
�أكبر نافذة 
الينحصر جناح إعالم أتباع أه��ل البيت )ع( 
الذي حتق��ق ف��ي الس��نوات القليل��ة املاضية في 
تنامي عدد القنوات الفضائي��ة التي ما زالت في 
بداية طريق النجاح األكب��ر، وإمنا صاحب ذلك 
النجاح تزايد كبير في عدد املواقع اإللكترونية، 
خصوصًا وأن��ه قد أكدت دراس��ات قب��ل أكثر من 
عش��ر س��نوات - وقد أصاب��ت برأيه��ا - أن إقبال 
الن��اس آخ��ذ بالتزايد لصال��ح ش��بكة اإلنترنيت 
على حساب القنوات الفضائية، كما أشار تقرير 
االحتاد الدولي لالتصاالت التابع لألمم املتحدة 
وال��ذي نش��ر مؤخ��رًا، إل��ى أن أكث��ر م��ن 23% من 
س��كان األرض يس��تخدمون اإلنترن��ت، وأن ع��دد 
املواق��ع اإللكتروني��ة تزاي��د عل��ى نح��و متس��ارع 
ليبلغ حاليًا ثمان��ن مليونًا، في ح��ن كان عددها 
خمس��مائة موقع��ًا فق��ط قب��ل خم��س س��نوات. 
والظاه��رة الت��ي لفتت نظ��ر اجلمي��ع أن )املواقع 
الديني��ة( ي��زداد حضوره��ا بش��كل س��ريع عل��ى 
)شبكة الويب( خاصة )املدونات الدينية(، فإنه 
مبجرد كتابة )Religious - أديان( في محركات 
البحث سيظهر أكثر من 223 مليون صفحة ويب 

مرتبطة بالدين بشكل أو بآخر!.
اإلع��الم  وفره��ا  الت��ي  األه��م  الفائ��دة 
اإللكتروني )الديني ومنه اإلسالمي(، هي توفير 
ف��ى  وجعله��ا  األصيل��ة(،  واملص��ادر  )النص��وص 
متن��اول اجلمي��ع، حيث أصبح��ت جمي��ع األديان 
توف��رت  وبذل��ك  ه��ي،  كم��ا  الن��اس  ال��ى  م  ُتَق��دَّ
فرص��ة غير مس��بوقة لالط��الع )عب��ر صفحات 
املناقش��ة،  قوائ��م  الدردش��ة،  غ��رف  الوي��ب، 
البري��د اإللكتروني( عل��ى آراء مئ��ات املالين من 
بني البش��ر وأفكاره��م وجتاربهم الديني��ة، كما 
فت��ح اإلنترني��ت الب��اب عل��ى مصراعي��ه للتعرف 
وجه��ات  م��ن  ومايتضمن��ه  اآلخ��ر  ال��رأي  عل��ى 
نظ��ر مخالف��ة وانتق��ادات، الت��ي منه��ا م��ا يك��ون 
حانقًا ومنها م��ا يكون موضوعي��ًا، ليغير كثير من 
»األتباع« مذاهبهم ودياناتهم بعد أن ظلوا سنن 
متمس��كن بها حت��ت تأثي��ر )أنص��اف احلقائق(، 
وبذلك ف��إن )ش��بكة اإلنترني��ت( توف��ر خدمات 
في غاية األهمي��ة يصعب توفيرها عبر وس��ائل 
اإلعالم األخرى كالقن��وات الفضائية والصحف 
والكت��ب، وه��و مايس��تلزم االهتمام ب��� )اإلعالم 

اإللكتروني(، أخذًا وعطاء،... }َوُقِل اْعَمُلوْا{.
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طالب �لجامعة
يتمون  ال���ط���الب  أّن  ح��ي��ث  س: 
لفتوى  طبقًا  اجلامعة  ف��ي  صالتهم 
بلد  إل��ى  ذه��ب��وا  ل��و  م���اذا  سماحتكم، 
اجلامعة نفسه أو اجلامعة في العطلة 
إليها  ذه��اب��ه��م  يكن  ول��م  الصيفية، 
للدراسة، بل للسياحة مثاًل أو للزيارة 
متامًا  يصلون  فهل  ساعة،  أو  يوم  ملدة 

أم قصرًا؟
ج: اإلم��ام الراحل: إذا ل��م ينتهوا من 
الدراسة - مبعنى أنهم غادروا املكان ألجل 
العطل��ة الصيفي��ة فق��ط-  يج��ب عليه��م 

إمتام الصالة.
الس��يد املرجع: يقصرون ف��ي الفرض 

املذكور. 

�سالة �لم�سافر
م��دي��ن��ة  م����ن  م���ص���ري  أن�����ا  س: 
صغيرًا  طفاًل  كنت  وعندما  املنصورة، 
في  سنوات  أربع  ملدة  والدي  مع  عشت 
وعدت  السعودية،  في  املنورة  املدينة 
أو  ال��راب��ع��ة  ف��ي  وأن��ا طفل  إل��ى مصر 
صلتي  وانقطعت  العمر،  من  اخلامسة 
هو:  وس��ؤال��ي  تقريبًا.  املدينة  بهذه 
ملدة  امل��ن��ورة  املدينة  إل��ى  سافرت  إذا 
تقل عن عشرة أيام، فهل أمت الصالة 
ال��ص��الة  أق��ص��ر  أم  ف��ي��ه��ا،  وأص�����وم 

وأفطر؟
ج: تقّصر الصالة في مفروض السؤال 

وتفطر.

�سالة �لجماعة
اجلماعة  ص���الة  جت���وز  ه��ل  س: 
خلف اإلم���ام م��ن ال��ط��اب��ق ال��ث��ان��ي أو 

الثالث؟
ج: جتوز مع االتصال.

�إعادة �لحج
ح��ج��ة  إع��������ادة  ح���ك���م  م����ا  س: 

اإلسالم؟
ج: إع��ادة احل��ج إن كانت لوقوع س��بب 
م��ن األس��باب املبطلة للح��ج فه��ي واجبة، 
وإاّل ف��ال، نعم جت��وز اإلع��ادة احتياطًا إن 

احتمل وقوع خلل في احلج األّول.

�لحج و�لقر�ض
حججت  إذا  احل��ك��م  ه��و  م��ا  س: 

وعلي ديون وقروض؟
ج: لو لم يكن احلج ض��ارًا بأداء الدين 
في وقته، أو كان ضارًا ولك��ن أذن أصحاب 
الدي��ن بتأخي��ر تس��ديده ج��از احل��ج، إال 
إال  أن��ه ال يج��زيء ع��ن حج��ة اإلس��الم 
ل��و صدق��ت )االس��تطاعة العرفي��ة(، كما 
ل��و كان الدي��ن بعي��د األج��ل وكان واثق��ًا 

بحصول املال في الوقت احملّدد .

�لنيابة
عن  أن����وب  أن  أس��ت��ط��ي��ع  ه��ل  س: 
لم  إذا  الواجب  احلج  في  ميت  شخص 

يسبق لي أداء احلج؟
ج: إذا لم تتحقق لك االس��تطاعة في 
سنة من الس��نن حلجة اإلس��الم جاز لك 
ذلك، نعم األحوط اس��تحبابًا عدم نيابة 
الص��رورة  الرج��ل  ع��ن  الص��رورة  امل��رأة 

)والصرورة هو من لم يحج من قبل(.

�شماحة المرجع الديني ال�شيد �شادق الح�شيني ال�شيرازي

الغدير بجوهره مدرسة اإلمام علي  التي تصلح إلسعاد البشر جميعًا



البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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�لإعر��ض عن �لحج
من  انتهى  مل��ن  يحق  ه��ل  س1: 
أعمال عمرة التمتع اإلعراض عن 

احلج؟ علمًا بأنه يحج استحبابًا.
ج1: ال يحق له ذلك.

اجلواز،  عدم  صورة  وفي  س2: 
م���اذا ي��ت��رت��ب ع��ل��ى م��ن رج���ع بعد 
يأتي  أن  دون  التمتع  بعمرة  قيامه 

باحلج؟
ج2: عليه أن يأتي بطواف النس��اء 
وركعتيه أو يس��تنيب من يأت��ي بهما إن 

لم يتمكن من ذلك بنفسه.

تقديم �أعمال مكة
يقدم  أن  للحاج  يجوز  س:ه��ل   
أعمال مكة املكرمة على الوقوفن؟

ذل��ك  الراح��ل: يج��وز  ج: اإلم��ام 
مطلقًا.

ذل��ك  يج��وز  املرج��ع:  الس��يد 
للمضطرين ولذوي األع��ذار كاملريض 
واملرأة التي تخاف طرو احليض عليها 

والشيخ الكبير.

تقبيل �لكعبة
أثناء  الكعبة  تقبيل  ه��ل  س: 

الطواف يبطله؟
ج: ال يبط��ل الط��واف بذل��ك، لك��ن 
ف��ي  الواجب��ة  الش��روط  مراع��اة  م��ع 

الطواف.

�لطو�ف في �لطابق �لثالث
الواجب  الطواف  حكم  ما  س: 
الثالث  الطابق  ف��ي  الكعبة  ح��ول 
الطواف  صالة  وإتيان  احل��رم،  من 
ف��ي س��اح��ة امل��س��ج��د خ��ل��ف مقام 

إبراهيم )عليه السالم(؟

ج: اإلمام الراحل: جائز مطلقًا.
كان  إذا  يج��وز  املرج��ع:  الس��يد 
بحي��ث  بالطائف��ن  مزدحم��ًا  املس��جد 
الط��واف  ويتص��ل  س��احته  متتل��ئ 

بالطوابق العليا.

�لتظليل للرجال
على  يحرم  أنه  املعلوم  من  س: 
الرجل احملرم التظليل حال السير 
يطرح  ال��ذي  ال��س��ؤال  ولكن  ن��ه��ارًا، 
كان  إذا  احلكم  يختلف  هل  نفسه 

التظليل لياًل؟
ج: اإلم��ام الراح��ل: ال يجوز ذلك 

على األحوط وجوبًا.
الس��يد املرجع: ال يج��وز ذلك على 

األظهر.

�لمكوث في �لم�سعر
النساء  م��ك��وث  ي��ج��وز  ه��ل  س: 
لدقائق  ول��و  احل���رام  املشعر  ف��ي 
قبل  خ���روج���ه���نَّ  ث���م  م����ع����دودة 

منتصف الليل؟
ج: يجوز ذلك.

�لذبح قبل �لرمي
احلاج  عن  الهدي  ُذب��ح  إذا  س: 
ي��رم��ي اجل��م��ار ظ��ن��ًا من  ق��ب��ل أن 
ال��ذاب��ح ب��أن احل���اج ق��د رم���ى، فما 

احلكم في هذه املسألة؟
األح��وط  الراح��ل:  اإلم��ام  ج: 
اس��تحبابًا في الهدي رعاي��ة الترتيب، 
ب��أن يك��ون الذب��ح بع��د الرم��ي وقب��ل 
التقصي��ر أو احلل��ق، ولك��ن ل��و خال��ف 
الترتي��ب س��هوًا أو جهاًل أو نس��يانًا فال 

إشكال.
الس��يد املرج��ع: يج��ب ف��ي الهدي 
رعاي��ة الترتي��ب عل��ى األح��وط، بأن 
يكون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير 

استفتاءات

: قال الر�سول الأعظم

٭  الحج والعمرة ينفيان 

الفقر والذنوب

٭  ما بين منبري وبيتي روضة 

من رياض الجنة، وإن منبري 

على ترعة من ترع الجنة



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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أو احلل��ق، ولك��ن ل��و خال��ف الترتي��ب 
سهوًا أو جهاًل أو نسيانًا فال إشكال.

من ير�فق �لن�ساء
للنساء  مرافقًا  يكون  من  س: 

لرعاية شؤونهن: 
لدقائق  املكوث  له  يجوز  هل  أ- 
منتصف  قبل  اخل���روج  ث��م  معهن، 

الليل للرمي؟
ب- وب��ع��د ذل���ك ه��ل ي��ج��وز له 
ألداء  احلرم  إلى  مباشرة  التوجه 
وطواف  والسعي  والصالة  الطواف 

النساء والصالة قبل الذبح؟
ج: أ- يجوز له ذلك.

بع��د  لك��ن  ذل��ك،  ل��ه  يج��وز  ب- 
التوكيل للذبح على األظهر.

�لكمامات
س: في أيام احلج يكثر تعّرض 
احل��ج��اج ل��ل��غ��ازات اخل���ارج���ة من 
السيارات، و ال شك أن هذه الغازات 
يتفاوت  ض��رره��ا  أنَّ  إال  ض����ارة، 
حسب األشخاص وحسب كمية ما 
يستنشقها اإلنسان منها، فهل يجوز 
أنفه  على  الكمامات  وضع  للمحرم 

لتقيه من ضرر هذه الغازات؟
ج: يجوز للرجال - ح��ال اإلحرام 
- لب��س الكم��ام مطلق��ًا ش��ريطة أن ال 
يكون الكمام مخيطًا أما النس��اء يجوز 
لهن ذلك في ح��ال الض��رورة - كما في 

مفروض السؤال -.

طو�ف �لن�ساء
تشريع  من  احلكمة  هي  ما  س: 

طواف النساء؟ 
ج: اإلم��ام الراحل: أم��ر به النبي 
)ص(، وك��ذا األئمة )عليهم الس��الم(، 
فإنه��م قال��وا بتح��رمي الزوج��ة قبل 

اإلتي��ان بهذا الط��واف. فع��ن أبي عبد 
الل��ه الص��ادق )علي��ه الس��الم( ق��ال: 
)ل��وال م��ا م��نَّ الل��ه )ع��ز وج��ل( عل��ى 
الناس من طواف النساء لرجع الرجل 
إلى أهله، وليس يحل له أهله(. وسائل 

الشيعة ج13 ص299.
ط��واف  حكم��ة  املرج��ع:  الس��يد 
النس��اء - كما في احلديث الش��ريف - 
هي أن اإلنس��ان عندما يح��رم للعمرة 
تل��ك  جمي��ع  علي��ه  حت��رم  احل��ج،  أو 
احملرم��ات املذكورة ف��ي محله��ا، ومنها: 
النس��اء، فألج��ل أن حت��ل له النس��اء، 
فرض الله عليه ه��ذا الطواف كطريق 
للرج��وع إل��ى احللّي��ة، وهو ف��ي الوقت 
نفس��ه - كبقية مناس��ك احل��ج تعبد - 
من جهة الش��ارع للناس، وامتحان لهم، 
واختب��ار ملدى طاعته��م لربهم، وثواب 

وأجر لهم أيضًا. 

�سيام عا�سور�ء
ب��ع��ض  ب����ن  ش�����اع  ل���ق���د  س: 
ال���ط���وائ���ف اإلس���الم���ي���ة ص��ي��ام 
استحبابه  ي��رون  وه��م  ع��اش��وراء، 
منهم  البعض  أن  درجة  إلى  مؤكدًا 
إلفطار  ال��ع��ام��ة  ال��دع��وات  يصنع 
وهم  عاشوراء،  يوم  في  الصائمن 
الله  )صلى  ال��رس��ول  ب��أن  يقولون 
اليوم  هذا  صيام  سنَّ  وآل��ه(  عليه 
ما  ترى  فيا  لصيامه،  الناس  ودع��ا 

هو الصحيح في ذلك؟ 
يس��تحب  أن��ه  ه��و:  الصحي��ح  ج: 
اإلمساك في يوم عاش��وراء عن األكل 
احلس��ن  لإلم��ام  مواس��اة  والش��رب 
)عليه الس��الم( واإلفطار عند العصر 
على طعام أه��ل الع��زاء واملصاب،علمًا 

بأنه يكره فيه الصوم.

�لزو�ج في �سهر �لمحرَّم
عقد  إج����راء  ح��ك��م  م��ا  س1: 
وصفر  محرم  شهري  ف��ي  ال���زواج 
من  األول��ى  العشرة  في  )وب��ال��ذات 

شهر محرم(؟

استفتاءات

:قال الر�سول الأعظم

٭ استلموا الركن فإنه 
يمين الله في خلقه يصافح بها 
خلقه مصافحة العبد أو الدخيل، 
ويشهد لمن استلمه بالموافاة
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ج1: ينبغ��ي اجتن��اب العق��د فيهما 
وإن كان جائ��زًا، ولعل��ه ال ميمن��ة فيه، 
وخاصة في العشرة األولى من احملرم، 

وإذا كان ذلك سببًا للهتك كان محّرمًا.
خالل  ال����زواج  حكم  م��ا  س2: 
كان  وإذا  وص��ف��ر؟  م��ح��رم  ش��ه��ري 

جائزًا، فهل إشهاره فيه إشكال؟
وينبغ��ي  س��بق،  مم��ا  يع��رف  ج2: 

االجتناب عن ذلك خصوصًا اإلشهار.

�لتطيب
مثل  في  التطيب  حكم  ما  س: 

تلك املناسبات؟
ج: األولى االجتناب إن كان منافيًا 
مل��ا ه��و املطل��وب املأم��ور ب��ه ش��رعًا من 

)احلداد( و)احلزن( و)اجلزع(.

لب�ض �ل�سو�د
السواد  ارت���داء  حكم  م��ا  س: 
)عليهم  ال��ب��ي��ت  أه���ل  أح����زان  ف��ي 

السالم(؟
ف��ي  الس��واد  لب��س  يس��تحب  ج: 

مصائب أهل البيت )عليهم السالم(.

)�لبو�سية(
لبس  ف���ي  رأي���ك���م  ه���و  م���ا  س: 
أن  العلم  م��ع  للمرأة،  )البوشية( 
احلجاب الشرعي ال يتضمن ذلك؟ 
يشترطون  البعض  وأن  خصوصًا 
مما  البوشية،  لبس  زوجاتهم  على 
يعتبر شرطًا إضافيًا على احلجاب 

الشرعي؟
ج: البوشية هي ما تغّطي به املرأة 
وجهه��ا، وه��ي جي��دة وحس��نة عمومًا، 
والواجب على املرأة أن تس��تر ش��عرها 
ورأس��ها وس��ائر جس��دها، أم��ا الوج��ه 
أوكان  زين��ة  فيه��ا  كان  ف��إن  والكف��ان 
إظهاره��ا يس��تلزم الريب��ة واالفتت��ان 

األح��وط  عل��ى  أيض��ًا  س��ترها  وج��ب 
وجوبًا.

 �لمال �لمخّم�ض
يخّمس  هل  اخملّمس  امل��ال  س: 

مرة ثانية مع مرور الزمن عليه؟
ج: امل��ال اخملّمس ال يخّم��س ثانية 
إال إذا ارتفع��ت قيمت��ه فيجب اخلمس 

في خصوص االرتفاع.

تعيين �ل�سنة �لخم�سية
س: بناًء على فتواكم بضرورة 
تعين رأس سنة لتخميس األموال، 
هذا  هل  ولكن  بذلك،  سأقوم  فإني 
عليه  أح��ص��ل  مبلغ  ك��ل  أّن  يعني 
خالل السنة علّي تخميسه وإن لم 

متر عليه سنة؟
ج: من لم يكن لديه رأس س��نة من 
قبل علي��ه أن يخّم��س كل أمواله فورًا، 
أو يصال��ح عليه��ا، وبع��د التخمي��س ال 
يج��ب اخلم��س ف��ي الفوائ��د املتجددة 

حتى يحل رأس السنة القادم.

خم�ض �لر�تب
اخلمس  إخ��راج  يجب  هل  س: 
يجب  لم  وإذا  األول؟  الراتب  من 
هل  إخ��راج��ه؟  يجب  فمتى  ذل��ك، 

بعد مرور سنة على الوظيفة؟
م��ن  اخلم��س  إخ��راج  يج��ب  ج: 
الراتب األول إن لم يكن لإلنسان رأس 
س��نة خمس��ية، ويجع��ل ذل��ك التاريخ 
أول رأس سنته اخلمس��ية، وإن كان له 

رأس سنة للخمس انتظر حلوله.

�لتوفير و�لخم�ض
بدفع  م��ل��ت��زم  ش����اب  أن����ا  س: 
هذا  ف��ي  ولكنني  سنويًا،  اخلمس 
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 istftaa@alshirazi.com
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استفتاءات

:قال الر�سول الأعظم

٭ َمْن زار قبري بعد موتي 
كمن هاجر إلي في حياتي 
فإن لم تستطيعوا فابعثوا 
إليَّ بالسالم فإنه يبلغني



ال���ع���ام ق��م��ت ب��ت��وف��ي��ر م��ب��ل��غ من 
االشتراك  خ��الل  من  للبناء  امل��ال 
اجلماعي أو ما يسمى )اجلمعيات(، 
وقد قمت فعاًل ببناء بعض املرافق 
فهل  قسم،  منه  وبقي  منزلي،  في 
ال��ذي  امل��ب��ل��غ  ذل���ك  تخميس  ع��ل��ّي 

وفرته للبناء؟
ج: يج��ب في امل��ال املوّف��ر اخلمس، 
واملنزل إذا لم تسكنه قبل حلول رأس 
وجوب��ًا  فاألح��وط  اخلمس��ية  س��نتك 
نع��م اخملّم��س م��ن قب��ل ال  تخميس��ه، 

يخّمس مرة ثانية.

ح�سور �لحفالت
حضور  لزوجتي  يجوز  هل  س: 
ح��ف��ل��ة ع�����رس ش��ق��ي��ق��ه��ا ال����ذي 
سيتضمن غناًء ورقصًا؟ علمًا بأنها 
املوجودين  ألهلها  املمثلة  الوحيدة 
خارج البالد، مع ما ميثل غيابها من 
ال��ع��روس، فما  أم��ام عائلة  إح��راج 
رغبتها  ع��دم  مع  حضورها،  حكم 
ليس  ال��واج��ب  ألداء  س��وى  بذلك 

إال؟
ج: اإلمام الراح��ل: يجوز الذهاب 
إلى مجالس األعراس واحلفالت ما لم 

تشتمل على حرام.
احلض��ور  يج��وز  املرج��ع:  الس��يد 
غن��اء  ب��أن  علم��ًا  احل��رام،  وجتتن��ب 
النس��اء في األعراس فيما بينهن - إذا 
ل��م يس��معهن أجنب��ي أو يحت��وي عل��ى 
محّرم آخر م��ن موس��يقى، أو آالت لهو، 

أو رقص ونحوه - جائز. 

جنبية �لنظر �إلى �لأ
وجه  إلى  النظر  يجوز  هل  س: 

املرأة األجنبية؟
ج: اإلمام الراح��ل: إذا كان هناك 
ريبة أو شبهة أو خوف افتتان أو تزين 

لم يجز.
الس��يد املرجع: النظر إل��ى الوجه 

والكف��ن إذا كان بقص��د الل��ذة حرام، 
بل األحوط ع��دم النظر ب��دون قصد 

اللذة أيضًا.

�لكحل
داخل  كان  إذا  الكحل-  هل  س: 
من  يعتبر  منها-  يخرج  ولم  العن 

الزينة )الكحل الطبي(؟
ج: الكح��ل الظاه��ر للناظ��ر زين��ة 

مطلقًا.

�لطبيب و�لمر�أة
س: هل يجوز لطبيب أن يجري 
عملية ما المرأة أجنبية خصوصًا 

التلقيح الصناعي؟
ج: إذا كان��ت هن��اك ض��رورة ول��م 
توجد طبيب��ة ماه��رة في ه��ذا اجملال 
ج��از، ويقتصر في العم��ل االضطراري 

على أقل قدر ممكن.

�أ�سدقاء �ل�سوء
أصحاب  م��ع  اجل��ل��وس  إن  س: 
فماذا  النقمة،  يوجب  قد  الذنوب 
أنني   حيث  بذلك،  ملزمًاً  كنت  لو 
وفي  ال��ث��ان��وي��ة،  باملرحلة  ط��ال��ب 
في  معهم  أج��ل��س  األح��ي��ان  بعض 

غرفة واحدة؟
ج: ينبغي علي��ك القيام بنصحهم، 
وإرش��ادهم إلى الطريق احل��ق، وترك 
زوال  موجب��ات  م��ن  فإنه��ا  املعاص��ي، 
العق��اب  وتوج��ب  الدني��ا،  ف��ي  النع��م 
ف��ي اآلخ��رة، وعليك بتحصن نفس��ك 
وتقويته��ا، وذل��ك عبر مطالع��ة الكتب 
وباخلصوص العقائدي��ة التي تتحدث 
ع��ن أم��ور اآلخ��رة كاملع��اد واحلس��اب 
م��ن  ذل��ك  وغي��ر  والن��ار،  واجلن��ة 

الوسائل.
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قال الإمام اأمري املوؤمنني 

:علي بن اأبي طالب
٭ الحاج والمعتمر وفد 
الله، وحق على الله تعالى أن 
يُْكرَم وفده ويحبوه بالمغفرة
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٭ ما هو الس��ر في أن عيد الغدي��ر هو أعظم األعياد في اإلس��الم عل��ى اإلطالق، 
كما ورد في الروايات؟! وما الذي خس��رناه حن أقصي الغدي��ر، وطويت صفحته في 
التاريخ؟ وماذا ينبغي لنا أن نعمل اآلن؟ إننا إذ نشهد اليوم بعض احلرية في العالم، 
في أية بقعة من األرض وبأية درج��ة، فإن الفضل في ذلك يع��ود ألمير املؤمنن )ع(، 
ألنه هو الذي وضع أساس��ها وأرس��ى دعائمها، طبعًا بعد رس��ول الل��ه )ص(، فحديثنا 
عن مرحلة الغدير وما بعد الرس��ول )ص(. لقد جاء اإلمام )ع( إلى ُسّدة احلكم بعد 
مرور خمس وعشرين سنة من غياب العدالة وكبت احلريات، فحتى تدوين احلديث � 
بل روايته � كان ممنوعًا يعاَقب مرتكبه، وإْن كان من أتباع السلطة وأنصارها. في ظل 
أوضاع كهذه � حيث احلرية ُمغيَّبة إلى هذا احلد واملشاكل حتيط باألمة من كل جهة 
� اس��تلم اإلم��ام )ع( زمام احلك��م. ترى كيف تص��ّرف )ع( م��ع الناس؟ وم��ا هي حدود 
احلري��ات التي س��مح بها لهم، س��واء ف��ي عاصمت��ه الكوفة، حي��ث اخت��الف املذاهب 
واملش��ارب واألع��راق واألذواق، أو في البص��رة بعدما مت��ّردت بع��ض الطوائف ضّده 
في حرب اجلم��ل، أو مع غيره��م من املارق��ن والقاس��طن كاخلوارج بقيادة األش��عث 
بن قيس، وجم��ع آخر بقيادة معاوية؟ عندما حل ش��هر رمضان في الس��نة األولى من 
حكومة اإلمام نهى )ع( أن تصلى النافلة في ليالي ش��هر رمضان جماعًة، وأوصى بأن 
تصلَّى فرادى، كما سّنها رس��ول الله )ص(، واحتجَّ )ع( لرأيه بقوله: »إنه مازال هناك 
من أصحاب رس��ول الله )ص( من يش��هدون أن��ه )ص( جاء إلى املس��جد الليلة األولى 
من الش��هر الك��رمي يري��د أداء النافل��ة فاصطفَّ املس��لمون للص��الة خلف��ه فنهاهم، 
ى جماعة، ثم ذهب إلى بيته للصالة«. إال أن أولئك الذين  وقال: هذه الصالة ال تؤدَّ
اعتادوا عل��ى أدائها طيلة س��نن لم يطيق��وا منعها، فخرج��وا في مظاه��رات تطالب 
بإلغاء املنع، فماذا كان رد فعل اإلم��ام )ع(؟ انظروا إلى عدالة اإلم��ام واحلرية التي 
يؤم��ن به��ا، فبالرغم من أن��ه قال ش��يئًا، واس��تدل علي��ه، وكان اس��تدالله محكمًا، لم 
يس��تطع أن يش��ّكك فيه، حتى أولئك الذين ما برح��وا يختلقون اإلش��كاالت الباطلة 
ويثيرونها في وجهه، حت��ى بلغ األمر بهم أن يع��ّدوا بعض فضائله رذائ��ل، كما عابوا 
عليه خلقه الذي هو فضيلة عظيمة فقالوا: »إنه امرؤ فيه دعابة«.. حتى أولئك لم 
ة ما ذهب إليه. بالرغم من  يش��ّككوا في االس��تدالل الذي طرحه اإلمام إلثبات صحَّ
ه؟ هل واجههم بالسالح؟ هل  ذلك ماذا فعل اإلمام مع املتظاهرين الذين خرجوا ضدَّ
اعتقلهم وس��جنهم، أو نفى أح��دًا منهم؟! ه��ل أحالهم إلى احملاكم عل��ى أقل تقدير؟ 

محاضرات

يجهله الكثير!

 إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

علينا أن نوضح للعالم 
بأن الغدير يعني تحقيق 
الرفاهية وتوسيع نطاقها 
لبلوغ التقدم والرقي 
في عمران المجتمعات 
اإلنسانية، كما يعني 
المساواة بين الُممسكين 
بمقاليد االقتصاد 
والمال وبين باقي 
أفراد المجتمع والقضاء 
على الظلم والفساد.

المرجع الديني
السيد صادق 
الحسيني الشيرازي
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محاضرات

كال ث��م كال. إن��ه )ع( علي��ه ل��م يفع��ل 
أيَّ ش��يء م��ن ذل��ك معه��م، فل��م يقم��ع 
املظاه��رة وال اس��تعمل العن��ف والق��وة 
ضدهم، ب��ل األعظم م��ن ذلك أن��ه )ع( 
اس��تجاب ملطالبه��م، ورف��ع املن��ع ال��ذي 
أصدره، وس��مح لهم مبمارس��ة س��ّنتهم 
هذه رغم أن تلك الس��نَّة لم تكن حتى 
م��ن الباط��ل املدلَّ��س باحل��ق، ب��ل كانت 
باطاًل واضحًا، ال ش��ك ف��ي بطالنها وال 
ش��بهة، وهو اإلم��ام احلق - كم��ا نعتقد 
وكم��ا ق��ال الرس��ول )ص(: »عل��ي م��ع 
احلق واحلق م��ع علي ي��دور معه حيثما 
دار« - واحلاكم الذي يجوز له أن ُيعمل 
واليت��ه، ويحك��م مب��ا رأى كم��ا فعل من 
سبقه � على رأي القوم على أقل تقدير 
� وم��ع ذلك ق��ال اإلم��ام البنه احلس��ن 
)ع(: »قل لهم صّلوا«. واآلن قارنوا هذا 
املوقف مع ما تّدعيه أرق��ى الدول التي 
تزعم أّنها راعي��ة احلرية اليوم. أجل، 
إن املسؤولن في تلك الدول ال يوجهون 
تفع��ل  كم��ا   � للمتظاهري��ن  بنادقه��م 
بعض ال��دول اإلس��المية مع األس��ف! � 
ولكن غالبًا ما تنته��ي املظاهرات بوقوع 
جرح��ى واعتقال بع��ض وإحالتهم إلى 
احملاكم والس��جون. واألعج��ب من هذا 
أن اإلمام )ع( منح هذه احلريات للناس 
ف��ي عص��ر كان العال��م كل��ه يعي��ش في 
ظ��ل االس��تبداد والفردية ف��ي احلكم، 
وكان اإلم��ام رئي��س أكب��ر حكوم��ة، ال 
نظير لها اليوم سواء من حيث القوة أو 
العدد، ألن اإلم��ام )ع( كان يحكم زهاء 
خمس��ن دولة من دول عالم اليوم. قد 
توجد اليوم في العال��م حكومة حتكم 
ما يني��ف عل��ى امللي��ار إنس��ان كحكومة 
ليس��ت األق��وى. وق��د  الص��ن، ولكنه��ا 
قوي��ة  دول��ة  حتك��م  حكوم��ة  توج��د 
كالوالي��ات املتح��دة، ولكنه��ا ال حتك��م 
أكبر عدد م��ن الن��اس، أما اإلم��ام علي 
)ع( فكان يحكم أكب��ر رقعة من األرض 
وأكبر عدد من الناس، وكانت احلكومة 
اإلسالمية يوم ذاك أقوى حكومة على 
وج��ه األرض، فاإلمام )ع( ل��م تنقصه 
القوة، وكان يكف��ي أن يقول للرافضن: 
ال. ولكن��ه ل��م يقله��ا، وأعل��ن للبش��رية 
عمليًا أن��ه »ال إكراه ف��ي الدي��ن«. فلئن 
كان في العالم ش��يء من احلرية اليوم 
فال يعود الفضل فيه إال إلمامنا وموالنا 

أمير املؤمنن )ع(. 

٭    اإلم��ام علي ب��ن أب��ي طالب )ع( 
ف��ُكل  ابت��داء،  ل��م يب��ادر بأي��ة ح��رب 
حروب��ه ُفرض��ت علي��ه، وأوله��ا ح��رب 
اجلم��ل، والت��ي م��ا إن وضع��ت أوزارها، 
وُهزم جندها حتى هرب الذين أشعلوا 
فتيله��ا، واختب��ؤوا في حج��رات إحدى 
الدور ف��ي موضع م��ن البص��رة، فتوجه 
أمير املؤمنن )ع( في كوكبة من جنوده 
إلى ذلك احملل حتى انتهى إلى احلجرة 
التي كانت فيه��ا َمن ألَّب��ت األعداء على 
اإلمام، فعاتبه��ا أواًل قائاًل له��ا: »أبهذا 
أم��رك الل��ه أو عه��د ب��ه إلي��ك رس��ول 
الله« ثم أمره��ا بالتهي��ؤ إلرجاعها إلى 
املدينة املنورة. إننا ل��م نعهد تعاماًل من 
ه��ذا القبيل ف��ي تاري��خ البش��ر، بل لم 
نعهده حتى ف��ي هذا الي��وم وفي الدول 
الت��ي ترف��ع ش��عارات احلري��ة وحقوق 
ف��ي  م��ا إن ينتص��روا  اإلنس��ان، فإنه��م 
معاركهم الباطلة ويقبضوا على رؤوس 
أو  يس��جنوهم  حت��ى  املعادي��ة  اجله��ة 
يحيلوهم إلى محاكم خاّصة بصفتهم 
مجرمي حرب أو خونة ومتآمرين، وقد 
يعدمونهم. وبعد أن اضط��ر اإلمام )ع( 
خلوض معرك��ة صفن، وس��قط القتلى 
من الطرفن، وكان النصر قاب قوس��ن 
أو أدن��ى من أمي��ر املؤمن��ن )ع(، تدارك 
رف��ع  بحيل��ة  األم��ر  املع��ادي  اجلي��ش 
املصاحف، وانطلت حيلتهم على قس��م 
كبير مم��ن كان يح��ارب ف��ي ركاب أمير 
املؤمن��ن )ع(، فطالب��وه بوق��ف احلرب، 
دوه إن لم يفع��ل، فاضُط��ّر اإلمام  وه��دَّ
لوق��ف احل��رب كم��ا اضُط��ر خلوضه��ا، 
التوّق��ف  األش��تر  مال��ك  م��ن  وطل��ب 
ع��ن التق��دم. ث��م أجب��روه عل��ى قبول 
التحكي��م، ث��م اعترض��وا عل��ى قبوله 
ل��ه بع��د ذل��ك مطلق��ن ش��عارًا ينطوي 
إال  حك��م  »ال  فقال��وا:  مغالط��ة  عل��ى 
لله«. وهكذا نش��أت فرقة اخل��وارج من 
بط��ن جيش اإلمام نفس��ه! ول��م يكتِف 
ه��ؤالء مبروقهم حت��ى تظاه��روا ضد 
اإلم��ام أيض��ًا، ورفع��وا ف��ي وجه��ه هذا 
الش��عار عندما دخل املسجد، وكان يوم 
اجلمعة، وهو إمام وحاكم ألكبر الدول 
عل��ى وج��ه األرض وأقواه��ا ي��وم ذاك 
ومع ذلك ل��م يعاقبه��م اإلم��ام )ع(، بل 
ل��م يس��مح لق��ادة جيش��ه أن مينعوهم 
وال أح��ال أح��دًا منه��م إلى القض��اء أو 
الس��جن، م��ع أنه��م كان��وا يعلم��ون � كما 

كان اإلم��ام نفس��ه يعل��م � ب��أن رس��ول 
الله )ص( قال: »علي م��ع احلق واحلق 
مع عل��ي«. وه��ذا معن��اه أن الباطل كان 
يهتف بش��عاراته ف��ي وجه احل��ق، ومع 
ذلك ل��م مين��ع احل��ق أصح��اب الباطل 
م��ن حرية التعبي��ر. فأين جت��دون مثل 
هذه احلرية؟! هل عهدمت حرية كهذه 
حت��ى مم��ن يدع��ي حرص��ه عليه��ا في 
هذا العص��ر املعروف بعص��ر احلريات؟ 
واألعظ��م م��ن ه��ذا أن اإلم��ام )ع( ل��م 
علي��ه  خرج��وا  الذي��ن  ه��ؤالء  يس��ّم 
وهتف��وا بهذا الش��عار ف��ي وجه��ه - وال 
رضي أن ُيس��ّموا – باملنافق��ن، مع أنهم 
كان��وا أجلى مص��داق له��ذه امل��ادة، ألن 
هن��اك رواية متواترة ع��ن النبي )ص( 
أنه ق��ال لعلي ب��ن أب��ي طال��ب )ع(: »ال 
يحبك إاّل مؤم��ن، وال يبغضك إال منافق 

أو كافر«.
٭    إن املفاهيم الت��ي ينطوي عليها 
عي��دي  ف��ي  حت��ى  تتوف��ر  ال  الغدي��ر 
الفطر واألضح��ى وغيرهما م��ن أعياد 
األعي��اد  كل  ب��ن  فقارن��وا  اإلس��الم، 
اإلس��المية ومنه��ا اجلمع��ة وب��ن عيد 
الغدي��ر، وانظ��روا ه��ل يؤيدن��ا التاريخ 
وإذا  أو ال؟  ف��ي كون��ه أعظ��م األعي��اد 
كان العال��م ال يعرف الغدي��ر وحقيقته 
م��ن  النه��ل  وُح��رم  إقصائ��ه،  بس��بب 
بع��ض  وحت��ى  وعطاي��اه،  مبادئ��ه 
املس��لمن لم يتعّلم من علّي )ع(، وابتعد 
من س��يرته، فم��ا ه��ي مس��ؤوليتنا نحن 
الذين أدركنا بعضًا م��ن عظمة الغدير، 
ووعينا خسارة البش��رية جراء تغييب 
الغدي��ر؟ وبتعبي��ر آخ��ر: كي��ف ُنحي��ي 
الغدير؟ أقول: )روي عن عبد الس��الم 
ب��ن صال��ح اله��روي، ق��ال: »س��معت أبا 
احلس��ن الرض��ا )ع( يقول: »رح��م الله 
عب��دًا أحي��ا أمرن��ا« فقل��ت ل��ه: فكي��ف 
يحي��ي أمرك��م؟ ق��ال: »يتعّل��م علومنا 
ويعّلمه��ا الن��اس«(. واإلمام ل��م يحصر 
املس��ألة في الش��يعة أو املس��لمن فقط 
بل قال »الن��اس« أي كل الن��اس. فعالم 
أه��ل  وتعالي��م  الغدي��ر  يجه��ل  الي��وم 
البي��ت )ع(، ب��ل ه��ذه التعالي��م يجهلها 

أكثر املسلمن مع األسف.!!
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قصصهم

: قال الإمام ال�سادق

٭  إذا حج أحدكم 
فليختم حجه بزيارتنا، ألن 
ذلك من تمام الحج
٭  َمْن أّم هذا البيت حاجًا أو 
معتمراً مبرًء من الكبر رجع من 
ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه

ما �أقلَّ �لحجيج
ق��ال اإلم��ام عل��ي ب��ن احلس��ن زين 
بعرف��ات  واق��ف  وه��و  )ع(  العابدي��ن 
م��ن  هاهن��ا  تق��در  »ك��م  للزه��ري: 
آالف  أربع��ة  »أق��در  ق��ال:  الن��اس؟«. 
حج��اج  كله��م  أل��ف  وخمس��مائة  أل��ف 
قصدوا الل��ه بآمالهم ويدعونه بضجيج 
أصواته��م«. فق��ال ل��ه: »ي��ا زه��ري م��ا 
أكث��ر الضجي��ج وأق��ل احلجي��ج«. فقال 
الزهري: »كلهم حج��اج، أفهم قليل؟!«. 
فقال ل��ه: »ي��ا زه��ري أدن ل��ي وجهك«. 
فأدن��اه إلي��ه، فمس��ح بي��ده وجه��ه، ث��م 
ق��ال: »انظ��ر«. فنظر إل��ى الن��اس، قال 
الزه��ري: فرأي��ت أولئ��ك اخلل��ق كله��م 
ق��ردة، ال أرى فيه��م إنس��انًا إال ف��ي كل 
عش��رة آالف واحدًا من الناس. ثم قال 
ل��ي: »أدن مني يا زه��ري«. فدن��وت منه، 
فمس��ح بيده وجهي، ث��م ق��ال: »انظر«. 
الزه��ري:  ق��ال  الن��اس،  إل��ى  فنظ��رت 
فرأيت أولئ��ك اخللق كله��م خنازير، ثم 
قال لي: »أدن لي وجه��ك«. فأدنيت منه، 
فمس��ح بيده وجهي، فإذا هم كلهم ذئبة 
الن��اس نف��رًا  إال تل��ك اخلصائ��ص م��ن 
يس��يرًا، فقلت: بأبي وأمي يا ابن رس��ول 
الل��ه، ق��د أدهش��تني آيات��ك، وحيرتني 
عجائب��ك. قال: »ي��ا زهري م��ا احلجيج 
الذي��ن  اليس��ير  النف��ر  إال  ه��ؤالء  م��ن 
رأيته��م بن ه��ذا اخللق اجل��م الغفير«. 
ثم قال لي: »امس��ح يدك على وجهك«. 
ففعل��ت، فع��اد أولئ��ك اخلل��ق ف��ي عيني 

ناسًا كما كانوا أواًل«.

و�سية للجميع
كان ش��خص يس��مى )الش��يخ محمد 
النج��ف  مدين��ة  ف��ي  يس��كن  الكوف��ي( 
مدين��ة  س��كن  فت��رة  وبع��د  األش��رف، 
الكوفة، واتخذ من إحدى غرف مس��جد 
الكوفة س��كنًا له، وكان يذهب إلى زيارة 
مس��جد الس��هلة. كان ذل��ك ف��ي عص��ر 

مرجع الشيعة الكبير س��ماحة السيد 
كان  ال��ذي  األصفهان��ي  احلس��ن  أب��ي 
يعطي الط��الب دينارًا ش��هريًا م��ع كمية 
م��ن اخلب��ز تكف��ي لش��هر واح��د، حي��ث 
اخملاب��ز.  م��ن  يس��تلمونها  الط��الب  كان 
وكان الش��يخ محم��د الكوف��ي يذهب إلى 
النجف األشرف مرة كل أسبوع فيستلم 
واخلب��ز،  والل��ن  اجل��ن  م��ن  مق��دارًا 
منه��ا  االس��تفادة  ليس��تطيع  ويجففه��ا 
خ��الل أس��بوع، كم��ا كان خ��ادم مس��جد 
الكوف��ة يعطي��ه م��ا يزي��د م��ن طعام��ه. 
ذات يوم دخل الشيخ محمد على السيد 
أبي احلس��ن، وب��دأ يبك��ي بكاًء ش��ديدًا، 
وبعد أن س��أله الس��يد األصفهاني: »مم 
أبح��ث  لس��نن  »كن��ت  ق��ال:  ب��كاؤك؟« 
عن م��والي احلجة ب��ن احلس��ن، فرأيته 
ذات م��رة، ولكنن��ي م��ا عرفت��ه، وعندما 
تعّرف��ت علي��ه فقدته«. فس��أله الس��يد 
ذل��ك؟«  ح��دث  »وكي��ف  األصفهان��ي: 
ق��ال: »كن��ت ماش��يًا ف��ي الطري��ق الذي 
يربط ب��ن مس��جدي الكوفة والس��هلة، 
فأحسس��ت أن خلفي ش��خصًا، فقال لي: 
يا ش��يخ محمد من أين تأكل؟ فقلت: من 
دينار الس��يد األصفهاني وخب��زه الذين 
يعطيهما مجان��ًا للطالب. فق��ال لي: قل 
للس��يد أب��ي احلس��ن: »رّخ��ص نفس��ك، 
واجل��س ف��ي الدهلي��ز، واق��ض حوائ��ج 
الن��اس، نحن ننص��رك«. فتناول الس��يد 
أب��و احلس��ن عل��ى الف��ور ورق��ة، وكت��ب 
فيها هذه الوصية. وقد نقل عن الس��يد 
أبي احلس��ن األصفهاني أن��ه كان يقول: 
»عندم��ا كن��ت أح��س بالتع��ب والضغط 
ج��ّراء األعم��ال اليومية واملس��ؤوليات، 
كن��ت أتن��اول ه��ذه الورق��ة، وأق��رأ م��ا 
أوص��ى ب��ه م��والي بقي��ة الل��ه األعظم 
)ع(، فكان التعب يذهب عني ومعنوياتي 

تتجدد«. 
لق��د رحل الس��يد أبو احلس��ن، ولكن 
وصي��ة موالنا صاح��ب العص��ر والزمان 
الش��ريف(  الل��ه تعال��ى فرج��ه  )عّج��ل 

باقية وهي وصية للجميع.

»ما أكثر القصص، وما أكثر العبر!!
لكن.. المهم أن نعتبر ولو بقصة واحدة«
السيد صادق الشيرازي



 قال �لإمام جعفر �ل�سادق
د قلبك لله م��ن قبل عزمك من  إذا أردت احل��ج فجرِّ
كل شاغل وحجاب كل حاجب، وفوض أمورك كلها إلى 
خالقك، وت��وكل عليه في جميع ما يظه��ر من حركاتك 
وسكناتك، وس��لم لقضائه وحكمه وقدره، وودع الدنيا 
والراح��ة واخللق، واخ��رج من حقوق تلزم��ك من جهة 
اخمللوق��ن، وال تعتمد عل��ى زادك وراحلتك وأصحابك 
وقوتك وش��بابك ومالك مخاف��ة أن يصير ذل��ك عدوًا 
ووبااًل.. َم��ْن ادعى رضا الله واعتمد على ش��ي ء س��واه 
صي��ره عليه ع��دوًا ووبااًل ليعل��م أنه ليس ل��ه قوة وال 
حيل��ة وال ألح��د إال بعصم��ة الل��ه وتوفيقه. واس��تعد 
اس��تعداد م��ن ال يرج��و الرج��وع، وأحس��ن الصحب��ة، 
وراع أوق��ات فرائض الله وس��ن نبيه وم��ا يجب عليك 
والش��فقة  والش��كر  والصب��ر  واالحتم��ال  األدب  م��ن 
والس��خاء وإيثار الزاد على دوام األوقات، ثم اغس��ل 
مباء التوب��ة اخلالص��ة ذنوبك، والبس كس��وة الصدق 
والصف��اء واخلض��وع واخلش��وع، وأحرم عن كل ش��ي ء 
مينعك من ذكر الله ويحجبك ع��ن طاعته، ولبِّ مبعنى 
إجاب��ة صافي��ة خالص��ة زاكي��ة لل��ه )ع��ز وج��ل( في 
دعوت��ك متمس��كًا بالع��روة الوثق��ى، وط��ف بقلبك مع 
املالئك��ة حول الع��رش كطوافك مع املس��لمن بنفس��ك 
حول البيت، وهرول هربًا من ه��واك وتبريًا من جميع 
حولك وقوتك، واخرج عن غفلت��ك وزالتك بخروجك 
تس��تحقه،  وال  ل��ك  يح��ل  ال  م��ا  تتم��ن  وال  من��ى،  إل��ى 
د عهدك عن��د الله  واعت��رف باخلطاي��ا بعرفات، وج��دِّ
بوحدانيته، وتقرب إلى الله واتق��ه مبزدلفة، واصعد 
بروحك إلى املأل األعل��ى بصعودك إل��ى اجلبل، واذبح 
حنجرة اله��وى والطمع عند الذبيحة، وارم الش��هوات 
واخلساس��ة والدن��اءة واألفع��ال الذميم��ة عن��د رم��ي 
اجلم��رات، واحلق العي��وب الظاه��رة والباطن��ة بحلق 

ش��عرك، وادخل في أمان الله وكنفه وس��تره وكالءته 
من متابعة مرادك بدخولك احلرم، وزر البيت متحققًا 
لتعظي��م صاحب��ه ومعرفة جالله وس��لطانه، واس��تلم 
احلجر رضاء بقسمته وخضوعًا لعزته، وودع ما سواه 
بطواف الوداع، وأصف روحك وس��رك للق��اء الله يوم 
تلقاه بوقوفك على الصف��ا، وكن ذا مروة م��ن الله نقيًا 
أوصاف��ك عن��د امل��روة، واس��تقم عل��ى ش��رط حجتك 
ووفاء عهدك ال��ذي عاهدت ب��ه مع رب��ك، وأوجبت له 
إلى ي��وم القيامة. واعلم ب��أن الله تعال��ى لم يفترض 
احلج ولم يخص��ه من جمي��ع الطاع��ات باإلضافة إلى 
اِس ِح��جُّ اْلَبْيِت  نفس��ه بقوله )عز وجل( »وللَّ��ِه عَلى النَّ
َمِن اْس��َتطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل« وال ش��رع نبيه سنة في خالل 
املناسك على ترتيب ما شرعه إال لالستعداد واإلشارة 

إلى املوت والقبر والبعث والقيامة«.

الكلم الطيب
قال الله تعالى:

}ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  {احلج/27
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ال�شيد المرجع 

كل أمر وكل عمل في الحياة الدنيا بحاجة إلى عزم وتصميم

�سعادتك
قال الس��يد املرجع جلمع من الش��باب أعضاء إح��دى الفرق 
اإليرانية لأللعاب الدفاعية من مدينة أصفهان: »ال شك أن كل 
إنسان يس��عى ألن يكون س��عيدًا في الدنيا، بل على كل إنسان أن 
يس��عى لذلك، فطالب العلم يبغي الس��عادة في حياته من خالل 
الدراس��ة والتعّل��م، والكاس��ب يس��عى إل��ى كس��ب امل��ال والثروة 
ويتصّور أنه بهما س��يحصل على الس��عادة، والذي يتزّوج يس��عى 
بزواجه إل��ى احلص��ول على الس��عادة، وهك��ذا بالنس��بة لباقي 
الناس. إن منش��أ س��عادة اإلنس��ان ف��ي الدني��ا وفي اآلخ��رة هو 
نصيحة رس��ول الل��ه )ص(: »ال تغض��ب، ال تغض��ب، ال تغضب«. 
فهذه الكلم��ة النصيح��ة ق��د كّررها النب��ي األك��رم )ص( ثالث 
م��ّرات داللة عل��ى أنه��ا مهمة ج��دًا، ولها األث��ر البالغ ف��ي حياة 

�أو�سي بهااإلنسان وسعادته«.
قال الس��يد املرج��ع جلمع من اإلخ��وة واألخوات م��ن مدينة 
مش��هد املقدس��ة وأصفهان  ونهاون��د: »ذك��ر الش��يخ الكليني في 
كتاب��ه الكافي أن اإلم��ام الص��ادق )ع( كتب رس��الة إلى ش��يعته 
وأصحابه، وأمرهم مبدارس��تها والنظر فيه��ا وتعاهدها والعمل 
بها، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم، فإذا فرغوا من الصالة 
نظ��روا فيها. ه��ذه الرس��الة الش��ريفة تتضمن وصاي��ا عديدة، 
ووصيتي للمؤمن��ات واملؤمن��ن - وباألخص األش��بال والش��باب 
- هي أن يق��رؤوا ه��ذه الرس��الة دوم��ًا بتأم��ل وتدّب��ر، ويعزموا 
على العمل مبضامينه��ا. ومما ذكره اإلمام الص��ادق )ع( في هذه 
الرس��الة أنه ق��ال: »فاتقوا الله وكّف��وا ألس��نتكم إاّل من خير«. 
فيج��در باملؤمنات واملؤمن��ن أن يتحّل��وا بالتقوى ف��ي القول وفي 
العم��ل، وف��ي تعاملهم م��ع الله تب��ارك وتعال��ى ومع أه��ل البيت 
)ع(، وفي كالمهم وتعاملهم مع أرحامه��م وأصدقائهم ومع باقي 
الناس وحتى مع أعدائهم. كما يجدر بهم أن يضبطوا ألسنتهم، 

لها دور مهموأن ال يتركوا لها العنان في التكّلم إاّل في مواضع اخلير«.
قال الس��يد املرج��ع جلمع م��ن املؤمنن م��ن الس��عودية: »إن 

للنية والقص��د دورًا مهمًا ومؤث��رًا في حياة اإلنس��ان، كما صّرح 
بذل��ك الق��رآن الك��رمي والرواي��ات الش��ريفة ع��ن أه��ل البيت 
األطه��ار )ع(، كما ف��ي احلديث الش��ريف عن رس��ول الله )ص(: 
)إمنا األعمال بالنّيات(. فكل ما يقوله اإلنسان، وكل عمل يعمله 
له ارتب��اط بنيت��ه، فثواب الص��الة الت��ي يصّليها اإلنس��ان يتبع 
نيت��ه، وأداء اخلم��س، واإلطع��ام، وارتق��اء املنبر، وهك��ذا باقي 
األعم��ال«. وأضاف س��ماحته: »كل إنس��ان تقّيده أربع سالس��ل 
الش��يطان  الثاني��ة:  بالس��وء.  األم��ارة  النف��س  األول��ى:  ه��ي: 
الدني��ا  الرابع��ة:  واأله��واء.  الش��هوات  الثالث��ة:  ومكائ��ده. 
وزخرفه��ا. فه��ذه السالس��ل األرب��ع تقّيد عق��ل اإلنس��ان وقلبه 
ويدي��ه ورجلي��ه، ولك��ن الل��ه س��بحانه وتعال��ى قد تفض��ل على 
اإلنس��ان بأن أوضح له س��بل تفكيك هذه السالس��ل وحتطيمها، 
ومن هذه الس��بل النّية الصاحلة، أي العزم عل��ى القول الصالح 

والعمل والصالح«.
�لله ن�سيره

قال الس��يد املرجع جلمع م��ن األخوات اخلادم��ات في املرقد 
الطاهر ملوالن��ا اإلمام علي الرض��ا )ع(: »إن الع��ن الطاهرة هي 
العن التي ال تنظر إلى اآلخرين وإلى أموالهم ومحارمهم نظرة 
خائنة، فالش��ريك مثاًل ال ينظر إلى مال ش��ريكه نظرة خائنة، 
والرجل ال ينظ��ر إلى مح��ارم جيران��ه أو أقارب��ه أو محارم من 
يرافق��ه بالس��فر نظرة خائن��ة، وغي��ر ذل��ك، واللس��ان الطاهر 
هو اللس��ان الذي ال يس��ّب وال يصرخ وال يظل��م اآلخرين بكلمة 
بذيئة، وال ينطق إاّل باحلق، واليد الطاهرة هي التي ال تتطاول 
عل��ى اآلخري��ن. وأعض��اء اإلنس��ان وجوارح��ه تطه��ر أو تك��ون 
طاه��رة إذا كان القل��ب طاهرًا، وإن م��ن مصاديق القل��ب الطاهر 
هو أن يحب اإلنس��ان لغيره ما يحبه لنفس��ه«. وقال س��ماحته: 
»اإلنس��ان إذا كان قلب��ه طاه��رًا فإن��ه س��يكون أق��رب إل��ى الل��ه 
تعالى، ويستجيب الله دعاءه، ويكون الله تعالى هو املدافع عنه 
ونصيره إن تعّرض إلى الظلم أو األذى من اآلخرين. وكلما طهر 
قلب اإلنس��ان كثر حلمه وعفوه، وكلما كثر حلم اإلنسان وعفوه 

كان الله عفّوًا عنه وحليمًا«.

٭ إصدار: مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد: لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي

٭ توزيع: مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج: موقع اإلمام الشيرازي

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

www.ajowbeh.com على العنوان التالي:   

ري  مدينة  من  وطالبات  أساتذة  من  جلمع  استقباله  في    الشيرازي  صادق  السيد  الديني  املرجع  سماحة  أشار 
اإليرانية، أشار الى »أن بعض املؤمنن يلتزمون بالفرائض وبالواجبات، ويلتزمون أيضًا ويعملون باملستحّبات كلها، حيث 
يقضون دومًا الليل إلى الصباح بالعبادة، ويقضون النهار بالصيام، عدا األيام احملّرم فيها الصوم، وهي عيد الفطر وعيد 
ألنه  رفيع،  ومقام  كبير  أجر  تعالى  الله  عند  وله  القائم،  بالصائم  الشريفة  الروايات  تصفه  إنسان  وهكذا  األضحى. 
يقضي عمره كّله بالعبادة. لكن بعض املؤمنن يبلغون درجة الصائم القائم بالتزامهم بالفرائض والواجبات فقط، وهم 
الشريف عن  اخُللق معهم، كما في احلديث  الذين يسيئون  الناس كلهم، وحتى مع  يتعاملون باألخالق احلسنة مع  الذين 
رسول الله )ص(: »إن العبد لينال بحسن ُخُلقه درجة الصائم القائم«. وأضاف سماحته قائاًل: »ميكن لإلنسان أن يكون 
على  تصميٍم  إلى  فقط  بحاجة  األمر  أن  أي  العزم،  وهو  واحد،  شرط  لذلك  ولكن  الظروف،  أسوأ  في  حتى  اخللق  حسن 

اّتخاذ القرار بالتحّلي باألخالق احلسنة، فكل أمر وكل عمل في احلياة الدنيا بحاجة إلى عزم وتصميم«


