
كمؤسسة تؤدي وظائف مهمة للمجتمع اإلنساني، فدور  تعريفات عديدة لمفهوم »األسرة«، وجميعها يتفق على أهميتها 
األسرة هو األساس في بناء اإلنسان الصالح، قال رسول اهلل؟ص؟: »ما يمنع المؤمن أن يّتخذ أهاًل، لعلّ اهلل يرزقه نسمة ُتثقل األرض بال إله 

 فليلقه بزوجة«. 
ً
 مطّهرا

ً
إال اهلل(. وقال؟ص؟: »من أحّب أن َيلقى اهلل طاهرا

لكن رغم أهمية األسرة في بناء اإلنسان الصالح، وبالتالي إنتاج المجتمع الصالح، إال أن معظم الكتب التي تعنى بشؤون األسرة، وما يلقى من 
محاضرات، ما زالت في سياق وعظي خال من حقائق علوم النفس والتربية، بينما تتفاقم أزمات األسرة، ومنها ماليين األيتام واألرامل، وليس 

آخرها ازدياد نسب الطالق والفقر، إضافة إلى تحديات عقدية وأخالقية تواجه العائلة.
كيان مجتمعي صالح، وعلى هذا  لذلك فإن الجانب األهم الذي ينبغي التركيز عليه هو الدين »فقهًا وخلقًا«، فهو األساس المتين إلنشاء أي 
كان مبدأ  مضى اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ في »معركة الجمل«، التي سالت فيها دماء، ال لشيء سوى أن بعضًا انخدع برابطة »أم المؤمنين«، بينما 
اإلمام؟ع؟: »إعرف الحق تعرف أهله«. ثم ترسخ هذا المبدأ بقول اإلمام الصادق؟ع؟: »واليتي لـعلي بن أبي طالب أحّب إلّي من والدتي منه، ألن 

واليتي له فرض، ووالدتي منه فضل«.
إذن ال ينبغي النظر إلى األسرة بمنظور عاطفي، ودعوة الزوج ليكون ودودًا وكريمًا والزوجة لتكون عطوفة ومدبرة، فحسب، دون أن يكون لـ »الدين« 
نحو  ثابتة  بأقدام  المتحرك  »المجتمع  الشيرازي؟ق؟:  اإلمام  يقول  كلها،  ومشا الحياة  قضايا  مع  التعامل  في  كما  األسرة،  بناء  في  كبر  األ المكانة 
إن مثل هذا المجتمع سينمو  الكمال، هو الذي يبدأ من األسرة التي ُتبنى على أسس التقوى، والعلم، والفضيلة، والتعاون مع الناس، وعمل الخير، و

ويزدهر ويتوسع إلى ما شاء اهلل«.
كما يبين طريق النجاح في الدنيا  كبر قدرة في مواجهة األخطار،  كثر تماسكًا، وأ « هو العامل الذي يجعل األسرة أ

ً
 وخلقا

ً
 وفقها

ً
فإن الدين »ورعا

يح الضياع والخسران المبين. »وقل إعملوا« والفوز باآلخرة، ودون الدين أو دون بعضه تكون األسرة، وبالتالي المجتمع، في مهب ر

الدين وبناء المجتمع

٢٥الســـــــنة رجب األصب / 1٤٣٨ هجرية - أبريل - نيسان  / ٢01٧ ميالدية

236

• شبهة حتريف القرآن
• اإلسالم .. دين احلريات

• اإلمام الصادق؟ع؟ .. دوحة الفكر 
• لزيارات األربعين القادمة .. 

واهر • صاحب احلج
• جلسات فقهية 

• القرار بيدك

صفحــات  شــخص  تصفــح  إذا  س: 
مواقــع  أو  بــوك«  »فيــس  موقــع  علــى 
ى، وصــادف نظــره صــورًا مريبــة،  أخــر

؟ مذنبــًا  يكــون  هــل 

س: مــا هــو الدليــل علــى أّن املراجــع هــم 
»رواة األحاديث«؟

- يف العدد - - الصفحة ٣ - - الصفحة ٢ -

بال شك ، هذه التفرقة هي من صنع األعداء ، والمطلوب بين المسلمين
هو الوحدة السياسية ال الدينية



يجب  فهل  الروح،  ولجته  قد  الجنين  أن  اإلسقاط  بعد  تبّين  لو  س:  
تغسيله وتكفينه؟ وماذا بالنسبة للصالة عليه؟

كاملة  بصورة  تجهيزه  وجب  فيه،  الروح  بولوج  العلم  حصل  لو  ج: 
كان  قبل دفنه، ما عدا الصالة، فإنها ال تجب، بل وال تستحب إن 

قد ُولد ميتًا.

قط السِّ

دخول المسجد

س: هل يجوز لمن عليه ُغسل مّس الميت أن يدخل المسجد؟

يتوضأ. ج: نعم يجوز له ذلك، ولكن ال تجوز له الصالة حتى يغتسل و

 ُغسل الجمعة

نبينا  به  ى  وّصَ وقد  عظيم،  ثواب  له  الجمعة  ُغسل  بأن  نعلم  كما  س: 
أربعين  المؤمن  اغتسل  إذا  صحيح  هل  السؤال:  هنا  ولكن  محمد؟ص؟، 
إذا  ه الديدان؟ و ، وال تمّسُ

ً
 طريا

ً
كما هو لّينا جمعة، يبقى جسده عند موته 

، فأرجو ذكر مصدر الرواية.
ً
كان ذلك صحيحا

سالمة  منه  يستفاد  ما  بوجود  يقولون  الحديث  علم  خبراء  بعض  ج: 
جسد الملتزم بغسل الجمعة بعد موته، ولكنا لم نعثر عليه بخصوصه 

فيما بأيدينا من المصادر.

الخل في الطعام

أثناء طبخه وفي حالة  س: هل هناك إشكال في وضع الخل في الطعام 
الغليان؟

ج: ال إشكال.

عبارة فقهية

س: »يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، والجريان ولو 
كلمة »العالج«؟ بعالج«، ما هو مثال 

كبيرة للماء  ج: لعل من أمثلته هو : ما تعارف اليوم من وضع خزانات 
فإن  الحنفيات،  عبر  الماء  وفتح  البيوت  إلى  منها  األنابيب  ومّد 
مادة  له  إن  حيث  الجاري،  حكم  حكمه  يكون  هذه  الحنفيات  ماء 
طبيعية، لكن وصول الماء ال يتحقق إال بـ»العالج«، أي إال باستخدام 
كان متصاًل عبر ساقية  وسائل ، ولعل من أمثلته أيضًا هو : الحوض إذا 
بالنهر الجاري، فيكون لهذا الحوض حكم الجاري، وكذا أطراف النهر 
كدًا، فحيث إنها متصلة مع ماء النهر الجاري فيكون  كان ماؤها را إن 

المراجع رواة األحاديث

س: ما هو الدليل على أّن المراجع هم »رواة األحاديث«؟

ج: الدليل على ذلك أمور منها: 
أ- إّن استنباط األحكام الشرعية وبيانها هو نفس رواية الحديث، ولكن 
بالمعنى، فال فرق بين أن يسأل اإلنسان الفقيه عن حكم فيجيبه بنص 

الرواية أو يجيبه بفتوى مستفادة من الروايات واآليات. 
كانوا غالبًا من الفقهاء مثل زرارة  ب- رواة الحديث في زمن األئمة؟مهع؟ 

ومحمد بن مسلم وأضرابهما. 
ج- إمضاء األئمة؟مهع؟ لجمع من أصحابهم الذين كانوا يروون الحديث 
كما هو الحال في أبان بن تغلب، ويونس بن  على اإلفتاء بحسبه أيضًا، 

عبد الرحمن، وزكريا بن آدم وغيرهم؟مهضر؟.
يمكن القول: إن التعبير في الحديث الشريف والتوقيع المنيف برواة  و
كان مطابقًا للمتعارف  الحديث، دون التعبير بالفقهاء والعلماء، لعله 
يًا  مواز كان  أو  الحديث،  برواة  الزمان  ذلك  في  الفقهاء  تسمية  من 
كناية أوضح من التصريح بأن فقهاء  كان  يًا له في التسمية، أو  ومساو
وفي  الروايات في جواب مستفتيهم  نّص  ينقلون  كانوا ال  إن  و الشيعة 
ية  المرو الروايات  إلى  مستند  هو  به  يفتون  ما  أن  إاّل  العملية،  رسائلهم 
عن الرسول الكريم؟ص؟ وأهل بيته المعصومين؟مهع؟ بحيث صاروا هم 

رواة الحديث حقيقة وواقعًا.

الدم المتجّمد

س: هل الدم المتجّمد نجس؟ 

كان المقصود منه، الدم الذي يعلو الجرح بعد  ج: الدم المتجّمد إذا 
فهو  دم،  له  يقال  ال  بحيث  يصبح  و جلدة،  إلى  يستحيل  و التئامه، 

طاهر، وأما إذا لم يصل إلى درجة االستحالة إلى جلد فنجس.

)الْكريم( والوضوء

كانت البشرة تبقى رطبة من  س: هل الْكريم على الوجه يمنع الوضوء، إذا 
الْكريم بعد الوضوء؟ وهل الكحل على العين يمنع الوضوء؟ 

كان مجّرد لون، نعم إذا  ج: )الْكريم( ال يمنع من الوضوء، وال الكحل إذا 
ل طبقة مانعة من وصول الماء وجب إزالته. كان بحيث ُيشّكِ

لمس الجثث يوميًا

 
ً
كلية الّطب، المرحلة األولى، أتعامل مع الجثث يوميا س: أنا طالب في 

 بأننا طلبة أقسام داخلّية، والماء ال 
ً
، فهل يجب علّيَ الُغسل، علما

ً
تقريبا

يتوفر في بعض األحيان، والجثة مجهولة الديانة؟

حتى  مسلٍم  مّيت  بدن  بدنه  من  بموضع  أو  بيده  أحٌد  مس  إذا  ج: 
األعضاء الداخلية منه، وكان ذلك بعد برده وقبل تغسيله _ وكذا لو كان 
الميت غير مسلم أو غير معلوم ديانته _ وجب عليه للصالة أن يغتسل 

كان اللمس من وراء القفاز المانع. ُغسل مّس الميت، إال إذا 
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مواقع  أو  بوك«  »فيس  موقع  على  صفحات  شخص  تصفح  إذا  س: 
؟

ً
 مريبة، هل يكون مذنبا

ً
أخرى، وصادف نظره صورا

 أم ال؟
ً
كان صائما وهل يفطر إذا 

ج: ال يفطر بذلك، ولكن لو تعمد النظر، فإن ذلك يقلل من معنوية 
الصوم وقبوله عند اهلل تعالى.

صور مريبة على فيس بوك

نية اإلقامة للمسافر

يجب  فهل  أيام،  عشرة  فيه  البقاء  وأردت  بعيد  بلد  إلى  سافرت  إذا  س: 
 
ً
 وقصرا

ً
علّي أن أنوي اإلقامة أم أنا مخّير في ذلك، من حيث الصالة تماما

والصوم وعدمه؟

ج: تجب نّية اإلقامة والصوم والصالة تمامًا - في فرض السؤال-.

دعوة الصائم لإلفطار 

، ودعاه أخ مؤمن إلى وليمة غداء، فهل تلبية 
ً
 استحبابا

ً
س: من كان صائما

«؟
ً
 أم مكروها

ً
 أم مستحبا

ً
دعوته تعد »حراما

يضاعف  ج: تلبية دعوة المؤمن واإلفطار - في فرض السؤال - مستحبة،و
له األجر والثواب.

اإلفطار للطالب

س:  أنا طالب، وعندي دروس خصوصية، وال أستطيع الصيام، هل يجوز 
لي اإلفطار؟

ج: إّن هذا العذر المذكور ليس مّما يسّوغ اإلفطار، فإن القرآن الحكيم 
< البقرة:184، 
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وحيث ال سفر، وال مرض فيجب الصوم، نعم هناك طريقة شرعية لترك 
كيلومترًا وكسر الصوم باإلفطار، ثم  الصوم وهي: السفر إلى مسافة »22« 
الرجوع إلى البلد وهو مفطر، علمًا بأن وقت السفر لذلك يبدأ من أذان 
السفر  تم  الحّدين  بين  وقت  أّي  ففي  الظهر،  أذان  إلى  يمتد  و الصبح 
يصعب عليه  واإلفطار كان اإلفطار شرعيًا. وهناك أربع صور لمن يعمل و
الصوم لشدة الحر وطول زمان الصوم وهي: 1- إن أمكنه الصوم والعمل 
يمكنه  ال   -3 يصوم.  و العمل  يترك  ذلك  يمكنه  ال   -2 الصوم.  وجب 
يصوم،  و الضرورة  بقدر  الماء  يشرب  فقط،  الماء  شرب  يكفيه  و ذلك 
يقضيه في  واألحوط وجوبًا القضاء في الشتاء. 4- ال يمكنه ذلك يفطر و
كبيرًا، وصحة وسالمة،  الشتاء وجوبًا. هذا وال يخفى أن في الصوم أجرًا 

مضافًا إلى التوفيق في الدراسة والنجاح إن شاء اهلل تعالى.

لها حكم الجاري. 

الماء القليل المعتصم

يعتبر  هل  المغطس،  أو  البركة  في  الموجود  الراكد  القليل  الماء  س: 
كان متصاًل بالماء المعتصم الذي يصب في جانب منه؟  ، إذا 

ً
معتصما

كان غير معتصم، فهل يعتصم بمجرد جريانه من أي جهة؟ إذا  و

ج: الماء القليل المذكور ليس فقط يصبح معتصمًا بذلك، بل يكون 
له حكم الجاري أيضًا.

صالة النافلة

س: هل ثواب أداء الصالة من جلوس للنافلة هو نفس ثواب أدائها من 
قيام؟

ج: األدلة تدل على جواز أداء صالة النافلة من جلوس اختيارًا، وتدل 
أن  ولعل معنى ذلك  بركعة،  ركعتين  كل  أن يحسب  استحباب  على 

ثواب القيام ضعف ثواب الجلوس.

صالة الجماعة

االلتحاق  فأراد   ،
ً
تماما يصلي  واإلمام   

ً
قصرا جماعة  يصلي  كان  من  س: 

باإلمام في الركعة الثالثة، فوقف وكّبر، ولم يقرأ أي شيء إلى أن ركع اإلمام، 
 بالمسألة أم جاهاًل؟

ً
كان عارفا ته سواء  فركع معه، ما حكم صال

سجدتا  عليه  يجب  و صحيحة،  ته  فصال بالمسألة  جاهاًل  كان  لو  ج: 
ونسي  بالمسألة،  عالمًا  كان  لو  وكذا  القراءة،  لترك  السالم  بعد  السهو 
كان  القراءة، ولم يتذكر إاّل في الركوع، وأما لو تذكر قبل الركوع، ولم يقرأ أو 

ته. متذكرًا من البداية، ولم يقرأ عن علم وعمد، بطلت صال

الفجر الصادق

س1: إذا أردُت مشاهدة الفجر الصادق والفجر الكاذب، هل يظهران من 
جهة المشرق؟

وهل يمكنني أن أراهما وأشّخصهما؟

يعترض من جهة  أنه  وتشخيصه، وذلك  الفجر  ية طلوع  رؤ يمكن  ج1: 
يسّمى  كذنب السرحان يتحرك في األفق نحو األعلى، و المشرق بياض 
بالفجر األّول »الكاذب«، ثم يأخذ هذا البياض في االمتداد عرضًا »أي: 

أفقيًا«، فحينئذ يكون الفجر الثاني »الصادق«.
س2: قرأت الجواب، ولكن لم تتضح لي عباراته، فهل يمكن التوضيح 

والشرح الوافي للجواب؟

كان السؤال عن إمكان مشاهدة الفجر وتشخيصه، فجاء الجواب  ج2: 
يترّصد  بأن  وذلك  وتشخيصه،  مشاهدته  يمكن  نعم،  بأنه:  ذلك  عن 
يشّق  المشرق  في  النور  بياض  شاهد  فإذا  المشرق،  جهة  من  الفجر 
ثم  الكاذب،  الفجر  هو  هذا  كان  األعلى،  نحو  يتصاعد  وهو  الظالم، 
ينتشر  و األفق  على  يمتد  أخذ  المتصاعد،  النور  هذا  بياض  شاهد  إذا 

عرضًا، فهذا هو الفجر الصادق.

٣أجوبة املسائل الشرعية : ٢٠١٧/١٤٣٨



: متى يصبح  الجامعة، وسؤالي هو  التمريض في  أدرس  فتاة  أنا  س: 
 ؟

ً
كممرضة حراما عملي 

التمريض جائز بشرط حفظ الحجاب ورعاية  ج: العمل في مهنة 
كتفاء من النظر واللمس مع القفازات بقدر  الشؤون اإلسالمية، واال

الضرورة.

مهنة التمريض

ضير في تعلمه واالستماع إلى محاضرات تطوير الذات من علماء غرب 
وغير مسلمين، مع العلم أني أعتقد أن ثقافتي اإلسالمية جيدة؟

ج: في نفسه جائز.

التدّين والّتخّلق في الخاطب

س: أنا فتاة، والحمد هلل قد هداني ربي بعد سنوات قضيتها وأنا أرتكب 
أن  ألنني أخشى  لخطبتي،  يتقدم  من  كل  أرفض  اآلن  ولكني  المعاصي، 
حقي،  من  هذا  فهل  باإليمان،  يتظاهر  وأنه  مؤمن  غير  اإلنسان  هذا  يكون 

ألني ال أريد أن أعصي ربي في هذا األمر؟

في  قد جاء  إذ  لكن ال بصورة مطلقة،  الخاطب  رّد  الفتاة  ج: من حق 
إال  فزوجوه،  ودينه  خلقه  ترضون  من  جاءكم  »إذا  الشريف:  الحديث 

كبير«. تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد 
ق 

ّ
والتخل التدّين  صفتين:  يحمل  الخاطب  كان  لو  أنه  يعني:  ما 

باألخالق الحسنة فإنه ال ينبغي رّده.

المدالية الذهبية

س: أهداني صديق مدالية مفاتيح من ذهب، هل يجوز أن أحملها معي 
وأضع مفاتيحي فيها؟

تعّد  بحيث  ظاهرة  تكن  ولم  للمفاتيح،  كانت  إذا  الذهب  مدالية  ج: 
كان  إذا  وأما  الصالة.  في  حتى  بها  بأس  فال   - ملبوسًا  -ال  محموال 
ق السلسلة على الجيب بحيث 

ّ
يعل لمدالية الذهب سلسلة معدنية، و

ته معه. تعّد ملبوسًا -ال محمواًل - فيحرم للرجل ذلك، وتبطل صال

اإلرث

 بأن جميع 
ً
س: هل يجوز لي تسجيل ممتلكاتي باسم ولدي الوحيد، علما

عائلتي متنازلون عن حقوقهم له؟

واهلل  وأخالقًا،  شرعًا  مذموم  العائلة  وسائر  األوالد  بين  التسوية  عدم  ج: 
سبحانه عندما شّرع لنا مسائل اإلرث، وبّين لنا سهام الورثة قال عّز من 
�ةً ِمخَ اهّٰلل ِا�خَّ  ݡَ خݧ ٖرݣݣىݬݔ

ا �خَ عݩً
ݨْ خݧ ْ �خَ

ُ ݧ
ك

ݦَ
ُ ل َر�ب

�ةْ
َ
ݨݨْ ا مݧ ُ ݧ ݧ ُّ ىݪݔ

َ
ُرو�خَ ا ْ دݧ ݠُكْم اٰل �ةَ ݧُ وؤݧ

ٓ
ٰا ݩخ �بْ

َ
ا ْ وݦَ

ُ
ك وؤُ

ٓ ٰ ىب قائل: >ءاٰ
ًم< النساء:11. وقد جاء في تفسير مجمع البيان،  ًم َ�ٖكݔ �ݔ اهّٰلَل اٰك�خَ َعٖ
في شأن نزول هذه اآلية الكريمة، أن الرسول األمين زار أحد أصحابه في 
كيف يصنع في ماله  مرضه، فأفاق المريض، وسأل الرسول األمين؟ص؟ 
يع العادل  التوز وممتلكاته؟ فنزلت اآلية الكريمة، وهو صريح في لزوم 
للمال والممتلكات بين األوالد. علمًا بأن تسجيل الممتلكات باسم 
يرى  الشرع  ألن  الممتلكات،  لتلك  الولد  ملكية  شرعًا  يفيد  ال  الولد 
مضافًا  حياته،  أيام  في  للولد  الوالد  من  الهبة  بتحقق  التمليك  صحة 
بوكالة األب  ولو  له  الموهوبة  الممتلكات  كل  م 

ّ
وتسل الولد  إقباض  إلى 

كانت الهبة باطلة. إاّل  عنه، و

االستقطاع من الراتب

 من 
ً
س: زوجي في لجنة الرواتب، وهذه اللجنة تستقطع ألف دينار شهريا

كل موظف، وهذا يجري بعلم الموظفين، هل يجوز لزوجي التصرف بهذا 

طريق المارة

المارة،  األغراض في طريق  فيها بعض  يبيع  التي  س1: من وضع بسطته 
إذا مررت بجنبه وعثرت ببسطته وسقطُت، وكسرت رجلي أو على األقل 
صاحب  يضمن  هل  بسطته،  في  أشبه  ما  أو  بسمار  بسبب  ثوبي  تمّزق 

كلتا الحالتين؟ البسطة في 

أو  الرجل  كسر  السبب في  البسطة هو  العرف أن صاحب  إذا رأى  ج1: 
إاّل فال. كان ضامنًا، و تمزيق الثوب 

س2: وماذا لو مررت أنا بالبسطة وأوقعت بسطته، فهل أنا ضامن؟

كان العثور من دون تقصير، فال ضمان. ج2: إذا 

التكليف في البرزخ

س: هل يوجد تكليف في البرزخ؟ وكذا في عالم الذر أو في يوم القيامة 
وبأي دليل؟

وال  عمٌل   - الدنيا  في  أي   - »اليوم  الشريف:  الحديث  في  جاء  ج: 
حساب، وغدًا - أي في اآلخرة - حساب وال عمل« يعني: ال تكليف 

هناك.

التنويم المغناطيسي

األخالقيات  حول  بحث  إعداد  مني  ومطلوب  جامعي،  طالب  أنا  س: 
الطبية للتنويم المغناطيسي، ما هو رأي سماحتكم في هذا الموضوع؟

وما هي نظرة الشريعة اإلسالمية للتنويم المغناطيسي؟

ج: يجوز في نفسه بشرط عدم اإلضرار الكبير، وأن ال يستلزم حرامًا من 
جهة أخرى.

البرمجة اللغوية 

س: هناك علم متداول يسمى البرمجة اللغوية العصبية، وهو علم ولد في 
الغرب، ولكنه فّعال في تطوير مهارات اإلنسان وتوسيع مداركه، فهل هناك 
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»طيور  بـ  يسمى  الطيور  من  نوع  امتالك  في  كراهية  هناك  هل  س: 
الحب«؟ وما هي الحيوانات المستحب اقتناؤها في البيت؟

في  المذكورة  للطيور  بالنسبة  ورد  خاص  شيء  على  نعثر  لم  ج: 
السؤال، ولكن ورد في األحاديث الشريفة ما يدل على استحباب 
الرواعب »نوع من الحمام«، والدجاج، والنعجة ونحو ذلك  اقتناء 
كتاب »مكارم األخالق« للشيخ الطبرسي،  مما هو موجود في مثل 

وكتاب »اآلداب والسنن« للمرجع الشيرازي الراحل؟ق؟.

طيور الحب

كان المستفاد عرفًا من تخويله في التصرف بهذا المال المودع  ج: إذا 
المال  استثمار  من  به  قام  الذي  التصرف  هذا  يشمل  عنده،  أمانة 
النوع  هذا  يشمل  لم  إذا  وأما  وحده،  لألمين  يكون  ه 

ّ
كل فالربح  أيضًا: 

من التصرف، فهو مضافًا إلى ضمانه رأس المال يكون ضامنًا ألرباحه 
أيضًا، إاّل إذا وافق صاحب المال على ما صنع، وأجاز له الربح.

نشر ثقافة أهل البيت )عليهم السالم(

س: هل المؤمن مخّير فى نشر ثقافة أهل البيت؟مهع؟، أم إن ذلك واجب 
، كيف لي أن أنجز هذا الواجب لتبرأ ذمتي؟ 

ً
كان واجبا إذا  على الجميع؟ و

وهل نشر ثقافة أهل البيت واجب على الرجال والنساء على حد سواء؟

كفاية  يجب  بل  تخييريًا،  حكمًا  ليس  البيت؟مهع؟  أهل  ثقافة  نشر  ج: 
على الرجال والنساء على حد سواء، وكيفية إنجازه تكون أواًل : بتعلم 
واالجتماعية،  الفردية  حياته  وفي  نفسه  على  وتطبيقها  ثقافتهم؟مهع؟ 
كل المجاالت وعلى مختلف األصعدة  وثانيًا: نشرها بين الناس وفي 
ومن خالل كل الوسائل اإلعالمية المتطورة، ألنه لو انتشرت ثقافة القرآن 
وأهل البيت في المجتمع بل في العالم، سعى العالم إلى تطبيق هذه 

الثقافة الراقية التي لم يشهدوا لها مثياًل أبدًا.

سفينة نوح )عليه السالم(

س: سفينة نوح كيف حملت المخلوقات التي هي ال تطيقها األرض، وما 
معنى »ذات ألواح ودسر«؟ 

لها  تعالى  اهلل  َضمن  التي  الوحيدة  السفينة  هي  نوح؟ع؟  سفينة  ج: 
السالمة، وذلك - كما جاء في الحديث الشريف - ببركة أسماء الرسول 
الكريم؟ص؟ وأهل بيته المعصومين؟مهع؟ التي زّين نوح شيخ المرسلين 
السفينة وحّصنها بأسمائهم؟مهع؟، ولذلك شّبه الرسول الكريم أهل بيته 
بسفينة نوح إشارة إلى سالمتها وسالمة ركّابها دون غيرها، وكانت هذه 
السفينة تسع المؤمنين الذين لم يتجاوز عددهم السبعين مضافًا إلى 
كل أصناف الحيوان، ومعنى »األلواح والدسر« ألواح  حمل زوجين من 
ببعض،  بعضها  وربط  األلواح  لشّد  المستخدمة  والمسامير  السفينة 

كناية عن السفينة، ألنها تتكّون من األلواح والمسامير. وهي في الواقع 

القرب من الله )عزوجل(

كثر؟ كثر فأ كيف نقترب من اهلل؟زع؟ أ س: 

>ِا�خَّ  كما قال اهلل تعالى:  ج: التقرب إلى اهلل تعالى إنما يكون بالتقوى 
٭< الحجرات:13، والتقوى -على ما في الحديث  ْ

ُ
�ك ݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ةݧ ݨݧ ݧ ْ ةݨݧ �ݧ

َ
َد اهّٰلِل ا ْ ِعخْ

ُ
َمك ݨَ ݨْ ݧ

ك
َ
ا

الشريف - هي عبارة عما يلي: أ- أداء الواجبات بإخالص، ب- ترك 
كل  كل شيء ومع  المحرمات بورع، ج- االلتزام باألخالق واآلداب في 

أحد وخاصة مع الوالدين واألهل واألوالد.

معنى األجر

 باستشهاد 
ً
س: ما معنى عّظم اهلل لكم األجر؟ عندما نعزي بعضنا بعضا

سيدتنا وموالتنا الطاهرة فاطمة الزهراء؟اهع؟، ما هو األجر؟

المال المستقطع؟

إنما  و به،  الموظفين  المذكور ال يكفي في تجويزه علم  ج: االستقطاع 
إاّل حرم  يجب إحراز رضاهم أيضًا، وأنهم يتبّرعون به عن طيب نفس، و

يجب إرجاعه إليهم. يحرم التصرف فيه و االستقطاع، و

التحديد على اآليات

س: هل يجوز تحديد »أو تضليل« آية من القرآن الكريم بقلم تلوين من 
أجل تعليم مضامينها للطالب أو قراءتها في الصالة؟

في  ورقة  جعل  واألفضل  بأس،  فال  توهينًا  ذلك  العرف  يعّد  لم  إذا  ج: 
تلك الصفحة ووضع اإلشارة على تلك الورقة.

الشراكة

الشريكين  أحد  أعطى  فلو  مناصفًة،  أرض  بناء  في  اثنان  اشترك  س: 
بينما  البناء،  يحتاجها  التي  المواد  شراء  لقاء   

ً
نقدا عليه  الذي  النصف 

بعد مدة عدم وجود رصيد  انكشف  ثّم   ،
ً
الثاني أعطى صكوكا الشريك 

وتسديد  األداء  مسؤولية  األول  الشريك  على  فهل  الصكوك،  لتلك  مالي 
الصكوك؟

الصكوك،  وتسديد  األداء  عن  مسؤواًل  األول  الشريك  يكون  إنما  ج: 
كان  إذا  وأما  الصكوك،  بهذه  البناء  مواد  شراء  في  المباشر  هو  كان  إذا 
المباشر في شراء مصالح البناء بهذه الصكوك هو الشريك الثاني، فإنه 

يكون هو الذي يجب عليه األداء وتسديد صكوكه.

األمانة والربح

 من المال أمانة، وخولني أن أتصرف به إذا 
ً
س: شخص وضع عندي مبلغا

 من المال، 
ً
 معينا

ً
أردت ذلك، فصرفتها في تجارة معينة، وربحت مقدارا
 من الربح؟

ً
فهل يجب علّي إعطاء صاحب المال جزءا
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الرحم، من هم األشخاص الذين يجب علينا أن  س: بالنسبة لصلة 
نصلهم غير األب واألم واإلخوة واألخوات؟

كل من يمت لإلنسان بصلة من  يشمل  ج:  الرحم أعم من هذا، و
وأبناءهم  والخالة  والخال  والعمة  العم  فيشمل  سبب،  أو  نسب 

وغيرهم.

صلة الرحم .. من هم؟

توكيل الزوجة بالطالق

س: في حال وّكل الزوج زوجته في طالق نفسها، وأراد إلغاء هذه الوكالة، 
كانت لفظية وليس خطية، هل من الممكن ذلك؟ مع العلم أن الوكالة 

العقد  بني  أو  الزواج  عقد  مثل  الزم  عقد  ضمن  الوكالة  كانت  إن  ج: 
للزوج  يصح  وال  الزمة،  تكون  لفظية  كانت  إن  و حتى  فإنها  عليها، 
كذلك  تكن  لم  إن  و مطلقًا،  له  أثر  ال  الزوج  عزل  أن  يعني  مما  إلغاؤها 

يمكن إلغاؤها. فليست الزمة، و

التغيير العام

س: في أجواء االحتقان الطائفي المتواجدة في عدد من البالد اإلسالمية، 
تحقيق  في  والتكفيريين  المستعمرين  من  اإلسالم  أعداء  يستثمرها  والتي 
أهدافهم اإلجرامية، أين يكمن الحل الذي ينبغي أن ينطلق منه المسلمون 
ليكون »اآلخر« مصدر  اآلخر  االقتناع بحتمية وجود  إلى  الوصول  من أجل 

غنى وليس عامل فرقة وفتنة؟

 >
ݦݦݦݦ

ِسِهْم٭
خُ ݧ ݩخݨْ �ݧ

َ
ىبِ مٰا  وا  رݩُ ِّ ݔݧ �ݫ

خݩَ �ݔݦُ  ٰ ݩݩݩݧ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ َ��ةّݧ  ٍ مݫ ْ �ةَ �بِ مٰا  ُر  ِ
ّ ݔݨݨݧ �ݫ

خَ �ݔݦُ اٰل  اهّٰلَل  >ِا�خَّ  تعالى:  اهلل  قال  ج: 
كتاب »تقريب القرآن الى األذهان  الرعد: 11، وجاء في تفسير اآلية في 
الحالة  يغّيروا   : »أي  يلي:  ما  الراحل؟ق؟  الشيرازي  لإلمام  ص66«  ج3 
العّز  أورثهم  العمل  في  واجتهدوا  جّدوا  فإذا  بأنفسهم،  هي  التي 
إذا تناولوا المحّرمات  كسلوا أورثهم االنحطاط والذلة، و إذا  والسيادة، و
كل حالة فردية  إذا اتقوا أورثهم الصحة وهكذا، فإن  أورثهم األمراض، و
أو اجتماعية، فإنما هي وليدة عمل الفرد والجماعة« انتهى، مما يعني: 
الدراسية  بالمناهج  بدءًا  أواًل  الجذور  إصالح  إلى  يحتاج  التغيير  أن 
هذا  في  وللتوسع  الفضائية..  والقنوات  والتلفاز  الراديو  ببرامج  وانتهاًء 
»الصياغة  وكتاب  التغيير«  »ممارسة  كتاب  مطالعة  يمكن  المجال 
الجديدة لعالم اإليمان والحرية« لإلمام الشيرازي الراحل؟ق؟. هذا على 
صعيد العمل طويل األمد، وأما على صعيد الحلول المباشرة فال بّد من 

مراعاة األمور التالية:

ج: عن اإلمام الصادق؟ع؟ : »نفس المهموم لظلمنا تسبيح«.

الحجاب

س: لي صديقة طيبة، تلبس الحجاب في الصالة وتخلعه عند خروجها 
تها مقبولة؟ وماذا تقترحون أن أقول لها؟ من البيت؟ هل صال

قبول  ولكن  تعالى،  اهلل  شاء  إن  صحيحة،  الحالة  هذه  مع  الصالة  ج: 
بحاجة   - وبتقواه  ي 

ّ
بالمصل يرتبط  أمر  وهو   - تعالى  اهلل  عند  الصالة 

إلى ترك الحرام الذي منه خلع الحجاب. ولعل وجوب الحجاب في 
الصالة هو تمرين للمرأة على االلتزام بالحجاب الذي أمرها اهلل سبحانه 
 > �ب ٰ ِء ِ��ب

ٓ ݢرݣݣاٰ َوݢ ُه�خَّ ِمخݨْ 
ُ

ل ْس�ؤَ
�خَ ٰاًع  ة وُه�خَّ مݩݦَ ُ ݨݧ مݨݧ ُ ةݧ لْ

ݦَ
ݢاٰ َسا ݢ >ِاَوݣݣدݩݩخ به، قال اهلل تعالى: 

كتابه الحكيم، فقد  كما أمر اهلل تعالى به في  األحزاب:53، والحجاب 
أمر به رسوله الكريم؟ص؟ وأهل البيت المعصومون؟مهع؟، وحتى العقالء 
كبيرة جدًا،  والمصلحون من الناس يوصون به، ومضار ترك الحجاب 
إحصائيات بأن خروج امرأة إلى خارج البيت بال  فقد أثبتت دراسات و
حجاب ولساعة واحدة فقط يتسّبب في وقوع كثير من الشباب وخاصة 
العزاب في: 1-االستمناء.  2-الزنا والعياذ باهلل.  3-األمراض الروحية. 
سري، ونحو ذلك. وهل ترضى فتاة لها وجدان وأخالق 

ُ
4-التشتت األ

إلى  الرأس  شعر  يستر  ما  الحجاب  في  يكفي  بأنه  علمًا   ! كال  بذلك؟ 
ينة. نعم، األفضل هو العباءة  كان فضفاضًا وبال ز أصابع الرجلين، إن 
ينب  العربية، ألن فيها اقتداء بالسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء والسيدة ز

الكبرى؟امهع؟، وهما من يرجو الجميع شفاعتهما في الدنيا واآلخرة.

إجبار الزوجة على الجماع

كأن  ما،  لسبب  رافضة  وهي  الجماع،  على  الزوجة  إجبار  يجوز  هل  س: 
؟

ً
 أو حيضا

ً
يكون مرضا

كان هناك ما يعذرها شرعًا عن اإلجابة  ج: ال يجوز اإلجبار، وخاصة إذا 
مثل الحيض والمرض.

جماع المستحاضة

س: ما حكم الجماع في أثناء االستحاضة؟

اليومية  أغسالها  اغتسلت  إذا  والمتوسطة،  الكثيرة  المستحاضة  ج: 
لم يجز على األحوط  إاّل  و لها ذلك،  ت جاز 

ّ
التي عليها للصالة وصل

وجوبًا.

ولوج الروح في ابن آدم

صلب  في  أم  األّم  رحم  في  هل  »الجنين«،  آدم  ابن  الروح  تلُج  متى  س: 
نزلت  الروح  ألّن  الضوئية،  بالسنين  الحمل  أيام  سنين  تقارن  وهل  األب؟ 

ر؟ 
ّ

من عالم الذ

ج: ولوج الروح المصطلح عليه يكون في رحم األم ال في صلب األب، 
كماله الشهر الرابع، وهذا هو ما دل عليه  إ وذلك بعد تمامية الجنين و
القرآن الحكيم في اآليات الكريمات »12 حتى 14« من سورة المؤمنون، 

وليس هناك مقارنة بين سنين أيام الحمل والسنين الضوئية.
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القرآن  بتحريف  الشيعة  يتهم  من  هناك  س: 
الكريم فما هو رّدكم؟

الكريم  القرآن  نصوص  املسلمون  توارث  ج: 
النقصان  أو  الزيادة  تعرف  لم  واحدة  بنسخة 
 ُ ݩݧ َ
ل ٰا  ِاَو�ݡݩخّ  َ ْ

ك ِ
الخّ ا  خَ لْ رݦݩݩخَّ �خݦَ �خُ  ْ ݨݧ �خَ  ٰ >ِاىخّ تعالى:  لقوله  مصداقًا 

< احلجر :9. و�خَ خُ ِ
ٰا�خ

َ
ل

جميع  اتفاق  هو   ، الدفتين بين  ما  هو  القرآن  وأن 
تلف الشيعة عن  املسلمين بكافة مذاهبهم، وال ين
غيرهم من الفرق اإلسالمية يف عقيدتهم الراسخة 
بأن القرآن الكريم هو كالم اهلل املنزل على نبيه 
املرسل محمد؟ص؟، فالقرآن هو كتاب اهلل العزيز، 
الفصحاء  أعيت  التي  الدة  احلن النبي  ومعجزة 
قال  كما  فهو  والعلماء،  العقول  وحّيرت  والبلغاء، 
 

ٓ
َعٰل �خُّ  بِ

ݨْ
َوال  ُ ݧ ݧ سݧ

خݨْ �ݧ ِ
ْ

اال  ِ َع�ة مݨݧݡَ ةَ ا�بݦݨْ خِ  ݨݨݧ ݨؤݭِ ݧ ىݧ
َ
ل  

ْ
ل

>�ةُ تعالى:  اهلل 
اٰك�خَ   ْ وݧ

َ
َوݠل ِلٖ  ْ ِمث �بِ ݩةُو�خَ  �ݧ

ݨْ َ ىݔ اٰل  �خِ  ْرءاٰ ةُ ْ
ال ا 

َ ٰهݦخݧ ِل  ْ ِمث �بِ ةݧُوا  ݧ ݣݣ�ݧ
ݨْ ݔَ ىݫ �خْ 

َ
ا

ا< اإلسراء:88. رݦݡً �ݔ ٖ
خٍ �خَ ْ عݧ بݧَ ݫ ِ ْم لݫ ݨݨݦُ �خُ ْ �بݨَ

لصاقها  وأما اإلفتراءات الظاملة التي يسعى بعٌض إل
يكذبه  وزور  وبهتان،  باطلة  مزاعم  فهي  بالشيعة 
الكريم  القرآن  فنسخ  بالضرورة،  املسلم  وجدان 
التي  نفسها  هي  والرياض  القاهرة  يف  تطبع  التي 
تطبع وتوزع يف النجف وكربالء، ولم يثبت وجود 
نسخة محّرفة أو ناقصة صادرة من مطبعة شيعية، 
الشيعة  العلماء  ألحد  قول  أبدًا  يثبت  لم  كما 

يتحدث عن وجود حتريف بالقرآن.
منذ قرون والى اليوم، ُرمَي الشيعة بشتى األباطيل، 
شيء  نقصان  أي  الكريم،  القرآن  حتريف  ومنها 
ظلمًا  إليهم  نسبت  التي  التهم  إحدى  وهي  منه، 
الشيعة  علماء  أقوال  إلى  يتطلع  والذي  وزورًا. 
ى أنهم يصّرحون بنفي  اإلمامية االثني عشرية، ير
أي حتريف عن القرآن الكريم، سواء أكان هذا 
التحريف على شكل زيادٍة أو نقصان، أم تأويل 
نصوصه حبسب آرائهم أو أهوائهم، وحتى النقص 

يف احلركات التي تغّير معاني الكلمات.
الذي  القرآن  أّن  »اعتقادنا  الصدوق:  الشيخ  قال 
، وهو ما  أنزله اهلل على نبيه؟ص؟ هو ما بين الدفتين
يف أيدي الناس وليس بأكثر من ذلك، ومن نسب 

إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب«.
زيادته  يف  الكالم  »أما  الطوسي:  الشيخ  وقال 
ألن  أيضًا،  به  يليق  ال  فمما   - القرآن   - ونقصانه 
منه  والنقصان  بطالنها  على  مع  محج فيه  الزيادة 
فالظاهر أيضًا أنه من مذهب املسلمين خالفه وهو 

ليق بالصحيح من مذهبنا«. األ

شبهة تحريف القرآن
كفرًا وبطشًا على الفقراء.  كاد أن يكون  يع العادل للثروة واجتثاث الفقر، فإن الفقر  1-التوز
2-الحث على الرحمة اإلنسانية والتعاون االجتماعي، المنبعث من النص الشريف في 
عهد اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ إلى مالك األشتر بقوله المبارك : »الناس صنفان : إما أخ 

إما نظير لك في الخلق«. لك في الدين، و
يع والعدوان، المأخوذ من التنديد  3-التنديد بالشّدة والعنف وكل مظاهر اإلرهاب والترو
البقرة:74،  ݥ<  �ةݩً ْسوݦَ

�ةَ دُّ  َ سث
َ
ا ْو 

َ
ا ةِ  �ݧ رݩَ ٰ �ب ِ

ْ
ل

َ
اك ݨَ  هݭݭِ

�خَ ِلَ 
دخٰ ِد  ݩْ ݧ �بَ ِمخݨْ   ْ

ُ
ك ݦݩُ ب ݢ�ݫ ݢ

ُ
ل

�ةُ �ةݨْ  ݨݨݧَ سݧ
�ةَ مَّ 

ُ >�ث الكريم:  القرآني 
< األنعام:43.  �خَ

ُ
ل مݩݧَ ْ ݧ خُوا �ݔَ ݧ طٰا�خُ مٰا اٰك�ݧ �ݔْ

َّ ݧُ الث ݧ ݩُ ݠهݧ
َ
خَ ل َّ ݧ �ݔ ْمݤ َورخَ ُ ݧ ݦُ ݣݣىݬب

ُ
ل

�ةݨْ �ةُ ݨݨݧَ سݧ
�خݨْ �ةَ ݭِ ݫ ݫ وقوله سبحانه: >َولݠٰكݫ

ݭِ 
ا ڡݨخ

ُ ا اْد�خُ ُ َم�خݧ خَ ءاٰ �ݔ ٖ
خ َّ

ا ال َ ݧ ُ ّݧ ىݔ
َ
ا  

ٓ ٰ >ىݔ 4-التعايش السلمي، المؤكد عليه في الكتاب الحكيم: 
< البقرة:208. �ةً

خّ �ݧ
ٓ

ِ اٰك
ْ

ل اّلِ

اإلهداء ألهل الكتاب

س: هل يجوز إهداء القرآن الكريم واألدعية واألذكار الخاصة، ألهل الكتاب والكفار؟

كان يرجى من ذلك هدايته  ج: ال يجوز إهداء شيء من المذكورات لغير المسلم إال إذا 
إلى اإلسالم بسببها.

نصيحة

س: كيف يستطيع اإلنسان أن يحقق ما يصبو إليه إذا كان يفقد الدعم الالزم من جانب البيئة 
 عائق النفس والحالة الشخصية، فهل على اإلنسان 

ً
والوسائل والناس المحيطين به، وأحيانا

كان الشخص فتاة وبحاجة   إذا 
ً
أن يتخلى عما يطمح له أو أن هناك وسائل أخرى خصوصا

إلى عناية خاصة؟!

ج: يستطيع اإلنسان بعد التوكل على اهلل تعالى، والهّمة العالية تهيئة المقدمات الالزمة، 
تعالى،  اهلل  من  والطلب  الدعاء  مثل  معنوية  أم  واألدوات،  الوسائل  مثل  كانت  طبيعية 
األمور  يحقق  أن  المعصومين؟مهع؟،  بيته  وأهل  الكريم؟ص؟  بالرسول  والتوصل  والتوسل 
يستهدفه بإذن اهلل تعالى، فإن من يتوكل على اهلل  الصعاب، وأن يتوصل إلى ما ينويه و

فهو حسبه وكافيه.
على  يتوّقف  موفقيته،  ومقدار  اإلنسان  نجاح  سّر  »إّن  الشيرازي:  المرجع  سماحة  يقول 
أودع  وتعالى  سبحانه  اهلل  »إّن   : ويؤكد☮  الحياة«.  مجاالت  جميع  في  سعيه  مقدار 
كل إنسان، منتهى القابلية الكبيرة، والطاقة الكبيرة، وهاتان بحاجة إلى استخراج،  في 
كالمعادن، مثل الذهب والفّضة، الموجودة في معدنيهما. وهكذا على اإلنسان أن يفّعل 
إّن تفعيل قابلية وطاقة  ما أودعه اهلل تعالى فيه. و »على قدر أهل العزم تأتي العزائم«. و

ثة: اإلنسان بحاجة إلى أمور ثال
أن  اإلنسان  فعلى  البيت؟مهع؟.  وألهل  الكريم؟ص؟  وللرسول  تعالى  هلل  اإلخالص  األول: 
كل األمور، ويبدأ من اهلل ومن الرسول الكريم ومن أهل البيت،  يتوّكل على اهلل تعالى في 

إلى الرسول والى أهل البيت؟مهع؟.  ينتهي إلى اهلل تعالى و و
الثاني: النشاط، يجدر باإلنسان أن يكثر من النشاط في عمله هلل تعالى وللرسول وألهل 
على  والصحّية،  والعائلية  واالجتماعية  االقتصادية  المشكالت  كل  فرغم  البيت؟مهع؟. 

كل تجعل اإلنسان في آخر القافلة.  إاّل فالمشا اإلنسان أن يلّقن نفسه النشاط دومًا، و
ْ�َس�خُ 

َ
َ ا �ةٖ هݭِ

َّ
ݠل ْ ىبِ عݧ

ْد�خَ ِ
ݗ
الثالث: األخالق الحسنة، وذلك بمستوى ما يقوله القرآن الكريم: >ا

< المؤمنون: 96. فعلى سبيل المثال: من سّبك، فتعامل معه وكأّنه لم يسّبك،  ݩݩةَ �ݩݧ ݩؤَ ݧ ِ �ݔّ الَّ
وعامله ورّد عليه باألحسن وليس بالحسنى. فاألحسن في اآلية الكريمة هو تعبير دقيق 

ثة فهو إنسان موّفق. ى بتلك األمور الثال
ّ
إن من تحل جّدًا من القرآن الحكيم. و
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اإلسالم .. دين الحريات
و�ت  < الحاقة:11. الطا�غ �ةِ َ ٰاِر�ݔ ب

ْ
ݭِ ال

ْ ڡݨخ
ُ

ٰاك خ لݨْ ُء َحَ
ٓ

ٰم
ْ
ٰ َط�خَ ال مݩّ

َ
ٰ ل يادته وتجاوزه عن الحد. قال تبارك وتعالى: >ِاىخّ كل شيء ز من الطغيان، وطغيان 

الفكر المنحرف  كان في قمة  يسمى َمن  الفكر أيضًا، ويراد به عادة المناهج المنحرفة عن سبيل اهلل، و يستعمل الطغيان في  و
أي   >

ݩٰ ݧ ݧ ݧ ةݧ ٯݧ
�ثْ ݨݦُ الْ َو�ةِ  رݦݨݨْ ُ ݩݧ لْ ىبِ َسَك  ݧْ مݧ اْسةَ ِد  َ ةݧ ݧ �خَ هّٰلِل  ىبِ ِمخݨْ  ݨْ وؤݧ ݦُ >َو�ݔ الفكري،  باإلفراط  أي   > �ة

لّطٰا�خُ ىبِ رݦْ  ُ خݧ ݨْ
ݔݧَك �ݫ �خݨݨْ  ݨݨَ ݧ مݧ

>�خَ  256  : آية  البقرة  سورة  في  تعالى  يقول  طاغوتًا، 
أبدًا، ألنها عروة حقيقية وصادقة، وليست  انقطاع لها  أي ليست ضعيفة فتنقطع، بل ال  ٰا< 

ݩَ
صٰاَم ل خِ

 ا�خْ
َ ݧ

>ال بأنها  الشديدة اإلحكام، ثم وصفها 
كما قيل - قصير، سرعان ما يقطع بصاحبه. فلو أنك أردت  بكاذبة ومزيفة، فإنه ال انقطاع وانفصام في الحق والصدق، خالفًا للكذب، فحبله - 
كل، وكان صادقًا في إخباره، فإنك ستستمر في سكنى هذه  شراء دار، وسألت صاحبها عنها، فأخبرك أنها صالحة، وليس فيها عيوب أو مشا
كاذبًا، فإنك قد تصدقه حين الشراء، ولكن هذه الحالة ستزول عندما تكتشف أن  كان  الدار دون أن تعترض عليه أو ينقطع تصديقك له، أما إذا 
يعده أنه سيسعده إذا  كالمه. أما دين اهلل تعالى فال انفصام فيه، فعندما يخبر اهلل اإلنسان و كذلك، أي سيحدث انفصام وانقطاع في  األمر لم يكن 

ما اّتبع سبيله، فإن المسلم الحقيقي الشك في أنه سينعم بالسعادة ما حيي.

سالم   وشعارًا، وواقعًا وعماًل، وهذا موضوع طويل يتطلب من الباحث أن يطالع الفقه اإلسالمي بتعمق - من أوله إلى الإ
ً
دين الحريات مبدأ

< البقرة: 256. في مختلف مجاالت الحياة. لقد شن أهل مكة  خ �ݔ ݭِ اّلٖ
َ� ڡݨخ اٰ

ْ
 ِاك

ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
كيف أن اإلسالم التزم بمبدأ >اٰل آخره - لكي يعرف 

يخ، وبالرغم من أنه؟ص؟ ُعرف بينهم بالصدق واألمانة، حتى لّقبوه بـ »الصادق األمين«، لكنهم  حربًا ظالمة على رسول اهلل؟ص؟ قليلة النظير في التار
كانوا ال يردون تحيته إذا حّياهم، فكان الشخص  مع ذلك حاربوه ـ إال قلياًل منهم ـ عسكريًا واجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، وبلغ بهم األمر الى أنهم 
كرم؟ص؟ أن يراه الرائي  منهم - وهو مشرك - يخشى إذا رد تحية النبي األ
من المشركين، فال يتبايعون معه بعد ذلك، وال يزوجونه وال يتزوجون منه. 
وطردوا رسول اهلل؟ص؟ وَمْن معه إلى أطراف مكة وحاصروهم في »ِشْعب 
إذا دخلها أحدهم فدمه  أبي طالب«، فكان ال يحق لهم دخول مكة، و

هدر، واستمرت الحالة هذه مدة ثالث سنين.
عشرات  عليه  المّكيون  شّن  المدينة،  إلى  الرسول؟ص؟  هاجر  وبعدما 
الحروب أو دفعوا الكفار إليها، ودامت الحالة عشرين سنة، يحارب أهل 
بالفتح.  له  اهلل  أذن  الحروب، حتى  أساليب  النبي؟ص؟ بمختلف  مكة 
يخ  التار أن  إال  أهل مكة مع رسول اهلل؟ص؟  المشركون من  فعله  ما  كل  ورغم  فاتحًا، وأصبحت مكة في قبضته وتحت سلطته.  وجاء؟ص؟ مكة 
كلهم تحت وطأة السيف،  لم يحدثنا أنه؟ص؟ أجبر حتى شخصًا واحدًا على اإلسالم، ولو أنه؟ص؟ أراد أن يجبر أهل مكة على اإلسالم ألسلموا 
لكنه؟ص؟ لم يفعل ذلك ولم يجبر أحدًا، أما دعوى إسالم أبي سفيان، فكان بتحريض من العباس بن عبد المطلب »عم النبي« وتخويف منه، 
وليس من النبي؟ص؟ نفسه، فالعباس هو الذي طلب من أبي سفيان، أن ُيسلم حفاظًا على دمه، ولئال يقتله النبي؟ص؟، وكالم العباس ليس حجة 
كانوا موجودين  كان من عند نفسه، ولو أن أبا سفيان لم يسلم لما أجبره رسول اهلل؟ص؟ على اإلسالم، فكثيرون من أمثال أبي سفيان  وال تشريعًا، بل 
كرم؟ص؟ أحدًا منهم بسبب عدم إسالمه، وال أجبره على اإلسالم، بل تركهم على دينهم مع أنه باطل وخرافي، لكيال  في مكة، ولم يقتل النبي األ

يسلبهم حرية الفكر والدين.
ينصحهم، ويوضح لهم طريق الرشد،  كان الرسول األعظم؟ص؟ يدعو بني قومه، و يخ؟! نعم  كرم؟ص؟ في التار حقًا هل رأيتم مثياًل لسلوك نبينا األ
�ةِ 

لّطٰا�خُ رݦْ ىبِ
ُ خݧ ݨْ

ݔݧَك �خݨݨْ �ݫ ݨݨَ ݧ مݧ
�خَ

ݦݦݦ
٭ ِّ

�خَ
ْ
ُد ِمخَ ال ْ سث خَ اݠلرُّ ىݔَّ بَ

ْ �ݦةَ < الكهف: 29، >�ةَ
ݦݨ
ْر٭

خُ ْ
ك َ ݔ

ْ
ل

َء �خَ
ٓ

ٰا خݨْ سث ݡَ خْ َومݧ مݪݬِ
ؤݨْ ݩݩُ �ݔ

ْ
ل

َء �خَ
ٓ

ٰا �خݨݨْ سث ݨݨَ ݧ مݧ
يمّيزه عن طريق الغي، ثم يترك االختيار لهم >�خَ و

كراه فيه،.وهكذا الحال في سيرة رسول اهلل؟ص؟  < البقرة: 256. وهذا هو أسلوب اإلسالم، ال ضغط وال إ
ݩٰ ݧ ݧ ݧ ةݧ ٯݧ

�ثْ ݨݦُ َو�ةِ الْ رݦݨݨْ ُ ݩݧ لْ َسَك ىبِ ݧْ مݧ ِد اْسةَ َ ةݧ ݧ هّٰلِل �خَ ِمخݨْ ىبِ ݨْ وؤݧ ݦُ َو�ݔ
كرم؟ص؟ عشرات الحروب واالعتداءات التي شّنها أهل الكتاب دون أن يجبر أحدًا منهم على اإلسالم. مع اليهود والنصارى، فلقد رد النبي األ
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كر  المسجد مكتّظًا �غ وكان  المنبر في مسجد رسول اهلل؟ص؟،  ارتقى  بويع،  بعدما  أبي طالب؟ع؟  بن  اإلمام علي  أن  »سنة وشيعة«  المؤرخون 
بعد عن قيادة المسلمين خمسًا وعشرين سنة، بعد 

ُ
بالناس الذين حضروا الستماع أول خطبة البن عم رسول اهلل ووصيه وخليفته الذي أ

ينظروا هل هناك َمن ال يرضى بخالفته، فقال الناس بأجمعهم: »يا  أن آل إليه الحكم الظاهري، ثم أمر جماعة من أصحابه أن يتخللوا الصفوف و
 لك وطاعة، أنت إمامنا«.

ً
أمير المؤمنين سمعا

وحتى طلحة والزبير لم يخالفا في هذا المجلس، بل نكثا بعد ذلك، فلم يعترض أي أحد في هذا المجلس، ولو اعترض لما عاقبه اإلمام بالقتل 
وال السجن وال الضرب، وال قال له شيئًا يهينه أو ينال منه! فهل رأيتم أو سمعتم مثل هذا في عصر الديمقراطيات الحديثة؟! الديمقراطية تعني 
كبر أخطاء  كثرية، فلو حصل شخص ما على واحد وخمسين في المائة من األصوات، فهذا يخوله ألن يصبح رئيسًا للبالد ـ وهذا من أ حكم األ
كثرية المطلقة من الناس، ومع ذلك يصعد المنبر ليبحث إن  ه ـ أّما اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ فقد بايعته األ

ّ
الديمقراطية، وبحثه موكول إلى محل

يخ؟! كان هناك معارض له، وما هو سبب معارضته! فهل تجدون لهذا نظيرًا في التار

فإنه ال ضرر وال ضرار في اإلسالم، واإلسالم حر  العمل شريطة أال تضّر غيرك،  أنت ما لم تضر. يقول لك اإلسالم: اعمل ما تشاء، فلك حرية 
كل أمورك، أي عمل تعمل، وفي أي مكان  يضرب بشدة على يد الظالم وَمن يريد إلحاق الضرر باآلخرين، فإذا ضمنت ذلك فأنت حر في 
كبت للحرية في اإلسالم، ولكن ثمة  كراه وال  تعمل، وما هو نوع العمل. وأنت حر في ذهابك ومجيئك وسفرك وصداقاتك، فال ضغط وال جبر وال إ
إرشادات تبين لك السلوك األحسن، تقول: هذا صحيح، وهذا مستحب، وهذا مفضل، وهذا مكروه. فلنقرأ عن اإلسالم، ولنقرأ عن  توجيهات و
كانت علمية محضة ال عالقة لها بالدين  إْن  كان العاِلم ُيقتل لمجّرد إبداء رأيه في قضية، و غيره أيضًا، ثم نقارن بينهما. ففي القرون الوسطى 
كانت حالة أوروبا في القرون الوسطى أي بعد مرور أربعمائة سنة على اإلسالم، فهل يصح مقارنتها  ية األرض. هكذا  وتشريعاته! فقتلوا القائل بكرو
ية ال فضل عنده ليكون علي؟ع؟  كفر«. ألن معاو  على معاوية فقد 

ً
كال بالطبع، ومن هنا قيل: »َمن فّضل عليا مع عهد اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟؟! 

كانوا؟مهع؟ يمثلون القرآن.  أفضل منه، بل ال يقاس بآل محمد؟مهع؟ من هذه األمة ـ وال من غيرها ـ أحد، فلقد 

يقول لك اإلسالم: أين تسكن؟ وأين تذهب؟ وكيف تذهب؟ ومتى تذهب؟ بل يقول لك: إّن اهلل خلقك وهو الذي أعطاك الفكر والعقل، ل 
يقول لك:  إقامتك ورحيلك، لكن اإلسالم يضع لك التوجيهات، و فال تكن عبد غيرك، وال يجب أن تخبر الدولة عن خروجك ودخولك، و
كراه يرفضها الدين، والحريات  كل أنواع اإل كراه في الدين، أي  إن اإلسالم يهدي ويرسم الطريق، وبعده ال إ إال تخسر! و إن التزمت بها تفلح و

يخ. الموجودة في اإلسالم ال نظير لها في التار
كرم وأهل بيته األطهار؟مهع؟. وكانت تلك نماذج، وهناك مئات بل آالف النماذج في سيرة النبي األ
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اإلمام الصادق؟ع؟ 
دوحة الفكر اإلسالمي وعلومه
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ال  كي  ذلك،  على  األمة  ليشهد  أو  بعده،  من 
تثار الخالفات حوله.

وقد يختص بوصاياه، أتباعه وأصحابه 
األمة  على  بتعميمها  يشرع  وأخرى  وشيعته، 
المجتمع،  إصالح  بهدف  شرائحها،  بجميع 
أولي  بها  يخص  وأخرى  ومنعته،  وتحصينه 
ومنع  وترشيده،  الحكم  تقويم  بهدف  األمر، 
توجيه  في  وكان  والجور،  والظلم  االستبداد 
ومن  ومواليه،  أتباعه  بين  ز،  ممّيِ غير  وصاياه 
يجتهدوا  ممن  اآلخرين  بين  أو  منهجه  يتولى 
لكنهم  وأهوائهم،  مللهم  باختالف  بآرائهم، 
ودروسه،  مجالسه  يحضرون  و إليه،  يختلفون 
حتى  ونصحه،  وصاياه  يمنع  وال 

المخالفين له، أو الناقمين عليه.
مسؤولي  الى  ذلك  يصل  و
الذي  العباسي  كالمنصور  الدولة، 
والنصح  بالتوجيه  اختصه؟ع؟ 
فاإلمام  قراراته،  ومراجعة  بالعدل، 
إنما يتحمل مسؤولية األمة جميعًا، 
منهجًا  الوصايا،  من  يتخذ  و
لإلصالح، وتختزن كتب التراث والموسوعات 
البيت؟مهع؟،  أهل  مدرسة  وأدبيات  الفكرية، 
مصادر  وهي  الوصايا،  هذه  من  كبيرًا  حجمًا 
الفاضلة،  والسلوكيات  الحياة،  لفهم  رصينة 

الفردية والمجتمعية.
طرائق  اإلمام،  وصايا  تشمل  كما 
وحقوق  وأصولها،  والسياسة  الرشيد،  الحكم 
جميعها  وفي  فيها،  والدولة  والمجتمع  الفرد 
والتسامح،  األهلي،  السلم  ثقافة  ينشر؟ع؟ 
والتمسك  العنف،  ورفض  االختالف،  وقبول 
القول  بين  واالنسجام  واألخالق،  بالفضيلة 
فمن  والسلوك،  المعتقد  وبين  والعمل، 
ومن  غيره،  ة 

ّ
زل استعظم  نفسه  ة 

ّ
زل »استصغر 

»ال  و  غيره«،  ة 
ّ
زل استصغر  نفسه،  ة 

ّ
زل استعظم 

العلم  بيته  أهل  يورث  المؤمن  العبد  يزال 
وال  الجنة،  يدخلهم  حتى  الصالح،  واألدب 
يدخلهم  حتى  السيء،  األدب  يورثهم  يزال 

النار(.
 يتبع

الرموز  يبرز  وبما  اإلسالمية،  العربية  بالدولة 
تجربة  من  ذلك  مستلهمًا  عليها،  اإلسالمية 
فكانت  المؤمنين؟ع؟،  أمير  لإلمام  سابقة 
االستجابة للتحدي الخارجي، أن تحرر النقد 
في  األجنبية،  الهيمنة  من  اإلسالمي،  العربي 
اإلنماء  على  إيجابًا  انعكس  بما  77هـ،  العام 

االقتصادي والرفاه واألمن المجتمعي. 
وأداتها  ية،  الرؤ هذه  فإن  وعليه 
العربية  الحضارة  استجابة  في  التحليلية، 
والعقدية  الفكرية  للتحديات  اإلسالمية، 
واالقتصادية  السياسية  عن  فضاًل  والثقافية، 
مخرجات  إزاء  وتحصينها  والمجتمعية، 

أئمة  وحنكة  جهود  بفضل  الوافدة،  الحضارة 
فلسفة  قوانين  مع  منسجمة  المسلمين؟مهع؟، 
تحتاج  األمة  أن  جزئية  في  وخاصة  يخ،  التار
قراراتها  تصويب  وفي  تفكيرها،  إعمال  الى 
الناجعة،  الوسائل  إنتاج  بهدف  يخية،  التار
الفرصة  ضمن  ية،  الحضار أهدافها  لتحقيق 
وجهود  ى  رؤ تكون  ذلك  والى  المتاحة. 
تشير  ما  مع  متماهية  الصادق؟ع؟  اإلمام 
يخ،  التار فلسفة  في  النظرية  المدركات  إليه 
مرتين،  األزمة  بنفس  يمر  أال  المرء  على  أنه 
وهفواته،  تعثره  يكرر  أو  ذاته،  إنتاج  يعيد  وأال 
وذلك باالستفادة من تجاربه، وتطوير أساليبه 

ووسائله. 
بتقديم  الصادق؟ع؟  اإلمام  اهتم  لقد 
السلوكية  ومتبنياته  ِحَكِمه  ونشر  وصاياه، 
وتنوع  ينها،  عناو باختالف  والفكرية، 
موضوعاتها وأهدافها، والجهة أو الجهات التي 
لفرد من  تكون  فتارة  إليها،  الوصايا  في  يتوجه 
إليه بالمسؤولية  أهله، أو خليفته الذي ينص 

في  الصادق؟ع؟  جعفر  اإلمام  كان 
اإليجابي  لإلقبال  والدعوة  للحياة  مقاربته 
بالسلوك  يوصي  إعمارها،  بهدف  عليها 
دون  األخالق،  مكارم  الى  ويوّجه  اإلنساني، 
على  اإلقبال  الى  يدعو  فكان  نفاق،  أو  ياء  ر
الهيئة،  في  الخشوع  تصنع  وعدم  الحياة، 
ويرى  النبوي،  للسلوك  مخالفة  فذلك 
الحسين  اإلمام  فيه  يقول  الذي  ياًء،  ر فيه 
ذلك  في  فهو؟ع؟  كفر«،  »أقله  أن  السبط؟ع؟ 
يكون رمزًا للكرامة اإلنسانية، فكان ابن المقفع 
اسم  له  أوجب  أحد  من  »ما  الحرم:  في  يقول 
الى  وأومأ  الجالس«،  الشيخ  ذلك  إال  اإلنسانية 

اإلمام الصادق؟ع؟.
اإلمام؟ع؟  أدعية  وكانت 
النبيلة، وهي  المعاني  تنحى هذه 
الكمال،  نحو  الرقي  الى  تدعو 
وتهذيب النفس، وتقويم األخالق، 
وخشيته،  اهلل  تقوى  خالل  من 
كتابه،  في  فرضه؟زع؟  بما  والعمل 

ياء، أو تجاوز على الحقوق. دون ر
التي  الكتب،  من  الكثير  صنفت  وقد 
درج  ما  ينحو  فاإلمام  األدعية،  تلك  تختزن 
العابدين؟ع؟،  زين  علي  اإلمام  جده  عليه 
فكر  من  تحمله  بما  األدعية،  من  اتخذ  الذي 
ورقي،   ونبل  وسمو  وشريعة  ووعظ  وعقيدة 
والعقيدة  الفقهية،  األحكام  نشر  في  مدرسة 
القويم،  اإلسالمي  والمنهج  الصحيحة، 
للفكر  ومصادرتها  الدولة،  رقابة  عن  بعيدًا 
حقل  وضمن  التقليدية.  الطرائق  في  والعلم، 
الدولة  سياسة  مجال  في  آخر،  حضاري 
محمد  اإلمام  وبجهد  اقتصادها،  إدارة  و
األموي  الخليفة  إليه  شكا  فقد  الباقر؟ع؟، 
الرومية  الدولة  تحّدي  مروان،  بن  الملك  عبد 
العملة  بمنع  تهديدهم  المسلمين، في  لدولة 
الرومية، التي كان يتداولها المسلمون، أو وضع 
خطرًا  يشكل  بما  العملة،  على  الرومية  الرموز 
إليه  فأشار  وعقيدتها.  اإلسالمية  الدولة  على 
اإلمام الباقر؟ع؟، من خالل إيفاده نجله اإلمام 
الصادق؟ع؟ بالمهمة، بسك العملة الخاصة 
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لزيارات األربعين القادمة 
ماذا يمكن أن نعمل؟

٣

عديدة هي األسباب التي تجعل االنبهار بالمشهد األربعيني، 
اليوم  االندهاش  حالة  بل  بالشيعة،  ينحصر  ال  تفصيل،  من  كثر  أ في 
موجودة عند مختلف الناس من شعوب شتى، ومن انتماءات شتى، 
كما أن استثنائية الحدث األربعيني ال تنحصر في إطار الزمن الحاضر، 
يخ القديم، فكما تحدثت صحف إبراهيم  كانت حاضرة منذ التار بل 
وموسى وعيسى؟مهع؟ عن النبي الخاتم؟ص؟ وظهور المخلص؟جع؟ من 
كانت استثنائية اإلمام الحسين؟ع؟ حاضرة في الكتب األولى. بعده، 

الباحثة في الالهوت »إيزابيل بنيامين ماما آشوري«، إثر متابعتها 
عدة  مدى  على  العالمية،  وانعكاساتها  األربعين  يارة  ز مجريات 
المقدس  الكتاب  في  الموجودة  »النصوص  أن  الى  أشارت  سنوات، 
تخبرنا  فقط،  واحد  شخص  قبر  باتجاه   ،

ً
سنويا  

ً
بشريا  

ً
زحفا تمتدح  والتي 

بأن هذه األرتال البشرية، ال تأتي من ذاتها، بل إن الرب هو الذي جمعها، 
من  األرض،  أطراف  من  بها  وأتى 
الشمال والجنوب والشرق والغرب«.

»سفر  في  جاء  ما  الى  إشارة 
الرعاية اإللهية  إرميا ٣1: 8« من أن 
قبر  إلى  بالسائرين  تأتي  التي  هي 

الحسين؟ع؟:
أنا ذا آتي بهم من أرض  »ها 
أطراف  من  وأجمعهم  الشمال، 

عظيم  جمع   ،
ً
معا والماخض  الحبلى  واألعرج،  األعمى  بينهم  األرض، 

يرجع إلى هنا بالبكاء يأتون، وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء 
في طريق مستقيمة ال يعثرون فيها«. 

من  الحسين؟ع؟،  اإلمام  قبر  استثنائية  آشوري  الباحثة  وترى 
أي  في  نر  »لم  أنه  فكتبت  زاهرًا،  وضريحًا  شامخًا  معلمًا  بقائه  جهة 
 من البشر تتقاطر على قبر من قبور األنبياء، الموجودة في العراق 

ً
زمن أرتاال

إيران، وال في أي يوم من أيام السنة«.  والشام وفلسطين و
وكما أن الزيارة األربعينية كانت »قبل أن تقع« حاضرة في روايات 
عن عدد من األنبياء، فإن سيد األنبياء؟ص؟ وعد، وهو الصادق األمين، 
فعنه؟ص؟  الدهر،  أبد  األربعين«  زيارة  »ومنه  الحسيني  الحضور  بخلود 

ينب؟اهع؟ لإلمام زين العابدين؟ع؟: روت موالتنا ز
 لقبر أبيك سيد الشهداء، ال ُيدرس 

ً
»وينصبون لهذا الطف علما

الكفر  أئمة  وليجتهدن  واأليام,  الليالي  كرور  على  رسمه،  يعفو  وال  أثره، 
إال  وأمره  ظهورا,  إال  أثره  يزداد  فال  وتطميسه,  محوه  في  لة  الضال وأشياع 

.»
ً
علوا

كل عام، تبين الوقائع إن لزيارة األربعين قوة معنوية هائلة  وفي 
الخير  وفعل  وخلقًا،  تقى  االرتقاء  على  وتحثهم  الناس،  تحشيد  في 
وصنع المعروف. لذلك، ولكي يكون الحدث األربعيني عاماًل إصالحيًا 
كبر في المستقبل، البد من عمل بتنظيم، ومثابرة  فاعاًل بشكل أوسع وأ

بنزاهة، السيما أن رسم المستقبل علم له قوانينه ورجاله. 
يوفره  لما  المهمة،  العلوم  من  اليوم  ُيعد  المستقبل  علم  فإن 
ناجحة  وتجارب  يخ  التار معطيات  حسابها  في  تضع  شاملة  ية  رؤ من 
كما تبين آليات تغيير الحاضر للوصول إلى مستقبل  وحقائق علمية، 

واعد، يقول اإلمام الشيرازي؟ق؟ في هذا الشأن:
أوجه  كافة  المستقبل في  العالم حركة قوية وسريعة نحو  »يشهد 
مع  أنفسنا  ف  نكّيِ أن  فيجب   ،

ً
شديدا  

ً
تغيرا تفرض  الحركة  وهذه  الحياة، 

مضمون  كان  إذا   
ً
خصوصا المستقبل،  ناصية  نمتلك  حتى  التغيير  هذا 

عبر  تتم  المستقبل  كبة  موا إن  و حاضرنا،  عن   
ً
يا جذر مختلف  المستقبل 

يّتخذها  التي  الصائبة  والقرارات  السليم،  والتخطيط  االحتماالت،  رصد 
رّواد األمة وعلماؤها في مختلف اختصاصات الهندسة والطب والزراعة 

والصناعة حتى يأتي البناء متكاماًل من حيث تكوينه«. 
تخطيط  بال  العمل  فإن 
والمال  الوقت  يهدر  عبث 
ال  عماًل  سيكون  ألنه  والطاقات، 
يكن  لم  إذا  و ذاته،  إال  منه  ُيقصد 
العمل ضمن خّطة مستقبلية، فإنه 
يتحول إلى فوضى، وسيكون تحت 
كما  متوقعة،  غير  أحداث  طائلة 

يجعله رهينة ما يكيده األعداء.
إلحداث  رئيسي  كمقّوم  المستقبل  استشراف  أهمية  ورغم 
تغيير أو صناعة نهضة، وأنه ال يمكن ألي مصلح أن يساهم في تحقيق 
ية مستقبلية، رغم ذلك ال ُيالحظ وجود  رؤ كان يملك  إذا  إال  هدف، 
يتضح  لم  بل  األربعينية،  بالزيارة  يتعلق  فيما  مستقبلية  إستراتيجية 
ية مستقبلية، فإضافة إلى محدودية  وجود عمل يهدف بناء الحاضر برؤ
العمل التبليغي الذي يرتقي بالزائر ورعًا وفقهًا وخلقًا، يكفي التذكير هنا 
كربالء والمحافظات المجاورة  بأزمات الخدمات الحياتية في مدينة 

لها بل في عموم العراق.
 إضافة الى معوقات العمل السياحي واالستثماري والمصرفي، 
الواقع األمني الذي يحتاج إلى إصالح  كما  كل الصحة والبيئة،  ومشا
يارة األربعين وعراق  وتنمية وتطوير، والحديث عن احتياجات مدينة ز

يطول. أهل البيت، حديث مرير و
 يتبع
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صاحب الجواهر
2أعالم الشيعة

كتاب ضخم، فيه من أول الفقه  التوفيق في تأليف  »الجواهر« قد حالفه 
إلى آخره، مع أن العادة تقتضي أن يكون من الصعب لشخص واحد أن 
 : بالنسبة إلى محبوبية ومرغوبية الكتاب الذي 

ً
ينهض بهذا العبء. وثانيا

راح بسرعة بين أهل العلم، فهم يطلبونه ويسعون وراءه، ولما سمعت هذا 
الكالم تبين لي أن الباعث في تأليفه لم يكن إال رضا اهلل تعالى«.

كان  »عندما  علي:  الشيخ  بن  مهدي  الفقيه  الشيخ  يقول  و
آخرون،  علماء  هناك  كان  »الجواهر«،  بكتابة   

ً
مشغوال الجواهر  صاحب 

الموضوع  بهذا  مشغولين  كانوا  كلهم  وعشرين،  خمسة  عددهم  يتجاوز 
»شرح الشرائع«، ولكن لم ينتشر ألحد منهم شيء«. 

كتاب »نجاة العباد في يوم المعاد«: وهي  ومن مؤلفاته؟ق؟ أيضًا 

كثر أبواب الفقه، وهي على شكل  مجموعة رسائل فقهية عملية، فيها أ
رسائل عملية، علق عليها المجتهدون الذين جاءوا من بعده لتكون 
الشيرازي  والميرزا  األنصاري،  مرتضى  كالشيخ  لمقلديهم،  مرجعًا 

كثير.  وغيرهم 
ه  �ت الم�غ ه و �ت �ت �غ سا�ت

أ
ا

درس الشيخ محمد حسن في أول نشأته على يد مجموعة من 
األساتذة، أما دراسته العالية، فكانت على يد الشيخ قاسم محي الدين 
المتوفي سنة 1283هـ فإن أحد العلماء اإلعالم المدرسين في النجف 
تتلمذ عليه أقطاب العلم في عصره. وبعد إنهاء مرحلة السطوح، درس 
كاشف الغطاء، وعلى ولده الشيخ  البحث الخارج على الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء. ومن أساتذته أيضًا في الدراسات العالية السيد  موسى 
1226هـ  سنة  المتوفي  الكرامة«  »مفتاح  كتاب  صاحب  العاملي  جواد 
سنة  المتوفي  »المفاتيح«  كتاب  صاحب  المجاهد  محمد  والسيد 

1242 هجرية.
وقد  الطالب،  من  والمجتهدين  النوابغ  ملتقى  درسه  وكان 
كثرهم في البالد  كبيرة من أعالم الفقه، انتشر أ تخرج على يديه جماعة 
اإلسالمية، فتبوأ بعضهم الزعامة الدينية من بعده، منهم: السيد أسد 
»حاشية  صاحب  وله  األصفهاني،  باقر  محمد  الشيخ  األصفهاني.  اهلل 
المعالم«. الشيخ محمد حسن آل يس. الشيخ محمد حسن الشروفي. 
الشيخ حسن المامقاني. السيد علي حفيد بحر العلوم. الشيخ راضي 
النجفي »جد األسرة العلمية المعروف باسمه«. المولى علي الخليلي. 
بالد  بقية  في  اشتهر  ممن  كثير  وغيرهم  اللواساني،  إبراهيم  السيد 

االهتمام بشأن العلماء، والمداومة على مجالستهم، وتوقيرهم، 
ورفعة  اإلنسان،  الرتقاء  المكين  األساس  هو  بإرشاداتهم،  والعمل 
المجتمع، وازدهار البالد، وعز األمة، ونصرة الدين، وجدير بالمؤمنين 
والمؤمنات االقتداء بالعلماء األعالم، واالطالع على علومهم، والتعرف 
الى سر نجاحهم وتوفيقهم في الوصول الى ما وصلوا إليه من المراتب 

اإليمانية واألخالقية السامية، وخلود ذكرهم. 
صاحب  حسن،  محمد  الشيخ  العالمة  الطائفة،  أعالم  ومن 
النجف  مدينة  في  ونبغ  عشرية،  االثني  فقهاء  من  الكالم«،  »جواهر 

األشرف، وانتهت إليه مرجعية الشيعة ورئاسة الطائفة.
صهت ه �ت ا�ب لك�ت

من أهم آثاره؟ق؟ موسوعة »جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم/ 
من  سبقها  ما  فاقت  التي  الفقهية  الموسوعة  وهي   ،»

ً
مجلدا  4٣

إحاطة بأقوال العلماء وأدلتهم، وحكي عن  الموسوعات، سعة وجمعًا و
العجيبة  الحوادث  يثبت  أن  زمانه  مؤرخ  أراد  »لو  قال:  أنه  العلماء  بعض 
كتاب  في أيامه، لما وجد حادثة أعجب من تصنيف هذا الكتاب، فهو 
فيها،  والتحقيق  ومناقشتها  وأدلتهم  وآرائهم  العلماء  أقوال  بجميع  يحيط 
لجميع  جامع  كلها،  الفقه  أبواب  في  كامل  كتاب  أنه  إلى  باإلضافة  هذا 

كتبه«.
الكتاب،  هذا  عن  يستغني  أن  باحث  لمجتهد  يمكن  وال 
كثير من التفريعات الفقهية النادرة، وهو جامع ألمهات  الحتوائه على 
المسائل وفروعها، وقد ألف المرجع الديني الراحل اإلمام السيد محمد 
من  كثر  أ تحوي  موسوعة  »1928م-2001م«  الشيرازي؟ق؟  الحسيني 
مائة وستين مجلدًا في مختلف الفروع الفقهية، ومنها أبواب معاصرة 
ومستجدة في العلوم الحديثة، وكان؟ق؟ رائدًا في البحث فيها وتبويبها 
»فقه  الحقوق«،  كـ»فقه  المكتبة اإلسالمية في مؤلفات،  إلى  وتقديمها 
القانون«، »فقه السياسة«، »فقه االقتصاد«، »فقه االجتماع«، »فقه الدولة 
اإلسالمية«، »فقه البيئة«، »فقه اإلدارة« وغيرها. وتميز؟ق؟ بكثرة ذكر اآلراء 
إليها  استندت  التي  األدلة  ذكر  وكثرة  ومناقشتها،  المختلفة  الفقهية 
حكم  استنباط  كيد  تأ في  اآليات  من  الكثير  إلى  واالستناد  األقوال، 
شرعي أو استنباط لحكم شرعي مستحدث، مما لم يسبقه إليه أحد، 

إلمامه بالفقه المقارن. كثرة النقض واإلبرام مع المحققين، و وكذلك 
العلمية،  الشيخ  بدايات  إلى  »الجواهر«  كتاب  تأليف  ويرجع 
وقيل أنه شرع في تأليفه، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وسبب تأليفه، 
كالم له مع تلميذه  كما جاء في  هو لكي يكون مرجعًا له عند مسألته، 
في  أقصد  كنت  ما  ولدي!  يا  باهلل  »أقسم  آل يس  الشيخ محمد حسن 
كان لي قصد التصنيف والتأليف  كتاب، ولو   بصورة 

ً
كتابي أن يكون يوما

للمير  المسائل«  كتاب »رياض  أن يكون على غرار  الكتابة، أحببت  من 
كتبت »الجواهر« لنفسي«. إنما  سيد علي الطباطبائي، و

هذا  من  الكالم  هذا  سمعت  لما  »التكملة«:  صاحب  يقول 
كتاب  إلى  يرجع  لما  تعجبي  كان  اهلل  »سبحان  قلت:  العظيم،  الشيخ 
»الجواهر« من جهتين، واآلن قد زال تعجبي. فقال الشيخ: ما كان تعجبكم 
صاحب  أن  كيف   :  

ً
أوال  : قلت  التعجب؟  هذا  إزالة  في  العلة  هي  وما 
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المسلمين.
ه ر�ت م�غ س�ي
كان الشيخ صاحب »الجواهر« يطوي اللحظات  كانت حياته مشرقة بالورع والحكمة، ومضيئة بسمو النفس والمواقف النبيلة، فحينما 
األخيرة من عمره الشريف، وكان يحيط به جميع الفقهاء وكبار أهل العلم، وهم يفكرون في مصير المرجعية ومن يخلفه، فتح عينيه ونظر إلى 

كلهم موجودون في خدمتكم، فقال: أين المال مرتضى؟«.  الجموع الملتفة حوله وقال: »أين بقية العلماء؟ فقيل له: 
فذهب جماعة امتثااًل ألمر األستاذ للبحث عن الشيخ األنصاري فوجدوه في حرم أمير المؤمنين؟ع؟ فقالوا له: »لماذا تركت األستاذ في 
 جيء بالشيخ األنصاري إليه، وبعد السالم والسؤال عن الحال جلس، فالتفت صاحب »الجواهر« إلى 

ً
هذا الوقت؟ فقال: ألدعو له بالشفاء، وأخيرا

 
ً
كثيرا الحاضرين وقال: إنه الذي يصلح للزعامة بعدي، والتفت إلى الشيخ وقال: أيها الشيخ! قلل من احتياطك في المسائل ـ وكان األنصاري يحتاط 

ـ فأجاب الشيخ: أنا ال أصلح لزعامة الدين«، فلما سمع العلماء هذا الجواب من الشيخ األنصاري تعجبوا، وسألوا الشيخ نفسه عن السبب في 
انصرافه عن هذا األمر الخطير؟

 غيرك، فقال الشيخ األنصاري: نعم، إن األستاذ سعيد العلماء المازندراني 
ً
فقال: »هناك من هو أجدر وأليق مني بهذا األمر، قالوا: ال نعرف أحدا

كربالء في درس المرحوم شريف العلماء، وأنا أدري أنه أعلم مني«، فكتب الشيخ  أفضل مني وأعلم وأفقه، وهو اآلن موجود في إيران، ألني رأيته في 
كتب في جوابها »نعم،  ية، فلما وصلت الرسالة إلى سعيد العلماء،  األنصاري إلى سعيد العلماء، وطلب منه أن يقبل المرجعية والزعامة الحوزو
إن ما ذكرت وكوني أعلم منك، في زمان حضورنا درس شريف العلماء صحيح، أما اآلن فإنك متفوق علي، ألني تركت المباحثة لسنوات طويلة، 
كما أني انشغلت بأمور الناس والتدخل في حل وفصل قضاياهم، وأنت أدمت التحصيل بحضور األساتذة، فعلى هذا أنت أعلم مني«. فلما وصل 
الجواب إلى الشيخ األنصاري أخذ يبكي لعظم المسؤولية التي أنيطت به، وتوجه إلى الحرم المطهر ألمير المؤمنين؟ع؟ واستغاث به ليعينه على 

تأدية هذا األمر الخطير على أحسن وجه. 
�ي   م�غ

أ
ا ك�غ أ

اره ا
أ
ا

»الجواهر«، وكان مجتهدًا مشهورًا ومعروفًا، وكان يدرس، في ساعة  كمري من تالمذة صاحب  آية اهلل السيد حسين الكوه  كان المرحوم 
معينة، في إحدى مساجد النجف األشرف، وفي أحد األيام، جاء قبل الوقت المقرر للدرس، فجلس في المسجد حتى يجتمع الطالب، ولكن 
كالم هذا  كمري يستمع جيدًا إلى  يسهم. فأخذ السيد حسين الكوه  رأى في إحدى زوايا المسجد شيخًا جالسًا مع بعض الطالب، وهو يقوم بتدر
كبير، فجاء في اليوم الثاني، قبل وقت درسه، وجلس جانبًا من المسجد يستمع جيدًا إلى درس الشيخ،  الشــــيخ، وأحس بأن هذا الشيخ محقق 
كثر. وفي اليوم التالي وعندما  يس، ولو أن طالبه حضروا درس هذا الشيخ لكانت استفادتهم أ وبعد أيام تيقن أن هذا الشيخ أفضل منه في التدر
، إن هذا الشيخ الجالس في زاوية من المجلس، وهو يعطي الدرس، أراه 

ً
 جديدا

ً
جاء الطالب واجتمعوا حوله قال لهم: »أريد اليوم أن أقول لكم مطلبا

أكفأ مني في التدريس، فلنذهب سوية إلى درسه«، ومنذ ذلك اليوم، أصبح من الذين يواظبون على حضور درس الشيخ. وهو الشيخ المرتضى 
األنصاري؟ق؟ الذي عرف فيما بعد بـ»أستاذ المتأخرين«.
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ّال يحظى بمقام - منا أهل البيت - إاّل األورع

وواجبات  ككاسب،  الكاسب  واجبات  عن 
الرعّية  كم تختلف عن واجبات  كحا كم  الحا
التزامه  اإلنسان  يعرف  أن  يمكن  و كرعّية، 
أواًل  يعرف  بأن  للمحّرمات،  وتركه  بالواجبات 
عليه،  المحّرمات  هي  وما  واجباته،  هي  ما 
مثل واجبات الزوجة أمام زوجها، والمحّرمات 
ذلك  تعرف  أن  فيجب  زوجها،  تجاه  عليها 

حتى تعمل بهما، وهكذا بالنسبة للزوج. 
أحكام  معرفة  إلى  بحاجة  وهذا 

الواجبات والمحّرمات.
مدينة،  في  كنَت  إْن  المؤمن  أّيها  فيا 
أحد  يكن  فال  كثر،  أ أو  نسمة  ألف  مائة  فيها 
للمؤمنة،  بالنسبة  وهكذا  منك،  أورع  منهم 
جّدًا،  وصعب  شّك،  ال  ممكن  األمر  وهذا 

أيضًا.
وشّدد سماحته قائاًل:

الحديث  هذا  اإلنسان  وضع  إذا 
ذهنه  في  الصادق؟ع؟،  اإلمام  من  الشريف 
إذا لم يتوّفق إلى  دائمًا، فسيوّفق شيئًا فشيئًا، و
أن  إلى  يتوّفق  جّدًا،  والرفيع  الرفيع  المستوى 

يقترب من هذا المقام الرفيع.
:

ً
وختم☮ حديثه مؤّكدا

ولتحاول  المؤمن،  الشباب  ليحاول 
هذا  في  يخطوا  أن  المؤمنات،  الفتيات 

الطريق:
كان في ِمصر  كرامة، من  مّنا، وال  »ليس 
فيه مائة ألف أو يزيدون، وكان في ذلك المصر 

أحد أورع منه«.
ألن  يوّفقنا،  أن  وجّل  عّز  اهلل  أسأل 
نكون  حتى  الطريق،  هذا  في  خطوات  نخطوا 
نعيش  من  كل  ومع  معهم،  نعيش  ممن  أورع 
وأبيها  الزهراء  فاطمة  موالتنا  ببركة  معهم، 

وبعلها وبنيها صلوات اهلل عليهم أجمعين.

يكون  أن  اإلنسان  لم يحاول  فإذا  فيها.  نعيش 
األورع، وبحسب قول اإلمام الصادق؟ع؟، هو 

ليس من أهل البيت؟مهع؟.
وفي  جّدًا.  رفيعة  درجة  هي  فـ»مّنا« 
الحديث الشريف أّن رسول اهلل؟ص؟ قال ألبي 

ذر الغفاري؟ضر؟: »أنت مّنا«.
وأضاف سماحته:

وعزم  هّمة  إلى  بحاجة  األمر  هذا 
أن  يمكنه  واحد  وكل  ممكن،  وهو  إرادة،  و
يحاول لذلك. وكل واحدة يمكنها أن تحاول 
لذلك، فعلى صعيد عائلة من عشرة أفراد، أو 
الذي  اإلنسان  ليحاول  خمسين،  أو  عشرين، 
إذا  و األورع.  هو  يكون  أن  العائلة،  هذه  من 
كان في منطقة فيها ألف إنسان، أن يكون هو 

أورعهم، وهكذا بالنسبة للمرأة المؤمنة.
وقال سماحته:

يعني  و الوسوسة،  غير  هو  الورع 
االلتزام  من  الورع  ويبتدئ  والحذر،  االحتياط 
المحّرمات.  بترك  وااللتزام  الواجبات،  بإتيان 
يمشي  الذي  اإلنسان  كمثل  ذلك،  ومثل 
باألشواك.  مليئة  أرض  في  القدمين  حافي 
يضعها  ثم  بقدمه،  جانبًا  األشواك  يدفع  فتراه 
بهوادة، فإذا لم يجد أذى األشواك، يثّبت قدمه 
والكالم،  م 

ّ
التكل ففي  وهكذا.  األخرى،  ويرفع 

كالمه مسبوقًا بالتأّمل.  على اإلنسان أن يكون 
يذهب  أو  شيئًا،  يعمل  أن  أراد  إذا  وهكذا 

لمكان ما.
وأضاف سماحته:

عن  تختلف  كأب  األب  واجبات  إّن 
كأّم تختلف  كأّم، وواجبات األّم  واجبات األّم 
وواجبات  كبنت،  البنت  واجبات  عن 
م تختلف عن واجبات الطالب 

ّ
كمعل م 

ّ
المعل

تختلف  كعاِلم  العاِلم  وواجبات  والتلميذ، 

المرجع  سماحة  بزيارة  قام 
الشيرازي☮ جمع من المؤمنين والمؤمنات، 
قم  بمدينة  بيته  في  الكويت،  دولة  شيعة  من 
المقّدسة، وقال سماحته في جانب من حديثه: 
اإلمام  أّن  الشريف  الحديث  في  ورد 
إذ  أصحابه،  بعض  عند  كان  الصادق؟ع؟ 
أيضًا  وكان  اهلل،  عبد  بن  عيسى  عليه  دخل 
من أصحاب اإلمام؟ع؟. وقال له اإلمام جملة 
وطوياًل،  طوياًل  عندها  التأّمل  ينبغي  مهّمة 
الجملة،  إلى هذه  لالرتفاع  الجاّدة  والمحاولة 

شيئًا فشيئًا.
ي: توّجه اإلمام الصادق؟ع؟  يقول الراو
إلى عيسى بن عبد اهلل القّمي: فرّحب به وقّرب 
»يا عيسى بن عبد اهلل! ليس  مجلسه، ثم قال: 
كان في مصر ، فيه مائة ألف  كرامة، من  مّنا، وال 
أورع  أحد  المصر  ذلك  في  وكان  يزيدون،  أو 

منه«. )الكافي ج 2 ص 78(.
وأوضح سماحته:

الذكر  يشمل  موصول  اسم  »َمْن« 
يعني  »ِمصر«  والمرأة.و  الرجل  أي  واألنثى، 

مدينة.
أيضًا.  له،  كرامة  يعني ال  كرامة«  »ال  و 
حيث  قليلة،  الكبيرة  المدن  كانت  وسابقًا 

كان أغلبها قرى. 
كثيرة.  ليست  المدن  نفوس  وكانت 
ففي حديث آخر عن اإلمام الصادق؟ع؟ حول 
المدينة المنّورة، ذكر بأن عند استشهاد رسول 
المنّورة  المدينة  نفوس  عدد  كان  اهلل؟ص؟، 

عشرة آالف.
الصادق؟ع؟  اإلمام  حديث  في 
لعيسى بن عبد اهلل، يريد اإلمام من المؤمنين 
والمؤمنات أن يرتفعوا إلى هذا المستوى. أي 
يريد مّنا أن نكون أورع الناس في المدينة التي 
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جانب من البحوث العلمية في بيت المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي ☮
بمدينة قم المقدسة

سماحة  فقال  الوسوسة،  حكم  موضوع  الحاضرين  أحد  طرح 
المرجع الشيرازي☮: 

حرمة  على  دليل  ال  أنه  الماضين؟حر؟،  العلماء  أحد  لي  قال 
يقول بالحرمة  الوسوسة أصاًل، ولكن في »الجواهر« يصّور لها صورًا أربع، و

حتى مع احتمال الوسوسة. 
فيها روايات، والمسألة مشكلة وعويصة من جهة حكمها وحكم 
العبادات، عن عبد اهلل بن سنان قال: ذكرت ألبي عبد اهلل؟ع؟ رجاًل 
مبتلى بالوضوء والصالة وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد اهلل؟ع؟: 
»وأي عقل له وهو يطيع الشيطان«. فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟. 
فقال؟ع؟: »سله هذا الذي يأتيه من أّي شيء هو فإنه يقول لك من عمل 

الشيطان«.
فعلى أي حال، عندي أّن الوسوسة حرام تكليفًا، ولكن ليست 
مبطلة بوجوٍه، منها ارتكاز المتشّرعة لكثرة المبتلين بالوسوسة، حتى 
عبادة  بطالن  على  ونقل  دليل  يرد  ولم  المعصومين؟مهع؟،  عصر  في 
اإلطاعة  يريد  هو  فعله،  في  القبح  إنما  و قبيحًا،  ليس  ففاعلّيًا  هؤالء، 

العلمّية فيكرر.
قال أحد الحاضرين:

أن  جهة  من  بالوسواس  المبتلى  عبادة  بطالن  عدم  وجه  إّن 
إذا  فمثاًل  صفتها،  في  هي  إنما  و العبادة  نفس  في  ليست  الوسوسة 
شخص أجهر في مورد اإلخفات، هذا مخالف في صفة القراءة ال في 

ته صحيحة. كاملة وصال أصلها، فقراءته 
فقال سماحته: 

هل تلتزمون بهذا الكالم؟ يعني، إذا تعّمد شخص بالجهر بدل 
ته، ألن النهي بخارج عن  اإلخفات أو بالعكس، تحكمون بصّحة صال

العبادة يعني الصفة.
القصر  في  شّك  الذي  عن  أخرى  مسألة  الحضور  أحد  سأل 
والتمام، يقولون يجمع بينهما احتياطًا، لكن في الصوم ما هي وظيفته، 

هل يصوم ثم يقضي بعد شهر رمضان؟.
قال سماحته: 

بّد  فال  المشهور،  هو  الفوت، هذا  وموضوعه  بأمر جديد  القضاء 
هنا من صدق الفوات حتى يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان، مع 
أنه صام في وقته. هنا علم إجمالي، كما في الصالة بين القصر والتمام، 
هنا بين وجوب الصوم اآلن أو وجوب القضاء بعد شهر رمضان، لكن 

في الصوم نحتاج ثبوت موضوع القضاء وهو الفوت، وفي هذا العلم ال 
فرق بين الوجداني والتعّبدي أو هنا فرق بينهما؟ 

قال أحد الحضور بوجود الفرق في ما نحن فيه عن سائر الموارد، 
بين  كما  بعرضّي،  وليس  طولّيٌ  فيه  نحن  ما  في  اإلجمالي  العلم  بأن 

اإلنائين المشتبهين, أو القصر والتمام.
قال سماحته: 

وهذا  يجي،  التدر اإلجمالي  بالعلم  يسّمى  ما  وهو  طولي،  نعم 
التكليف  وأما  طولّي  به  ف 

ّ
المكل ألن  العلم.  تنّجز  عن  مانعًا  ليس 

عرضّي.
يجي ال يحصل العلم  فأشكل بعض الحضور هنا، بأن في التدر
اإلجمالي أصاًل، لعدم وجود الطرف اآلخر فعاًل، أما هذا اإلناء أو اإلناء 

الذي يأتي بعد شهر أو أقل.
في  كما  االستقبالي،  االستصحاب  ذلك  في  يكفي  قال☮: 
يضمن أن يموت قبل إتمامها، مع ذلك يدخل  من يدخل في الصالة و
كتنّجز  المشهور،  على  معتبر  االستقبالي  االستصحاب  ألن  يكّبر،  و

كالم مفصل.  كل هذه محّل  يجي. نعم  العلم اإلجمالي التدر
ثم نقل سماحته☮ حكاية عن المرحوم المال فتح اهلل السلطان 
كم تعبوا واجتهدوا في أبواب العلم، ونحن ال  آبادي، في أن السابقين 
عن  األصول«  »حقائق  في  منقولة  والحكاية  جهودهم،  عن  نستغني 

د األول.
ّ
السيد الحكيم؟حر؟، في حاشيته على الكفاية في المجل

ينقل بمناسبة أن المرحوم المال فتح اهلل السلطان آبادي »الذي 
هو من تالمذة الميرزا الكبير الشيرازي« فّسر اآلية الشريفة :
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الذي  الصدر؟حر؟  اسماعيل  السيد  منهم  الفحول  من  جمع  محضر 
الحاج  المستدرك  وصاحب  الميرزا؟حر؟،  بعد  المرجعّية  إليه  وصلت 
النوري؟حر؟، فبعد البحث والنقاش العلمي، أثبت نظره في تفسير اآلية، 
ثم في اليوم الثاني بحث في نفس اآلية، وجاء بالقرائن على معنى آخر 
تفسيرها،  في  قوله  وقبلوا  وأقنعهم  الثاني  المعنى  وأثبت  ما سبق،  غير 
آرائهم  الغرائب، فنحن نستفيد من  يومًا، وهذا من  ثين  ثال إلى  وهكذا 

ولكن مع ذلك علينا أن نتأمل أيضًا.
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وعقيلــة  كربــالء،  بطلــة  شــهادة 
علــي،  آل  وعابــدة  الطالبييــن، 
ينــب بنــت علــي  ــا الحــوراء ز موالتن
ومرقدهــا  طالــب؟امهع؟،  أبــي  ابــن 
دمشــق.  العاصمــة  فــي  الشــريف 
جدهــا  وضــع  والدتهــا  عنــد 
المصطفــى؟ص؟ خــده علــى خدهــا 
ــال ألمهــا الزهــراء؟اهع؟:  ــم ق وبكــى، ث
»ســتبتلى هــذه البنــت بعــدي وبعدك 

بالمصائــب والمحن«.
ى أحمــد بــن جعفــر بــن ســليمان  رو

الهاشــمي، قــال:
علــي؟امهع؟  بنــت  ينــب  ز كانــت 

: ل تقــو
الَخلــُق  يكــون  ال  أن  أراد  »َمــن 
ألــم  فليحمــده،  اهلل  إلــى  ُشــفعاءه 

قولهــم: إلــى  تســمع 
ــف اهلل  ِخ

َ
ــده« ف ــن حم ــمع اهلل ِلَم »س

لُقربــه  منــه  واســتِح  عليــك،  لُقدرتــه 
منــك«.

1564 AH

ووصــّي  الموّحديــن،  ليــث  ولــد 
اإلمــام  العالميــن،  رّب  رســول 
أبــي  بــن  علــي  المؤمنيــن  أميــر 
طالــب؟امهع؟ فــي الكعبــة المعظمــة، 
ــم،  ــي األعظ ــن بالنب ــن آم ــو أول م وه
وزّوجــه؟ص؟ مــن ابنتــه، ســيدة نســاء 
الزهــراء؟اهع؟،  فاطمــة  العالميــن، 
إمامتــه  الغديــر  يــوم  فــي  وأعلــن 
علــى المســلمين. وفيــه قــال رســول 
علــّي  فــي  إلــّيَ  »أوحــي  اهلل؟ص؟: 
إمــام  ثــالث، إنــه: ســيد المســلمين، و
الغــر المحجليــن«. المتقيــن، وقائــد 
.)137/3 كــم  للحا )المســتدرك 
كلماتــه؟ع؟: »أحســن الحيــاء،  مــن 
»الحلــم  نفســك«،  مــن  اســتحياؤك 
واألنــاة توأمــان ينتجهمــا علــو الهمة«، 
هانــت  نفســه  عليــه  كرمــت  »مــن 
ــم صغــار 

َ
عليــه شــهواته«، »مــن عّظ

بكبارهــا«. اهلل  ابتــاله  المصائــب 

1323 AH

الجـواد؟ع؟  محمـد  اإلمـام  ولـد 
أشـخصه  وقـد  المنـورة،  بالمدينـة 
بغـداد،  إلـى  المعتصـم  الطاغيـة 
حتـى  فيهـا  وبقـي  220هــ،  سـنة 
اإلمـام  جـده  مـع  ودفـن  استشـهد، 

الكاظـم؟ع؟. موسـى 
صعـد  الجـواد؟ع؟  اإلمـام  أّن  ي  رو
المنبـر فـي مسـجد النبـي؟ص؟، بعد 

رحيـل والـده؟ع؟، فقـال:
أنـا  الرضـا،  علـّي  بـن  محمـد  »أنـا   
النـاس  بأنسـاب  العالـم  أنـا  الجـواد، 
بسـرائركم  أعلـم  أنـا  األصـالب،  فـي 
إليـه،  صائـرون  أنتـم  ومـا  وظواهركـم 
علـٌم منحنـا بـه مـن قبـل خلـق الخلق 
السـماوات  فنـاء  وبعـد  أجمعيـن 
واألرضيـن، ولـوال تظاهـر أهـل الباطـل 
أهـل  ووثـوب  ل  الضـال أهـل  ودولـة 
منـه  تعجـب  قـوال  لقلـت  الشـك 

واآلخـرون«. األولـون 

10195 AH

الهــادي؟ع؟،  علــي  اإلمــام  ولــد 
كانــت فــي »3/ رجــب/  وشــهادته 
المعتــز  الطاغيــة  بســم  254هـــ«، 
عامــًا،   41 عمــره  وكان  العباســي، 
منهــا 13 ســنة فــي المدينــة المنــورة، 
التــي  ســامراء  مدينــة  فــي  وبقيتهــا 

فيهــا. بدفنــه  تشــرفت 
من مواعظه؟ع؟:

»مــن أتقــى اهلل ُيتقــى، ومــن أطــاع اهلل 
ُيطــاع«.

ــر  ــوم وخس ــا ق ــح فيه ــوق رب ــا س »الدني
آخــرون«.

»مــن جمــع لــك وده ورأيــه، فاجمــع 
لــه طاعتــك«.

»مــن هانــت عليــه نفســه، فــال تأمــن 
شــره«.

»مــن ســأل فــوق قــدر حقــه فهــو أولــى 
بالحرمــان«.

»شر الرزية سوء الخلق«.
»الجاهل أسير لسانه«.

2212 AH

الباقــر؟ع؟،  محمــد  اإلمــام  ولــد 
العابديــن؟ع؟،  زيــن  اإلمــام  ابــن 
برســول  لشــبهه  »الشــبيه«  بـــ  ولّقــب 
أمــه بنــت اإلمــام الحســن  اهلل؟ص؟، 
علــوي،  أول  وهــو  المجتبــى؟ع؟، 
المؤمنيــن؟ع؟  أميــر  مــن  فأبــواه 
حاضــرًا  كان  الزهــراء؟اهع؟.  وموالتنــا 
فــي واقعــة الطــف وعمــره الشــريف 

ســنين. أربــع 
وكان الصحابــي الجليــل جابــر بــن 
عبــد اهلل األنصــاري؟ضر؟ ينــادي فــي 
ــا  ــر، ي ــا باق مســجد رســول اهلل؟ص؟: »ي
المدينــة  أهــل  فــكان  العلــم«،  باقــر 
ــر يهجــر«. وكان يقــول:  ــون: »جاب يقول
ســمعت  ولكنــي  أهجــر  مــا  »واهلل 
رســول اهلل؟ص؟ يقــول: »إنــك ســتدرك 
رجــاًل مــن أهــل بيتــي، اســمه اســمي، 
العلــم  يبقــر  شــمائلي،  وشــمائله 
«، فــذاك الــذي دعانــي إلــى مــا 

ً
بقــرا

أقــول«.

157 AH

الدنيا خير عبرة وخير موطن، يشحذ فيه  املطلوب من اإلنسان أن يتخذ من 
اهلمم، ويقوي فيه اإلرادة واالتصال باهلل، عبر األعمال الصاحلة، وأداء التكاليف 

الواجبة.
إن اآلخرة هي النتيجة والعوض والفضل، حيث فيها الدرجات والتفاضل، كما جاء  و

ًل<  �ݔ صخٖ
خْ رݩُ �ةَ ݦݨݡَ ݭب

ݨْ
ك

َ
�ةٍ َوا ٰ �ب ُر َدرݧَ َ ب

ݨْ ݧ
ك

َ
�ةُ ا رݦݩَ �خِ

ݦݨٰ ݨْ
ل

َ
َول

ݦݦݦݦ
٭ �خٍ ْ مݨْ َعٰل �بَ ُ �خَ ْ ٰا �بݨَ خ لْ صخَّ

 �خَ
َ خݧ ڡݧ ݨݧْ ݧ ݭݔ

َ
رݦݩْ ك

خُ ىخݨْ
ُݗ
يف القرآن الكريم: >ا

وال  يبيت  من  هناك  أن  إذ  الدنيا،  يف  موجود  والتفاضل  التفاوت  أن  فكما   .  ٢1 اإلسراء: 
وف  بز، وهناك من يتقلب يف أعلى درجات الغنى، أو هناك من ييط به احلن يملك رغيف احلن

والرعب، يف املقابل هناك الذي ينعم باألمن والراحة، وهناك املؤمن ويف قباله الكافر، وهكذا 
يعملون األعمال  الذين ال  اإلنسان، فالناس  والتفاوت متحقق يف اآلخرة، حبسب أعمال  التفاضل 

الصاحلة يف الدنيا، فإنهم وبدون شك سيندمون يف يوم احلسرة، ويوم يعض اإلنسان على أنامله ندمًا 
تارين، فهم جميعًا قادرون على  ًل< الفرقان: ٢7 ، علمًا بأن اهلل خلق الناس أحرارًا محن �ݔ ِ َسبٖ ولݭݫ ُ ݧ سݧ �ةُ َمَ اݠلرݩّݨَ
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ير، كما يقدرون على عمل الشر، وهم قادرون على طاعة اهلل سبحانه وتعالى، كما يقدرون على عصيانه. عمل احلن

نيته، وأن  الدار اآلخرة. وكذلك عليه أن يصلح  الرفيعة يف  إلى املقامات  ير، حتى يصل  يلزم على اإلنسان أن يسرع دائمًا ألداء أعمال احلن لذا 
ير ما أمكنه ذلك، ويتصف  عل نفسه على استعداد دائٍم لقضاء حوائج الناس، مبتغيًا بذلك ثواب اهلل وجنة اآلخرة، وأن يعمل من أعمال احلن يج
باألخالق احلميدة، فيكون متواضعًا، صبورًا، شكورًا، حليمًا، كريمًا، شجاعًا، أمينًا، وأن يلتزم بشرع اهلل، وأن يتخذ الزهد يف احلياة، وحتى يف 
عل نيته رضا اهلل تعالى وقربة إليه؟زع؟ يف جميع األمور حتى املباحات، وقد جاء يف الرواية: »إن اهلل أحب أن يأخذ  املباحات، كما ينبغي له أن يج

العبد برخصه كما أحب أن يأخذ بعزائمه«.

القرار بيدك


