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أب ّشركم بالمهدي
العدل �أحلى!
الع��دل رأس اإلمي��ان وأعلى مراتب��ه ،فـ«عدل
س��اعة خي��ر م��ن عب��ادة س��بعني س��نة» .والعدل
قوام احلي��اة الكرمي��ة وحرية الش��عوب وتقدم
األمم ،وبالعدل تتضاعف البركات ،وبه يستقيم
أمر احلكم واحلاكم واحملكوم ،ويوفر سبل صالح
العب��اد ورفاههم وعم��ارة البل��دان واس��تقرارها.
والع��دل مبعث الس��عادة الت��ي دأب اإلنس��ان على
البح��ث عنه��ا ،فه��و أرض اخلير الت��ي تنم��و فيها
قي��م اإلنس��ان والس�لام واالس��تقرار والتعاي��ش
والتع��اون ب�ين الن��اس عل��ى الب��ر والتق��وى ونبذ
الظل��م واإلث��م والع��دوان .وال عوض ع��ن العدل
لترس��يخ اإلحس��اس لدى الفرد باالطمئنان على
حيات��ه وممتلكات��ه ليستش��رف مس��تقب ًال واعداً،
ويكون ف��رد ًا متفائ ً
�لا بطبع��ه ،ومتوازن ًا م��ع ذاته
ومع اآلخر ،س��واء أكان اآلخر إنس��ان ًا أم حيوان ًا
أم نبات�� ًا أم جم��اداً ،ويكون ف��رد ًا منتج ًا لنفس��ه
ومجتمعه.
من أجمل م��ا وصف به العدل م��ا قاله اإلمام
الص��ادق « :الع��دل أحل��ى من امل��اء يصيبه
وإن قل».
الظمآن ،ما أوس��ع العدل إذا عدل فيه ْ
لكن وبقدر م��ا للعدل من جمال في نفس اإلنس��ان
ووجدان��ه ،وم��ا للع��دل م��ن حض��ور متوه��ج ف��ي
قناعات بني البش��ر وعقولهم ،بقدر ما العدل هو
القيم��ة اإلنس��انية األكثر تعدي�� ًا عل��ى حدودها
وهت��ك ًا له��ا ،بل ه��و الطري��ق األكثر وحش��ة لقلة
س��الكيها .وه��ذه اإلش��كالية ،اقتناع امل��رء بقيمة
الش��يء وفي الوق��ت نفس��ه رفض��ه له��ا موجودة
عند كثي��ر من الن��اس ،حي��ث إن « َأكثره��م للحق
كاره��ون» م��ا يش��ير ال��ى عظم��ة حرك��ة اإلم��ام
امله��دي  وه��ي احلرك��ة املنتظ��رة لتحقي��ق
أه��داف األنبياء واملرس��لني  وعنوانها األكبر
أنه « سيمأل األرض قسط ًا وعد ًال».
لق��د أك��دت الرواي��ات الش��ريفة عل��ى أن
��ن ظلم��ه ،وأن « َم ْن
��ن أنصف الناس ِم ْ
(األعدل) َم ْ
طاب��ق س��ره عالنيت��ه ،وواف��ق فعل��ه مقالت��ه»،
فق��د أدى أمانت��ه وحتقق��ت عدالت��ه ،وأن (أعدل
الس��يرة) أن تعامل الن��اس مبا حت��ب أن يعاملوك
ب��ه .واألجمل ما عند س��يد العادلني عل��ي بن أبي
طال��ب  فقد م��ر عل��ى كنيس��ة فقي��لَ « :لكَم
َ
ش��رك بالل��ه هاهن��ا» ،فق��ال « :و َلكَ��م ُع ِب َد
ُأ
اع َملُو ْا}.
الله هاهنا»!َ { ..و ُقلِ ْ

املهدي يأمرك

عن أبي سعيد اخلدري قال :قال رسول الله :
«أبشّ ��ركم باملهدي ُيبعث في أمت��ي على اختالف م��ن الن��اس وزالزل ،ميأل األرض

قس��ط ًا وعد ًال كما ملئ��ت جور ًا وظلم��اً ،يرضى عنه س��اكن الس��ماء وس��اكن األرض،
يقس��م املال صحاح�� ًا» .فق��ال رجل« :م��ا صحاح�� ًا»؟ ق��ال « :بالس��وية بني
غنى ،ويس��عهم عدله ،حتى يأم��ر منادي ًا ينادي،
الناس ،وميأل الله قل��وب أمة محمد ً
يق��ول :من ل��ه في امل��ال حاجة؟ فم��ا يقوم م��ن الن��اس إال رج��ل واحد فيق��ول :أنا.
فيقول :إئت الس��ادن فقل له :إن املهدي يأم��رك أن تعطيني ما ًال ،فيق��ول له :احثُ .
حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ،ندم ،فيقول :كنت أجش��ع أ ّمة محمد نفس��اً ،أعجز
عما وسعهم .فير ّده وال يقبل منه ،فيقال له :إنّا ال نأخذ شيئ ًا أعطيناه»

	اللوح المحفوظ

الزيادة في ال�صالة

س :ما حكم الزيادة املتعمدة في
س :ما هو اللوح احمل��ف��وظ؟ وإذا
كانت أعمالنا مكتوبة وم��ا سنفعل الصالة في غير األركان؟
وما سيكون ،أليس هذا دال على أننا
ج :إن كان��ت الزي��ادة غي��ر الق��رآن
مجبرون ،ألنه مكتوب علينا؟
والدعاء أو مطلق الذكر بطلت الصالة.

ج :الل��وح احملف��وظ ه��و عل��م الل��ه
الثاب��ت ،ال��ذي ال يع��رض ل��ه التغيي��ر
أبداً ،لكن��ه ال ارتباط بينه وب�ين اختيار
العب��د ومصي��ره ،ب��ل ه��و عل��م مح��ض
عن��د الله س��بحانه مب��ا كان وما س��يكون،
ش��ر.
وم��ا س��يختاره العب��د م��ن خي��ر أو ّ
وف��ي مقابل ذل��ك الل��وح هناك ل��وح احملو
واإلثب��ات ال��ذي يكت��ب الل��ه في��ه ق��در
العب��اد وقضاءه��م ،ف��إذا عمل��وا خي��ر ًا
ش��ر ًا أث��ر ذل��ك ،فمح��ا الل��ه س��بحانه
أو ّ
قدره��م وقضاءه��م األول ،وأبدله��م
بقدر وقضاء جديدين بحس��ب أعمالهم،
البر
فالصدق��ة وصل��ة الرح��م وأعم��ال ّ
تزيد ف��ي أرزاقه��م وتطيل ف��ي أعمارهم
وترف��ع م��ن مراتبه��م ،واخليان��ة وقط��ع
الرحم وأعمال الشر تعطي عكس اآلثار
املذك��ورة ،مما يعن��ي تأثير عمل اإلنس��ان
وإرادته في رس��م مسير نفس��ه ومصيره،
فال جبر وال عدوان ،ولكن الناس أنفسهم
يظلمون.

النجا�سة وال�صالة

س :إذا ك���ان ش��خ��ص ف��ي أث��ن��اء
الصالة وتذكر وج��ود جناسة ،فما
حكمه؟

ج :يج��ب علي��ه أن يعي��د الص�لاة في
الوقت ،أو يقضيها خارجه.

�صالة الوح�شة

س :ه��ل ي��ج��وز أن أص��ل��ي ص�لاة
الوحشة لنفسي أثناء حياتي حتى
أنتفع بها بعد مماتي؟

ج :وردت ص�لاة الوحش��ة ف��ي ليل��ة
امل��وت والدف��ن ،ولك��ن هن��اك مث��ل صالة
جعفر ونحوها مما يفيد بع��د املوت أيضاً،

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

من أيام شعبان
 /3مولد سيد الشهداء وأبي األحرار

اإلمام أبي عبد الله الحسين 

 /4مول���د قم���ر بن���ي هاش���م أب���ي

الفضل العب���اس بن عل���ي بن أبي

طالب 

 /5مول���د س���يد الس���اجدين اإلمام

علي زين العابدين 

 /11مولد موالنا علي األكبر 

أجوبة المسائل الشرعية

فف��ي احلدي��ث الش��ريف( :علي��ك
بص�لاة جعف��ر ب��ن أب��ي طال��ب 
فإن فيها فض ً
�لا كثيراً) .وق��د روى أبو
بصير ع��ن أب��ي عب��د الل��ه  :أنه
قال« :من صلى صالة جعفر  كل
ي��وم ،ال يكتب عليه الس��يئات ،ويكتب
له بكل تس��بيحة فيها حسنة ،وترفع
له درجة في اجلنة ،ف��إن لم يطق كل
يوم ففي كل جمعة ،وإن لم يطق ففي
كل ش��هر ،وإن لم يطق ففي كل س��نة،
فإن��ك إن صليته��ا محي عن��ك ذنوبك،
ولو كانت مثل رم��ال» .وكيفية الصالة
مذكورة ف��ي كت��اب (مفاتي��ح اجلنان)
في فصل أعمال يوم اجلمعة.

�صالة المتزوج والأعزب

س :ما رأي سماحة السيد في
األح��ادي��ث التي تبني الفرق بني
صالة املتزوج و األع��زب ،هل هي
صحيحة أم موضوعة؟ ومن هذه
األح��ادي��ث ،احل��دي��ث امل���روي عن
سيد الشهداء أبي عبد الله 
ق��ال( :ركعتان يصليهما متزوج
أفضل م��ن سبعني ركعة يصليها
غير متزوج) .أنا أعتقد بأن هذا
احلديث موضوع ،وإال لكان على
النبي عيسى  مآخذ ،ألنه لو
كان هذا فضالً ،فلماذا لم يعمل به
السيد املسيح ؟

ج :أو ًال :إن أب��ا عب��د الل��ه 
هن��ا ليس ه��و :س��يد الش��هداء ،
بل هو اإلمام الص��ادق  ،مما يدل
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على أن هذا اإلش��كال وارد من شخص
تخص��ص بعل��وم احلدي��ث،
لي��س ل��ه ّ
وفي عصرنا احلاضر ه��ذا  -الذي هو
التخص��ص  -ال يس��مح العقالء
عصر
ّ
لغير املتخصص ب��أن يتدخ��ل بالنقد
واإلش��كال في اجمل��ال الذي ه��و خارج
ع��ن تخصصه ،فهل ُيس��مح مث ً
�لا لغير
الطبي��ب أن يكت��ب نُس��خة للمري��ض
أو أن ينتقد أو يستش��كل على نس��خة
كتبها طبيب؟! كال.
ثاني��اً :احلدي��ث املذك��ور إمن��ا هو
بالنس��بة إل��ى عصر اإلس�لام ،وليس
لعص��ر م��ا قب��ل اإلس�لام ،ف��إن ل��كل

عص��ر متطلبات��ه ومقتضيات��ه ،وه��و
واضح .ه��ذا مع األخذ بع�ين االعتبار
الظ��روف اخلاص��ة التي كان يعيش��ها
النب��ي عيس��ى  ،حي��ث إن��ه كان
مطارد ًا م��ن قبل حكّام عص��ره ويهود
زمان��ه ،وكان يس��يح ف��ي األرض ،وال
يس��تطيع االس��تقرار في مكان خاص،
وال��زواج والزوجة بحاجة إلى س��كن
واستقرار ،وهذا أيض ًا واضح.

الخم�س
س :كان عندي  100ألف ريال
العام املاضي ،وأخرجت  20ألف
ريال على سبيل اخلمس ،وبقي 80
ألف ريال ،وهذا املبلغ أصبح رأس
امل���ال .ف��ي ه��ذه السنة زاد املبلغ
فوق الـ  80ألف ،لنقل أصبح 100
ألف ،ولكن عندي أشياء أفكر أن
أشتريها بعد شهرين أو أق��ل أو
أكثر ،ورمب��ا ال أشتريها إذا طرأ
ط��ارئ ،ولنقل أن املبلغ التقديري
لتلك األش��ي��اء ه��و  8أالف ،فهل
ي��ج��ب اخل��م��س ف��ي ك��ام��ل املبلغ
الزائد وه��و ال��ـ  20ألف ًا أم فقط
في املتبقي من املبلغ الزائد وهو
 12ألفاً؟ علم ًا بأنني أحتاج لتلك
األشياء التي سأشتريها ،ولكنني
ال أستطيع شراءها اآلن لظروف
معينة أو ل��ع��دم ح��ل��ول ال��وق��ت
املناسب.
ج :ف��ي الف��رض املذك��ور إذا ل��م
تش��تر األش��ياء الت��ي تريد ش��راءها
قب��ل حل��ول رأس الس��نة اخلمس��ية،
فيجب علي��ك تخميس كام��ل الزيادة
(أي العش��رون ألف��اً) ،وم��ن ثم ش��راء
حاجياتك من املال اخمل ّمس.

تق�سيط الخم�س
س :ال أم��ت��ل��ك س���وى رات��ب��ي
ال���ش���ه���ري وال������ذي ي��ع��د دخ�ل�اً
م��ح��دوداً ،وش���اء ال��ل��ه أن أحصل
على منحة حكومية ه��ي عبارة
ع��ن قطعة أرض سكنية ،فقمت

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

م���ع ال��وك��ي��ل ال��ش��رع��ي بحساب
خمسها ،وذلك بعد تثمينها حسب
سعر ال��س��وق ،ول��ك��ن ت��رت��ب علي
مبلغ م��ن امل���ال ال أملكه ،ويشكل
عبئ ًا م��ادي�� ًا على كاهلي .اقترح
علي الوكيل أن أدف��ع��ه مقسطاً،
َّ
وقد ب��دأت فع ًال بالتقسيط ،لكن
األمر سيطول بسبب حجم املبلغ،
فما هو تكليفي الشرعي ،هل هو
االس��ت��م��رار ب��ه��ذا الشكل وذمتي
ف��ارغ��ة ح��ت��ى أمت��ك��ن م��ن ال��دف��ع
بالتقسيط ،أو ك��ام ً
�لا م��ع أن��ي ال
أم��ل��ك م��ن��ز ًال مستق ًال وأط��م��ح أن
أوفره لعائلتي مستقبالً؟

ج :العم��ل طب��ق املتف��ق علي��ه مع
الوكيل الشرعي صحيح ٍ
وكاف.

خم�س ال�شقة
س :أحد األخوة اشترى شقة
مبال ربحه ولم متر عليه سنة ،مع
كونه ساكن ًا باألجرة .ثم أسكن
أخته في الشقة املشتراة بدون
أج��رة حلاجتها للسكن ،فانقضى
احل������ول م����ع ع�����دم اس��ت��ف��ادت��ه
بنفسه م��ن الشقة بالسكن ،هل
يعتبر إسكانه ألخته في الشقة
من شؤونه ع��رف��اً ،فيصدق عليه
أن��ه استعمل الشقة للسكن ولو
ب��وس��اط��ة أخ��ت��ه ال��ت��ي ه���ي من
أرحامه املباشرين بحيث يسقط
عنه اخلمس أم ماذا؟

ج :ال يس��قط عن��ه اخلم��س ف��ي
الفرض املذكور.

ر�أ�س ال�سنة
س :أود ال���س���ؤال ع���ن رأس
السنة اخلمسية ،فهل من الواجب
على املكلف أن يضع لنفسه رأس
سنة خمسية ،وم��ا ه��ي ش��روط
ذل����ك؟ وم���ا ح��ك��م��ه بالنسبة ملا
مضى ،حيث لم يكن له رأس سنة
خمسية؟

ج :يج��ب عل��ى كل مكل��ف ل��ه
وارد ول��و كان وارده قلي ً
�لا حت��ى وإن
كان ال يعم��ل أن يجع��ل لنفس��ه رأس
س��نة خمس��ية ويخ ّم��س م��ا ميلك��ه
م��ن نق��ود وم��ا ه��و ف��ي حك��م النقود
كاألمتع��ة واأللبس��ة ونحوهم��ا (غير
املس��تخدمة) ،وف��ي اخلم��س اخلي��ر
والبرك��ة .وإذا ل��م يك��ن لدي��ك رأس
س��نة خمس��ية فيجب عليك أن جتمع
كل م��ا متل��ك م��ن األم��وال النقدي��ة
وغير النقدي��ة مما زاد عل��ى مؤونتك
وتدفع خمس��ها ،والباقي بعد اخلمس
يك��ون رأس مال��ك للس��نة القادم��ة،
ويك��ون ذل��ك الي��وم رأس�� ًا لس��نتك
اخلمس��ية ،وف��ي الس��نة القادم��ة في
اليوم نفس��ه جتم��ع أموال��ك الزائدة
عن املؤونة ،ف��إن زادت على رأس مالك
للس��نة املاضي��ة ففي الزي��ادة خمس
وإذا ل��م تزد ف�لا خم��س ،وإن نقصت
فال خمس أيضاً ،ولكن تس��جل املقدار
املوجود فع ًال على أنه رأسمالك للسنة
القادمة وهكذا ..

وأم��ا املؤونة (ف��ي الس��نة األولى)
فتتصال��ح فيه��ا م��ع املرج��ع أو وكيل��ه
اخملول .وملزيد م��ن املعلوم��ات ميكنكم
مراجع��ة وكي��ل س��ماحة الس��يد
املرجع  في بلدكم.

تخمي�س الأر�ض
س :إني أحد مقلديكم ،ولدي
رأس سنة خمسية ،وقد اشتريت
ق��ط��ع��ة أرض (س���ن���د زراع������ي)،
وذلك قبل رأس السنة اخلمسية
السابقة ،ول��م أخمسها لتوقعي
أنها غير مشمولة باخلمس ،وهذه
ال��س��ن��ة أي��ض�� ًا اش��ت��ري��ت قطعة
أخ��رى زراع��ي��ة .علم ًا أن��ا موظف،
وال أم��ل��ك ب��ي��ت��اً ،وأن����ا ب��ح��اج��ة
إل��ى ش���راء ب��ي��ت ،وح��ت��ى ل��و بعت
القطعتني ق��د ال أستطيع ش��راء
بيت بثمنهما لرخصهما ،فهل يجب
علي تخميسهما اآلن أم ال؟
َّ

ج :يلزم تخمي��س القطعة األولى
م��ن األرض ـ ف��ي ف��رض الس��ؤال ـ

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

من أيام شعبان 15 -
 ºفي العام 255هـ ولد ولي الله
األعظم ،وخاتم األوصياء ،حجة
الله وحجة آل محمد  اإلمام
المهدي المنتظر  والذي قال

فيه الرسول األعظم « :لو

لم يبق من الدهر إال يوم واحد
لبعث الله رجالً من أهل بيتي

يملؤها عدالً كما ملئت جوراً».
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البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:
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من أيام شعبان 15 -

ºفي العام 329هـ توفي
النائب الخاص للمولى
صاحب الزمان  علي بن
محمد السمري  ،وبوفاته
انتهت الغيبة الصغرى
لإلمام الحجة  ،وبدأت
الغيبة الكبرى ،حيث أمر
صاحب األمر  السمري بأن
ال يوصي الى أحد بعده.

متوز

وكذا الثاني��ة بعد حلول رأس الس��نة
اخلمسية عليها.

العمرة المفردة

س :ه���ل ي��ج��وز ع��م��ل ع��م��رة
م���ف���ردة ل��ن��ف��س��ي ف���ي أس��ب��وع�ين
متتاليني؟
ج :يجوز ذلك.

تحريف القر�آن

س :ه���ل ت��وج��د أي���ة رواي���ة
ع��ن املعصومني  ينفون فيها
ال��ت��ح��ري��ف ع��ن ال��ق��رآن ال��ك��رمي
وي��ث��ب��ت��ون س�لام��ت��ه م��ن التغيير
والزيادة والنقصان؟

ج :اقتض��ت إرادة الل��ه تعال��ى
حفظ كتابه العزي��ز عن كل حتريف،
حيث قال س��بحانه{ :إنا نح��ن نزلنا
الذكر وإنا له حلافظ��ون} احلجر.9/
وق��ال « :ال يأتي��ه الباط��ل م��ن
فصلت.42/
بني يدي��ه وال من خلف��ه» ّ
وم��ن املعل��وم أن إرادت��ه تعال��ى ف��وق
كل إرادة .فالق��رآن ال��ذي ب�ين أيدينا
الي��وم ـ وبإجم��اع علم��اء الش��يعة ـ
ه��و الق��رآن ال��ذي أنزل��ه الل��ه تعالى
عل��ى رس��وله الك��رمي ب�لا زي��ادة وال
فإن
نقيصة .وأما بالنس��بة للرواياتَّ ،
املعصوم�ين  ق��د دع��وا ش��يعتهم
إلى ق��راءة هذا القرآن والتمس��ك به
والعم��ل بأحكام��ه ،وذك��روا فضائ��ل
س��وره وفوائده��ا ،ب��ل دعوا ش��يعتهم
إل��ى ع��رض كالمه��م  عل��ى ه��ذا
الكت��اب الك��رمي فم��ا واف��ق الكت��اب
أوجبوا األخذ به وم��ا خالفه أوجبوا
تركه واإلعراض عن��ه ،وبعد كل هذا
فه��ل نحت��اج إل��ى رواي��ة عنه��م 
إن القرآن غير مح َّرف؟!
تقولَّ :

المعلبات
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س :أري�����د أن أس��ت��ع��ل��م عن
( ،)spirit vinigarوهو موجود في

بعض املعلبات املوجودة في الدول
الغربية مثل بريطانيا ،ه��ل هو
حالل أم حرام؟

ج :إذا كانت املعلب��ات حتتوي على
حل��وم أو م��ا أش��بهها كالش��حوم ف�لا
يج��وز األكل ،وإذا ل��م تك��ن حتت��وي
على اللحم ونظائ��ره ،فكل ما لم يعلم
جناسته أو اشتماله على احلرام جاز
أكله.

الغ�ش في االمتحانات

س :م��ا ه��و ح��ك��م ال��غ��ش في
االم��ت��ح��ان��ات ،ه��ل ينطبق عليه
حديث( :من غشنا فليس منا)؟

ج :ينبغ��ي للطال��ب املس��لم أن
يجتنب الغش ،وأن يعتمد على نفس��ه
بعد التوكل على الله تعالى.

الإخبار عن الحرام

س :ذهبت إلى بيت اجليران،
وكان التواليت (الغربي) عندهم
باجتاه القبلة ،واملرأة ال تستطيع
أن تتخلى إال على ذلك التواليت
��ي
(ال����غ����رب����ي) ،ف���ه���ل ي���ج���ب ع��ل ّ
إخ��ب��اره��م ب��ح��رم��ة ذل���ك أم ال؟
ج :ال ي��ج��ب ذل���ك  -ف���ي ف��رض
السؤال .-

الرياء

س :إنني عندما أريد أن أدفع
مبلغ ًا بسيط ًا من املال إلى فقير أو
مسكني ي��راودن��ي ش��يء يقول لي
رياء ،وهذا
أنك تقوم بهذا العمل ً
الشيء مينعني من دفع املبلغ إلى
الفقير أو املسكني ،وعندما أرى
شيئ ًا من الطعام في الطريق أريد
أن أحمله وأض��ع��ه جانب ًا كذلك
ي��راودن��ي ه��ذا ال��ش��ك ،فهل هذه
املراودة تدل على أني أريد الرياء
أم ه��ي م��ن وس��وس��ة الشيطان؟
وب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل����ك ،عندما

استفتاءات
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أريد أن أعمل عم ًال جيد ًا ويأتي
شخص صاحب كرامة ويشكرني
يراودني شعور بالعجب ،فهل هذه
امل����راودة ت��دل على أن��ن��ي معجب
بنفسي فع ًال أم ه��و وس���واس من
وساوس الشيطان؟

ج :الري��اء أمر قصدي ،واإلنس��ان
أع��رف بقص��ده م��ن غي��ره ،ف��إذا كان
مجرد وس��اوس فليس برياء .وأحيان ًا
اإلنس��ان يعم��ل اخلي��ر حت��ى ي��رى
الناس عمله من أجل تعليمهم أو نشر
فضيلة حقّ��ة ،فكذل��ك هو خ��ارج عن
حد الرياء.
ّ

�صب الماء على القبر

س :م��ا حكم ص��ب امل���اء على
القبر بعد األرب��ع�ين ،وال��زراع��ة
على القبر ،ووضع الزهور عليه؟

ج :يس��تحب رش امل��اء عل��ی
القبر،واستحبابه ليس محدود ًا مبدة
معينة بل مطلق ،وأما بالنسبة لوضع
األش��جار الصغيرة ف��إذا كان ذلك من
باب العالمة للقبر فهو مستحب.

الو�شم

س :ما م��دى كراهية الوشم،
هل هو مكروه كراهة شديدة؟

ج :هو مكروه ،ورمبا وجه الكراهة
يتضرر به
هو ما ثب��ت علمي ًا أنه رمب��ا
ّ
القلب.

الإبراء

س :اإلب����راء ف��ي الشريعة:
إسقاط شخص حق ًا له في ذمة
آخر .فإذا أب��رأت الزوجة زوجها
عن الصداق مقابل عدم طالقها،
هل لها ال��رج��وع في ال��ص��داق إذا
طلقها عاجالً؟

ج :يج��وز له��ا الرج��وع ف��ي فرض
السؤال.

�إبراء الزوجة
س :هل يصح إب��راء الزوجة
زوجها من نفقتها قبل أن تصير
دين ًا واجباً؟

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

ج :يصح.

النا�شز
س :ما هو حكم املرأة الناشز؟
وهل تستحق النفقة؟

ج :املرأة الناشز هي التي خرجت
عن طاع��ة زوجه��ا فيم��ا يج��ب عليها
في��ه اإلطاعة ،وه��و - 1 :التمكني من
نفس��ها - 2 .ع��دم اخلروج م��ن املنزل
إال بإذن��ه فيم��ا لي��س م��ن مصادي��ق
(وعاش��روهن باملع��روف) ،فحينئ��ذ
يسقط حقها في النفقة.

الخلود في النار
س :ه��ن��اك م��ن ي��ق��ول ب��أن��ه ال
يبقى ف��ي ن��ار جهنم خ��ال��د ًا فيها
ب��ع��د ال���ع���ذاب إال ث�لاث��ة عشر
ش��خ��ص��اً ،ف��م��ا م���دى ص��ح��ة ه��ذا
الكالم؟

ج :غي��ر صحي��ح ،وال دلي��ل عليه،
ب��ل األدلة م��ن الكت��اب والس��نة على
خالفه.

الإجها�ض
س :ط��ب��ي��ب ب��اش��ر إج��ه��اض
ام��رأة حامل مبوافقتها وموافقة
زوج��ه��ا م��ع علم اجلميع بحرمة
ذل����ك ،مل���ن ي��دف��ع ال��ط��ب��ي��ب دي��ة
اجلنني؟
ج :يدفعها لوالدي اجلنني.

من أيام شعبان 30 -

 ºاستشهد أحد أبرز تالمذة
اإلمام زين العابدين 
الفقيه العابد سعيد بن جبير
الكوفي على يد الحجاج بن
يوسف الثقفي بعد أن أمر
بقطع رأسه وساقيه ،ودفن
بمحافظة واسط العراقية،
وقد دعا سعيد على الحجاج
حينما أراد قتله قائالً« :اللهم
ال تسلط الحجاج على قتل
أحد من بعدي» ،وقد استجاب
الله (تعالى) دعاءه ،فلم يعش
الحجاج بعده إال أياماً قليلة
هالكاً بالبرداء واآلكلة.
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اقتران ميالد سيدنا
وموالنا اإلمام الحجة بن
الحسن العسكري  مع
النصف من شهر شعبان
المعظم ،الذي جعل الله
(تعالى) في ليلته تقسيم
األرزاق ،وتثبيت اآلجال
لعباده ،ثم تأكيد األئمة
األطهار  على زيارة
اإلمام الحسين  في
هذه المناسبة العظيمة ،هذا
االقتران بين هذه األمور
الثالثة ليس صدفة ،فليس
في أمور الله (تعالى)
صدفة ،بل هي مترابطة
ترابط ًا متين ًا وواقعي ًا.
المرجع الديني

السيد صادق الحسيني الشيرازي
متوز
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أجوبة المسائل الشرعية

إمام الممكنات!!
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي 

e eلإلمام املهدي  في غيبتيه الصغرى والكبرى رسائل وتوقيعات كثيرة يخاطب
فيها ع��دة من الش��خصيات الش��يعية ،باإلضاف��ة إلى الرس��ائل اخلاصة إل��ى نوابه،
والرس��ائل اجلوابي��ة املرس��لة لبع��ض األف��راد أحيان��اً ،واملؤس��ف أنه ل��م يصلنا من
تلك الرس��ائل إال عدد محدود! ولكن تبقى رس��ائل اإلمام  إلى الش��يخ املفيد 
والعبارات الت��ي تض ّمنتها حال��ة فريدة امتازت بها عن رس��ائله لآلخري��ن ،فلم يعهد
ع��ن اإلمام  أن��ه أثنى عل��ى أحد به��ذه الصورة كم��ا حصل مع الش��يخ املفي��د ،فلو
راجعت��م كل م��ا وصلنا م��ن عب��ارات املدح م��ن اإلمام  بش��أن جمل��ة من األف��راد ـ
باس��تثناء س��فرائه األربع��ة اخلاص�ين ،ووكالئ��ه اآلخري��ن ـ ق��د ال جت��دون في كل
كلمات املدي��ح والتقري��ظ التي تفضل به��ا اإلمام بحق هؤالء األش��خاص م��ا يرتقي
ملس��توى ما قال��ه  بح��ق الش��يخ املفي��د ،وفي ه��ذا داللة عل��ى املق��ام الرفي��ع لهذا
للش��يخ  عند أهل البي��ت  .وإنه لش��رف كبير ومص��در فخر واعت��زاز أن ميثل
ويتشرف برؤيته وتقبيل
الشخص بني يدي اإلمام ويكون في حضرته ،يزوره عيان ًا
ّ
يده ،ولكن اعلموا أيه��ا اإلخوان أن هذا ليس ه��و الواجب ،فإنه لم يبلغنا عن الش��يخ
باحلج��ة  -وال ُيعرف ما هو الس��بب ،ورمبا التقاه ول��م يصلنا خبره ـ
املفيد أنه التقى
ّ
ولكنه مع ذلك نال هذه األوس��مة من��ه  .مما ذكره اإلمام  في خطابه للش��يخ
املفيد (نح��ن وإن ك ّنا ثاوي��ن مبكانن��ا النائي عن مس��اكن الظامل�ين ...إنّا غي��ر مهملني
ملراعاتك��م ،وال ناس�ين لذكركم) .لقد ذك��ر  كلمة اإلهم��ال فقال« :غي��ر مهملني».
ولم يقل :غير تاركني ،ذل��ك أن هنالك فرق ًا ب�ين اإلهمال والترك م��ن جهة القصد،
فالترك أعم وأش��مل ،أي يكون بقصد وبال قصد ،أما اإلهمال فال يكون إال عن قصد.
ومن ثم يك��ون املعنى ،إنن��ا إذا لم نرعك��م ،فاإلهمال م��ن جانبكم وليس م��ن جانبنا.
وقال « :وال ناس�ين لذكركم» نافي ًا أن يوجد النسيان بشكل عام ومطلق ،مما يعني
أنه يذكر اجلمي��ع دائم ًا وفي كل م��كان ،ولوال ذلك لن��زل البالء بهم .فليس من ش��ك
في أن اإلم��ام املعصوم  ه��و املصداق األكب��ر خلليفة الل��ه في أرض��ه ،قائم ًا كان
أو قاعداً ،حي�� ًا كان أو ميتاً ،حاض��ر ًا كان أو غائب��اً ،فهو إمام على أي��ة حال ،وميارس
اس��تثناء عن ه��ذه احلقيقة ،وال
مهامه ومس��ؤولياته املوكلة إليه .واإلمام  ليس
ً
غيابه يدفع به إلى االنزواء والقعود عن أداء دوره األخطر ،وهو دور قيادة املؤمنني
في عصر الغيبة املؤلم عليه وعلى شيعته وإال لكان اإلشكال صادق ًا وفي محله حول
احلكمة من والدته وغيبته .ولطاملا تناهى إلى أس��ماع املؤمنني م��ا يجعلهم على ثقة

محاضرات
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تام��ة واطمئنان كام��ل مبا يثب��ت املرة
بعد األخرى وج��وده املبارك  ودوره
القيادي لألمة املؤمن��ة ،فكما أنعم على
الش��يخ املفي��د باملراس��لة والتوجي��ه
وكش��ف احملجوب عن بصيرت��ه ،كذلك
ق��ام  مب��ا يتنب��ه إلي��ه ه��ذا العالم
املرج��ع أو ذاك ـ باعتباره��م نواب��ه
الش��رعيني وف��ق النياب��ة العام��ة ـ
وهناك من القصص املوثقة واحلوادث
املش��هودة م��ا يفوق ح��د اإلحص��اء عن
تفضل��ه وإكرام��ه للش��يعة وعلمائه��م.
وال عج��ب ف��ي ذل��ك ،ألن��ه غي��ر مهم��ل
ن��اس ألمرهم .فهو ميارس
لذكرهم وال ٍ
توجيه��ه امل��أذون ل��ه في��ه حت��ى ف��ي
القضايا الفردية بادية البساطة.
 e eمم��ا نقل��ه الس��يد الوال��د 
قوله« :كن��ت مواظب ًا على ق��راءة دعاء
الندبة وح��دي ف��ي س��رداب الغيبة في
س��امراء املش��رفة .وذات ي��وم كعادت��ي
بلغت عب��ارة« :وعرجت
كنت أقرؤه ،وملا ُ
ب��ه إل��ى س��مائك» ،قرأته��ا« :وعرج��ت
بروح��ه إل��ى س��مائك» ـ حس��ب بع��ض
النس��خ ـ وه��ذا يعن��ي تغيي��ر املعن��ى
متام��اً ،حينه��ا س��معت بأذن��ي أن هناك
م��ن يصح��ح لي م��ا قرأت��ه حس��ب تلك
النس��خة ،ليتم املعن��ى عل��ى أن املعراج
النب��وي كان روحي�� ًا وبدني��اً ،وأدرك��ت
في تلك الس��اعة أن املتح��دث إلي ليس
إال ول��ي األم��ر  .وق��د وق��ع نظي��ر
هذا الفع��ل من اإلمام امله��دي  لعدد
م��ن العلماء وف��ي أماك��ن مختلف��ة ،مما
يش��ير إلى أن اإلمام  يأخ��ذ بأيدي
نواب��ه احلقيقيني إل��ى ج��ادة الصواب
حتى في احل��االت الفردي��ة .أما قيادة
اإلمام  لشيعته ومحبيه ،فقد ثبتت
عبر م��ا ثب��ت م��ن الوقائ��ع والكرامات
املهدوية مم��ا يف��وق الع��د والتصنيف،
إذ أنقذه��م  وال ي��زال ينقذه��م من
أش��كل املش��كالت وأعق��د األزم��ات .إن
هن��اك الكثير ج��د ًا من الش��واهد التي
ال تقبل ال��رد وال حتتمل الش��ك في أن
اإلم��ام  ه��و صاح��ب الي��د الطولى
ـ ب��إذن الل��ه تعال��ى ـ ف��ي احملافظ��ة
عل��ى كي��ان الدي��ن والتش�� ّيع وس�لامة
الش��يعة م��ن كثير م��ن األخط��ار ،ولوال
ألطافه وكرامات��ه ومكرماته لس��اخت
األع��داء
األرض بأهله��ا ولتن��اوش
ُ
احملب�ين واملوال�ين أله��ل بي��ت العصمة

والطه��ارة م��ن كل ح��دب وص��وب.
وليس��ت رس��الته  للش��يخ املفي��د إال
منوذج ًا واحد ًا ـ وإن كان ب��ارز ًا ومم ّيز ًا
ـ لرعايت��ه  لعلم��اء ش��يعته الذي��ن
يق��رون جميع ًا بحاجته��م إلى األلطاف
ّ
املهدوي��ة أكث��ر م��ن حاجتهم إل��ى املاء
واله��واء .وإن اإلم��ام  ه��و إمامن��ا
احلي املنتظ��ر ،ومنذ ذاك الي��وم الذي
غاب فيه  -في ربي��ع األول عام 260هـ
 وإلى حني فرجه الش��ريف ،والشيعةفي ترقّ ��ب وانتظار ،مش��رئبة أعناقهم
لوق��ت ظه��وره املب��ارك ،العتقاده��م
بأنه البقي��ة اخلامتة حلج��ج الله على
خلقه ،وأن جميع أموره��م موكلة إليه.
وبالطبع ،فهو إم��ام املمكنات كلها ،وهذا
مبح��ث من مباح��ث أصول الدي��ن ،متّت
مناقش��ته باس��تفاضة في مظان��ه ،كما
نوقشت األدلة اخلاصة به ،وقد وردت
روايات عن األئم��ة املعصومني  في
هذا الصدد.
 e eطبق�� ًا لآلث��ار ،فق��د تل ّق��ى الش��يخ
املفيد ثالث رس��ائل من اإلمام ،وصلتنا
اثنت��ان منه��ا ،بينم��ا ُيعتق��د بتل��ف
الثالثة أثن��اء حوادث ح��رق املكتبات.
إال أن الس��يد بحر العلوم يثير مس��ألة
جديرة باالهتمام ف��ي املقام في كتابه
(الفوائد الرجالية) وهي :كيف تسلّم
الش��يخ املفيد الرس��الة م��ن اإلمام 
يتش��رف بلقائ��ه  ول��م
م��ع أن��ه ل��م
ّ
يك��ن هن��اك نائ��ب لإلمام  ف��ي ذلك
الوق��ت ليس��لّمها إلي��ه؟ فيق��ول« :وقد
يش��كل أم��ر ه��ذا التوقي��ع بوقوع��ه في
الغيب��ة الكب��رى م��ع جهال��ة ح��ال املبلّغ
ودع��واه املش��اهدة املنفي��ة بع��د الغيبة
الكب��رى» .ويجيب  بقول��ه« :وميكن
دفعه باحتم��ال حصول العل��م مبقتضى
القرائن واش��تمال التوقيع على املالحم
واإلخب��ار ع��ن الغي��ب ال��ذي ال يطل��ع
علي��ه إال الل��ه وأولي��اؤه بإظه��اره له��م،
وأن املش��اهدة املنفية أن يش��اهد اإلمام
ويعل��م أنه احلج��ة  حال مش��اهدته
له ،ول��م يعلم م��ن املبلّ��غ ا ّدع��اؤه لذلك.
وق��د مين��ع ـ أيض�� ًا ـ امتناعه��ا ف��ي ش��أن
اخلواص ،وإن اقتض��اه ظاهر النصوص
بش��هادة االعتبار ،وداللة بعض اآلثار».
وهن��ا تس��توقفنا قضي��ة مهم��ة ج��د ًا
وه��ي أن اإلم��ام  ل��م يخ��ص أح��د ًا
غير الش��يخ املفي��د مبثل ه��ذه الكلمات

التي حتمل معان��ي العرفان باإلخالص
وال��والء .أج��ل ،ال غرابة في أن يش��هد
فرد بصالح فرد آخر وحس��ن س��يرته،
ولك��ن عندم��ا تك��ون ه��ذه الش��هادة
صادرة ع��ن إمام معص��وم يصبح األمر
مختلف ًا متاماً ،إنها ش��هادة ترجح كفتها
على الدنيا وما فيها ،ألن هذه الش��هادة
خالدة في ضمير العقيدة ،ال تفنى وال
تزول م��ع األيام .ولهذا وغي��ره نرى أن
الش��يخ املفيد رحل عن هذه الدنيا منذ
قرابة األلف عام ،لكن ذك��راه ما زالت
تتجدد على مر العصور .والالفت
حية
ّ
ً
للنظر في املقام أيضا أن��ه رغم املكانة
اجلليل��ة واملنزلة الس��امية التي حظي
بها الش��يخ املفي��د إال أن��ي ل��م أجد في
تش��رف بلق��اء اإلم��ام
موض��ع م��ا أن��ه
ّ
املهدي أو كتب رس��الة لإلمام  ،ولكن
حي��ث إن��ه أدى واجبات��ه عل��ى أمت م��ا
كان ينتظ��ره منه اإلمام ،فقد اس��تحق
عناي��ة اإلم��ام  ولطف��ه بج��دارة،
حت��ى أن اإلم��ام نفس��ه خاطب��ه م��ن
خ�لال مراس��لته ل��ه والت��ي رمب��ا يظن
الظان منها رغبت��ه  باحلديث إليه.
إن م��ا يري��ده اإلم��ام  م��ن ش��يعته
هو أن يس��عوا في هداية الن��اس ،حيث
يحت��اج األم��ر إل��ى بع��ض اخلط��وات
التمهيدية ،منها حس��ن املعاشرة وطلب
العلم وس��لوك طريق املداراة مع العدو
والصديق .ولذلك يذكر اإلمام  في
رس��ائله للش��يخ املفي��د كلم��ة «الصدق»
م��رات ع��دة ،وه��ي كلم��ة حتت��اج إل��ى
س��نوات طويلة لبلوغها .فإذا تراجعت
«األنا» ع��ن الفرد وح��ل محله��ا اإليثار،
صار حقيق�� ًا أن يصبح اللباس اخلش��ن
والناع��م ،والغ��ذاء اجلي��د والع��ادي
س�� ّيان عن��د اإلنس��ان .حق�� ًا إن��ه ألم��ر
صعب أن يس��عى امل��رء ليكون مبس��توى
الش��يخ املفي��د ،إال بع��د أن يفن��ي ذاته
في مرضاة مواله .لذا ن��رى في عصرنا
احلال��ي  -وبس��بب فقدان الثق��ة بأكثر
العلم��اء  -أن الناس ق��د توزع��وا فرق ًا
أش��تاتاً ،وأكثره��م هائم��ون ف��ي بح��ر
الغفل��ة ،فل��و كان العال��م مح��ل ثق��ة،
الس��تطاع أن يه��دي كثي��ر ًا م��ن الن��اس
إلى دين الل��ه أفواج ًا وجماع��ات ،لكنه
فقد حتى ثقة أهله وول��ده به ،فال أمل
يرجى منه.

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

من كلمات الإمام المهدي المنتظر 

قال النبي الأكرم



 e eالقائم من ولدي اسمه اس��مي ،وكنيته كنيتي ،وشمائله
ش��مائلي ،وس��نته س��نتي ،يقيم الناس على ملتي وش��ريعتي،
��ن أطاع��ه فق��د أطاعني،
ويدعوه��م إلى كت��اب رب��ي َ ،م ْ
��ن أنكره في غيبت��ه فقد أنكرني،
و َم ْن عص��اه فقد عصاني ،و َم ْ
صدقن��ي ،إلى الله
و َم ْن ّ
صدقه فقد َّ
��ن َّ
كذبه فق��د كذَّ بني ،و َم ْ
أش��كو املكذِّ ب�ين لي ف��ي أم��ره ،واجلاحدي��ن لقولي في ش��أنه،
واملضلِّني ألمتي عن طريقته ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون.
 e eإذا قام قائم آل محمد حكم ب�ين الناس بحكم داود ،ال
يحتاج إلى ب ّينة ،يلهمه الله فيحكم بعلمه.
املهدي جواد باملال ،رحيم باملساكني ،شديد على الع ّمال.
ee
ّ

قال الإمام ال�صادق 
 e eإذا أذن الله (عزّ اسمه) للقائم في اخلروج ،صعد املنبر،
فدعا الناس إلى نفسه ،وناش��دهم بالله ،ودعاهم إلى حقّه،
وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله  ،ويعمل فيهم بعمله.
علي  وسار
 e eإن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب ّ
بسيرة علي .

 e eأن��ا معك��م عل��ى أن ال تول��وا ،وال تس��رقوا ،وال تزن��وا،
وال تقتل��وا محرم��اً ،وال تأتوا فاحش��ة ،وال تضرب��وا أحد ًا
فضة وال تبر ًا وال ش��عيراً،
إال بحقّ��ه ،وال تكنزوا ذهب�� ًا وال ّ
وال تأكلوا م��ال اليتي��م ،وال تش��هدوا بغير ما تعلم��ون ،وال
تخربوا مسجداً ،وال تق ّبحوا مس��لم ًا وال تلعنوا مؤاجر ًا إال
ّ
بحقّه ،وال تشربوا مسكراً ،وال تلبس��وا الذهب وال احلرير
وال الديب��اج ،وال تبيعوها رباً ،وال تس��فكوا دم�� ًا حراماً ،وال
تغدروا مبستأمن.
وإن ك ّنا ثاوين مبكاننا النائي عن مساكن الظاملني
 e eنحن ْ
حس��ب الذي أران��اه الله تعال��ى لنا م��ن الصالح ولش��يعتنا
املؤمن�ين في ذل��ك م��ا دام��ت دول��ة الدني��ا للفاس��قني ،فإنا
نحيط علم ًا بأنبائكم ،وال يعزب ع ّنا شيء من أخباركم.
 e eوأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.
يدعي املش��اهدة ،أال فمن ا ّدعى
 e eوسيأتي الى ش��يعتي َم ْن ّ
املشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر.
 e eوأم��ا املتلبس��ون بأموالنا ،فمن اس��تحل منها ش��يئ ًا فأكله
وجعلوا
فإمنا يأكل الني��ران ،وأما اخلمس فقد أبيح لش��يعتنا ُ
منه ف��ي ح��لّ ال��ى وق��ت ظه��ور أمرن��ا ،لتطي��ب والدته��م وال
تخبث.
 e eفليعم��ل كل ام��رئ منك��م مب��ا يق��رب ب��ه م��ن مح ّبتن��ا،
ف��إن أمرن��ا بغتة
ويتج ّنب م��ا يدنيه م��ن كراهتنا وس��خطناّ ،
فج��أة ،ح�ين ال تنفع��ه توب��ة ،وال ينجي��ه م��ن عقابن��ا ن��دم
على حوب��ة ،والل��ه يلهمكم الرش��د ويلطف لكم ف��ي التوفيق
برحمته.
 e eمن اتق��ى ر ّبه م��ن إخوانك ف��ي الدين ،وأخ��رج مما عليه
إلى مس��تحقّيه ،كان آمن ًا م��ن الفتنة املبطل��ة ومحنها املظلمة
املضلّة ،ومن بخل منهم مبا أعاره الله من نعمته على من أمره
بصلته ،فإنه يكون خاسر ًا بذلك ألواله وآخرته.
أن أش��ياعنا ـ وفّقه��م الل��ه لطاعت��ه ـ عل��ى اجتم��اع
 e eول��و ّ
من القلوب ف��ي الوفاء بالعه��د عليهم ،مل��ا تأخّ ر عنه��م ال ُيمن
ولتعجلت لهم السعادة مبش��اهدتنا على حقّ املعرفة
بلقائنا،
ّ
وصدقها منهم بن��ا ،فما يحبس��نا عنهم إال ما يتّص��ل بنا مما
نكره��ه وال نؤثره منه��م .والله املس��تعان ،وهو حس��بنا ونعم
الوكيل.
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نوافذ
أجوبة المسائل الشرعية

فخ الصنمية
في حقبات زمنية مري��رة تعرض أتباع أهل
البي��ت  حمل��ن ش��تى حتى ب��ات م��ن الصعب
متييز أشدها قسوة وأكثرها توحش��اً ،وكان زاد
املؤمن�ين ف��ي مواجه��ة الظ��روف الصعب��ة  -وما
زال��وا  -اإلمي��ان بالله (تعال��ى) البصي��ر بعباده
والرؤوف الرحيم ،ومتس��كهم بـ «الثقلني» كتاب
الله وتعالي��م (أئمة املس��لمني) الذين قال فيهم
أب
الرس��ول األعظ��م « :إن ل��كل بن��ي ٍ

عصبة ينتم��ون إليه��ا إال ولد فاطم��ة ،فأنا
وليهم ،وأن��ا عصبتهم ،وه��م عترتي خلقوا
م��ن طينت��ي ،وي��ل للمكذب�ين بفضله��م ،من
أحبهم أحب��ه الله ،وم��ن أبغضه��م أبغضه
الل��ه» .حت��ى ق��ال « :ل��و ل��م يب��ق م��ن
الده��ر إال ي��وم ،لبع��ث الل��ه رج ًال م��ن أهل
بيتي ،ميلؤها عد ً
ال كم��ا ملئت جور ًا» .وبوفاة
الس��مري انته��ت مرحل��ة «النياب��ة اخلاصة»،
ودخلت األم��ة في مرحل��ة إدارة مباش��رة ألمور
الدي��ن والدني��ا ،فح�ين اش��تد امل��رض بالنائ��ب
الراب��ع (عل��ي ب��ن محم��د الس��مري) ،قي��ل ل��ه:
��ن وصيك م��ن بع��دك؟» فق��ال« :لل��ه أمر
« َم ْ
ً
هو بالغه!» .وكانت هذه الكلم��ة إيذانا ببداية
مرحلة جدي��دة ،إذ كيف للمكلّ��ف أن يعلم بأمر
الل��ه ال��ذي لم يص��رح ب��ه (النائ��ب الراب��ع) ما
حدا بأمة أتباع أهل البي��ت  أن يعوا حجم
املس��ؤولية ،فكان لهم أن تتنامى فيهم الواقعية
العملي��ة ف��ي إدارة أموره��م ،وكان أن اس��توعب
املؤمنون ضرورة ترس��يخ «احلال��ة القيادية»،
ب��ل وتأصيله��ا بعن��وان «النياب��ة العام��ة» ل��ـ
«الفقهاء العدول».
مراح��ل طويل��ة وصعب��ة مي��ر به��ا طال��ب
العل��وم الديني��ة ك��ي يح��رز (مرتب��ة الفقي��ه)،
ولك��ن ذل��ك ال يكف��ي ،ف��إن عل��ى الفقي��ه أن يلم
مبؤه�لات أخرى متكنه م��ن قيادة األم��ة ،ودفع ًا
لتس��رب «هوى االس��تبداد» الى نف��س الفقيه،
وحفاظ�� ًا عل��ى (س��لطة الش��عب) ي��رى اإلم��ام
الشيرازي الراحل  أن رأي (أكثرية الفقهاء
العظام) ف��ي الش��ؤون العامة هو الناف��ذ ،وليس
وإن كان أعل��م ،وأن
رأي الفقي��ه الواح��د حت��ى ْ
يك��ون احلاك��م فقيه�� ًا ع��اد ًال جامع�� ًا للش��رائط
ومخت��ار ًا م��ن قب��ل (أكثري��ة األم��ة) ،وله��ذه
النظري��ة املتقدم��ة رس��الة حت��ذر الن��اس م��ن
الوقوع بفخ الصنمية ،فيتح��ول عندهم الفقيه
ال��ذي ق��د يخط��ئ ال��ى إم��ام معص��وم مفترض
الطاعة.

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

السيد صادق الشيرازي

فقير عا�شق يلتقي بالإمام

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

إلي في ه��ذه الليلة لتؤنس��ني أفال تروح

ّ

ح��دث الش��يخ الفاض��ل العال��م
الثقة الش��يخ باق��ر الكاظمي آل الش��يخ
طالب جن��ل العالم العابد الش��يخ هادي
الكاظمي قال :كان في النجف األش��رف
رجل مؤمن يس�� ّمى الش��يخ محمد حس��ن
الس��ريرة ،وكان ف��ي س��لك أه��ل العل��م
وذا ني��ة صادق��ة ،وكان فقي��ر ًا ومصاب�� ًا
الس��عال ،وكان ق��د تعلّ��ق قلب��ه
مب��رض ُّ
بال��زواج من ام��رأة ،ق��د طلبها م��ن أهلها
اش��تد
ول��م يجيبوه لقلّ��ة ذات يده ،فلما
ّ
ب��ه الفق��ر وامل��رض وأي��س م��ن تزوي��ج
البنت ،يق��ول الش��يخ محمد الس��ريرة:
فعزمت عل��ى الرواح إلى مس��جد الكوفة
ليل��ة األربع��اء ،أم ً
�لا بلق��اء صاح��ب
األم��ر  ،وواظب��ت عل��ى ذل��ك أربع�ين
ليلة أربعاء ،فلم��ا كانت الليل��ة األخيرة
وكان��ت ليل��ة ش��تاء مظلم��ة ،وق��د ه ّبت
ريح عاصفة فيها قلي��ل من املطر ،ورحت
أح��دث نفس��ي ب��أن الليالي ق��د انقضت،
وم��ا رأي��ت أح��داً ،بينما أن��ا كذل��ك وإذا
إلي
إلي ،وبعد أن وصل ّ
بش��خص يتوجه ّ
عل��ي باس��مي وجل��س ف��ي مقابلي،
س��لّم ّ
فتعجبت م��ن معرفت��ه باس��مي ،وظننته
ّ
م��ن األع��راب الذي��ن أخ��رج إليه��م م��ن
أط��راف النج��ف ،فص��رت أس��أله من أي
الع��رب يك��ون؟ قال :م��ن بع��ض العرب.
فص��رت أذك��ر ل��ه الطوائ��ف الت��ي ف��ي
أط��راف النج��ف ،فيق��ول :ال ال .وكلّم��ا
ذك��رت ل��ه طائف��ة ق��ال :ال لس��ت منها.
فأغضبن��ي وقل��ت ل��ه :أج��ل أن��ت م��ن
(طُ ريط��رة) ،مس��تهزئ ًا وه��و لف��ظ ب�لا
فتبس��م من قولي ذل��ك ،وقال :ال
معنىّ ،
عليك من أين كنت ،ما الذي جاء بك إلى
هنا؟ فقل��ت :وما ش��أنك أنت؟ فق��ال :ما
فتعجبت من حس��ن
ضرك لو أخبرتنيّ .
ّ
أخالق��ه وعذوب��ة منطق��ه ،فم��ال قلبي
إلي��ه ،وص��ار كلّم��ا تكلّ��م ازداد ح ّبي له،
فقل��ت له :ي��ا أخي أن��ت قد أرس��لك الله

مع��ي لنجل��س ف��ي حض��رة مس��لم 

فح��دث
ونتح��دث؟ فق��ال :أروح مع��ك
ّ
ّ
حديثك .فقلت ل��ه :أنا في غاي��ة الفقر
واحلاجة ،وق��د آملني الس��عال ،وقد علق
قلبي بامرأة من أهل محلّتنا في النجف،
وقد رفضوا طلبي الزواج بها لقلّة ما في
اليد .وق��ال لي أحد العلم��اء :اقصد في
حوائجك صاح��ب الزمان ،وب��ت أربعني
ليل��ة أربعاء ف��ي مس��جد الكوف��ة ،فإنّك
تراه ،ويقضي ل��ك حاجت��ك .وهذه آخر
ليلة م��ن األربعني ،وم��ا رأيت فيها ش��يئاً،
املشاق في هذه الليالي،
وقد حت ّملت هذه
ّ
فهذا الذي جاء ب��ي هنا وهذه حوائجي.
فق��ال ل��ي :أما ص��درك فق��د ب��رئ ،وأما
املرأة فتأخذها ع��ن قري��ب ،وأما فقرك
فيبق��ى عل��ى حاله حت��ى مت��وت .فقلت:
أال ت��روح إلى حضرة مس��لم؟ قال :قم.
وتوج��ه أمام��ي ،فل ّم��ا وردنا أرض
فقمت
ّ
املس��جد ق��ال :أال تصلّ��ي ص�لاة حت ّي��ة
املس��جد .فقلت :أفعل ،فوقف ه��و قريب ًا
م��ن الش��اخص املوض��وع ف��ي املس��جد،
وأن��ا خلفه بفاصل��ة ،فأحرم��ت للصالة،
وصرت أق��رأ الفاحت��ة .فبينما أن��ا أقرأ
وإذا ب��ه يقرأ الفاحتة قراءة ما س��معت
أحد ًا يق��رأ مثلها أبداً ،فقلت في نفس��ي:
لعلّه هذا هو صاح��ب الزمان .ثم نظرت
إليه بعد ما خطر في قلبي ذلك ،وهو في
الص�لاة ،وإذا به قد أحاط��ه نور عظيم
منعني من تش��خيص ش��خصه الشريف،
وهو مع ذلك يصلّي ،وأنا أس��مع قراءته،
وق��د ارتع��دت فرائص��ي ،فص��رت أبك��ي
وأعت��ذر م��ن س��وء أدبي مع��ه .فلم��ا كان
التف��ت إل��ى قوله :أم��ا صدرك
الصباح
ُّ
فقد برئ .وإذا أنا صحيح الصدر ،وليس
متوز
مع��ي س��عال أب��داً ،وما مض��ى أس��بوع إال
علي أخذ البن��ت من حيث ال
وس�� ّهل الله ّ
2
أحتس��ب ،وبق��ي فق��ري على م��ا كان كما
01
أخبر .
0
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شعبان

االنتظار اإليجابي

ال�سيد المرجع

علينا معرفة مسؤولياتنا
ف��ي لقائه بوفد مؤسسة ال��رض��وان الشبابية ف��ي ال��ك��وي��ت ،ق��ال املرجع
الديني سماحة السيد ص��ادق احلسيني الشيرازي « :الدنيا دار عمل،
واآلخ��رة دار حساب ،فيجدر باملؤمنني أن يسعوا قدر ما يستطيعون إلى أن
ولي
تكون أعمالهم في الدنيا في سبيل نيل رضا الله (تعالى) ،ونيل رضا ّ
الله األعظم  .وال شك أن الساعي إلى عمل ما ينال به رضا الله (تعالى)
يتعرض للمشاكل وتواجهه مصاعب كثيرة ،فيجدر بالعاملني في هذا السبيل
ّ
أن يجعلوا نصب أعينهم األمور الثالثة التالية :األول :ال لليأس .الثاني :ال
للتح ّير .الثالث :نعم للمشاكل» .وأضاف سماحته« :نحن في عصر الغيبة ،إذا
أردنا أن نكسب رضا موالنا  ،فإن هذا األمر يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا وأكيد ًا
مبدى معرفتنا ملسؤولياتنا والواجب امللقى علينا والعمل بهما ،وإن املسؤولية
واحملرمات ـ ثم يلتزم
هي أن يعرف اإلنسان أحكامه ـ وعلى األقل الواجبات
ّ
بها .وعلى رأس الواجبات معرفة املولى  ،وهذا واجب اجلميع فإنه (من
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ً
ميتة جاهلية)».

فيه مهوى القلوب
e eف��ي لقائ��ه بجم��ع م��ن رؤوس��اء
العش��ائر العراقي��ة من وس��ط العراق
وجنوب��ه ق��ال « :إن هن��اك
ورص
ض��رورة لوح��دة الكلم��ة
ّ
الصف��وف ،والعم��ل عل��ى بن��اء عراق
املس��تقبل ،واالهتم��ام بالش��باب
وحفظهم من عوامل اجلهل والرذيلة
والض�لال وم��ن املش��اكل اخملتلف��ة،
وذل��ك بالعم��ل بتعالي��م املعصوم�ين
األربع��ة عش��ر  »وثقافته��م.
مشير ًا سماحته الى أن «العراق ميلك
كل مقوم��ات الرف��اه ،وف��وق كل ذل��ك
يحت��وي على مراقد أه��ل البيت 
الت��ي ه��ي مه��وى قل��وب العال��م ال
الش��يعة فق��ط ،وال املس��لمني فق��ط،
بل ه��ي مه��وى قلب اإلنس��ان مب��ا هو
إنس��ان ،تليه��ا احل��وزات العلمي��ة في
النج��ف األش��رف وكربالء املقدس��ة
والكاظمية وسامراء املشرفتني ،وفي
املرتب��ة الثالث��ة األل��وف املؤلفة من
خي��رة األخي��ار واملتقني ،مضاف�� ًا الى
العش��ائر املؤمن��ة املتواج��دة هن��اك
الت��ي حقق��ت حت��ت قي��ادة علم��اء
الدين م��ا كان العالم في ذل��ك اليوم
ال يتص��وره ،وهو انتص��ار الثورة التي
قادها اإلمام املرحوم الش��يخ محمد

تقي الش��يرازي (رضوان الل��ه عليه)
في العراق».

�ضرورة االرتقاء
e eأك��د الس��يد املرج��ع لزائري��ه م��ن
طالّب حوزة كربالء املقدسة (مدرسة
العالّم��ة اب��ن فه��د احللّ��ي) «ض��رورة
االرتق��اء مبس��تويات رج��ال الدي��ن
وط�لاّب العل��وم الديني��ة م��ن خالل
ب��ذل اجله��ود املكثّفة واالرت��كاز على
محوري��ن أساس�ين ف��ي ذل��ك هم��ا:
األول :التعبئ��ة العلمي��ة .والثان��ي:
االلتزام بتقوى الله .»
e eق��ال الس��يد املرج��ع جلم��ع م��ن
األخ��وات املؤمن��ات الناش��طات ف��ي
اجملال الديني من محافظ��ة أصفهان:
«لنعاهد الله عل��ى أن نكون عند مرور
ذك��رى مول��د اإلم��ام امله��دي  في
كل سنة أحسن من الس��نة السابقة،
ولنب��دأ ف��ي ه��ذه الذك��رى العظيمة
الطريق ،ب��أن يس��عى كل من��ا لتقليل
نق��اط ضعف��ه وإص�لاح نفس��ه ،فل��و
أصلحنا أنفس��نا فإن صاح��ب الزمان
هو الذي س��يأتي إلينا قبل أن نذهب
إليه».

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

		
على العنوان التالي:

لنبدأ الطريق

www.ajowbeh.com

ش��هدت ب�لاد إس�لامية ع��دد ًا م��ن
احلوادث س��ميت ب��ـ «املهدوي��ة» في حني
لم يكن مبرر واحد لهذه التس��مية سوى
أن أصحابه��ا أرادوه��ا كذل��ك لدواف��ع
سياس��ية انتهازي��ة أو أله��داف ديني��ة
منحرف��ة ،وق��د أوقع��ت تل��ك احل��ركات
(الضال��ة واملضل��ة) قت ً
�لا بالعب��اد
وتخريب�� ًا بالب�لاد ،وهي حوادث أش��ارت
الى حاج��ة الناس لفه��م أكث��ر وضوح ًا
لطبيعة حرك��ة الظهور املرتق��ب لإلمام
املنتظ��ر  بعي��د ًا ع��ن التخي�لات
واألوه��ام ،وعدم جتاوز حدود مس��احة
(مس��ؤولية ما قب��ل الظه��ور) ،وااللتزام
بـ «االنتظ��ار اإليجابي» ال��ذي يكون في
خدم��ة أه��داف اإلم��ام  وحركت��ه ال
العكس.
الرؤي��ة املتخبط��ة (عن��د البع��ض)
ألعظ��م حرك��ة إمياني��ة وإنس��انية
تنتظره��ا البش��رية من��ذ أن خل��ق آدم
وح��واء  وحت��ى نهاي��ة ه��ذا العالم
نتيج��ة منطقي��ة للجه��ل املتفش��ي أو
اخللط املستس��هل ف��ي ق��راءة الروايات
الت��ي تتح��دث ع��ن اإلم��ام  ،فض ً
�لا
ع��ن املك��ذوب منه��ا واملدس��وس ،األم��ر
ال��ذي يؤك��د أهمي��ة اس��تيعاب مضامني
وأبع��اد احلدي��ث الش��ريف الثاب��ت عند
��ن م��ات ولم يع��رف إمام
الفريق�ينَ « :م ْ
زمان��ه م��ات ميت��ة جاهلي��ة» .وإيصاله
ال��ى الن��اس عل��ى ي��د الثق��اة م��ن عب��اد
الل��ه وفضالئه ،ف��إن س��فراء اإلمام 
ف��ي زم��ن غيبت��ه الصغ��رى ل��م يكون��وا
أعل��م الناس بق��در ما كان��وا أكث��ر أتباع
اإلم��ام  عد ًال وثق��ة وأمان��ة وثباتاً.
يق��ول املرج��ع الدين��ي الس��يد ص��ادق
الش��يرازي« :دأب البع��ض م��ع األس��ف
عل��ى رس��م ص��ورة عنيف��ة وفظ��ة عن
اإلم��ام امله��دي  معتقدي��ن أن��ه
سيؤس��س دولت��ه وينش��ر س��لطانه
بإعم��ال الس��يف ف��ي أعدائ��ه وإهراق
دمائه��م ،مس��تندين ف��ي ذل��ك إل��ى م��ا
تضمنت��ه بع��ض الرواي��ات املوضوعة،
كم��ا تناهى ذل��ك إل��ى علم الن��اس عن
طريق بعض املتكلمني وبع��ض الكتب».
وق��د ب�ين س��ماحته  أن «مهم��ة
اإلم��ام امله��دي  ه��ي إقام��ة الع��دل
وطي بس��اط الظلم واجلور ،وعلى هذا
األس��اس فم��ن غي��ر املعق��ول أن يحقق
الع��دل بس��لوك طري��ق الظل��م أو أن
يحيي س��نة جده املصطفى  وأمير
املؤمن�ين عل��ي  بإحي��اء الب��دع».
وه��و م��ا ينبغ��ي أن يلتف��ت إلي��ه احملبون
لإلم��ام  ول��ه بأعماله��م مبغض��ون،
ولقد كذب «الوقاتون» ،وأثم «ممهدون».
اع َملُو ْا}.
{ َو ُقلِ ْ
٭ إصدار :مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد :لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي
٭ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج :موقع اإلمام الشيرازي

