدسة
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أجوبة المسائل الشرعية

املكرم��ة ،حت��ی وإن كان ف��ي طريق��ه
ميقات آخر.
الس��يد املرج��ع :يل��زم عل��ى م��ن
يري��د الدخ��ول إل��ى مك��ة اﻹح��رام
أي ميق��ات مير عليه ،ف��إذا لم مير
من ّ
عل��ى ميقات وال عل��ى م��ا يحاذيه جاز
له اﻹحرام م��ن التنعيم ،علم ًا بأنه ال
يجوز دخول مكة بال إحرام.

تغطية الوجه

س :م���ا ح��ك��م إس�����دال ش��يء
ساتر على ال��وج��ه لتغطيته عن
األجانب دون أن يالمس الوجه،
وذلك بوضع قطعة قماش بيضاء
خفيفة باالستعانة مب��ا يسمى
بالقبعة التي ستكون على الرأس
وستكون قطعة القماش فوقها،
بحيث تكون قطعة القماش بعيدة
عن الوجه ،وإذا ك��ان جائز ًا فما
احلكم مع احتمال وج��ود الهواء
القوي الذي من املمكن أن يتسبب
في تغطية الوجه بالكامل دون
قصد؟ وكيف ميكن ستر الوجه
ع���ن األج���ان���ب أث���ن���اء اإلح����رام
ب��ال��ش��ك��ل ال��ص��ح��ي��ح؟ وم���ا حكم
ك��ش��ف ال���وج���ه وخ���اص���ة أث��ن��اء
ال��ط��واف والسعي مع احتمال أن
ينظر إليه األجنبي؟

ج :الس��يد املرج��ع :يح��رم ح��ال
اإلحرام تغطية امل��رأة وجهها بنقاب
وغي��ره مم��ا يلص��ق بالوج��ه ك ًال أو
بعض��اً ،وحت��ى ف��ي ح��ال الن��وم ،وفي
الف��رض املذك��ور يج��وز وض��ع القناع
بالطريق��ة املذك��ورة ش��ريطة أن ال
يلص��ق بالوج��ه ،وإذا لص��ق بفع��ل
اله��واء عن غير قص��د منها آن�� ًا ما فال
إش��كال ،ويج��ب عليه��ا أن تبع��ده عن
الوج��ه ،ويج��وز له��ا أيض�� ًا أن تس��تر
وجهه��ا بعباءته��ا ،ولك��ن حتافظ على
إبعاد العباءة عن الوجه.

التظليل

2

س :أح���رم���ت م���ن امل��ي��ق��ات،

ول���ك���ن���ن���ي ل����م أس���ت���ط���ع رك����وب
ال��س��ي��ارات امل��ك��ش��وف��ة ،ألن ذلك
��ي رك��وب
مم��ن��وع ،ف��اق��ت��رح��وا ع��ل َّ
ال��س��ي��ارة امل��ظ��ل��ل��ة وم���ن ث��م دفع
الكفارة فيما بعد ،وعندما وصلنا
إل��ى مكة قيل ل��ي :إن سماحتكم
جت���ي���زون ال���رج���وع إل���ى اإلم���ام
ال��راح��ل (ق���دس س���ره) ف��ي هذه
املسألة ،مع العلم بأنني لم أن ِو
التبعيض منذ ال��ب��داي��ة ،لكنهم
قالوا لي :ال شيء عليك .وأنا اآلن
محتار هل علي كفارة أم ال؟

ج :م��ن كان مقل��د ًا له (أعل��ى الله
درجات��ه) ح��ال حيات��ه ،يج��وز ل��ه
البق��اء ف��ي ه��ذه املس��ألة وال كف��ارة
عليه ،وإال ف�لا يجوز الرج��وع ،وعليه
الكفارة.

بداية الطواف
س :لقد عقدت نية الطواف
 7أش��واط قبل  4أمتار من اخلط
احمل��اذي للحجر األس��ود ،ولكن لم
أج��دد النية ف��ي ال��ش��وط الثاني
حتى السابع ،ما احلكم في ذلك؟

ج :ال ش��يء عليك ،وما قبل اخلط
احمل��اذي للحج��ر ف��ي بداية الش��وط
األول مقدمة علمي��ة وليس جزء ًا من
الطواف.

ال�سعي
س :ه���ل ي��ص��ح ال��س��ع��ي في
الطابق العلوي؟
ج :نعم على األظهر.

الطهارة في ال�سعي
س :هل يجوز للمرأة السعي
ب�ين ال��ص��ف��ا وامل����روة ع��ن��د ن��زول
الدورة الشهرية؟
ج :نعم.

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

�سن الهدي

س :إذا أخبر البائع في منى
ب��أن ه��ذه الشاة قد أكملت سنة،
فاشتراها وذبحها ،ثم شك بعد
ال��ذب��ح ف��ي إكمالها ال��س��ن��ة ،فهل
ي��ض��ر بحجه ل��و ف���رض أن��ه��ا لم
تكمل واقع ًا سنة؟

بحجه ،علم ًا بأنه
ج :ال يضر ذلك ّ
يكفي أن تكون قد أكملت س��بعة أشهر
على األقوى.

الرمي للغير

س :هل يجوز للحاج أن يرمي
لغيره قبل الرمي لنفسه؟
ج :نعم.

اال�ستنابة في الرمي

س :ه���ل ي���ج���وز ل���ل���م���رأة أن
ت��س��ت��ن��ي��ب ل��ل��رم��ي ع��ن��ه��ا بسبب
االزدح��ام ال��ذي قد يكون خطر ًا
عليها؟

ج :جائ��ز وصحي��ح ،نع��م ل��و كان
الرمي بأنفس��هن في اللي��ل ممكن ًا بال
حرج فال تصل النوبة إلى االستنابة
بالنهار.

ح�صى الرمي

س :إذا فقد شخص احلصيات
التي جمعها من املشعر احل��رام،
ثم جمع غيرها من منى بعيد ًا عن
جمرة العقبة ،فهل يصح رميه؟

ج :نع��م ،بش��رط أن تك��ون
احلصي��ات بك��ر ًا (ل��م تس��تعمل ف��ي
الرمي).

خم�س ا�ﻷ ر�ض

علي اخلمس في
س :هل يجب َّ
اﻷم���وال ال��ت��ي أدخ��ره��ا لسنوات

ع���دي���دة م���ن أج���ل ش����راء أرض
وبناء منزل عليها أو شراء منزل
يليق بحالي وجتهيزه؟ علم ًا بأني
ال أستطيع عمل ذلك إ ّال بادخار
اﻷم�����وال ل��س��ن�ين ع��دي��دة ن��ظ��ر ًا
للظروف الصعبة التي نعيشها،
ف��أن��ا أس��ك��ن م��ع زوج���ي ف��ي غرفة
واحدة ،وفي وضع غير الئق.

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

ج :اإلم��ام الراح��ل :نع��م في��ه
اخلمس ،إ ّال ما يصرف في السنة التي
يسكن فيها املنزل.

الس��يد املرج��ع :يجب تخميس��ها
عن��د رأس الس��نة اخلمس��ية ،علم�� ًا
بأن في اخلمس اخلي��ر والبركة ،فقد
ورد عن اﻹم��ام الرضا عليه الس�لام
أنه كتب لبعض الش��يعة ف��ي اخلمس
قائ�لاً« :اخلم��س عونن��ا عل��ى ديننا،
فال تزووه عن��ا ،وال حترموا أنفس��كم
دعاءنا» .نعم ،ميكن التقسيط إذا كان
دفعه مرة واحدة حرج ًا عليه.

تخمي�س المواد الغذائية
س :هل يجب تخميس املواد
ال��غ��ذائ��ي��ة امل���وج���ودة ع����اد ًة في
البيت مثل احلبوبات واللحوم وما
شابه ذلك؟

ج :اإلم��ام الراح��ل :يج��ب أن
يخمس الزيادة على اﻷحوط.

الس��يد املرج��ع :يجب تخميس��ها
عن��د رأس الس��نة إذا ل��م تك��ن قليلة
تصرف خالل أيام.

املشهد الرضوي  -صورة قدمية

قال الإمام علي الر�ضا :

٭ اإليمان أفضل من

اإلسالم بدرجة ،والتقوى أفضل

من اإليمان بدرجة ،ولم ًيُعط
بنو آدم أفضل من اليقين

الغناء
س :اجلميع يعلم أن الغناء
ح����رام ،ول��ك��ن امل��ول��ع�ين بالغناء
يبررون موقفهم بأنهم يستمعون
م��ن أج���ل ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي حتمل
ف��ي طياتها امل��ف��اه��ي��م اخملتلفة،
فهل ت��زول احلرمة عندما يكون
االستماع من أجل الكلمات؟
ج :ال فرق في احلرمة.
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

قال الإمام علي الر�ضا:

٭ اليستكمل عبد حقيقة
اإليمان حتى تكون فيه
خصال ثالث :التفقه في

الدين ،وحسن التقدير في

المعيشة ،والصبر على الرزايا

أجوبة المسائل الشرعية

حلية �أكل ال�سمك

س :ي��ق��ال :إن��ه ال يجوز أكل
السمك ال���ذي ال فلس ل��ه .وقد
قال الله تعالى في كتابه العزيز:
البحر» .املائدة/
« ُأ ِحلّ لك ُْم َص ْي ُد ْ
 .96فأطلقت اﻵي��ة حلية صيد
البحر م��ن غير تقييد بكونه ذا
فلس ،فأين هو الصواب؟

ج :اﻵي��ة الكرمي��ة ه��ي هك��ذا:
« ُأ ِحلّ لك ُْم َص ْي ُد ال َب ْحرِ وط َعا ُم ُه متاع ًا
ُ��م َص ْي ُد
��ر َم عل ْيك ْ
لك ْ
ُ��م وللس�� ّيا َر ِة َو ُح ّ
ُ��م ُح ُرم��اً» .املائ��دة.96 /
ت
م
د
م��ا
ال َبر ُ ْ ْ
فاﻵي��ة الكرمي��ة ف��ي ص��دد بي��ان ما
يحلّ من الصي��د ملن هو ف��ي اﻹحرام،
وليس��ت ف��ي ص��دد بي��ان ما يح��ل من
صي��د البح��ر ،واﻷحاديث الش��ريفة
هي الت��ي ب ّينت م��ا يحلّ لن��ا من صيد
البحر مما يحرم من��ه ،وقالت بأنه ال
يجوز أكل ش��يء منه��ا إال :األس��ماك
ذات الفلس وج��راد البحر الذي يقال
له (الروبيان).

تقا�ضي ال َّدين

س :هل ميكنني استرجاع مالي
بالقوة من شخص سلفته ورفض
إلي؟
إعادة املال ّ

ج :املدي��ون إذا كان في عس��ر ولم
يقدر  -مالي�� ًا  -على تس��ديد دينه لم
يحق للدائن مطالبته ،بل عليه إمهاله
حتى يس��تطيع أداء دينه ،لكن إن كان
للمدي��ون م��ال ،ويق��در عل��ى اﻷداء،
ومع ذل��ك ال ي��ؤدي دين��ه كان للدائن
احلق في املطالبة مباله واس��ترجاعه
املقدس) ،نعم
بالقوة (في إطار الشرع ّ
العفو واملسامحة أقرب للتقوى.
جانب من الصحن الرضوي
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من ال ي�صلي

س :إذا ك���ان ه��ن��اك شخص
ال يصلي ،فما هي أفضل الطرق
لهدايته؟

ج :لع��ل أفض��ل الط��رق لهدايت��ه
اصطحاب��ه إل��ى املس��جد ف��ي وق��ت

الص�لاة ،وأيض��اً :اصطحاب��ه إل��ى
مجال��س اﻹم��ام احلس�ين (علي��ه
الس�لام) وتوصية اخلطي��ب بالتكلم
ع��ن أهمي��ة الص�لاة وفضله��ا ،وأيض ًا
إه��داؤه بع��ض الكت��ب اخملتص��ة
بالص�لاة والت��ي تب ّي��ن أهم ّيته��ا
ومكاس��بها العظيم��ة ،ف��إن الص�لاة
مفت��اح كل خي��ر :م��ن س��عادة وهناء،
وس��عة رزق وث��راء ،وصف��اء قل��ب
ونف��س ،وج�لاء فك��ر وس��ريرة ،وروح
وريحان ل��دى املوت ،وجن��ة ونعيم في
اﻵخرة.

العدل ﻹا�لهي

س :ك��ي��ف ت��ف��س��رون مفهوم
ال��ع��دل اﻹل��ه��ي ف��ي ض��وء عدالته
املطلقة م��ع اﻹب���ت�ل�اءات وص��ور
املعاناة التي يعاني منها أصحاب
ال��ع�لاق��ات اجل��س��دي��ة ،م��ن عمى
وع��رج وغيرها من العاهات التي
ترافقهم منذ الوالدة؟.

ج :جع��ل الل��ه تعال��ى الدني��ا دار
أسباب ومسببات ،فإذا كانت اﻷسباب
فيه��ا نق��ص ح��ادث بفع��ل اﻹنس��ان
ـ غالب�� ًا ـ فالنتيج��ة ه��ي أن تك��ون
املس��ببات غي��ر متكامل��ة وناقص��ة،
ف��إذن :النقص م��ن إعاقة وما أش��به
يكون غالب ًا بفعل اﻹنسان قال تبارك
وتعال��ى« :ث��م أتب��ع س��بباً» .الكهف/
 .89وورد في احلديث الشريف« :أبى
الل��ه أن يج��ري اﻷمور إال بأس��بابها».
وكثير من هذه العالقات والتش��وهات
اخللقي��ة تع��ود إل��ى فع��ل الوالدي��ن،
معاف��ى
فحت��ى ننج��ب جي�ل ًا س��ليم ًا
ً
يجب علينا أن نتب��ع النصائح الطب ّية
واﻵداب الش��رعية ف��ي ه��ذا اجمل��ال،
ويكفي��ك أن تلق��ي نظ��رة على م��ا ورد
م��ن آداب ال��زواج ف��ي كت��اب (م��كارم
اﻷخ�لاق) الب��اب الثام��ن من��ه .علم�� ًا
بأن الله تبارك وتعال��ى قد خفف في
اﻷح��كام ع��ن ه��ؤالء املعاقني بش��كل
وآخ��ر ف��ي الدني��ا ،وس��يجازيهم ف��ي
اﻵخرة بالثواب واحلسنى إن صبروا
على ما ابتلوا به.

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

ا�ﻷ �سهم

س :س���ت���ط���رح ب���ع���د ف��ت��رة
مساهمة ف��ي ب��ن��ك ج��دي��د ،وهو
اﻵن غ��ي��ر ق���ائ���م ،ورأس ماله
سيكون على النحو التالي :نصف
رأس امل����ال ه���و احت����اد ش��رك��ات
م���ص���رف���ي���ة ،وال���ن���ص���ف اﻵخ����ر
س��ي��ط��رح م��س��اه��م��ة ل�ل�أف���راد،
ليتكون فيما بعد بنك يزعم بأنه
إسالمي ،وستطرح املساهمة أو ًال
ثم يبدأ البنك نشاطه بعد ذلك
ق��ري��ب��اً .فما حكم املساهمة في
هذا البنك؟ وإذا كان يجوز ،فهل
يجوز لي أن أبقي على السهم دون
بيعه حتى يبدأ نشاط البنك؟
وما احلكم لو كان شرائي لألسهم
ﻷج��ل حفظ مالية السهم؟ وما
احل��ك��م ل��و ك���ان ال���ش���راء بقصد
املشاركة في اﻷعمال؟

ج :اإلم��ام الراح��ل :جمي��ع
املعام�لات ف��ي املص��ارف (البن��وك)
ح�لال ،إال الرب��ا فإن��ه ح��رام أخ��ذ ًا
وعط��اء ،وإذا انطب��ق عل��ی تل��ك
ً
املعام�لات عن��وان آخ��ر م��ن عناوي��ن
احملرمات فإنه تكون حرام ًا أيضاً.
الس��يد املرج��ع :إذا كان عم��ل
البن��ك املذك��ور متطابق ًا م��ع اﻷحكام
الش��رعية ول��م يتعام��ل بالرب��ا
واحملرمات ،فتجوز املساهمة فيه على
كل الف��روض املذك��ورة ف��ي الس��ؤال
مطلقاً ،وإال فال جتوز إال بنسبة قليلة
جد ًا مع إعطاء خمس نس��بة احلرام
من اﻷرباح فوراً.

�صلة الرحم

س :متنعني والدتي من زيارة
ع��م��ت��ي وال���ت���ي ال ت����زال قعيدة
ألم بها ،وتشير إلي
الفراش ملرض َّ
بعدم رضاها بالزيارة ،فما حكم
أن فيه عصيان ًا
زيارتي لعمتي مع َّ
لوالدتي؟

ج :ال يح��ق ﻷح��د أن يأم��ر بقطع
اﻷرحام ،والعمة م��ن اﻷرحام فيجب
وصلها ،لكن بخفية م��ن اﻷم وبصورة

ال تتأذى منها اﻷم.

الزواج

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 ه��و احل��ك��م الشرعي
للعقد على الفتاة البكر من غير
إذن الولي بشرط عدم الدخول،
وفي هذا الفرض :أن هذا الشاب
خطب الفتاة من أهلها ،وحصلت
امل��واف��ق��ة ،ول��ك��ن ات��ف��ق��وا على أن
يكون عقد الزواج بعد أشهر ،فهل
ي��ج��وز ل��ه أن يعقد بينه وبينها
ب��ش��رط ع���دم ال���دخ���ول ،ولكي
يستطيع أن يكلّمها على الهاتف
على أقل تقدير؟

ج :األح��وط وجوب�� ًا إذن الول��ي
حتّى في مفروض السؤال.

عدة الوفاة
س :ه��ل ي��ش��ت��رط بالنسبة
للمرأة التي توفي زوجها أن تكون
مالبسها التي ترتديها أثناء فترة
العدة ذات ل��ون أس��ود؟ وإذا كان
كذلك هل يشترط أن يكون ذلك
لي ًال ونهار ًا وحتى أثناء نومها؟

ج :ال يشترط ذلك ،وإمنا يشترط
أن ال تلب��س مالب��س الزين��ة ،كما أنه
حت��رم عليه��ا الزين��ة ،وك��ذا يح��رم
م��دة العدة ،وهي
عليها ال��زواج طوال ّ
أربعة أشهر وعشرة أيام.

جانب من الصحن الرضوي

قال الإمام علي الر�ضا:

٭ رحم الله عبداً أحيا أمرنا.
قيل :كيف يحيي أمركم؟
قال :يتعلم علومنا ويعلمها

الناس ،فإن الناس لو علموا
محاسن كالمنا التبعونا

ا�ستئجار الوقف
س :أرض موقوفة ملسجد ،هل
يجوز استئجارها لعمل فعاليات
حسينية؟

ج :إذا كان��ت األرض موقوف��ة
لص��رف منافعها عل��ى املس��جد ونحوه
ج��از اس��تيجارها ب��إذن املتولّ��ي
الشرعي.
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محاضرات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

اإلسالم ال يتعلق باآلخرة
فقط ،بل اإلسالم يعني:
سعادة الدنيا أيض ًا،
واألمان ،واالقتصاد
السليم ،والسياسة
السليمة ،والمجتمع
النظيف ،وأن يكون كل
شيء صحيح ًا وسالم ًا
المرجع الديني
السيد صادق الشيرازي
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أجوبة المسائل الشرعية

المداراة ..فضيلة!
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشيرازي

٭ إن الن��اس كم��ا يختلف��ون ف��ي أش��كالهم وألوانه��م كذل��ك يختلفون ف��ي أخالقهم
وأذواقهم ،وال يكاد يوجد إنس��ان يش��به اآلخر في كل اجلوانب .و»املداراة» هي واحدة
من اجلس��ور الت��ي ميكن عبره��ا التأثير ف��ي الن��اس ،وهي تختلف ع��ن «املداهن��ة» .فعن
اإلمام أمير املؤمنني علي ب��ن أبي طالب (ع) أنه ق��ال« :ال تُرخصوا ألنفس��كم فتُدهنوا،
وال تُداهنوا في احلق فتخسروا» .والفرق الرئيس بني املداراة واملداهنة أن املداهنة ال
تكون في طريق التربية والهداية ،و َم ْن ُيداهن ش��خص ًا يعصي الله تعالى ،ليس غرضه
مراع��اة األهم واملهم ،بل كس��ب رض��ا العاصي على أي ح��ال ،فيجاريه م��ن أجل مصالح
ش��خصية ،من قبيل أن يحصل على احترام العاصي أو و ّده ،أو يحصل منه على مكس��ب
حاس��ب اإلنس��ان عليه��ا ،ولذلك روي فيما
مادي ،كأن يعطيه ما ًال .واملداهنة مذمومة ،و ُي َ
أوحى الله تعالى إلى النبي ش��عيب (ع)« :إني معذّ ب من قومك مائة ألف ،أربعني ألف ًا من
شرارهم وس��تني ألف ًا من خيارهم ،فقال :يارب هؤالء األشرار فما بال األخيار؟ فأوحى
داهنوا أهل املعاصي فلم يغضبوا لغضبـي»( .الكافي :ج ،5ص،55
الله (عز وجل) إليهَ :
ح .)20أم��ا امل��داراة فهي م��ن الدراي��ة والعلم واملعرف��ة والتوس��ل بط��رق الهداية جللب
اإلنس��ان إلى احلق أو إبقائه عليه .بعبارة أخرى :املداراة أن يكون موقف اإلنسان جتاه
الناس موقف ًا يخدم ف��ي جلب الناس وهدايتهم إلى خط اإلس�لام واألخالق والفضيلة
بشتى السبل املشروعة.
٭ ُق ّيم املس��لمون األوائل من جهة األدوار ،وم��ن جهة ال ِق َدم ،فبعضه��م كان له ِق َدم
دون أن يكون له دور وموقف مش��هود ،وبعضهم وإن لم يكن له ِق َد ٌم بأن كان حديث ٍ
عهد
باإلس�لام ،لكن كان له دور وموقف .وامت��از البعض اآلخر باجلمع ب�ين الفضيلتني ،كما
كان البعض اآلخر ال ِق��دم له وال دور .مث��ال الفريق الثان��ي ،الذي ل��ه دور وإن لم يكن
له ِقدم :ذاك الذي أس��لم في احلرب مع رس��ول الله (ص) ،وتش ّهد الش��هادتني ثم ُقتل
دون أن متهله احلرب لصالة بعدها أو صيام ،كما ميكن أن يكون احلر بن يزيد الرياحي
مصداق ًا لذلك ،ألنه كان في معسكر َم ْن قد شهروا السيف في وجه سيد الشهداء اإلمام
احلس�ين (ع) ،أي كان في صف��وف ناصبي الع��داء ألهل البي��ت (ع) ولكنه ت��اب قبل بدء
املعركة ،واستش��هد رمبا قبل أن يصلّي صالة صحيحة بعدما انحاز إلى لواء أهل البيت
كنت أول خارج
(ع) .ألنه  -وكما يروى عنه  -قال لإلمام احلس�ين (ع)« :يابن رسول الله ُ
ِ
عليك فأذن لي ألكون أول قتيل بني يديك» .أما مث��ال الفريق األخير ،وهو الذي ال قدم
له وال دور ،كالشيخ الذي يدخل اإلس�لام ويبدأ االلتزام وقد ناهز عمره السبعني مثالً،

محاضرات
أجوبة المسائل الشرعية

فتراه يصلّ��ي ويصوم وي��ؤدي العبادات،
ولكن��ه ال يتحم��ل الش��دة ف��ي الدي��ن،
ورمبا انفلت عن��ه عند تعرضه ألبس��ط
امتحان ،أو ارتكب املعصية مع أول ش��دة
تعرض له ،فمن اجلدي��ر العمل باملداراة
م��ع أمث��ال ه��ؤالء لضع��ف إميانه��م ،كما
ينبغي املداراة مع الشباب أيض ًا من أجل
عدم انفالتهم عن الطريق وتوغّ لهم في
املعاصي.
٭ يظهر من الروايات أن النبي يونس
(ع) كان قد ت��رك املداراة وفع��ل غير ما
ينبغي له  -من باب األولوية « -فَا ْل َت َق َم ُه
ال ُْحوتُ » (الصاف��ات ،اآلية ،)142 :ونزل
به م��ا ن��زل .وروي ع��ن اإلمام أب��ي عبد
الل��ه الص��ادق (ع) أنه قال« :كان رس��ول
الله ف��ي بيت أم س��لمة في ليلته��ا ،ففقد
من الف��راش ،فدخلها من ذل��ك ما يدخل
النساء ،فقامت تطلبه في جوانب البيت
حت��ى انته��ت إلي��ه وه��و ف��ي جان��ب م��ن
البيت قائم�� ًا رافع ًا يديه يبك��ي ،ويقول:
الله��م ال تنزع منـ��ي صالح م��ا أعطيتنـي
أبداً .اللهم وال تكلنـي إلى نفس��ي طرفة
عني أبداً .اللهم ال تش��مت بي ع��دو ًا وال
حاس��د ًا أبداً .الله��م ال تردني في س��وء
اس��تنقذتنـي منه أبداً .قال :فانصرفت
أم س��لمة تبك��ي حت��ى انص��رف رس��ول
الله لبكائها ،فق��ال لها :م��ا يبكيك يا أم
س��لمة؟ فقالت :بأبي أنت وأمي يارس��ول
الله ولم ال أبكي وأنت بامل��كان الذي أنت
به م��ن الل��ه ،ق��د غفر ل��ك ما تق��دم من
ذنبك وما تأخّ ر ،تس��أله أن ال يشمت بك
عد ّو ًا أب��د ًا وال حاس��د ًا وأن ال ير ّدك في
س��وء اس��تنقذك منه أب��داً ،وأن ال ينزع
عن��ك صال��ح م��ا أعط��اك أب��داً ،وأن ال
يكلك إلى نفسك طرفة عني أبداً .فقال:
ياأم س��لمة ،وما يؤمننـي ،وإمنا وكل الله
يونس ب��ن مت��ى إلى نفس��ه طرف��ة عني،
فكان من��ه ما كان من��ه» .فم��ا كان ينبغي
ليون��س (ع) أن يس��تميل قوم��ه لإلمي��ان
ثم يتركه��م بعد م��دة قصيرة ،ب��ل كان
األولى مداراته لقومه أكث��ر ،لكنه ترك
األول��ى ،ألن الل��ه (تعال��ى) ـ كم��ا يق��ول
املتق��دم ـ أوكله
النبي (ص) في احلديث ّ
إلى نفس��ه طرفة عني! وهذا األمر يلزم
علينا مالحظته أيضاً ،ألننا في كثير من
األحيان ق��د نغضب لله (تعال��ى) ،ولكنه
وإن كان لله ،لذا
غضب ع��ن جهل مرك��ب ْ
يجب علين��ا أن ال نظهر غضبنا بس��رعة

لئ ّال يحدث ما رمبا ال تُحمد عقباه .وهذا
من املداراة أيضاً.
٭ الناس إما مؤم��ن أو كافر أو منافق،
وكلّهم بحاجة إل��ى امل��داراة ،فأما املؤمن
فه��و بحاجة إلى امل��داراة لي��زداد إمياناً،
والكافر يحتاجها ليس��لم ،واملنافق ليقلع
ش��يئ ًا فش��يئ ًا عن نفاق��ه ويصي��ر مؤمناً،
واملس��لم عموم ًا كذل��ك يحت��اج للمداراة
ليثبت على إس�لامه ويق ّويه .ومن يتت ّبع
س��يرة الرس��ول األعظ��م يج��ده (ص)
قم��ة ف��ي م��داراة الن��اس عل��ى مختل��ف
طوائفهم وميوله��م ،حتى إنه (ص) قلما
كان يس��تعمل كلم��ة «حـ��رام» في وصف
م��ا يج��ب اجتناب��ه ،ب��ل كان يس��تبدلها
بكلمات أخ��رى من قبي��ل« :إن��ي ال أفعل
ذلك» ،و»إني أك��ره ،»..خلفة وقعهما على
السامع ،فكان الناس يعرفون احلرام من
خ�لال ه��ذه التعبي��رات دون أن يحص��ل
له��م أي رد فعل عل��ى ذلك .وم��ن األمثلة
عل��ى م��داراة الناس ف��ي منهاج الرس��ول
األعظ��م (ص) ع��دم قتل��ه منافق�ين
كانوا يس��تحقون القتل ،لئال يس��اء فهم
اإلس�لام م��ن بع��ض الن��اس ،فيترك��وه.
فلق��د روي ع��ن النب��ي األك��رم (ص)
قول��ه« :لضرب��ت أعناق ق��وم كثي��ر»...
(بحار األنوار :ج ،22ص .)141وال ش��ك
أن رس��ول الل��ه (ص) ال ُيق��دم على قتل
أح��د إال إذا كان مس��تحق ًا للقت��ل ،ألن
القت��ل أمر دائر ب�ين الواج��ب واحلرام ـ
بحس��ب تعبي��ر الفقه��اء ـ وال يوجد قتل
مستحب أو مكروه أو مباح ،كما هو احلال
ف��ي الفرائ��ض كالص��وم مث�لاً ،فهن��اك
صوم واجب وحرام ومس��تحب ومكروه،
أم��ا القت��ل فلي��س ـ غالب�� ًا ـ في��ه س��وى
الوجوب كمن هدر دم��ه ،أو احلرمة كمن
عصم دم��ه ،لذا فقول��ه (ص)« :لضربت
أعناق ق��وم كثي��ر» يعني الس��تحقاقهم
القت��ل باحلك��م األول��ي ،غي��ر أن النب��ي
األك��رم (ص) ل��م ُيج��ر احلك��م ألم��ر
أهم وهو ع��دم حل��وق تهمة باإلس�لام،
التي ق��د تؤدي إل��ى ابتعاد الن��اس عنه.
وه��ذا يوض��ح م��ا للم��داراة م��ن أهمي��ة
ف��ي الش��ريعة فكم��ا إن اإلنس��ان يتعامل
ف��ي األم��ور املادي��ة والش��خصية عل��ى
أس��اس الترجيح بني األه��م واملهم ،كأن
يعط��ي تارة مبلغ�� ًا كبير ًا من امل��ال ألحد،
وال يعط��ي مثل��ه لغي��ره ،وذل��ك بحس��ب
م��ا ي��راه م��ن األهمي��ة ،أو ت��ارة ينف��ق

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

م��ن وقت��ه س��اعات لش��خص ،وال ينف��ق
إال دقائ��ق ف��ي مواق��ف أخ��رى ،فكذل��ك
احلال ف��ي امل��داراة ،حيث ينبغ��ي النظر
إلى األه��م وامله��م ،وتق��دمي األول على
الثان��ي ،وه��ذه س��يرة األنبياء والرس��ل
(ع) وباألخص سيرة نبينا األكرم وأهل
بيت��ه املعصومني (ع) واألولي��اء والعلماء
والصلحاء.
٭ يرى املتتبع لس��يرة النبي األعظم
(ص) أن��ه كان��ت ل��ه (ص) س��يرة بعدما
اجتمع حوله نف��ر من املس��لمني ،وأخرى
بعدما ج��اء مهاج��ر ًا إل��ى املدين��ة حتى
ش��كل الدولة اإلس�لامية ،وثالثة بعدما
نهض في توس��يع رقعة الدولة ومحاربة
الكفر والطغيان لنش��ر تعاليم الس��ماء.
لق��د كان في بداي��ة دعوت��ه (ص) يأتي
الن��اس ف��ي أي م��كان يراهم فيه س��واء
على الصف��ا أو على املروة أو في املس��جد
احلرام أو في الطرقات واألس��واق أيام
احل��ج يدعوه��م منادي��اً« :أيه��ا الن��اس
قول��وا ال إل��ه إال الل��ه تفلح��وا» .أما بعد
أن اجتم��ع حوله ع��دد أكثر م��ن الناس،
وازداد املس��لمون ص��ارت س��يرته (ص)
وفق ما يتناسب وعدد املسلمني ،واختلف
األم��ر أيض�� ًا عندما هاج��ر إل��ى املدينة،
ألنه في البداية عندما ل��م يكن معروف ًا
بنبوت��ه ،كان علي��ه أن يدع��و الن��اس
إل��ى توحي��د اخلال��ق وعبادت��ه ،وبعدما
هاجر إل��ى املدين��ة وكثر أتباع��ه الذين
آمن��وا به  -فض�ل ًا عن ش��يوع أم��ر نبوته
 أخذ يس��ير في نش��ر أحكام الش��ريعةب�ين املس��لمني ،وهك��ذا .ل��ذا ف��إن األمور
االجتماعي��ة كثي��ر ًا ما تتحك��م في هذه
األم��ور ،وه��ذا لي��س معن��اه أن احل�لال
يصب��ح حرام�� ًا وبالعك��س ،ب��ل ال�لازم تشرين2
مالحظة مدى استعداد الناس وقبولهم 2
احلق ،وإرج��اء احلكم الش��رعي ال يعني 00
إبداله أو إبطاله بأي حال من األحوال9 .
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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

لبكيت عليه
ج��اء رج��ل إل��ى النب��ي (ص) فق��ال
ل��ه« :إن فالن�� ًا ج��اري يؤذين��ي» .فقال:
وك��ف أذاك عنه» .فما
«اصبر على أذاه
ّ
لب��ث يس��ير ًا أن جاء فق��ال ل��ه« :يا نبي
الله إن ج��اري ذاك م��ات» .فقال (ص):
مفرقاً،
«كف��ى بالده��ر واعظ�� ًا وبامل��وت ّ
إنك لو رأيته في قبره لبكيت عليه طول
عمرك».

�أعلى قدر

الش��يخ املفي��د ،فخش��يت أن يتزل��زل
ج��راء ذلك،
اعتقادي بعل��م كل العلماء ّ
ولذلك انس��حبت وتخليت ع��ن احلضور
في مجل��س درس��ك!» .ث��م أض��اف ذلك
العال��م قائ�لاً :ك ّن��ا نحض��ر درس آي��ة
الل��ه البروج��ردي ،ف��كان إذا أراد أن
ي��رد علَم�� ًا ق��ال« :ال أدري ه��ل ه��ذا م��ا
يقصده الش��يخ (الفالني) من عبارته؟»
أو« :لعلّ��ي غي��ر ملتف��ت ألبع��اد رأي��ه»..
فكان يعظّ م��ه في نظرن��ا أو ًال ،ث��م يب ّين
لن��ا رأي��ه اخملال��ف بعب��ارات م��ن قبيل:
«يبدو لي ك��ذا» ،و«العلم عند الله» ،فكنا
ننفض من مجلس آي��ة الله البروجردي
ّ
معتقدين بصواب رأي��ه ،دون أن تتزعزع
ف��ي أنظارن��ا املكان��ة العلمي��ة للعلم��اء
اآلخرين.

روي عن اإلمام علي الرض��ا (ع) أنّه
دخل علي��ه رج��ل فق��ال ل��ه« :أصلحك
الل��ه ذك��رت أن علي ب��ن أبي طال��ب كان
يلبس اخلش��ن ،يلبس القمي��ص بأربعة
دراه��م وم��ا أش��به ذل��ك ،ون��رى علي��ك
اللباس اجليد!!» .فقال ل��ه اإلمام (ع):
كنت قد عقدت
يقول أحد العلم��اءُ :
«إن علي بن أب��ي طال��ب كان يلبس ذلك
ف��ي زم��ان ال ُينك��ر ،ول��و لبس مث��ل ذلك مجلس ًا في كربالء املقدسة جملموعة من
اليوم لشُ ��هر به ،فخي��ر لب��اس كل زمان الش��باب لبيان أصول الدي��ن واألحكام
لب��اس أهله ،غي��ر أن قائمنا أه��ل البيت واآلداب اإلس�لامية ،وكان يحضره إلى
علي وسار بسيرته» .جان��ب طلب��ة العل��وم الديني��ة ش��باب
إذا قام لبس لباس ّ
م��ن ط�لاب امل��دارس احلديث��ة وبع��ض
املثقّف�ين .وف��ي إح��دى اجللس��ات لف��ت
انتباهي شاب لم أعهد حضوره من قبل،
قال أح��د العلماء :كنت في ش��بابي رأيت��ه متختّم ًا بخ��امت من ذه��ب إال أني
التعجل في نهيه عن التختّم
أحض��ر درس أح��د األس��تاذة لكن��ي رأيت عدم
ّ
انقطع��ت ع��ن احلض��ور ،ث��م بالذهب ،العتب��ار كونه جدي��د عهد في
بع��د م��دة
ُ
نقل��ت القضي��ة
لقين��ي األس��تاذ ذات م��رة ،وس��ألني حض��وره اجملل��س ،وق��د
ُ
ع��ن س��بب غيبت��ي ،فقل��ت ل��ه« :ش��بهة لوال��دي ،فقال لي« :حس��ن ًا فعل��ت ،دعه
حصل��ت عن��دي» .ق��ال« :وم��ا ه��ي؟» يحض��ر أو ًال ،ويس��تمر ف��ي حض��وره
قل��ت« :ألنك��م عندم��ا تناقش��ون الرأي ليتعلّ��م أص��ول الدي��ن وفروع��ه ،وم��ا
اخملال��ف لرأيك��م تناقش��ونه بأس��لوب يترتب علي��ه من أوام��ر ون��واه ،وبعد أن
يترك لدى الس��امع انطباع ًا أن صاحب يقوى إميانه وترتق��ي إرادته ميكنك أن
ذلك ال��رأي رج��ل ع��ادي ،ولي��س عا ِلم ًا تطرح عليه املس��ألة ،وتقول ل��ه :إنه ال
أص�لاً ،حتى لو كان الش��يخ الطوس��ي أو يجوز له ذل��ك ،فاحتمال ع��دم حضوره
اجمللس وارد لو نهيته اآلن».

دعه يح�ضر

عنده �شبهة

صورة قدمية للمشهد الرضوي

قال الإمام علي الر�ضا:

خمس من لم تكن فيه

فال ترجوه لشيء من الدنيا

واآلخرةَ :م ْن لم تُعرَف الوثاقة

في أرومته ،والكرم في طباعه،
والرصانة في خلقه ،والنبل
في نفسه ،والمخافة لربه

تشرين2
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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 :

قال الرسول األعظم

٭ أمرن��ي رب��ي مب��داراة الن��اس كم��ا أمرني ب��أداء
الفرائض
٭ مداراة الناس نصف اإلمي��ان ،والرفق بهم نصف
العيش
٭ إن األنبي��اء إمنا فضله��م الله على خلقه بش��دة
مداراته��م ألع��داء دي��ن الل��ه ،وحس��ن تقيته��م ألجل
إخوانهم في الله
يك��ن فيه ل��م يتم ل��ه عم��ل :ورع
��ن ل��م َّ
٭ ث�لاث َم ْ
يحج��زه ع��ن معاصي الل��ه ،وخل��ق ي��داري ب��ه الناس،
وحلم يرد به جهل اجلاهل

قال اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :

��ن ال يجد ب��د ًا من
��ن لم ُي��دار َم ْ
٭ لي��س احلكيم َم ْ
مداراته ،ومداراة الرجال من أفضل األعمال
٭ دا ِر الن��اس تس��تمتع بإخائه��م ،وأ ْل َق ُهم بال ِبشْ ��ر
متت أضغانهم ،وسالمة الدين والدنيا مداراة الناس
٭ رأس احلكم��ة م��داراة الن��اس ،عن��وان العق��ل
مداراة الناس ،املداراة أحمد اخلالل
٭ ال تُرخّ ص��وا ألنفس��كم فتذه��ب بك��م الرخ��ص
مذاهب الظَ ل َمة ،ال تُداهنوا فيهج��م بكم اإلدهان على
املعصية
٭ ال تُداهن��وا في احل��ق إذا ورد عليك��م وعرفتموه
فتخسروا خسران ًا مبين ًا
٭ اعلموا رحمك��م الله أنك��م في زم��ان القائل فيه
باحلق قليل ،واللس��ان عن الصدق كليل ،والالزم للحق
ذليل ،أهل��ه معتكفون عل��ى العصي��ان ،مصطلحون على
اإلدهان
٭
��ن داهن��ك في نفس��ك وس��اترك
م
إخوان��ك
ش��ر
َ ْ
عيبك
��ن ُينص��ف الناس من نفس��ه ل��م ُي��زده الله إال
٭ َم ْ
عزاً ،املنصف كثي��ر األولي��اء واألوداء ،واملؤمن ُينصف
َم ْن ال ُينصفه
٭ اختر أن تكون مغلوب ًا وأنت منصف ،وال تختر أن
تكون غالب ًا وأنت ظالم

قال اإلمام محمد الباقر:

٭ إن األم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر س��بيل
األنبي��اء ،ومنه��اج الصلح��اء ،فريض��ة عظيم��ة تق��ام

بها الفرائ��ض ،وتأمن املذاه��ب ،وحتل املكاس��ب ،وترد
املظال��م ،وتعم��ر األرض ،وينتص��ف م��ن األع��داء،
ويستقيم األمر ،فأنكروا بقلوبكم ،والفظوا بألسنتكم،
وصكوا به��ا جباهه��م ،وال تخافوا في الل��ه لومة الئم،
فإن اتعظوا وال��ى احلق رجعوا فال س��بيل عليهمِ « ،إنّما
ض
الس�� ِبيلُ على الذين َيظْ ِل ُمون
ُون في األ ْر ِ
الناس و َي ْبغ َ
َ
َ
ِ
ب َغ ْيرِ ا َ
يم».
حلقّ ُأ ْولَـ َ ِئ َك َل ُه ْم َعذَ ٌ
اب أل ٌ

قال اإلمام جعفر الصادق:

٭ ألحمل��ن ذن��وب س��فهائكم عل��ى علمائك��م ...م��ا
مينعكم إذا بلغك��م عن الرج��ل منكم ما تكره��ون ،وما
يدخ��ل علين��ا ب��ه األذى أن تأت��وه فتؤنب��وه وتعذل��وه،
وتقولوا له ق��و ًال بليغاً! قيل ل��ه :إذن ال يقبل��ون منا!!
قال :اهجروهم ،واجتنبوا مجالستهم
٭ ثالث��ة هم أق��رب اخللق ال��ى الله ي��وم القيامة
حتى يفرغ م��ن احلس��اب :رجل ل��م تدع��ه قدرته في
حال غضبه ال��ى أن يحيف عل��ى من حتت ي��ده ،ورجل
مش��ى بني اثن�ين فل��م مي��ل م��ع أحدهم��ا عل��ى اآلخر
بشعيرة ،ورجل قال احلق فيما عليه وله
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ال�سيد المرجع

أكثر شباب عالمنا اإلسالمي سيكونون من أتباع أهل البيت (ع)
في استقباله للمهندس نبيه إبراهيم عضو اجمللس البلدي في محافظة القطيف السعودية ،برفقة عدد من
اإلخوة واألخوات ،قال السيد املرجع« :نتيجة الظروف املعاصرة العاملية ،وماضي التاريخ وحاضره ومستقبله،
فإن رؤيتي ملستقبل العالم هي أن أكثر الشباب سيصبحون من أتباع أهل البيت (ع) خالل العقدين اﻵتيني ،وهذا
أمر مؤكّد ،فالظروف العاملية اليوم فيها نسبة من احلرية ،وأغلب الناس اليوم مثقفون ،واحلرية والثقافة
السليمة تعطي نتائج إيجابية كبيرة».
وأضاف سماحته« :على املؤمنات أن يسعني في تربية الفتيات املؤمنات على أمرين :اﻷول :تعلّم فن املناظرة.
والثاني :اﻷخالق احلميدة والفاضلة .فالفتاة إذا تعلّمت ذلك فسيكون لها دور بالغ ومؤثر في هداية نظيراتها
في أي مجال كانت .واملؤمنات إذا لم يسعني في هذا اجملال فستنتابهن احلسرة يوم القيامة عندما يرين مقام أم
اﻷسود .فأم اﻷسود لم تولد ولم تنشأ في بيت شيعي ،ولكن استطاعت أن تقوم بعمل كبير وعظيم ،وأما أننت ـ
ولله احلمد ـ فقد نشأتن على اإلميان باﻹسالم وعلى الوالء ألهل البيت (ع) ،فيجدر أن يكون دوركن وعملكن أكبر
وأوسع وأكثر تأثير ًا مما قامت به سيدات كرميات من أتباع أهل البيت (ع) كأم اﻷسود».

أجره أكبر

الصادق األمين

٭ قال الس��يد املرج��ع جلمع م��ن التجار والكس��بة م��ن مدينة
طه��ران« :لق��د ع��اش النب��ي (ص) في مك��ة أربع�ين س��نة ،وأح ّبه
أهلها جميع ًا حتى س��موه بالصادق اﻷمني ،ولك��ن بعد أن ُبعث (ص)
باﻹس�لام ،ودعا الناس إلى التوحي��د ،اغتاظوا من��ه وآذوه ،فكانوا
يرمونه باحلجارة ،وكان الدم يس��يل من رأسه الشريف إلى قدميه
الشريفتني» .وقال سماحته« :لقد كانت عاقبة صبر النبي (ص)،
وحت ّمله لألذى ،وحلمه أن اعتنق الناس في شبه اجلزيرة العربية
اﻹسالم ،ودخل الناس من باقي املناطق احمليطة باجلزيرة ،دخلوا
في دين الله أفواج ًا وأفواجاً».

ق��ال الس��يد املرجع جلم��ع م��ن اﻷخ��وات الفاض�لات القادمات
من عدد من املدن اإليراني��ة« :يجدر باملؤمن��ات واملؤمنني أن ير ّدوا
بالتي هي أحس��ن على من يس��يء معهم الكالم والتص��رف ،فالقول
احلس��ن والعمل احلس��ن مثلهما كالعطور تزيل الراوئ��ح الكريهة».
وقال س��ماحته« :إن ما يريده الله تعالى ورسوله اﻷكرم واﻷئمة
املعصومون (ع) منكن هو أن تتعاملن باخللق احلسن مع أزواجكن في
فتكن قدوة وأس��وة لنظيراتك��ن وحتى يثنني عليكن
القول والعملَّ ،
وعلى عملك��ن .فالعديد من ح��االت الطالق التي تق��ع بني الزوجني
وتهدم كيان األس��ر س��ببها التعامل بالس��وء في الق��ول والعمل من
قبل أح��د الزوج�ين أو من قب��ل كليهم��ا» .وأكد س��ماحته« :ليس�� َع
نعمة الحرية
اجلميع إلى أن يكونوا ممن وصفت الروايات الش��ريفة مجالس��تهم
بـ (حس��ن احملضر) ،وأن ال يكونوا ممن وصفت الروايات الش��ريفة
٭ في اس��تقباله لوفد من الهند يرأسه فضيلة السيد ظفرياب
مجالستهم بـ (س��وء احملضر) ،فمن حس��ن محضره كان أجره أكبر حيدر (إم��ام اجلمعة ف��ي مدينة حي��در آب��اد بالهند) ،قال الس��يد
وأكثر ممن يقضي س��نة من عمره في العبادة بقيام الليل والصيام املرجع« :من مس��ؤولية رجال الدين واملثقفني م��ن أتباع أهل البيت
في النهار».
(ع) الي��وم أن يبذل��وا جه��ود ًا كبي��رة في تعليم الش��باب اإلس�لام
احلقيق��ي املتمثّل بإس�لام رس��ول الله (ص) وإس�لام اإلم��ام أمير
فاعزموا
املؤمنني (ع) ،وكذلك تثقيفهم بثقافة املعصومني األربعة عشر (ع)
٭ قال الس��يد املرجع ألعضاء (حملة العقيلة) من السعودية :وعلومهم ،كي يتمكنوا من هداي��ة أقرانهم إلى نور أهل البيت (ع)».
«إذا عزم اﻹنس��ان فالل��ه تب��ارك وتعالى يعين��ه ويوفّق��ه كما قال وأضاف سماحته« :إن بالد الهند تنعم بنسبة من احلرية ،فيجدر
القرآن الك��رميَ « :ف ِإذَا َع َز ْم��تَ َف َت َوكَّلْ َعلَى اللَّ��ه» .فكل واحد منكم بكم أن تستفيدوا من هذه األجواء في العمل على نشر تعاليم أهل
مبقداره قد حصل من فضل الله (تعال��ى) عليه من القرب إلى الله ،البيت (ع) وتعريفها لش��عب الهند ،وباألخص جليل الش��باب ،حتى
ومن التوفيق ملستقبل حياته ،فاعزموا على الثبات واملواصلة حتى يهتدوا إلى نور اإلس�لام ونور األئمة الهداة األطهار (ع) ،ويسعدوا
يزيد الله تعالى في توفيقكم جميعاً».
في الدارين».
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

