مطابقة لفتاوى المرجع الديني

آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي 

العدد  148السنة الثامنة عشرة /ربيع األول 1431ه 2010/م

قال الر�سول الأعظم 

أنا دعوة إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم
للأربعينية القادمة!

بالرغم م��ن أن جتم��ع أكث��ر من أربعة عش��ر
مليون إنس��ان في مدينة صغيرة إلحياء مناسبة
م��ا يش��كل حدث�� ًا فري��داً ،حي��ث لي��س ملث��ل ه��ذا
احلشد البشري العظيم من مثيل في العالم ،لكن
هناك ممي��زات أخرى للح��دث الكربالئ��ي جعلت
زيارة أربعينية س��يد الش��هداء  حدث�� ًا أكثر
ف��رادة وأكث��ر إبه��اراً ،فل��م يذك��ر تاري��خ األزمان
الغاب��رة واحلاض��رة أن ح��ب أتب��اع إلمامه��م أو
قائده��م دفعهم ألن يقطع��وا مس��افات تصل الى
أكثر م��ن س��تمائة كيلومتر ًا س��ير ًا عل��ى األقدام
مس��تصحبني معهم األهل والعي��ال لزيارة ضريح
(إمامه��م املقت��ول) ،فيتركون جتارته��م ،ويتقوون
عل��ى عل��ل أجس��ادهم ،ويغالب��ون همومه��م،
ويصارع��ون احل��ر الق��ارض والب��رد الق��ارص
والعواصف واألمطار ،ويبذل��ون األموال واألرواح
غي��ر مبال�ين لس��يوف قطع��ان القت��ل والتكفي��ر،
وغدره��م األس��ود ،وس��ياراتهم املفخخ��ة،
وغزواتهم املتوحش��ة .وال��ذي يده��ش أيض ًا في
ذلك املشهد األربعيني في مدينة كربالء املقدسة
اندفاع احملبني الزائرين للب��ذل واإليثار والعطاء
بينم��ا يتملكه��م ش��عور ج��ارف بأنهم ل��م يقدموا
ش��يئ ًا ل��ـ (إمامه��م املظل��وم) ال��ذي قدم له��م كل
ش��يء .عام بعد ع��ام ،وأربعينية بع��د أربعينية،
تؤك��د الوقائ��ع أن احلس�ين  ه��و الطري��ق
األوفى الذي به يس��تكمل بنو البش��ر إنسانيتهم،
وأن احلس�ين  ه��و الس��بيل األوثق ال��ذي به
يلتقي الناس على مائدة العدل واحلرية واحملبة
والس�لام والرفاه ،وأن احلسني  هو الوسيلة
األبه��ى الت��ي عبره��ا تتوح��د جه��ود املس��لمني
وطاقاتهم ،ليتعاونوا على الب��ر والتقوى من أجل
خير أنفسهم ومجتمعاتهم وأوطانهم واإلنسانية
جمع��اء ،األم��ر ال��ذي يس��توجب عل��ى اجلمي��ع
مس��ؤولية إيص��ال (قي��م كرب�لاء) بأه��م لغ��ات
الش��عوب ال��ى أقصى بق��اع العال��م ،حي��ث يعيش
على األرض -بحس��ب إحصائيات األمم املتحدة-
 2مليار مسيحي ،و 1.5مليار مس��لم ،و 900مليون
هندوسي ،و 400مليون بوذي ،و 24مليون سيخي،
و 16مليون يهودي ،وغيرهم من الالدينيني .فجل
هؤالء ل��م يصلهم (ص��وت عاش��وراء) ،فض ًال عن
توقعات بتزايد أعداد الزائرين ،فهل لنا أن نعمل
 من��ذ الي��وم  -ملش��اركة مس��ؤولية الكربالئي�ينف��ي ش��رف اس��تقبال (عش��رين ملي��ون) زائ��ر في
اع َملُو ْا}.
األربعينية القادمةَ { ...و ُقلِ ْ

حتى العام القادم� :أكبر ح�شد ب�شري على وجه الأر�ض

و َّحدهم �سيد ال�شهداء  ..واحت�ضنتهم كربالء
ن�سخ الأحكام

حجتي على من يدعي بأنها بدعة؟
وهل إحياء هذه املناسبات واجب أم
س :هل هناك أحكام غير قابلة مستحب؟
للنسخ في الشرائع السماوية ،وإذا
ج :ق��ال تعال��ى( :وم��ن يعظم ش��عائر
وجدت فلماذا لم تنسخ؟
الله فإنه��ا من تقوى القل��وب) .وقد ورد في

ج :الش��رائع الس��ماوية تش��ترك
جميعه��ا في أص��ل التوحيد وأص��ل العدل
وأصل املعاد واملستقالّت العقلية من حسن
الص��دق واألمانة وقب��ح الك��ذب واخليانة
وما إل��ى ذلك ،وه��ذه أمور ال تقبل النس��خ،
مضاف ًا إل��ى أن الصحيح عن��د فقهائنا هو:
عدم وقوع النس��خ ف��ي الق��رآن واألحكام،
وإذا كان هن��اك كلمة (نس��خ) فه��ي مبعنى
انتهاء األمد ليس إالّ.

�إحياء منا�سبات الأئمة



س :م����ا ه����ي ح���ج���ة ال��ش��ي��ع��ة
ف���ي إح���ي���اء ذك����رى وف���ي���ات األئ��م��ة
ومواليدهم من القرآن والسنة؟ وما

الروايات الش��ريفة عن أهل البيت :
(أحيوا أمرن��ا ،رحم الله من أحي��ا أمرنا).
أن ف��ي إحي��اء مناس��بات أه��ل
وال يخف��ى ّ
البيت  - وهم الذين أذهب الله عنهم
إحياء للدين
الرجس وطهرهم تطهي��ر ًا -
ً
وشريعة سيد املرسلني .وكم نحن بحاجة
إلى مث��ل ه��ذه األم��ور ،خصوص ًا ف��ي هذه
األيام ،حيث ازدادت الهجمة شراسة ضد
الدين وعب��ر مختلف الوس��ائل .واإلحياء
يك��ون أحيان�� ًا واجب�� ًا كفائي��اً ،وأحيان�� ًا
مس��تحب ًا مؤكّ��داً .وأم��ا قضي��ة (البدعة)،
فالبدع��ة هي إدخ��ال م��ا ليس م��ن الدين
في الدي��ن .وم��ع انطب��اق عنوان كل��ي ورد
احل��ث علي��ه ف��ي الش��ريعة عل��ى مصداق
خارج��ي ال يكون اإلتي��ان بذل��ك املصداق
بدعة ،مضاف ًا إل��ى ورود روايات كثيرة من

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

أجوبة المسائل الشرعية

ط��رق الفريقني في مجموع��ة من هذه
الش��عائر ،وتفصي��ل الكالم ف��ي (علم
العقائد).

قال الر�سول الأعظم :

�صالة الوالدين

٭ أنا سيد ولد آدم وال فخر

س :هل صالة الوالدين تصلى
للوالدين امليتني فقط أم تصلى
للحيني أيضاً؟

ج :املنص��رف م��ن ص�لاة الوالدين
انها لألموات.

ثواب �صالة الوالدين
س :م����ا ه����و ث�������واب ص�ل�اة
الوالدين؟

ج :ثوابه��ا كثي��ر ،فق��د ورد ف��ي
احلدي��ث الش��ريف م��ا معن��اه ب��أن
ركعت�ين خفيفت�ين (يعن��ي :جامعت�ين
مختصرت�ين ،م��ن دون ق��راءة الس��ور
الط��وال ،واألدعي��ة املط ّول��ة) خي��ر
للميت من جميع ما في الدنيا.

ق�ضاء ال�صوم
س :إذا كان على امل��رأة قضاء
ص����وم ش��ه��ر رم����ض����ان ،وص��ام��ت
وأف��ط��رت بعد ص�لاة الظهر ،فما
احلكم؟
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ج :إذا كان��ت عامل��ة باحلكم فيجب
عليه��ا مضاف�� ًا إل��ى القض��اء الكف��ارة
(وه��ي إطع��ام عش��رة مس��اكني ،ف��إن
عجزت عن ذلك فصي��ام ثالثة أيام)،
وكذل��ك إن كان��ت جاهلة ع��ن تقصير،
وأم��ا إن كان��ت جاهل��ة ع��ن قص��ور
(ب��أن كان��ت غي��ر ملتفت��ة ،أول��م يك��ن
بإمكانه��ا تعل��م احلك��م) فيج��ب عليها
القضاء وحده.

تخمي�س الكتاب
س :إذا اشترى املكلف كتاباً،
وكان في حاجة إليه ،وحال عليه
احلول ،ولم يقرأ منه سوى صفحة
واح���دة أو صفحتني ف��ق��ط ،فهل
يتعلق اخلمس بهذا الكتاب؟

ع��د م��ن املؤون��ة عرف�� ًا ف�لا
ج :إذا ّ
شيء عليه.

الخم�س والحاجات ال�ضرورية
س :ل����دي م��ب��ل��غ ب��س��ي��ط من
امل���ال مضى عليه أك��ث��ر م��ن ع��ام،
ول��م أخمسه ،ول��دي ثالثة أبناء
ف��ي س��ن ال����زواج ،وه��م يحتاجون
إل��ى مسكن والكثير من التكاليف
املالية ،وزوج��ي ذو رات��ب محدود،
وال يكفي مل��ؤون��ة امل��ن��زل ،وكذلك
ي���ح���ت���اج إل�����ى إج�������راء عملية
جراحية في اخلارج ،ويحتاج هذا
املال ،السؤال :هل يجب اخلمس
في هذا املبلغ؟

ج :يج��ب اخلم��س ف��ي الف��رض
املذكور ،ولكن إن كان��ت هنالك ضرورة
فيس��تأذن من املرجع أو وكيله املفوض
في التصرف ببعض اخلمس في املوارد
التي ذكرمتوها.

الخم�س والقر�ض

س :اقترضت مبلغ ًا من املال،
وب��ع��د م����رور خ��م��س��ة ش��ه��ور ج��اء
م���وع���د خ��م��س��ي ال���س���ن���وي ،وأن���ا
محتاج إلى املال للبناء ،فهل أقوم
بتخميس هذا املال أم ال؟
ج :ال خمس في القرض.

خم�س الأر�ض
س :ل��ي قطعتا أرض ،األول��ى
اشتريتها مبال مخ َّمس ،والثانية
اشتريتها ب��ع��د اس��ت��دان��ة نصف

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

مبلغها ،وقمت بتسديد الدين من
راتبي ،وكلتا القطعتني أرض غير
مبنية ،وأنا أسكن مع أهلي ،وليس
ل��ي بيت خ��اص ب��ي ،فهل يترتب
علي خمس القطعة الثانية التي
استدنت نصف مبلغ شرائها؟

ج :ال يج��ب اخلم��س ف��ي األرض
األول��ى ،إ ّال فيما يطرأ عل��ى قيمتها من
أرباح ،وأما الثانية فيجب.

الأر�ض الموات
س :هل يختلف علماء الشيعة
ف��ي تعريف األرض امل���وات ،وهل
يجوز وقف مثل هذه األرض؟

ج :األراض��ي امل��وات ه��ي
األراض��ي العاطل��ة الت��ي ال مال��ك
له��ا فع�لاً ،س��واء ل��م يك��ن له��ا مال��ك
أص� ً
لا كأغل��ب الصح��اري ،أو كان
له��ا مال��ك س��ابق ًا ولكنه��ا تعطّ ل��ت
فيم��ا بع��د كالق��رى املندث��رة ،وه��ي
مل��ن يع ّمره��ا ويحييه��ا ،ف��إذا ع ّمره��ا
وأحياه��ا ش��خص ج��از ل��ه وقفه��ا.
وأما ما دام��ت موات ًا فليس��ت مل��كاً ،وال
وقف إال في ملك.

الطالق عبر الهاتف
س :هل يجوز للرجل أن يطلق
زوجته عبر الهاتف بأن يقول لها:
(أنت طالق طالق طالق) ،مع العلم
أنهما في الدولة نفسها؟

ج :يجوز مع توفّر بقية الش��رائط
املعتب��رة ف��ي الط�لاق ،ومنه��ا س��ماع
ش��اهدين عادل�ين صيغ��ة الط�لاق من
الرج��ل ،علم�� ًا ب��أن التل ّف��ظ بالط�لاق
ثالث ًا من دون أن يتخلل��ه الرجوع يعد
طلق��ة واح��دة فيما ل��و توفرت س��ائر
شروط الطالق.

التوكيل في الطالق
س :ه���ل ب���إم���ك���ان امل������رأة أن
ت��ش��ت��رط ع��ن��د ال��ع��ق��د أن تكون
وك��ي��ل��ة ع���ن ال�����زوج ف���ي إج����راء
ال��ط�لاق ب��ص��ورة مطلقة ،أو عند
إس����اءة ال����زوج معاملتها أو عند
زواج���ه ب��ام��رأة أخ���رى ،أي تكون
قادرة على الطالق من زوجها متى
أرادت بهذه الوكالة؟

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

ج :يصح للم��رأة أن تش��ترط ذلك
ف��ي العقد،ويك��ون له��ا الوكال��ة ف��ي
الطالق بحسب اشتراطها ،شريطة أن
يذكر ذلك ضمن صيغة عقد النكاح أو
يبنى عليه العقد ،وتك��ون الزوجة من
حني العقد وكيلة.

الطالق بالإكراه
س :هل يصح الطالق الذي يقع
حتت الضغط واإلكراه؟

ج :مم��ا يش��ترط ف��ي الط�لاق
االختي��ار ،وحض��ور ش��اهدين عادلني،
وإذا فق��د أح��د الش��رطني ل��م يق��ع
الطالق.

قال الر�سول الأعظم :

٭ إن كان إبراهيم

خليله فأنا حبيبه

التفجيرات الإرهابية
س :ما حكم من قضى نحبه في
التفجيرات اإلرهابية في العراق
م��ن األب���ري���اء ،ه��ل ي��ك��ون شهيداً،
ويبعث كما ولدته أم��ه خالي ًا من
الذنوب؟

ج :هناك في األحاديث الش��ريفة
ما يدل على أن أمثال هؤالء لهم ثواب
الش��هيد ،وث��واب الش��هيد كبي��ر عن��د
الله تعالى ،نع��م إذا كان عليه حق لله
تعالى كاخلمس واحل��ج أو َدين للناس،
وجب على الورثة أداؤها قبل تقس��يم
تركته.
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استفتاءات
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قال الر�سول الأعظم :

٭ كنت أول من آمن

بربي ،وأول من أجاب ،حيث
أخذ الله ميثاق النبيين

وأشهدهم على أنفسهم :ألست
بربكم فكنت أنا أول نبي

أجوبة المسائل الشرعية

التوبة

س :شخص غير ملتزم ،واآلن
ت����اب ،وي���ري���د ال��ت��خ��ل��ص م���ن كل
ال��ش��وائ��ب ،م��ث�لاً :أخ��ذ أش��ي��اء من
أصدقائه من دون علمهم ،وحصل
على ه��داي��ا م��ن ط��ري��ق صداقات
غير مشروعة ،ماذا يفعل؟

ج :كلّ م��ا أخ��ذه اإلنس��ان م��ن
اآلخرين من دون رضاه��م يلزم عليه
 مع اإلمكان -إرجاع��ه إليهم إن كانواأحي��اء ،وإل��ى ورثته��م إن ل��م يكونوا،
وميكن له إرجاعه ولو م��ن دون علمهم
بأن يجعله في بيتهم مث�لاً ،وإال فعليه
يتصدق ب��ه أو بقيمته عنه��م ،وأما
أن
ّ
األشياء املهداة من أصحابها فال يجب
التصرف بها.
إرجاعها ويجوز
ّ

الرياء
س :ب��ع��ض ال���ن���اس ي��ق��وم��ون
ب���األع���م���ال ال���ص���احل���ة ل��ل��ري��ـ��اء
والسمعة ،مثل الصدقة والصالة،
ُّ
وم���ن ذل���ك رف���ع ال��ص��وت بالذكر
والدعاء وق��راءة القرآن ليسمعه
اآلخرون فيعجبوا به أو يتحدثوا
ع ّما فعله من اخلير إلى اآلخرين
 ...إلخ ،فإذا كان العمل لهذا الهدف
باط ًال شرعاً ،فهل هذا العمل بهذه
النية ح��رام في ح� ّ�د ذات��ه؟ وهل
املرائي آثم؟
ج :املرائ��ي يتح ّم��ل أعب��اء العم��ل
وعناء العبادة ،ومع ذلك يحرم نفس��ه
م��ن الث��واب واألج��ر ،فعمل��ه الصال��ح
وعباداته الش��رعية لوال الرياء كانت
طاع��ة ،لك��ن بالري��اء احل��رام أبط��ل
طاعت��ه ،وه��و مضاف�� ًا إل��ى ذل��ك آث��م
وعاص بس��بب الري��اء ،وليس بس��بب
العمل والعبادة.

قتل القطط
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س :م�������ا ه�������و ح�����ك�����م م���ن
ي��ق��ت��ل ال��ق��ط��ط ،ألن���ه���ا تزعجه

وت���ؤذي���ه،ح���ي���ث ت��ض��اي��ق��ه وق��ت
األكل ،وأحيان ًا تدخل بيته وتفزع
األطفال وكل من يسكن البيت ،فهل
يجوز قتلها عن طريق وضع السم
لها ف��ي ال��ط��ع��ام وه��ل ي��وج��د حل
آخر؟

ج :ورد النه��ي ع��ن قت��ل القط��ة،
وميك��ن التخل��ص منه��ا بإخراجه��ا
إل��ى منطق��ة بعي��دة بحي��ث ال تهتدي
الرجوع.

معا�شرة الكفار
س :بالنسبة للطلبة واملوظفني
الشيعة املقيمني في الصني ،ماذا
يفعلون بالنسبة للطعام والشراب
والطهارة واألس���واق هناك؟ وهل
يجوز أن يشتروا الطعام سواء من
احلبوب أو غيرها من املشروبات
وامل��أك��والت احملللة ف��ي اإلس�ل�ام،
أن ط����رف امل��ع��ام��ل��ة اآلخ���ر
م���ع َّ
صيني .وال يخفى عليكم أن أغلب
الصينيني ليسوا من أهل الكتاب،
ب���ل ه���م م���ن ع���ب���دة األوث������ان أو
غيرها .والذي نعرفه عدم اجلواز،
ألنهم ليسوا من أه��ل الكتاب مما
يصيب امل��ؤم��ن�ين ه��ن��اك باحليرة
ف��م��اذا ي��ف��ع��ل��ون؟وه��ل الصينيون
مذمومون في األحاديث الشريفة؟
وه���ل ه��ي خ��اص��ة ب��ف��ت��رة معينة
ك��أن ي��ك��ون بسبب احل���روب التي
خاضوها مع املسلمني مثال أم ال؟

ج :الص�ين وأه��ل الص�ين كبقي��ة
ب�لاد الل��ه تعال��ى ،وأه��ل تل��ك الب�لاد
ق��د ُول��دوا جميع�� ًا بحس��ب األحاديث
الش��ريفة عل��ى الفط��رة ،وإمن��ا الذي
أخرجه��م ع��ن فطرته��م ه��و احملي��ط
أو الوال��دان أو نح��و ذل��ك ،واملس��لمون
املوجودون اليوم في الصني قد دخلوا
ف��ي اإلس�لام أث��ر املس��اعي احلمي��دة
للتج��ار املس��لمني الذي��ن ذهب��وا إل��ى
الصني للتج��ارة ،حيث بلّغوهم رس��الة
اإلس�لام إليه��م فأس��لموا .لذل��ك
ينبغ��ي للطلب��ة واملوظف�ين والتج��ار

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

تبلي��غ رس��الة اإلس�لام للصيني�ين
بس��يرتهم وأخالقه��م اإلس�لامية
احلس��نة ،وبكالمه��م وقوله��م الط ّي��ب
اجلمي��ل ،وبأدلته��م العقلي��ة القرآنية
واحلديثي��ة احملكم��ة واملتقن��ة .وأم��ا
بالنس��بة للطعام والشراب فإنه يجوز
ما ل��م يباش��روه بأبدانهم م��ع رطوبة
س��ارية ،وذل��ك فيم��ا ع��دا اخلم��ور
واللحوم والش��حوم واجللود وش��بهها-
كالده��ن احليوان��ي -فإنه��ا محكوم��ة
بالنجاسة واحلرمة.

�صور الن�ساء
س :ما هو حكم نشر تواقيع
ورم����وز حت��ت��وي ع��ل��ى ص���ور نساء
ونشر ص��ور ع��ارض��ات األزي���اء في
املنتديات ،حيث ن��رى الكثير من
املنتديات حتى اإلس�لام��ي��ة تعج
بصور النساء املتبرجات؟

ج :ال يج��وز ذلك ،اذا كان��ت الصور
حقيقية ال خيالية.

حفالت الزواج
س :ما حكم حضور حفل زواج
للنساء فيه رق��ص ،هل منتنع من
احلضور أم ماذا؟

ج :احلض��ور جائ��ز وال تش��ترك
فيما هو غير جائز.

النظر �إلى المتبرجات
س :م��ا ه��و ح��ك��م ال��ن��ظ��ر إلى
النساء املتبرجات في الشارع بدون
شهوة؟

ج :ال يج��وز تعم��د النظ��ر إل��ى
النس��اء إال الوج��ه والكفني وبش��رط
عدم الزينة وعدم الشهوة.

الخلوة
س :1أود م��ن سماحتكم أن
تبينوا لي ما هي الشروط التي إذا
توفرت حتقق معها معنى اخللوة
باألجنبي؟

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

ج :1اخلل��وة هي أن ينف��رد الرجل
م��ع ام��رأة أجنبي��ة ف��ي م��كان ال ميكن
دخ��ول ش��خص ثال��ث عليهم��ا وه��ي
محرمة.

س :2ه��ل وج����ود ال��رج��ل مع
ام���رأة أجنبية عنه ف��ي السيارة
ف��ي م��ك��ان ع��ام يعتبر خ��ل��وة غير
جائزة؟

ج :2إذا كان ذل��ك ف��ي الش��وارع
الت��ي فيها م��ارة م��ن أف��راد أو وس��ائل
نقل ولم تكن الس��تائر مس��دلة فليس
م��ن اخلل��وة ،وإال كان م��ن اخلل��وة،
وفي الف��رض اجلائ��ز عليهم��ا مراعاة
املوازين الشرعية.

تف�سير الأحالم
س :ه���ل ع��ل��ى اإلن����س����ان أن
ي��أخ��ذ أح�لام��ه على محمل اجلد
وي��ف��س��ره��ا؟ وإن ك���ان ف��ي احللم
رؤية للمعصومني  فهل يؤخذ
به وهل له دالالت؟ وإن كان حلم
الشخص أن لديه قطعة قماش
خضراء فسأله شخص في احللم
وه��و م��ع��روف ل��دي��ه :ه��ل ه��ذه من
ك���رب�ل�اء؟ ف��أج��اب��ه :ال ،إن��ه��ا من
مشهد .فرد عليه أريدها .ومن ثم
قدم له جزء ًا منها .فما هو تفسير
هذا احللم؟

ج :ه��ذه الرؤي��ا خي��ر إن ش��اء
الله تعال��ى ،وف��ي الروايات الش��ريفة
التأكي��د عل��ى أن ال يقص��ص اإلنس��ان
رؤي��اه عل��ى أح��د ،وإمن��ا يفس��رها
بتفسير حسن ،فإذا أصبح مسرور ًا بها
شكر الله على ذلك ،وإن أصبح محزون ًا
منه��ا تص��دق بصدقة ف��ي س��بيل الله
حتى تذهب نحوستها وشرها.

قال الر�سول الأعظم :

٭ كنت أول الناس في

الخلق وآخرهم في البعث
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محاضرات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

كان رسول الله   

مجمع الفضائل
والمكارم ،ومعقد الشرف
والكرامة ،وموطن
العلم والعدل والتقوى
والفضيلة ،ومدار الدين
والدنيا واألولى واآلخرة

المرجع الديني
السيد صادق الحسيني
الشيرازي
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أجوبة المسائل الشرعية

أفضل منهج!
في ذكرى مولد خامت النبيني وسيد املرسلني 
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

٭ مكث نبي اإلس�لام محمد بن عبدالل��ه  في مكة املكرمة مدة ثالث عش��رة
س��نة تقريب ًا بع��د البعث��ة املباركة ،ث��م هاج��ر بعدها إل��ى املدين��ة املن��ورة ،إلى أن
استش��هد  مس��موم ًا (في يوم الثامن والعش��رين من صفر) .وخالل هذه الس��نني
الثالث عش��رة الت��ي قضاه��ا النبي األك��رم  في مك��ة  -بع��د بعثته الش��ريفة -
أحصى املؤرخ��ون عدد الذي��ن دخلوا في اإلس�لام ،فكان��وا زهاء مائتي ش��خص .أما
في املدينة املن��ورة فقد طبق النبي األكرم  اإلس�لام عملي��اً ،وتوافد الناس إلى
اإلسالم حتى قال الله (تعالى) في القرآن الكرمي( :ورأيت الناس يدخلون في دين
الله أفواجاً) .فخالل هذه امل��دة القصيرة التي أمضاها رس��ول الله  في املدينة،
دخل مئات األلوف من الناس في اإلس�لام ،وحصل كل ذلك خالل السنتني أو الثالث
األخيرة من العمر املبارك للنبي  ،فكيف حتقق مثل هذا األمر؟
٭ إن النب��ي األك��رم  ه��و أكب��ر ش��خصية وأفض��ل ش��خصية خلقه��ا الل��ه
(تعالى) ،حت��ى إن اإلمام أمي��ر املؤمنني عل��ي بن أب��ي طالب  عندما س��ئل (أنت
عبد من عبي��د محمد» .وإن الس��نة أو النظام واألحكام
أفضل أم
محم��د) قال« :أنا ٌ
ٌ
والقوان�ين الت��ي قررها نبي اإلس�لام  للمس��لمني ،مثله��ا مثل النبي  نفس��ه،
فهي أفض��ل القوانني واألح��كام وأكمله��ا ،ويجب أن تك��ون كذلك ،أي يج��ب أن يكون
هناك تناسب وس��نخية بني األصل والفرع ،وهذا أمر حاصل .بيد أنه طيلة حضور
نبي اإلس�لام  في مك��ة ،بع��د البعثة الش��ريفة ،ل��م تخ��رج برامج��ه وتعاليمه
وسياس��اته إلى العل��ن ،فأقواله ل��م تطبق عملي��اً ،وأرضي��ة التطبيق لم تك��ن مهيأة
بعد ،ولم تتوافر بيده  أية خيارات ،حتى ُيعلم كيف س��يتعامل مع الناس؟ كيف
س��يتعامل م��ع أنص��اره؟ وأعدائه؟ كي��ف س��يتصرف باألم��وال؟ كيف س��يتصرف في
احل��رب؟ وبعدها؟ ما هو النظ��ام أو البرنامج الذي س��يعلنه للناس؟ ما ه��و البرنامج
امللتزم به ه��و نفس��ه  عملياً؟ ولك��ن اتضح جمي��ع ذلك ف��ي املدينة ،وه��و املنهج
نفس��ه الذي طبقه اإلمام أمير املؤمنني  ،على مدى خمس سنوات أيام حكومته
بعد خمس وعش��رين س��نة مضت على ش��هادة رس��ول الله  .األمر ال��ذي يوجب
على جميع املس��لمني واألحرار في العالم قراءة س��يرة نبي اإلس�لام  ،ليتأملوا
وض ّم��ت بعضها إل��ى بعض ،فإن أي ش��خص غير
املئات من النم��اذج ،التي ل��و ُجمعت ُ

محاضرات
أجوبة المسائل الشرعية

مس��لم ،حت��ى ل��و كان متعصب�� ًا  -ما لم
يك��ن معان��داً -س��يتأثر به��ا ،ويعتن��ق
اإلس�لام ،ف��إذا م��ا طُ ّب��ق ،الي��وم أو أي
ي��وم آخ��ر ،منه��ج النب��ي األك��رم 
واإلم��ام أمي��ر املؤمن�ين عل��ي ب��ن أب��ي
طالب  ،في بيوتن��ا ،ومحالِّ عملنا،
وف��ي ش��ركاتنا وبلدانن��ا ،لتحقّ��ق م��ا
حتقق ف��ي العالم قبل ٍ
أل��ف وأربعمائة
ع��ام ،وهو تأوي��ل قول الله ع��ز وجل:
الن��اس يدخلون في دي��ن اللّه
(ور َأي��تَ
َ
َأ ْف َواج��اً) ،وس��ترون أن مالي�ين الن��اس
ستدخل في اإلسالم.
٭ في تاري��خ نبي اإلس�لام  لم
يكن دخول الناس ف��ي دين الله أفواج ًا
معج��زة وغي��ر طبيعي ،ب��ل كان نتيجة
طبيعي��ة لنه��ج النب��ي األك��رم 
وطريقت��ه واس��لوبه .فم��ن ه��م أولئك
الناس الذين دخلوا في دين اإلس�لام،
أفواج�� ًا وجماع��ات ،عل��ى عه��د النب��ي
األك��رم ؟ لق��د كان ع��دد كبي��ر
منه��م م��ن عب��دة األصن��ام ،كم��ا أن
ع��دد ًا م��ن ه��ؤالء كان��وا نص��ارى ،ل��م
يأت��وا أفراد ًا وآح��اداً ،بل كان��وا يأتون
جماع��ات ويعتنقون الدين اإلس�لامي،
ومنه��م اليه��ود أيض��اً ،ال س��يما أولئك
الذين كانوا داخ��ل املدينة املنورة وفي
ضواحيه��ا ،ه��ؤالء كأولئك دخل��وا في
اإلس�لام أفواج�� ًا وجماع��ات ،فكي��ف
اعتنق��وا اإلس�لام دفع��ة واح��دة،
حي��ث ق��ال الل��ه (ع��ز وج��ل) عنه��م:
ُون في دي��ن الل ِّه
الن��اس ُ
(ور َأ ْي��تَ
يدخل َ
َ
َأ ْف َواج��اً)؟! م��اذا رأوا؟ وم��اذا س��معوا؟
ومب��اذا صدق��وا واعتق��دوا؟ ف��إذا م��ا
��دت الي��وم مث��ل تل��ك املش��اهدات،
ُوجِ َ
وتلك املسموعات ،ومثل تلك املعتقدات،
في أي��ة نقط��ة م��ن العالم  -س��واء في
الغ��رب أو ف��ي الش��رق  -النق��اد الناس
إلى اإلسالم بشوق ورغبة ،وألصبحوا
مس��لمني ،وف��ي الوق��ت نفس��ه لتع��زز
ع��زم املس��لمني ،ورس��خ اعتقاده��م،
وس��عوا حثيث�� ًا ف��ي هداي��ة اآلخرين.
ولو ط ّبقتم املنهاج ال��ذي كان في صدر
اإلسالم داخل أس��ركم ،فإن جيرانكم
وأقاربكم والذي��ن لديكم معهم روابط
أس��رية ،س��يحصل لديه��م االعتق��اد
بالتدريج ،لو كانوا كفاراً ،فس��يصبحون
مس��لمني ،ول��و كان��وا غي��ر محب�ين
أله��ل البي��ت  ،فس��يصبحون م��ن

محبيهم  ،ولو كانوا غير متدينني،
فسيصبحون متدينني ،ذلك ألن مناهج
اإلس�لام وأحكام��ه وقوانين��ه عظيمة
ورائعة.
٭ املتيقّ��ن عل��ى نح��و اإلجم��ال أنه
يتع ّين في اإلس�لام على إمام املسلمني،
حد
تأم�ين نفق��ة األس��ر الفقيرة إل��ى ٍّ
كاف وأداء ديونه��ا ،يق��ول اإلم��ام
جعف��ر الص��ادق « :فعل��ى اإلم��ام
أن يقضي��ه ،فإن ل��م يقض��ه فعليه إثم
ق��دم هذه
ذل��ك» .فنبي اإلس�لام ّ 
الهدي��ة إل��ى العال��م ،وفيه��ا س��عادة
البش��رية ..وه��ذا م��ا س��يحصل ثانية
ح�ين يظه��ر صاح��ب العص��ر والزمان
ول��ي الله األعظ��م اإلم��ام احلجة ،
ِ��ر ُه
ويتحق��ق الوع��د اإلله��ي (ل ُيظه َ
عل��ى الدي��ن كُ ل��ه) .وبديه��ي أن��ه ليس
مراد اإلم��ام الص��ادق  م��ن (إمام
املس��لمني) اإلم��ام املعص��وم ،ذل��ك ألن
اإلم��ام املعص��وم ال يرتك��ب ذنب��اً ،ب��ل
املقص��ود م��ن اإلمام ف��ي ه��ذا احلديث
الشريف هو من بيده مقاليد احلكومة،
وميلك مثل هذه اإلمكانات.
٭ كي��ف غ ّي��ر رس��ول الل��ه 
أولئ��ك الن��اس ،وص ّيره��م مس��لمني،
حتى حتقق ق��ول الله تعال��ى( :ورأيت
الناس يدخلون في دي��ن الله أفواجاً)؟
ومل��اذا ل��م يتحق��ق مث��ل ه��ذا األم��ر
(دخ��ول الن��اس أفواج�� ًا في اإلس�لام)
خ�لال الث�لاث عش��رة س��نة الت��ي
أمضاها رس��ول الل��ه (صلى الل��ه عليه
وآل��ه) ف��ي مك��ة املكرم��ة بع��د البعث��ة
الش��ريفة ،وحص��ل أثن��اء الس��نوات
التسع وبضعة أش��هر التي عاشها 
في املدينة املن��ورة ،حيث أقب��ل الناس
أفواج�� ًا وجماعات على اإلس�لام؟ لقد
اس��تطاع النبي األك��رم  أن يعمل،
ألن األرضي��ة كان��ت مه ّي��أة ل��ه .ف��إذا
م��ا ته ّي��أت األرضي��ة نفس��ها للجمي��ع،
ف��ي أي��ة منطقة م��ن العال��م ،مب��ا فيها
بالد الكف��ر ،وأعلن ه��ذا األم��ر ،وطُ ّبق
عل��ى أرض الواق��ع ،لتح ّول س��كان تلك
الب�لاد إل��ى اإلس�لام .لقد كان رس��ول
الل��ه  أفض��ل إنس��ان ،وصاح��ب
خي��ر منه��ج ،فم��ن ذا ال��ذي ال يحب أن
يتب��ع املنه��اج األفض��ل ،أو ينتس��ب إلى
النظ��ام األمث��ل؟! إن الع��زة والكرامة
اإلنسانية ،والضمان االجتماعي الذي

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

طبقه نبي اإلس�لام  واإلمام أمير
املؤمنني علي ب��ن أبي طالب  عملي ًا
ال يوجد نظير له في م��كان من العالم،
كم��ا ال وج��ود ألي قان��ون يضاه��ي
القوان�ين الراقي��ة ف��ي اإلس�لام .إن
أب��ا ذر الغفاري كان ش��ا ّب ًا مش��ركاً ،فما
الذي جعل��ه يعتنق اإلس�لام؟ ماذا رأى
حت��ى أصب��ح مس��لماً ،وإنس��ان ًا مثالياً؟
وك��م ه��ي كثي��رة آث��اره الت��ي بقي��ت
خال��دة ،حي��ث إن هن��اك املئ��ات م��ن
علماء الش��يعة الكبار ،ه��م ثمرة جهد
وصدقوا ،وإن
أب��ي ذر ؟ ه��ؤالء رأوا
َّ
رسول الله  نفس��ه ،حينما كان في
املدينة املنورة ،ب��ل حينما كان في مكة
املكرمة أيض ًا ولم يكن وقتها مبس��وط
اليد ،أعل��ن« :فأجيبوني تكون��وا ملوك ًا
في الدنيا وملوك ًا ف��ي اآلخرة» .ومعنى
ذلك أن��ه تعال��وا ادخلوا في اإلس�لام،
لتج��دوا س��عادة الدني��ا واآلخ��رة ،أي
تصبح الدني��ا جنة لكم ،وف��ي اآلخرة
يكون مصيرك��م إلى اجلنة أيض��اً .كما
إن إس�لام أمي��ر املؤمن�ين  ،يعن��ي
اإلس�لام الصحي��ح ،أي إس�لام الق��ول
والعم��ل ،ولي��س إس�لام االس��م فقط،
كما ع ّب��ر رس��ول الله  عن إس�لام
أقوام« :يأتي على أمت��ي زمان ال يبقى
من اإلسالم إال اسمه».
٭ أبارك للمسلمني ذكرى مناسبتني
عظيمتني والدة سيد الكائنات وخامت
الرس��ل محمد املصطفى  وحفيده
اإلمام جعفر الصادق  ،املناسبتان
اللت��ان لي��س م��ن املصادف��ة أن تقترنا
في ي��وم واح��د ه��و الس��ابع عش��ر من
ربي��ع األول حي��ث اجل��د  مؤس��س
اإلسالم ،واحلفيد  ناشر اإلسالم،
وأنتهز هذه الفرص��ة املباركة للتذكير
ب��أن م��ن مس��ؤولية املس��لمني عموم�� ًا
والعلماء واملفكرين واملثقفني خصوص ًا
أن يقوم��وا بالتحقي��ق ف��ي تراثن��ا
شباط
الفك��ري والثقاف��ي إلخ��راج الص��ورة
احلقيقية لإلسالم ونبيه  كما هي 2
في القرآن الك��رمي ،والصحيح حق ًا من 01
روايات النبي  وأهل البيت 0 .
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ثقافة
أجوبة المسائل الشرعية

الكلم الطيب

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

قال الر�سول الأعظم :
٭ اإلس�لام حس��ن اخلل��ق ،أس��اس اإلس�لام حب��ي
وحب أهل بيتي.

٭ ال يزال قلب العبد يقب��ل الرغبة والرهبة حتى
يس��فك الدم احلرام ،ف��إذا س��فكه نكس قلب��ه ،وصار
كأنه كير محم أس��ود من الذنب ،ال يع��رف معروفاً ،وال
ينكر منكراً.
٭ ل��زوال الدني��ا جميع�� ًا أه��ون عل��ى الل��ه م��ن دم
يسفك بغير حق.

٭ من أعان عل��ى قتل مؤمن بش��طر كلم��ة لقي الله
يوم القيامة مكتوب ًا بني عينيه« :آيس من رحمة الله».

٭ خمس��ة ال تطف��أ نيرانه��م وال مت��وت أبدانه��م:
رجل أش��رك ،ورج��ل عق والدي��ه ،ورجل س��عى بأخيه
ال��ى الس��لطان فقتل��ه ،ورجل قت��ل نفس�� ًا بغي��ر نفس،
ورجل أذنب وح َّمل ذنبه على الله.
٭ اتقوا دعوة املظلوم فإمنا يس��أل الل��ه تعالى عن
حقه ،وإن الله تعالى لم مينع ذا حق حقه.
٭ اتق��وا دع��وة املظل��وم وإن كان كاف��ر ًا فإنه ليس
دونه حجاب .وم��ن أخذ للمظلوم م��ن الظالم كان معي
في اجلنة مصاحباً.
٭ من مش��ى مع ظال��م ليعين��ه وهو يعلم أن��ه ظالم
فقد خرج م��ن اإلس�لام ،ومن أع��ان ظامل�� ًَا س��لطه الله
عليه.

٭ أال أنبئكم لم س��مي املؤمن مؤمناً؟ إلميانه الناس
على أنفسهم وأموالهم.

قال الإمام جعفر ال�صادق :
٭ إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ومن
ضرب من لم يضربه.
٭ من قتل متعمد ًا فهو في نار جهنم خالد ًا فيها.

٭ إياك وخصلت�ين مهلكت�ين :تفتي الن��اس برأيك
وتدين مبا ال تعلم.

٭ ما م��ن مؤمن يع�ين مؤمن�� ًا مظلوم�� ًا إال كان أفضل
م��ن صي��ام ش��هر واعتكافه ف��ي املس��جد احل��رام ،وما
م��ن مؤم��ن ينص��ر أخ��اه وه��و يق��در عل��ى نصرت��ه إال
نص��ره الله ف��ي الدنيا واآلخ��رة ،وما م��ن مؤمن يخذل
أخاه وهو يقدر عل��ى نصرته إال خذله الل��ه في الدنيا
واآلخرة.
٭ املؤمنة أعز من املؤمن ،واملؤم��ن أعز من الكبريت
األحمر ،فمن رأى منكم الكبريت األحمر؟!.
٭ املؤمن أعظم حرمة من الكعبة.

شباط
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نوافذ
أجوبة المسائل الشرعية

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

المولد األكرم

في ثنايا أيام العشرة الثانية من شهر
ربيع األول من كل عام يحتفل المسلمون
بمولد أشرف المخلوقات محمد  ،حيث
يمثل  الخيمة التي تجمع المسلمين
بشتى مذاهبهم الفقهية والفكرية ،وقد
أرسل  رحمة للعالمين من المسلمين
وغير المسلمين ..لكن ،هل سيكتفي المسلمون
 في هذا العام  -بإلقاء الخطب البليغة التيتتحدث عن الذي قال فيه (تعالى)« :وإنك
لعلى خلق عظيم» ،وتوزيع المأكوالت الطيبة،
ونشر الالفتات الملونة ،تكريم ًا لهذه المناسبة
العزيزة عند كل المسلمين أم إن األمر يتطلب
أكثر من ذلك كله؟! .االحتفاالت الرائعة التي
تعم بالد المسلمين بمولد نبيهم الكريم
ينبغي أن توازيها نشاطات ترسخ في نفوس
المسلمين الفضائل التي دعا  إليها ،حيث
قال « :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق».
فما جدوى االحتفال بمولده  والفتاوى
تتواتر في اتهام مئات الماليين من المسلمين
بالشرك والضالل؟! وما الفائدة من التقرب
الى الله بذكر مناقب الرسول  وبعض
من هذه األمة يفجرون أجسادهم في جموع
مدنيين يحتفون بأربعينية سيد الشهداء
الذي قال  بحقه وحق أخيه« :الحسن
والحسين سيدا شباب أهل الجنة»؟! بأي لغة
يتحدث المسلم الى غير المسلمين عن تسامح
اإلسالم والخلق الكريم لنبي اإلسالم ،والعالم
 في كل يوم  -يضج من تفجيرات انتحاريةينفذها «مسلمون يحفظون القرآن» تطال نساء
وأطفا ًال ،كما حدثت مؤخر ًا في مواكب عزاء
حسينية في العراق وباكستان ،حتى نقلت
وكالة إعالمية خبر ًا تحت عنوان« :الشيعة
يالحقون قت ًال من كراتشي الى كربالء»!!.
يق��ول اإلم��ام اجمل��دد الس��يد محم��د
احلسيني الش��يرازي « :ليس اإلسالم دين
الس��يف ،بل هو دين املنطق واألخالقِ  ،ويش��هد
بذل��ك تاري��خ حكومة رس��ول الل��ه  وأمير
املؤمن�ين  .لق��د كان  يؤك��د بقول��ه
وفعله وتقري��ره على حري��ة الفك��ر والعقيدة،
فكان يكرم وفود املشركني ،ويسعى في دعوتهم
إل��ى اإلس�لام باحلكم��ة واملوعظ��ة احلس��نة،
وكان يجادله��م بالت��ي ه��ي أحس��ن» ..فه��ل لنا
مواجهة واقع أمتن��ا «املريض» بحكم��ة وأمانة
وشجاعة؟!.

من عقل األمم ومداد المفكرين

لم يستطع أحد من الناس أن يعرض
أهداف�� ًا أكثر س��مو ًا ورفعة م��ن األهداف
الت��ي عرضها وحققه��ا محم��د ،نعم ،ألن
تل��ك األه��داف ه��ي ف��وق طاقة البش��ر،
فلقد قام بتقوي��ض املعتق��دات الباطلة
واخلرافي��ة الت��ي كان��ت تش��كل حاجز ًا
ب�ين اخملل��وق واخلال��ق ،وأع��اد العالق��ة
الصحيح��ة املتبادل��ة ب�ين اإلنس��ان
والله وبني الله واإلنس��ان ،ون��زَّه عقيدة
التوحي��د الصحيح��ة العقلي��ة وط َّهرها
م��ن ركام اآلله��ة املادي��ة والتجس��يم
واألوث��ان .وإذا كان س��مو األه��داف،
وتواض��ع اإلمكانات والوس��ائل ،وعظمة
النتائ��ج احملقق��ة تش��كل املؤش��رات
الثالث��ة عل��ى عبقري��ة اإلنس��ان ،فم��ن
يج��رؤ أن يقي��س أح��د ًا م��ن البش��ر ف��ي
التاريخ احلديث مبحمد؟.

عظيم��ة ،وم��ن ادع��ى أن ه��ذا الق��رآن
ترشَّ ��ح م��ن قريح��ة محمد فق��د أغمض
الع�ين ع��ن احلقائ��ق ،ألن ذل��ك الزع��م
ميجه العلم واحلكمة.
ُّ

ب�سمارك (موحد �أملانيا)

تعالي��م ه��ذا الكت��اب  -الق��رآن  -لن
تفش��ل أبداً ،إن كل مناهجن��ا التي ميكن
أن يعتمدها اإلنس��ان ال ميك��ن أن تذهب
ألبعد مم��ا ذه��ب إليه الق��رآن ،ف��إن كان
هذا هو اإلسالم فكلنا مسلمون.

ال�شاعر والفيل�سوف الأملاين غوته

ل��ن أح��اول هن��ا تع��داد قي��م نب��ي
اإلس�لام الرئيس��ية الديني��ة منه��ا
واإلنس��انية ،غي��ر أن��ي أري��د أن أب��رز
جانبني إيجابيني  -ضم��ن جوانب أخرى
عدي��دة  -وه��ي إميان��ه بتوحي��د الل��ه،
ال�شاعر والأديب وانشغاله الكامل بالعدالة.

الفرن�سي المارتني
لق��د وج��دت اإلس�لام  -ال��ذي جاء
ب��ه محم��د  -دي��ن الفط��رة والبس��اطة
والوض��وح ،حيث ال أس��رار ،وال ألغاز ،وال
تأليه بشر فيه ،واإلسالم دين التسامح،
وهو يدفع إلى األخ�لاق العليا والكرامة
اإلنس��انية ،وه��و دي��ن احل��ق والع��دل
واملساواة واحلرية والعقيدة الصافية.

فان�سان مونتاي (امل�ست�شار
الع�سكري للجرنال ديغول)

إنني تدب��رت وتأمل��ت ودققت الكتب
املنزلة الس��ماوية التي ُي َّدعى أنها واردة
م��ن الاله��وت ،فم��ا وج��دت  -مل��ا فيها من
التحري��ف  -م��ا أن��ا طالبه م��ن احلكمة،
وإن تل��ك الكتاب��ات ليس��ت بحي��ث تؤِّمن
السعادة البش��رية ،لكن القرآن احملمدي
ليس بداخ��ل في ذل��ك القيد .نع��م ،لقد
دقق��ت الق��رآن م��ن كل جه��ة وم��ن كل
نقطة ،فوجدت ف��ي كل كلمة منه حكمة

الكاردينال ترانكو (رئي�س �أ�ساقفة
�إ�سبانيا يف العام 1977م)

النب��ي محم��د نب��ي مرس��ل ،يحم��ل
الهداي��ة للبش��رية أجم��ع ،وإن اإلجنيل
بش��ر به قبل التحريف ،وإن القساوسة
ه��م أول م��ن ُيقبل��ون عل��ى اإلس�لام
ويعتنقونه.

عامل الالهوت هانز كونغ

إن��ه م��ن املس��تحيل ألي ش��خص
درس حي��اة الرس��ول العرب��ي العظي��م
وش��خصيته ،وع��رف كيف ع��اش وكيف
تعل��م ،أن ال ينحن��ي احترام�� ًا له��ذا
الرس��ول املبجل القوي ،ال��ذي هو واحد
من أعظ��م رس��ل الل��ه ،ومهم��ا أق��ل لكم
فإن��ي س��أقول أش��ياء كثي��رة معروف��ة
للجميع ،ولك��ن حينما أعيد قولها أش��عر شباط
مبزيد من التقدير واإلعجاب.
بو�سوورث �سميث (م�ؤلف كتاب2 :
حممد والإ�سالم يف العام 1874م) 01
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أن يقلدوه..
ال�سيد المرجع ي�ستقبل �أ�صحاب ال�سماحة

القمي والسيد الشبيري الزنجاني
السيد ّ

استقبل املرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق احلسيني
الشيرازي  في بيته مبدينة قم املقدسة سماحة آي��ة الله العظمى
السيد تقي الق ّمي  ،وسماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري
الزجناني  .في ثنايا اللقاء تبادل الضيفان اجلليالن مع سماحة السيد
املرجع أوضاع املسلمني في العالم  -وباألخص أوضاع أتباع أهل البيت 
 -وآخر املستجدات في املسائل الفقهية واحلوزوية.

الم�ؤ�س�سات الخيرية
ف��ي لقائ��ه م��ع وف��د م��ن (مب��رة
س��يد الش��هداء صل��وات الل��ه علي��ه
اخليري��ة ف��ي دول��ة الكوي��ت) أش��اد
س��ماحته بنش��اطات امل ّب��رة ف��ي
خدمته��ا املس��تضعفني واحملروم�ين
والعوائ��ل املتع ّفف��ة واأليت��ام ،مش��ير ًا
س��ماحته إل��ى ض��رورة اهتم��ام
اللجن��ة ببن��اء املؤسس��ات اخليري��ة
ف��ي الع��راق اجلري��ح ،مؤك��داً« :لق��د
ع��اش العراقي��ون من��ذ أكث��ر م��ن 35
عام ًا في ظ��ل أنواع املعان��اة والتعذيب،
فعل��ى املؤمن�ين واملؤمن��ات أن يعمل��وا
م��ا بوس��عهم ف��ي خدم��ة هذا الش��عب
املظلوم ،وال يتركوا شؤون هذا الشعب
لألجانب».

الى الخير �أ�سرع
ف��ي لقائ��ه م��ع وف��د م��ن إدارة
عل��ي صل��وات الل��ه
(مدرس��ة اإلم��ام ّ
علي��ه األكادميي��ة) وأس��اتذتها وه��ي
مدرس��ة للجالية العراقية في مدينة
ق��م املقدس��ة ،ق��ال س��ماحته« :إن
أوض��اع العال��م الي��وم تش��به إلى حد
م��ا أوض��اع النب��ي  عندم��ا كان
في املدين��ة املن�� ّورة ولكن مع ف��ارق هو
فق��دان النب��ي  ،فالعال��م يش��هد
الي��وم  -إلى ح��د م��ا  -حرية نس��بية
ميك��ن م��ن خالله��ا تعري��ف ش��خصية
موالنا اإلم��ام بقية الل��ه األعظم .
فاألج��واء اليوم ف��ي العالم ه��ي على
خ�لاف م��ا كان��ت علي��ه ف��ي الس��ابق،
ويجدر بنا أن نس��عى ونعم��ل كثير ًا في

مج��ال التعري��ف بس��يرة النب��ي 
وس��يرة أه��ل البي��ت  ،فاألعم��ال
واجلهود املبذول��ة اليوم قليل��ة ،ولكن
مع ذلك كله نالحظ انتش��ار اإلس�لام
ف��ي أنح��اء العال��م بحي��ث إننا نس��مع
باس��تمرار أن بع��ض عب��دة األوث��ان
وغيرهم من املش��ركني واملنحرفني عن
خط أه��ل البيت  اهت��دوا إلى نور
التش ّيع».
وأكّد « :الشباب هم أمانة الله
وآل البي��ت  ف��ي أعناقن��ا جميعاً،
فعلين��ا صيان��ة ه��ذه األمان��ة ،وذل��ك
ب��أن نول��ي الش��باب اهتمام�� ًا متزايداً،
ألنه��م إل��ى اخلي��ر أس��رع ،فيج��ب
االهتم��ام به��م ورعايته��م وتربيته��م
تربية س��ليمة وف��ق تعاليم اإلس�لام،
وعليك��م  -كم��ا عل��ى جمي��ع املثّقف�ين
واملتصدي��ن ألمور الش��باب واألش��بال
ّ
واألطف��ال  -أن تس��عوا ف��ي تعليمه��م
وتثقيفهم بتعاليم املعصومني األربعة
عش��ر  وثقافته��م ،كم��ا ينبغي أن
ندعه��م يعب��رون ع��ن آرائه��م بحرية
كامل��ة .لنعلم جي��د ًا وجه��ات نظرهم
حيال األش��ياء وفهمهم لها ،ونس��تعني
على ذل��ك بالصبر واألن��اة دومنا أدنى
انفع��ال أو ضي��ق .وإذا عج��ز أحدك��م
عن تصحي��ح عقائد فت��ى أو ش��اب إذا
كان فيه��ا ما يزري ب��ه أو يش�ين ،لزمه
أن يرش��ده إل��ى م��ن ميل��ك جواب��ه،
ويق��در عل��ى إقناع��ه ،وتقومي��ه م��ن
هذه الناحي��ة ،ولنعلم أن��ه إذا اهتدى
وصلح ش��اب ،فقد اهتدى وصلح تاريخ
بكامله».

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

		
على العنوان التالي:

www.ajowbeh.com

احلري��ة فس��حة ومس��ؤولية ،وإذا
مورست على أساس أنها حق إنساني وحركة
طبيعية البد أن تكون منتجة للفرد ومثمرة
للمجتم��ع ،وفي اإلطار نفس��ه فإن «الس��يادة
الش��عبية» متثل حج��ر األس��اس ف��ي البناء
الش��وروي «الدميقراط��ي» ،وه��ي تعبي��ر عن
اإلمي��ان ب��أن «ش��رعية الدول��ة» تنش��أ ب��ـ
«إرادة أبناء ش��عبها ورضاهم» ،حيث الميكن
أن يكون نظ��ام احلك��م ش��رعي ًا إال إذا كانت
الس��لطة فيه منبثقة من «إرادة األمة احلرة
واخملتارة».
حري��ة االنتخاب��ات ونزاهته��ا يع��د
مدخ� ً
لا ال غن��ى عن��ه للنظ��ام الش��وروي
«الدميقراطي» ،وقد أك��دت اجلمعية العامة
لألمم املتح��دة ض��رورة إج��راء االنتخابات
الدوري��ة حلماي��ة حق��وق احملكوم�ين
ومصاحله��م .وترتك��ز معايي��ر االنتخاب��ات
احلرة النزيهة على ثالثة حقوق رئيس��ية:
(ح��ق املش��اركة ،ح��ق التصويت والترش��يح،
حق املس��اواة ف��ي تول��ي الوظائ��ف العامة).
وهنا يب��رز دور الفرد في بن��اء اجملتمع احلر
والدول��ة العادلة ،لذل��ك ال يص��ح أن يتخلى
الناخ��ب ع��ن حق��ه ف��ي التصوي��ت مل��ن يراه
ممث ًال جي��د ًا له وأمين�� ًا على مصلح��ة العباد
والب�لاد ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار يؤك��د املرج��ع
الديني الس��يد صادق احلس��يني الش��يرازي
ض��رورة املش��اركة الواعي��ة ف��ي عملي��ات
االنتخاب التي جتري في البالد ،وفي الوقت
نفس��ه يش��ير س��ماحته  ال��ى أهمي��ة
التفحص الختيار الناخ��ب ملمثليه من جهة،
ومن جه��ة أخرى لي��س املطلوب م��ن الناخب
أن يدل��ي بصوت��ه ف��ي صنادي��ق االقت��راع
وينتهى األمر ،بل عليه مواصلة مس��ؤولياته
من خالل مراقبة أنش��طة «ممثلي الش��عب»،
واألكث��ر م��ن ذل��ك يدع��و الس��يد املرج��ع
اجملتمعات املسلمة إلى اإلس��تمرار باملشاركة
عب��ر مراقب��ة متواصل��ة وثاقب��ة جملري��ات
(العملية السياسية) وتوجهاتها واستشراف
معطياتها ،حتى يتم انتخاب حكومة وطنية
مخلص��ة متث��ل األكثري��ة ،وتضم��ن حق��وق
األقلي��ات ،وأن ال يتع��ارض عملها م��ع أحكام
اإلس�لام وقيم��ه وأخالقيات��ه ،كم��ا أوج��ب
الس��يد املرجع أن يك��ون نظام احلك��م قائم ًا
عل��ى أس��اس إعط��اء الن��اس حقوقه��م ف��ي
إب��داء ال��رأي بحري��ة ،وأن يعم��ل بالش��ورى
واملش��اورة ،وأن تعط��ى األح��زاب حري��ة
العمل والتنافس ،وأن يكون لها احلق في نقد
اع َملُو ْا».
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