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النتيجة النهائية ،التي أرادها اهلل تعالى من وراء بعثة الرسل
ّ
واألنبياء ّ
سيحققها اإلمام المهدي؟جع؟
كلهم،

َو ْع ُد اهلل
أحاديث نبوية كثيرة عن اإلمام المهدي؟جع؟ ،وردت في كتب التفسير والحديث والتاريخ للمسلمين بمختلف مذاهبهم
ُ
سمع م ْن غير الشيعةّ ،
ّ
المهدي عقيدة شيعية.
وكأن
ومدارسهم ،لكن على مدى عقود بل قرون ،تكاد تلك األحاديث ال ت َ ِ
ُ َ
بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق وانكساره في الشام ،أخذت وسائل إعالم -عرفت بتحريض الشباب على «الجهاد» في العراق والشام-
ّ
يتحدثون عن قضية اإلمام المهدي ،بما لم ُي َ
عهد عنهم من قبل ولم ُير منهم ،كالحديث عن عالمات الظهور
باستضافة متخصصين منهم
ً
ُ َّ
ً
ً
ً
ً
ُ
ّ
وما بعد الظهور ،وأنه؟جع؟ سيمأل األرض قسطا وعدال بعد أن تمأل ظلما وجورا ،وكل ذلك وفق «السنة الصحيحة» المذكورة في كتبهم ،وأيضا
ً
ً
ّ
تحدث أحد خطبائهم عن اإلمام المهدي ،مستعرضا جانبا ّ
مما ورد في «الصحاح»،
بحسب ما تنقله كتب الوهابية .وأمام جمع من الناس،
ّ
ّ
ّ
ثم َط َع َن بكل َم ْن شكك ُويشكك في وجود اإلمام المهدي ،خاصة الذين يستندون إلى «صحيحي» البخاري ومسلم اللذان تجنبا ذكر اإلمام
ً
ّ
ّ
ّ
المهدي ،وكان ّرده ْأن «ليس بالضرورة كل ما لم يأت في صحيحي البخاري ومسلم غير صحيح ،فإن مسلما يقول أنه جمع ثالثمائة ألف حديث
ً
ّ
ُ
ّ
صحيح ،لكن لم يدون منها إال مائة ألف فقط» .وهذا يعني أن مسلما لوحده قد ّ
غيب أ كثر من مائتي ألف حديث صحيح ،كما هو البخاري
ً
ّ
عموما وعبر التاريخ ،تغييب األحاديث ّ
غيب أضعاف ما ّ
الذي ّ
والروايات المهدوية ،كان بإرادة الطغاة وبمداد فقهاء
غيبه مسلم ،بحسب قوله.
ّ
ََ
ّ
ّ
المهدي وظهوره المنتظر وسيلة للتهجم على الشيعة
الحكام .وكان الخطاب/اإلعالم -وقد انساق جمهور كبير معه -يتناول قضية اإلمام
واالستهزاء بعقيدتهم وتكذيبها ،ثم لزرع ّ
التفرقة بين الشيعة ّ
والسنة وبث الكراهية بينهم ،كما كان وسيلة للتحريض على قتل الشيعة ،كما
ً
ً
ً
حدث في العراق ،في هذا القرن ،وقد ُج ّيش آالف االنتحاريين لتعيث ذبحا وتفجيرا وخرابا.
ّ
ّ
ّ
المهدي مبدأ ال ّ
والمهدي حقيقة ال يشوهها واهمون،
واإلخوة،
يفرق بل يجمع المسلمين على العدل والخير
التاريخ كتب ،واليوم الواقع يؤكد ّأن
ّ
ّ
ً
ً
ّ
غيبون« ،ولو لم يبق من الدنيا إال يوم واحدّ ،
ّ
ّ
المهدي عقيدة ال ُيغيبها ُم ّ
المهدي
لطول اهلل َذلك اليوم» ليبعثه هاديا ُومخلصا ،و إنما
كما ّأن
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ً
َ
ْ ُ
َ
َ
ّ
كجده المصطفى؟ص؟ الذي أرسله اهلل رحمة للعالمين ،وهو؟جع؟ َو ْع ُد اهلل بأن ُيم َّن َ
<على ال ٖذ َین ْاس ُتض ِعفوا ڡݨݐݭِی الا ݧݨْر ِض َون ݨْج ݧَعل ݧݩُه ݨْم ا ِئ ݧَّمة َون ݨْج ݧَعل ݧُه ُم
ّ
ّ
ْال ٰوار ٖث َ
تحدثت ،ومئات ّ
الروايات أ كدت« .وقل اعملوا».
ین>القصص .5 :وعن هذا الوعد ،خمسون آية
ِ

 -الصفحة - ٣

 -الصفحة - ٧

س :ما هو الدليل على جواز اإلفطار
حبسب أفق البلدان اإلسالمية املتعارفة
بالنسبة للدول التي يكون النهار فيها
أكثر من سبع عشرة ساعة ونصف؟

ّ
ومحجبة،
س :أنا امرأة ملتزمة
وعندي صفحة على ألـ(فيس بوك)،
ن
وحي أضع صورة جديدة لي ،يقوم
أصدقاء بالتعليق ب ّ
ـ(منورة) وما شابه،
هل يف هذا إشكال شرعي ّ
علي؟

 يف العدد -• َم ْن املسؤول؟
• رضا اإلمام
• لنكون مع اإلمام
ن
األربعي القادمة
• لزيارات
• أحاديثهم يف املهدي
• إعرف احلق  ..وكن معه
• يف زمن الغيبة

ّ
وجب ،و إال فال.
الوضوء والكحل في العين
س :هل الكحل الذي ُيوضع في العين ُي ْب ِطل الوضوء؟
ج :إذا كان الكحل داخل العين لم يضر ،وكذا إذا كان خارجها فيما إذا
َّ
ّ
يشكل طبقة مانعة من وصول الماءّ ،
وأما إذا شكل «خارج العين»
لم
ّ
طبقة مانعة ولو مع اتحاده مع قيء العين فتجب إزالته.
نصرة اإلمام المنتظر؟جع؟
ّ
الحجة؟جع؟ ومن أنصاره ،فما
س :أريد أن أكون من شيعة اإلمام
السبيل إلى ذلك؟
ج :السبيل إلى ذلك هو عبارة عن :
أ -أداء الواجبات بإخالص وفي ّأول وقتها مع معرفة أحكامها،
واألحكام موجودة في مثل كتاب «المسائل اإلسالمية».
ّ
المحرمات بورع وخوف من اهلل تعالى ،وبعض
ب -اجتناب
ّ
المحرمات موجود في مثل مقدمة كتاب «المسائل اإلسالمية»
ً
أيضا.
ج -مراعاة األخالق واآلداب اإلسالمية في كل شيء ومع كل
أحد ،وخاصة مع الزوجة واألهل واألقربين ،وحول هذا الجانب
يمكن مراجعة كتاب «مكارم األخالق» للشيخ الطبرسي.
المتنجسة
تطهير األرض
ّ

المانع للوضوء
س :إذا كان هناك حاجز ومانع كالصبغ أو الالصق أو القير ،وال يمكن إزالته،
ّ
اللصق على مواضع ّ
التيمم أو مواضع الوضوء،
فهل هناك فرق بين كون
ّ
ّ
من حيث لزوم الجمع بين الوضوء والتيمم أو التيمم فقط؟
ج :ال فرق بين كون المانع على مواضع الوضوء وكونه على مواضع
ً
ً
ّ
التيمم ،ففي كال الصورتين يجب الوضوء جبيرة ،واألحوط استحبابا
ً
ضم ّ
ّ
التيمم إليه أيضا.
حجز مكان في المسجد
س :هل يجوز حجز مكان خاص في المسجد ،ويضع ّالتربة التي أحضرها
المصلي من عنده عليه؟
ج :حجز مكان خاص في المسجد ليصلي فيه جائز مع عدم مزاحمة
ّ
ّ
المصلين والجماعة التي تقام فيه ،و إنما يجوز بالشرائط المذكورة
لموافقته غرض الواقف.

س :كانت هنالك بقعة من األرض ّ
متنجسة بالمني ،وبعد مرور شهر التقليد في رؤية الهالل
ّ
ً
ّ
مسحت جميع األرض بـما فيها البقعة المتنجسة بقطعة قماش مبللة ،س :هل هناك تقليد في رؤية الهالل؟ مثال إن ثبت رؤية الهالل عند أناس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ثم علمت بأن هذه الطريقة غير صحيحة في التطهير ،فهل تنتقل النجاسة ال يقلدون مرجعي ،هل يجوز لي اتباعهم إذا كنت أثق بهم؟
ّ
إلى جميع األرض ّ
الطاهرة عبر قطعة القماش المبللة؟
ج :رؤية الهالل من الموضوعات ،وال تقليد في الموضوعات ،وفي
ّ
ج :لو زالت عين النجاسة من األرض ،بأثر المشي ونحوه ،ولم يبق لها الحديث الشريف« :صم للرؤية وافطر للرؤية» ،فإذا رأى اإلنسان الهالل
أثر ،وبعدها ّتم مسح مكانها بقماش فيه بلل يسري تحته ،فقد طهرت بنفسه ،أو شهد لديه عادالن برؤيته مع شروطه ،أو ثبت عند مرجع
ّ
ً
ً
األرض كلها.
تقليده وكان أفق بلديهما واحدا أو متقاربا ،أو ّتم لشهر شعبان ثالثون
ً
ً
ً
بنية شهر رمضان ،و ّإل ّ
يوما ،صام ّ
قضاء أو استحبابا.
فبنية آخر شعبان
الطهارة
عدم مراعاة ّ
نعم رؤية الهالل وثبوته في البالد الشرقية ّ
حجة بالنسبة للبالد الواقعة
ّ
س :1يوجد أشخاص أشاهدهم ّفي حياتنا اليومية ال يراعون الطهارة ،في غربها ،وال عكس.
ويذهبون إلى زيارة المشاهد المقدسة ،فهل صالتهم مقبولة ،وبالنسبة
ّ
المقدسة التي يزورونها هل ّ
للصائم
ّ
تتنجس؟
للمراقد
النوم ّ
ّ
ج :1الصالة صحيحة ومقبولة إن شاء اهلل تعالى مادام لم يعلم ببطالنها ،س :هل يجوز النوم في شهر رمضان من الفجر إلى أذان المغرب؟
الصوم قبل أذان الصبح جاز له ّ
ج :إذا نوى ّ
وكذا يحكم بطهارة المكان مادام لم يعلم بنجاسته.
النوم من بعد صالة الصبح
ّ
ّ
التحدث معهم حول ضرورة االهتمام بأحكام إلى المغرب إال بمقدار صالتي الظهر والعصر.
س :2هل يجب ّ
علي
ّ
الطهارة ،خاصة في مراقد أهل البيت صلوات اهلل عليهم؟
الصوم للمريض
قضاء ّ
ّ
لمرض أو
ج :٢يجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في األحكام الواجبة ،س :من كان عليه قضاء شهر رمضان ،ولكن لم يستطع قضاءه
ٍ
ّ
َ
ّ
ويستحب في األحكام
عف ،فهل يسقط عنه ،أم البد أن يوصي بقضائه بعد وفاته؟
المستحبة ،وهنا لو حصل اليقين بالنجاسة ض ٍ
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ج :إذا كان عليه قضاء صوم شهر رمضان تلك السنة التي هو فيها،
ّ
الضعف طيلة ّأيام ّ
ّ
السنة ،سقط عنه القضاء
واستمر به المرض أو
ّ
ُ
ووجبت الفدية بـمد من ّ
الطعام عن كل يوم ،وتعطى للفقيرّ ،
وأما إذا كان
السنين ّ
عليه قضاء صوم شهر رمضان من ّ
السابقة ،وكان باستطاعته أن
ً
يقضيهاَ ،
وترك قضاءها ،ففي هذه الصورة مضافا إلى وجوب القضاء،
التأخير ،يعني إعطاء ُم ّد من ّ
يجب عليه إعطاء فدية ّ
الطعام عن كل
ٍ
يوم للفقير ،و إذا لم يستطع اآلن قضاء صيامه ّ
السابق ،وجب أن يوصي
بالقضاء و بـمقدار ما عليه حتى يقضوه عنه بعد الوفاة.

ج :الصالة ال تسقط عن اإلنسان -كما في الحديث الشريف -بحال
ً
من األحوال ،فكبر السن وحده ال يكون مسقطا للصالة ،بل يجب عليه
وأما ّ
أن يصلي ،نعم إذا تركها وجب عليه أن يوصي بقضائهاّ ،
الصوم فإن
ً
ّ ً
كان شاقا عليه أو متعذرا جاز له اإلفطار و إعطاء فدية واحدة للرخصة
ً
في اإلفطار ،وفدية ثانية على األحوط وجوبا لسقوط القضاء عنه ،ومعه
فال قضاء عليه كي يحتاج أن يوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.

طول النهار للصائم
س :ما هو الدليل على جواز اإلفطار بحسب أفق البلدان اإلسالمية
المتعارفة بالنسبة للدول التي يكون النهار فيها أكثر من سبع عشرة ساعة
ونصف؟
الصوم
أثناء
األكل
ّ
ّ
ج :الدليل هو ّأن األحكام الشرعية تنطبق على المتعارف .وكمثال على
ً
ً
ّ ُ
ُ
ّ
الشبر س :إذا أکل ناسیا في صوم االستحباب أو قضاء شهر رمضان أو في
فإن الكر « »27شبرا ،والمراد من
ذلك -واألمثلة كثيرة : -الكر،
ً
ّ
ّ
الشبر ّ
طويال صوم النذر ،فهل یبطل صومه؟
الطويل وال القصير ،فمن كان شبره
الشبر المتعارف ،وليس
ً
ً
ً
قصيرا رجع إلى المتعارف ،وفي الوضوء يجب غسل الوجه بما دارت ج :ارتكاب شيء من مفطرات ّ
أو
الصوم نسيانا ليس مبطال ،بال فرق
ً
ً
ً
ّ
عليه اإلبهام والوسطى من الكف المتوسطة ،وليست الكف الكبيرة بين أن يكون الصوم واجبا أو مستحبا ،نذرا أو غيره.
وال الصغيرة ،فمن كانت كفه كبيرة أو صغيرة رجع إلى المتعارفة،
ُ َ
وهكذا بالنسبة إلى صوم شهر رمضان ،فحين يقول اهلل تعالى< :ث َّم ا ِݧݑٮ ݧُّموا
قضاء الحامل والمرضع
ّ ٰ َ َّ
ٌّ
منصب على
الصیا ݩَݦم ِالى الل ْی ِل> البقرة ،187:يعني ّأن الحكم الشرعي
ِ
والنهار س :الحامل أو المرضع التي تستطيع أن تصوم قضاء ما فاتها أثناء حملها
النهار ،فال بد إذن من حمله على إمساك نهار متعارفّ ،
صوم ّ
ورضاعها ،في خالل ّ
السنة الفعلية ،ولكنها لم تصمه ،فهل عليها شيء
المتعارف التزيد ساعاته على سبع عشرة ساعة ونصف.
غير القضاء؟
اإلفطار بسبب المرض
ً
ّ
مستمرة في اإلرضاع -مثال -إلى شهر رمضان التالي،
ج :إذا كانت
َ ْ
س :من ال يستطيع الصيام بسبب المرض ،هل عليه أن يدفع فديتين ،وكانت تخشى على نفسها أو رضيعها من أن تقضي ما لم تصمه من
ً
ّ
وهل يسقط عنه القضاء؟
أيام شهر رمضان بعد الشهر المبارك ،فإنها تعطي على األحوط وجوبا
ً
ّ
ً
فدية ثانية مدا من ّ
مستمرا طيلة ّأيام ّ
الطعام عن كل يوم للفقير ويسقط عنها القضاء،
السنة سقط عنه القضاء ،ووجبت
ج :إذا كان المرض
ً
ّ
نعم إذا فطمت الطفل مثال قبل مجيء شهر رمضان التالي ،فإنه يجب
عليه فدية واحدة فقط.
ً
ً
عليها مضافا إلى فدية الرخصة في اإلفطار قضاؤه أيضا ،وحينئذ لو
ً
ّنية اإلقامة
تركت القضاء مع قدرتها عليه ،وجب مضافا إلى القضاء إعطاء فدية
ً
ّ
س :أختي متزوجة وتقيم في غير مدينتنا ،وعليها صوم من شهر رمضان التأخير أيضا ،وهي مد من الطعام عن كل يوم ،وتعطيه للفقير.
ً
الماضي ثالثة عشر يوما ،وبقي على شهر رمضان أقل من خمسة عشر
ً
التوالي في القضاء
ّ
يوما ،وجاءت لزيارتنا ،فهي تسأل :هل يحق لها ّ
الصوم عندنا ،وهي ال
ّ
س :هل يجب صوم ثالثة أيام متوالية في كفارة اإلفطار بعد ّالزوال في
تعلم هل ستقيم أكثر من عشرة أيام عندنا أم ال ...ماذا تفعل؟
ً
قضاء شهر رمضان؟
ج :تنوي اإلقامة عشرة أيام في فرض السؤال على األحوط وجوبا ،ويصح
ً
ً
علما ّ
بأن ّ
القضاء ّ
الصوم فيها بعد العجز عن
ج :نعم ،على األحوط وجوبا،
بالنذر في السفر بغير قصد اإلقامة عشرة أيام.
ً
اإلطعام ،وهو إطعام عشرة مسا كين لكل مسكين « 750غراما» من
القضاء لكبار السن
ً
الخبز مثال.
س :بالنسبة لكبار السنَ ،من منهم يسقط عنه القضاء في ّ
الصوم
الصوم والمدرسة
ّ
والصالة؟ أي يسقط عنه التكليف بحيث إذا لم يأت بها فال يحتاج أن
س :عندي امتحانات في شهر رمضان ،والمسافة من البيت إلى مكان
يوصي بقضائهما بعد وفاته؟
ً
ّ
الدوام أكثر من ثالثين كيلو مترا ،وأنا أذهب إلى هناك في شهر رمضان
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ّ
سبعة أيام ّ
متقطعة ،مع العلم بأن هذا مكان داومي خالل السنة ،فهل
ّ
يجوز لي اإلفطار ،ألني قطعت المسافة الشرعية أم ال؟
ج :إذا لم يكن فاصل عشرة أيام بين الدوام اليومي وبين الدوام
لالمتحانات ،فال يجوز اإلفطارّ ،
وأما إذا كان فاصل عشرة أيام أو أ كثر
ففي الدوام ّ
األول لالمتحان يجوز اإلفطار فقط ويجب في الباقي
ً
الصيام والصالة تماما.

ّ
ّ
من أبناء ّ
العامة حول كلمة « »Godوالتي تعني «اهلل» أو «رب» باللغة
ّ
االنجليزية ،هي قالت ال يجوز أن نستخدم هذه الكلمة ،ألن المشتركين
ً
ربا آخرّ ،
لكنني قلت لها ال مشكلة في ذلك فهي لغة
يقصدون بـها
ّ
ّ
ّ
أعجمية ،ونحن اآلن نتعلم هذه اللغة ،وحتى و إن كانوا يقصدون بها
غير اهلل فأنا أقصد اهلل ،الذي في عقيدتي ،وهي مازالت غير مقتنعة ،فهل
ّ
صحيح ما ذكرته تلك الفتاة من أنهم يقصدون بلفظ الجاللة بلغتهم رب
آخر غير «اهلل» ّ
عز وجل؟
ُ
ُ
ج :لفظ الجاللة ،يعني« :اهلل» بأية لغة ترجمت وكتبت ،وجب احترامها
ّ ّ
مسها إل بطهارة.
وعدم

للصائم
استنشاق األدوية ّ
س :هل ُیفطر استنشاق األدویة ذات ّالرائحة ّ
القویة لمعالجة ّالزکام في
نهار شهر رمضان؟
بين الدائن والمديون
ً
ّ
مجرد استنشاق ّ
جّ :
الرائحة ال يعد مفطرا.
ً
َ
س :أحد األشخاص له دين على آخر ،فقام المديون وأعطى شيكا بتمام
َّ
ّ
الدين للدائن ،فأعطاه الدائن لثالث له عليه َدين ،ولكن ّلما ذهب الثالث
تبين ّأن ّ
لصرفه من البنك ّ
األول «أي معطي الشيك» ال رصيد له ،السؤال:
هل يعود ّالثالث َبدينه على المديون ّ
األول «أي معطي الشيك» من باب
ّ
الحوالة ،وتبرأ ّذمة الثاني أم يرجع على صاحبه الذي أعطاه الشيك؟
ذمة ّ
ج :يحق ّ
األول وتبرأ ّ
للثالث أن يعود على ّ
الثاني ،ويحق له أن يرجع
الثاني ويرجع ّ
إلى ّ
الثاني إلى ّ
األول.
زكاة الفطرة
س :زوجي يشرب الخمر كل يوم حتى في شهر رمضان ،وال يصلي وال
ً
يصوم ،ويكفر  ...وأنا الذي أدفع زكاة الفطرة عني وعن أوالدي ،علما
ّ
بأني موظفة ،فهل يجب الدفع عنه؟
ّ
ّ
ج :ال يجب الدفع عنه إال إذا صدق عليه أنه ممن تعيله الزوجة
وتنفق عليه.

العرف
معنى ُ

س :يوجد في بعض االستفتاءات جملة «يعتمد على ُ
العرف» ،فهل
المراد هو ُعرف المجتمع أم ُعرف آخر؟
ّ
إال إذا كان من األمور ذات ّ
الت ّ
خصص،
ج :المراد هو ُعرف المجتمع
فيكون المراد ُ
العرف الخاص.
الشهود للزواج

طاولة فيها الخمر
س :هل یجب فی عقد ّالزواج حضور شاهدين؟ وهل یجب أن ُیکتب
ً
ً
ُ َّ
سجل رسمیا؟
س :أنا أدرس في بالد غير إسالمية مع زمالء غير مسلمين ،أحيانا نخرج العقد على الورق ،وأن ي
ً
جميعا للعشاء ،فنجلس على طاولة واحدة ،وبعضهم يشرب البيرة ،فما
ّ
ج :يستحب حضور شاهدين في عقد الزواج وال يجب ،وال بأس بكتابة
ً
ً
ّ
شديداّ .
بأن االنفراد ّ
ً
وأيهما أفضل
يسبب لي حرجا
هو حكمي ،مع العلم
ّ
عقد الزواج وتسجيله رسميا.
ّ
عدم الخروج معهم أم أن أخرج وأجلس معهم وأتناول الطعام حيث
الشعير
يجدونني ال آ كل اللحم وال أشرب الخمر فيبدؤون بتوجيه بعض األسئلة ماء ّ
ً
عن اإلسالم وأجيبهم ،وقد حصل ذلك فعال؟
ّ
إسالمية كتب عليها« :ماء شعير
س :يوجد في بالدنا منتوجات من بالد
ج :ورد في الحديث الشريف حرمة الجلوس على طاولة فيها بيرة أو خال من الكحول» ،فهل يجوز االعتماد على ما كتب والحكم ّ
بحليتها
ً ّ
بأن ضابطة الفقاع عندهم قد تختلف ّ
ّ
عما
إسالمية ،علما
خمر ،لذلك ينبغي للمؤمن ،لو أراد الخروج معهم ،أن يشترط عليهم لكونها من بالد
ّ
ّ
ً
ّ
المحرم ،وفي
موضحا لهم اهتمام اإلسالم بسالمة عقل اإلنسان عندنا ،كما أن هناك شركات أجنبية ومحل ّية تنتج الفقاع
عدم استخدامها،
ّ
ّ
وصحة بدنه ،حيث إن البيرة والخمر ّ
يتسببان بذهاب العقل وسقم نفس الوقت تنتج ماء الشعير الخالي من الكحول حسب ما كتب عليه،

وال نعلم هل تنتجه بنفس اآل الت التي تنتج بها الفقاع أم ال ،فما حكم
البدن.
حينئذ؟
الشرب
ٍ
لفظ الجاللة
ج :الكحول التي ال ُيعلم كونها مسكرة أو ّمتخذة من مسكر ،محكومة
ّ
س :نحن فتيات من بالد مختلفة في «كروب/مجموعة» لتعلم اللغة
ّ
ّ
ّ
بالطهارة وال مشكلة فيها ،و إنما المشكلة في ماء الشعير نفسه ،إذ ماء
االنجليزية في أحد مواقع التواصل ،ودخلت في نقاش مع فتاة جزائرية
ّ
طبي وهو طاهر وحالل ،وغير ّ
الشعير على قسمينّ :
طبي وهو الذي

4

أجوبة املسائل الشرعية ٢٠١٨ / ١٤٣9 :

ّيتخذ بطريقة خاصة ويقال له في لسان ّ
الروايات :الفقاع ،وفي لسان الحكومة يعني :بحسب ما يراه الحاكم الشرعي.
العرف :البيرة ،وهذا نجس وحرام.
الشيك
بيع ّ
ّ
ّ
ّ
إذا
ما
دون
جاز
بي
الط
وع
الن
من
ه
بأن
والكتابة لو أوجبت االطمئنان
ًّ
ً
ّ
ّ
بأنه خال من الكحول ،ألن الكحول ليس هو مالك س :1هل يجوز لي أن أبيع شيكا بـ «١٠٠٠دينار» حال بشيك بقيمة «١٥٠٠
أوجب االطمئنان
ًّ
ً
ًّ
ّ
بشيك « ١٥٠٠دينار»
دينار» حال ؟ وماذا لو بعت شيكا بـ « ١٠٠٠دينار» حال
ّ
ٍ
الحلية والحرمة ،و إنما المالك كونه طبي أو غير طبي.
ّ ً
مؤجال يصرف بعد سنة؟
الخزان
السمك في
ّ
موت ّ
ّ ج :1ال يجوز في كال الفرضين.
س :ما حكم األسماك التي تموت في الماء القليل في ّ
الخزان المعد
ّ
س :2ما اإلشكال في الثاني؟
لحفظها أثناء البيع؟
ّ
ّ جّ :2
الثاني هو نفس ّ
ّ
األول في الحكم ،وال فرق بينهما فيما عدا المدة،
يستحل
لمن
إال
ج :يكون لها حكم الميتة ،فال يجوز تناولها وال بيعها
ّ ً
واألجل هنا ليس مفرقا.
ذلك.
بيع العمالت

التونة
سمك ّ
ً
ّ
س :إذا كان الدوالر يباع بـ « 1250دينارا» في ّ
السوق ،ولكن أردت أن أبيعه
س :هل يجوز أكل سمك ّالتونة المعلب؟
ُ َّ
بثمن يسلم إلي بعد عشرة أشهر فبعته بـ « 1500دينار» ،فهل هذه المعاملة
ّ
ّ
حل ّية ّ
السمك االطمئنان إلى أنه سمك ذو فلس ،وهكذا
ج :يشترط في
جائزة؟
ًّ
يشترط االطمئنان إلى إخراج إنسان له من الماء حيا وموته خارج الماء
ّ ج :بيع عملة بعملة أخرى يجوز و إن كان بقيمة أغلىّ ،
وأما بيع عملة
أو موته في الشبكة «ولو داخل الماء» ،هذا إذا كان من بلد الكفر ،أما
ّ
ً
بالنسبة لبلد اإلسالم فيكفي احتمال ّ
بنفس العملة فال يجوز إال إذا كان مساويا.
الصحة.
دلل صيرفة
ّ
س :صديقي عنده صيرفة لشراء وبيع العمالت األجنبية ،وأنا بحكم
ً
صداقتي معه أرسل له زبائن ،ويعطيني مبلغا من المال لقاء ذلك ،وكذا
آخذ من الزبون الذي أرسله إليه ،أي آخذ من الطرفين ،فهل هذا جائز؟
ج :لو كانت الداللة في هذا المجال متعارفة ولها أجرة متعارفة ،جاز.
أكل حيوانات البحر
س :هل يجوز أكل حيوانات البحر اآلتية:
 _۱الحبار  _۲القبقب _۳المحار  _٤اللوبستر؟

ً
علما ّ
بأن
ج :ال يجوز أ كل الحيوانات المذكورة في السؤال،
حيوانات البحر ال يجوز أ كلها ماعدا السمك الذي له فلس ،وجراد
ّ
المسمى بالروبيان.
البحر
دية ف َـط ْـر العظم

س :أب ضرب ابنه ،فحصل فطر في عظم رجله ،واآلن يريد أن ُيبرئ
ّذمته ،فيسأل ما هي دية فطر الرجل الواحدة؟ وما هي دية فطر األنف مع
حصول نزيف بسبب ذلك؟
ً
ج :لو كان الفطر في العظم ،ثم انجبر بشكل صحيح ،ولم يترك عيبا أو
ً
ً
خلال في الرجل فديته مائة دينار شرعي ،كل دينار يعادل « 3/6غراما»
ّ
ً
من الذهب الخالص ،و إن ترك عيبا فديته مائة وستون دينار وثلثا
دينارّ ،
وأما الحكم في فطر األنف و إدمائه فإن كان كالكسر ثم حصل
ّ
فالدية مائة دينارّ ،
وأما لو كان قد أدماه فقط ففيه
االلتئام من دون عيب

أموال الدولة
ّ
بأن «أموال الدولة» هي أموال ّ
عامة ال يجوز التجاوز عليها ،لكن
س :أعلم
ّ
َ
ْ
ّ
هل هناك استثناء في ذلك الحكم ،حيث إن هناك من «يبرر» مد يده على
تلك األموال؟
ج :ال استثناء في األموال ّ
العامة ،والتبرير ليس في محله وهو غير
ً
صحيح أ كيدا.
أخي ال يصلي وال يصوم
س :عندي أخ غير ملتزم بالصالة ّ
والصوم ،وحاولت مع إخوتي ووالدي
توجيهه ،لكنه ال يستجيب ،ماذا نفعل؟ هل هناك أسلوب لهدايته غير
ّ ّ
القوة ألنه مريض؟
ً
ج :في أمور هداية الناس ،فضال عن هداية األخ أو أي أحد من أفراد
ُ
َ ْ ْ
ً
ݗ ݧْ ُ ٰ َ
ّ
یل َر ِّبك ِبال ِحك َمةِ
األسرة ،القوْة ليست حال ،قال اهلل تعالى< :ادع ِالى س ٖب ِ
ݨْ َ
َوال َم ݨْو ݫِع ݩݐݦطةِ ال َح َس َنةِ > النحل ،125:فإرشاد األخ إلى الصالة وتوجيهه،
ّ
إذا كان بالحكمة والموعظة الحسنة وباستمرار ،فإنه يفيد في إقناعه
بالصالة وااللتزام بها إن شاء اهلل تعالى ،ومن الحكمة والموعظة
أهمية ّ
الحسنة :ذكر األحاديث الشريفة التي جاءت في ّ
الصالة
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وفوائدها الدنيوية ،حيث ّإنها توجب سعة ّ
الرزق ،وبركة المعيشة،
ً
ّ
ّ
وسعادة الحياة وهنائها ،وتبعد الشيطان والشر ،مضافا إلى أجر اآلخرة
ّ
وثوابها الكبير الذي ال يعلمه إال اهلل تعالى.
النفايات
رمي األسماء في ّ
ّ
س :بعض األوراق أو ّ
الصحف أو المجلت فيها أسماء أشخاص ،وهي
ُ
مشابهة ألسماء األنبياء واألئمة؟مهع؟ ،وقد تلقى في ّالنفايات ،فهل هذا
جائز؟
ج :ال بأس في األسماء المشابهة.
تغيير األقدار
س :هل يوجد تغيير في األقدار ،وكيف يحدث ذلك؟ أي هل بعض
ّ
األعمال ّ
تغير األقدار؟ أعرف أن ّالنبي يوسف؟ع؟ كان من المفترض أن
ّ
يبقى سنة واحدة ،لكن ألنه طلب من صاحبه في السجن أن يذكره عند
ربه ،بقي سبع سنين ،أرجو توضيح هذا األمر؟
ّ
ّ
ّ
إال أن ّ
يغيرها اإلنسان
ج :مقدرات اإلنسان كلها بيد اهلل تعالى ،وهي خير،
ً
ّ
علما ّ
ّ
بأن القضاء والقدر
بتصرفاته وأقواله إلى الشر -ال سمح اهلل،-

التفكر في ملكوت السماوات
ّ
س :هل النظر في ملکوت السماوات واألرض وما خلق اهلل من شيء،
ينتهي إلى حد ومقدار؟
ّ
جّ :
النظر والتفكر في عظمة خلق السماوات واألرض ،وما فيهما
ّ
من عجائب ،وما بينهما من خالئق وغرائب ،ال يحد بحدود ،وال
ّ
يقدر بمقدار ،إذ هو من أجل إدراك عظمة اهلل تعالى الخالق القادر
ً
العليم ،ولكي يزداد المؤمن إيمانا ويطيع ّربه ويطيع الرسول وأهل
ّ
ّ
فإنه ّكلما ّ
توسع اإلنسان في تفكره
بيته المعصومين؟مهع؟ أ كثر،
ً
ّ
وتدبره ،ازداد إيمانا وتقوى ،إن شاء اهلل تعالى.
التشبه بالمعصومين؟مهع؟
ّ

كما يستفاد من ّالروايات -على قسمين  :حتم وغير حتم ،والحتم :هو
الذي ال يقبل التغيير وال ينفع كل ما يعمله اإلنسان لدفعه وتغييره ،وغير
الحتم :وهو الذي يقبل التغيير ،مثل ما جاء في قصة النبي يوسف؟ع؟
ّ
ّ ّ
ظن أنه ناج منهما:
من لبثه في السجن بضع سنين على أثر قوله للذي
ّ
اذكرني عند ربك .وفي التفسير عن اإلمام الصادق؟ع؟ أنه قال« :لم
يفزع يوسف في حاله إلى اهلل فيدعوه ،فلذلك قال اهلل تعالى فأنساه
الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ،قال :فأوحى اهلل إلى
يوسف في ساعته تلك :يا يوسف ...فمن ألهمك تأويل ّ
الرؤيا؟ قال:
أنت يا ّربي ،قال :فكيف استعنت بغيري ولم تستعن بي وتسألني أن
ً
السجن ،واستعنت ّ
أخرجك من ّ
وأملت عبدا من عبادي ،ليذكرك إلى
إلي؟ البث في ّ
مخلوق من خلقي في قبضتي ،ولم تفزع ّ
السجن،»...
«تفسير الصافي ج 3ص.»22
ً
علما ّ
بأن الذي يقبل التغيير من القضاء يمكن تغييره إلى األسوء من
حقوق األرامل واأليتام
الس ّيئة و إلى األحسن من خالل األعمال ّ
خالل األعمال ّ
الصالحة،
ً
الرحم س :ما هي حقوق األرامل واأليتام وعوائل الشهداء «الفقراء»؟
مثال يزيد اهلل في رزقه وفي عمره ،ومن يقطع ّ
فالذي يصل رحمه
ّ
يقلل له في ّ
الرزق ويبتر من عمره.
ِ
ج :حقوقهم كبيرة وعظيمة ،ويجب على الجميع وخاصة القادرين
ً
ً
العمل على إغاثتهم ،و إيوائهم ،أن يعينوهم ماديا ومعنويا ،وأن يقوموا
المتعمد
القتل غير
ّ
بإيوائهم واحتضان أطفالهم ،وبذل الرعاية لهم كبذل الوالد الحنون،
ً
تكفيرا للذنب في قتل امرأتين في حادث ّ
س :ما الذي يترتب ّ
علي
سيارة بل أ كثر ّ
مما يبذلونه لعوائلهم وذويهم ،وفي الحديث الشريف الحث
ً ّ
غير ّ
الرجلين؟
مكسور
ي
بأن
متعمد ،علما
على ذلك والترغيب فيه ،ووعد من يقوم بمثل ذلك بالثواب العظيم،
ّ
ً
ّ ّ
ّ
ّ
ج :يترتب عليه الدية لهما ،إال أن يعفو
ولي الدم ،مضافا إلى وجوب واألجر الكبير وخير الدنيا ونعيم اآلخرة.
ً
ّ
ّ
والكفارة عبارة عن صيام ّ
ستين يوما بشكل
الكفارة عليه لكل منهما،
الصداقة
ً
ً ّ
متتابع ،علما بأنه يكفي في تحقق التتابع صيام واحد وثالثين يوما مع
ً
التوالي والتفريق في البقية ،و إن عجز عن الصيام فإطعام ّ
فقيرا .س :هل التعامل مع الرجال من حيث الكالم والحديث والمزاح معهم
ستين
ّ
باعتبار أنهم مثل إخواننا ودون تجاوز الحدود جائز؟

ّ
س :ما هو رأيكم بتشبيه بعض الشخصيات بأسماء وألقاب أهل
البيت؟مهع؟ كـ «زينب العصر وحسين العصر» أو بأسماء أصحاب
ً
ّ
ّ
األئمة؟مهع؟ كأن يقال أن فالنا «أبو ذر زمانه» أو غير ذلك من ّالتسميات
واأللقاب؟
وخاصة بالنسبة ّ
ّ
للتشبيه
ج :ينبغي للمؤمنين اجتناب مثل ذلك،
ً
ّ
بالمعصومين؟مهع؟ وذويهم المقربين إليهم فإنه ّ
مما ال يجوز شرعا
ً
نهج البالغة في
في
المؤمنين؟ع؟
أمير
اإلمام
قال
وقد
كيف
،
وعقال
َ َُ
َُْ َ ٌ
َ
آل ُم َح ّم ٍد «؟مهع؟» ِم ْن َه ِذ ِه ال ّم ِة أ َحد» ،ثم
الخطبة رقم« : 2ل يق ُاس ِب ِ
يذكر اإلمام؟ع؟ السبب ويقول« :وال ّ
يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه
ً
أبدا ،هم أساس الدين ،وعماد اليقين ،إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق
ّ
ّ
الوصية والوراثة».
التالي ،ولهم خصائص حق الوالية ،وفيهم
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ݩ ٰ َ ٰ
ج :ال تجوز الصداقة بين األجنبيين من الجنس المخالف لقوله تعالىَ :
<ولا ُم ّت ِݩݐح ݐ اد ِت
َ ݨْ ٰ
َ ݨْ ٰ
ݩَ ٰ َ
<ولا ُم ݧݑّٮ ݭِݩݐح ݨݐ ٖد ٓݦی اخدݠا ٍن> المائدة ،5:والخدن في اآلية
اخدݠا ٍن> النساء ،25:ولقوله تعالى:
الكريمة هو الصديق من الجنس اآلخر .ولما ورد في الحديث الشريف من ّأن محادثة
األجنبيين من مصائد الشيطانّ ،
وأن النبي الكريم كان يأخذ على النساء في البيعة على
ً
ّ
اإلسالم أن ال يحدثن رجال غير ذي محرم.
تعليق في الفيس بوك
ّ
ومحجبة بالحجاب الشرعي الكامل ،وعندي صفحة على موقع
س :أنا امرأة ملتزمة
ّ
التواصل االجتماعي «فيس بوك» ،وحينما أغير صورتي الموجودة على الصفحة ،وأضع
صورة جديدة ،يقوم األصدقاء بالتعليق ،كأن يكتب ّ
«منورة» ،فأجيبه« :النور نورك أخي»،
هل في هذا إشكال شرعي ّ
علي؟
ج :الشك في ّأن مواقع التواصل االجتماعي ،وأبرزها «فيس بوك» ،وسائل تكنولوجية
ً
ً
ّ
ّ
مهمة جدا ومفيدة جدا ،فهي تقدم خدمات كبيرة للبشرية ،ومن خاللها أصبح العالم
كقرية صغيرة ،حيث الجميع يعرف مباشرة ما يحدث في أنحاء األرض وأطرافها،
ً
ً
فكانت ومازالت هذه الوسائل عامال مهما في الترويج لقضايا الشعوب المقهورة لنيل
حريتها وحقوقها ،كما ّإن موقع الفيس بوك يستثمره آالف األخوة واألخوات في نشر علوم
وثقافة النبي األعظم وأهل بيته؟مهع؟.
لكن بموازاة ذلك ،أخذت تنتشر على بعض صفحات «فيس بوك» سلوكيات غير
حضارية ،وتصرفات غير الئقة ،تتنافى مع قيم الحياء وضوابط الحشمة ومبادئ
ً
ً
ّ
الفضيلة ،وتبتعد عن مكارم األخالق ،فشكلت ومازالت خطرا حقيقيا على صالح
ّ
الفرد واستقرار األسرة وفضيلة المجتمع ،وقد أ كدت هذا الخطر العديد من الدراسات
المعتبرة.
لذلك ،جدير بالفتاة المؤمنة والشاب المؤمن أن يكونوا ممن يساهم في ترويج الفضيلة
ودحض الرذيلة في كل تصرفاتهم وكلماتهم وتعليقاتهمّ ،
فإن الكالم ونحو الكالم كالمذكور
في السؤال بين «الرجل والمرأة» األجنبيين ،هو -على ما جاء في الحديث الشريف-
من مصائد الشيطان ،والمؤمنون والمؤمنات ال يقتربون من أمثال هذه المصائد ،هذا
ً
ّ
مجرد كالمّ ،
إذا كان ّ
وأما إذا كان نوعا من الصداقة أو ما شابه ،فإنه ال تجوز الصداقة مع
ݩ ٰ ُ َّ ݩݐ ݐ ٰ َ ݨْ ٰ
األجنبي من الجنس المخالف ،لقوله تبارك وتعالىَ :
<ولا مت ِح اد ِت اخدݠا ٍن> النساء،25:
َ ݨْ ٰ
ݩَ ٰ َ
<ولا ُم ݧݑّٮ ݭِݩݐح ݨݐ ٖد ٓݦی اخدݠا ٍن> المائدة ،5:والخدن في اآلية الكريمة هو الصديق من
ولقوله تعالى:
الجنس اآلخر.
ّ
ّ
وفي كل األحوال ،على المرأة أو الفتاة المؤمنة أن تتجنب الوقوع في الشبهة ،كما
عرض نفسها ّ
ّ
تتجنب أن ُت ّ
للتهمة ،واألمر ذاته على الرجل .وفي الوقت نفسه ،البد لآلباء
ّ
واألمهات ،من االهتمام بهذه األمور داخل األسرة ،وعلى هيئات اإلرشاد والمراكز التربوية،
ومؤسسات المجتمع المدني الدعوة إلى استثمار وسائل التواصل االجتماعي بما ينفع،
والتحذير من السلوكيات الخاطئة وما تفرزه من هبوط أخالقي وحضاري.
حقيبة مكان المسبحة
س :اشترى مني شخص مسبحة ولم يدفع المبلغ ،وقال سآخذها وأرجعها لك بعد قليل،
ووضع عندي حقيبة صغيرة قيمتها أقل من المسبحة ،وانتظرته يومين ولم يرجع ،فهل أستطيع
ّ
وأتصرف بها مكان المسبحة؟
أن آخذ الحقيبة
ج :إذا حصل اليأس من مجيء صاحبها وكانت قيمتها ال تزيد على قيمة المسبحة،
ً
جاز مع اإلذن من الحاكم الشرعي على األحوط وجوبا.

َمن المسؤول؟!
س :أقيم يف بالد الغرب ،ولي أصدقاء من
م�خ تلف املذاهب ،ومن ّ
ن
املسلمي،
شتى بالد
لكن املؤسف ّأن غالبية أصدقائي ال يعرفون
ّ
عن اإلمام املهدي؟جع؟ إل تفاصيل بسيطة،
والغريب ّأن اهتمامهم بما ُي َ
عرف بالسرداب أكثر
من اهتمامهم باإلمام نفسه ،وقد ّ
حتد ُ
ثت معهم
ً
ً
متسائال كيف يمكن ملسلم أن ال يعرف شيئا
ً
حامال رسالة ّ
جده ّ
نبي
عن اإلمام الذي سيأتي
�خ ً
ً
اإلسالم ،وناشرا لدين اهلل ،وم لصا للبشرية! يف
الوقت ّأن أصدقائي هؤالء يواظبون على الذهاب
إلى املساجد ،حينما كانوا يف بالدهم/أوطانهم،
ً
أيضا يف بالد الغرب .والسؤالَ :م ْن ّ
يتحمل
وهنا
مسؤولية عدم وصول املعلومات الصحيحة لسائر
ً
ن
املسلمي فضال عن غيرهم ،السيما يف قضية
ّ
املهدي؟جع؟؟
عظمى ،كقضية اإلمام
ّ
ج :على مدى طويل ،دأب علماؤهم وحكامهم
على طمس تاريخ أهل البيت؟مهع؟ ،وليس فقط
ما له صلة باإلمام املهدي املنتظر؟جع؟ ،فهل
ً
تسمع أو ترى يف إعالمهم -وصحاحهم -ذكرا
ن
العاملي ،قلب ّ
نبي اإلسالم وبضعته،
لسيدة نساء
ً
َ
فاطمة الزهراء؟اهع؟ ،وهل تسمع حديثا عن ْابنيْ
ّ
ّ
ال ّنة،
نبي اإلسالم ،وهما
سيدي شباب أهل ج
ن
ن
واحلسي؟امهع؟ ،فذلك اإلعالم
اإلمامي احلسن
مشغول فقط بنقل أكاذيب عن الشيعة وتشويه
معتقداتهم ،والتحريض على كراهيتهم.
اليوم ،املعلومة متاحة ملن يبحث عنها ،وعليه
ينبغي على كل إنسان أن ّ
يتفحص يف أمر دينه،
ّ
فهو َم ْن ُ
سيسأل عنه يوم القيامة ،لذا ينبغي له أل
يركن إلى أي أحد ،وأن ّ
ويتهد يف معرفة
يد ج
ج
ّ
ما ينبغي عليه معرفته ،وأن يتسع عقله وصدره يف
ّ
ن
لتتبي له األمور أكثر.
االطالع على رأي اآلخر،
من جهة أخر ىّ ،
فإن القصور والتقصير موجود يف
ً
الانب الشيعي ،فمازال اإلعالم الشيعي ضعيفا،
ج
ً
قياسا إلى إعالم اآلخر ،العربي واألجنبي .يقول
املرجع الشيرازي☮( :ليس من املبالغة أن نقول:
ن
تسعي باملائة من إمكاناتهم
ّإن اآلخرين ينفقون
ّ
املالية على اإلعالمّ ،أما الشيعة فإنهم ال ينفقون
ً
ّ
على اإلعالم إال واحدا باملائة من إمكاناتهم
وقدراتهم املالية ،وهذا ما يبعث على األسف
واألسى) .ويقول سماحتهّ :
(إن املجاالت يف
دنيا اليوم مفتوحة للعمل يف سبيل إيصال فكر
أهل البيت؟مهع؟ ،ونشره يف العالم ،ومادامت
ّ
ّ
يب
اإلمكانيات متوفرة،
واحلريات موجودة ،ج
استثمار ذلك يف نشر فكر أهل البيت؟مهع؟).
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إ� نّ�

رضــــا اإلمــــام ؟جع؟

ّ
ً
أصل وجود المولى ،صاحب الزمان؟جع؟ ،ومعرفته بصفته إماما مفترض الطاعةُ ،يعد من أصول اإلسالم ،وهو من األمور المسلمة
والمتواترة .و إذا ما بلغ أمر حد التواترّ ،
ّ
سيشرفنا بحضورهَ ،ويظهر
فإن الجدال فيه يكون من باب السفسطة و إنكار الوجدانيات .و ّإن المولى
ّ
ّ
ّ
المهدي من آل محمد؟مهع؟ .فكيف سيكون حاله؟جع؟ في ذلك اليوم المبارك؟ وكيف سيكون حال الناس؟!
للناس كافةُ ،ويعلن للعالم أنه
ُ
ݨْ َ ْ
ْ ْ
ݗ ٰ
ّ
قال اهلل تعالى يخاطب ّ
یل َر ِّب َك ِبال ِحك َمةِ َوال َم ݨْو ݫِع ݐݩݦطةِ ال َح َس َنةِ > النحل .125:فمن صفات الرسول؟ص؟ أنه يدعو بالحكمة
نبيه الكريم<:ا ݧْد ُع ِالى َس ٖب
ِ
ْ
ْ
ݨ
ْ
ْ
َ
<بال ِحك َمةِ َوال َم ݨْو ݫِع ݩݐݦطةِ ال َح َس َنةِ > النحل ،125:وردتا في زيارة اإلمام المهدي؟جع؟،
والموعظة الحسنة .وهذا التعبير نفسه ،وهاتان المفردتان عينهما ِ
ّ
ّ
المروية عن المعصوم؟ع؟ حين يصفه بأنه الصادع بالحكمة والموعظة الحسنة .فهو كجده؟ص؟ ،يصدع بالحكمة والموعظة الحسنة .روي عن
ً ّ ًّ
ّ
ّ
علي» .وتقول ّ
علي وسار بسيرة أمير المؤمنين ّ
«إن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب ّ
عليا سار
الروايات أيضا« :إن
اإلمام الصادق؟ع؟ أنه قال:
ّ
ّ
والكف» .أي ّأنه؟ع؟ كان ال يعاقب بل ّ
ّ
الحجة؟جع؟ في التعامل مع األصدقاء واألعداء ،فانظروا
يمن .فإذا أردتم أن تعرفوا سيرة اإلمام
بالمن
َ
ّ
والسنة والنصارى واليهود وغيرهم في صفحات مشرقة .لقد
إلى سيرة اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ ،فهذا تاريخه؟ع؟ بين أيديكمّ ،دونه الشيعة
كان أمير المؤمنين؟ع؟ يدفع َم ْن ناهضه وبارزه بالنصح والموعظة ما أمكن ،وكان
يسعى للحؤول دون وقوع الحرب و إراقة الدماء ،سواء عن طريق المواعظ الفردية
والجماعية أو غيرها ،ولكن إذا وصل األمر بالطرف اآلخر إلى التعدي وفتح جبهة
القتال يقوم اإلمام؟ع؟ بدور الدفاع ال أ كثر ،ثم ما ْإن يتراجع الخصم أو ينهزم حتى
ّ
يتوقف اإلمام عن مالحقته ،ودون أن يسعى لالنتقام منه .ولم ُيرو ّأن اإلمام بدأ
ً
ً
أحدا بقتال أبدا ،وهذا األمر مشهود في تاريخ أمير المؤمنين؟ع؟ .ومع ّأن النبي؟ص؟
ّ
يصرح له بالقول« :يا علي حربك حربي وسلمك سلمي» ،نالحظ ّأن اإلمام؟ع؟
ً
ً
ً
لم يأسر حتى فردا واحدا من أعدائه ،وال صادر أو سمح ألصحابه بمصادرة أي شيء من أموال الخصم ،و ْإن كان ذلك الشيء رخيصا أو عديم
الثمن .وتروى في هذا المجال أمور ال نظير لها في التاريخ ،وال في الحاضر وال في اآلتي من الزمان ،إال ما كان عن اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ وما
ّ
الحجة المنتظر؟جع؟.
سيكون من

هل

تريدون أن تعرفوا عن حكومة اإلمام المهدي؟جع؟ أ كثر؟
ً
ّ
إذن انظروا إلى تاريخ الرسول وأمير المؤمنين صلوات اهلل عليهما ،وكيف كان حكمهما ،فهكذا سيحكم اإلمام المهدي أيضا ،فإن رسول
اهلل؟ص؟ لم يبدأ المناوئين له بقتال ،بل ّإن العدو هو الذي كان ّ
يتعرض للرسول الكريم؟ص؟ ،وهكذا كان حال اإلمام ّ
علي؟ع؟ .وكذلك اإلمام
ّ
ّ ّ
الحسين؟ع؟ ،فمع ّأن العدو كان قد حاصره إل أننا نراه؟ع؟ يقول« :إني أكره أن أبدأهم» .هذا هو واقع أهل البيت؟مهع؟.
ّ
الحجة ،فانظروا إلى هذه الوقائع من حياة الرسول واألئمة المعصومين من أهل بيته؟مهع؟ ،وكيف كانوا يعيشون ،وكيف
فإن أردتم أن تعرفوا اإلمام
كانت معاشرتهم للناس ،وكيف كانوا في الحرب والسلم .واإلمام المهدي هو مرآة رسول اهلل؟ص؟ في كل شيء ،ما عدا مقام نبوته ،وهو؟جع؟ مرآة
أمير المؤمنين؟ع؟ في كل شيء ما عدا مقام أفضليته ،فما أحلى العيش وأطيبه آنذاك ،في ظل اإلمام صاحب العصر؟جع؟!

ع ن�

ّ
حال سائر الناس في زمن الظهور يروى عن اإلمام الباقر؟ع؟ أنه قال« :إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت
َ ٰ َ َ َ
د ِݣیهم> الفتح .10:أي ّإن قدرة اهلل فوق قدرة كل أحد .وهكذا
تعالى<:ی ُد ا ّلل ِه ف ْوق ا ْی ٖ ݣ
به أحالمهم» .واليد هنا تعني القدرة كما في قوله
ً
ّ
ُ
اإلمام؟جع؟ فإنه يضع يد قدرته على رؤوس العباد فتكمل عقولهم .ولهذا األمر معنى طبيعي وآخر غيبي ،وال مانع أن يكونا معا ،أي بعض يشمل
ً
باألول وبعض ّ
ّ
بالثاني ،كما في الحيوانات حيث تتآلف ويسود التعايش حتى بين المتعادية منها .فقد يكون هذا من ضمن «يضع يده» أيضا
ً
ّ
و ْإن كان ّ
النص يقول« :على رؤوس العباد» ألنه كما قلنا ال مانع أن يكون لهذا األمر معنى غيبي أيضا ،يكون هذا من مصاديقه ،إلى جانب المعنى
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الطبيعي للجملة «أي البشر».
ّ
ّ
و إذا كمل عقل اإلنسان فإنه ال يلهث بعد ذلك وراء حطام الدنيا ،ألن ضعف العقل هو الذي يسوقه صوب التهافت على الدنيا .و إذا كمل عقل
اإلنسان لم يركض خلف أهوائه ،فهل سيكون ثمة ظلم أو فقر أو بؤس حينئذ؟ كال بالطبع.
ً
و إذا كمل عقل اإلنسان كملت عقيدته ،وكمل إيمانه ،بل كملت حياته أيضا ،فتكون حياة الناس هانئة طيبة ومريحة ،بل أحسن حياة يحياها
جيل من األجيال .وهكذا سيكون حال معظم الناس يوم ذاك ،وليس حالة استثنائية لبعض الناس ،فمعظم الناس سيحيون في راحة وهناء
ورغد وعيش كريم.

إ� نّ�

ً
جيدا بينهماّ ،
فإن لنا في لقاء صاحب الزمان؟جع؟ رغبة ،ولنا إزاءه وظيفة ،فإذا كان
الوظيفة شيء والرغبة شيء آخر ،ويحسن الفصل
هذان األمران قابلين للجمع فما أحسن ذلك! ّأما إذا لم يمكن الجمع بينهما ،فهل على الفرد أن يسعى لتحقيق الرغبة أم إلى العمل
ّ
بالوظيفة؟ ال شك في ّأن الواجب هو السعي للعمل بالوظيفة.
ً
جميعا -بولي العصر؟جع؟ هي التي تدفعنا ْألن نهتم ونعمل ونجد ونجتهد لسلوك الطريق الذي ينتهي بنا إلى التوفيق
ّإن علقتنا الشديدة
ً
ً
ً
ّ
لالنضواء تحت لوائه الشريفّ ،أما األمل بزيارة حضرته في عصر الغيبة ،فهو مطلب مهم أيضا ،ولكنه رغبة ،فمن ُوفق لها فقد نال مقاما شامخا
ً
ً
رفيعاّ ،
ولكنها ليست الوظيفة.
وشرفا
و ّإنه لشرف كبير وكرامة عظيمة أن يلتقي اإلنسان بإمامه ،عن قرب ّ
ويقبل يده ،وهذا ال شك فيه وال شبهة ،ولكن هل هذا هو ما يريده اإلمام ّمنا؟
ِ
وهل هذا هو واجبنا؟
ّ
ّ
ّ
صحيح ّأن الذين وفقوا أو سيوفقون أو هم موفقون لنيل هذا الشرف العظيم بلقاء اإلمام الحجة وزيارته ،في الغيبة الكبرى ،هم -في الغالب
ّ
وبحسب القاعدة -ممن يعرفون الواجب ويعملون به ،و إل لما حصلوا على هذا الشرف ،ولكن هذا -أي الطموح للقائه؟جع؟  -ليس هو الواجب،
ّ
بل من األفضل أن نجمع بينهما ،و ّإل ّ
ّ
المحرمات
فإن الواجب مقدم على الرغبة ،والواجب هو معرفة الواجبات الشرعية والعمل بها وتشخيص
واالجتناب عنها ،تجاه النفس واآلخرين ،وتعليم الجاهلين كل بحسب قدرته ومعرفته ،والسعي لكسب المزيد من المعرفة في هذا الطريق.
ّ
ً
و ّإن المسؤولية هي تعلم اإلسالم والعمل به وتعليمه ،وتقع على عاتق كل فرد ،سواء أ كان رجال أو امرأة ،وعلى كل فرد ّمنا أن ينظر ما هي وظيفته
ّ
ّ
ليتجنبها.
المحرمات التي يجب عليه االنتهاء عنها
تجاه نفسه وتجاه اآلخرين ،وما هي الواجبات المترتبة عليه ليؤديها ،وما هي
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لنكون مع اإلمام ؟جع؟
ماليين المؤمنين والمؤمنات الذين
ّ
سيحضرون في مدينة كربالء المقدسة ،في
ّ
الزيارة الشعبانية ،إن شاء اهلل تعالى ،إنما
ّ
ّ
يتحملون تكاليف الحضور وربما مشقته،
َّ
َم َ
ّ
النبي؟ص؟
حبة لإلمام؟جع؟ الذي بشر به
ووعد ّ
بأن خالص البشرية من الظلم والقهر
ُ َ
ّ
الم َنتظر.
والحرمان ،إنما سيكون ببركة ظهوره
بالتالي ّ
فإن َم ْن سيحضر في مدينة كربالء
ّ
يتمنى إحراز رضا اإلمام .لكن ما السبيل لرضا
اإلمام ّ
عنا ومحبته لنا؟
ّإن محبة اإلمام تقتضي ّ
الت ّورع
عن محارم اهلل والعمل الصالح ،كما
ّأن إظهار اإلنسان محبته لإلمام ،ليس
ً
ً
دليال قاطعا على محبة اإلمام لذلك
ّ
اإلنسان ،أو أنه يوجب محبة اإلمام،
ّ
ّ
وهذا ما يؤكده القرآن الكريم وتحدث
عنه اإلمام ،بل ّإن االمتثال لسيرة
اإلمام وااللتزام بها ،هو الذي يوجب محبة
اإلمام؟جع؟.
أحكام اهلل
ّإن االحتفاء «السنوي العالمي»
ّ
الحجة بن الحسن
بمولد اإلمام المنتظر،
المهدي؟جع؟ ،تذكير بمسؤولية المؤمن
ً
والمؤمنة تجاه الذات والمجتمع وصوال
لإلمام؟جع؟ .يقول المرجع الشيرازي☮:
«في عصر الغيبة ،إذا أردنا أن نكسب رضا موالنا
صاحب العصر والزمان؟جع؟ ،فعلينا أن ندرك
ً
ً
ً
ّ
أن هذا األمر يرتبط ارتباطا وثيقا وأكيدا بمدى
معرفتنا للمسؤولية والواجب الملقى علينا،
ّ
ليتسنى لنا العمل بهما».
ّ
ومما يجب على اإلنسان ،في زمن
َ
الغ ْي َبة ،السعي إلصالح ما فسد من أمور
النفس والعباد والبالد ،وهذا اإلصالح يبدأ
من معرفة الواجبات للعمل بها ،ومعرفة
ّ
المحرمات لالبتعاد عنها ،يقول الفقهاء ّإن
ّ
على كل شخص أن يسعى للحصول على
َملكة العدالة في نفسهَ ،ملكة ّ
تجنبه ظلم أحد
ّ
ّ
المحرمات
وتحصنه من ارتكاب
أي أحد-أو إهمال الواجبات.

10
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يقول☮« :ليأخذ كل واحد ّمنا الرسالة
العمليةّ ،
ويقرر أن يحفظ عدة مسائل منها في
ّ
كل يوم ،في مختلف األبواب ،فيعرف حكم اهلل
تعالى في التجارة والزراعة والصالة واألراضي
ومعاشرة اإلخوان والجيران واألرحام والوالدين
ّ
واألوالد ،فإن أصحاب األئمة؟مهع؟ لم يكونوا
ّ
ّكلهم فقهاء ّ
متفرغين ،بل كان فيهم البقال
والقصاب ّ
والكاسب ّ
والتاجر ّ
ّ
والت ّمار،
والطحان
ومع ذلك حفظوا لنا هذه ّالروايات وحفظوا لنا
األحكام حتى هذا اليوم».

ّ
ّ
ّإن الورع والعفة جهاد أشد من جهاد
المقاتل في أرض المعركة الدامية ،فهذا
ً
الجندي المغوار قد يركع جثيا عند غريزة
عابرة أو ُيفتتن بمال أو ينزلق إلى فساد
السياسة والسلطة.
أتى رجل إلى اإلمام الباقر؟ع؟ ،فقال:
ّ
إني ضعيف العمل ،قليل الصالة ،قليل
ً
ّ
ّ
الصوم ،ولكن أرجو أن ال آ كل إال حالال ،وال
ً
ّ
حالال .فقال؟ع؟ّ :
«وأي جهاد أفضل
أنكح إال
ّ
من عفة بطن وفرج» .فاإلسالم يريد للمؤمن
ّ
والمؤمنة أن يكون نزيه العين واللسان واليد
والقدم والبطن والفرج ،وهذا ّ
مما ّ
يقرب
اإلنسان أ كثر من اإلمام؟جع؟.
مكارم األخالق
ليس هناك ِم َن الناس َم ْن ال ُي ّ
حب
أن يصبح ذا فضائل ،ولكن صعوبة الطريق
ّ
المرجوة
وطول أمده في الوصول إلى النتيجة
تصرفهم عن االستمرار في المواصلة ،ألنّ
ّ
يتعجل النتائج ،لذلك في
اإلنسان بطبعه
ساحة العمل والتطبيق ،قليل من يتمسك
ّ
النبي؟ص؟ بقوله:
بمكارم األخالق التي ذكرها
ّ
«إنما ُبعثت ّ
ألتمم مكارم األخالق» .ويقول

عنها اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟« :كفىُ ..
بحسن
ً
ُ
نعيما»ّ ،
وألن األخالق تعني تهذيب
الخلق
ّ
النفس ولجم جموحها ،فإنها أصعب حتى
من الفقه ،وقد قيل :من السهل أن يصبح
ً
المرء مجتهدا ،ولكن من الصعب أن يصير
ً
إنسانا ،لصعوبة العمل والتطبيق.
ّ
يقول☮« :إن االرتقاء في األخالق
ّ
والفضائل أصعب من االجتهاد في الفقه ،و إن
ً
ً
ثمرته ونتيجته أبعد مناال وأعسر حصوال من
ّ
الفقه ،فال يلمس المرء نتيجة سعيه إال عندما
يصبح ذا قلب سليم ،وتصبح األخالق
والفضائل ملكات لديه ،عندها يشعر
ّ
بلذة األخالق والوصول إلى مراتبها
العالية ،وعندها يعرف قيمة ترويض
النفس ومخالفة الشهوات .وال تصبح
َ
ّ
األخالق ملكة عند الشخص إال بعد
ّ
ويستمر
أن ُيحارب نفسه ويخالفها،
في مخالفتها حتى تنمو عنده َملكة ّ
حب الخير
في ّكل أبعاده» .وهذا ّ
مما ّ
يقرب اإلنسان أ كثر
وأ كثر من اإلمام؟جع؟.
ُ
ح ْسن االنتظار
لكل زائر في الزيارة الشعبانية ،مناسبة
ً
«دينا
مباركة لمحاسبة النفس واالرتقاء بها ِ
ُ ً
لـ«يحسن اإلنتظار»ّ ،
فإن انتظار
وخلقا» ،ثم ُ ِ
ً
الفرج من أعظم العبادات ،وهو ليس انتظارا
ً
ً
قلبيا فحسب ،بل هو أيضا العمل على طريق
اإلمام؟جع؟.
و ّإن طريق اإلمام؟جع؟ هو أن يسير
اإلنسان على طريق الصالح ،فال ينبغي
ّ
للمؤمن أو المؤمنة إال أن يكون طاهر القلب،
وسليم النفسَ ،
وح َسن السلوك ،فال يظلم وال
يكذب ،وال يغتاب وال يرائي ،وال يشتم وال
ّ
يحقد وال يكرهّ ،
فإن َم ْن اتبع هواه ،لم يزدد
ّ
ً
عن اهلل إال ُبعدا ،حتى يضيق صدره عن
قبول الحق ،وهو خسران مبين ،يقول اهلل؟زع؟:
ْ ٰ
َ
<ف ݧݨَم ݨْن ݧݩُیر ِݬݪد ا ّٰلل ُه َا ْن َی ْه ِد ݫَݔى ُهۥ َی ْ َ
ش ݦرݣ ݨْݣح َص ْد َݨݦر ݧُهۥ ِلل ِا ݨݧْسلا ِم
ݪ
ِ
َّ
َ
ً
َو ݧݡَم ݨْن ݧݩُی ِ ݣر ݨْݣد ا ْن ُی ݫِݩݐݦصل ُهۥ َی ݨْݫݓح ݡٓ ݦݧَع ْل َص ْد َݨݦر ݧُهۥ َض ِّݦیقا َح ݨݡَر ًجا
ݨَݦ َ َّ ٰ
ٰ
َّ ٰ َ ݩݧٰ َ
السماء ك ݐݦد ِلك َی ݫݓْح ݧَع ُل ا ّلل ُه
كا ݧݩݐںما َی ݩّݡَص ݩّݡَع ُد ڡݨݐݭِی
اݠلر ْج َس َع َلى َّالذ َین ٰلا ݩُݦی ݨْؤم ݧݩݐُں َ
ّ
ون> األنعام.125:
ٖ
ݫِ
ِ

١٦

لزيارات األربعين القادمة
ماذا يمكن أن نعمل؟

سوى الذين في داعش ،والذين كانوا يدعموه ويمولوه ويفتون
لهّ ،
فإن الجميع قد أدان داعش بأشد عبارات الشجب والتنديد ،كما
ّ
حذروا من خطر قوى التكفير واإلرهاب التي كادت ّ
تطوق العاصمة
ّ
استعد أهلها للدفاع عن أنفسهم بأنفسهم ،كما ّ
تهيأ أهل
بغداد ،حتى
ُ
سامراء للدفاع عن مراقدها التي لم تشفى بعد من جراحات التفجيريين
اآلثمين في  ،2007/2006وبعد أن أصبح ّذباحو داعش على مقربة من
كربالءّ ،
وتوعدوا بدخولها واحتالل النجف ،وبعد أن وقع أ كثر من ثلث
مساحة العراق تحت سطوة عصابات متوحشة ،وتسللت إلى ثلثي
العراق اآلخرين عبر حواضن وخاليا نائمة ،وبعد أن قام «مجاهدو دولة
الخالفة» أو «ثوار العشائر» بسبي أ كثر من ثالثة آالف فتاة.
حينها ،كانت حكومة العراق
عاجزة ،وبرلمانه الزم الصمت،
والمجتمع الدولي لم يبال .وفي تلك
األيام كما اليوم ،كان سياسيو العراق
منشغلين بالصراع على مغانم السلطة
ّ ّ
التسلط.
واالستحواذ على مناصب
إزاء ذلك الهول واالنكسار،
ّ
ّ
ّ
هب حشد أغر ،ومعه الجيش والشرطة ،فقاتل العدو حتى ذل وانكسر،
والعالم مذهول كيف لشباب ينقضون على عدو حاقد وبغي أشر،
قتل أو ُي َ
فينازلوه بفروسية وشرف ،وال يتركوه حتى ُي َ
هزم ويندحر.
وللتاريخ المجيدّ ،إن الذين قاتلوا داعش قتال الفرسان ،هم
َّ
كن معهم
شباب شيعة وشيوخهم ،وحتى نسائهم من خلفهم ،ومنهن
إلعداد الطعام بنفس القدور وأدوات الطبخ التي تمتأل بأطيب الطعام
ّليوزع على «المشاية» على طول  1600كم تمتد على مساحات العراق.
الذين قاتلوا داعش قتال األبطال ،هم من الذين دأبوا على
ّ
حضور المجالس الحسينية ،وزيارة العتبات المقدسة ،والمشي
في زيارة األربعين ،وكانوا يحيون ليلة النصف من شعبان ،بالصالة
والدعاء ،عند اإلمام سيد الشهداء؟ع؟.
ُ
الذين قاتلوا داعش قتال األفذاذ ،هم من الذين جبلوا على حب
الحسينَ ،
وصقلوا أنفسهم على الصبر حتى ظهور إمامهم الموعود ،ولم
ّ
الملحمي ،لو لم يكونوا قد استلهموا من بطولة
يكن ليقاتلوا ذاك القتال
اإلمام ّ
علي؟ع؟ الذي ال يأبه لو احتشد كل رجال األرض أمامه وحده،
ّ
واستمدوا من بطولة اإلمام الحسين؟ع؟ الذي لم يأبه بأ كثر من ثالثين
ً
ألفا من العتاة والقتلة ّ
والذباحين ،واستحضروا بطولة أبي الفضل؟ع؟
ً
الذي ال يرهب من موت قد زقا ،وال يخاف شرا عند ملتقى ،حتى لم
ً
ُيعرف عنه إال وهو صعب في كل لقا ،فكان الحشد صعبا في كل لقاء،
َ
ولم ُيهزم في أي لقاء ،كما قال العالم ذلك ،بعد أن شاهد ذلك.
ّأما موقف الرفض والشجب الذي أعلنه مثقفون وأدباء
وفنانون من الذين هم تحت عناوين مختلفة ،كعلمانيين وليبراليين

ً
ً
ً
ومدنيين ،فقد كان موقفا كريما ،لكن لم نر أحدا منهم حمل السالح
ّ
ومثقفون ّ
وفنانون حسينيون يقاتلون
لمقاتلة داعش .فيما كان شعراء
مع الحشد ،ومنهم من استشهد ،ومن أصيب.
ّإن الحديث عن هوية َم ْن قاتل قوى التكفير واإلرهاب ،ليس
ً
ّ ً
ً
ّ
تهوينا ألحد وال توهين ،وال اتهاما آلخر وال إدانة ،كما أنه ليس تشكيكا
في مواقف الذين أدانوا داعش ولم يقاتلوه.
كما ّأن وصف من قاتل داعش وتحديد هويته ،ليس صك
نزاهة وبراءة لكل من يحضر المجالس الحسينية ،ويزور العتبات
ّ
ّ
المقدسة ،ويمشي إلى كربالء في زيارة األربعين ،إنما هو وصف للواقع،
وكتابة للتاريخ ،ولحفظ األمانة ،ولتذكير من ينسى أو يتناسىّ ،
بأن
الذين قاتلوا التكفيريين اإلرهابيين
وهزموهم كانوا شيعة ،وقد قاتلوا من
ّ
أجل المقدسات والوطن واألعراض،
وإلغاثة األخوة في الوطن ،من ّ
السنة
والمسيحيين واإليزيديين والكرد
والتركمان ،ولم يقاتلوا من أجل حزب
أو جهة أو جماعة.
ّ
في ّأول نهضته ،قال اإلمام الحسين؟ع؟« :إني خرجت لطلب
اإلصالح» .وهذا جوهر قضية سيد الشهداء؟ع؟ وحركته النهضوية،
ّ
المهدي المنتظر؟جع؟ وحركته
وهو ذات جوهر ظهور حفيده ،اإلمام
العالمية ،بالتالي ّ
فإن السعي لبناء دولة عدل وحرية ورفاه ،مسؤولية
تقع على عاتق الجميع .وكما ينبغي على المجتمع المؤمن أن يغتني
ً
ً
ً
ً
وحضارياّ ،
فإن عليه أن يسعى من أجل أن يرتقي ماديا،
إيمانيا وأخالقيا
ً
ليصبح ذاتا فاعلة في النمو اإليماني واألخالقي والحضاري ،وليسهم
في بناء حياة كريمة.
لذا ،ينبغي لألربعينيين من شعب العراق ،وهم على مشارف
االنتخابات النيابية ،السعي النتخاب مجلس نواب يحفظ الحريات
ً
ويصون الحقوق ويحارب الفساد ،وصوال لتنصيب حكومات محلية
واتحادية يمتلك مسؤولوها مؤهالت علمية رصينة ،وخبرات إدارية
عالية ،وصفات أخالقية كريمة ،لالنطالق في بناء دولة صالحة ،وهو
ً
عمل واحد يثمر عن منافع كثيرة ،تنعكس على العراقيين جميعا،
وبالتالي على زيارة األربعين ّ
وزوارها.
يتبع
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ّ َ َ َ َ
َّ
الن ِب ّي؟ص؟ أنه قال« :ل ْو ل ْ َم َي ْب َق
جاء في «صحيح مسلم» َع ِن
ِ
َ ُّ ْ َ َّ َ ْ ٌ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ
ً
َ
َ
اهلل ذ ِلك ال َي ْو َم ََ ،ح ّتى َي ْب َ َعث ِف ِيه َر ُج َل ِم ِّني أ ْو ِم ْن
َ ِمن الدنيا ِإل يوم ،لطول
ََُْ ْ ْ َ
ً
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
أ ْه ِل َب ْي ِتيُ ،ي َو ِاط ُئ ْاس ُم ُه اس ِمي ،واسم أ ِب ِيه اسم أ ِبي ،يمل الرض ِقسط َا،
ْ َ َ َْ
َ َ
َ ْ ُ ْ
ًَْ َ
َ
َ
يث ُسف َيان« :ل تذ َه ُب ،أ ْو
َوعدل ك َما ُم ِلئت ظل ًما َوج ْو ًرا»َ .وقالِ :في ح ِد َِ
َ ْ
ٌ
ُّ ْ َ
َ َ َ
ل ت ْنق ِضي ،الدن َيا َح ّتى َي ْم ِلك ال َع َر َب َر ُجل ِم ْن أ ْه ِل َب ْي ِتيُ ،ي َو ِاط ُئ ْاس ُم ُه
ْاس ِمي»« .سنن الترمذي/الفتن  2230و « »2231سنن أبي داود/
المهدي .»4282
ً
هذا ّ
مما تذكره كتب أهل ّ
السنة ،وذكرت مثله مئات .ومؤخرا،
ّ
تحدث أحد السلفيين في محاضرة بمسجد في دولة خليجية ،عن
الفتن التي ستقع وخروج اإلمام المهديّ ،
وأن على الناس أن يشغلوا
أنفسهم بالعبادة قبل أن تحل الفتن التي ستبعد الناس عن صالتهم
ّ
وصومهم ودعائهم ،وذكر الحضور بحديث ،رواه أحمد وابن داود عن
ّ ً
فتن ستداهم ّأمة
عبد اهلل بن عمر عن رسول اهلل؟ص؟ ،محذرا فيه من ٍ
المسلمين كقطع الليل المظلمّ ،
وأولها األحالس ثم السراء والدهيمة،
ّ ً
ّ
مبينا شدتها وهولها وطول بقائها ،وأنه ما من عبد إال وتصيبه هذه
ّ
الفتن ،خاصة فتنة الدهيمة ،وأنه بعد هذه الفتن سينقسم الناس إلى
فسطاطين ،فسطاط اإليمان والتقوى ،وال كفر فيه وال نفاق ،وفسطاط
ّ
ترقب ظهور ّ
الدجال
الكفر والنفاق ،وال إيمان فيه ،حينها على الناس
من يومه أو غده ،وحينها ستكون معركة الفصل بين الفسطاطين،
فسطاط اإليمان بقيادة اإلمام المهدي؟جع؟ والمسيح؟ع؟ ،وفسطاط
الكفر بقيادة ّ
الدجال وأعوانه.

والسؤال هنا :لماذا غابت وتغيب ثقافة انتظار اإلمام
المهدي؟جع؟ عند عموم أهل ّ
السنة ،بالرغم من األحاديث المتواترة
التي تثبت وجوده وظهوره الموعود في آخر الزمانّ ،
وأن اهلل تعالى
ً
ينا ُودنيا ،بعد أن تفتك ّ
سيصلح به حال ّ
باألمة الفتن
األمة بل البشرية ِد
والشرور والخراب ،ويجتاح الظلم البشرية؟
ثم كيف ّ
تحول الحدث المهدوي العظيم وانتظاره ،من
واحة للتعاون على البر والتقوى ونبذ اإلثم والعدوان ،ولجمع كلمة
المسلمين ورص صفوفهم لبناء دولهم ورفاه مجتمعاتهم وتأمين
ّ
مستقبل أجيالهم ،إلى ّبوابة ِلبث الفرقة واإلساءة للذين يعيشون ثقافة
االنتظار وتكفيرهم واالستهزاء بهم ،من خالل ترك أصل القضية ثم
االلتفاف على جوهرها ،و إشغال الناس بتفاصيل ثانوية تبعدهم عن
ً
َ
استحقاق إلهي ُوعدت به البشرية جميعا ،عبر األنبياء والرسل وأئمة
الهدى؟
ّ
ّ
ّ
المهدي،
إن تجنب ذكر األحاديث النبوية الواردة حول اإلمام
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بين تغييب و تحريف
ثم تكثيف األنظار على موضوعة السرداب -الذي كان ذريعة
ً
لشتم الشيعة -ثم «بدعة زيارة القبور» ،لم يكن طارئا بل كان
ً
ً
ّ
منهجا متوارثا ،فما يتحدث به الوهابيون قد جاء على لسان
القيم ،حتى شاع عند جمهور عريض من اإلخوة ّ
ابن ّ
السنة ّأن
ّ
االعتقاد بالمهدي «بدعة شيعية» ،وأنه من نتاج «سخف عقول
ّ
ً
الشيعة» ،وبسببه كان «خروج الشيعة عن الملة» ،بدال من أن يكون
انتظار ظهور اإلمام المهدي؟جع؟ وسيلة لتنزيه النفوس والعقول
ّ
ً
المخلص والتمهيد له ،وهذا ّ
مما يؤكد ّأن
استعدادا لنصرة اإلمام
ّ
الطغاة قد دأبوا على تغييب ثقافة أهل البيت إنما لتفتيت كلمة
المسلمين إلى سنة وشيعة ،و إشغال بعضهم ببعض.
من الشبهات التي استغرقت كتبهم وأبعدوا الناس عن
ّ
جوهر المصلح المنتظر ،أنه هل يمكن إلنسان أن يظل على قيد
ّ
الحياة لكل هذه المدة ،وقد تجاوزت األلف ومائة سنة! وعادة من
ّ
يتحدث بمثل هذه الشبهة ،هم الالدينيون والملحدون باعتبار
ّ
أنهم ال يؤمنون بوجود الخالق؟زع؟ ،وبالتالي هم ينفون وجود
عن رجال ٓدين قرأوا
معجزات ،لكن الغريب ْأن تصدر هذه الشبهة
ٓ
ݧݐَّ ٰ َ
َٰ ٰ َ
القرآن الكريم وقصص األنبياءّ ،
وأن اهلل تعالى
<إںما ا ݨْم ُݨݦر ݨُه ِاذݢݢا ارا َد ش ݨْی ًئا
َ ْ َݦ ݩُ َ َ ݩݧُ ُ
ك ݨْن َف ݧݩَى ُك ُ
ون> يس ،82:كما ّأن ّ
نبي اإلسالم؟ص؟ قد
ان یقوݣݣل لهۥ
ݫݔ
ّ
َّبشر بهّ ،
وبين أن اهلل اختاره واصطفاه ليقود معركة الفصل العالمية
كثرون
بين فسطاط الحق واإليمان ُوفسطاط الكفر والنفاق ،فهل ُي ِ
معجزة طول العمر على رجل أ َع َّد ّ
لمهمة إلهية عظمى ،في الوقت
ٍ
ُي ّقرون بذلك ّ
للدجال ،كما ورد في حديث ابن أوس الداري ،الذي
رواه مسلم في صحيحه برقم « .»2942لذلك ّ
فإن الذي يقر بمعجزة
بقاء ّ
ّ
المهدي ،ربما دوافعه في ذلك،
الدجال وال يقر بمعجزة بقاء
هو ّ
ّ
المهدي من ذرية رسول اهلل؟ص؟ ،ولو كان من غير ذلك ّ
ألقر
ألن
وافتخر ،كذاك الذي قال عن فضائل سيدة نساء العالمين؟اهع؟:
ً
ً
طمسا» ،وال ّ
يتورع في نسبة كل فضيلة لمعاوية ويزيد.
«واهلل طمسا
ّ
محدثيهم يقول ّأن بقاء ّ
الدجال قد ورد في الحديث
أحد
المهدي ،في الوقت أنّ
ّ
والدليل ،وال دليل على بقاء اإلمام
ُ ّ
المحدث يرى ّأن اإلمام المهدي؟جع؟ من نسل اإلمام
هذا
ّ
ّ
المهدي جائزة ربانية لإلمام الحسن لتنازله
الحسن؟ع؟ باعتبار أن
ً
ّ
ّ
عن الخالفة لمعاوية ،لكن دون أن يقدم دليال ،سوى أن ابن القيم
ً
ً
ُ ّ
حدث يعتبر رأي ابن ّ
القيم دليال قاطعا ال يرقى
يرى ذلك ،فهذا الم
ً
إليه شكّ ،
وأن طول عمر اإلمام المهدي أمرا فيه أ كثر من شك،
ّ
ولو تحدث عن ذلك أستاذ أئمة المذاهب األربعة ،اإلمام جعفر
ّ
ليغيبن عنكم مهديكم ،حتى
الصادق؟ع؟ الذي يقول« :أما واهلل،
يقول الجاهل منكم :ما هلل في آل محمد حاجة ،ثم يقبل كالشهاب
ً
ً
ً
ً
الثاقب ،فيمألها عدال وقسطا ،كما ملئت جورا وظلما»
«كمال الدين :ص 321ب 33ح.»22

وعن السيد ابن محمد الحميري -في حديث طويل -يقول فيه :قلت للصادق جعفر بن محمد؟ع؟ :يا ابن رسول اهلل ،قد رويت لنا أخبار
ّ
ّ
عن آبائك في الغيبة وصحة كونها ،فأخبرني بمن تقع؟ فقال؟ع؟« :إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي ،وهو الثاني عشر من األئمة الهداة بعد رسول
اهللّ ،أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،وآخرهم القائم بالحق ،بقية اهلل في األرض ،وصاحب الزمان ،واهلل ،لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه،
ً
ً
ً
ً
لم يخرج من الدنيا ،حتى يظهر ،فيمأل األرض قسطا وعدال ،كما ملئت جورا وظلما» «كمال الدين :ص 321ب 33ح.»23
ّ
وعن أبي بصير قال :سمعت أبا عبد اهلل؟ع؟ يقول« :إن سنن األنبياء بما وقع بهم من الغيبات ،حادثة في القائم ّمنا أهل البيت ،حذو النعل
ّ
ّ
بالنعل والقذة بالقذة» .قال أبو بصير :فقلت :يا ابن رسول اهلل ،ومن القائم منكم أهل البيت؟ فقال« :يا أبا بصير ،هو الخامس من ولد ابني موسى،
ذلك ابن سيدة اإلماء ،يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون ،ثم يظهره اهلل ،فيفتح اهلل على يده مشارق األرض ومغاربها ،وينزل روح اهلل عيسى بن مريم،
فيصلي خلفه ،وتشرق األرض بنور ربها ،وال يبقى في األرض بقعة ُعبد فيها غير اهلل ،إال ُعبد اهلل فيها ،ويكون الدين كله هلل ولو كره المشركون» «كمال
الدين :ص 324ب 33ح .»31لقد دأب أرباب الفكر األموي على طمس فضائل أهل البيت؟مهع؟ ،وكانوا في حال لم يتمكنوا من ذلك ،يعملوا
ّ
على تفنيدها أو حرفها عن مسارها اإللهي ،ومن هذا ،قول ابن ّ
القيم في ّأن المهدي من نسل اإلمام الحسن؟ع؟ ،فإنه برأيه يجمع ثالثة أطراف:
ّ
اإلمام الحسن المجتبى ،واإلمام المهدي المنتظر ،والثالث هو معاوية بن أبي سفيان الطاغية الضليل والقاتل السفاح ،وهذا الربط المخادع
ّ
ّ
المهدي؟جع؟ ،لم يتحدد ِم ْن أي نسل سيكون،
غايته القولّ ،أن باب الرحمة اإللهية التي ستعم على البشرية جمعاء ،بالظهور المقدس لإلمام
إال بعد أن تنازل اإلمام الحسن؟ع؟ عن الخالفة إلى معاوية ليكون خليفة ،بالتالي ّ
فإن تولي معاوية الخالفة ،هو مناط الرحمة اإللهية الذي على
ً
ّ
ّ
ّ
حسيني .ومن خالل متابعة بعض مواقعهم ومنتدياتهم ،يبدو الحرج كبيرا من سؤال بعض
نسل
نسل
حسني ،ال من ٍ
أساسه جعل اهلل المهدي من ٍ
ُ
ّ
المهدي في كتابي البخاري ومسلم ،اللذان كتبا في زمن والدة اإلمام المهدي؟جع؟ ،بينما ذكرا اإلمام
الشباب عن السبب في عدم ذكر اإلمام
في كتب أخرى لهم ،كما ورد ذكر اإلمام في جل كتب حديث أهل ّ
السنة.
ٍ
ً
ً
ً
ّ
مبلغا ،حتى بات التناقض في اإلجابات جليا ،في الوقت أن كل تناقض يفتح عليهم تناقضا آخرّ ،
و ّإن الحرج في ذلك قد بلغ
مما دفع
ً
ً
ً
ّ
استنادا ُ
النبوية ،وأن يكون الحوار في القرآن فقط ،بينما كبار علمائهم -على مدى قرون -ومنهم ابن
للس ّنة
بعضا منهم -مؤخرا -إلى رفض الحوار
القيم ،قد أجمعوا -باتفاق السلف -على ّأن من ّيدعي ذلك ،فهو ليس من المسلمين ،فيما ّرد جمع من علمائهم -قبل أيامّ -
بأن «إنكار ّ
ّ
السنة
ً
ً
ً
النبوية كمصدر للتشريع ،أو إنكار ما ثبت منها تواترا سندا ومتنا ،كفر أكبر» .واضح ّأن ذلك الـ «بعض» قد وقع في تناقض ساقه إلى «الكفر األ كبر»،
ً
ً
علماء منهم ،و ّإن َم ْن رد مستنكرا ،قد عاد إلى تناقض قد هرب منه ذلك الـ «بعض» ،بالتالي أصبحوا جميعا ما بين تناقض «الكفر
بحسب رأي
ٍ
األ كبر» وتناقض «تحريف ّ
السنة» .يقول إمام المتقينّ ،
علي بن أبي طالب؟ع؟:
ّ
«فإن في العدل سعةَ ،وم ْن ضاق عليه الحق ،فالجور عليه أضيق».
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إعرف الحق  ..وكن معه
ّ
في إطار لقاءاته ،تحدث المرجع
الديني سماحة السيد صادق الحسيني
الشيرازي☮ إلى جمع من العلماء والفضالء
ّ
والمبلغين وطلبة العلوم الدينية والمؤمنين،
من العراق والخليج وأوروبا والهند وأفغانستان
وباكستان وسوريا ،ومن مختلف المدن
ّ
اإليرانية كقم المقدسة وأصفهان وطهران
ّ
وغيرها ،وذلك في بيته بمدينة قم المقدسة،
وقال سماحته في جانب من حديثه:
هناك من يسأل :هل يوجد إسالم
باطل؟ نقول :نعم كإسالم بني أمية و إسالم
بني العباس .والقرآن الكريم هو الذي ّ
يفرق
بين اإلسالم الصحيح واإلسالم الباطل،
ٰ َّ
ُْ ٰ
ُ ݧْ َ
ّ َ
فإن <ش ْه ُر ݨَ ݣر ݧݨݡَݣمضا َن ال ٖذ ٓی ان ِزل ٖفیهِ الق ْرءا ُن
ْ
ٰ
ٰ
ݨْ ݧُ ٰ
ُه ݩݡًدى ِل ّلنا ِس َو ݫَݓٮ ݫِݔݨݧىّنا ٍت ِم َن ال ُه ݧݩٰدى َواݠل ݐڡ ݩْرݢݢقا ِن>
البقرة ،185:فقال تعالى «هدى» بدون األلف
ً
والالم ،و ّ
«بينات» بال ألف والم أيضا ،ولكن
حينما ذكر القسم الثالث ،نراه يقول« :الفرقان»
أي ذكر القرآن ّ
وعرفه بالفرقان ،أي بـ «األلف
والالم» .ومثل هذا يفيد الحصر في البالغة.
وبناء على ذلكّ ،
فإن القرآن الكريم هو هداية
ّ
وبينات ،وهو وحده الذي ّ
يفرق بين الحق
والباطل .وهو الذي ّ
يبين ّأن إسالم معاوية
ّ
ويزيد والمتوكل وأمثالهم هو إسالم على باطل.
وقال سماحته :وهنا أشير إلى مسألة
شرعية ،وهي معنى العمل بالقرآن ،وكيف
يكون ذلك .فقد ورد في الرواية الشريفةّ ،أن
من يقرأ القرآن وال يعمل به ،فهذه القراءة،
وبحسب قول رسول اهلل؟ص؟ ،هي قراءة «ال
يجاوز تراقيهم» ،أي ال تتجاوز .أي بمعنى ّأن
ّ
القراءة التي ال ّ
تدبر وال تفقه فيها هي قراءة
ال تتجاوز الترقوة .فالذين يقرؤون القرآن وال
يعملون به فهم ،كما وصفهم رسول اهلل؟ص؟
«شر خلق اهلل» ،ولم يقل ّ
هم ّ
شر المسلمين أو
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ً
علما ّ
بأن قراءة القرآن في نفسها
المؤمنين.
ّ
مستحبة ،ولكن من يقرأ القرآن وال يعمل به،
فسيكون من ّ
شر خلق اهلل؟زع؟.
ّ
ّ
إذن ال بد من التفقه في كتاب اهلل ،و إال
ّ
فمن لم يتفقه في القرآن ولم يفهم ولم يعمل
به ،فسيكون في عداد َم ْن وصفهم الحديث
النبوي الشريف ّ
«شر خلق اهلل» ،أي من قال
ّ
حقهم الحديث الشريفّ :
«رب تال للقرآن
في
والقرآن يلعنه» .فالذي ينظر إلى القرآن فقط،
مثله كالذي ينظر إلى وصفة الطبيب ويتركها
ّ
يتضرر .بلى ّإن من لم
وال يعمل بها إلى أن
ّ
وتضرر ربما
تصله الوصفة ،أو لم تكن عنده،
ً
يكون معذورا ،ولكن من بلغته الوصفة وقرأها
ولم يعمل بها ،فهذا يكون ّ
شر خلق اهلل.
وأضاف☮ :اإلمام أمير المؤمنين
ّ
علي بن أبي طالب؟ع؟ في بعض حروبه ،أتاه
رجل وقال له« :ياأمير المؤمنين في القوم الذين
ّ
يحاربوننا جماعة من المسلمين والمصلين
ّ
وقراء القرآن ،فكيف نحاربهم ونقتلهم؟»،
فقال له اإلمام« :إعرف ّ
الحق تعرف أهله».
ّ
وهذا القول من اإلمام لو أننا ّ
نتمعن فيه بدقة
لغيرنا -كما َّ
َّ
غير -الكثير من الناس .فقد
قالت جماعة ّ
بأن أمير المؤمنين؟ع؟ قال تسع
َ
ُجمل فقأ فيها عين الفصاحة .فاإلمام؟ع؟
لم يقل لذلك الرجل اعرف الرجال وانظر
ّ
إليهم ولصالتهم وصيامهم ،بل قال له البد
من أن تعرف ّ
الحق وترى من يعمل به ،حينها
الحق َوم ْن على ّ
ستعرف من هو ّ
الحقّ .
وأما
ً
من يجانب الحق فهو ضد ّ
الحق .إذا ينبغي
ّ
أل ننظر إلى األفراد والرجال ،بل ننظر إلى
ّ
الحق ونجعله المعيار في معرفة الرجال.
ّ
ّ
«علي مع
النبي األعظم؟ص؟ قد قال:
نعمّ ،إن
ّ
الحق والحق مع ّ
علي يدور معه حيثما دار»،
وال يفارقه ،وذلك ّ
ّ
النبي وأهل البيت؟مهع؟
ألن

خأ
�� ب�ار
هم الفرقان ،وهم الذين ّ
يبينون الفرقان ،وهم
يبينون القرآن ،وهم الذين ّ
الذين ّ
يميزون
ّ
ويميزون بين الهداية
بين الحق والباطل،
ّ
ّ
والضاللة ،فاتباعهم حق ،وتركهم باطل،
ّ
واتباعهم هداية ،وتركهم ضالل.
وأشار☮ :إلى ّأن بعض الدول غير
اإلسالمية فيها ّ
حريات كثيرة ،وهؤالء لم
يصلهم اإلسالم أو وصلهم إسالم بني ّ
أمية
وبني العباس واإلسالم ّ
المزو ر ،وغير الحقيقي،
كإسالم داعش الذين يرفعون شعار «ال إله
ّ
إال اهلل ،محمد رسول اهلل» ،ويقومون بذبح
ّ
ويبيعوهن في
األطفال ويأسرون النساء
البلدان ،وعلينا أن ّ
نبين ّأن هذا اإلسالم على
نبين ّ
باطل ،وذلك بأن ّ
بأن الحق مع ّ
علي وآل
علي؟مهع؟ ،وأن ّ
ّ
نبين الفرقان ،وهي سيرة رسول
اهلل؟ص؟ ،حتى ّ
يتبين زيف أولئك «داعش
ّ
وبأنهم لم ّ
يمتوا إلى اإلسالم بصلة،
وأمثالهم»
ّ
وأنهم صنيعة االستعمار وصنيعة اليهود.
وختم سماحته :يجب علينا أن ّ
نبين
ّ
للناس حكومة رسول اهلل؟ص؟ وأنه كيف كان
يتعامل مع الناس ،حتى ّ
يتبين زيف أمثال
ّ
أولئك الحكام وحتى ال يحسبوا على اإلسالم
وعلى حقيقته ّ
الطيبة.
علينا أن نذكر للعالم أخالق رسول
اهلل؟ص؟ وطريقة حكومته ،وهذا واجب على
الجميع ،حتى ّيتضح الفرقان ّ
وتتضح حكومة
ُ
رسول اهلل وأخالقه؟ص؟ ،وحتى ال تحسب
حكومة بني أمية وحكومة بني العباس على
اإلسالم الحقيقي.
لذا أوصي الجميع ،باألخص
الشباب ،في كل مكان ،بمطالعة التاريخ
مطالعة ّ
جيدة ،فإذا عرفوا مضامين ما طالعوه،
حينها ،سيجب عليهم إيصال صوت ّ
الحق،
ما لم يوجد مزاحم أهم.

ب�حو�ث
علم��ة
ي

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

أزلية اهلل سبحانه
ً
سأل أحد الفضالء قائال :اهلل سبحانه ّ
أزلي وليس له زمان ،بل هو
ّ
ّ
خالق الزمان ،ولكن هناك َم ْن يرى األزلي :بأنه موجود في كل األزمنة،
أي :لم يكن هناك زمان لم يكن فيه اهلل سبحانه.
قال سماحة المرجع الشيرازي☮ :ال يصح في التعريف عن
ّ
األزلي أن نقول :كان في كل زمان ولم يكن زمان لم يكن فيه ،بل ّإن
األزلي يعني :الموجود الذي ال بداية له ،ولنا في الرواية« :كان اهلل ولم
يكن معه شيء» ،فالشيء نكرة في سياق النفي ومفيد للعموم ،أي:
ً
كان اهلل ولم يكن شيء معه ومنها الزمانّ ،
ألن الزمان شيء أيضاّ ،أما
ّ
«كان» بالنسبة إلى اهلل تعالى فإنها منسلخة من معنى الزمان ،والزمان
ّ
كالمكان حينما نقول :كان اهلل ولم يكن مكان ،وألننا موجودون في
الزمان والمكان ال نستطيع أن ندرك ما وراء الزمان والمكان.
صالة الليل ونفي الفقر
ّ
الروايات ّ
وسأل آخر :وردت في ّ
بأن الشخص حينما يصلي
ّ
ً
ّ
صالة الليل يكذب ويقول :لقد كنت جائعا اليوم ويدعي الفقر ،وفي
حين ّأن هناك أشخاص من أهل صالة الليل ولكن مع ذلك هم فقراء؟
ً
ً
أجاب سماحتهّ :أوال :هذا القبيل من األمور وردت كثيرا في
ّ
الروايات ولها شروط ،كالرواية الشريفة المروية عن اإلمام الرضا؟ع؟:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
«ك ِل َمة ال إل َه إال ُ
اهلل ِح ْص ِني ف َم ْن قال َها َدخل ِح ْص ِني َو َم ْن َدخل ِح ْص ِني
َِ ِ
َ
ً
ّ
أ ِم َن ِم ْن َعذ ِابي» .مع أن يزيد ومعاوية أيضا كانا يقوالن في الظاهر :ال إله
إال اهلل ،ولكن ليس له هذا األثرّ ،
ألن اإلمام؟ع؟ يضيف بعد ذلك ويقول:
ً
«بشروطها ،وأنا من شروطها» .ثانيا :على فرض ّأن العمل كان بشروط،
ولكن اهلل سبحانه في بعض األحيان لجهة مصلحة ،يوكل ثوابه بدل
ّ
ّ
الدنيا إلى اآلخرة ،ولجهة ّ
حبه لعبده يؤخر هذا الوعد إلى آخرته ،ألنه
ّ
يعلم بأنه محتاج هناك بمراتب ،وقد ذكر هذا البحث والموضوع في
ّ
الروايات.
القمار
سأل أحد السادة :ما هو القمار؟
فقال سماحته :القمار عنوان عرفي ،وقد قال الشارع حكمه وهي
ّ
ويوضح موضوع القمار ،بل أوكله إلى ُ
الحرمة ،ولكنه لم ّ
العرف.
يعين
الروايات بالخصوصّ ،
وقد ذكرت أنواع من القمار في ّ
ولكنها كانت
من باب المصاديق والقمار غير منحصر بهاّ ،
ألن عمومات واطالقات
القمار لها شمولية.
ُسئل :إذا لعب ّ
بنية التسلية واللهو وليست الربحية والخسارة

المقدسة
بمدينة قم
ّ

فهل يجوز؟
ً
ً
قمارا في العادة ،أي أنّ
فقال سماحته :إذا كان شيئا يكون
القمار معه ألجل الربحية والخسارة متعارفة ،و إن لعب به اآلن من أجل
التسلية واللهوّ ،
فإن المشهور قائل بحرمته .ولكن إذا لم يكن منصوص
ُ
الحرمة ،وعادة تجرى للتسلية وليست الربحية والخسارة ،ولم يكن
ّ
بنية الربحية والخسارة ،فال حرمة فيه ،نعم اللعب مع منصوص
الحرمة ،كمثل الشطرنج ،واللعب مع الربحية والخسارة ال يجوز ّ
حتى
مع غير آالت القمار.
ُسئل :ما حكم القمار مع جهاز الكومبيوتر؟
ً
فقال سماحته :إذا كان للطرف حقيقيا ،أي ّأن الطرفان حقيقيان
فال يجوز ،و إن كان اللعب عن طريق جهاز الكومبيوترّ ،
ألن القمار
صادق ،ولكن إذا كان الالعب بنفسه وال طرف في مقابله أو كان الطرف
الكومبيوتر نفسه ،فال مانع منهّ .
ألن المالك الصدق ُ
العرفي للقمار ،وفي
ً
مطلقا ً
بناء على المشهور .و إذا اختلف
الميسر ،فحرام
صورة صدق
ِ
ُ
ُ
ُ
العرف فلكل عرف حكمه الخاص به .وهكذا العرف مالك في مسألة
ّ
الربا ،مع الشدة العجيبة الواردة في القرآن الكريم بالنسبة إلى الربا:
ٰ
َݦ ْ ݧَ ُ
<فا ݐد ݧݐںوا ِب َح ْر ٍب ِم َن ا ّلل ِه َو ݧݩَر ݧݩُسو ݬلِهٖ > البقرة .279:يقول الفقهاء :إذا تعامل
في مدينة ما بالكيل والوزن ،وفي مدينة أخرى يتعامل بالمعدودّ ،
فإن
ّ
الربا موجودة في المدينة التي تتعامل فيها بالمكيل والموزون ،وال توجد
ّ
الربا في المدينة التي تتعامل بالمعدود.
كيل ووزن
ُسئل :إذا كان البائع والشاري أهل مدينة تتعامل الشيء بالكيل
والوزن ،ولكنهما سافرا إلى مدينة يتعامل أهلها بالعدد فما الحكم؟
فقال سماحته :استظهارنا هو ّأن المالك المدينة التي يتعامل
فيها.
الرهن واإلجارة
ُسئل :ما رأيكم بالنسبة إلى الرهن واإلجارات المتعارفة؟
ّ
قال :محل خالف ،هل هي من أقسام الربا أم ال؟ أي :هل «كل
ً
قرض َج ّر نفعا» صادق هنا أم ال؟
ً
ّ
يستظهر أنها ليست ربا ،ومن هذا الجانب فجميع الفروع
المتعارفة للرهن واإلجارة ال مانع منها ،والمعاملة جائزة وصحيحة،
ً
ّ
ولكن جماعة ومنهم المرحوم الوالد؟وضر؟ قال :أنها ربا ،وتفصيل هذه
ّ
المسألة ذكرت في محلها.
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في زمن الغيبة
من أهم التكاليف ،يف أيام غيبة اإلمام املهدي؟جع؟ ،الثبات على مواالة آل
محمد؟مهع؟ ،ففي احلديث عن اإلمام زين العابدين؟ع؟« :من ثبت على مواالتنا ،يف
غيبة قائمنا ،أعطاه اهلل أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأحد».
ً
ً
أيضا «انتظار الفرج» ّ
ّ
فإنها من أعظم العبادات ،علما بأن انتظار الفرج
ومن أهم التكاليف
ً
ليس بمعنى االنتظار القلبي فحسب ،و ْإن كان االنتظار القلبي منه ،لكن بمعنى العمل أيضا
ألجله؟جع؟ ،وألجل أن ّ
يعجل اهلل ظهوره؟جع؟ ،فكما ّأن االنتظار بالنسبة إلى الزارع أن ّ
يهيأ
وم�تمعاتنا بالعمل
األرض وسائر الشؤون املرتبطة بالزرع ،علينا يف غيبة اإلمام؟ع؟ أن نهيء أنفسنا ج
الصالح واألمر باملعروف ّ
والنهي عن املنكر.
ّ
َ
ْ
ّإن انتظار الفرج بهذا املعنى ّ
مما ورد تأكيده يف ّ
ن
املؤمني؟ع؟ أنه قالُ :
«املنت ِظر
الروايات ،روي عن أمير
ألمرنا كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل»ّ .
فإن ُ
امل ْن َت ِظر يالقي صعوبات كثيرة ،حيث يأمر باملعروف وينهى
ً
ً
عن املنكر ،يف زمان أصبح املعروف منكرا واملنكر معروفا ،فحينئذ يكون كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل،
ّ
املتفرج الذي ال يعمل بواجباته فهل هو كاملتشحط بدمه! وقال اإلمام زين العابدين؟ع؟« :أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج» .وقال اإلمام
الالس
ّأما ج
ً
ّ
ّ
الرضا؟ع؟« :إن دينهم الورع والعفة واالجتهاد ..والصالح وانتظار الفرج بالصبر»  ،ويف رواية عن أبي عبد اهلل؟ع؟ ألحد أصحابه« :من مات منتظرا هلذا األمر،
ّ
كالضارب ن
بي يدي رسول اهلل بالسيف».
كان كمن هو مع القائم يف فسطاطه» ،ثم قال« :ال بل كان
ومن تكاليفنا يف زمن الغيبة :الدعاء له؟جع؟ ،ففي التوقيع الشريف عن صاحب األمر ،خرج على يد محمد بن عثمان ،قوله« :وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج
ّ
فإن ذلك فرجكم» .وعن يونس بن عبد الرحمنّ ،أن اإلمام الرضا؟ع؟ كان يأمر للقائم بالدعاء« :اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك»..
ّ
املذكور يف «مصباح املتهجد» لشيخ الطائفة .ويف رواية الدعاء« :اللهم كن لوليك احلجة بن احلسن املهدي صلواتك عليه وعلى آبائه يف هذه الساعة ويف
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
ً
ً
كل ساعة ،وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليال وعينا ،حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويال».

15 14 05 04 03

3 AH

26 AH

4 AH

شعب ـ ــان

255 AH

ولد اإلمام الحسين؟ع؟ ،في
ّ
المنورة ،وفي يوم مولده،
المدينة
ّ
بكاه جده رسول اهلل؟ص؟ وقال:
«اللهم العن قاتله»ّ .
ولما كان في
يوم سابعه ،قال؟ص؟« :يا أبا عبد
اهلل عزيز َّ
علي مقتلك» .ثم بكى؟ص؟
وقال« :أبكي على ابني ،تقتله فئة
باغية كافرة من بني أمية لعنهم اهلل،
ال أنالهم اهلل شفاعتي يوم القيامة،
يقتله رجل يثلم الدين ،ويكفر باهلل
العظيم».
ً
ّ
من أقواله؟ع؟« :منا اثنا عشر مهديا،
ّأولهم أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب؟ع؟ ،وآخرهم التاسع من
ولدي ،وهو اإلمام القائم بالحق،
يحيي اهلل به األرض بعد موتها،
ويظهر به دين الحق على الدين كله
ولو كره المشركون.»...

ولد أبو الفضل العباس بن اإلمام
أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب؟مهع؟ّ ،
وأمه فاطمة بنت
حزام ّ
«أم البنين» ،اشتهر بـ «باب
الحوائج» ،لكثرة ما صدر منه من
الكرامات وقضاء الحاجات ،وقيل
له «قمر بني هاشم» ،لوضاءة وجهه
وجمال هيئته.
استشهد في واقعة الطف ،ومعه
أخوته الثالثة ،ولمكانته العظيمة
وبطولته الفريدة ،قال اإلمام
الحسين؟ع؟ حين استشهاده:
«اآلن إنكسر ظهري».
ّ
ّكني بـ «أبي الفضل» ،وذلك ألن له
ً
ولدا اسمه الفضل ،وقال في ذلك
بعض من رثاه:
أبا الفضل يا مـن ّأسس الفضل واإلبا
أبى الفـــضل إال أن تــــكون لــه أبا

ولد اإلمام علي زين العابدين؟ع؟،
وكان مع والده سيد الشهداء؟ع؟
في واقعة كربالء ،وهو صاحب
«الصحيفة السجادية» المعروفة
بـ«زبور آل محمد» ،التي تتضمن
أرقى المعارف اإللهية ،والقيم
األخالقية واإلنسانية ،والمفاهيم
التربوية.
عــــن سعيـــد بن جــــــبير قال:
سمعت سيد الــــعابدين عـــلي بن
الحسين؟امهع؟ يقول« :في القائم
ّ
سنة من نوح ،وهي طول العمر».
«كمال الدين :ص 302ب 31ح.»4
وقال؟ع؟« :القائم ّمنا تخفى والدته
على الناس حتى يقولوا :لم يولد
بعد ،ليخرج حيت يخرج وليس
ألحد في عنقه بيعة».
«كمال الدين :ص 302ب31
ح.»6

ليلة النصف من شعبان ،ليلة
ّ
المبرات»،
عظيمة تسمى بـ «ليلة
ّ
الحجة؟جع؟،
وفيها والدة اإلمام
ّ
وفيها أعمال مستحبة كثيرة.
عن رسول اهلل؟ص؟« :إذا صار
النصف من شعبان ،فاقضوا
ليلته بالعبادة ،ويومه بالصيام».
وقال؟ص؟« :من أحيى ليلة النصف
من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت
القلوب».
وعن اإلمام الصادق؟ع؟« :إذا
كانت ليلـة النصف من شعـبان،
ُيغفـر لكل من زار الحسين من
َّ
المؤمنين ،ما قدموا من ذنوبهم ،وقيل
لهم :استأنفوا العمل.»...
راجع كتاب «مفاتيح الجنان»
للشيخ القمي؟حر؟.
وكتاب «الدعاء والزيارة» للسيد
محمد الحسيني الشيرازي؟ق؟.

واإلجابة عن أسئلة المؤمنين.
ّ
والثانية من «329هـ» إلى أن
ً
يظهره اهلل تعالى ليمأل األرض قسطا
ً
ً
ً
وعدال كما ملئت ظلما وجورا.
قال رسول اهلل؟ص؟« :المهدي من
ولدي ،تكون له غيبة وحيرة ،وتضل
فيها األمم ،يأتي بذخيرة األنبياء،
ً
ً
فيملؤها عدال وقسطا كما ملئت
ً
ً
جورا وظلما».
وقال اإلمام السجاد؟ع؟« :إذا قام
قائمنا أذهب عن شيعتنا العاهة،
وجعل قلوبهم كزبر الحديد ،وجعل
ً
قوة الرجل منهم قوة أربعين رجال،
ّ
ويكونون حكام األرض وسنامها».

ّ
الحجة بن الحسن
ولد موالنا
العسكري؟جع؟ ،في مدينة
ّ
المشرفة ،وله غيبتان:
سامراء
الصغرى «329 - 260هـ» ،وفيها
ّ
عين أربعة نواب لتبليغ أوامره

