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سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي :

العنف ضار باألهداف المقدسة الكبرى على المدى البعيد
احترام القانون
الغاية الكب��رى من القانون ه��ي احلفاظ على
احلري��ات وتنظيمها بش��كل تت��وازن في��ه حرية
الف��رد م��ع ع��دم اإلض��رار باآلخري��ن ،وحينئ��ذ
وكم��ا يق��ول اإلم��ام الش��يرازي «الب��د أن يك��ون
القانون متوسط ًا بني إعطاء احلاجة بقدر وسلب
احلرية بق��در» .ويب�ين « إمنا احتاج اإلنس��ان
إل��ى القانون ألن ل��ه حوائج فردي��ة واجتماعية،
وهو ض��رورة لتنظيم ش��ؤون اجملتمع س��واء أكان
بدائي�� ًا أو متوس��ط ًا أو مثالي�� ًا فالب��د م��ن مقياس
لسير الفرد واجملتمع في مختلف جوانب احلياة».
ونقرأ في القرآن الكرمي تعليم ًا حكيم ًا يتعلق
بس��لوك األنبياء  في احت��رام قوانني احلاكم
��ف َما
وس َ
غير املس��لم .يقول { :كذَ ِل َك ِك ْدنَا ِل ُي ُ
الله
��آء
كان ِل َي ْأ ُخذَ َأخَ ا ُه ِفي ِدينِ ا ْل َم ِل ِك ِإال َأن َيشَ َ ُ
َ
ن َْرف َُع َد َر َج ٍ
يم}.
آء َو َف ْوقَ كُ لّ ِذي ِع ْلمٍ َع ِل ٌ
ات ّمن ّنشَ ُ
واملقص��ود بعب��ارة (ف��ي دين املل��ك) هو ف��ي ُحكم
امللك وقوانين��ه .وهكذا لم يكن ليوس��ف  وهو
نبي من أنبياء الله أن يخال��ف قانون عزيز مصر
فيأخ��ذ أخاه كم��ا يش��اء ضارب ًا بع��رض احلائط
قانون البلد الذي يعيش فيه.
إن شهادة الرسول األعظم  مبلك احلبشة
الذي لم يكن مس��لم ًا تعلمن��ا أمور ًا كثي��رة ،منها:
أن نش��هد جلمي��ع الن��اس باحل��ق والع��دل مهم��ا
كان دينه��م أو عقيدته��م حت��ى ول��و ل��م يكون��وا
مس��لمني .وأن نثق بأصحاب احل��ق والعدل ونأمن
له��م ونش��هد حلكمته��م حت��ى ول��و ل��م يكون��وا
مس��لمني .وإن ثم��ة دو ًال وحكام�� ًا غي��ر مس��لمني
مم��ن تق��وم قوانينهم وتش��ريعاتهم عل��ى العدل
واإلنصاف .وإن احت��رام قوانني احلكام العادلني
وطاعته��م واجبة عل��ى رعاياهم املس��لمني حتى
ولو ل��م يك��ن ه��ؤالء احل��كام مس��لمني .لق��د أمر
النبي  أصحاب��ه بالهجرة إلى بل��د وااللتجاء
إل��ى ملكه��ا الع��ادل ودعاه��م ال��ى احت��رام البلد
الذي اس��تضافهم وآمنه��م من بعد ج��وع وخوف،
ويفت��رض أن تك��ون ه��ذه الس��يرة النبوي��ة
الش��ريفة دع��وة للمس��لمني ف��ي ب�لاد اللج��وء
واملهجر الى احترام قوانني الدول التي يعيش��ون
فيه��ا وإن ل��م تك��ن ليس��ت إس�لامية طامل��ا أنها ال
تخرجه من طاعة وال  تُدخله في معصية.

السيد المرجع :قوموا بمسؤوليتكم

العالم كله سيكون في املس��تقبل كقرية واحدة ،ولذا ترى أهل الباطل
الع��دة في إع��داد وتربي��ة املاليني ممن
يع��دون ّ
وأه��ل الضالل قد ب��دؤوا ّ
يبلّ��غ له��م ويدع��و ألفكاره��م الباطل��ة والضالة .وبذل��ك س��يكون العالم
بحاجة إلى فكر أه��ل البيت  ،أي بحاج��ة إلى املاليني مم��ن يحمل فكر
أهل البيت  وثقافتهم .فاعزموا على العم��ل بالتعبئة العلمية والتقوى
وجدوا كثير ًا وواصلوا ،حتى تقوموا باملسؤولية وتؤ ّدوا حقها،
احلقيقيةّ ،
وسيمن الله تعالى عليكم بالتوفيق.
ّ

زرع األعضاء
س :أ :ه���ل ي���ج���وز زرع ج��زء
م���ن امل��ي��ت��ة (ك���األم���ع���اء م���ث�ل�اً ) في
ب���دن اإلن���س���ان ،وم����اذا ل��و ك���ان من
ميتة اخلنزير؟
ب :هل تطهر األعضاء بعد زرعها
في بدن اإلنسان؟
ج :أ) جائز  -في فرض السؤال.-
ع��دت ج��زء ًا م��ن
ب) نع��م إذا ّ
بدن اإلنسان.

المغرب الشرعي

ج :يك��ره ف��ي قن��وت الصل��وات
الواجبة ،دون الصلوات املستحبة.

الصلوات المستحبة
س :ه����ن����اك م����ن ال���ص���ل���وات
املستحبة م��ا يصلى ف��ي ي��وم معني،
مثل صالة يوم الغدير وص�لاة يوم
املباهلة ،ل��و ف��ات وقتهما ه��ل يجوز
ت��أدي��ت��ه��م��ا رج���اء الح��ق��ا ف��ي مساء
الليلة الالحقة أو اليوم التالي أو ما
دام العمر؟
ج :بن ّية الرجاء ال بأس.

كثير السفر

س :م���ا ه���و امل���غ���رب ال��ش��رع��ي،
ه��ل ه��و س��ق��وط ال��ق��رص أم ذه��اب
س :إذا ك��ان شخص يعلم بأنه
احلمرة املشرقية؟
سيتردد على مكان حلاجة له ملدة
ج :املغ��رب الش��رعي ه��و ذه��اب شهر أو شهرين أو ستة أشهر مبعدل
احلمرة املشرقية عن سمت الرأس .كل أسبوع مرة إلجناز معاملة إدارية
ل��ه أو م��ا ش��اب��ه ،ف��ه��ل يعتبر كثير
السفر وبالتالي يتم صالته؟
القنوت
ويتم صالته  -في فرض
نعم،
ج:
ّ
س :ب��ع��ض امل��ص��ل�ين مي��س��ح��ون السؤال  -من السفرة الثانية.
أيديهم على وجوههم بعد القنوت،
ما هو حكم هذا العمل؟

أعلى النسب!
ت��ع��ت��ب��ر ش��ع��وب امل��س��ل��م�ين م���ن بني
ال��ش��ع��وب األك��ث��ر ش��ب��اب �اً ،وه���ذا يوفر
رص��ي��د ًا كبيراً ،لكنه يرتب الكثير من
التحديات أيضاً .حيث ذكرت مؤسسات
أك��ادمي��ي��ة أن ال���دول العربية بحاجة
ل���ـ «م���ائ���ة م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة» ب��ح��ل��ول
عام 1440ه��ـ الستيعاب تزايد األيدي
ال��ع��ام��ل��ة ،ك��م��ا أن ت��ع��ق��ي��دات التعليم
والتربية وتنظيم أس���واق العمل قد
حتول دون الوصول الى حل ،فيما صرح
مسؤولون ب��أن دول��ه��م تخوض معارك
خاسرة في هذا السياق.
ويرى خبراء أن هناك فارق ًا كبير ًا
بني ما تعلمه املدارس وما تتطلبه أسواق
العمل ،وغ��ال��ب� ًا م��ا يفتقد املتخرجون
اجلدد للمهارات ،وخاصة على املستوى
التطبيقي ،وأن التحدي األكبر يكمن
في مشاكل الشباب حيث  %70من شعوب
املسلمني دون  30سنة ،كما أن سرعة
التزايد السكاني تكفي إلفشال أي خطة
مستقبلية ملعاجلة مشاكل التوظيف
وخ��ل��ق ف���رص ع��م��ل ،ف��ق��د ازداد ع��دد
سكان ال��دول املسلمة  %40خالل العقد
املاضي .واألكثر غرابة هو ارتفاع نسبة
البطالة في أغنى دولة مسلمة إلى ،%13
وتبلغ نسبة َم ْن هم حتت خط الفقر في
العالم اإلسالمي  ،%37وتشير املعلومات
املتوافرة عن  35دولة إسالمية إلى أن
نسبة البطالة تساوي  .%19فيما ذكر
تقرير منظمة العمل العربية أن معدل
نسبة البطالة ف��ي دول��ه��ا بلغت أعلى
النسب فى العالم.
هذه النسب العالية تؤكد أن هناك
خ��ل�ل ًا ب��ن��ي��وي � ًا ف��ي امل��ف��ه��وم اإلن��س��ان��ي
ل��ـ« ال��وط��ن وامل��واط��ن��ة» وتطبيقاته
على أرض الواقع حيث إن للوطن عند
اإلمام علي بن أبي طالب  فهم ًا يعبق
مب��ف��ردات إنسانية ف��ي غاية العذوبة
واجل��م��ال ي��ك��ون ف��ي��ه ال��وط��ن م��ن أج��ل
اإلن��س��ان ودون أن يتكثف ال��وط��ن في
م��ك��ان واح���د ،حيث يقول « :ليس

بلد بأحق ب��ك م��ن بلد ،خير البالد
م��ا ح��م��ل��ك» .وأن «ال��ف��ق��ر ف��ي الوطن
غربة والغنى في الغربة وطن» .وهذا
املنطق العلوي السامق هو دليل على أننا
في «تيه خطير» من أوض��ح نتائجه أن
تتصدر شعوب املسلمني  -وق��د حباها
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ب��ث��روات عظيمة  -نسب
الفقر ،والبطالة ،واحل��رم��ان ،وتصدير
الالجئني واملهاجرين الى النصف اآلخر
من األرض.

مرافق المسافر
س :ام��رأة توظفت في منطقة
تبعد ع��ن وطنها مسافة شرعية
امتدادية ،وهي تبقى خمسة أيام
في محل العمل ويومني في بلدها،
وأمها تسافر معها ،وم��ن املتوقع أن
تنتقل وظيفتها إل���ى ب��ل��ده��ا بعد
أرب��ع��ة أش��ه��ر أو ث�لاث��ة ،فهل يجب
عليها اإلمتام في الصالة ابتداء ًا من
السفرة الثانية لها إلى محل العمل،
وما هو حكم أمها التي ترافقها ،هل
تقصر أم تتم؟
ّ
ج :تت��م صالته��ا م��ن الس��فرة
الثاني��ة ف��ي ف��رض الس��ؤال وك��ذا
أمه��ا إذا كان��ت األم تس��تمر معه��ا
ف��ي الذه��اب واإلي��اب والبق��اء ف��ي
محل العمل.

صوم عرفة
س :م������ا ه������و ف����ض����ل ص����وم
يوم عرفة؟
ج :ج��اء ف��ي احلدي��ث الش��ريف
ع��ن اإلم��ام أمي��ر املؤمن�ين  أن��ه
ق��ال( :من صام ي��وم عرفة محتس��ب ًا
الده��ر) .البح��ار :ج94
فكأمنا ص��ام ّ
ص 124حدي��ث .7ونح��و ذل��ك ع��ن
اإلم��ام الباق��ر إال أنه ق��ال( :إن
خش��ي م��ن ش��هد املوق��ف أن يضعف��ه
الصوم ع��ن الدعاء واملس��ألة والقيام،
ف�لا يصمه فإنه ي��وم دعاء ومس��ألة).

املصدر نفس��ه ،يعن��ي أن ص��وم يوم
عرف��ة يع��ادل ص��وم الده��ر لك��ن
بش��رط أن ال يك��ون س��بب ًا للضع��ف
عن الدعاء ،فإنه يوم دعاء ومسألة
من الله  ،وه��ذا مما يش��ير إلى أن
الدعاء والطلب من الله سبحانه في
يوم عرفة أعظم أجر ًا وأكثر ثواب ًا
من الصوم.

الحج النيابي
س :ج��دي عمره  80سنة ،وهو
مستطيع ،لكنه بعد املشي واحلركة

ال��ق��ل��ي��ل��ة ي��ت��ع��ب ،وي��ح��ت��اج إل���ى أن
يستريح م���دة ،وب��اجل��م��ل��ة يصعب
عليه احلج ،هل يجوز أن أنوب عنه
وهو حي يرزق؟
ج :إذا كان يصع��ب علي��ه احل��ج
مطلق ًا بأن كان ال يقدر على الطواف
ولو محمو ًال أو الس��عي ول��و بالعربة
ج��ازت االس��تنابة عن��ه ف��ي احل��ج
الواج��ب ،وأم��ا ف��ي احل��ج املس��تحب
فتصح االستنابة مطلقاً.

العادة في العمرة المفردة
س :ف��ت��اة ج��اءه��ا احل��ي��ض ملدة
أرب��ع��ة أي���ام واس��ت��خ��دم��ت حبوب ًا
إليقافه ،ألنها كانت تريد الذهاب
إل���ى م��ك��ة ،ت��وق��ف مل���دة ي���وم ،وف��ي
ال���ي���وم ال��ت��ال��ي رأت ال����دم وك���ان
مب���واص���ف���ات دم احل���ي���ض لكنها
توقعت أنه استحاضة ،ودخلت مكة
وأمتت أعمال العمرة واستمر نزول
الدم ملدة ثالثة أيام إلى أن خرجت
من مكة ،وتوجهوا لزيارة الرسول
األكرم  ف���ي امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة،
فتوقف ملدة يوم وعاد نزول الدم،
فهل يعتبر حيض ًا أم استحاضة أم
ماذا؟ وما تكليفها بالنسبة للعمرة؟
ج :ال��دم  -ف��ي ف��رض الس��ؤال
 حي��ض وعليه��ا إع��ادة الطوافني:العمرة والنساء وصالتيهما بنفسها
إن أمكن له��ا ذلك ،وإال اس��تنابت من
يأتي بهما عنها.

الدخول إلى مكة
س :1متى يحق لي الدخول إلى
مكة بال إحرام؟
ج :1ال يج��وز الدخ��ول إل��ى مكة
بال إحرام إال ملن دخ��ل إليها محرم ًا
إحرام�� ًا صحيح�� ًا جامع ًا للش��رائط
ثم خرج منها ورجع إليها قبل مضي
ثالثني ً
مر
يوم��ا عل��ى خروجه ،فل��و ّ
عل��ى خروج��ه منه��ا ثالث��ون يوم�� ًا
وجب عليه ح�ين الرج��وع أن ُيحرم

استفتاءات
بإحرام جديد م��ن امليقات وأن يأتي
بعمرة جديدة.
س :2هل هناك اختالف في رأي
السيدين في هذه املسألة؟
ج :2ال اختالف.

ذل��ك م��ن األحادي��ث الش��ريفة
مم��ا ي��دل عل��ى ش��دة اس��تحباب
األضحي��ة .وتقس��م األضحي��ة
إل��ى ثالث��ة أقس��ام ،ثلث ألنفس��هم
وأهليه��م ،وثل��ث للجي��ران ،وثل��ث
للفقراء واملساكني.

أدنى الحل

السفر والصيد

س :1ه��ل مي��ك��ن أن أح���رم من
مسجد التنعيم أي من أدن��ى احلل
في ظل القوانني املتبعة للدولة؟
ج :1أدن��ى احل��ل مث��ل مس��جد
التنعي��م ه��و ميقات مل��ن لم مي��ر في
طريقه إل��ى مكة بأح��د املواقيت ،أو
مر به��ا لكنه إن أح��رم من��ه ُمنع من
ّ
احلج ،فإنه يحرم من أدنى احلل.
س :2هل ميكن أن أحرم للعمرة
املفردة ثم أع��ود وأح��رم للحج من
مسجد التنعيم؟
جُ :2يحرم لعمرة التمتع من حج
التمتع م��ن امليق��ات مع اإلم��كان وإال
فمن أدنى احلل كمسجد التنعيم.

س :م���ن س��اف��ر ل��ل��ص��ي��د ب��ه��دف
النزهة والتسلية ،فهل يعتبر سفره
سفر معصية؟
ج :الس��فر للنزه��ة احمللّل��ة
ش��رع ًا والصيد احمللّل ش��رع ًا جائز،
وللمحرم حرام ومعصية.
ّ

األضحية
س :هل ورد استحباب ملن ليس
ف��ي احل��ج أن يضحي ع��ن نفسه أو
ميته؟
ج :نعم ففي احلديث الش��ريف:
ضح��ى بكبش�ين ذب��ح
«إن النب��ي ّ 

واح��د ًا بي��ده وق��ال :اللهم ه��ذا عني
يض��ح من أه��ل بيت��ي ،وذبح
وع ّمن ل��م
ّ
اآلخر وق��ال :الله��م هذا ع ّن��ي وعمن
يض��ح م��ن أمت��ي» .وكان اإلم��ام
ل��م
ّ

أمير املؤمنني علي ب��ن أبي طالب 
يضح��ي ع��ن النب��ي  كل س��نة
ّ
بكبش .وعن أب��ي بصير ع��ن اإلمام
الص��ادق  ق��ال( :قل��ت :م��ا علّ��ة
األضحي��ة؟) ق��ال « :إن��ه يغف��ر
صاحبه��ا عن��د أول قط��رة» .وع��ن
اإلم��ام الكاظ��م  ع��ن النب��ي 
ق��ال« :اس��تفرهوا ضحاياك��م فإنه��ا
مطاياك��م عل��ى الص��راط» .وغي��ر

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
الكويت  -بنيد القار -مكتب اإلمام الشيرازي-
هاتف0096590080805 :
99080218 :sms
العراق07818000781 :

تخميس المحل ومحتوياته
س :ش��خ��ص م��س��ت��أج��ر محل
مستلزمات كهربائية ولوازم صحية
منذ أربع سنوات ولم يجرد املوجود،
فكيف يخ ّمس؟ وكذا أجرة احملل؟
ج :على كل شخص له وارد  -ولو
قلي ًال  -وليس له رأس سنة خمسية
أن يعمل أمرين:
أو ًال :أن يجع��ل لنفس��ه يوم�� ًا
ليك��ون رأس�� ًا لس��نته خلمس��ية،
ويحس��ب كل نق��وده ،وم��ا ه��و ف��ي
حك��م النق��ود (م��ن رأس م��ال وآالت
عمل) وكل م��ا ليس مؤون��ة فعلية له
كاألرض أو البيت الذي لم يس��كنه،
وكذل��ك األث��اث والهداي��ا واملالبس
الت��ي ل��م يس��تخدمها ونح��و ذل��ك
بقيمته��ا الفعلي��ة ،ف��إن كان اجملموع
 مث�ل ًا  -خمس��ة آالف أعط��ى ألف�� ًاوس��جل اخمل ّم��س :أربع��ة
للخم��س
ّ
آالف ف��ي دفت��ر خ��اص واحتفظ به
حتى رأس الس��نة الثاني��ة ،فإن كان
مجم��وع م��ا ميلك��ه من نق��ود وم��ا هو
في حك��م النق��ود عند رأس الس��نة
الثاني��ة تس��عة آالف فالزائ��د:
خمس��ة آالف ،فيعط��ي ألف�� ًا للخمس
ويس��جل اخمل ّم��س (جمع�� ًا) :ثمانية
ّ
آالف للسنة الثالثة وهكذا يفعل في
السنة الرابعة واخلامسة.

 /1ذو القعدة

 °في هذا اليوم من سنة
173هـ ولدت السيدة فاطمة
المعصومة  بنت اإلمام
موسى الكاظم  .روى
الصدوق  بإسناد عن
سعد بن سعد قال :سألت أبا
الحسن الرضا  عن فاطمة
بنت موسى بن جعفر ،
فقال« :من زارها فله الجنة».
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
الموقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

 /11ذو القعدة
°ولد اإلمام علي الرضا 

في المدينة المنورة.أبوه
اإلمام موسى الكاظم ،
وأمه أم البنين نجمة .
كنيته أبو الحسن .من
ألقابه :سراج اهلل ،نور
الهدى ،الرضا .وشهادته في
اليوم الثالث والعشرين
من شهر ذي القعدة،
وهو اليوم الذي تستحبّ
فيه زيارته  للقريب
والبعيد ،كما نقل السيّد
ابن طاووس في (اإلقبال).

ثاني��اً :أن يصالح مرج��ع التقليد
أو وكيل��ه عل��ى كل م��ا ه��و مؤونة له
فع ًال م��ن البي��ت الس��كن ،والس��يارة،
واملالب��س ،واألث��اث ،والهداي��ا،
وغيره��ا من األش��ياء التي يس��تفيد
منه��ا فع�لاً .ه��ذا وال يخف��ى ان ف��ي
اخلمس اخلير والبركة.

عائلتي ال تخمس
س :ع��ائ��ل��ت��ي ال ت��خ��م��س ،وأن��ا
أعمل وأحصل على ش��يء قليل من
امل����ال ،فكيف أخ��� ّم���س؟ وم���ا حكم
تواجدي معهم وه��م ال يخ ّمسون؟
وما حكم عباداتي؟
ج :ال إش��كال ف��ي تواج��دك
معه��م وإمن��ا علي��ك أن تنصحه��م
ب��أن ي��ؤدوا فريض��ة اخلم��س وذلك
باحلكم��ة واملوعظ��ة احلس��نة ،نعم
يجب علي��ك أن جتعل لنفس��ك رأس
س��نة خمس��ية وتخ ّم��س م��ا متلك��ه
وذل��ك حس��ب التفصيل املذك��ور في
اجلواب السابق.

نسيان ّ
المخمس
س :شخص ال يتذكر مخ ّمسه
للعام املاضي كم هو ،فماذا يفعل؟
ج :يخ ّم��س املق��دار املتيق��ن،
ويصال��ح احلاك��م الش��رعي أو
ويس��جل
وكيل��ه عل��ى املش��كوك،
ّ
مخ ّمس��ه اجلدي��د ف��ي دفت��ر خاص
ويحتفظ به.

الدفاع عن المقامات
تشرين1

2
01
1
ذو القعدة 1432ه

4

س :ه���ل ال���دف���اع ع���ن م��ق��ام��ات
أه��ل البيت  أو أبنائهم واج��ب؟
وإذا -ال سمح الله -تعرض أحدها
ل��ل��ه��ج��وم أو اخل��ط��ر أو التخريب
اجل����زئ����ي أو ال���ك���ل���ي ه����ل ه��ن��اك
مسؤولية على املؤمنني؟ وهل يجوز
ل��ه��م ت��رك��ه��ا (وع����دم ال��دف��اع عنها)
والسفر إلى بالد أخرى؟

ج :يج��ب كفائي�� ًا حف��ظ
ه��ذه الش��عائر الدين ّي��ة بكاف��ة
السبل املشروعة.

المواد ّ
المحرمة
س :هناك م��واد تستخدم في
حفظ األغ��ذي��ة املعلّبة ي��رم��ز لها
بـ( ،)Eف��إذا ك��ان منشأ ه��ذه امل��واد
م��ح� ّ�رم� ًا كما ل��و ك��ان امليتة أو حلم
اخلنزير أو غير ذل��ك ،فهل يجوز
تناول األغذية التي حتتوي عليها،
علم ًا بأن نسبتها قليلة جد ًا بحيث
أنها تستهلك ضمن املادة الغذائية،
وال يصدق عليها األكل عرفاً؟
ج :مع العلم بوجود مواد جنس��ة
تنجس ذلك الشيء
في ش��يء ،فإنها ّ
وال يصب��ح طاه��ر ًا حت��ى إذا ع��دت
امل��ادة النجس��ة مس��تهلكة ،نع��م إذا
محرم ًا أكله ،ولكنه كان
كان الش��يء ّ
ع��د مس��تهلك ًا ف��ي
طاه��ر ًا فإن��ه إذا ّ
شيء جاز أكله حينئذ.

التصدق بالذبح
س :1هل هناك رواية تدل على
استحباب ذبح اخل��روف أو الدجاج
دفع ًا للبالء عن الشخص؟
ج :الروايات الشريفة تؤكد على
يحب إطع��ام الطعام،
أن الله تعالى ّ
وذب��ح األنعام مث��ل الش��اة والنعجة
والبق��ر واإلب��ل وإطعامه��ا للن��اس،
ولعله��ا ه��ي م��ن أفض��ل مصادي��ق
الصدقة التي ورد احلديث الشريف
بأنه��ا تدف��ع ع��ن اإلنس��ان الب�لاء
وال��داء ،والفق��ر والفاق��ة ،وجتل��ب
لإلنسان العافية والس�لامة ،والغنى
والثروة إن شاء الله تعالى.
س :2هل من املمكن أن تذكروا
ل��ن��ا رواي�����ة ف���ي خ��ص��وص ال��ذب��ح
لدفع البالء؟
ج :ج��اء ف��ي موس��وعة الفق��ه
لإلمام الش��يرازي الراح��ل :كتاب:
اآلداب والس�نن :ج 95ص :163عن

استفتاءات
النبي الكرمي ( :إن الله ال إله إال
هو ليدف��ع بالصدق��ة ال��داء والدبيلة
وعد سبعني
واحلرق والغرق واجلنونّ ،
باب ًا من الس��وء) ،وفي املصدر نفس��ه:

الص��ادق 

ص225ع��ن اإلم��ام
ب��أن إطع��ام الطع��ام م��ن املنجي��ات،
وع��ن أب��ي جعف��ر الباق��ر ( :إن
يحب إطع��ام الطع��ام ،وإراقة
الله ّ 
الدماء) .أي :ذبح احليوان لإلطعام،

مضاف ًا إلى ما جاء ف��ي العقيقة وفي
مسد العقيقة،
تس��د ّ
األضحية وأنها ّ
وأن ف��ي ذبحه��ا ضمان ًا لدف��ع البالء
ع��ن صاحبه��ا ،وم��ا ج��اء ف��ي بن��اء
الدار من ذبح ش��اة ونحوه��ا وإطعام
الن��اس لدف��ع البالء ع��ن أهله��ا ،وما
ج��اء م��ن اس��تحباب الوليم��ة ف��ي
الع��رس واخلرس واخلت��ان وغيرها،
والوليم��ة ال تك��ون ع��ادة إال بذب��ح
شاة ونحوها.

الغيبة
س :1ه����ل غ���ي���ب���ة ال���ف���اس���ق
مطلق ًا ج��ائ��زة أم ف��ي خصوص ما
جتاهر به؟
ج :1في خصوص ما جتاهر به.
س :2هناك أشخاص أكبر مني
ال أقدر أن أمنعهم من الغيبة لكبر
سنهم ،فبماذا تنصحوني؟
ج :2قال الله ( :ادع إلى سبيل
رب��ك باحلكم��ة واملوعظ��ة احلس��نة)
النحل.125/

التسمية
س :ه��ل جت��وز تسمية الطفل
ب��ص��ف��ات ال��ل��ه ك���األح���د وال��ص��م��د
وال��رح��م��ن وغ��ي��ره��ا م��ن دون وضع
كلمة (عبد) أمامها؟
ج :ال جت��وز التس��مية بالصف��ات
اخملتصة بالله  وفي غير اخملتصة
جتوز ،وفي احلديث الش��ريف :خير
وح ّمد.
األسماء ما ُع ّبد ُ

الضمان
س :إذا أف���س���د ح���ي���وان زرع
شخص ما ،وصاحبه كان قد قصر
ف��ي حفظه ،حيث ال يهتم أن هذا
احل��ي��وان إل��ى أي��ن يذهب ،وصاحب
ال��زرع أخبر صاحب احليوان مرار ًا
بأنه إذا دخل احليوان في مزرعتي
أقوم بأمر يتضرر به (احليوان) ،ما
ه��و حكم ه��ذه املسألة قبل إخبار
صاحب احل��ي��وان وب��ع��ده؟ وف��ي كال
الصورتني صاحب املزرعة قد أضر
ب��احل��ي��وان ،حيث ضربه وأدى إلى
كسر عظم احليوان أو جرحه؟
ج :كل منهما يتحمل ضرر اآلخر
في الفرض املذكور.

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت99080218 :
العراق07818000781 :

العقد في ّ
محرم الحرام
س :هل يجوز عقد ال ِقران بعد
احملرم؟
اخلامس عشر من ّ
ج :يج��وز ذل��ك إذا كان ب�لا
مظاه��ر ف��رح وس��رور ،وإن كان
األفض��ل تأجيل��ه إل��ى بع��د ش��هري
مح��رم وصف��ر ،حي��ث إنهم��ا ش��هرا
ح��زن آل محم��د  ،وينبغ��ي
االقتص��ار ف��ي هذين الش��هرين على
العزاء واحلداد.

االختالف في الفتوى
س :ملاذا االختالف عند املراجع
ف���ي ال���ف���ت���وى؟ وم����ا ح��ك��م ال��ذي��ن
ال يقلدون؟
ج :االخت�لاف ف��ي الفت��وى إمن��ا
ه��و كاخت�لاف األطب��اء والدكات��رة
ف��ي آرائه��م الطبي��ة العالجي��ة،
واالخت�لاف ه��و م��ن طبيع��ة احلياة
ومؤش��ر تقدمه��ا ،وأم��ا عم��ل العامي
ب�لا تقلي��د فه��و باط��ل إال أن يوافق
عمله لفتوى اجملتهد الذي يقلّده بعد
ذل��ك أو ال��ذي كان يج��ب أن يقلّ��ده
حني العمل.

آخر /ذو القعدة

 °في هذا اليوم سنة
 220هـ استشهد اإلمام
محمد الجواد  بالسم،
وسنّه يومئذ  25سنة و3
أشهر و 12يوماً .وقبل
استشهاده أعلن 
لكبار الشيعة وثقاتهم
وأصحابه المقربين أن
اإلمام من بعده هو
علي الهادي  ،وقد
سلمه ودائع اإلمامة.
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من سيرة الرضا 
ل��م يسلم اإلم���ام علي ب��ن موسى
الرضا  من حتركات أنصار احلاكمني
والدائرين في فلكهم واملتزلفني لهم،
ف��ق��د ك��ان��وا ي��ح��ص��ون ع��ل��ي��ه أن��ف��اس��ه،
بشدة ،ويص ّورون ألسيادهم
ويراقبونه ّ
خطره على ملكهم ،فتجرع  م��رارة
األح�����داث ال��ق��اس��ي��ة ال��ت��ي استقبلت
إمامته بعد شهادة أبيه اإلم��ام موسى
الكاظم  ف���ي غ��ي��اه��ب ال��س��ج��ون،
وان����ح����راف ال���واق���ف���ة عنه  ،وق��د
تعرض بيته للسلب واإلس��اءة من قبل
ّ
ج��ي��ش ه����ارون ب��ع��د خ���روج محمد بن
جعفر باملدينة ،وقتل بني عمومته من
احلسن ّيني ،وسلب أموالهم ،ونهب دورهم
وه��دم��ه��ا ،وم���ا إل���ى ذل���ك م��ن األح���داث
تعرض لها العلو ّيون .وكان
املريرة التي ّ
أذن��اب السلطة يكتبون إلى ه��ارون عن
كل ما يصدر من اإلمام  ،فقد كتب
الزبيري إليه« :إن علي بن موسى قد
فتح بابه ،ودعا إلى نفسه».
وق����د اض���ط���ر اإلم�����ام الرضا 
إلعالن إمامته ،ليواجه االنحراف الذي
يترأسه أقطاب الواقفة ،ولكي يحافظ
على إميان قاعدته الشعبية ،ومن جهة
اُخ���رى ،ف��إن االمام  ك��ان واث��ق � ًا من
أن ه���ارون ل��ن يصل إليه ب��س��وء ،وذل��ك
مب��ا تلقّاه ع��ن آبائه  م��ن أن قاتله
غير ه����ارون .وق��د ح���اول جماعة من
أصحابه  إبعاده عن مواطن اخلطر،
فطلبوا منه أكثر من مرة أن يتستر في
دعوته ،ويحتاط لنفسه ولشيعته من
اُولئك الطغاة ،لكن اإلمام  لم يعبأ
بتلك التحذيرات ،ولم يغ ّير نهجه في
إظهار الدعوة إلى الله .
ع���ن م��ح��م��د ب���ن س��ن��ان أن����ه ق���ال:
قلت ألب��ي احلسن الرضا  في أيام
ه����ارون :إن��ك ق��د ش��ه��رت نفسك بهذا
األم���ر ،وجلست مجلس أب��ي��ك ،وسيف
جرأني على
هارون يقطر الدم! فقالّ :
ذلك ما قال رسول الله  ألصحابه:
«إن أخ��ذ أب��و جهل م��ن رأس��ي شعرة
واح��دة ،فاشهدوا بأني لست بنبي»،
وأن��ا أق��ول لكم« :إن أخ��ذ ه���ارون من
رأسي شعرة ،فأنا لست بإمام» .وعن
صفوان بن يحيى :أنه قال :ملا مضى أبو
احلسن موسى  وق��ام من بعده ولده
ال��رض��ا ،وأظهر ال��دع��وة لنفسه ،خفنا
عليه من ذل��ك ،وقلنا ل��ه :إن��ك أظهرت
أم��ر ًا عظيماً ،وإ ّن��ا نخاف عليك من هذا
الطاغية ،فقال « :ليجهد جهده فال
سبيل له علي».

استحقاقات التغيير!
إضاءات من محاضرة
لسماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي 
e eروي عن اإلمام أمي��ر املؤمنني علي بن أبي طالب  أنه ق��ال« :الزهد كلّه بني
ُ��م َوال َت ْف َر ُحوا ِب َما
كلمتني من القرآن ،ق��ال الل��ه ِ { :ل َك ْيال َت ْأ َس�� ْوا َعلَ��ى َمافَا َتك ْ
يأس على املاض��ي ،ولم يفرح باآلتي فقد أخ��ذ الزهد بطرفيه».
آتَاكُ ْم} و َمن لم َ
فليس الزه��د أن متتنع ع��ن الطع��ام والش��راب أو التمل��ك أو النكاح ،ب��ل حقيقة
الزهد أن ال تأس��ى وال حتزن على م��ا فاتك من ث��روات وقدرات مهم��ا كان نوعها،
وال تف��رح مبا أوتي��ت .وهذه منزل��ة ال يبلغها امل��رء بس��هولة ،بل البد ل��ه أو ًال من
مترين متواصل وترويض مس��تمر باس��تحضار املعنى الذي حتمله اآلية املباركة
دائم ًا في مختلف القضاي��ا واألحداث ،حت��ى تصبح احلالة ملكة عنده .وال ش��ك
أن اآلية ال تعني عدم التأثر مطلقاً ،فإن اإلنسان بطبعه يحزن إذا فقد أي شيء،
كما يفرح إذا أوتي خير ًا س��واء أكان مادي ًا أم معنوياً ،إمنا تنهى اآلية عن احلالة
التي تكش��ف عن عبودية النفس لتلك األش��ياء ،وتدعو اإلنس��ان لتحرير نفس��ه
من ه��ذا ال��رق .وإذا كان اإلنس��ان مفطور ًا عل��ى احلزن لفقد ش��يء ـ ول��و قصيدة
يحفظها عن ظهر قلب ثم فقَدها بنس��يانها ـ وكذلك على الفرح لكس��ب شيء ،وإن
نقص ما ،فكيف يس��تطيع اإلنس��ان أن يغ ّير نفس��ه ب��أن يجعلها ال حتزن
كان زوال ٍ
على ما فاتها وال تفرح مب��ا أوتيت؟ صحي��ح أن التغيير صعب ولكن��ه ممكن .ولئن
قيل في املثل الش��عبي« :إن الطبع الذي في البدن ال يغ ّيره إ ّال الكفن» أي ال يتغ ّير
حتى املمات ،فإن هذا إمنا يصدق على اإلنس��ان العامي ،ولي��س على العا ِلم العاقل
وصاحب اإلرادة والوع��ي .هذا أو ًال ،وثاني�� ًا ليس املقصود تغيير ج��ذور الطبيعة
والعنصر الثابت فيها ،بل املقصود درجات الش��دة والضعف واآلثار واللوازم التي
تترتّب عليها .فنفوس الناس ميالة في الغالب للدع��ة والراحة ،وال رغبة لها في
األعمال التي تتطلّب جه��د ًا مضاعف ًا كطلب العلم مثالً ،ولكن��ا نرى بعضهم يتغير
بفعل الضغوط اخملتلفة س��واء من ذاته أو من اآلخرين ،فيش��مر عن ساعد اجلد
ويصبح عنده ش��وق إلى الدراس��ة بحيث يتحمل سهر الليالي وش��ظف العيش من
أجل الوصول إلى هدفه .أجل ،يختلف الناس في س��رعة التغير وش��دته ،فبعض
الطباع تتغير بس��رعة فيما بعضها اآلخر يتغير ببطء .وكلما استحضر اإلنسان
املنافع التي س��يجنيها واملضار التي س��يدفعها م��ن التغيير ،زاد من س��رعة تغيره،
وكما تختلف النفوس فكذلك تختل��ف الغرائز والطباع في قوته��ا وضعفها ،فلقد
ُأثر أن «آخر م��ا يخرج من قل��ب املؤمن حب اجل��اه» .وهذا يعني أن ح��ب اجلاه من
الطبائع األصيلة والقوية عند اإلنس��ان .وكذلك قد تختل��ف األجواء والظروف
وعوامل الوراثة والبيئ��ة والتربية وغيرها ،إال أن األمر املس��لّم أن أصل التغيير
ممكن.
e eروي أن أحد أبناء اإلمام الباقر  قد مرض فاهت��م به اإلمام وحزن عليه،
لنح��ب أن نعافى
فلما مات خ��رج عل��ى أصحابه منبس��ط احلال ،وق��ال لهم« :إنّ��ا
ّ

كما تقول الرافضة

كلما استحضر اإلنسان
المنافع التي سيجنيها
والمضار التي سيدفعها
من التغيير ،زاد من سرعة
تغيره ،وكما تختلف النفوس
فكذلك تختلف الغرائز
والطباع في قوتها وضعفها،
فلقد أُثر أن «آخر ما يخرج من
قلب المؤمن حب الجاه».
في َمن نح��ب ،فإذا جاء أمر الله س��لّمنا
أح َّب» ..الس��ؤال :كيف يستطيع
فيما َ
اإلنس��ان أن يكيف نفس��ه لكيال تأسى
على م��ا فاته��ا وال تف��رح مب��ا أوتيت؟
لإلجاب��ة ع��ن ه��ذا الس��ؤال أق��ول:
هناك طريق واحد ،حي��ث كل الطرق
ترجع إلي��ه ،وهو بأن يتذكر اإلنس��ان
دائم�� ًا أن كل ش��يء أمان��ة ف��ي رقبته
وعاري��ة لدي��ه ،وأن األمان��ة الب��د من
إرجاعه��ا يوم�� ًا إل��ى صاحبه��ا ومالكها
احلقيق��ي .فامل��ال أمان��ة ،والعل��م
أمان��ة ،واجل��اه أمان��ة ،وك��ذا الصحة
واألوالد واأله��ل والزوج��ة والعق��ار
وجس��مه وروح��ه ،وكل ش��يء عن��ده
هو أمانة .حتى الس��فر مث�لاً ،لو كانت
وس��ائله مه ّيأة ل��ه ،ولكنه ألس��باب لم
يتحق��ق ال ينبغ��ي ل��ه أن يح��زن ،ألنه
كان أمان��ة! وإذا اس��تطاع اإلنس��ان أن
يركز على هذا األمر فستخف الوطأة
عنده ش��يئ ًا فش��يئ ًا حتى يبل��غ مرتبة
يصدق عليه أنه ال ييأس على ما فاته
وال يفرح مب��ا أتاه .وإن تألّم اإلنس��ان
لفق��دان بع��ض األش��ياء ـ كالصح��ة
مث� ً
لا ـ أم��ر فط��ري ،ولك��ن التربي��ة
تخفف الوط��أة على اإلنس��ان ،وتزيل
األلم املضاعف .فتارة يتألم اإلنس��ان
بدني�� ًا بس��بب م��رض أل��م ب��ه ،وتارة
يتألم نفس��ي ًا نتيجة الش��عور بفقدان
الصح��ة ،وه��ذا أيض�� ًا ش��يء طبيعي،
ولك��ن التركي��ز عل��ى األل��م النفس��ي

والتحس��ر وم��ا أش��به ه��ي األم��ور
الت��ي تنه��ض التربي��ة بإزالته��ا كلم��ا
تذك��ر اإلنس��ان أن كل ما ميلك��ه حتى
صحت��ه وبدنه وروح��ه أمان��ة ،وليس
ه��و مالكه��ا احلقيق��ي .وه��ذا ال يعن��ي
أن اإلنس��ان ال ينبغ��ي ل��ه أن يح��زن
ملفارقت��ه حبيبه ،ولكن ف��رق بني ذلك
وب�ين أن يح��زن ويس��خط أو يعترض
على حصول هذه احلالة.
e eنح��ن م��ن جه��ة لن��ا مش��اكلنا
الش��خصية ونحتاج ألن نربي أنفس��نا
لبل��وغ درجة الرض��ا بقض��اء الله ،
فال نقول أو نفعل أو نشعر مبا يسخط
الل��ه نتيج��ة التأث��ر واالنفع��ال ملا قد
يصيبن��ا ،ب��ل علين��ا أن نذكِّ��ر أنفس��نا
دائم�� ًا بأن��ه م��ا م��ن خي��ر ننال��ه فه��و
م��ن الل��ه  ،وأن كل م��ا نُعط��اه ف��ي
ه��ذه الدني��ا ه��و أمان��ة عندن��ا ،وأنن��ا
مفارقوه��ا يوم�� ًا م��ا ،ف�لا نأس��ى عل��ى
م��ا فاتن��ا ،وال نف��رح مب��ا آتان��ا .ه��ذا
باإلضاف��ة إل��ى املش��اكل االجتماعية
واملس��ؤوليات الديني��ة والتبليغي��ة
امللق��اة عل��ى عاتقن��ا .فاألج��واء هذه
األيام ملوثة واحمليطات االجتماعية
موب��وءة ،ق��د ضع��ف فيه��ا ال��وازع
الدين��ي ،وق��وي ح��ب الدني��ا ف��ي
النفوس ،فمست احلاجة إلى واعظني
متّعظ�ين وعلم��اء عامل�ين وأطب��اء
روحيني أكث��ر فأكث��ر .وه��ذا يعني أن
مس��ؤوليتنا مضاعفة ،فال نأس��ى على
ما فاتنا ،وال نفرح مب��ا ُأوتينا من املال
أو اجلاه أو الس��معة .فرمب��ا ال ُيصعق
أحدن��ا ومي��وت ل��و فاتت��ه املالي�ين
م��ن األم��وال أو جاءت��ه بغت��ة ،ولك��ن
قد ال نكون كذلك لو امتُح ّنا في اجلاه
واملكانة االجتماعي��ة .املطلوب من كل
إنس��ان أن ال يفرح أو يأسى على شيء
م��ا يحب��ه ويه��واه ،وعلي��ه أن يتذك��ر
دائم ًا أن كل النعم الت��ي عنده هي من
الله  ،فإن جتددت فهي نعمة أخرى
ينبغ��ي الش��كر عليه��ا ،وإن زال��ت فهذا
ش��أن الدنيا ونعيمها ،فكلها أمانة عند
اإلنس��ان الب��د أن يفارقها يوم�� ًا تأخر
أو تقدم .وهذه األمور قولها سهل ،كما
االس��تماع إليها ،ولكن املهم هو العمل.
وهذا يحتاج إلى متري��ن وتذكر دائم.
واإلنس��ان إذا س��ار في طري��ق الله 
فإنه يعينه بال شك.

التفرس هو الكشف عما
التوسم أو
ّ
في نفس اآلخر وما يدور في خلده ،وقد
من الله على املؤمن أنه ينظر بنوره ،
فهو ُيخبر مبا في النفس مبجرد النظر
ف��ي ال��وج��ه .يقول النبي األكرم :
��راس��ة امل��ؤم��ن ف��إن��ه ينظر
«ات��ق��وا ِف َ
بنور الله  .»وعن أمير املؤمنني 
قال« :اتقوا ظنون املؤمنني ،فإن الله
سبحانه جعل احلق على ألسنتهم».
ف��إذا كان الفرد املؤمن ينظر بنور الله
وينطق بتوفيقه ،فهل بعد ذلك ُيستبعد
على اإلم��ام أن ُيعطى مثل ذلك أو أكثر
منه»؟! .وقد ورد عن اإلمام الباقر 
قوله« :ما من مخلوق إال وبني عينيه

مكتوب مؤمن أو كافر ،وذلك محجوب
عنكم ،وليس مبحجوب عن األئمة
من آل محمد ،ثم ليس يدخل عليهم
أحد إ ّ
ال عرفوه مؤمن ًا أو كافر ًا».
إن في
وح��ول تفسير قوله تعالى « َّ
َ
َوسمني» ،قال الهاللي
ذلك اليات ُ
للمت ِّ
أمير املدينة :سألت جعفر بن محمد،
فقلت له« :يابن رسول الله في نفسي
مسألة أري��د أن أسألك عنها» .قال:
«إن شئت أخ��ب��رت��ك مبسألتك قبل
أن تسألني ،وإن شئت فاسأل» .يقول
العالّمة اجمللسي« :ال ِفراسة الكاملة
لك ّمل املؤمنني ،وهم األئمة  ،فإنهم
يعرفون ك�ل ًّا من املؤمنني واملنافقني
يتفرسون
بسيماهم ،وسائر املؤمنني
ّ
ذلك بقدر إميانهم».
وع��ن محمد ب��ن ح��م��زة ع��ن محمد
بن علي الهاشمي ،ق��ال( :دخلت على

أبي جعفر محمد بن علي اجلواد 
صبيحة عرسه ببنت املأمون ،وكنت
ت��ن��اول��ت م��ن ال��ل��ي��ل دواء ،ف���أول من
دخ��ل عليه ف��ي صبيحته أن���ا ،وقد
أصابني العطش ،وك��ره��ت أن أدع��و
باملاء .فنظر أبو جعفر  في وجهي
وقال« :أراك عطشاناً؟» .قلت :أجل.
��اء» .فقلت
ق��ال« :ي��ا غ�لام اسقنا م� ً
ف��ي ن��ف��س��ي :ال��س��اع��ة ي��أت��ون��ه مب��اء
م��س��م��وم ،واغتممت ل��ذل��ك .فأقبل
فتبسم في وجهي
الغالم ومعه املاء،
َّ
ث��م ق���ال« :ي��ا غ�لام ن��اول��ن��ي امل���اء».
وتبسم،
فتناول فشرب ،ثم ناولني
َّ
ف��ش��رب��ت .وأط��ل��ت ع��ن��ده فعطشت،
فدعا باملاء ففعل كما فعل في املرة
وتبسم.
األول��ى وش��رب ،ثم ناولني
َّ
قال مح ّمد بن حمزة :فقال لي مح ّمد
بن علي الهاشمي :والله إني ألظن أن
أب��ا جعفر يعلم ما في النفوس كما
تقول الرافضة).

ثقافة

الكلم الطيب

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
الكويت  -بنيد القار -مكتب اإلمام الشيرازي-
هاتف0096590080805 :
99080218 :sms
العراق07818000781 :

المحبة اقتداء
يقول اإلمام علي الرضا :

e eالبخ��ل مي��زّ ق الع��رض،
واحل��ب داع��ي امل��كاره ،وأجلّ
ّ
اخلالئ��ق وأكرمه��ا :اصطن��اع املع��روف ،وإغاث��ة امللهوف،
وحتقيق أمل اآلمل ،وتصديق مخيلة الراجي ،واالستكثار
من األصدقاء في احلياة ،والباكني بعد الوفاة.
e eإذا كان الرجل حاضر ًا فكنِّه ،وإذا كان غائب ًا فس ِّمه.
e eإن الل��ه أمر بثالث��ة مقرون به��ا ثالثة :أم��ر بالصالة
ي��زك لم تقب��ل صالت��ه ،وأمر
وال��زكاة ،فم��ن صلّى ول��م ِّ
بالش��كر له وللوالدي��ن ،فمن لم يش��كر والديه لم يش��كر
الله ،وأمر باتّقاء الله وصلة الرحم ،فمن لم َي ِصل رحمه
لم يتّقِ الله .
e eأوحش م��ا يكون ه��ذا اخللق ف��ي ثالثة مواط��ن :يوم
ولد فيرى الدنيا ،ويوم ميوت فيعاين االخرة وأهلها ،ويوم
ُيبع��ث في��رى أحكام ًا ل��م يره��ا ف��ي دار الدنيا ،وقد س��لّم
الله على يحيى وعيس��ى  ف��ي ثالثة مواط��ن ،فقال في
��د َو َي ْو َم َيموتُ َو َي�� ْو َم ُي ْب َعثُ
�لام َع َل ْي ِه َي ْو َم ُو ِل َ
يحيىَ { :و َس ٌ
��دتُ َو َي ْو َم
ل
ع
�لام
الس
و
{
عيس��ى:
َح َّي��اً} ،وفي
َ��ي َي�� ْو َم ُو ِل ْ
َ
َ
َّ ُ
َّ
أموتُ َو َي ْو َم ُا ْب َعثُ َح َّياً}.
e eخمس من ل��م تكن فيه ف�لا ترجوه لش��يء م��ن الدنيا
واالخ��رة :من ل��م تع��رف الوثاق��ة ف��ي أرومت��ه ،والكرم
ف��ي طباع��ه ،والرصان��ة ف��ي خلق��ه ،والنب��ل ف��ي نفس��ه،
واخملافة لر ّبه.
الس��خي يأكل م��ن طع��ام الن��اس ليأكل��وا م��ن طعامه،
ee
ّ
والبخيل ال يأكل من طعام الناس لئ ّال يأكلوا من طعامه.
يوسع على عياله.
e eصاحب النعمة يجب أن ّ
e eصديق كلّ امرئ عقله ،وعد ّوه جهله.
e eعليكم بتقوى الله ،والورع ،واالجته��اد ،وأداء األمانة،
وصدق احلديث ،وحسن اجلوار ،فبهذا جاء مح ّمد .
e eعليك��م بس�لاح االنبي��اء .قي��ل :وم��ا س�لاح االنبياء؟
قال :الدعاء.
e eعونك للضعيف أفضل من الصدقة.
مم��ن يريد نصح��ك بالنميمة ،ما يجد من س��وء
e eكفاك ّ
احلساب في العاقبة.
��ن الس��فهاء
e eال متا ِر َي َّ��ن العلم��اء فيرفض��وك ،وال متا ِر َي َّ
فيجهلوا عليك.

يقول اإلمام محمد الجواد 

e eأربع خصال تع�ين املرء على العم��ل :الصحة ،والغنى،
والعلم ،والتوفيق.
e eالش��ريف كلّ الش��ريف َم ْن ش��رفه علمه ،والسؤدد كلّ
الس��ؤدد ملن اتقى الله ر ّبه ،والكرمي كلّ الكرمي من أكرم
عن ذلّ النار وجهه.
e eموت اإلنسان بالذنوب أكثر من موته باألجل ،وحياته
بالبر أكثر من حياته بالعمر.
e eتأخي��ر التوب��ة اغت��رار ،وط��ول التس��ويف حي��رة،
أمن ملكر
واالعتالل على الله هلكة ،واالص��رار على الذنب ٌ
َوم اخل ِ
الله { َوال َي ْأ َم ُن َمك َر ِ
ون}.
َاس ُر َ
الله إ َّال الق ُ
e eالقصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب اجلوارح
باألعمال.التحف��ظ على قدر اخل��وف ،واألي��ام تهتك لك
األمر عن األسرار الكامنة.
ً
e eلو كان��ت الس��موات واألرض رتق��ا على عبد ث��م اتقى
الله تعالى جلعل منها مخرجاً.
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نوافذ

بيان مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
العراق07818000781 :

حول ثورات الربيع العربي
بسم الله الرحمن الرحيم
{ َو َال ت َْح َس�� َب َّن اللّ��هَ غَ ا ِف�ل ًا َع َّم��ا َي ْع َم��لُ
ص ِف ِ
يه
الظَّ ا ِل ُم َ
ون ِإ َّن َم��ا ُي َؤخِّ ُر ُه ْم ِل َي ْومٍ َتشْ ��خَ ُ
ا َأل ْب َصا ُر} سورة إبراهيم :اآلية.42
ظنت أكث��ر احلكوم��ات االس��تبدادية في
العال��م العرب��ي واإلس�لامي أنه��ا تس��تطيع
أن تبق��ى عل��ى كرس��ي الس��لطة إل��ى األب��د
عب��ر سياس��ات القم��ع واإلره��اب والتضلي��ل
يس��جل لنا أن الشعوب
والتنكيل ،لكن التاريخ
ّ
س��تثور عل��ى جالّديه��ا عاج�ل ًا أم آج�ل ًا
للمطالبة بحقوقها وحرياتها ونيلها لكرامتها
وقلب الكرسي على الطغاة الظاملني.
يق��ول املرج��ع الدين��ي س��ماحة آي��ة
الل��ه العظم��ى الس��يد ص��ادق احلس��يني
الش��يرازي  :إن احلكوم��ة الت��ي تبتن��ي
أساس��ها عل��ى االس��تبداد وهض��م حق��وق
الناس املش��روعة ه��ي حكومة زائل��ة وفانية
ال محالة.
لقد جاءت ثورات الربي��ع العربي نتيجةً
للعق��ود املظلمة الت��ي قبعت بها ش��عوب حتت
أسست أركان حكمها
ظلم دكتاتوريات مقيتة ّ
خل��ف ش��عارات ومس��ميات م��ا أن��زل الل��ه بها
من سلطان.
تلك األنظمة الدكتاتورية لم تكن قادرة
عل��ى البقاء والس��يطرة عل��ى ش��عوبها إال من
خالل اتباعها جملموعة من األساليب منها:
أو ًال :إبع��اد الش��عوب ع��ن كل م��ا م��ن
ش��أنه رفع درجة الوع��ي لدى اجملتم��ع ،وذلك
باإلبقاء على حالة اجلهل واألمية لدى أغلب
ش��رائح اجملتم��ع ،م��ن الس��هل الس��يطرة على
اجملتمع اجلاهل.
ثانياً :تش��ديد القيود عل��ى جميع منافذ
االتص��ال بالعال��م اخلارج��ي وجع��ل اجملتمع
منغلق�� ًا ومنع��ز ًال عن احملي��ط الدول��ي وجعله
ينظر إلى ما حوله من خالل عني احلاكم.
ثالث��اً :إس��ناد ته��م العمال��ة وإث��ارة
حترك ش��عبي
النع��رات الطائفي��ة بوجه أي ّ
من ش��أنه املطالب��ة باإلص�لاح والتخلّص من
الفس��اد وني��ل احلري��ة والكرام��ة واحت��رام
احلقوق واحلريات املدنية.
رابع��اً :العم��ل عل��ى إبع��اد الش��عوب ع��ن
النهج اإلس�لامي احلنيف كونه يشكل املصدر
الرئيس جلميع احلق��وق واحلريات ،وبالتالي
يش��كل اخلط��ر األول عل��ى احل��كام الظلم��ة،
والسعي إلشاعة االنحالل والتميع بني أغلب
فئات اجملتمع وبخاصة الشباب منهم.

خامس��اً :خن��ق احلري��ات السياس��ية
والفكري��ة واالقتصادي��ة واإلعالمية وإلغاء
كاف��ة اجلماعات واألحزاب واملؤسس��ات التي
متثّل الشعب.
سادس��اً :مطاردة الكف��اءات والعقول مما
تس ّبب بهجرتها أو اعتقالها والتنكيل بها.
إث��ر تل��ك العوام��ل واملعطي��ات ش��هدت
البل��دان العربي��ة ف��ي الوق��ت الراه��ن
انتفاض��ات ش��عبية غي��ر مس��بوقة وغي��ر
متوقع��ة م��ن قب��ل احل��كّام ورج��ال الس��لطة
وبخاص��ة ال��دول الت��ي تعتب��ر نفس��ها ذات
أنظمة حديدية.
وي��رى املرج��ع الدين��ي الراح��ل اإلم��ام
الس��يد محم��د احلس��يني الش��يرازي  أن
االنقالب��ات االجتماعي��ة الت��ي تق��وم به��ا
أكثرية الن��اس تأتي من أس��س ثالثة :عدم
الرض��ا باحلك��م القائ��م ،اليأس ع��ن إصالح
احلكم القائ��م بس�لام ،والرجاء ف��ي تكوين
نظ��ام جدي��د يعط��ي آم��ال الن��اس ،ويخفّف
من آالمهم.
وم��ا أن تس��ارعت األح��داث كالن��ار ف��ي
الهش��يم حتى وجدت األنظم��ة الدكتاتورية
نفس��ها أمام حقيق��ة طامل��ا حاول��ت جتاهلها،
وهي رغبة الش��عوب ف��ي نيل حر ّيته��ا وحكم
نفس��ها بنفس��ها مهم��ا اجته��دت الس��لطة
وتفننت ف��ي أدواته��ا القمعي��ة ،لكن م��ع تلك
األدوات القمعي��ة وجدت املنظم��ات والهيئات
املدنية واحلقوقية صعوبة بالغة في تغطية
األحداث ورصده��ا بصورة طبيعية خلش��ية
احل��كّام م��ن فض��ح اجمل��ازر الت��ي يرتكبونه��ا
جتاه شعوبهم.
إننا ومن منطلق اإلميان بحرية اإلنس��ان
وكرامت��ه ومهم��ا كان دين��ه أو معتق��ده أو
توجهه ،ندين جميع أس��اليب العنف
عرقه أو ّ
الت��ي متارس��ها الس��لطات ض��د االحتجاجات
الش��عبية الس��لمية ،كم��ا ندي��ن االزدواجي��ة
الت��ي تتعام��ل به��ا بع��ض ال��دول جت��اه ه��ذه
التح��ركات ،وذل��ك لتأييده��ا ومس��اعدتها
ّ
التح��ركات حت��ى ل��و كان��ت مس��لّحة
لبع��ض
ّ
حت��ركات واحتجاج��ات أخرى
والتآم��ر عل��ى ّ
رغ��م طابعه��ا الس��لمي وبدواف��ع طائفي��ة أو
سياس��ية بعيدة كل البعد عن روح اإلنسانية
أو مبادئ العدالة االجتماعية.
من هنا فإننا نؤكد:
 -1ضرورة االلتزام باألس��اليب السلمية
ف��ي املطالب��ة باحلق��وق املش��روعة واالبتعاد

ع��ن أدوات العنف والعنف املس��لّح مم��ا يؤدي
إلى تشويه حركة التغيير وتلويثها بالدماء.
 -2م��ن امله��م أن تك��ون املطالب��ات ذات
بع��د أساس��ي يعتم��د عل��ى تأس��يس نظ��ام
ش��عبي قائ��م عل��ى االستش��ارية والتعددي��ة
والتداول السلمي للس��لطة واحترام حريات
التعبي��ر والعم��ل وحق��وق اإلنس��ان ،وإ ّال فإن
املطالب��ات الس��طحية ذات الوق��ت اآلن��ي قد
تس��قط النظ��ام احلال��ي ،ولكنه��ا ق��د تفت��ح
الطري��ق لنظ��ام مستنس��خ عل��ى طريق��ة
النظ��ام البائ��د وإن اختلف الش��كل واملظهر.
وي��رى اإلمام الش��يرازي  ض��رورة توزيع
الق��درة ف��ي الفئ��ات واملنظم��ات واألح��زاب
حت��ى ال تتمكن جماع��ة من اس��تغالل احلكم
وضرب اآلخرين.
 -3االنتب��اه إل��ى بع��ض الق��وى املتطرفة
الت��ي ترك��ب موج��ة التغيي��ر وتق��وم بقيادة
ثورة مض��ادة بتحري��ك من دول اس��تبدادية
أخ��رى للوص��ول إل��ى الس��لطة ث��م تفجي��ر
النع��رات الطائفي��ة وإفش��ال حرك��ة
الربيع العربي.
 -4ضرورة االبتعاد عن أساليب االنتقام
والث��أر الت��ي ستس��بب إجه��اض املطال��ب
املش��روعة وس��تؤدي إل��ى نكس��ة االنتفاضة
بعد تلوثها بالدماء.
ويرى س��ماحة املرج��ع الش��يرازي 
أنه ف��ي أجواء الكب��ت واإلرهاب واالس��تبداد
املتطرف��ة
والدكتاتوري��ة تنم��و االجتاه��ات
ّ
واحل��ركات التدميري��ة ،ل��ذا يج��ب توفي��ر
احلري��ة للمجتم��ع ،وإرس��اء دعائ��م العدالة
االجتماعي��ة ،وتوفي��ر الف��رص للجمي��ع،
وإعطاء حقوق الفق��راء واحملروم�ين ،وقيام
األنظم��ة العام��ة الت��ي حتم��ي اجملتم��ع م��ن
حاملي راية العنف.
ولنعل��م جميع�� ًا أن ُس�� ّنة الل��ه ف��ي الكون
ه��ي التغيي��ر ،ألن الل��ه  ه��و الباق��ي فقط
واآلخري��ن راحل��ون ،لذل��ك الب��د أن تك��ون
ً
درس��ا للشعوب واملعارضني
األحداث األخيرة
يك��رروا أخط��اء األنظم��ة الهالك��ة،
حت��ى ال ّ
ودرس�� ًا لألنظم��ة الظامل��ة حت��ى تفه��م
وتتيق��ن أن��ه ال بق��اء لها ف��ي ظل االس��تبداد
واالس��تحواذ والظل��م والقم��ع ،ب��ل إن تشرين1
التاريخ سيلعنها.
وقد قال الل��ه تعال��ىِ { :إ َّن اللّ��هَ َ
ال ُي َغ ِّي ُر 2
��رو ْا َما ب َِأ ْنف ِ
َما ِبقَ�� ْومٍ َحتَّى ُي َغ ِّي ُ
ُس��ه ِْم} س��ورة 01
الرعد :اآلية.11
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من تاريخ األديان
اتبع األنبياء والرسل العظام أسلوب التد ُّرج في إعداد أتباعهم حلمل مسؤولية الدعوة إلى الله ومواجهة
الصعوبات التي سوف تواجههم في معترك احلياة ،فقد دعوا في البداية إلى الصبر وحتمل أذى األعداء دون أية
مواجهة ،وفي الوقت نفسه كانوا يزكونهم ويعلمونهم الكتاب واحلكمة ويرسخون فيهم أواصر األخوة اإلميانية
مستوى مقبول من القوة واملنعة ،فينتقلوا بهم إلى ساحة الدعوة الى الله باحلكمة
فيما بينهم حتى يصلوا إلى
ً
واملوعظة احلسنة والسعي الى إقامة دولة العدل واإلنسان.

دعوة إنسانية

دعوة للعقل
في بداي��ة الدع��وة النصراني��ة كان
أتب��اع الس��يد املس��يح  قليل��ي الع��دد
والع��دة ،ومس��تضعفني ف��ي األرض،
يالحقه��م أعداؤهم م��ن اليه��ود ورجال
السلطة الرومانية إللقاء القبض عليهم
صدهم عن
وتعريضهم للتعذيب به��دف ِّ
اتباع دعوة املس��يح  ،وحفاظ�� ًا عليهم
من الهالك أوصى  أتباعه قائ ًال لهم:
«ال تقاوموا من ُيسيء إليكم ،ومن لطمك
عل��ى خ��دك األمي��ن ،فح�� ِّول ل��ه اآلخر،
وم��ن أراد أن ُيخاصم��ك ليأخ��ذ ثوب��ك،
فات��رك ل��ه رداءك أيض��اً» .ول��و أمرهم
ف��ي ذل��ك احل�ين مبقاوم��ة مضطهديه��م
ل��كان ذلك أش��به باالنتح��ار ،ول��كان فيه
القض��اء على دعوت��ه منذ بدايته��ا ،ولم
يكن أحد يس��مع به��ا الي��وم ،وبذلك فإن
دع��وة «م��ن لطم��ك عل��ى خ��دك األمين،
فح�� ِّول ل��ه اآلخر» ليس��ت قاع��دة عامة
ومطلق��ة ،وإمنا تعبير ع��ن منهج عمل في
ظ��روف خاص��ة ،فلم��ا ازداد ع��دد أتباع
السيد املس��يح وقويت ش��وكتهم أخذ 
يتص��دى النح��راف املنحرف�ين وفس��اد
املفس��دين .جاء في إجنيل متى« :ودخل
يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون
ويش��ترون فيه ،فقلب مناض��د الصيارفة
ومقاعد باع��ة احلمام ،وق��ال لهم :جاء
ف��ي الكت��اب :بيتي بي��ت الص�لاة ،وأنتم
جعلتم��وه مغ��ارة لص��وص!» .كم��ا ح��ذر
املس��يح  أصحاب��ه م��ن اخلل��ود إل��ى
احلي��اة اآلمن��ة الت��ي يكتف��ي به��ا بعض
«املؤمن�ين» بإقام��ة بع��ض الصل��وات
والدع��اء تارك�ين الطغ��اة والفاس��دين
يعيثون في األرض فساداً ،وصرح السيد
املس��يح ألتباع��ه معلن��اً« :ال تظن��وا أن��ي
جئت ألحمل السالم إلى العالم ،ما جئت
ألحم��ل س�لام ًا ب��ل س��يفاً» .ولق��د س��لك
الرس��ول األعظم  املس��لك نفس��ه في
بداي��ة دعوت��ه في مك��ة املكرم��ة عندما
نصح أتباع��ه املس��تضعفني بتحم��ل أذى
املش��ركني وعدم مقاومته��م حفاظ ًا على
أرواحه��م ،فلقد حتمل املس��لمون األوائل
أصناف العذاب الوحش��ي من املش��ركني،
فه��ذه س��م ّية أم عم��ار وزوجه��ا ياس��ر
يلفظ��ان أنفاس��هما األخيرة حت��ت وطأة
التعذي��ب الوحش��ي ليكونا أول ش��هيدين

ش�رائع اهلل ال تختل�ف في
جوهره�ا وحقيقتها ،وإن اختلفت
ف�ي صيغه�ا وبع�ض كيفياتها،
فاألنبياء كلهم أخ�وةٌ ،وإن تعددت
أمهاته�م ،واختلف آباؤه�م ،فآدمٌ
ون�وحٌ وموس�ى وعيس�ى ومحمدٌ
(صلوات اهلل عليهم أجمعين) إنما
جاؤوا من قب�ل إلهٍ واح�دٍ ،وكانت
دعوتهم واح�دةً ،وغايتهم واحدةً،
وس�لوكهم واحداً ،كل يأمر بالخير،
وينهى ع�ن الش�ر ،وكل يدعو إلى
اهلل الحق ،ويحث على العدل.

اإلمام الشيرازي الراحل 

في اإلس�لام ،ولم يترك أبو جهل  -رأس
الش��رك  -ابنهم��ا الياف��ع عم��ار ًا إال بعد
أن ن��ال من رس��ول الله محم��د  ،وذكر
آله��ة املش��ركني بخي��ر ،فأقب��ل عم��ار
على رس��ول الله ،كئيب�� ًا حزيناً ،منكس��ر
النفس ،دامع العني ،فق��ال له النبي :
«شر يا رسول
«ما وراءك يا عمار؟» قالٌّ :
الل��ه ،والل��ه ما تركون��ي حت��ى ذك��رت
آلهتهم بخي��ر ،وذكرت��ك مبا تك��ره ،قال
النب��ي « :فكيف جت��د قلب��ك؟» قال:
«أج��ده مطمئن�� ًا باإلمي��ان» .ق��ال« :فإن
ع��ادوا فع��د» .إذن فاحلكم��ة م��ن اتخاذ
ه��ذا املوق��ف ،م��ن قب��ل هذي��ن النبي�ين
العظيم�ين ،ف��ي حتم��ل األذى واملوادع��ة
وع��دم املقابل��ة باملثل هي احلف��اظ على
اجلماع��ة املؤمنة املس��تضعفة ومصلحة
اجملتم��ع العام��ة .كما أنه��ا دعوة للس��لم
والس�لام والتفكير أو ًال بالوس��ائل التي
تبتع��د ع��ن األفع��ال املتش��نجة ،وأن
يعط��ى للح��وار فرصت��ه الكافي��ة حل��ل
املشاكل س��واء أكانت مشاكل وأزمات بني
أصدقاء أو أعداء.

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية
		
على العنوان التالي:

www.ajowbeh.com

تأسيس�� ًا لدول��ة الع��دل قال الس��يد
املس��يح  ألتباعه« :س��معتم أن��ه قيل
آلبائك��م :ال تقتل ،فمن َيقتُل يس��توجب
ك��م القاض��ي .أم��ا أن��ا فأق��ول لك��م:
ُح َ
كم
��ن
َم ْ
غض��ب عل��ى أخي��ه اس��توجب ُح َ
َ
القاض��ي ،وم��ن ق��ال ألخي��ه :يا جاه��ل
اس��توجب ُحك��م اجملل��س ،وم��ن ق��ال له
يا أحم��ق اس��توجب ن��ار جهن��م» .وه��ذه
دعوة مش��ابهة ملا جاء به اإلس�لام ،فقد
جاء في القرآن الكرميَ « :من َقتَلَ َن ْفس�� ًا
��س َأ ْو ف ََس ٍ
ض َفك ََأ ّن َما
��اد ِف��ي األ ْر ِ
ِب َغ ْي�� ِر َن ْف ٍ
َ
َ
ِ
َ
ً
اه��ا فكَأ ّن َما
��ن أ ْح َي َ
��اس َجميعا َو َم ْ
َ َقتَلَ ال ّن َ
��اس َج ِميع��اً» .وقول��ه َ « :والَ
أ ْح َي��ا ال ّن َ
الس�� ّيئَةُ ا ْد َف ْع بِا ّل ِتي
ت َْس َت َوِي ال َْح َسنَةُ َو َال ّ
ِه َي أ ْح َس ُن َف ِإذَا ال ِّذي َب ْين ََك َو َب ْين َُه َع َدا َوةٌ
ي��م» .وقوله َ « :ي��ا َأ ّي َها
ك ََأن ُ
��ي َح ِم ٌ
ّ��ه َو ِل ّ
ين آ َمنُو ْا َال َي ْسخَ ْر َق ْو ٌم ّمن َق ْومٍ َع َس َى
ال ِّذ َ
َأن َيكُونُو ْا خَ ْير ًا ّم ْن ُه ْم َو َال ِن َس ٌآء ّمن ن َّسآءٍ
��ن َو َال َت ْل ِم��زُ َو ْا
ُ��ن خَ ْي��ر ًا ّم ْن ُه ّ
��ى َأن َيك ّ
َ َع َس َ
َ
َ
ْ��س
ئ
ب
َ��اب
ق
ل
ِاأل
ب
ا
و
ب
َا
ن
ت
ال
و
ُم
ك
��
��زُ
ْ
َ ْ
أنف َُس ْ َ
ِ ِ َ
َ
��انِ
ّ��م
��م ا ْلف ُُس��وقُ َب ْع َ
االس ُ
��د اإلمي َ َو َم��ن ل ْ
ْ
��م الظّ ا ِل ُمون» .فهل هناك
َيت ُْب ف َُأ ْولَـ َ ِئ َك ُه ُ
دع��وة أرقى وأس��مى م��ن ه��ذه الدعوات
اإلنسانية لبناء مجمع متني سليم من أي
كدر ُيعكر صفو العيش بني أفراده؟!.

الدين الخاتم
وقف الس��يد املس��يح  بقوة وحزم
على مس��امع الن��اس قائالً« :م��ن ال يكون
وقس��م  في قوله هذا
علي»َّ .
معي فهو َّ
الن��اس إل��ى قس��مني ال ثال��ث لهم��ا :إم��ا
صدي��ق ُمتبع وإم��ا ع��د ٌّو مخال��ف .وهذا
يعني أن من ال يؤمن برس��الة املس��يح 
التي كلف��ه الله  بحمله��ا وتبليغها فقد
كف��ر بالل��ه وبرس��وله املس��يح .وهك��ذا
األمر مع اإلس�لام ،فبعدما أرسل الله 
رس��وله محم��د ًا  برس��الته الش��املة
إل��ى الن��اس كاف��ة أعل��ن اإلعالن نفس��ه
ال��ذي أعلنه الس��يد املس��يح ُ :
«قلْ ِإن
��ون الل��هَ فَا ّت ِب ُعو ِن��ي ُي ْح ِب ْبك ُُم
ُ��م ت ُِح ّب َ
كُنت ْ
الله َو َي ْغ ِف ْر َلك ُْم ُذنُو َبكُم» .يقول الله :
ُ
« َو َم ْن َي ْب َت ِغ غَ ْي َر اإل ِْس ِ
�لام ِدين�� ًا َفل َْن ُي ْق َبلَ
اآلخ َر ِة ِم َن ال ِ
ِم ْن ُه َو ُه َو ِفي ِ
ِين».
ْخاسر َ
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