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التشيع كان والزال كالجبل الشامخ الصلد
ّ
ِّ
ٌ
زمان
والمشكـكون لم يخل منهم

وتوادوا  ..لتنجحوا
تقاربوا
ّ
وقوة مضافة ،حينما يكون بجانبه َم ْن يؤازره ويشاوره ،وأن
يؤكد علماء النفس واالجتماع ،أن اإلنسان يشعر بحصانة أوثق ٍ
األخ الطيب أو الصديق المخلص يجعل اإلنسان أ كثر قدرة لتحقيق نجاح أو إنجاز نصر .وقد ُأشار القرآن الكريم إلى ذلك في طلب نبي اهلل
َ
َ ݨْ ݨْ
َ
َ
ُٰ َ َ ݗ ْ
موسى؟ع؟ من اهلل؟زع؟ مشاركة أخيه هارون في أداء مهامهَ :
ون ا ٖخی اش ُد ْد ِب ݡٓ ݨݦهٖ ا ݧݨْز ٖری َوا ݧݩݒس ِݪرك ݩُه ڡݨݐ ݭٖ ٓی ا ْم ٖری > طه-٣٠-٢٩ :
<و ݨْاج َع ْل ٖلی َو ݩݐ ݭٖر ݔى ݩݡًݦرݤا ِم ݨْن ا ْه ٖلی هار
َ ݧݨْ ݧݑݩݡَ ُ َݦ ݧݨْ ّٰ َ ً َݩ ٰ َ َ َّݦ ݧُ َ ݨݩݐْ ُ ُݦ ݨݐ ݧْ ݧݡَ َ ّٰ
ً ً
المجتمع ،اهتم اإلسالم باأللفة والوحدة اهتماما الفتا ،فقال؟زع؟< :واعٮ ݭِصموا ِبحب ِل الل ِه ج ٖمیعا ولا تفرقوا وادݠكر وا ݫِںعمت الل ِه
 .٣٢-٣١وفي إطار
َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ݧݩݐݨْ ݧݑُݩ ْ َ ْ ٰٓ ً َݦ َݦ ݧَّ ݧَ َ ݨݧْ ݨَ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ٓ ݨْ ٰ ً
علیكم ِاذ كںٮم اعدݠاء فالف بین قل ِݓݭݪوٮكم فاصبحتم ِب ِنعم ِتهٖ ِاخوانا> آل عمران .103:وحين قدم النبي األ كرم؟ص؟ إلى المدينة آخى بين أصحابه،
ً
ً
ً
وقال؟ص؟« :ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد اإلسالم ،مثل أخ يستفيده في اهلل» .كما جعل ثوابا عظيما لمن استفاد أخا ،يقول اإلمام الرضا؟ع؟«َ :م ْن
ٍ
ً
ً
استفاد أخا في اهلل ،فقد استفاد بيتا في الجنة».
ً
األخوة الصالحة ،التي طالما ّ
ّ
حثت الروايات المطهرة على
إن اتزان الذات ،وتماسك المجتمع ،والدولة الصالحة ،كل ذلك يعتمد كثيرا على
االهتمام بها ،والحفاظ على ديمومتها ومتانتها ،يقول اإلمام الشيرازي؟ق؟ّ :
«أخوة رجل آلخر ،في نظر نبي اإلسالم ،يتلو اإلسالم في األهمية ،فاإلسالم
صالح للدين والدنيا ،واألخ صالح للدين والدنيا ،لكن على شرط أن تكون ّ
أخوة في اهلل للصالح والخير ،ال في الشيطان ،للشر والعصيان».
ْ
َ
ّ
ْ
الجارين كالجسد الواحد،
الصديقين أو
األخو ْين أو
األخوة على المجامالت واألخالقيات العامة ،بل هي عالقة إنسانية نبيلة تجعل
وال تقتصر
ً ً
يقول اإلمام الصادق؟ع؟« :ال واهلل ،ال يكون المؤمن مؤمنا أبدا ،حتى يكون ألخيه مثل الجسد ،إذا ضرب عليه عرق واحد ،تداعت له سائر عروقه».
ً
ً
ّ
فإن كل فرد عضو في المجتمع ،و إذا خسر المجتمع عضوا أو أصابه مرض ،فإنه يفقد شيئا من ميزاته أو مناعته.
وفي هذا السياق ،فإن التباعد بين ساسة الدولة ،كما التصارع بين قادة الدول ،يشتت الجهود ويعيق تحقيق أي إنجاز ،ويجعل مصالح الناس
في ّ
طي اإلهمال والنسيان ،كما يجري -اليوم -في عموم بالد العالم .ومن المؤسف ،أنه حتى اإلرهاب الذي أوقع آالف الشهداء والجرحى ،في
ً
ُ ّ
ّ
العراق مثال ،لم يحفز قيم األخوة اإليمانية وال الوطنية وال اإلنسانية بين الفرقاء ،فكان التصارع على المصالح الشخصية والمكاسب الحزبية،
ً
سببا في سفك دماء وهدر أموال ،وفي الوقت نفسهَّ ،كرس الفشل بتوفير حياة هانئة للناس ،كما العجز عن بناء دولة ناجحة« .وقل اعملوا».

 الصفحة - ٤س :أنا متزوجة وأجمع من أموال
ً
زوجي دون علمه ،وأشتري بها أثاثا
لبيتي ،لكن عند سؤاله لي أقول ّإنه
هدية من أهلي ،ما حكم ذلك؟

 -الصفحة - ٦

ً
س :يالحظ أحياناّ ،أن بعض
ن
العاملي يف الدوائر
األشخاص
احلكومية أو األهلية ،يتقاضون
ن
املراجعي ،يف مقابل
الرشوة من
يوز ُ
للمراجع
إناز أعماهلم ،فهل ج
ج
الدفع؟

 يف العدد -• هناك تفاصيل أخر
• نفوس عالية
• بئس الزاد  ..فاجتنبوه
ن
األربعي القادمة
• لزيارات
ّ
• العلمة احللي
• حبوث علمية
• اإلسالم ..أوسع

الجلوس أمام المصلي
س :هل يجوز أثناء الصالة أن يجلس أحد أمامك؟
ّ
ّ
ج :يجوز ولكن على كراهة ،فإنه ُيكره للمصلي الصالة إذا كان أمامه
ّ
إنسان مواجه له ،وال تختص الكراهة بالمذكور ،بل تشمل كل شيء
ّ
شاغل للمصلي عن صالته ،وترتفع الكراهة بأن يجعل بين يديه ما
يفصل بينهما ،ولو مثل مسبحة أو عصا ،ونحو ذلك.
اإلتصال مع الله تعالى
س :كيف أكون في حالة إتصال مع اهلل تعالى مع أنني في احتكاك مع
الشباب ،هل آخذ طريقة العزلة ،إذ أنني جالستهم ّ
وتعرضت للخطأ،
ً
ً
ً
ّ
كيف أكون شابا رساليا ملتزما وأنا أحتك باألصدقاء؟
َ
ًّ
ً ّ
ذما شديدا ،فإنه ال خير فيمن ال يؤلف،
ج :العزلة مذمومة في اإلسالم
ّ
كما أنه ال رهبانية في اإلسالم ،ولذلك ينبغي للشاب المؤمن أن
ً
يكون اجتماعيا ويعيش في المجتمع وهو يحمل رسالة اإلسالم
ّ
ً
ً
ً
وثقافته السماوية ليكون هو العامل بها أوال ،والمبل ٓغ لها ثانيا ،عمال
باآلية الكريمة َ :ݨْ ݨْ ݧُ َ
ون َو ْال ݩُم ݨْؤم ٰنا ُت ݨَب ْع ُض ُݨݦه ْم َا ݨْوݢݠلى ٰا ُء َب ْعض َݦی ݨْا ُݦم ُر َ
ون
ٰ ݬِ ݫݔ
<وال ݩُمؤ ݫݬِم ݩݐں ْ َ ِ
ٍ
ْ
َ ُ ݧݨݑ ُ َ َّ َ َ ݩُݦ ݨْ ݧݩݑُ َ َّ ݧ ݩݧٰ َ
ݠكݡوة
وف َو ݨَی ݨْن ݩَه ݨْو َن َع ِن ٓال ُم ْنك ِر وی ݫٖٯ ݫݔىمون الصلوة ویؤٮون الز
ِبال َم ْع ُر ِ
َ ُ ٰ
ً
ٰ
َُ ُ َ ٰ
ون ا ّلل َه ݧَو ݧݩَر ݧݩُسوله اول ݫݧِݘݩى َك َس َݦی ݨْݦ ݣر َݦݣح ݧُم ݧݩُه ُݨݦم ا ّلل ُه> التوبة ،71:وامتثاال
و ݫݔى ݫٖط ݫݔىع
للحديث الشريف« :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» ،وبذلك
ً
ً
ً
يستطيع أن يكون شابا رساليا ومصونا من الخطأ مع احتكا كه
باألصدقاء إن شاء اهلل تعالى.
طهارة التواليت

إغالق المسجد
س :هل يجوز إغالق المسجد في غير أوقات الصالة؟
ً
ج :إغالق المسجد أو إبقاؤه مفتوحا ،راجع إلى كيفية الوقف ،و بـما
يتناسب مع شؤونه.
حجز مكان في الحرم والمسجد
س :لو كنت أزور في الحرم الشريف أو كنت في أحد المساجد ،فرأيت
ً
أغراضا ليس معها أحد ،فهل أستطيع إزاحتها والجلوس مكانها ،لقراءة
الزيارة واألدعية أو الصالة أو حتى لالستراحة؟
ً
ج :إذا كانت عالمة لحجز المكان ،فال يجوز.
تربة المسجد
س :هل يجوز حجز تربة تابعة للمسجد وعزلها ،لكي يصلي عليها
شخص ما بعينه «غير اإلمام»؟
ج :حجز التربة ليصلي هو عليها جائز في نفسه ،إذا لم يغاير غرض
الواقف الذي أراد الصالة عليها.
الدراسة وعدم التمكن من الصوم

س :هل تعتبر أطراف «التواليت الغربي» طاهرة عند دخول الحمامات؟
س :كنت طالبة في السادس العلمي ،ولم أستطع صوم شهر رمضان
وماذا عن ماء أرضية الحمامات ،هل هو نجس أم ال؟
ّ
بسبب ظروف خاصة ،ما الواجب فعله اآلن ،مع أني مشغولة بالدراسة
ج :األطراف المذكورة والماء في األرضية كلها محكومة بالطهارة ،وقد
ً
ّ
حاليا ،وحالتي الصحية سيئة؟
جاء في الحديث الشريف عن اإلمام الصادق؟ع؟ أنه قال« :كل شيء
يسوغ اإلفطارّ ،
نظيف حتى تعلم ّأنه َقذ ْر ،فإذا علمت فقد َقذ َر ،وما لم تعلم فليس ج :الدراسة أو االمتحانات الدراسية ليست ّ
مما ّ
فإن
ِ
ِ
ٰ
َ
<ف ݧݨَم ݨنْ
كا َن ِم ݨْݩݐݦں ُك ْم ݧݡَمرݣ ݬݔݣى ݐݦ ݧݩًصا َا ْو َع ٰلى َس َفر َف ݫِع َّݦد ٌة ِم ݨنْ
القرآن الحكيم يقول:
عليك» «الوسائل  /467 :3أبواب النجاسات ب  37ح .»4
ٖݪ
ٍ
َ ّݩݦ ٰ ُ ََ
ا ݫݔىا ٍم اخر> البقرة ،184:وحيث ال سفر ،وال مرض والحمد هلل ،فقد كان
والنفاس
اإلجهاض ّ
من الواجب الصوم ،وحيث ّتم اإلفطار بتصور جوازه ألجل الدراسة ،فإن
ً
س :كنت حامال لمدة شهر ،وأسقطت الجنين ،واستمر النزيف لدي مدة كان ذلك التصور عن قصور -ال عن تقصير -فيجب القضاء مع فدية
ٌّ
أصل ،ما حكم ذلك ،هل ّ
علي القضاء؟
التأخير ،وهي مد من الطعام للفقير عن كل يوم ،وال تجب الكفارة،
شهرين ،ولم ِ
ّ
ّ
إال في أيام العادة ويمكن توزيع صوم الشهر على أيام السنة والقضاء بالتدريج ،نعم إذا
ج :نعم ،يجب القضاء ،فإنه ال تسقط الصالة بحال،
ً
ً
والنفاس ،وأيام النفاس ال تتجاوز عشرة أيام ،وبعدها تجب الصالة كان هذا التصور عن تقصير ،فتجب الكفارة أيضا ،مضافا إلى القضاء
ً
مع اإلتيان بأعمال االستحاضة ،واالستحاضة وأحكام االستحاضة ،وفدية التأخير ،والكفارة هي عبارة عن إطعام ستين فقيرا عن كل يوم،
ً
ً
عنوانان مستقالن موجودان في الرسائل العملية ،مثل كتاب المسائل ولو بإعطاء كل واحد منهم مدا من الطعام يعني « »750غراما من األرز،
ً
طبقا أو الحنطة ،أو الشعير  ،أو خبزها ،أو دقيقها.
اإلسالمية ،فينبغي مراجعتها للوقوف على تلك األحكام والعمل
ّ
لها ،ومن ثم قضاء الصلوات التي تركتها بعد أيام النفاس ،والتوبة قضاء شهر رمضان
واالستغفار من ذلك.
س :قبل سنتين كنت مريضة في شهر رمضان ،فلم أتمكن من الصيامَ ،وم ّر
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شهر رمضان السابق ولم أستطع القضاء ،فدفعت كفارة ،هل هذا يجزي ،المهر والخمس
ً
علما بأنني لم أصم جميع األيام التي كانت ّ
علي؟
س :هل في المهر خمس بالرغم من أنه مستعمل؟ هل يجب ّ
علي أن
ً
ج :إذا كان المرض المذكور مستمرا طيلة السنة ،حتى مجيء شهر أصالح عليه وكيل المرجع أم ال؟
ّ
يخمس أو ُ
ممن ّ
رمضان التالي ،فال يجب القضاء ،بل تجب الفدية عن كل يوم بمد ج :إذا كان الزوج الذي دفع المهر ّ
احتمل اقتراضه ذلك،
ً
ّ
ّ
من الطعام .والمد « »750غراما من األرز أو الحنطة أو الشعير أو خبزها أو فال خمس و إال وجب الخمس ،وفي المستعمل تجب المصالحة وهي
ّ
دقيقها ،وتعطى للفقير .وأما إذا لم يستمر العذرً ،وأمكن الصوم من دون واحد من خمسة عشر.
ضرر وجب القضاء ،فإذا لم ّ
يتم القضاء جميعا أو بعضه إلى أن جاء
ً
شهر رمضان القادم ،وجب القضاء والفدية معا.
الخمس والحج
ً
ّ
س :دفعنا قبل عدة سنوات مبلغا للبنك ،من أجل تسجيل اإلسم للذهاب
ّ
ّ
إال ّأننا لم ّ
نتشرف بالحج لحد اآلن ،وال ندري هل ّأدينا خمس
إلى الحج،
هذا المال في السابق أم ال ،فهل يجب اآلن أداء خمسه؟ وضمن ذلك:
هل المبلغ الذي ُيدفع ألجل تسجيل اإلسم للحج ،ومضت عليه عدة
سنوات ،يجب فيه الخمس أم ال؟
ّ
ج :األصل هو وجوب التخميس ،إال إذا حصل اليقين بدفعه ،كما إنه
يجب تخميس المال المذكور في السؤال.
والدين
الخمس َّ
س :المحل الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال،
ّ
ّ
ولحد اآلن لم يدفع لي هذا المبلغ ،فهل يتعلق الخمس بهذا المال بمجرد
استالمه ،أم يجب أن يدور عليه الحول؟
ّ
ج :يجب في الفرض المذكور تخميسه فور تسلمه ،وال ينتظر حلول
ّ
ّ
سنته الخمسية ،وذلك ألنه كان قد تعلق الخمس به من قبل.

آالت القمار
س :بعض األلعاب يتقامر بها في عرف بعض البلدان ،وفي بلدان
أخرى ال تلعب إال للتسلية ،فما حكمها؟ وماذا لو ّكنا ال نعلم ،هل
هي مما ُيلعب مع القمار أم ال؟
ً
ج :آالت القمار وما صنع للتقامر به حرام مطلقا ،سواء كان عرف
البلد التقامر به أم لم يكن ،نعم إذا لم يكن من آالت القمار وال مما
ً
صنع للتقامر به ،فهذا إن تقومر به في عرف بلد ما ،فال يجوز مطلقا
في ذلك البلد ،و إن لم يتقامر به في عرف بلد آخر ،فيجوز بال رهان.
وأما الموارد المشكوكة فاألفضل فيها واألحوط للدين هو الترك ،من
باب االبتعاد عن مواضع الشبهة.

مالك المؤونة
ّ
ً
ّ
المحير الذي يبقى لغزا ،رغم أن العلم اإلنساني فك طالسم
س :هل مالك عدم تعلق الخمس بالمؤنة من األموال المستحصلة من س :الشيء
ّ
أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خالل السنة ،أم يكفي الحاجة كثيرة ،وقام العقل بحل معادالت معقدة مستعصية ،الشيء المحير ،وهو
إليها في سنته ،ولو اتفق أنه لم يستخدمها؟
األهم هو :معنى دخولنا إلى الحياة وخروجنا منها ،لماذا نعيش ثم نموت؟!
لماذا نعيش ثم نموت؟!

ج :مالك المؤونة هو :استخدام الشيء المتخذ من أرباح السنة خالل
السنة نفسها ،وال يكفي في تحقق المؤونة الحاجة إليه فقط.
الخمس والعمل
ً
س :أريد أن ّ
أخمس ،لكن حاليا ال توجد لدي أموال تكفي لذلك ،فما
عندي فقط أموال أجمعها لغرض العمل ،فماذا أفعل؟
ج :الخمس هو كالصالة :فريضة من اهلل تعالى ،غير ّأن الصالة واجب
عبادي معنوي ،والخمس واجب مالي مادي ،فيجب جعل رأس سنة
خمسية وتخميس األموال النقدية حتى التي جمعها اإلنسان لغرض
العمل ،نعم لو لم يقدر على دفع الخمس مرة واحدة ،أمكنه أن يدفعه
بالتقسيط ،وفي الخمس -كما وعد اهلل -الخير والبركة ،إن شاء اهلل
تعالى.

ج :يخبرنا القرآن الكريم بأن اهلل تعالى خلقنا ليرحمنا بالتكامل
والسعادة في الدنيا والنجاح ثم الفوز بالجنة في اآلخرة ،حيث البقاء
األبدي والهناء الدائم ،قال اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟« :إن اهلل سبحانه
قد جعل الدنيا لما بعدها ،وابتلى فيها أهلها ،ليعلم أيهم أحسن
ً
ُ
عمال ،ولسنا للدنيا خلقنا .»...وقال؟ع؟« :الدنيا خلقت لغيرها ،ولم
ُ
تخلق لنفسها» .وقال؟ع؟« :الدنيا دار ممر واآلخرة دار مقر ،فخذوا من
ّ
لمقركم» .وقد رسم اهلل سبحانه لنا طريق الرحمة ،وخطط لنا
ممركم ِ
منهج الكمال والجنة في كتابه الكريم ،وأرسل رسوله األمين إلبالغه،
ونصب له أوصياء اثني عشر لحفظه و إبقائه ،فمن آمن باهلل ورسوله
وأهل البيت؟مهع؟ وأطاعهم وانتهج نهجهم فقد وضع نفسه في الطريق
المنشود بعد الموت .قال تبارك
المطلوب في الحياة ،ونال الهدف
َّ
ّ ٰ ٰ ُ ٰٓ ݧݩݘ َ َ ْ ٰ
ُ
ٰ
حا ُب ْال ݨَج ݧݩݐَّںةِ ۖ٭ݦ ُه ْݦمݨ
وتعالىَ :
<وال ݩݐ ٖد َین ءا َم ݧُنوا َو َع ِملوا الصا ِلحا ِت اول ݫِىك اص
ٰ ٰ
خال ُد َ
ون> البقرة. 82:
ٖفیها ِ
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الشعر للفتاة
إلقاء ِّ
ّ
الشعر من قبل فتاة وبحضور الرجال وبصوت جميل جائز؟
س :هل إلقاء ِ
ً
ج :إذا كان مصداقا للخضوغ بالقول فال يجوز.
التحجب أمام إخوان الزوج
ّ

ً
ّ
على النساء في البيعة إلى اإلسالم أن ال يحدثن أحدا من الرجال غير
ّ
المحارم ،وورد كذلك ّأن تحدث الفتاة مع غير المحارم هو من مصائد
ً
إبليس ،وحذرا من الوقوع في مثل ذلك ،ينبغي اجتناب ما زاد على
ً
علما ّ
بأن الرجل والمرأة ،ما لم يتم بينهما
الضرورة أو تجاوز السالم،
عقد الزواج الشرعي ،فهما أجنبيان.

س :أنا متزوجة ،وأسكن مع أهل زوجي ،أسأل عن نوعية المالبس التي
يجب أن أرتديها داخل البيت ،أمام إخوان زوجي ،حيث ألبس «نص
ردن» ،فهل هذا حرام أم ال ؟
ج :هذا حرامّ ،
فإن إخوة الزوج ليسوا من المحارم ،بل هم بالنسبة لها
كالرجال األجانب ،لذلك يجب عليها أن تستر رأسها وجميع شعرها
وبدنها عنهم ،عدا الوجه والكفين ،بشرط عدم الزينة وعدم المكياج.
المعاملة القاسية من الوالدين

النظر إلى األستاذ
س :هل يجوز النظر إلى األستاذ ،عندما يلقي المحاضرة أم ال ،حيث
ّ
إنني ال أفهم المحاضرة إال إذا نظرت إلى األستاذ وركزت معه؟
ج :النظر من دون ّ
تعمد ال بأس به.

س :إذا كانت معاملة والدي ووالدتي لي في البيت قاسية ،ماذا ّ
علي أن
أفعل ،أو كيف أتعامل معهم؟
ْ ْ ٰ
ً
خيرا فقالَ :
<و َو َّص ݨْݦی َݦݩݐںا ال ِا ݧݐںسا َن
ج :لقد أوصى اهلل تعالى األبناء بالوالدين
ٰ
ٰ ݩً
ِبوا ِل َد ْیهِ ِا ْحسانا> األحقاف ،15:فيجب على الولد احترام الوالدين
و إكرامهما ،حتى و إن كانت معاملتهما له قاسية ،نعم ال بأس بتأدية المخطوبة والخروج من الدار
النصيحة لهما ،ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة ،ومع الحفاظ على س :أنا مخطوبة ،وخطيبي ال يقبل أن أخرج من دار أهلي ،ولكنني أخرج
حرمتهما.
من دون علمه ،فهل تصرفي هذا جائز؟
ج :الفتاة المخطوبة إذا كان قد تم العقد عليها ،ولم تنتقل بعد من بيت
األخذ من أموال الزوج
ً
أبيها إلى بيت الزوجية ،ينبغي لها أن تستأذن أباها ،وتكسب رضاه في
س :أنا متزوجة وأجمع من أموال زوجي دون علمه ،وأشتري بها أثاثا لبيتي،
ّ ً
خروجها من البيت ،وكذا ينبغي لها أن تجعل الزوج مطلعا على حالها،
ّ
ذلك؟
حكم
ما
أهلي،
من
هدية
ه
إن
لكن عند سؤاله لي أقول
ّ
وتأخذ إذنه وتكسب رضاه ،فيما لو أرادت الخروج ،فإن ذلك ّ
مما
ج :في هذا السؤال موردان لإلشكال
الشرعي ،أحدهما :الجمع من يزيد األلفة والمودة بينهما ،واهلل سبحانه يحب الزوجين المتعاطفين
ّ
أموال الزوج من دون علمه ،وهو ال يجوز ًإال بإذنه ،وثانيهما :الكذب والمتراحمين.
على الزوج ،والكذب حرام ،وال يجوز مطلقا وخاصة على الزوج ،لذلك
يجب التوبة واالستغفار ،وعدم التكرار ،وطلب رضا الزوج إن شاء اهلل رفض األهل للخاطب
ً
ّ
تعالى ،وفي الحديث الشريف« :النجاة في الصدق» ،وال شيء أنفع من س :كنت أحب شخصا ،وتقدم لخطبتي أكثر من ّمرة ،ولكن أهلي
الصراحة وعدم االلتواء.
يرفضونه ألن من غير طائفتي ،وهو وعدني أن ال يتدخل بطائفتي وال
ّ
يبعدني عنها ،وال يقبل أن يغير طائفته ،وأهلي حتى يتخلصوا من هذه
الوزغ
المشكلة ،أجبروني على قبول شخص آخر ،وأنا اآلن أشعر بالذنب لعدم
ّ
س :هل الوزغ نجس؟
قدرتي على ّ
تقبله ،مع العلم بأنه محترم ،وال أريد إيذائه ،وذلك الشخص
ج :هو قذر ،وليس بنجس ،يعني :إذا وقع في شيء سائل ،مزجه بقذارته الذي أحبه طلب مني أن أقوم بترك خطيبي والهروب معه ،فماذا أفعل من
ّ
وجهة نظركم؟
وسممه.
ج :فكرة الهروب مع األجنبي فكرة شيطانية ،ال يرضى بها اهلل وال رسوله
تحدث الفتاة مع الشاب
ّ
ً
وال أهل بيته المعصومون؟مهع؟ ،وال يرتضيها العقل وال العقالء ،مضافا
س :هل يجوز للفتاة التحدث مع شاب «مراسلة الكترونية فقط دون نظر
ً
ّ
حال للمشكلة ،بل هو وقوع في مشكلة أدهى ّ
وأمر ،وهذا
إلى أنه ليس
ً ّ
أو سماع صوته» ،ولغرض التعارف ،علما بأن هدفهما الزواج ،وال يتكلمان
ما ال يرتكبه عاقل قط ،نعم يجب في مثل هذه المشكلة التي هي نوع
بما ال يرضي اهلل؟
امتحان سماوي واختبار إلهي ،أن يعمل اإلنسان وفق العقل ،وطبق
ُ ّ
ج :لقد ورد في الحديث الشريف ّأن الرسول الكريم؟ص؟ كان يأخذ الموازين الشرعية ،حتى ّ
يفرج اهلل عنه ،وتحل مشكلته بما فيه خيره
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علما ّ
بأن العقل والشرع هنا يتطابقان على تفويض اإلنسان
وصالحه،
أمره إلى اهلل تعالى ،والرضا بالموجود ،والتطبع معه ،وطلب التوفيق من
ّ
المحبة بالنسبة لذلك
اهلل تعالى بإيجاد العلقة والمحبة بينهما ،وقلع
ً
األجنبي ،وتركه ّ
بالمرة ،وقطع التواصل معه رأسا ،إن شاء اهلل تعالى.
التكلم على اآلخرين
ّ
ّ
ّ
المتبرجات وذوات اللبس غير
س :ما حكم التكلم على الطالبات
المحتشم؟
ً
محدودا بحدود ّ
التبرج فقط ،ولم يكن من
ج :التكلم عليهن إذا كان
مصاديق إشاعة الفحشاء والمنكر فيجوز ،ولكن ألجل الردع عنه ،قد
شرع اإلسالم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وأداء ذلك بالحكمة
والموعظة الحسنة ،وبدون عنف ،كفيل بإقناعهن بالحجاب ،وترك
ّ
التبرج ،إن شاء اهلل تعالى.
عدم تزويج األبناء
س :ما هو رأيكم بالنسبة لعدم تزويج األبناء من قبل اآلباء ،وما هي العقوبة
التي تنزل باآلباء ّ
جراء ذلك؟
جّ :إن من حقوق األبناء على آبائهم هو :تزويجهم إذا بلغوا ،وقد جاء
ّ
في الحديث الشريف ،بأنهم ال يعذرون إذا وقع األبناء في اإلثم ،على
أثر عدم تزويجهم ،يعني :إذا كان اآلباء قادرين على تزويج أبنائهم
وبناتهم ،ومع ذلك ّ
قصروا في تزويجهم ،وتركوهم بال تزويج ،ووقع األبناء
أو البنات -ال سمح اهلل -في اإلثم ،كان اآلباء شركاء في ذلك اإلثم،
ً
عند اهلل تعالى ،وشملهم من عذابهم أيضا ،والعياذ باهلل.
المكياج للزوجة
س :هل المكياج للزوجة جائز عند الخروج مع الزوج ،أي هي تضعه من
أجل الزوج في الخارج؟
ج :يجوز إظهاره للزوج وللمحارم فقطّ ،
وأما لغيرهم ،وخاصة عند
الخروج من البيت ،وعلى مرأى الرجال ،من غير المحارم ،فهو حرام،
ً
وال يجوز فعله بتاتا ،كما ّإن من واجب الزوج أمرها بالمعروف ونهيها عن
المنكر ،وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الضحك أمام الرجال

المتعدد
الحب
ّ
ً
س :كنت أحب شخصا ،وتركته ألسباب عديدة ،وفي الفترة التي
ً
تركته فيهاّ ،
ثان ،وهذا الشخص يحبني كثيرا
تعرفت على شخص ٍ
ّ
ّ
ومتعلق بي بشدة ،ولكنني بعدها رجعت لألول ،وقد خطبني من
ً ّ
أهلي ،وأخشى اآلن أن أتركه فيتحطم نفسيا ،ألنه ال يستطيع أن يعيش
بدوني ،وأنا في حيرة من أمري ،أرشدوني إلى حل لمشكلتي هذه؟
ج :موارد الحب المذكورة في السؤال بالنسبة للفتاة مواقف غير
صائبة ،وال تليق بالفتاة المؤمنة ،وذلك ّ
ألن الحب يجب أن يكون
هلل تعالى وللرسول الكريم وألهل بيته المعصومين ،كما قال اهلل
َّ
ٰ
ٰ
ََ ُ
سبحانهَ :
<وال ݩݐ ٖد َین ءا َم ݨُن ٓوݢݢا اش ّد ُح ًّبا ِل ّل ِه> البقرة ،165:وقال عز وجل:
َ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
ُ ٰ ݧٓݩ َ ُݦ
َ
ُ
ݧ
َ
<ق ْل لا ا ْس َئلك ْم َعل ْیهِ ا ݨْݦج ݡًݦݨرا ِالا ال َم َو ّدة ڡݨݐݭِی الق ݨْ ݣرݣٮ ݫݭݓݧݩٰى> الشورى ،23:والمودة
ً
ّ
المحبة مضافا إلى إظهار المحبة ،وهذا يعنيّ :أن المؤمن
هي
ً
بمحبته ،وأماّ
ّ
ّ
ال يحب أحدا غير اهلل سبحانه ،وغير من أمر اهلل
ّ
ّ
حب غيرهم فالمؤمن بعيد عنه وال يسمح لنفسه بذلك ،ألن في
ُ
الحديث الشريف« :القلب حرم اهلل فال تدخل حرم اهلل ّ
حب غير
ً
مضافا إلى الحديث الشريف القائلّ ،
بأن الذي خلى
اهلل تعالى»،
بمحبة غير اهلل ،أضف إلى كل ذلك ،أنّ
ّ
ّ
قلبه من محبة اهلل يبتلى
اهلل تعالى قد ّ
حرم العالقة والمحبة بين األجنبيين ،المؤدية إلى
ݩ ٰ ُ ݧݑَّ ݩݐ ݨݐ ٓݦ َ ݨْ ٰ
الصداقة بينهما ،بقوله سبحانهَ :
<ولا مٮ ݭِح ٖدی اخدݠا ٍن> المائدة،5:
ݩ ٰ َ ٰ َ ݨْ ٰ
وبقوله تعالىَ :
<ولا ُم ّت ِݐݩح ݐ اد ِت اخدݠا ٍن> النساء ،25:والخدن يعني:
الصديق ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى :اآلن وقد خطبها ّ
األول
ً
ً
فينبغي لها القبول به ،إذا كان مؤمنا وخلوقا ،والبدء بالحب
المشروع عبر الزواج ،و إنهاء الحب غير المشروع ،وقطع كل العالئق
مع اآلخر ،و إيكال أمره إلى اهلل تعالى.
لبس اإلكسسوارات للبنات

س :ما حكم لبس اإل كسسوارات للفتاة كالخاتم والسوار والقالدة؟
عال أمام الرجال ،سواء
س :ما هو حكم الكالم والضحك للمرأة
ٍ
بصوت ٍ
ّ
ج :يجوز للفتاة والمرأة المؤمنة أن تلبس الحلي -كالمذكورات في
كان في ّ
الكلية أم السوق أم أي مكان آخر؟
ّ
ّ
السؤال -وتتزين وتتجمل بها ،لكن أمام محارمها فقط ،إذ لغير المحارم
ّ
ّ
<و ٰلا ُی ݫݭݓݧْٮ ٖد َین ز َین ݨَت ݧُݩه َّن ِا ّل ݨٰ ݦ ݠا ِل ݫُݓٮ ݩُع َول ِته َّن َاوْ
ج :لقد أ كرم اهلل المرأة وأعز شأنها ،واعتبرها كالدرة اليتيمة التي ال هو حرام ،وال يجوز ،قال اهلل تعالى :ݩ
َ
ِ
ٖ
يعادلها مال ،وال يساويها شيء من حطام الدنيا ،ولذلك فرض عليها ٰ ٰٓ ݨْ
ءابا ِݪئ ِه َّن > النور.31 :
الستر والحجاب ،كي تكون مصونة من النظرات الخؤونة ،ومن طمع
الذين في قلوبهم مرض ،ومن المعلوم ّ
بأن الضحك بصوت عال أو الحجاب عند عم الزوج
ّ
الكالم كذلك ،مما يتنافى مع ما أراده اهلل لها من صون وكرامة ،لما فيه س :هل يجوز أن ال أرتدي الحجاب أمام عم زوجي أخو والده؟
من جلب أنظار الرجال غير المحارم إليها ،فينبغي لها أن تمتنع من
ّ
التحجب
ج :ال يجوز ذلك ،فإن عم الزوج ليس من المحارم ،ويجب
ذلك بكل تأ كيد إن شاء اهلل تعالى.
منه.
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ً
ً
شيئا فال شيء عليهّ ،
التوجس من ارتداء العباءة
وأما إذا كان نذره مطلقا ،وغير
وفحص ولم يتذكر
ّ
ّ
ّ
ّ
أقرر ارتداءها هنالك شيء مشروط بوقت معين ،فإنه يجب الفحص ،ومع اليأس يجب عليه
س :أتمنى ارتداء العباءة الزينبية ،ولكن كلما ّ
الوفاء به.
ما يمنعني ،فبماذا تنصحونني؟

ج :ننصحها بأن تراجع نفسها ،وتنظر هل ارتداء العباءة العربية الذي تكرار التوبة
يمنحها وسام االقتداء بالسيدة الطاهرة ،فاطمة الزهراء والسيدة زينب س :ما حكم الذي يتوب ،ثم يرجع في توبته ،أكثر من مرة؟
الكبرى؟امهع؟ -وهما من يرجو الجميع شفاعتهما في الدنيا واآلخرة-
ً
ج :الرجوع عن التوبة ،والوقوع في الحوبة ،مضافا إلى حرمته ،هو مذموم
أفضل ،أم اإلعراض عنه؟! والجواب واضح لكل ذي قلب ّ
ولب!!
ّ
مذمة شديدة ،ومنهي عنه بنهي أ كيد ،ألنه خالف التوبة النصوح،
ً
إغراءات الشيطان
واألوبة الصادقة ،ولكن مع ذلك يجب عليه فورا ،أن يقلع عن االستمرار
ً
ً
جالسا في المعصية ،وأن يرجع إلى التوبة الصادقة ،ويستغفر اهلل ،ويعزم
مثال
س :عندما يكون الشاب في موضع خلوة مع نفسه،
يكون
ً
على اإلنترنت أو يشاهد التلفاز أو ّأنه مستلق على الفراش للنوم ،في بصدق على عدم الرجوع ،راجيا أن يكون من مصاديق قول اهلل تعالى:
ٍ
َّ ّٰ َ ُ ُّ َّ
الت ݩّ ݢو ٰ ݣݢاݣب ݐݧَ
یں> البقرة ،222:إن شاء اهلل تعالى.
هذه الحالة يأتي الشيطان ويوسوس للشاب ،ليقوم بالنظر إلى الصور غير ِ<ان الله ی ݫِحب ٖ

األخالقية أو بالتفكير في الحرام ..ماذا يفعل هذا الشاب للتغلب على
إغراءات الشيطان؟!

ج :للتغلب على إغراءات الشيطان أسباب وعوامل أهمها :االستعانة
ّ
ّ
باهلل تعالى في التغلب عليها ،و إرادة التغلب ،وتهيئة المقدمات
ّ
لذلك ،يجب أن نتعلم كل ذلك من سورة يوسف ،ومن يوسف النبي
؟ع؟ نفسه :ذلك الشاب الجميل الذي ال مثيل له في الجمال ،والذي
استطاع أن يحفظ نفسه ،أمام إغراءات امرأة العزيز الملكة الجميلة،
ّ
وقد تمكن من ذلك عبر أمور ،منها :إنه التجأ إلى اهلل تعالى ،واستعاذ
ً
ّ
ّ
به من شر النفس والشيطان ،ومنها :إنه لم يفكر يوما في المرأة وفيما
ّ
يتعلق بها ،ومنها :إنه لم يرفع بصره ولم ينظر في حياته وال مرة واحدة
ّ
إلى امرأة العزيز ،ولذلك استطاع أن يحفظ نفسه ،فتذكر سورة يوسف
ّ
ّ
المشرف وما آلت
والعبرة التي فيها ،وتذكر النبي يوسف؟ع؟ وموقفه
إليه نتيجة طهارته من الملوكية والعظمة ،والشرف ّ
والعزة خير معين
لإلنسان على التغلب ،بإذن اهلل تعالى ،على النفس وهواها ،وعلى
إغراءات الشيطان وتسويالته.
إسقاط النطفة

األنس بالقرآن الكريم
س :كيف نستطيع أن نوجد حالة أنس في قلوبنا ،عند قراءة القرآن
ً
الكريم؟ علما بأننا بسبب الدراسة ال نستطيع إال تالوة شيء بسيط
ّ
منه ،مع أن أذهاننا مشتتة هنا وهناك؟
ج :جاء في الحديث الشريف -ما معناهّ -
بأن اإلنسان لو أراد أن
ّ
يكلمه اهلل -وكلنا ّ
يحب أن يرتقي بنفسه إلى هذا المقام -فليقرأ
القرآن ،فإذا أقبل اإلنسان على تالوة القرآن الكريم ،بهذه النظرة
ّ
ً
ً
العالية والفكرة الراقية ،متلهفا ألن يكلمه اهلل سبحانه ،ومتعطشا
ألن يسمع خطاب اهلل؟زع؟ وبيانه ،حصلت له حالة أنس بقراءة
ّ
القرآن الكريم وتالوته ،بحيث ال يمل بعدها وال يسأم ،إن شاء اهلل
تعالى.

س :هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة ،قبل وصولها إلى مرحلة
ً
ً
ً
العلقة ،والتي تستغرق مدة أربعين يوما تقريبا؟ وأساسا عند بلوغ أية مرحلة
من المراحل التالية يحرم إسقاط الجنين -1 :النطفة المستقرة -2 .العلقة .الموظف وأخذ الرشوة
 -3المضغة -4 .العظام «قبل ولوج الروح»؟
ً ّ
س :يالحظ أحيانا ،أن بعض األشخاص العاملين في الدوائر الحكومية أو
ج :النطفة إذا انعقدت حرم كل تصرف يسبب فسادها أو يستلزم األهلية ،يتقاضون الرشوة من المراجعين ،في مقابل إنجاز أعمالهم ،فهل
ّ
ّ
ّ
اشتد يجوز ُ
سقوطها ،وكلما تقدمت األيام ،وانتقلت من حال إلى حال ،كلما
للمراجع الدفع؟
حرمة إسقاطها ،وازداد مقدار ديتها ،ففي العلقة الدية أ كبر من النطفة،
ً
ّ
ج :طلب المال مقابل إنجاز الموظف عمال لمن يراجعه ،و إن لم يعد
وفي المضغة أ كبر من العلقة ..وهكذا.
رشوة ،ألن الرشوة تختص بـمجال القضاء والقاضي ،لكنه ليس من
دأب المؤمنين وال من أخالقهم ،وخاصة إذا كان الذي يدفع المال
نسيان الوفاء بالنذر
ً
ّ
ً
نذرا ،ومع مرور الزمن ،نسي هل ّأنه وفى بنذره أم ال ،فما غير راض قلبا بذلك ،فإنه ال يجوز ،وال يتهنأ به ،إذن :ينبغي للموظفين
س :شخص نذر
المؤمنين إنجاز أعمال المراجعين بإخالص ورحابة صدر ،بال انتظار
هو حكمه؟
شيء من األجر قبال ما أنجزوه ،ففي الحديث الشريف بأن خير الناس
ً
مشروطا بوقت ّ
معين ،وكان شكه بعد ذلك الوقت،
ج :إذا كان نذره
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ً
من نفع الناس ،مضافا إلى ما ورد في المأثور ،بأن رحمة السماء تشمل من يرحم اآلخرين،
كما قال؟ص؟« :ارحم من في األرض يرحمك من في السماء».
الهدايا لوكالء الشراء
س :األموال التي يعطيها بعض البائعين لوكالء الشراء من الدوائر أو الشركات هدية من عنده
وبرضاه من غير أن يزيد في سعر البضاعة ،ما هو حكمها بالنسبة إلى البائع؟ وما هو حكمها
بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟
ج :البائع إذا كان يعطي برضاه هدية لمن يشتري من عنده ،وذلك من غير أن يزيد في
سعر البضاعة ،وال أن يدرج الهدية في قائمة المشتريات ،فال بأس ،ويجوز للوكيل في
ً
الشراء أخذها ،وأما إذا لم تكن كذلك فهو بعيد عن أخالق المؤمنين ومشكل أخذا
ً
وعطاء.
التاتو
س :هناك الكثير من النساء الالتي يعانين من خفة الشعر في الحواجب وكثرة الشيب ،ونحن
نعرف أن التاتو حرام ،لكن سؤالي هل تجوز حشوة الحاجب بلون أسود فقط ،الحشوة ال
غير« ،والحشوة تعني مأل المكانات الفارغة»؟
ّ
ج :الحشوة إذا كانت مثل التاتو الموقت ،تشكل طبقة مانعة من وصول الماء في الوضوء
ّ
والغسل ،فهي كالتاتو الموقت حرام ،وال تجوزّ ،
وأما إذا كانت مثل الوشم الذي ال يشكل
ً
مجرد لون كلون ّ
طبقة مانعة من وصول الماء ،بل هي ّ
الحناء أو الوسمة مثال فيجوز ،نعم
ّ
إذا عد زينة وجب ستره عن غير المحارم.
عالمات على المالبس
ً
س :إذا كان مرسوما على المالبس عالمة ما ،وتلك العالمة نفسها مرسومة على لعبة الورق
أو الجنجفة المحرمة ،فما حكم لبس تلك المالبس؟
ً
ً ً
ج :العالمة المشار إليها ،إذا كانت عرفا رمزا للباطل ،أو ترويجا للباطل والحرام كالقمار
ً
مثال ،فال يجوز اللبس.
شهر النحوسة

ّ
س :هل صحيح ما هو متعارف ومشاع ،من أن شهر صفر هو شهر النحوسة أو فيه نحوسة،
وهل هناك روايات تدل على ذلك؟
ّ
ج :الروايات الشريفة تدل على نحوسته ،من جهة أنه كان فيه رحيل الرسول الكريم خاتم
ً
األنبياء والمرسلين وأشرف الخلق أجمعين عن الدنيا شهيدا ،وانقطاع الوحي وبركات
ً
الوحي عن األرض ،ولذلك صار مشوبا بالنحوسة.
والذمي
المرتد
ّ

ّ
المرتد معاملة ّ
الذمي؟
س :لماذا ال يعامل

ّ
ج :المرتد في هذا الزمان ال يحكم عليه باالرتداد ،لشدة الشبهات وكثرتها ،ولضعف
الثقافة الدينية ،والبتالء الغالب بالفقر المادي والمالي والمعنوي ،وفي الحديث
ً
الشريف« :كاد الفقر أن يكون كفرا» ،ولذلك يجب السعي في هدايته ،و إخراج الشبهات
من ذهنه ،إن شاء اهلل تعالى.

وهناك تفاصيل أخر
ً
س :يف وسائل اإلعالم ،عموما ،سيرة السيدة
ً
الزهراء؟اهع؟ ما ن
بي ُم ج�حف ال يذكر عنها شيئا،
وما ن
بي ُمحب يتحدث عن مرحلة دون غيرها من
مراحل حياتها ،ما رأيكم؟
ن
ج :إن تراث أهل البيت؟مهع؟ املوجود بي أيدينا
يتضمن منظومة قيمية ومعرفية متجددة ،وهو
ً
تراث يتناول قضايا الدين واإلنسان ،فضال عن
أنه عطاء علمي يثري معارف البشرية يف م�خ تلف
م�االت احلياة ،وقد ضم هذا التراث العظيم
ج
ً
علوما ومسائل لم يتطرق إليها أحد.
ورغم تطور وسائل تبادل املعلومات ،ما زال معظم
اإلعالم العربي واإلسالمي يتجاهل هذا التراث،
ً
فضال عن تغييبه لفضائل أهل البيت؟مهع؟.
والغريب أن التجاهل والتغييب يصالن الذروة،
مع كل ما يتعلق بالسيدة الزهراء؟اهع؟ ،وهي
عزيزة النبي؟ص؟ ،وزوجة من حتدثت الدنيا عن
َ
النة،
علمه وعدله ،وهي أم سيد ّي شباب أهل ج
ً
ن
ن
واحلسي؟امهع؟ ،فضال عن
اإلمامي احلسن
أنها؟اهع؟ كانت رفيقة الدعوة ،وراعية النبي ،وأم
أبيها ،وسيدة الفقه ،واملربية الكبرى ،كما أن
للسيدة الزهراء؟اهع؟ خصوصية عند الباري؟زع؟،
قال رسول اهلل؟ص؟« :رضا اهلل من رضا فاطمة،
وغضبه من غضبها».
ً
من جهة أخر ى ،فإن اإلعالم الشيعي ،عموما،
اختزل حياة السيدة الزهراء؟اهع؟ يف أحداث
محددة ،وعلى الرغم من محورية تلك األحداث
وأهميتها ،إال أن حاجة الناس للمعصوم ال تنحصر
يف جانب دون آخر ،فالناس حباجة لكل ما جاء
عن املعصوم ،من قول أو فعل.
بالتالي فإنه ينبغي تسليط الضوء على كامل
حياة السيدة البتول؟اهع؟ من خالل قراءة تفصيلية
لتراثها ،يقول املرجع الشيرازي☮« :كلنا نتحمل
ً
َ ً
ويب علينا جميعا
تاه السيدة الزهراء؟اهع؟ ،ج
د ْينا ج
أن نبذل قصارى جهدنا ألجل الوفاء بهذا الدين.
ً
ً
ن
املسلمي فردا فردا،
وهذا األمر واجب على
وبال استثناء ،ولألسف أن هناك أشياء كثيرة
للسيدة الزهراء؟اهع؟ ،ينبغي أن يذكرها الخ طبـاء
وأصحاب املدائـح واملراثي ويبينـوها ،إال أنهم لم
يفعلوا ،فإن عليهم يف أيام ذكرى استشهاد أم
األئمة ،السيدة فاطمة الزهراء؟اهع؟ ،أن يذكروا
األمور التي لم ُت َ
ذكر ،فيما يرتبط بمصائب
ومظلومية الصديقة الطاهرة الزهراء البتول؟اهع؟،
والتي أثبتتها األحاديث والروايات».
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َ
والبشر لجميع العالم ،واإلنصاف من نفسه».
اإلمام جعفر الصادق؟ع؟« :ثالث من أتى اهلل بواحدة منهن أوجب اهلل له الجنة :اإلنفاق من اقتارِ ،
ُ
الحديث يقول أن من كانت فيه واحدة من هذه الصفات ،وبها ختمت حياته ،فهو يستحق الجنة ،وهذا ال يعني أن يكون الشخص
ً
ّ ً
مؤهال للجنة.
مستحقا للنار ومع ذلك يجعله اهلل من أهل الجنة ،بل يعني أن من توجد فيه هذه الصفات أو واحدة منها ،فإنه يكون
َ َ
صاحبها َ
ُ
زمامها ،كنفوس
إن أعمال اإلنسان وتصرفاته إنما تنبعث عن نفسه ،فاألعمال الصالحة والخصال الحميدة تصدر عن نفس قد َملك
َ
مسيطر عليها .ومن الطبيعي أن مثل هذا اإلنسان ال يتمكن من
المعصومين؟مهع؟ وأولياء اهلل تعالى ،كما أن المعاصي ال تصدر إال عن نفس غير
االتصاف بالصفات التي من شأنها أن تورده الجنة .أما اإلنسان المالك لزمام نفسه ،فسينتقل من خير إلى خير ،حتى يكون من أهل الجنة ،وهذه
الخصال التي ذكرها اإلمام الصادق؟ع؟ ال تتوافر إال عند ذوي النفوس العالية.
ّ
«اإلنفاق من إقتار» أعلى درجة من اإليثار ،ومثاله اإلنفاق الذي قام به اإلمام أمير المؤمنين والسيدة الزهراء وأبناؤهما؟مهع؟ ،حين قدموا إفطارهم
إلى مسكين ويتيم وأسير ،في ثالث ليال متواليات ،وبقوا جائعين .واإليثار قد ال يكون مع شدة حاجة المؤثر إلى ما يؤثر به غيره ،ومثاله أن
يؤثر المرء بعباءة ال يملك غيرها ،ولكنه قد ال يحتاجها اآلن أو أنه يستطيع شراء غيرها ،أما اإلنفاق من اقتار ،فهو كما لو أنفق المرء عباءته مع
أنه ال يملك غيرها ،وال يستطيع شراء بديل عنها ،وحاجته فعلية وشديدة إليها ،كما لو كان الفصل ً
شتاء وهو يدفع بها البرد عن نفسه .وأما
َ
ً
ً
ً
ً
«البشر لجميع العالم» ،فأن يكون اإلنسان طلق الوجه مع كل من يلقاه ،سواء أ كان قريبا أو بعيدا ،مسلما أو كافرا ،تربطه به عالقة ما أو ال تربطه.
َ
ً
ً
ّ
وهذا أيضا أمر صعب جدا .ولو قرر أحد أن يجرب هذا األمر للمس صعوبته ،فأنى للمرء أال يضجر وال يتبرم وال تظهر عليه آثار االستياء مع أن
في مجتمعه وبيئته األذواق المختلفة والسلوكيات المتباينة ،ناهيك عن األحقاد
والعداوات والمشاحنات والمشاكسات ،فهذا يحسدك ،وذاك يعاديك ،واآلخر ال
يتفق مع ذوقك في الطعام أو الدرس أو غير ذلك .فربما ظهرت من صديق فلتة
ً
ال ينساها من كانت بحقه ،ولو مضى عليها خمسون عاما ،بل يظل يتألم منها
كلما تذكرها ،فما أعظم الشخص الذي ينكر نفسه ويقاومها رغم كل ذلك ،ويظل
ً
منطلق الوجه مع الكل .إن الضحك بصوت عال أو القهقهة مكروه خالفا للتبسم،
عبر اإلمام؟ع؟ بالبشر ّ
لذلك ّ
ليميز به التبسم عن الضحك ،واألمر يعود إلى نفس
اإلنسان و إمكانية السيطرة عليها في مواجهة كل الحاالت ،بصدر رحب ووجه طلق ِوبشر وبشاشة ،فإن ضبط النفس يحتاج إلى همة عالية
وتمرين ورياضة مستمرين.
ً
ً
شك في أن من يفكر في عواقب أموره ،عدة مرات ،يتمكن من إتقان مقدماتها وال يخطئ فيها غالبا ،كما أن من يكرر مطلبا يتقنه ويتفوق فيه.
ً
ً
ً
ً
يقول الشهيد الثاني فيما يوصي به طالب العلم في حفظه لدرسه« :ثم يحفظه حفظا محكما ،ثم يكرره بعد حفظه تكرارا جيدا ،ثم يتعاهده في
ً
ً
ً
ً
أوقات يقررها لمواظبته ،ليرسخ رسوخا متأكدا ،ويراعيه بحيث ال يزال محفوظا جيدا» .وهكذا الحال بالنسبة لتعويد النفس على الخصال الحسنة،
َ
ً
ً
البشر مع كل العالم ،فإن للناس أذواقا مختلفة ،وقد يواجه المرء يوميا عشرات األشخاص والحاالت ،فربما يتألم من بعضهم ،ولكي
كما في ِ
ْ
ْ
البشر مع الناس ،ينبغي له أن يضغط على نفسه لكي ال يظهر التأثر على وجهه وسلوكه ،فإن نجح في تكييف حياته بهذه
يحافظ على خصلة ِ
ً
ّ
ْ
ّ
الصورة ،فهذا معناه أنه مسيطر على نفسه .وقد ورد في األثر أن« :المؤمن هش بش» .فالمؤمن ينبغي أن يكون بش الوجه والمحيا ،و إن كان متألما،
ً
وهذا يتطلب إرادة قوية ونفسا متربية ،ألن النفس بطبيعتها ال تترك اإلنسان هكذا ،بل تدعوه للعبوس في وجه اآلخرين بسبب وقائع الحياة ،إال إذا
ً
ً
ً
كان اإلنسان مؤمنا ،كما وصفه أمير المؤمنين؟ع؟ في قوله« :حزنه في قلبه وبشره في وجهه» .وال عجب ْإن كان التحلي بهذه الخصال أمرا صعبا
ً
َ
ألنها ثمن الجنة ،والجنة ال تثمن ،فاللحظة الواحدة فيها ال يعدلها الماليين وال المليارات من كنوز الدنيا ،خصوصا بعد اقترانها بالخلود .إذن
صاحب النفس التي تتمتع بإحدى هذه الخصال التي ذكرها اإلمام الصادق؟ع؟ يستوجب الجنة ،وقلنا أن ذلك بحاجة إلى تمرين وترويض
ً
مستمرين للنفس ،وأضيف :إن من تحلى بإحدى هذه الخصال جاءته البقية تباعا ،ألنها صفات متالزمة.

إ� ن�

ال
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ي� ج�در

بالمؤمن فيما لو اكتشف أن الحق ليس معه بل مع مقابله ،سواء أ كان أستاذه أو تلميذه أو صديقه أو زميله أو ّ
أي شخص آخر يتعامل
معه ،أن يقر له ويتراجع ،وهذه الخصلة ال يمكن أن تكون إال في نفس خاضعة لإليمان وللعقل .يقول اهلل ؟زع؟ في وصف النفس الخاضعة
ݩݐ ٰ َ َ َّ ٰ َ َ َ ݨْ ْ َ ُ ْ ْ
یل ل ݩݧُه ات ِق ا ّلل َه ا ݐݦحذ ݑݦٮ ُه ال ِع ݐّݦرة ِبال ِ ݣا ݧݒݣٮ ِم> البقرة .206 :وقد يكون هذا حال معظم الناس ،إال من ّروض نفسه على خالف أهوائها
لغير الحقِ< :اَوݣݣدݢݢا ݫٖق
ً ً
ّ
وغرائزها ،فلو قيل للمؤمن «اتق اهلل» ،فإنه سيشعر بذل المعصية ،أما إذا لم يكن الشخص مؤمنا حقا ،أخذته العزة باإلثم وكابر ،و إن من النادر
ً
أن تلقى أحدا يتقبل النصيحة ،وال أعني بالنصيحة الموعظة العامة ،كالحديث الذي يلقيه الخطيب أو المحاضر ،بل المقصود النصيحة
المباشرة في موقعها المناسب ،و إن كانت باألسلوب الصحيح وباللطف واللين ،فإن النفوس في الغالب ال تخضع للحق وال تذعن له ،و ْإن لم
ً
ً
ً
يظهر لنفسه ولآلخرين ،أن موقفه كان صحيحا ،وأنه لم يكن جاهال بحقيقة األمر.
يكن موقفها صحيحا ،بل كل يحاول أن
ِ
ّ
ً
و إن خصلة «واإلنصاف من نفسه» كالخصلتين السابقتين تماما ،وهي كلها أمامكم وبأيديكم ،وبإمكانكم أن تجربوا أنفسكم ،لتروا بأم أعينكم
ْإن كانت سهلة أم صعبة ،و إن كانت النفوس مختلفة فيما بينها إزاء كل من هذه الخصال بحسب المحيط والتربية واألجواء التي عاشتها
والمراحل التي قطعتها ،إال أنه تبقى الصعوبة موجودة عند كل النفوس ولكن بدرجات مختلفة ،فبعضها أصعب لدى بعض ،وبعضها أقل
صعوبة وهكذا.

ن�ح ن�

طلبة العلوم الدينية أحرى من غيرنا بالتفكير في الجنة والشوق لنيلها ودخولها ،وذلك ألن المفترض أن سبب توجهنا إلى هذا السبيل،
ً
عموما بهذه األمور ،فينبغي لطالب العلم أن يفكر أ كثر من غيره في الجنةُ ،
وليعن نفسه
هو طلب رضا اهلل؟زع؟ ،وبسبب زيادة معرفتنا
َ
في الثبات على ما أخلص فيه ،فهو أولى من الجميع بذلك ،ألنه ترك الدنيا ،و إن كانت مقبلة عليه ،من أجل اهلل سبحانه .وال شك في أن
ّ
ً
ً
كثيرا منا ،لو لم يكن من طلبة العلوم الدينية ،لكان وضعه المالي واالقتصادي أحسن .إذا ما دمنا قد تخلينا عن الدنيا وبعناها ،ولو إلى حد ما،
َ
ً
المخلصين ،وأنتم الطلبة قد قطعتم
فلنركز قليال ونهتم ليكون المثمن هو الجنة ،فإن اهلل تعالى قد خلق الجنة للمؤمنين المخلصين والخيرين
ِ
مسافة باختياركم ،فأ كملوا الطريق ،وكما تحملتم تعب الشروع فتحملوا الباقي .ولنجرب من اآلن ،ولنبدأ بأسهل الخصال ثم نرتقي ،فنبدأ
َ
ً
ً
ْ
بالبشر للعالم ،فهو أسهل نسبيا من اإلنفاق عن ٓإقتار ،ومن إنصاف الناس .وأ كرر أن ذلك ال يعني الضحك دائما ،فإن اهلل تعالى قد ذم الضحك
ِ
َ ْ ݧَ ݧݩݐݨْ َ ُ َ ً َ ݨْ ݧݩَ ݩݧْ ُ كَ ݩݧݒ ًݦ َ ٰ ً ٰ ٰ ݧݐُ ݧݩَ ݨݧْ
ْ
َ
ُ
بقوله؟زع؟< :فلیصحكوا ق ٖلیلا وݠل ݫݔى ݫݓٮكوا ݫٖٮیرا جزاء ِبما كاںوا یك ِسبون> التوبة .82 :بل المقصود ِبشر الوجه بحيث لو رآه المهموم زالت همومه،
ً
علما بأن هذا التصرف يؤثر في الناس أ كثر من القول ،فقد تحاول أن تزيح الهم عن صدر أخيك من خالل كالمك معه لمدة نصف ساعة أو أ كثر
ْ
بالبشر األثر في تحسن حالته ،مع أن هذا الموقف قد ال يستغرق دقيقة
وال ترى استجابة ،بينما يمكن أن يكون لمقابلتك الطيبة معه ولقائك إياه ِ
واحدة ،ولهذا ورد في الحديث عن اإلمام الصادق؟ع؟« :كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم» .فلنجرب أن نكون منبسطي الوجوه مع من نلقى ،وال
ً
ً
نيأس ،فإنه و إن كان أمرا صعبا في الجملة إال أنه ممكن التحقق بالتمرين والمواظبة.
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بئس الزاد  ..فاجتنبوه
َ َ
َ
ّ
«ظل َم» :جار وجاوز الحدَ ،ووض َع
َّ
َ
الشيء في غير موضعه .والظالم هو من يتعدى
حدوده ،فيأخذ ما ليس له ،يقول اإلمام
الشيرازي الراحل؟ق؟« :إن النفس الضعيفة
تظلم في الحكم ،وتظلم في األخذ والعطاء،
والقضاء واالقتضاء ،والمذهب والمسلك،
لكن النفوس القوية كالقسطاس المستقيم ،ال
ينحرف بها زيغ ،وال يميلها هوى».
اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي
قسم الظلم إلى أقسام ثالثة،
طالب؟ع؟ ُي ّ ِ
حيث يقول« :أال و إن الظلم ثالثة:
َ
فظلم ال ُيغفر وظلم ال ُي َترك ،وظلم
َ
مغفور ال ُيطلب :فأما الظلم الذي ال
َ
َ
ُيغفر فالشرك باهلل ،قال اهلل تعالى<ِ :ا ّن
ا ّٰلل َه ٰلا َی ݨْغ ِف ُر َا ْن ُی ݨْ ݩَ
ش ݦ ݣر َݣك ِبهٖ >  ،وأما الظلم
َ
الذي ُيغفر ،فظلم العبد نفسه عند
بعض الهنات ،وأما الظلم الذي ال ُيترك
ً
فظلم العباد بعضهم بعضا».
إذن ،الظلم الذي ال ُيغفر هو الظلم
العقدي «العقائدي» ،كأن ُيشرك اإلنسان باهلل،
فيطيع أعداء اهلل ويجحد أولياء اهلل .والظلم
الذي ُيغفر ،فظلم العبد نفسه عند بعض
ّ
الهنات «الذنوب الصغيرة» .أما ظلم اإلنسان
لإلنسان ،فهو الظلم الذي ال ُي َترك ،قال رسول
َّ
َّ
ألنتقمن
«وعزتي وجاللي
اهلل؟ص؟ :يقول اهلل؟زع؟:
َّ
َ
ّ
من الظالم في عاجله وآجله ،وألنتقمن ممن
ً
مظلوما فقدر أن َ
ينصره فلم ينصره».
رأى
و إن االنتقام اإللهي سيكون من
ً
ً
الظالم ،وأيضا ممن سكت عن الظلم طوعا،
ُّ
وهو يقدر أن يرده .فجاء الحث على إعانة
المظلوم ،قال رسول اهلل؟ص؟«َ :م ْن أخذ للمظلوم
ً
َّ
الجنة مصاحبا».
من الظالم ،كان معي في
وفي يوم الجزاء ،تنتظر الظالم عقبات
َّ
الجنة والعبد
وأهوال ،قال رسول اهلل؟ص؟« :بين
سبع عقاب -أي عقبات -أهونها الموت»،
قال أنس بن مالك :قلت :يا رسول اهلل فما
أصعبها؟ قال« :الوقوف بين يدي اهلل؟زع؟ إذا
تعلق المظلومون بالظالمين» .وقال اإلمام أمير
المؤمنين؟ع؟« :من َظ َل َم َ
عباد اهلل ،كان اهلل
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خصمه دون عباده» .وتوضيح ذلك بما ورد
عن رسول اهلل؟ص؟ قوله« :يأتي العبد يوم القيامة
وقد َّ
سرته حسناته ،فيجئ الرجل فيقول :يا ّ
رب
ِ
َ
ظلمني هذاُ ،فيؤخذ من حسناته ،فيجعل في
حسنات الذي سأله ،فما يزال كذلك حتى
ما يبقى له حسنة ،فإذا جاء َم ْن يسأله نظر إلى
ُ َ
علت مع ّ
ّ
سيئات الرجل ،فال يزال
سيئاته ،فج
ِ
ِ
يستوفي منه ،حتى يدخل النار» .ويقول؟ص؟:
«أوصى اهلل؟زع؟ َّ
إلي :يا أخا المرسلين! يا أخا
ً
المنذرين! أنذر قومك ،أن ال يدخلوا بيتا من

َْ
وأيد
بيوتي ،إال بقلوب سليمة وأل ُس ٍن صادقةٍ ،
ً
َّ
نقية ،وفروج طاهرة ،وال يدخلوا بيتا من بيوتي،
أحد منهم ظالمة ،فإني
وألحد من عبادي عند ٍ
ً
َّ
َ
َ
ُ
َ
ألعنه ،ما دام قائما بين يد ّي ي ّ
صلي ،حتى
ِ
َّ
يرد تلك الظالمة إلى أهلها» .ومما جاء في
الروايات الشريفة عن ظلم اإلنسان نفسه:
َ
«ظ َل َم َ
نفسهَ ،م ْن
قال أمير المؤمنين؟ع؟:
عصى َ
اهلل ،وأطاع الشيطان» .وقال؟ع؟«َ :منْ
َ َ
أهمل العمل بطاعة اهلل ،ظل َم نفسه» .أما دعاء
المظلوم ،فيكفي ما ورد عن رسول اهلل؟ص؟ إذ
ً َّ
َّ
ْ
يقول« :اتقوا دعوة المظلوم ،و إن كان كافرا ،فإنه
ليس دونه حجاب» .وكان أمير المؤمنين؟ع؟
متبر ًء من الظلم« :واهلل لئن َ
يقول ّ
أبيت على
ِ
ُ
ً
َ
حسك السعدان ُم َس ّهدا ،أو أ َج َّر في األغالل
ُ َّ ً
داُّ ،
أحب َّ
إلي من أن ألقى اهلل ورسوله يوم
مصف
ً
ً
لشيء
القيامة ،ظالما لبعض العباد ،وغاصبا
ٍ
ً
ُ
َ
أظلم أحدا لنفس يسرع
من الحطام ،وكيف
ُ
ُ
ويطول في الثرى حلولها».
ها،
قفول
إلى البلى
ُ
وقال؟ع؟« :واهلل لو أعطيت األقاليم السبعة،
بما تحت أفال كها ،على أن أعصي اهلل في
نملة أسلبها ُجلب شعيرة ما فعلته» .وقال؟ع؟:
«بئس الزاد إلى المعاد ،العدوان على العباد».

و إن من الظلم :تفضيل السياسي
مصالح حزبه على مصلحة الناس ،وتلكؤ
المسؤول ولو في بعض مسؤوليته ،وعدم
اعتناء الطبيب بمريضه ،و إهمال الضابط
أو الجندي أو الشرطي لمهامه ،وقلة حرص
المعلم في تعليم تالميذه ،وتقاعس الموظف
عن أداء حقوق الناس ،ومد اليد على أموال
الدولة ،والتجاوز على الحقوق العامة،
واعتداء الزوج على زوجته بالقول أو اليد،
وتقصير الوالدين في تربية وتعليم أوالدهم،
وعقوق الولد لوالديه ،وعدم احترام
األخ ألخته ،كل ذلك ظلم ،و إن
اهلل للظالم بالمرصاد ،و إن عاقبة
َ َ ݧَ
<وݠل ݑٯ ْد
الظالم وخيمة ،قال تعالى:
َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ݨْ َ ݧݨْ ُ ْ َ ݩّ ٰ َ َ
ُ
ݧ
اهلكنا القر ون ِمن قب ݫِلكم لما ظلموا>
يونس .13:يقول الفقيه السيد محمد
رضا الشيرازي؟ق؟« :الدنيا طبيعتها
المكافأة ،و إن الجزاء فيها ،فمن يظلم أيتام
ُ َ
سيظلم أيتامه ،كما أن َم ْن نظر إلى
اآلخرين
ُ َ
َ
ظلم
أعراض اآلخرين ،سينظر إلى عرضه ،ومن ي ِ
َ َ
ُ َ
ْ
سيظلم» .وعلى من ظلم َويظلم ،أال
الناس
يخدع نفسه بأنه في مأمن ،إنما هو إمهال،
ٰ
َ ٰ ٰ ً
ݩَ ٰ َ
قال تعالى:
<ولا ت ْح َس َب ّن ا ّلل َه غا ِفلا َع ّما َی ْع ݧَم ُل
ّ ٰ ݧݩُ َ ݧݐَّ ٰ ُ ݧݩݘَ ّ ُݩݦ ُ ْ َ ݨݧْ َ ْ َ
ُ
الظا ݫِلمون ِاںما یو ݫِخ ݣرݣهم ِلیو ݫٍم تشخص ٖفیهِ
َْ ٰ
ال ݣا ݧݨْݣبصا ُر> إبراهيم . 42:يقول اإلمام الشيرازي
ً
«كثيرا ما ّ
يتبنى إنسان العدالة ،لكنه
الراحل؟ق؟:
ًّ
ينحرف في وسط الطريق ،ظانا أن مشاكل الظلم
أقل ،لكنه ال يفتأ أن يجد مرارة الظلم الذي
ً
اقترفه ،ويفتقد هناء العدل الذي تركه ،وغالبا
ما يجد نفسه في ّدوامة من الظلم ال نهاية لها.
والالزم على اإلنسان أن ال ينخدع بسراب الظلم
من بعيد ،و إذا انخدع وترك العدل إلى الظلم،
فيجب عليه أن يرجع من حيث ترك العدل،
والرجوع أهنأ وأيسر من اإليغال في الظلم .وقد
رأيت ظالمين كانوا يقولون :هذا طريق سلكناه
وال نتمكن من الرجوع عنه ،وكالمهم هذا باطل،
وأن هؤالء تنقصهم شجاعة االعتراف بخطئهم،
ولكن االعتراف والرجوع خير ألف مرة من اإلنكار
والتمادي».

١٢

لزيارات األربعين القادمة
ماذا يمكن أن نعمل؟

من عام إلى آخر ،والحشد البشري األربعيني يبهر العالم أ كثر
وأ كثر ،في أ كثر من تفصيل وجانب ،وهو ما يجعل من زيارة األربعين
ً ً
ً
حدثا سنويا الفتا ألنظار الناس ،في شتى أنحاء األرض .وهذا االحتشاد
المليوني ليس نزهة ،وال هو باألمر ّ
الهين ،فإن الزائر الحسيني يتحمل
ً
معاناة ومضايقات ،وتالحقه تهديدات بالسجن أو القتل ،فضال عن
التعب الجسدي والتكاليف المادية ،سواء التي يتحملها الزائر لحين
وصوله إلى أرض كربالء من خارج العراق ،أو زوار العراق الذين يقومون
بخدمة ّ
الزوار.
لكن رغم كل تلك المشقة ،إال أن أعداد الزائرين تتزايد ،وأن
األربعين الحسيني -اليوم -هو الحدث المليوني العالمي األ كبر ،و إن
ً
شاء اهلل تعالى ،سيزداد يوما بعد يوم
ً
ًّ
علوا وحضورا ،كما جاء في حديث
ّ
رسول اهلل؟ص؟« :وليجتهدن أئمة الكفر
وأشياع الضاللة في محوه وتطميسه،
ًّ
ً
ّ
علوا».
فال يزداد أثره إال ظهورا وأمره إال
لذلك ،ولغرض استيعاب معطيات
ومستلزمات هذا الحدث الضخم،
والتعامل بمسؤولية مع ما أفرزته زيارة هذا العام ،البد من عمل أ كبر وأ كبر
ً
في إطار أ كثر وأ كثر تنظيما ،يشرف على إدارته نخبة من علماء دين،
ومتخصصين في علوم المجتمع واإلدارة واإلعالم والطب والبيئة ،مع
مشاركة خبراء في مجال األمن والسياحة .وبرغم أن العراقيين أدهشوا
العالم بكرم خدمة زوار سيد الشهداء؟ع؟ ،إال أن الزيارة األربعينية،
بتفاصيلها المتعددة ومجاالتها الواسعة وآفاقها المستقبلية ،مازالت
تحتاج إلى تخطيط استراتيجي ،إلنجاز الزيارات القادمة بشكل أفضل
ُ
وأفضل ،فالبد من اتخاذ قرارات تعنى بالحاضر ومشاكله ،وتستشرف
المستقبل ومتطلباته ،وأول ذلك التفكير الدقيق الذي يسبق التنفيذ
الدقيق ،ثم التعبئة وتوجيه الموارد والطاقات والقوى البشرية إلنجاز
األهداف المرسومة ،وفي فترة ّ
زمنية محددة ،وهذا ال يكون بخطوة
واحدة بل بخطوات ،وال يكون برأي واحد ،و إنما برأي علماء وخبراء،
فإن زوار األربعين مازالوا يعانون من أمور كثيرة ،من الممكن حلها ،لو
توفرت إرادة اإلنجاز ،وتوفر التخطيط السليمّ ،
وتحسن األداء.
وفي السياق نفسه ،فإنه في هذا العام ،حدث أمران :
األولّ :
تعرض المئات من الشيعة من بالد عربية لالعتقال
ومصادرة ما حملوه من كتب دعاء وزيارة ،والتجاوز عليهم وعلى
عوائلهم الكريمة ،وقد تزامن ذلك مع حملة إعالمية شعواء ضد الشيعة،
ً
وخصوصا ضد الشعائر الحسينية ،عبر وسائل إعالمية تنكرت ألبسط
ً
المبادئ المهنية ،وتنكرت لألخالق اإلسالمية فضال عن اإلنسانية.
الثاني :استمرار معاناة الزوار القادمين من خارج العراق ،في أثناء
سفرهم إلى كربالء ،وبعد وصولهم .وقد أشار المرجع الشيرازي ،إلى

جانب من ذلك ،في بيانه األربعيني لهذا العام ،فقال« :أهيب ّ
بالزوار
ّ
األعزاء الذين وفدوا للزيارة األربعينية ،من خارج العراق المظلوم ،ولقوا
ما لقوا وقاسوا المتاعب المختلفة ،أن ّ
يعبئوا الطاقات -قدر المستطاع-
لتسهيل العقبات ،و إزالة العوائق في السنوات القادمة ،في البالد
«اإلسالمية وغير اإلسالمية» ،التي تتمتع ببعض ّ
الحريات ،عبر المحاوالت
السياسية والدبلوماسية المتواصلة والضغوطات األدبية السليمة ،على
ّ
الحكومات وأصحاب النفوذ ،كي ّ
تتأدى هذه الشعيرة اإللهية المقدسة
ً
أفضل وأفضل في كل عام».وتبعا لألمرين أعاله ،فإن األهم الذي
ينبغي لألربعينيين من شعب العراق خاصة ،أن تكون استراتيجيتهم
على مدى السنوات القادمة -هي بناء فاعلية مجتمعية النتخابمجلس نواب يحرص على مصالح
ً
الناس ،ويحمي حقوقهم ،وصوال
لتنصيب حكومات محلية واتحادية
ومؤسسات يمتلك مسؤولوها مؤهالت
علمية رصينة ،وخبرات إدارية عالية،
وصفات أخالقية كريمة ،لالنطالق في
بناء دولة صالحة ،يرفل فيها الشعب
ّ
العراقي الكريم ،بأمان وسالم ورخاء وتقدم َوم َن َعة وقوة ورفاه ،لينعكس
ً
كل ذلك ،راحة وخيرا على ّزوار سيد الشهداء الذي اختار اهلل له
ً
ً
العراق ،وفي مدينة كربالء ،أرضا للبطولة والشهادة ،وضريحا تأوي إليه
القلوب من كل فج عميق ،كما اختار؟زع؟ مدينة الكوفة ،عاصمة لدولة
صاحب العصر والزمان؟جع؟.
و إزاء هذه المسؤولية اإللهية التي هي نعمة من اهلل تعالى
اختص بها العراقيين ،ينبغي على العراقيين العمل الدؤوب إلصالح
أمور بالدهم ،عبر السعي السلمي والحكيم والهادئ ،فإن العراق
كما معظم دول المسلمين والعالم -يعاني من مشاكل وأزمات ،وقدّ
«أتضرع وأبتهل إلى اهلل؟زع؟،
أشار☮ إليها في بيانه األربعيني ،بقوله:
ً
ّ
بمحمد وعترته الطاهرة صلوات اهلل عليهم أجمعين ،خصوصا بموالنا
ّ
الحجة المنتظر؟جع؟ ،أن ُينقذ العراق المظلوم ،وسائر بالد اإلسالم ،وكل
بالد العالم ،من المظالم المليونية المعاصرة ،التي تتوالى نتيجة ّ
التهور
والطيش ،وانعدام الحكمة والحصافة والرصانة ،وسوء إدارة العالم ،من
قبل القادة الكبار».
يتبع
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التراث الفكري ألهل البيت؟مهع؟ يضم الكثير من الروايات
التي تتحدث عن فضل العلماء ،ودورهم االستثنائي في بناء اإلنسان
ً
َ ً
المؤمن والمجتمع الصالح واألمة الحية ،فكان الحث -مؤكدا ومكررا-
على مجالسة العلماء واالنتفاع من علومهم ،قال رسول اهلل؟ص؟:
«مجالسة العلماء عبادة»« .البحار ،م ،1/ص ،64/عن كشف الغمة».
وقال لقمان البنه« :يا بني ،جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ،فإن اهلل
يحيي القلوب بنور الحكمة ،كما يحيي األرض بوابل السماء» «البحار،
م ،1/ص ،64/عن روضة الواعظين».
وعن العلم وأهميته ،وضرورة طلبه والبحث عنه ،وفضل
العلماء الذين يحملونه إلى الناس ،قال رسول اهلل؟ص؟« :العلم خزائن،
ومفتاحه السؤال ،فاسألوا يرحمكم اهلل ،فإنه يؤجر فيه أربعة :السائل،
والمعلم ،والمستمع ،والمحب لهم» «المجازات النبوية للشريف
الرضي ص  .»209وقال اإلمام الصادق؟ع؟« :إنما يهلك الناس ألنهم
ال يسألون»« .البحار ،م ،1/ص ،62/عن صحيفة الرضا ،وعيون أخبار
الرضا».
إن االهتمام بشأن العلماء ،ومجالستهم ،وتوقيرهم ،والعمل
بإرشاداتهم ،هو أساس مكين الرتقاء اإلنسان ،ورفعة المجتمع ،وازدهار
البالد ،وعز األمة ،ونصرة الدين .وجدير بالمؤمنين والمؤمنات االقتداء
بالعلماء األعالم ،واالطالع على علومهم ،والتعرف إلى سر نجاحهم
وتوفيقهم في الوصول إلى ما وصلوا إليه ،من المراتب السامية وخلود
ذكرهم .كما أن من الوفاء ،تأمل سيرة العلماء العاملين المخلصين،
بحسب التعبير النبوي الشريف ،فقد ورد عن رسول اهلل؟ص؟ أنه
ّ
ّ
ّ
ّ
قال« :العلماء كلهم هلكى إال العاملون ،والعاملون كلهم هلكى إال
المخلصون ،والمخلصون في خطر عظيم».

ومن أعالم الشيعة ،الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن
إبن سديد الدين يوسف بن زين الدين علي بن محمد مطهر الحلي،
ّ
والمعروف بالعالمة الحلي ،المولود في ليلة الجمعة  27شهر رمضان
سنة 648هـ ،كما صرح بذلك نفسه في الخالصة «من مؤلفاته» ،وتوفي
في يوم السبت الحادي والعشرين من محرم الحرام سنة  ،726ونقل
إلى مدينة النجف األشرف ،ودفن في الحجرة التي إلى جنب المنارة
الشمالية من حرم اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ .وهو أول من لقب بـ «آية
اهلل» ،وذلك لفضله وعلمه ،ومن جملة أساتذته :السيد ابن طاووس،
والخواجة نصير الدين الطوسي ،وابن ميثم البحراني.
ومن أشهر تالمذته :قطب الدين الرازي ،وفخر المحققين ،وابن
معية ،ومحمد بن علي الجرجاني .ومناظرته الشهيرة أدت إلى تشيع
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الع ّ
المة الحلي

٢

ً
السلطان محمد خدا بنده المغولي ،وكان سببا لنشر التشيع
في إيران .ومن أشهر مؤلفاته :كشف المراد ،ونهج الحق وكشف
الصدق ،وباب الحادي عشر ،وخالصة األقوال ،والجوهر النضيد.
علميته
ّ
يعد المحامي المصري ،الدكتور عبد الرزاق السنهوري،
من أ كبر فقهاء القانون المدني في البالد العربيةُ ،وي ْع َرف بـ «أبو
ّ
القانون المدني العربي» ،وتعد موسوعته في القانون المدني ،مما
ال يمكن لدارس القانون االستغناء عنها .وهو الذي وضع «القانون
المدني العراقي لعام  ،»1953بعد أن عمل به على مدى ثالث
سنوات ،كما أن جميع القوانين المدنية العربية قد استندت إلى
جهوده وآرائه وعلى موسوعتهُ .ويذكر بأنه إبان وضعه اللمسات
األخيرة على مشروع القانون المدني العراقي ،جيء إليه بكتاب
ّ
الحلي ،وحين اطلع عليه ،لم يخف إعجابه
«التذكرة» للعالمة
ُ
بالكتاب ،فقال« :لو اطلعت على هذا الكتاب ،قبل وضعي للقانون
ُ
ألخضعت هذا القانون لهذا الكتاب» .وقد ورد
المدني العراقي،
في كتاب لسان الميزان «ج /2ص /317ط :حيدر آباد» ،على
لسان مؤلفه ابن حجر العسقالني ،وهو أحد علماء العامة ،قوله في
ّ
ّ
الحلي« :عالم الشيعة و إمامهم ،ومصنفهم ،وكان آية في
العالمة
الذكاء ،وكان ابن المطهر ،مشتهر الذكر ،حسن األخالق».
ُ
كما ذكر في كتاب «أعيان العصر وأعوان النصر» ،لمؤلفه
ّ
ّ
الحلي« :اإلمام
صالح الدين الصفدي الشافعي ،قوله في العالمة
ً
ً
ّ
العالمة ذو الفنون ،كان ريض األخالق ،حليما ،قائما بالعلوم العقلية،
ً
حكيما طار ذكره في األقطار ،واقتحم الناس إليه المخاوف واألخطار،
وتخرج به أقوامّ ،
ّ
ومر ْت عليه السنون واألعوام».
لكل المسلمين
ّ
ّ
الحلي؟ق؟ في عصر تقاس فيه درجة الفقيه
عاش العالمة
ّ
والعلمية ،بمقدار ما يلف عباراته من التعقيد ،والغموض
والعالم
الذي ال يتسنى ألي أحد الوقوف على حقيقة ،ومعاني ما يريد في
كتاباته ومحاضراته ،وبالتالي فالبد من وسيط بين العالم والناس،
ّ
ّ
يفك للناس عبارات ذلك العالم المعقدة ،ولذلك تجد عشرات
ُ
الشروح قد ك َتبت -في عصرنا الحالي -لكتابات أولئك األعالم،
ومع ذلك يوجد من العبارات ما لم يتمكن أحد القطع بالمعنى
المراد منها ،فتجد ّ
الشراح مترددين في تفسيرها بين عدة آراء ،إال
ّ
ّ
الحلي ،و ْإن كان غموض وتعقيد في بعض كتبه ،إال
أن العالمة
أن ذلك الغموض قد توقف عند حد تلك الموسوعات الفقهية
واألصولية والفلسفية التي إنما كتبها -في األصل -للمتقدمين
من طلبة العلم ،ولكنه في مقابل ذلك ،اهتم بعامة الناس،
وتفاوت تعليمهم وأدوات إدراكهم ،فكتب الكتب التي يتمكن
عموم الناس من فهم المراد منها.

ذكره في البلدان
َّ
ً
مما ُيروى عن شيوع ذكره في اآلفاق ،قصته مع سلطان طلق زوجته ثالثا في مجلس واحد ،وكان من العامة ،وقد ندم على طالق زوجته،
وكان يرغب في إرجاع زوجته ،لكن ال يمكن له رجوع زوجته إليه ،إال إذا تزوجت رجال آخر ،بعد أن يدخل بها ثم يطلقها ،ليتزوجها زوجها السابق
ّ
الذي كان قد طلقها .عند ذلك جمع السلطان علماء البالد واستفتاهم في األمر ،فاجمعوا على المحلل ،فاغتم الملك ،ولكن أحد الوزراء أخبره
ً
عالما في العراق ،يقول بعدم المحللً ،
بناء على عدم اعتبار الثالث طلقات في مجلس واحد ،سوى طلقة واحدة ،فقال الملك ّ
علي
بأن هناك
به ،فجيء إليه به ،وأفتى الملك بجواز الرجوع بدون محلل ،وبسبب ما قدمه من رأي في الطالق ومجريات اللقاء ،أعلن الملك مذهب أهل
ً
البيت؟مهع؟ المذهب الرسمي في البالد ،وألهمية هذه القصة ،سنذكرها كامال في الحلقة القادمة ،لما فيها من دالالت مهمة.
نبوغه
ّ
ّ
الحلي نابغة من نوابغ عصره ،فقد ولع بطلب العلمّ ،
ّ
المعمقة
وتفوق فيه منذ نعومة أظفاره ،كما أنه كتب تصنيفاته العلمية
كان العالمة
ً
ّ
والقيمة ،ولما يزل شابا ،وعن ذلك يقول؟ق؟ في خطبة المنتهى بأنه «فرغ من تصنيفاته الحكمية والكالمية ،وأخذ في تحرير الفقه ،من قبل أن يكمل
له ست وعشرون سنة».
ً
ّ
ّ
ّ
الحلي في كل أبواب العلم ،التي خاض فيها وكتب ،فقد أحصى كتاب التراجم له تصنيفه في أ كثر من أحد عشر بابا من
برع العالمة
أبواب العلم والفن ،توزعت بين «الفقه ،واألصول ،وعلم الكالم ،وأصول الدين ،واالحتجاج والجدل ،وآداب البحث ،والتفسير ،والمعقول ،والحديث،
واألدعية ،والنحو ،والشروحات التي كتبها لكالم سيد الموحدين اإلمام علي بن أبي طالب؟ع؟».
من تصنيفاته
ّ
يمكن تقسيم مصنفات العالمة؟ق؟ كالتالي:
( )1الفقه :أ -المطوالت :وهي« :المختلف»« ،التذكرة»« ،منتهى المطالب» .ب -المتوسطات :وهما« :القواعد»« ،التحرير».
ج -المختصرات :وهي« :ارشاد األذهان»« ،ايضاح األحكام»« ،التبصرة».
ُ
( )2األصول :أ -المطوالت« :النهاية» .ب -المتوسطات« :التهذيب»« ،شرح مختصر ابن الحاجب» ،وهو الكتاب الذي أعجب به الخاصة
والعامة ،حتى قال ابن حجر أنه «في غاية الحسن» .ج -المختصرات« :مبادئ األصول».
( )3األدعية« :األدعية الفاخرة المنقولة عن األئمة الطاهرة».
( )4الشروحات« :مختصر شرح نهج البالغة» ،وهو اختصار لشرح ابن ميثم« ،شرح الكلمات الخمس ألمير المؤمنين؟ع؟ في جواب كميل».
( )5علوم العربية« :كشف المكنون في كتاب القانون»« ،بسط الكافية»« ،المطالب العلية في علم العربية».
ّ
إلى غير ذلك من كتب التفسير ،والمنطق ،والفلسفة ،واالعتقاد ،وفن الجدل والمناظرة ،وذكر من ترجم للعالمة الحلي؟ق؟ بأن عدد
ً
مؤلفاته ،قد بلغ مائة وعشرين مؤلفا.
يتبع
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النبي والوصي  ..أفضل حكومتين
على خطى
ّ
ً
ّ
في إطار لقاءاته ،تحدث سماحة على فقر ،أو بقى أعزبا.
ال فقير في اإلسالم
المرجع الديني السيد صادق الحسيني
قرأت قبل سنوات عن إحدى البلدان
الشيرازي☮ إلى جمع من العلماء والفضالء
ّ
والمبلغين وطلبة العلوم الدينية والمؤمنين ،اإلسالمية ،أن أ كثر من ثمانين بالمائة
ّ
وذلك في بيته بمدينة قم المقدسة ،قال من شعبها تحت خط الفقر ،فهل هذا هو
اإلسالم؟! بلى ،كان في زمن النبي؟ص؟ ناس
سماحته في جانب من حديثه:
ّ
ّ
َم ْن يقرأ المجالت والصحف اليوم ،فقراء ،ولكن كان يرتفع فقرهم بعد مدة .فقد
ّيطلع على عدد هائل من البشر الذين يموتون كتبوا أن فقراء المدينة كانوا قرابة أربعمائة
ً
ً
جوعا ،مع العلم بأنه يمكن ّ
تحمل الجوع كثيرا ،شخص ،وكانوا من غير أهل المدينة ،بل من
ً
ّ
خالفا للعطش ،لكن مع ذلك ترى الكثير من مكة ،وطردهم أهلها ألنهم أسلموا ،فجاؤوا إلى
ً
جوعا ،حتى مع ّ
تطور العالم ،المدينة ،فجعل لهم النبي األ كرم؟ص؟ ُصفة
الناس يموتون
َ
وهذه الحالة ال تجدها في تاريخ النبي؟ص؟ .يبيتون عليها ،ولم يبق منهم أحد على فقره،
فلم يذكر التاريخ في زمن حكومته؟ص؟ ،موت بل آلت أمورهم إلى أحسن حال .فلم يوجد
ً
حتى شخص واحد بسبب الجوع .ومن ال في تاريخ النبي؟ص؟ ّأن أحدا من الناس قد
يقبل بهذا الكالم فعليه إثباته .فيا ترى ما بقي على فقره .وهذا من معاني «خير الدنيا
ّ
حل باقتصاد الدنيا اليوم لكي يموت أفواج واآلخرة».
نعم ،كان بعضهم ،في المدينة،
من الناس بسبب الجوع؟ وهل هذا هو خير
ً
الدنيا واآلخرة؟ وهكذا كانت حكومة أمير مسكينا ،فكان أهل البيت؟مهع؟ يعينونهم،
ً
ً
المؤمنين؟ع؟ ،أي لم تجد فيها فقيرا واحدا فترتفع حاجتهم ،كما في قوله تعالى:
َ ُݦ ْ ݧُݩ َ َّ ٰ ٰ
ً
ً
بقي محتاجا إلى آخر عمره ،أو كان عزبا ولم <و ݫݔىط ݭِعمون
الطعا َم َعلى ُح ِّبهٖ ِم ݨْس ٖك ًینا َو ݧݫَݔݥى ݫٖٮݧݑ ݫݔى ًما
َ
ً
ُ
ّ
يتزوج ،أو كان محتاجا إلى سكن آلخر عمرهَ ،وا ݫٖس ݡً ݦیرا> اإلنسان .8 :وتقضى حوائجهم .وأما
ً
ً
أو كان عاطال عن العمل و إلى آخر عمره .علما اليوم فيوجد ماليين من البشر وهم فقراء،
ً
بأن النبي؟ص؟ كان في زمانه مبتليا بمشا كل فعلى من تقع مسؤوليتهم؟ ومن المسؤول
ّ
داخلية ،وحروب وغزوات ،وبالمنافقين ،عنهم؟ ال شك هي مسؤولية الجميع.
فهل اقتصاد النبي؟ص؟ الذي لم يوجد
حتى إنه وأل كثر من مرة أرادوا قتله واغتياله،
وهو على علم بذلك ،وكان يعرف المتآمرين .فيه حتى فقير واحد ،هو االقتصاد نفسه الذي
ّ
وقد قتلوه؟ص؟ فيما بعد ،وهذا ما اتفقت نجده في زماننا اليوم ،أم هو اقتصاد الرأسمالية
ّ
عليه الكلمة ،والتواريخ ،وهو بأنهم قد قتلوا واالشتراكية ،اللذين أوجبا تفشي الفقر في
بالسم ،وكانوا قد ّ
النبي؟ص؟ ُ
ّ
النبي؟ص؟،
سموه من قبل أ كثر العالم؟ بالتأ كيد هو غير اقتصاد
ً
ّ
من ّمرة .وهذا األمر واضح لمن راجع كتب وهو ليس إال ضالال.
َ ݧَ
وهنا أشير إلى بعض األمور التي
التاريخ والسير ،والقرآن الكريم يقول< :اف ِݭا ݨْن
ٰ َ ُ
ما َت ا ْو ق ِݩݧݑٮ َل> آل عمران ،144 :بمعنى «بل ينبغي اإلشارة إليها ،وأخاطب بها الجميع
ّ
قتل» .وكذلك مع المشكالت التي كانت في وأقولّ :أيها البشر اقرأوا التاريخ وتعلموا من
زمانه؟ص؟ ،ولكن لم َ
ّ
النبي األ كرم؟ص؟ ،لكي تنالوا خير الدنيا
يبق أي أحد من الناس

14

أجوبة املسائل الشرعية ٢٠١٨ / ١٤٣9 :

خأ
�� ب�ار
واآلخرة .ففي حكومة اإلسالم ال يوجد رجل
بدون زوجة ،وال توجد إمرأة بدون زوج .فمع
ّ
وجود الكتب الكثيرة التي كتبوها ضد النبي
ّ
األ كرم؟ص؟ ،والفضائيات الضالة والمضادة
لإلسالم ،هل يستطيعون أن يذكروا أو أن يقولوا
بأنه في حكومة ّ
نبي اإلسالم؟ص؟ ،قد مات
ً
ً
شخص واحد جوعا؟ أو هل يجدون فيها فقيرا
ً
ً
شخصا لم ّ
يتزوج في حكومة رسول
واحدا؟ أو
اهلل؟ص؟؟ فحتى أعداء اإلسالم لم يكتب
أحدهم أنه في حكومة رسول اهلل؟ص؟ ،مات
شخص من الجوع أو من العطش ،أو بقي عالة
على اآلخرين حتى نهاية عمره .وأما اليوم
فيوجد الماليين من الناس وهم بال زواج ،مع
ّ
ّ
فيضطر بعضهم إلى التعفف
حاجتهم لذلك،
والعزلة ويمرض ويكون عالة على المجتمع،
أو يدخل مداخل السوء والحرام َفيفسد ُويفسد
المجتمع.
الكلمة بالكلمة
لقد ُبعث ّ
نبي اإلسالم؟ص؟ ليجعل
المنطق قبال المنطق ،والكلمة قبال الكلمة،
وليس بجعل المعاقبة القانونية قبال الكلمة.
فكثير ّمنا قرأ قول النبي؟ص؟« :كثرت ّ
علي
الكذابة» .ومع ذلك لم يقم؟ص؟ بمعاقبة
ّ
أي أحد من المكذبين ،سواء بالهراوة أو
بالتخويف أو باإلرعاب وماشابه ذلك ،بل
واجههم بالكلمة .إذن أليس هذا النوع من
التعامل هو من خير الدنيا واآلخرة؟
ّ
يجب علينا أن ّ
نبين للعالم كله
ونثبت له ونريه ّأن نبي اإلسالم؟ص؟ ،قد وفى
بعهده للناس بأن أتاهم بـ «خير الدنيا» .واليوم،
ّ
النبي؟ص؟ ليس معنا في الدنيا ،لكن
حيث
قوانينه موجودة.

�بحو�ث
علم��ة
ي

جانب من المطارحات العلمية في بيت المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي ☮

كراهة النذر ّ
وتعبده
ً
نظرا إلى كراهة أصل ّ
النذر بمالحظة
سأل أحد الفضالء:
ً
ّ
الروايات الناهية عنها ،فكيف إذا نذر الشخص نذرا غير تعبدي ،يكون
ً
ً
نذرا تعبديا بواسطة ما؟
ً
ً
ّ ً
ومبعدا ،أن
وكيف نستطيع لشيء يكون مكروها ومبغوضا
ِ
ّ
ّ ً
ّ
مقربا؟
مبعد يكون
نتقرب به إلى المولى؟ أي كلما هو ِّ
ً
فأجاب سماحته قائال :ماذا ُيقال في العبادات المكروهة «كمثل:
الصالة المكروهة ،الصوم المكروه ،الغسل والوضوء المكروهين؟».
ّ
ً
حل تقول به هناك ،يرد هنا أيضا ،ألن اإلشكال هو الجمع
فكل ٍ
بين المبغوض والمحبوب.
ومن جانب آخر ،ال يلزم المكروه أن يكون على الدوام بمعنى
ّ
المبغوض ،وعلى سبيل المثال ،يقول الشارع المقدس :الصالة في
الحمام مكروهة ،هل هذا بمعنى المبغوض؟ كال ،بل ّإن الصالة
مطلوبة ،ولكن مرتبة المطلوبية والمحبوبية هي أقل ّ
مما لو لم تكن في
ّ
الحمام.
النهي عن الظرف والنهي عن األصل
الحمام تفرق عن ّ
قيل :الصالة في ّ
النذر ،ألن النهي عن الصالة
ً
في ّ
الحمام ،ليس نهيا عن أصل الصالة ،بل نهي عن الظرف ،وهذا غير
النذرّ ،
فإن النهي يكون عن أصل ّ
ما في ّ
النذر؟
ً
قال سماحته :صحيح ،ولكن هذا الفرق ليس فارقا ،ألن
الخالصة والنتيجة هي اإلشكال في الجمع بين المبغوض والمحبوب،
ومن هذه ّ
الناحية ،ليس هناك فرق بين أن يكون النهي بأصل العمل،
أو بمقتضياته الخارجية.
مبغوضية النذر
ذكر أحد الحاضرين :هل ّ
للنذر مبغوضية؟
ݧُ ݐݧݩُ َ َّ ْ
قال سماحته :كال ،وذلك بدليل< :یوݣݣڡون ِبالنذ ِر > اإلنسان،7:
ألن اهلل سبحانه وتعالى قال في مقام المدح ّ
بأن المعصومين؟مهع؟
يوفون بنذرهم ،ومن هنا نعلم ّ
بأن ّ
للنذر فضيلة ،ولهذا يحمل النهي
في الروايات.
ّ
ّ
ومن هنا نستطيع أن نقول :الروايات الناهية عن النذر ،ال تدل
النذر في نفسه ،بل ّإن المبغوضية حيثيةّ ،
على مبغوضية ّ
ألن في هذه
ُّ
ْ
َ
ُُ
ََََ ُ
وق» ،أي :الواجبات في أعناقكم ،فال
الرواية عللت« :وال تتع ّرضوا ِللحق ِ
ُتضيفوا عليها بواسطة ّ
النذر.
َ
َ َ
َ
ُ
َ ْ َ َ
وج ْب َعلى
ووردت في الرواية :عن أح ِد ِهما؟امهع؟ ،قال« :ال ت ِ

المقدسة
بمدينة قم
ّ

َن ْف ِس َك ْال ُح ُق َوقَ ،و ْ
اصب ْر َع َلى َّالن َ
الحديث.
».
ب
ئ
ا
و
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ُْ
َ
ّ
َ
َ
وع ْن ِإ ْس َحاق ْب ِن َع ّم ٍار ،قال :ق ُل ُت أل ِبي َع ْب ِد اهلل؟ع؟«ِ :إ ِني
َّ َ ْ َ
َج َع ْل ُت َع َلى َن ْف ِسي ُش ْك ًرا هلل َر ْك َع َت ْين أ َص ِ ّليه َ
السف ِر َوال َحض ِر،
ي
ف
ا
م
ِ
ِ
ِ
ََ َ
ََُ ّ
َّ َ َّ
َ َ ْ ُ َّ َ َ ّ َ ْ
َ
ُ
َ
َ
الن َه ِار؟ فقال؟ع؟ :نع َم .ثم قالِ :إ ِني أل كره ِاإليجاب،
َأفأ َص ِل ِيه َما ِفي السف ِر ِب
َ َّ
ّ َ
ْ
ْ
ُْ
ُ َ َْ
ْ
وج َب َّالر ُجل َع ُلى نف ِس ِه .قل ُتِ :إ ِني ل ْ ُم أ ْج َعل ُه َما هلل َعل َّيِ ،إن َ َما َ َج َعل ُت
أن ُي
ِ
َ
َ َْ
َ َ َ َ َْ
َ ّ َ ُ ْ ً ََْ
وج ْب ُه َما َعلى نف ِسي ،أفأ َد ُع ُه َما
ذ ِلك على َنف َ ِسي ،أص ِل ِيهما شكرا هلل ،ولم أ ِ
َ
َ
ِإذا ِش ْئ ُت؟ قال :ن َع ْم».
ً
والخالصةّ :
النذر عمل عبادي إجماعا ،ونفس االجماع
كاآليات والروايات دليل شرعي.
حكم الوسوسة
ً
«وطرح بعض الحضور موضوعا آخر ،وهو الكالم في حكم
الوسوسة».
فقال☮ :قال لي أحد العلماء الماضين؟حر؟ ،بالنسبة إلى
ً
موضوع الوسوسة ،أنه ال دليل على حرمتها أصال .ولكن في «الجواهر»
ً
ّ
يصور لها صورا أربع ،ويقول بالحرمة ،حتى مع احتمال الوسوسة.
فيها روايات ،والمسألة مشكلة ،وعويصة من جهة حكمها
وحكم العبادات.
ً
في رواية شخص مدح رجال ،بأنه كثير العبادة بتكراره الصالة،
قال أبو عبد اهلل؟ع؟« :وأي عقل له وهو يطيع الشيطان» .فقلت له :وكيف
يطيع الشيطان؟ فقال؟ع؟« :سله هذا الذي يأتيه ،من ّ
أي شيء هو ،فإنه
يقول لك :من عمل الشيطان» .ثم قال :هل يعيد زكاته ّمرتين.
ً
فعلى أي حال ،عندي ّأن الوسوسة حرام تكليفا ،ولكن ليست
ّ
المتشرعة لكثرة المبتلين بالوسوسة ،حتى
بوجوه ،منها ارتكاز
مبطلة
ٍ
َ
في عصر المعصومين؟مهع؟ ،ولم يرد دليل ونقل على بطالن عبادة
ً
ًّ
ففاعليا ليس قبيحا ،و إنما القبح في فعله .هو يريد اإلطاعة
هؤالء.
ّ
العلمية فيكرر.
قال أحد الحاضرينّ :إن وجه عدم بطالن عبادة المبتلى
بالوسواس ،من جهة أن الوسوسة ليست في نفس العبادة ،و إنما هي
ً
في صفتها ،فمثال إذا شخص أجهر في مورد اإلخفات ،فهذا مخالف
في صفة القراءة ال في أصلها .فقراءته كاملة وصالته صحيحة.
ّ
فقال سماحته :هل تلتزمون بهذا الكالم؟ يعني :إذا تعمد
شخص بالجهر بدل اإلخفات ،أو بالعكس ،تحكمون ّ
بصحة صالته،
ألن النهي بخارج عن العبادة يعني الصفة؟!
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اإلسالم  ..أوسع
ّإن صحة املبادئ شيء ،وتطبيق تلك املبادئ على الواقع شيء آخر ،و إذا لم ّ
يطبق
ن
املسلمي
اإلنسان أعماله على تلك املبادئ الصحيحة ،عاش حالة الدروشة ،وكثير من
صار يف القرن احلاضر دراويش أعمال ،و ْإن كانت عقائدهم صحيحة ،والدرويش ال
يتمكن من التقدم ،فهو يعيش يف محيط يتصوره هو وبناه لنفسه.
ً
هم يعتقدون بأصول الدين ويقومون بأداء العبادات ،لكنهم يرون أن اإلسالم ال يطبق كال من
ألفه إلى يائه ،فال ُي ّ
طبق يف النظافة ،وال يف النظام ،وال يف األمة الواحدة ،وال يف األخوة الصادقة،
ُ
وال يف األ لفة ،وال يف االكتفاء الذاتي ،وال يف العلو حبسب «اإلسالم يعلو وال ُيعلى عليه» ،وال يف زواج
الماهيري ،وال يف األخالقيات ،وال
بنيهم وبناتهم ،حبسب السن اإلسالمي واملهر اإلسالمي ،وال يف احلج ج
ُ َّ
طبق
يف اآلداب ،وال يف االستفادة من خيرات األرض ،وال يف العلم ،وال يف ألف شيء وشيء ،واحلاصل ال ي
ً
ُ َّ
طبق فقط يف الذهن والعبادة غالبا ،أليست هذه دروشة؟! فماذا يصنع الدرويش
اإلسالم يف القانون ،و إنما ي
ُ
ً
غير أنه يعتقد بعقيدة ما -على فرض صحة اعتقاده وعدم احنرافها -ويعمل بالعبادات من صوم وصالة وحج ،إذا كان مطابقا لإلسالم ،أما سائر األمور فال،
ً
وربما يعمل ببعضها ،لكن عمله ببعض ال خ
يرجه عن كونه درويشا.
ً
ن
الوسائل» ،فال ير ى
املسلمي متطابقا معه ،و إذا نظر يف باب مطلق األعمال إلى «كتاب
الواهر» ،ال يرى عمل
إذا نظر اإلنسان يف باب الفقه إلى «كتاب ج
َّ
ً
ن
ن
املسلمي منطبقا عليه ،بل إذا نظر اإلنسان إلى القرآن احلكيم ،فهل يرى انطباق أعمال املسلمي عليه؟ إن القرآن لم يتقدم يف العالم إال بالتطبيق،
عمل
ُ َّ
واليوم ال يطبق بعضه! وهل بعض الطائرة يطير؟ أو بعض السيارة يسير؟ أو بعض الباخرة تبحر باملاء؟!
ن
املسلمي يف البناء ال يف املبنى ،و إن اإلسالم ليس بهذا القدر الذي يعمل به املسلمون ،و إنما هو أوسع
إن الضعف ليس يف اإلسالم ،وبالتالي فإن ضعف
وأشمل.
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تفجرت ثورة الفقهاء ،تحت شعار
«يا لثارات الحسين» ،ضد طغاة
ً
بني أمية ،ثأرا لسيد الشهداء
اإلمام الحسين؟ع؟ .بقيادة
الصحابي الجليل سليمان بن
صرد الخزاعي؟ضر؟ ومعه أربعة
آالف ،زاروا قبر سيد الشهداء،
اإلمام الحسين؟ع؟ ،وقرروا مواجهة
الجيش األموي.
وكما هو حال الشيعة في كل
َعصر ِومصر ،فقد أظهر الصحابي
الخزاعي والثائرون معه بطولة
فريدة واستبسال حتى الشهادة،
فاستشهد قائد الثورة بعمر «»93
سنة ،واستشهد معه جيشه إال
ً
سبعة وعشرين جريحا أوهنهم
العطش والجوع.

شهادة سيدة نساء العالمين،
موالتنا فاطمة الزهراء؟اهع؟( ،رواية
ً
 ٤٠يوما)  ،بنت سيد األنبياء؟ص؟،
ً
ً
وأشبه الناس كالما وحديثا به؟ص؟.
وهي من الذين نزلت فيهم آية
التطهير .وهناك أحاديث كثيرة
توضح عظيم مقامها ،وقد رواها
الفريقان في مختلف كتبهم،
ومنها قوله؟ص؟« :فاطمة بضعة مني
يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها».
وبعد أن قام اإلمام أمير
المؤمنين؟ع؟ بدفنها ،وقف عند
ً
ّ
قبر رسول اهلل؟ص؟ مناجيا «ِ :إنا هلل
ّ
ُ
رج َع ْت
و إنا إليه ُراجعون ،لقد است ِ
َ
ُ
َالوديعة ،وأخذ ْت ّالر َ
هينةّ ،أما ُحز ِني
ِ
َ َ َْ ْ َ ّ َ
َْ
َُ َ ّ ْ
فسرمد ،وأما ل ِيلي فمسهد ،إلى أن
دارك التي َ
يختار ُ
اهلل لي َ
َ
أنت ِبها
ُ
ُ
َ َ َُُّ َ ُ َ َ َ
ّ َ
ُمقيم ،وستن ِبئك ابنتك ِبتضاف ِر أم ِتك
ُّ َ َ
َ
َ
السؤال،
احف َها
ضمها ،ف ِ
على ه ِ
َ َْ َ َ
خبرها الحال».
واست ِ

ولد اإلمام الحسن العسكري؟ع؟
في المدينة المنورة .وتولى شؤون
اإلمامة بعد وفاة أبيه اإلمام
الهادي؟ع؟ ،وله من العمر 22
سنة ،وكانت مدة إمامته أقل من
سبع سنين .من مواعظه؟ع؟:
 أورع الناس َم ْن وقف عند الشبهة،أعبد الناس من أقام على الفرائض،
أزهد الناس من ترك الحرام ،أشد
ً
الناس اجتهادا من ترك الذنوب.
 إنكم في آجال منقوصة وأياممعدودة ،والموت يأتي بغتةَ ،م ْن
ً
يزرع خيرا يحصد غبطةَ ،وم ْن يزرع
ً
شرا يحصد ندامة ،لكل زارع ما زرع،
ال يسبق بطيء بحظه ،وال يدرك
حريص ما لم يقدر لهَ ،م ْن أعطي
ً
ً
خيرا فاهلل أعطاهَ ،وم ْن وقي شرا فاهلل
وقاه.

شهادة السيدة فاطمة بنت اإلمام
موسى الكاظم؟امهع؟ وضريحها
موجود في مدينة قم المقدسة.
وأشهر ألقابها «المعصومة» .وأمها
السيدة تكتم ّ
«أم اإلمام الرضا».
وفيما ورد في بعض الروايات
عن اإلمام الرضا؟ع؟ ،في زيارة
أخته الجليلة العظيمة فاطمة
المعصومة ،أنه قال« :من زارها
ً
ّ
ّ
الجنة» .يقول
عارفا بحقها فله
سماحة المرجع الشيرازي☮ :
ّ
يظهر أن هناك من يزورون وليسوا
ّ
عارفين بحقها؟اهع؟ .بلى لهم ثواب
الزيارة ،ولهم فضل الزيارة ،ولهم
مقام الزيارة ،ولهم اآلثار اإليجابية
الكبيرة والكثيرة للزيارة في الدنيا
واآلخرة ،إما «فله ّ
الجنة» ،أي أن
يكون ثمن الزيارة ّ
الجنة ،فهذا ّ
مقيد
ً ّ
بعبارة «عارفا بحقها».

في مدينة الكوفة ،معقل الشيعة
وعاصمة العالم المنتظرة ،اندلعت
ثورة المؤمنين بقيادة المختار بن
أبي عبيدة الثقفي ،وهو إبن مسعود
الثقفي ،من كبار صحابة الرسول
ً
األعظم؟ص؟ .وقد ثار المختارُ ،م َؤيدا
من قبل شيعة الكوفة .وقد اختار
لقيادة جيشه ،إبراهيم بن مالك
األشتر ،نجل مالك األشتر الذي
كتب له اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟
ً
عهدا ،وهذا العهد اليوم هو أحد
مصادر التشريع للقانون الدولي،
حيث أقر بذلك ،بعد مداوالت
ّ
ّ
استمرت لمدة سنتين في األمم
المتحدة ،في عهد أمينها كوفي
عنان ،إنضم الكوفيون الى جيش
المختار ،ودخلوا معركة ضارية مع
األمويين ،وكان النصر ُ
المظفر فيها
لجيش المختار ،بعد أن ّكبدوا
األمويين خسائر كبيرة.

