
رحلة اكتشاف 
ويتواص��ل األذان ف��ي الن��اس باحل��ج، حيث 
جمع مليوني حاش��د من الن��اس الذين يأتون من 
كل فج عميق، جنبًا الى جنب، األبيض واألسود، 
العرب��ي واألعجم��ي، الغن��ي والفقي��ر، احلاك��م 
واحملكوم، الرج��ل واملرأة، حيث إن »اْلَحج َأْش��ُهر 
ّمْعُلوَمات«، وموسم سنوي يستجمع فيه )املؤمن( 
شتات نفسه، ويس��ترجع اطمئنانها بعد أن تكدر 
صفاؤها من ذن��ب ارتكب��ه بغفل��ة أو دون غفلة، 
وبخطأ مقص��ود أو غير مقصود، وش��عيرة يرمم 
العبد فيها إميانه الذي قد يتصدع بهموم الدنيا 
وهوى النفس ويلمل��م ما يقتطعه س��يف الواقع 
املرير الذي تن��وء عن حمل أمانت��ه اجلبال، وما 
يدمي��ه ضن��ك احلي��اة ومح��ن االبت��اء، وحيث 
استمرار مسيرة »االغتراب عن الدين« التي بها 

يعود اإلسام غريب�ًا كما بدأ غريب�ًا. 
إن احلج قبل أن يكون مكانًا )ماديًا ومعنويًا( 
يجتمع في��ه املؤمن��ون القادم��ون من ش��تى باد 
األرض ليتعارفوا فيما بينهم، وليتقاربوا مبحبة 
وصال��ح  اإلس��ام  أخ��وة  عل��ى  بعض��ًا  بعضه��م 
األعمال، وليتعاهدوا على اجتناب اإلثم والبغي 
وماله��م  ح��رام  عليه��م  دمه��م  وأن  والع��دوان، 
حرام، وليبحثوا عن س��بل التع��اون فيما بينهم 
على البر والتقوى من أجل االرتقاء بواقع األمة 
في مجاالت اإلمي��ان والعلم والفضيل��ة والرفاه 
واحلي��اة ومد ي��د العون الس��تنقاذها م��ن اجلور 
والقهر، وحتشيد اإلمكانيات النتشال شبابها من 
وحل التعص��ب والتكفير والكراهي��ة، فإن احلج 
وقفة يلتقي بها اإلنسان مع نفسه ليتحاور معها 
ويكاش��فها ويعاتبها، واحلج مواجهة يستكش��ف 
بها احلاج موقعه؟ هل ما زال في س��احة اإلميان 
أم إنه قد استدرج من حيث يعلم أو ال يعلم الى 
خارجها؟! وهل ما زال في مراتب اإلميان الدني�ا 
حيث اس��توقف صعوده بصغائ��ر ذنوبه وفلتات 
أفعاله؟! واحلج رحلة ينطلق احل��اج - بعد ندم 
وتوبة - باجتاه محاسبة الذات في مسؤولياتها 
واألرح��ام  األه��ل  )اآلخ��ر(:  ل���  عليه��ا  فيم��ا 
واإلنس��انية  واألم��ة  واألصدق��اء  واجلي��ران 
جمعاء، ليتس��اءل: ه��ل الن��اس منه ف��ي راحة 
ونفس��ه منه في تعب؟! وهل هو من خير الناس 
من حيث إن��ه ِمْن أنفعهم له��م؟! وهل يتقرب من 
خاله��م ال��ى رب اخلائ��ق فيراهم إم��ا أخًا في 
الدي��ن أو نظي��رًا ف��ي اخلل��ق؟! وهل هو م��ا قبل 

احلج وبعده سيان؟!،}َوُقِل اْعَمُلوْا{..!
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تخميس مصاريف الحج
 س: لو وّفر الوالد البنه مصاريف 
احلج من مال غير مخمس، وبهذا صار 
االبن مستطيعًا، فهل يجزئه ذلك املال 

لو أراد أن يحج به حجة االسام؟
ج: إذا علم الولد أن في عني هذا املال 
خمسًا وجب عليه تخميسه، وإاّل لم يجب 
عليه ش��يء، هذا إذا كان عنده رأس سنة 
خمس��ية، وإن ل��م يكن عن��ده رأس س��نة 

خمسية وجب عليه تخميسه مطلقًا.

تأخير الحج
س: شخص وأخواته وجب عليهم 
يستطيع  ال  وال���ده���م  ول��ك��ن  احل����ج، 
تركهم يحجون وحدهم، ألنه حسب 
ق��ول��ه ي��خ��اف ع��ل��ي��ه��م، ف��ه��ل يسقط 

التكليف في هذه احلالة؟
ج: إذا كان خوفه ف��ي محله، ولم يكن 
هن��اك أح��د م��ن احمل��ارم أو أم��ني عليهم 
حت��ى يصحبه��م إل��ى احل��ج ج��از تأخير 

احلج وإاّل لم يجز.

تحقق االستطاعة
االس��ت��ط��اع��ة  حت��ق��ق��ت  إذا  س: 
لشخٍص، ولكن لديه مدرسة أو عمل، 
لن  وإاّل  إج����ازة،  أخ��ذ  يستطيع  وال 
بسبب  ال��دراس��ي  الفصل  ف��ي  ينجح 
عدم حضوره االمتحانات النهائية أو 
سيطرد من العمل بسبب غيابه، علمًا 
في  حكمه  فما  لعائلة،  رب  ليس  بأنه 

هذه الصورة؟
ل��ه  ش��ديدًا  حرج��ًا  ذل��ك  كان  إن  ج: 

فالظاه��ر ع��دم وج��وب احل��ج فع��ًا ف��ي 
فرض السؤال.

حج المرأة
تسافر  أن  للمرأة  يجوز  هل  س: 

إلى احلج أو الزيارة بدون محرم؟
ج: نعم، إذا كانت آمنة ومطمئنة.

الحج بنقود الجمعية
س: ما حكم احلج بنقود اجلمعية 
التي يشترك فيها مجموعة من الناس 
ويتسّلمها شخص كل شهر أو شهرين، 
النقود  ب��ه��ذه  احل���ج  ف��ي  احل��ك��م  م��ا 
أن  العلم  مع  منها  سهمي  أخذت  التي 
عليها  وبقي  مدتها  تنتِه  لم  اجلمعية 

ستة أشهر؟
ج: ال ب��أس به في احلج املن��دوب، وأما 
في الواج��ب فإن كان قد اس��تقر الوجوب 
عليه )في السنني السابقة(، أو كان مقدار 
املال ال��ذي قد أّداه هو إل��ى اجلمعية يفي 
باحلج، وج��ب علي��ه أن يح��ج ويكفيه عن 
حجة اإلس��ام وعن احل��ج الواجب بنذر 

أو شبهه.

الحج والزواج والعالج
نفقة  م��ق��دار  ميلك  ك��ان  م��ن  س: 
زواج  إلى  بحاجة  ولد  له  ولكن  احلج 
م  يقدِّ فهل  العاج،  يحتاج  مريض  أو 
على  والعاج؟  الزواج  يقدم  أم  احلج 
رأي سماحة السيد صادق الشيرازي 

)دام ظله(؟
م احلج عل��ى ال��زواج، ويقدم  ج: يق��دِّ

﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾ الحج: ٧٢



البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com 
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عاج املريض على احلج.

نية العمرة
في  ال��ن��ي��ة  ت��ك��ون  ك��ي��ف  س: 
لإلمام  نويتها  إذا  التمتع  عمرة 
الله تعالى  املنتظر )عجل  احلجة 

فرجه الشريف(؟
ج: في فرض الس��ؤال نية النيابة 
تك��ون قبل العم��ل، بينما ني��ة الهدية 
تكون بعد العمل، وذلك بإهداء ثواب 
العمل إليه )صلوات الله عليه(، وكلتا 

الطريقتني صحيحة.

عدم اإلحرام
من  م��ج��م��وع��ة  دخ���ل  ل���و  س: 
الشباب إلى مكة املكرمة للتسجيل 
في إحدى اجلامعات أو الكليات من 
زيارتهم  كانت  وقد  إح��رام،  دون 
احلكم  ما  عاجلة،  زي��ارة  مكة  إلى 
لو كانوا يعلمون بوجوب اإلحرام 
وما  يحرموا؟  ول��م  مكة  ل��دخ��ول 
يعلمون  ال  ك��ان��وا  ل��و  فيما  احلكم 

بوجوب ذلك؟
ج: ه��ذا العمل في فرض الس��ؤال 
م��ع العل��م بوج��وب اإلح��رام ح��رام 
بلده��م  إل��ى  خرج��وا  ف��إن  مغل��ظ، 
فعليهم االس��تغفار والتوب��ة النصوح، 
وج��ب  املكرم��ة  مك��ة  ف��ي  بق��وا  وإن 
عليه��م - ف��ورًا- اخل��روج ع��ن احلرم، 
واإلح��رام واإلتيان بأعم��ال العمرة، 
واحلكم نفس��ه - م��ن وج��وب اخلروج 
بالعمرة-  واإلتيان  واإلحرام  الفوري 
س��اٍر في حق اجلاهلني بع��د معرفتهم 

احلكم الشرعي.

الطوابق المستحدثة للرمي
حيث  )م��ن  نتعامل  كيف  س: 
ال���رم���ي( م���ع اجل���م���رات ال��ث��اث 

وطوابقها املستحدثة مؤخرًا؟
ج: الرمي صحيح في كل ذلك، نعم 
يجتنب الرمي م��ن اجلانب اخلارج عن 

منى.

وفاة الحاج
أن  قبل  شخص  توفي  إذا  س: 
يكمل أعمال احلج، فهل ينوب عنه 

أحد إلكمال أعماله؟
ج: ل��و م��ات احل��اج بع��د اإلحرام 
ودخول احل��رم كف��اه ذل��ك، وإن مات 
احل��اج بع��د اإلح��رام وقب��ل دخ��ول 
احلرم فا يبعد عدم لزوم احلج عنه 

أيضًا.

محو الذنوب
س: يقال أن من حج متحى عنه 
ولدته  كيوم  ويكون  الذنوب،  كل 
بعد  وه��ل  ه��ذا صحيح؟  أم��ه؟ هل 
والصيام،  الصاة  يقضي  ال  احلج 
من  وي��ب��دأ  ذن��وب��ه،  ع��ن  يكّفر  وال 

جديد؟
ج: يكون احلاج نقي��ًا كيوم ولدته 
أم��ه بش��رط أن يقض��ي م��ا علي��ه من 
ص��اة وصي��ام وحق��وق لآلخرين لو 

كانت عليه.

الجلد المستورد
اجللد  ل��ب��س  ي��ص��ح  ه���ل  س: 
امل��س��ت��ورد م���ن ال�����دول ال��ك��اف��رة 
للمحرم  غيره  أو  الساعة  كحزام 
في  وك��ذا  الكعبة  ح��ول  الطائف 

صاة الطواف؟
ف��ا  طبيعي��ًا  جل��دًا  كان  إذا  ج: 

يجوز.

استفتاءاتاستفتاءات

قال أمير المؤمنين 
اإلمام علي بن أبي طالب 
)عليه السالم(:
• عند الحيرة تنكشف 
عقول الرجال
• رزانة العقل تُختبر 
في الفرح والحزن

صورة جوية حديثة لجانب من مدينة الكوفة



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
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النظارة الشمسية
النظارة  ارت��داء  حكم  ما  س: 
للوقاية  اإلحرام  حال  الشمسية 

من أشعة الشمس؟
ج: إذا ع��ّد زين��ة ف��ا يج��وز، وإاّل 

جاز.

خمس االبن
والشرب  األك��ل  حكم  م��ا  س: 
يأخذها  التي  والنقود  واملابس 
أن  يعلم  واالب��ن ال  أبيه  االب��ن من 

أباه يخّمس أم ال؟ 
تعّل��ق  ق��د  بأن��ه  يعل��م  ل��م  إن  ج: 
اخلمس بأم��وال الوالد ج��از له األكل 
واللب��س وغي��ر ذل��ك منه��ا، وال يل��زم 

الفحص.

تمليك االبن
س��ّن  ال��ب��ال��غ��ون  األب���ن���اء  س: 
إذا كان لديهم معاش من  التكليف 

والدهم، هل عليهم دفع اخلمس؟
ج: نعم، يجب عليهم دفع اخلمس 
س��نة  رأس  له��م  يك��ن  ل��م  إن  ف��ورًا 
س��نة  رأس  له��م  كان  وإن  خمس��ية، 
للخم��س فعن��د رأس الس��نة يدفع��ون 
غي��ر  )م��ن  عنده��م  زاد  م��ا  خم��س 

اخملمس سابقًا(.

تخميس المنزل
أن  ب��ع��د  ب��ي��ت��ًا  اش��ت��ري��ت   س: 
وقرضًا  الدولة  من  قرضًا  أخذت 
أس��ّدد  زل��ت  وم��ا  البنك،  م��ن  آخ��ر 
باستقطاع  شهريًا  القروض  قيمة 
تشترك  كما  ال��رات��ب،  م��ن  ج��زء 
بأنني  علمًا  التسديد،  في  زوجتي 
سنويًا  أموالنا  نخمس  وزوج��ت��ي 

)أي: عندنا حول(، واآلن جزء من 
وننوي  تسديده،  مت  قد  القرض 
حاليًا أن نبيع هذا البيت لنشتري 
نبيع  عندما  والسؤال؟  آخر.  بيتًا 
يجب  ه��ل  املبلغ  ونستلم  البيت 
قلنا  كما   - بأننا  علمًا  تخميسه، 
ثمن  أي:  أموالنا،  نخمس  نحن   -
أموال مخمسة، ونحتاج  البيت من 

املبلغ كامًا لشراء بيت جديد؟
ج: إذا كانت عني األموال مخمسة 
جميعًا، فا خمس، وكذا لو كان البيت 
م��ن املؤون��ة مبعنى أنك��م س��كنتم في 
البي��ت قب��ل حل��ول رأس الس��نة ث��ّم 
بعتموه، وقبل حلول السنة اخلمسية 
اش��تريتم بثمنه بيت��ًا آخر وس��كنتم 
فيه، وإال ففي الزائد غير اخملمس من 
الثمن خم��س، علم��ًا بأن م��ا تبقى من 

القرض في ذمتكم ال خمس فيه.

اإليداع في البنك
األم��وال  إي��داع  يجوز  هل  س: 
عقد  ضمن  احلكومية  البنوك  في 
مع البنك للحصول على أرباح، مع 
بالنسبة  حتدد  األرب��اح  أن  العلم 
باملائة  كالعشرة  معلوم،  هو  كما 
املعاملة  ه���ذه  تعتبر  ه��ل  م��ث��ًا. 

ربوية محرمة؟ 
أن  بش��رط  فيه��ا  إش��كال  ال  ج: 
وضعه��ا  عن��د  األرب��اح  خم��س  يدف��ع 
ف��ي حس��ابه، وه��ذا غير خم��س رأس 

السنة.

دعاء الندبة
ب��دع��اء  رأي���ك���م  ه���و  م���ا  س: 
فيه  أن  ص��ح��ي��ح  وه���ل  ال��ن��دب��ة؟ 

عبارات من الغلو؟
س��ندًا،  معتب��ر  الندب��ة  دع��اء  ج: 

وليس فيه شيء من الغلّو.

استفتاءاتاستفتاءات

قال أمير المؤمنين 
اإلمام علي بن أبي طالب 
)عليه السالم(:
• كيفية الفعل تدل 
على كمية العقل
• يُستدل على عقل 
الرجل بكثرة وقاره

املرقد العلوي املقدس
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دعاء كميل
من  ه��و  كميل  دع���اء  ه��ل  س: 
الله  )س���ام  علي  اإلم���ام  إن��ش��اء 
هو  أم   - املتعارف  هو  كما   - عليه( 
م��ن إن��ش��اء اخل��ض��ر )س���ام الله 

عليه(؟
ج: دع��اء كمي��ل ه��و ف��ي األص��ل 
دعاء اخلض��ر )علي��ه الس��ام(، وقد 
عّلم��ه اإلم��ام أمي��ر املؤمن��ني )علي��ه 

السام( كميل بن زياد.

استجابة الدعاء
سرعة  أس���ب���اب  ه���ي  م���ا  س: 

استجابة الدعاء؟
ج: منه��ا: الطع��ام احل��ال، وكون 
اإلنس��ان عل��ى طه��ارة، واإلحل��اح ف��ي 
ذل��ك  ذك��ر  وق��د  والب��كاء،  الدع��اء 
بالتفصيل جمٌع من األع��ام ومنهم: 
الس��يد اجلليل اب��ن ط��اووس )رحمه 
الل��ه( في مه��ج الدع��وات ص447 إلى 
ص450، ونقله عنه العامة اجمللس��ي 
)رحمه الله( في البحار ج90 ص352 

إلى ص354.

الشعور بالتقصير
وأنا  علّي،  الله  رضا  أمّتنى  س: 
وق��راءة  وال��ص��اة  ال��دع��اء  كثير 
القرآن، وما زلت أحّس بأّني مقّصر 
هناك  هل  املزيد،  وأريد  الله  بحّق 
يسّهل  معّين  دع��اء  أو  معّينة  آي��ة 
علّي أمري ويشرح صدري؟ وأيضًا 
ف��ي ص���دري أعاني  ه��ن��اك ض��ي��ق 
احلياة  هموم  بسبب  دائ��م��ًا  منه 

والصدمات اجملرحة؟
أم��ام  بالتقصي��ر  اإلحس��اس  ج: 
الل��ه تعالى أم��ر ممدوح في اإلس��ام، 
ولذل��ك ج��اء ف��ي الدع��اء: »اللهم ال 

جتعلني من املعاري��ن« يعني: - والعياذ 
بالله - من الذين يكون إميانهم عارية 
عنده��م، ويؤخ��ذ منه��م عن��د امل��وت. 
»وال تخرجني م��ن التقصير« أي: بأن 
أرى نفس��ي - دائم��ًا - مقّص��رًا أمام��ك 
ومب��رات،  حس��نات  م��ن  عمل��ت  مهم��ا 
وصاحل��ات وخيرات. ث��م إّن املواظبة 
على االس��تغفار واملداومة على قراءة 
أن��ت  إال  إل��ه  »ال  الكرمي��ة:  اآلي��ة 
سبحانك إني كنت من الظاملني« تشرح 
الصدر وتذه��ب بالهّم والغّم إن ش��اء 

الله تعالى.

المواد المسروقة
نهبت  التي  امل��واد  حكم  ما  س: 
م��ن دوائ����ر ال���دول���ة؟ وه���ل يحّق 
يخّمسها  أو  يبيعها  أن  للمكّلف 
وم��ض��ط��رًا  م��ح��ت��اج��ًا  ك����ان  إذا 

الستخدامها؟
ج: أمره��ا إل��ى احلاكم الش��رعي، 
وال يج��وز التص��ّرف فيه��ا إاّل بإذن من 

احلاكم الشرعي.

تملك األرض
كانت  أرض  على  استوليت  س: 
للجيش  تابعة  السابق  العهد  في 
في  األرض  واستخدمت  العراقي، 
بئرًا  بها  حفرت  حيث  ال��زراع��ة، 
)الطماطم(،  ب�  وزرعتها  ارتوازيًة 

أرجو بيان احلكم الشرعي؟ 
ج: إذا ل��م تكن أص��ل األرض ملكًا 
ألح��د، ول��م تك��ن - ح��ني االس��تياء 
عليه��ا - عامرة فا ش��يء علي��ك، وإن 
كان��ت مل��كًا ألح��د وج��ب رّده��ا إلي��ه 
ودفع أجر املدة التي استفدت فيها من 
األرض، وإن كانت ملكًا للدولة، وكانت 
عامرة ح��ني االس��تياء عليه��ا وجب 
اإلذن من احلاك��م الش��رعي أو وكيله 

فيها.

البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com 

أجوبة المسائل الشرعية

2
00
8

ذو احلجة

كانون 1

4 1429ه 

استفتاءات

قال أمير المؤمنين 
اإلمام علي بن أبي طالب 
)عليه السالم(:
• َمْن قوى عقله 
أكَثر االعتبار

• ثالث تمتحن بها 
عقول الرجال: المال، 
والوالية، والمصيبة

مرقد أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم(



االنتخابات
السيد  ما هو رأي سماحة  س: 
ودور  باالنتخابات  الله(  )أدام���ه 
أجدر  القوائم  وأي  فيها؟  املكّلف 

بصوت املؤمن؟
ج: من مؤّهات الترشيح: اإلميان، 
وخدم��ة  الص��در،  وس��عة  والوثاق��ة، 
اآلخري��ن بإخ��اص ف��ي س��بيل الله 
تعال��ى. وينبغي للجمي��ع الفحص عن 
قائم��ة تض��ّم أف��رادًا يحمل��ون ه��ذه 

املؤّهات.

غيبة المسلم
يفعل  أن  املسلم  على  ماذا  س: 

لو اعتاب أخاه املسلم؟
ل��م  إذا  اس��تحبابًا  األح��وط  ج: 
يس��تلزم فس��ادًا أن يس��تحل من ذلك 
املس��لم ويطل��ب من��ه عف��وه، وإن ل��م 
ميكنه ذلك فيجب أن يستغفر الله له. 
ولو س��ببت غيبته هتكًا وإهانة لذلك 
املس��لم وجبت إزال��ة تل��ك اإلهانة إن 

أمكن.

الزواج من غير المسلم
املسلمة  زواج  ي��ج��وز  ه��ل  س: 
ل��غ��ي��ر امل��س��ل��م س����واء ال���دائ���م أو 

املؤقت؟
ج: ال يجوز مطلقًا.

الزواج من غير المحجبات
أوروبا  في  املسلمات  بعض  س: 
الزواج  يجوز  فهل  محجبات،  غير 

بهن؟
ج: يج��وز الزواج بهن، ويس��عى في 

هدايتهن.

بيع الوقف
ال��وق��ف  ب��ي��ع  ي��ج��وز  س: ه���ل 
آخر،  وق��ف  في  منه  واالس��ت��ف��ادة 
بأن  علمًا  الورثة،  على  ُيقّسم  أم 

هناك مضايقات على الوقف؟
طريق��ة  تغيي��ر  أمك��ن  إن  ج: 
االستفادة من الوقف مع ثبوت الوقف 
على مكانه لم يجز البيع )كأن يتحول 
من بيت إيج��ار مثًا إلى فن��دق، أو من 
بس��تان إلى دكاكني(، ويراعى األقرب 
فاألقرب إلى صيغة الوقفّية، وأّما إذا 
لم ميكن ذلك لسقوط قيمته أو وجود 
حصار قانوني ل��م ميكن التخّلص منه 
جاز النقل، ويراعى األقرب فاألقرب 
أيضًا ألصل الوقفّي��ة، وال يجوز بيعه 
م��ن  بح��ال  الورث��ة  عل��ى  وتقس��يمه 

األحوال.

الذهب المستعمل
ال��ذه��ب  س: م��ا ح��ك��م غ��س��ل 
الذهب  م��ع  وتعليقه  املستعمل 
للزبون،  بيعه  ث��م  وم��ن  اجل��دي��د، 
أن  ب��ال��ه  ع��ل��ى  يخطر  ال  وال����ذي 

القطعه مستعملة؟
املش��تري  البائ��ع  أخب��ر  اذا  ج: 

باالستعمال فا بأس، وإال فا يجوز.

عدم التسديد
ه��ن��ا في  ت��وج��د ش��رك��ات  س: 
الكهربائية  األدوات  تبيع  الغرب 
وت��أخ��ذ رب���ع امل��ب��ل��غ ن��ق��دًا، ودف��ع 
معينة،  فترة  خال  يكون  املتبّقي 
وع��دم  األدوات  أخ��ذ  ي��ج��وز  فهل 

دفع املبلغ املتبّقي؟
ج: ال يجوز.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

 هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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استفتاءات

قال أمير المؤمنين 
اإلمام علي بن أبي 
طالب )عليه السالم(:
• ستة تختبر بها 
عقول الناس: الحلم 
عند الغضب، والصبر 
عند الرهب، والقصد 
عند الرغب، وتقوى الله 
في كل حال، وحسن 
المداراة، وقلة المماراة

صورة جوية ملدينة النجف األشرف عام 1918
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البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com 
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٭ غاية األخ��اق تتلخص في مس��الة واحدة وه��ي تربية النف��س وإصاحها، وهي 
من أعق��د املس��ائل وأصعبها، ألن كثي��رًا من الن��اس قد ينجح��ون في مس��ائل صعبة، وال 
ينجحون في هذه املس��ألة، بل ميكن الق��ول أنها ركيزة أساس��ية ضمن ركائ��ز الهدف من 
خلق الله تعالى للكون واحلياة واإلنسان وبعث الرسل واألنبياء وجعل األوصياء، ولهذا 
ناحظ اهتمام القرآن الكرمي واألحاديث الش��ريفة في الغالب بالدعوة الى حتقيقها، 
ومن ذلك قوله تعالى: }َل��ن َتَناُلوْا اْلِبّر َحّت��َى ُتْنِفُقوْا ِمّما ُتِحّبوَن{. إن اإلنس��ان إذا انفق 
الرديء أو م��ا فاض من ماله فه��و وإن كان إنفاقًا لبع��ض املال، وقد ينفع م��ن أنفق عليه، 
غي��ر إنه ال ميك��ن أن يص��ل بصاحبه ال��ى س��احل البر واإلحس��ان، بينم��ا ل��و كان إنفاق 
اإلنس��ان مما يحب وال يس��تغني عنه، فهذا بعينه هو ال��ذي يربي النفس ليص��ل بها الى 
ما تنش��ده اآلية الكرمية. وإن الله ال يحتاج الى اإلنفاق وال الى املنفق، ألنه تعالى قادر 
على إغناء الناس فا يكون فقير واحد محتاج لإلنفاق، ولكنه سبحانه جعل هناك فقيرًا 
وآخر غنيًا، ومحتاجًا ومنفقًا، لكي يكون هناك امتحان وتربية. والشك أن هذه التربية 
ال تتحقق فيما لو كان هن��اك فقير جائع وأعطيته أرغفة من اخلب��ز ال يحتاج اليها، وإن 
كان هذا إنفاقًا أيضًا، ويعد عمًا صاحلًا تثاب عليه، ولكن إذا استطعت أن تعطيه أرغفة 
اخلبز مع حاجتك إليها فهذا يعني أنك بلغت مرحلة عالي��ة من تربية النفس. قال الله 
تعالى: }َوُيْطِعُموَن الّطَعاَم َعَلَى ُحّبِه ِمْس��ِكينًا َوَيِتيمًا َوَأِسيرًا{. أي إنهم يطعمون الطعام 
مع حبهم له )بناء على بعض التفاس��ير التي ترجع الضمير في }ُحّب��ِه{ الى الطعام(. 
وهذا ال يتحقق من خال تقدمي الطعام الزائد عن احلاجة الذي ال جتد النفس رغبة 
فيه، بل البد أن يكون اإلنسان محتاجًا لذلك الطعام الذي يقدمه وراغبًا فيه، ومع ذلك 
يقدمه لغيره، وهذه احلالة هي التي تس��اهم في تربية النف��س، وتعد من الفضائل، ألن 
املراد م��ن الفضائل واألخاق تربية اإلنس��ان نفس��ه، وأن يك��ون هو القائد لها املس��يطر 

عليها وليس العكس.
٭ إن الس��يطرة عل��ى النف��س حتتاج ال��ى تروي��ض ومترين قد يس��تغرق عق��ودًا من 
الس��نني، وما من أحد - غالب��ًا - إال ويح��ب أن يكون ذا أخ��اق محمودة، وأن يك��ون مالكًا 
ر لها ال املُس��يَّر من قبله��ا، وإنَّ أغلب الن��اس ال يحب أن  لزمام نفس��ه، وأن يكون هو املس��يِّ
يكون عب��دًا لش��هوته، فكل إنس��ان يح��ب أن يك��ون صاحل��ًا إال القلي��ل م��ن ذوي النفوس 
الس��يئة. والكثير ق��د يتصور أن بلوغ هذا األمر ش��يء س��هل وأن��ه ال يحتاج ال��ى مثابرة 
وترويض، م��ع أنه أصع��ب وأعمق ش��يء، وال ينال بس��هولة. هذا م��ا يدل علي��ه التركيز 

محاضرات

بناء النفس!!!
تتجلى عظمة الغدير أكثر 
فأكثر، وتسطع أنوار 
القيم والتعاليم السامية 
التي يحملها يومًا بعد آخر 
بتلك القيم التي عمل بها 
اإلمام علي ›عليه السالم‹ 
والتي تؤمن التوازن السليم 
بين المتطلبات الروحية 
والعقلية والمادية والمعنوية 
للبشر، لتحقق السعادة 
للجميع أفراداً وجماعات، 
حكامًا ومحكومين.

المرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي

 إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشريازي 



عل��ى  واألحادي��ث  اآلي��ات  م��ن  املس��تمر 
مس��ألة تربي��ة النف��س، واإلرش��اد ال��ى 
كيفيته��ا. روى زرارة عن اإلم��ام الصادق 
)علي��ه الس��ام( ق��ال: »والله م��ا عرض 
لعلي )عليه السام( أمران قط كاهما لله 
طاعة إال عمل بأش��دهما وأشّقهما عليه«. 
فم��ع أن كا العمل��ني فيهم��ا لل��ه مرضاة 
الله تعال��ى، إال إن أمير املؤمن��ني علي بن 
أب��ي طال��ب )علي��ه الس��ام( كان يختار 
ف��ي  تك��ون  النف��س  تربي��ة  ألن  األش��ق، 
اختيار الش��يء األصعب. وق��د ال يقصد 
باألش��ق هن��ا األش��ق عل��ى الب��دن فقط، 
بل املقصود به األش��ق روحي��ًا أيضًا، فإن 
اإلنسان ال يحس أحيانًا باملشقة البدنية 
الس��هر،  ومثال��ه  ال��روح،  راح��ة  بس��بب 
فقد يكون ش��اقًا بدنيًا على م��ن اعتاد أن 
ينام اللي��ل )كما هو حال أغل��ب الناس(، 
ولكنه روحيًا ال يعود كذلك بالنس��بة ملن 
حضر عن��ده صدي��ق حمي��م أو ذو رحم 
قريب بعد غياب وف��راق طويل، فإن مثل 
هذا اإلنس��ان ق��د ال يأتيه الن��وم أصًا، 
ألن ال��روح ال تس��تصعب الس��هر في هذه 
احل��ال، ب��ل ال تش��عر ب��ه، ألنه��ا تعي��ش 
األنس بلقاء احلبيب الغائ��ب. إذًا عمدة 
املقص��ود م��ن األش��ق م��ا ه��و أش��ق عل��ى 
الروح، وهو ما يربي اإلنسان ويقربه الى 

الله )عز وجل( أكثر.
ال��ذي يتقاض��ى  البن��اء  إن عام��ل  ٭ 
أج��رًا مضاعف��ًا لق��اء عمل��ه ف��ي الي��وم 
املمطر - مثًا - سيشعر باألسف إذا فاته 
العمل في ذلك اليوم، ألنه سيخسر أكثر 
مما ل��و تغيب ع��ن العمل في ي��وم عادي. 
ول��و قي��ل ل��ه: »ينبغ��ي أن تك��ون فرحًا، 
ألنك تخلص��ت من عن��اء العم��ل في يوم 
ممطر«. لق��ال في اجل��واب: »ولكني فوت 
أج��رًا مضاعف��ًا كن��ت س��أحصل عليه لو 
كن��ت أعم��ل ف��ي ه��ذا الي��وم«. واحلال��ة 
نفس��ها تص��دق عل��ى العام��ل ف��ي س��بيل 
الل��ه، ف��إن املؤم��ن احلقيق��ي يبح��ث ع��ن 
أش��ق األعمال احملبوبة لل��ه تعالى لينال 
قرب��ه وأج��ره أكث��ر، وكم��ا ف��ي احلديث 
عن أمير املؤمنني )ع(: ف��إن »ثواب العمل 
على ق��در املش��قة في��ه«. ولعل ه��ذا أحد 
الش��ريفة  األحادي��ث  تأكي��د  أس��باب 
ب��أن اإلنف��اق عل��ى الوالدي��ن أفض��ل من 
اإلنفاق على س��ائر األرحام، وأن اإلنفاق 
عل��ى األرح��ام أفض��ل م��ن اإلنف��اق على 
غيره��م، ألن أق��ارب الش��خص - عادة - 

ال يس��تعظمونه إذا أنف��ق عليه��م، ألنه��م 
قدرت��ه  ح��دود  الغال��ب  ف��ي  يعرف��ون 
املالي��ة، فل��و أن ش��خصًا دخل��ه الش��هري 
ألف دين��ار، أعطى عش��رة دنانير لقريب 
له محتاج، فإن عطيته س��تكون محتقرة، 
ورمب��ا اعتبرها القري��ب إهان��ة، ملعرفته 
باملس��توى املالي لقريبه، بينم��ا لو أعطى 
دينارًا واحدًا حملتاج غري��ب فإن عطيته 
م��ن  واإلعج��اب  الرض��ا  موق��ع  س��تقع 
احملتاج، ألنه ال يعرف ش��يئًا عن مس��توى 
املعطي، وال يتوقع منه املزيد. باإلضافة 
ال��ى أن املنف��ق ق��د يقاب��ل باجلف��اء م��ن 
قريبه لو أنفق عليه، ألن اإلنس��ان يشعر 
- في العادة - بتصاغر أمام املنفق عليه، 
كان  إذا  مضاعف��ًا  يك��ون  الش��عور  وه��ذا 
املنف��ق قريب��ًا لإلنس��ان، فإنه ق��د يتألم 
ويغمره ش��عور بالضعة واحلرمان، ورمبا 
يندب حظه قائًا: »ملاذا أنا فقير محتاج، 
وف��ان ال��ذي ه��و م��ن أقربائ��ي غن��ّي«؟ 
ومن ث��م يلج��أ الى اجلف��اء ف��ي محاولة 
إلطف��اء نائرة تأمل��ه. وم��ن الواض��ح أنه 
ت��زداد الصعوب��ة عندم��ا يك��ون اإلنفاق 
عل��ى الوالدي��ن، ف��إن توقعهما - والش��ك 
- من ولدهم��ا أكثر، خاص��ة إذا كانا على 
اطاع مبس��تواه املال��ي احلقيق��ي، ألنهما 
يعتقدان أن ولدهما وكل ما ميلك هو ملك 
لهما، وأن كل ما يقدمه لهما فهو قليل في 
حقهما، فمهما كان عطاؤه لهما، فهو قليل 
ف��ي نظرهم��ا وغي��ر معظ��م م��ن قبلهما. 
الثانية،  وهكذا احلال بالنس��بة للنقطة 
يش��تد  ال��ذي  بالتصاغ��ر  الش��عور  وه��ي 
عن��د القرن��اء واألقرباء والتي تس��تتبع 
جف��اء وتعالي��ًا، فه��ي األخرى تك��ون في 
حال اإلنفاق على الوالدين أش��د لزيادة 
القرب، خاص��ة وأن األبوين ال يش��عران 
أن ابنهما نظير لهما فحسب، بل يشعران 
بأنهما أفض��ل منه، فيزدادان أمل��ًا إذا كان 
غنيًا ويعطيهما مع فقرهما. ويقول بعض 
علماء األخاق أنه رمبا لهذين السببني - 
توقع األكثر واجلفاء - كان اإلنفاق على 
األق��ارب واألرحام أفضل، غي��ر منكرين 
األس��باب األخرى. وهذان الس��ببان إمنا 
يصب��ان ف��ي تربي��ة النف��س، ألن التغلب 
عليهما يعني التغلب عليه��ا. كما ميكن أن 
نضيف لهاتني النقطتني نقطة ثالثة في 
السياق نفسه، وهي أنه كثيرًا ما ناحظ 
قطيع��ة ب��ني األرح��ام، وف��ي مث��ل ه��ذه 
احلال��ة يجد املنف��ق صعوبة ف��ي التغلب 

على نفس��ه واالس��تجابة لداعي اإلميان 
في اإلنفاق عل��ى قريبه املعس��ر وإن كان 
قد أس��اء الي��ه، ولهذا ع��ّد اإلنف��اق على 
أولي األرحام أفضل م��ن اإلنفاق على من 

سواهم.
٭ إن اإلنفاق أمر حس��ن ومفيد، ولكن 
األه��م أن يرب��ي اإلنس��ان نفس��ه بذلك. 
ولهذا ورد ف��ي احلدي��ث: »صدقة الس��ّر 
تطف��ئ غض��ب ال��رب«. إن صدق��ة الس��ر 
ترب��ي املعط��ي مضاف��ًا ال��ى أن أخذها ال 
يش��عر بالذل. فإن اإلط��راء أو اإلعجاب 
الذي يحصل علي��ه املرء فيم��ا لو أعطى 
عل��ى م��رأى م��ن الن��اس ق��د يخف��ف من 
صعوبة اإلعطاء والصدقة، إلحساس��ه 
بكونه قد اشترى بها س��معة وجاهًا، فا 
يش��عر بصعوبة بذل��ه، أم��ا الصدقة في 
الس��ر فتعن��ي تغل��ب امل��رء عل��ى صعوبة 
واإلط��راء  التش��جيع  لغي��اب  الب��ذل 
واإلعج��اب وم��ا أش��به. فصدق��ة الس��ر 
تطف��ئ غض��ب ال��رب، ألنه��ا أق��رب ال��ى 
اإلخاص، ألن الله تعال��ى - كما ورد في 
املأثور - س��ريع الرضا، )وهن��ا ماحظة 
نش��ير إليها، وهي أن الل��ه تعالى بالرغم 
من أنه س��ريع الرضا إال إن��ه( حليم، أي 
ال يغضب بس��رعة. وهذا قد يبدو جمعًا 
لألض��داد إذا ما قي��س ال��ى حالتنا نحن 
البش��ر. فالذي��ن يحلم��ون وال يغضب��ون 
بس��رعة إمنا يكظمون غيظه��م ال ألنهم 
ال يتأث��رون أساس��ًا )ب��ل ه��م يتأث��رون 
ولكنهم ال يغضب��ون(، وهذا يعني تراكمًا 
في غيظه��م حت��ى إذا امتأل وف��اض كان 
غضبهم ش��ديدًا وبطيء الزوال، وقدميًا 
قي��ل: »نع��وذ بالله م��ن غض��ب احلليم«. 
أما الله تعالى فليس هكذا، فهو س��بحانه 
غض��ب،  إذا  الرض��ا  س��ريع  وه��و  حلي��م 
ألنه )ع��ز وج��ل( ه��و الرحم��ة املطلقة، 
وقد س��بقت رحمته غضبه، وق��د خلقنا 
ليرحمنا. قال تعال��ى: »إال من رحم ربك 
ولذلك خلقه��م«. أي ليرحمه��م. ولكن مع 
ذل��ك ال ينبغ��ي للعب��د أن يس��تصغر أية 
معصي��ة، فلع��ل غض��ب الل��ه فيه��ا، وعلى 
العبد أيضًا أن يعمل ما من شأنه أن يزيل 
غض��ب الل��ه تعال��ى، ومما يطف��ئ غضبه 
س��بحانه صدقة الس��ر، والعل��ة في ذلك 
أنه��ا تعن��ى أن القائ��م به��ا ق��د جن��ح في 
ترويض نفسه وتعبيدها لله )عز وجل(، 
إضافة ال��ى أن آخذها ال يش��عر بالضعة 

بني الناس.
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محاضرات

٭ إن م��ن أه��م األم��ور ف��ي املق��ام 
هو أن يربي اإلنس��ان نفس��ه، فهذا هو 
الشيء األساس��ي، وإن كانت الفضائل 
جي��دة  نفس��ها  ح��د  ف��ي  األخاقي��ة 
والزمة، م��ن قبي��ل أن ال ي��ؤذي الناس 
س��يرته  أو  الس��يئ  خلق��ه  أو  بلس��انه 
الس��يئة أو بخله. وما نق��ل من قصص 
العلماء والصلحاء في هذا اجملال يدل 
على ضبط قوي للنفس. فم��ا نراه من 
اهتم��ام الن��اس غالبًا بقص��ص الذين 
رب��وا أنفس��هم تربية صحيح��ة حتى 
أكثر من اهتمامه��م باجملتهدين - رغم 
أن االجتهاد ليس شيئًا سهل املنال، بل 
يتطلب من الش��خص متوس��ط الذكاء 
تفرغًا للدراس��ة املتواصل��ة ملدة زهاء 
عش��رين س��نة - م��ا ن��راه م��ن اهتماٍم 
بنقل هذه القص��ص التي حتكي جانب 
العلم��اء  بع��ض  عن��د  النف��س  بن��اء 
ي��دل عل��ى أهمية ه��ذا األم��ر وندرته 
وصعوبت��ه. ينقل عن املرحوم الش��يخ 
عب��د الك��رمي احلائ��ري، عن أس��تاذه 
م��ن  كان  ال��ذي   - الفش��اركي  الس��يد 
العلماء الفطاحل واجملتهدين احملققني 
ومن تامذة اجملدد الشيرازي )رضوان 
الله تعالى عليهم جميع��ًا( - أنه قال: 
»ملا توف��ي اجمل��دد امليرزا محمد حس��ن 
الش��يرازي، رجع كثي��ر من الن��اس في 
تق��ي  محم��د  الش��يخ  ال��ى  تقليده��م 
وال��د  أي   - وال��دي  وكان  الش��يرازي، 
مجته��دًا   - الفش��اركي  محم��د  الس��يد 
ومرجعًا للتقليد أيضًا، فبعثني رس��واًل 
الش��يرازي  تق��ي  محم��د  الش��يخ  ال��ى 
ألس��أله إن كان يرى نفس��ه األعلم أم 
وال��دي. ق��ال والدي ف��ي رس��الته الى 
كان��وا  وأوالدي  زوجت��ي  إن  الش��يخ: 
يقل��دون اجملدد الش��يرازي وقد توفي، 
لك��ي  األعل��م  أن��ت  أن��ك  تعتق��د  فه��ل 
يرجعوا في تقليده��م إليك، أم تراني 
أعل��م منك لك��ي يتحولوا إل��ي؟. يقول 
الس��يد الفش��اركي: »عدت الى الوالد 
وأخبرته مبقال��ة الش��يخ محمد تقي، 
فأرجعني الى الشيخ ألسأله هذه املرة 
عن رأيه في تفس��ير األعل��م، وهل هو 
األكث��ر ذكاء وفطنة أم األكث��ر تعمقًا 
ودق��ة أم األق��وى ذهن��ًا م��ن الناحية 
العرفية؟ وملا عدت الى الشيخ أرجعني 
بدوره الى الوالد ليسأله عن حتديده 
ملفه��وم األعلم. وبع��د أن دق��ق والدي 

ف��ي ه��ذا األم��ر كثي��رًا أم��ر أهل��ه بأن 
يقلدوا الش��يخ محمد تقي الش��يرازي 
لترجيح��ه أن يك��ون ه��و األعل��م وفق 
تفس��يره ملعنى األعل��م«. ويظهر - مما 
ذكر - املدى الذي بلغه بعض مراجعنا 
ف��ي ال��ورع وتربي��ة النف��س، بحيث ال 
يتنافس��ون على املرجعي��ة والزعامة، 
ب��ل ال يتص��دون له��ا وال يدعونه��ا إال 
بعد تثب��ت وحتفظ وتدقي��ق، وبعد أن 
املس��ؤولية،  وعلماؤها  األم��ة  تقلدهم 
وهم أهل له��ا من حي��ث العل��م والورع 
الروح��ي  والس��مو  واخلل��ق  والتق��ى 
وتهذي��ب النف��س والزه��د ف��ي الدنيا 
ونب��ذ كل مظاهره��ا م��ن ش��هرة وجاه 
ومال وغيرها، ألن الهدف من الفضائل 
األخاقي��ة عندهم هو بن��اء النفس. 
وتبقى قصصهم ترب��ي األجيال، فرب 
واحدة منه��ا غيرت مج��رى حياة فرد 
القص��ص  فه��ذه  يس��تقيم،  وجعلت��ه 
متي��ز  لتربي��ة  كنتيج��ة  ج��اءت  إمن��ا 
بها أصحابه��ا، وحتولت فيم��ا بعد الى 
صدقة جارية، فكيف بالعمل والسيرة 
الطيبة؟ ال ش��ك أنها أوفر حظًا، وأبلغ 
ش��أنًا الس��تحقاق الصدق��ة. فلنحاول 
نحن أيضًا من اآلن أن نسعى في تربية 
أنفس��نا، فإن تهذيب النفس وتربيتها 
ينبغ��ي أن يك��ون ه��و اله��دف األس��مى 
م��ن وراء الدراس��ة واملنب��ر والتأليف. 
وإن تهذيب النفس هو ه��دف األنبياء 
واألوصياء. قال تعال��ى: }ِإّن َأْكَرَمُكْم 
َعن��َد الّل��ِه َأْتَقاُكْم{. وقال رس��ول الله 
)صلى الله عليه وآله وس��لم(: »أدبني 
ربي فأحسن تأديبي«. فمن أتعب نفسه 
في ه��ذا الطريق ووصل إلي��ه ولو بعد 
حني، يكون قد وصل ال��ى الغاية التي 
من أجله��ا خل��ق. بينما لو أصب��ح أكثر 
الناس مااًل، وأصحهم جس��مًا، وأدقهم 
الغاي��ة،  ه��ذه  يحق��ق  أن  دون  نظ��رًا 
وال  س��دى،  كله��ا  حيات��ه  فس��تذهب 
فائدة ترجتى من كل م��ا حصل عليه، 
كما صار إليه ق��ارون. الذي حكى الله 
تعالى قصته في القرآن الكرمي حيث 
ِإّنَم��آ ُأوِتيُت��ُه َعَلَى  قال تعال��ى: }َق��اَل 
ِعْلٍم ِعنِدَي َأَوَلْم َيْعَل��ْم َأّن الّلَه َقْد َأْهَلَك 
ِمن َقْبِل��ِه ِمَن اْلُق��ُروِن َم��ْن ُهَو َأَش��ّد ِمْنُه 

ُقّوًة َوَأْكَثُر َجْمعًا{.

علينا أن نوضح للعالم 
بأن الغدير يعني تحقيق 
الرفاهية وتوسيع نطاقها، 
لبلوغ التقدم والرقي 
في عمران المجتمعات 
اإلنسانية، كما يعني 
المساواة بين الممسكين 
بمقاليد االقتصاد 
والمال وبين باقي أفراد 
المجتمع، والقضاء على 
الطفيلية والعصابات.

المرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي
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أجوبة المسائل الشرعية

قصص العلماء

كنت عاملًاَ بها!
نقل عن الشيخ البهائي )رضوان الله تعالى عليه( في زمن مرجعيته وزعامته للشيعة أنه ذهب ذات مرة إلى زيارة 
العتبات املقدسة في العراق، والتقى باملقّدس األردبيلي )رضوان الله تعالى عليه(، )وكان حينها من أكبر الشخصيات 
العلمية في مدينة النجف األش��رف(. فتباحثا حول مس��ألة ما في مجلس كان غاّصًا بالعلماء والشخصيات الدينية، 
وبعد مناقش��ات كثيرة ورّد وإثبات اس��تطاع الش��يخ البهائي أن يثبت رأيه ويكس��ب النقاش. ثم بعد ع��دة أيام ذهب 
هذان العاملان اجلليان إلى مقبرة وادي الس��ام، وبعد أن قرءا الفاحتة جلس��ا في جانب ما وطرح املقدس األردبيلي 
املس��ألة نفس��ها، وناقش��ها مع الش��يخ البهائي، واس��تطاع أن يقنع األخير برأي��ه بأدّلة محكم��ة وقوّية. فقال الش��يخ 
البهائي: »هل كنت تعلم بهذه األدلة ف��ي بحثنا ذلك اليوم أم علم��ت بها بعد ذلك«؟ قال األردبيل��ي: »نعم كنت عاملًا 
بها ذلك اليوم، لكنني لم أطرحها خشية أن يقلل من شأنكم العلمي« وتصغر شخصيتكم في عيون احلاضرين، وأنتم 

في مقام الزعامة املطلقة للمذهب!!.

عبد ال يعرف مواله
نقل العّامة اجمللس��ي )قّدس س��ّره( حديثًا عن اإلمام الص��ادق )ع( أّنه ق��ال: »كان في زمن موس��ى )ع( ملك جّبار 
قضى حاجة مؤمن بش��فاعة عبد صالح منش��غل عن الن��اس بالعبادة يريد التق��ّرب بها إلى الله س��بحانه، فيما امللك 
مش��غول بش��هواته ولّذاته وظلمه وطغيانه. فاتفق أن مات املل��ك وذاك العبد الصالح كاهما في يوم واحد. والش��ّك 
أّن ذلك ل��م يقع مصادفة، ألن لكّل ش��يء س��ببًا عند الل��ه تعالى وإن كّن��ا جنهله، وه��ذه احلقيقة تثبتها ه��ذه القصة 
نفس��ها. يقول نص احلديث: )فتوّفي في يوٍم( أي في يوم واحد )امللك اجلّبار والعبد الصالح، فقام على املِلك الناس( 
أي اهتّموا مبوت امللك، وقاموا بتش��ييعه ودفنه، وتركوا أعمالهم، وأغلقوا دكاكينهم ومحّاته��م احترامًا له وحدادًا 
عليه، وكما ورد في نص احلديث )وأغلقوا أبواب الس��وق ملدة ثاثة أيام(. أّما ذلك العابد فقد بقي مطروحًا كّل هذه 
املّدة في بيته دون أن يعلم به أو يكترث له أحد، حتى تفّسخ بدنه، وعلته الرائحة الكريهة وبدأت الديدان تأكل من 
حلمه. تقول الرواي��ة: )وبقي ذلك العبد الصالح ف��ي بيته وتناول��ت دواّب األرض من وجهه، فرآه موس��ى بعد ثاث، 
فقال: يا رّب، هو أي امللك عدّوك، وهذا العبد الصالح ولّيك!(. فما هي العّلة؟ وملاذا جعلت موته في هذا الوقت بالذات 
فُيغفل عنه؟ وملاذا كان موت ذلك الطاغ��ي – وهو - عدّوك في عّز واحت��رام، وموت هذا العبد الصال��ح - وهو ولّيك - 
في ذّل وهوان؟! )فأوحى الله: يا موسى إّن ولّيي سأل هذا اجلّبار حاجة فقضاها له فكافأته(. يعني أن امللك كانت له 
عندي يد، وأردت أن أجازيه عليها، وهي أّنه يوم س��أله هذا العابد وهو ولّيي لم يرّده بل قضى حاجته، فكافأته بهذا 
التش��ييع والتجليل في الدنيا ليأتيني وال يد له عندي، وهو عدّوي فأدخله النار. )وسّلطت دواب األرض على محاسن 
وجه املؤمن لس��ؤاله ذلك اجلّبار(«. إن العب��د الذي يعرف م��واله ويعّظمه ال يفعل مث��ل ذلك! ولذلك عاقب��ه الله بأن 
س��ّلط الديدان على حلم وجهه تأكله، ألّنه أراق ماء ذلك الوجه الذي مّن الله به عليه أمام عدّوه وعدّو مواله. والله 

تعالى هو القائل: }وما أصابك من سّيئة فمن نفسك{.
2

00
8

ذو احلجة

كانون1

 1429ه 9



اسعوا أن ترجعوا من احلّج 
 بغفران اهلل ورمحته وبرعاية أهل البيت )عليهم السالم(

قام بزي��ارة املرج��ع الدين��ي س��ماحة آية الل��ه العظمى الس��يد 
صادق احلس��يني الش��يرازي )دام ظله( جمع من املؤمن��ات واملؤمنني 
)أعضاء حملة اليمامة( القادمني من أوروبا )من السويد والدامنارك 
وبريطانيا وأملانيا( للذهاب إلى حّج بيت الل��ه احلرام، وذلك في بيت 
سماحته مبدينة قم املقدسة، واستمعوا إلى توجيهاته التي قال في 

جانب منها: 
»أننت أيتها املؤمنات، وأنتم أيه��ا املؤمنون حّجاج بيت الله احلرام 
وزّوار مرق��د موالنا رس��ول الل��ه )ص( ومراق��د األئمة األطه��ار )ع(، 
وس��فرتكم هذه س��فرة مصيرية لكم جميع��ًا ومصيرية لكل إنس��ان 
مؤمن يقصد بي��ت الله احلرام، س��واء كان رجًا أو ام��رأة، وإن بعضًا 
من احلّجاج يذهبون إلى احلّج ويرجع��ون صفر اليدين والعياذ بالله، 
وبعض يرجع ممل��وء اليدين بغف��ران الله تعالى ورحمت��ه وبرعاية 
أهل البي��ت )ع(، فحاول��وا أن تكون��وا من القس��م الثاني، وه��ذا األمر 

يرجع إلى نّيتكم ودرجة حسن نّيتكم«.

السيد المرجع:

٭ إصدار: مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد: لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي

٭ توزيع: مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج: موقع اإلمام الشيرازي

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكرتونية
على العنوان التالي: 

www.ajowbeh.com

لقـــاءات لقـــاءات 
التقى سماحة املرجع الديني السيد صادق احلس��يني الشيرازي )دام ظله( في بيته 
مبدينة قم املقدسة خال ش��هر ذي القعدة/ 1429ه� بالعديد من العلماء والشخصيات 
ووفودًا نس��ائية وطابية، باإلضافة الى زائري العتبات املقدسة القادمني من شتى دول 

العالم.. ومن هذه اللقاءات لقاؤه ب� :

٭ وف��د م��ن )هيئ��ة الق��رآن احلكي��م 
واألم��ور اخليري��ة( م��ن مدين��ة كرب��اء 
املقدسة. قال س��ماحته: »أنتم في هيئة 
الق��رآن احلكي��م ق��د وّفقتم بفض��ل الله 

تعالى أن تكونوا حملة للقرآن فعليكم: 
أواًل: بقراءة القرآن بصوت حسن. 

ثانيًا: حفظ القرآن عن ظهر القلب. 
ثالث��ًا: معرفة م��ا يقوله الل��ه تعالى، 

أي التّدبر في القرآن. 
رابعًا: - وهو األهم - العمل بالقرآن. 
فالقرآن الكرمي يق��ول: }َوِإَذا َخاَطَبُهُم 
اجَلاِهُل��وَن َقاُل��وْا َس��َامًا{. فليح��اول كل 
واح��د منكم أن ال ي��رّد إس��اءة اآلخرين 
إال باإلحس��ان. والق��رآن الك��رمي يقول: 

}َواْفَعُلوْا اْلَخْيَر َلَعّلُكْم ُتْفِلُحوَن{. 
فلتكن كل أعمالكم ف��ي مجال اخلير. 
والقرآن الك��رمي يقول: }َواّلِذي��َن آَمُنوْا 
َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت ُأوَل�َِئَك َأْصَحاُب اْلَجّنِة 
ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{. فليكن إميانكم جّيدًا 

وقوّيًا، واعملوا الصاحلات دومًا«.
٭ جم��ع م��ن العوائ��ل م��ن العاصم��ة 

اإليرانية طهران. 

إل��ى عظمة  قال س��ماحته: »انظروا 
رس��ول الله )ص(، فق��د كان )ص( رئيس 
الدول��ة اإلس��امية، لك��ن معيش��ته كانت 
كمعيشة أبسط إنسان، وما اقتراضه من 
ذلك اليه��ودي إاّل دليل على ذل��ك، ولو أن 
رؤساء الدول واحلّكام يعيشون كما عاش 
موالنا النبي )ص( ملا وجد فقير قّط، كما 
إن التعام��ل احلس��ن يؤث��ر عل��ى الط��رف 
ئ أكث��ر بكثي��ر م��ن الق��ول  املقاب��ل الس��يِّ
احلس��ن، لذل��ك نق��رأ ع��ن موالن��ا اإلمام 
الص��ادق )ع( قوله: )كونوا دع��اة للناس 
بغير ألس��نتكم(. لذا يج��در باملؤمنني أن 
يتعامل��وا باحلس��نى م��ع اجلمي��ع، وذل��ك 

لكي: 
أواًل: يس��عدوا في الدنيا ويفوزوا في 

اآلخرة. 
ثانيًا: يتّم اإلصاح في اجملتمع«.

٭ جم��ع م��ن املؤمن��ات م��ن مدينة قم 
»العصم��ة  س��ماحته:  ق��ال  املقّدس��ة. 
لغًة تعن��ي احلف��ظ، وإمن��ا س��ّمي األئمة 
املعصومون )عليهم السام( بذلك، ألنهم 
يتجّنب��ون ارت��كاب الس��يئات، ويحفظون 

م��ا  واملك��روه وكّل  م��ن احل��رام  أنفس��هم 
ال يرض��ي الل��ه تعال��ى. وال ش��ّك أّن هذا 
املقام ه��و الدرج��ة العلي��ا م��ن العصمة، 
ولكننا أيض��ًا ينبغي أن نس��أل الله تعالى 
العصمَة في الدين، فكما إن بعض الناس 
يحافظون على رؤوس أموالهم وثرواتهم 
الدنيوي��ة  ممتلكاته��م  أو  وصّحته��م 
األخ��رى، فإن دي��ن اإلنس��ان بحاجة إلى 
احلفظ أيضًا«. وقال س��ماحته في جانب 
آخر من اللق��اء: »ي��راد م��ن العصمة في 
الدي��ن أمور عدي��دة، ومنه��ا االعتقادات، 
بأن ال تتسلل إلى اإلنسان على أثر جهله 
أو نتيجة بعده عن أهل البيت )ع( عقائد 
وإّن  تعال��ى،  الل��ه  يرتضيه��ا  ال  باطل��ة 
أّول خط��وة يج��ب أن يخطوه��ا اإلنس��ان 
حلفظ دين��ه تصحي��ح اعتقاداته وطرد 
النوب��ة  وتص��ل  اخلاطئ��ة،  االعتق��ادات 
بعد ذلك إل��ى صيانة األخ��اق العملية. 
فاألخاق احلس��نة جزء من الدين، وقد 
ربط رس��ول الله )ص( الهدف م��ن بعثته 
املبارك��ة مبوض��وع األخاق فق��ال: )إمنا 

ُبعثت ألمّتم مكارم األخاق(«.


