
األسرة.. ما هي؟ 
مفهــوم  تتنــاول  التــي  الكتــب  هــي  فمنهــا كثيــرة  متعــددة،  ســياقات  وفــق  نْ كتــب تلك الكتــب يريد يوميــة في عصــر الســرعة والبحث عــن أجزاء البحثيــة، بينما تتعرض األســرة إلــى حتديات لكنها تتفــق جميعها فــي طريقتهــا الوعظية، ال االجتماعيــة ومنهــا الدينيــة ومنها الفلســفية، األســرة  ة، وكأن مَ خــالل أجــزاء الــذرَّ مــن  العاصفــة  بتجاهــل  نفســه  اتها.اإلحجام عن اإلشــارة إليها، وهو يعلم كل العلم إقنــاع  مصطلــح بأنه سيقع ال محالة أسيراً لهبّ أن  فــي  املعضــالت  أكبــر  خليــط كتب علم االجتمــاع ليأخذ منهــا املعنى املعاصر، لســان العرب وغيــره مــن املعاجم، ثــم يلجأ إلى فتــرى الباحــث يفســرها لغويــاً مبــا يســتله من «األســرة» ذاته ليس من املصطلحات األصولية، وتتمثــل  علــى  لنحصــل  بــذاك  هــذا  يربــط  عيلهــم عجيــب، فيقــول أن األســرة «يتقــوى بهــا املرء»، ثــم  ــنْ يُ (ع): الدمــاء ال لشــيء إال أن البعض انخــدع برابطة أمير املؤمنــني (ع) فــي «معركة اجلمل»، فســالت كيان اجتماعي إســالمي، وعلى هذا مضى اإلمام وال يزال املكون األساسي والوحيد في إنشاء أي هو (الرابط الرســالي)، فالرابط الرســالي كان اجلانب املهم الذي ينبغــي التركيز عليه هنا من الضجيج.السابق فيحصل على كتاب بغالف أنيق ومحتوى صلــة الرحــم والرضــاع ويضيفها إلــى اخلليط اإلســالمي» فيأخذ بعــض آداب النــكاح وأحكام بأنهــا «جملــة اخلدم»! ثــم يجــيء دور «الطالء املرء»، وقد يطير إلى اللغة الالتينية فيفسرها ثــم يذكــر تاليــاً أن األســرة «هــم مَ اإلمــام  شــعار  كان  بينمــا  املؤمنــني»،  ــنْ والدتي منــه، ألن واليتي له بقول اإلمام الصــادق (ع): «واليتي لعلي بن أبي «اعــرفْ احلق تعــرفْ أهله»، وترســخ هــذا املبدأ «أم  تفاعــالت أصغــر الكيانــات االجتماعيــة التــي تتكــون من ومبا أن األســرة - على مســتوى الواقع - هي فرض، ووالدتي منه فضل».طالب أحبّ إليَّ مِ عــن  البحــث  ينبغــي  فــرد،  مــن  الضغــط العنصر الرســالي لكل مــن أفراد األســرة ضمن أكثــر  مقــدار  وحســاب  األســرية،  وتقدير البوتقــة  محيطهــا،  علــى  يؤثــر  الــذي  لِ إسالمها، ودونه تسقط كل األســباب التي تدعو ألن هذا العامل هو الذي ينشــئ األســرة ويحدد البد من أخــذ العامــل الرســالي بعــني االعتبار، مقاومتهــا لــكل محاولــة فصــل أو تشــظية. إذن اخلارجــي  قُ }.لبقــاء اإلنســان، ناهيــك عــن األســرة.. . {وَ لُواْ مَ اعْ
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ين الخمس والدَّ
رأس  أتـــت  ــس،  يــخــمّ شــخــص  س: 
وعليه  املـــال،  مــن  مبلغ  وعــنــده  سنته، 
وكان  املال،  هذا  من  أكثر  لشخص  دين 
قد عيّنه قبل حلول سنته املالية لدفع 
جزء من ذلك الدين، فهل يجب اخلمس 

في هذا املال؟
ج: فــي الفــرض املذكــور، إن دفــع املبلغ 

قبل حلول رأس سنته فال خمس فيه.

الخمس والراتب
راتباً  ويستلم  يعمل  شخص  س: 
معيناً  يوماً  يحدد  لم  ولكنه  شهرياً، 
بتخميس  ويــقــوم  اخلمسية،  لسنته 
فهل   ، كامالً عاماً  لديه  يبقى  الذي  املال 
أي  على  حصل  إذا  إنه  أي  يجوز؟  هذا 
يخمسه  ال  فإنه  سواه  أو  راتب  من  مال 
 ، كامالً عاماً  لديه  املال  ذات  بقي  إذا  إال 

فما هو رأيكم؟
ج: البد مــن حتديد يوم واحــد جلميع 

األموال.

الزواج
تقدم  سنة،  عمرها (٣٥)  فتاة  س: 
إن  إال  موافقة  وهــي  مــؤمــن،  رجــل  لها 
متزوجاً  ــان  ك ــه  ألن يرفضونه،  أهلها 
ـــق مـــع زوجـــتـــه في  ــاً ولـــم يـــوفّ ــق ســاب

اإلجناب؟
يتقــدم  أن  احتمــال  هنــاك  كان  إن  ج: 
شــخص غيره، وهو ينجــب فالصبــر أولى. 

وفي مثــل فــرض الســؤال ال يلــزم موافقة 
األهل. وينبغي للحصول علــى الزوج املؤمن 
وتيســير أمــر الــزواج املواظبــة علــى هــذا 
الدعــاء املــروي عــن اإلمــام أميــر املؤمنني 
(سالم الله عليه): (اللهم إني أعوذ بك من 
بوار األمي). واملداومة على قول: (أستغفر 
الله ربي وأتوب إليه) في كل صباح ومســاء 
مائــة مــرة، وعلــى قــراءة الســور األربــع: 
الكافرون والتوحيد والفلق والناس واآلية 

٥٤ حتى ٥٦ من سورة األعراف.

التحدّث مع المرأة
أن  األجــنــبــي  يستطيع  كــيــف  س: 
املــرأة  جتيب  وكيف  امـــرأة،  مع  يتكلم 
كأخي  ه  أعـــدّ أن  لــي  وهــل  ذلـــك؟  على 
(أقصد في املعاملة ال في احملرمية)؟

نَّ  وهُ مُ تُ أَلْ ا سَ إِذَ ج: يقول الله تعالى: {وَ
 { ــابٍ جَ حِ اء  رَ وَ ــن  مِ نَّ  ــأَلُوهُ اسْ فَ اعــاً  تَ مَ
[األحــزاب : ٥٣]. فالكالم البــريء وألجل 
الضرورة والعمل، جائز بشرط أن ال يكون 
ه كأخ إمنا  م، وعــدّ بصداقة، فــإن ذلك محرّ
هو في احلقوق اإلســالمية أي: عدم جواز 
غيبته واتهامه وما أشبه ذلك، وليس أكثر.

المالبس القصيرة
س: ما حكم لبس النساء للمالبس 
أمام   - مثالً الركبة -  حد  إلى  القصيرة 

محارمهن من الذكور؟
خــوف  أو  ريبــة  ذلــك  فــي  كان  إذا  ج: 
االحتشــام  واألفضــل  يجــز،  لــم  افتتــان 

. مطلقاً

سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي

ر  لندع اآلخرين ينقدوننا ونشجعهم على ذلك، ثم نطوِّ
قابلياتنا باالستفادة من وجهات النظر الصحيحة من بينها
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ربيع اآلخر

نيسان

2 ١٤٣٠ه 

كشف الوجه
عاماً،   ٢٨ عمري  فتاة  أنــا  س: 
وفــي  ــمــريــض،  ــت ال ــاً  ــي حــال أدرس 
املستشفى  في  أعمل  سوف  املستقبل 
فهل  تــعــالــى،  الــلــه  شــاء  إن  مــؤكــداً 
يجوز لي كشف الوجه أثناء عملي؟

ج: يجوز بشــرط خلوه مــن الزينة 
خــوف  أو  ريبــة  هنــاك  تكــون  ال  وأن 

افتتان.

حجاب المرأة
س: ما حكم ظهور يد املرأة، وما 

حكم ظهور قدمي املرأة؟ 
بشــرط  الكفــني  ظهــور  يجــوز  ج: 
وجــود  وعــدم  الزينــة  مــن  خلوهمــا 
دواعي الريبة واالفتتان دون القدمني.

ربط الرحم
التي  ـــضـــرورات  ال هــي  ــا  م س: 
الربط  عملية  إجراء  للمرأة  تبيح 
األجنبي  على  االنكشاف  مع  للرحم 

أو األجنبية؟
ج: الربــط الــذي ال مييــت القــدرة 
على اإلجناب متاماً، وال يتسبب في قتل 
النطفة بعــد االنعقاد في نفســه جائز، 
إال أن التكشــف بــني يــدي الطبيبــة أو 
الطبيب األجنبــي ال يجوز إال للضرورة 
م جهد  قدَّ العرفية، علماً بأن الطبيبة تُ

اإلمكان على الطبيب.

بلوغ الفتاة
القرآني  الــدلــيــل  هــو  مــا  س١: 
سن  في  يكون  الفتاة  بلوغ  أن  على 

التاسعة؟
ج١: ليس في ظاهر القرآن الكرمي 
ما يدلّ علــى ذلك، واألحــكام لم تذكر 

كلها في ظاهر القرآن الكرمي، نعم ورد 
الســالم)  البيت(عليهم  أهــل  عــن  ذلك 
الذين هم كســفينة نوح من ركبها جنى 

ومن تخلف عنها غرق وهوى.
مــن  الـــدلـــيـــل  ــــو  ه ــــا  م س٢: 
من  الفتاة  بلوغ  أنّ  على  األحاديث 

سن التاسعة؟
اإلمــام  قــال  الفقيــه  فــي  ج٢: 
بلغــت  (إذا  الســالم):  الصادق(عليــه 
فــع إليهــا مالها،  اجلارية تســع ســنني دُ
وجاز أمرها في مالهــا، وأقيمت احلدود 
روايــات  وهنــاك  وعليهــا).  لهــا  التامــة 
فــي  الحظهــا  ذلــك،  علــى  تــدل  أخــرى 
الوســائل ج١، أبواب مقدمــة العبادات، 

باب (٤).

التلقيح الصناعي
مــتــزوج  األصـــدقـــاء  أحـــد  س: 
ولم  ســنــوات،  خمس  من  أكثر  منذ 
قام  وقد  بولد،  تعالى  الله  يرزقه 
وزوجته،  هو  الالزمة  بالتحليالت 
يجوز  فهل  سليمان،  أنهما  فظهر 
التلقيح  طريقة  اســتــخــدام  لهما 
للحصول  األنبوب)  الصناعي (طفل 

على الولد؟
مــع  الــزوج  نطفــة  جمــع  يجــوز  ج: 
بويضة الزوجــة إذا لم يلــزم من ذلك 
م - وفي  محذور شــرعي - كالنظر احملرّ
حالة الضرورة ال بــأس باجلمع املذكور 

. مطلقاً

المرأة والطبيب
املستشفى،  تراجع  زوجتي  س: 
عالجها  على  واملشرف  حامل،  وهي 
ألن  وذلــك  طبيبة،  وليس  طبيب، 
ولديه  بحالها،  عارف  الطبيب  هذا 
علماً  الــالزمــة،  والــكــفــاءة  املــقــدرة 
ليست  ولكنها  طبيبة،  يوجد  بأنه 
الطبيب  إن  كما  املطمئنة،  بالكفاءة 
ــي منذ  عــلــى اطـــالع بــحــالــة زوجــت

استفتاءات

٭ جاء رجل الى النبي 9  
فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو 
(أجاهد) وقد جئت أستشيرك. 
نْ أم»؟  فقال 9: «هل لك مِ
قال: «نعم». 
ها  مْ قال 9: «فالزِ
فإن الجنة عند رجلها».

صورة جوية ملسجد الكوفة – ١٣٤٦هـ 



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 
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شرعية  مــدى  فما  األولــى،  الــوالدة 
هذا املوضوع؟

وجــود  وعــدم  االضطــرار  مــع  ج: 
إشــرافها  إلى  طمــأن  يُ مختصة  طبيبــة 
أو عالجها يجوز مع االقتصار على قدر 

الضرورة.

الخلوة
أحياناً  السيارة  أركــب  أنــا  س: 
في  خالتي  أو  عمتي  أوالد  أحد  مع 
فهل  بالناس،  مليئة  عامة  شــوارع 
وهل  احملرمة؟  اخللوة  من  ذلك  يعد 
املقعد  في  أجلس  أن  بني  فرق  هناك 
املقعد  فــي  أجــلــس  أن  أو  ــي  ــام األم

اخللفي؟
ج: ال يعد ذلك مــن اخللوة احملرمة، 
ذلــك  أمثــال  اجتنــاب  األفضــل  ولكــن 
خصوصــاً اجللوس فــي املقعــد األمامي، 
هذا كله مع عدم خــوف الفتنة وحفظ 

املوازين الشرعية األخرى وإال حرم.

عدة المتوفى عنها
املــرأة  على  يتوجب  مـــاذا  س: 
ــي الــعــدة  ــا ف املــتــوفــى عــنــهــا زوجــه
من  واخلــروج  التزين  إلى  بالنسبة 

البيت؟
احلــداد،  تلتــزم  أن  عليهــا  ج: 
ويقصــد بــه أن ال تلبس ثيــاب الزينة، 
وال تكتحــل، وتتجنــب كل ما يعــدّ زينة 
عرفــاً، أما اخلــروج مــن البيــت، فجائز 

شريطة أن تلتزم باحلداد.

المشاكل الزوجية
خمسة  منذ  مخطوبة  أنــا  س: 
شهور مع العقد، وأنا ال أجد الراحة 
خطيبي،  مـــع  ــامــة  ــت ال الــنــفــســيــة 
في  كــرجــل  بشخصيته  أشــعــر  وال 
يهتم  وال  يهملني  فهو  لي،  معاملته 

أن  عليّ  مــاذا  أفكر  حائرة  وأنــا  بي، 
أستمر  أم  عنه  أنفصل  هل  أفعل، 

معه؟ فما هو رأيكم؟
ومــن  للتغييــر،  قابــل  اإلنســان  ج: 
التغييــر  إيجــاد  فــي  املؤثــرة  العوامــل 
مــن  فكــم  و(األخــالق)،  (الثقافــة) 
وظائفهم،  عن  غافلني  كانوا  األشخاص 
ســلوكهم،  فغيــروا  إليهــا  التفتــوا  ثــم 
ــروا علــى أثر  وكم مــن األشــخاص تغيّ
األخــالق الطيبة والكالم احلســن، كما 
إن للدعــاء والتضرع إلى الله ســبحانه 
(عليهــم  الكــرام  بأوليائــه  والتوســل 
الصالة والســالم) دوراً كبيــراً في هذا 

اال.

العقد الباطل
مطلقة،  امــرأة  على  عقدت  س: 
من  طالقها  بأنّ  وهي  أنا  أظن  وكنت 
تبني  ولكن  وقــع،  قد  األول  زوجها 
وبناءً  صحيحاً،  يكن  لم  الطالق  أن 
ذمته،  على  زالــت  ما  فهي  هــذا  على 
بأني  علماً  مؤبداً،  عليّ  حترم  فهل 

لم أدخل بها بعد؟
الســؤال  مفــروض  فــي  العقــد  ج: 
، فــإن كان املــراد بـ(كنــت أظن أنا  باطلٌ
وهــي) االطمئنــان، لــم حتــرم مؤبــداً، 
بــل ينتظر حتــى يتم طالقهــا، ومتضي 
عدتها، ثــم يعقد عليها مــن جديد، وإن 
كان املــراد بـ(أظن أنا وهــي) الظن، وهو 
مــا لــم يصــل الــى درجــة االطمئنــان، 

. حرمت عليه مؤبداً

أذية الوالدين
يفعل  أن  أراد  شخصاً  أن  لو  س: 
والديه،  أحد  فمنعه  مستحباً،  أمراً 
أم  والديه  يطيع  هل  يفعل،  فماذا 
بأن  علماً  املستحب؟  األمــر  يفعل 
املنع كان تأديباً له بسبب مخالفته 

ألحدهما!!
ج: إذا كان اإلتيان بالعمل املستحب 

استفتاءات

قال أمير المؤمنين علي 
:A بن أبي طالب
٭ إنَّ للوالد على الولد 
حقاً، وللولد على الوالد حقاً، 
فحق الوالد على الولد أنْ 
يطيعه في كل شيء إال في 
معصية الله سبحانه، وحق الولد 
على الوالد أنْ يُحسن اسمه، 
ِّمه القرآن. ويُحسن أدبه، ويعل

مشهد مسلم بن عقيل (ع) في مسجد الكوفة – ١٣٢١ هـ
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يستلزم أذية الوالدين أو أحدهما لزم 
تركه.

التحكم بالغضب
معرفة  ــكــن  ــم امل مـــن  هـــل  س: 
حيث  الغضب،  فــي  التحكم  طــرق 
النظر  بغض  الغضب  سريع  إنني 
ال  أو  ذلــك  يستدعي  ــر  األم أن  عــن 

يستدعي؟
الشــريفة  الروايــات  فــي  ورد  ج: 
واقفــاً  وكان  غضــب  إذا  اإلنســان  أن 
فليجلــس، وممــا يســاعد علــى ذلــك أن 
عــدم  علــى  نفســه  اإلنســان  يــروّض 
الغضب، فإن الكماالت األخالقية تأتي 

بالرياضة واملتابعة.

السعادة في اآلخرة
من  نكون  حتى  نعمل  ــاذا  م س: 
السعداء حينما نرى صحيفتنا يوم 

القيامة؟
ــن  ج: إذا أردنــا ذلــك فعلينــا أن نزيّ
ألن  الصاحلــة،  باألعمــال  صحيفتنــا 
العمل الصالح هو األساس بعد اإلميان، 
وهناك آيات عديدة في القرآن الكرمي 
تثبــت هــذا املعنــى منهــا قولــه تعالى: 
عملكــم  اللــه  فســيرى  اعملــوا  (وقــل 
التوبــة:١٠٥،  واملؤمنــون).  ورســوله 
أضيــع  ال  (إنــي  ســبحانه:  وقولــه 
عمــل عامــل منكــم مــن ذكــر أو أنثــى). 
وجــل:  عــز  وقولــه  عمــران:١٩٥،  آل 
ســندخلهم  الصاحلات  عملــوا  (والذين 
األنهــار  حتتهــا  مــن  جتــري  جنــات 
 ،١٢٢ النســاء:   .( أبــداً فيهــا  خالديــن 
وقولــه تعالــى: (الذيــن آمنــوا وعملوا 
الصاحلــات طوبــى لهم وحســن مــآب). 
مــن  جملــة  إلــى  إضافــة   .٢٩ الرعــد: 
األحاديث الشــريفة املروية عن النبي 
املعصومني (عليهم  بيتــه  وأهل  الكرمي 
اجلنــة  اللــه  (جعــل  مثــل  الســالم)، 
ملــن عمــل لهــا)، ومثــل (الدنيــا مزرعــة 

حســاب  وال  عمــل  و(اليــوم  اآلخــرة)، 
وغداً حساب وال عمل).

المشاركة في العمل
س: ما حكم املشاركة في العمل 

مع األجنبي في الغرب؟
ج: املشاركة في نفسها جائزة ما لم 

. م ولم تستلزم محرماً حتتوِ على محرّ

مستحبات الشراء
ســيــارة  أشــتــري  أن  أريــــد  س: 
مستحب  عمل  هناك  فهل  جديدة، 
لي:  قال  بعضهم  الشراء؟  وقت  في 
هذا  هل  احلسد،  ملنع  البيض  اكسر 

صحيح؟
ج: ميكنك دفع صدقة لدفع البالء 

عنك.

سائق التكسي
سائق  اشــتــغــل  أن  أريــــد  س: 
األحيان  بعض  فــي  ولــكــن  تكسي، 
صندوقاً  يحملون  أشخاص  يركب 
بعض  وفـــي  خــمــر،  فــيــه  كــيــســاً  أو 
فيركب   ، ليالً العمل  يكون  األحيان 
يجوز  فهل  سكارى،  رجــال  أو  نساء 

العمل املذكور في هذه الصورة؟
ج: نعــم يجوز، لكن ال يحق للســائق 
أن يكــون أجيراً حلمــل صناديق اخلمر 
وعلبه، أمــا إذا كان الراكــب يحمل معه 
علبة أو قنينة فيهــا خمر، فال بأس به. 
علمــاً بأن النهــي عــن املنكر - مــع توفر 

شروطه - واجب.

التسوّل
يجلس  من  الناس  من  هناك  س: 
طلباً  يــديــه  وميـــد  احملــــالت،  ـــام  أم

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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com@
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استفتاءات

قال اإلمام علي زين 
العابدين A لبعض بنيه:
٭ يا بني: إن الله رضيني لك، 
ولم يرضك لي، فأوصاك بي، ولم 
يوصني بك، عليك بالبر تحفة يسيرة.

مسجد الكوفة بعد اإلعمار



بعضهم  أن  العلم  مــع  للمساعدة، 
ويستطيع  جــيــدة،  بصحة  يتمتع 
مثابون  نحن  فهل  والكسب،  العمل 
األخذ  (مع  هؤالء  أمثال  مبساعدة 
يكذب  بعضهم  أن  االعــتــبــار  بعني 
أننا  أم  وصــحــتــه)؟  فــقــره  بــشــأن 

نشجع على التسول بعملنا هذا؟
يكــن  لــم  إذا  الســائل -  إعطــاء  ج: 
فيه محذور خارجي - جائز، وفيه أجر 
وثواب، وفي احلديــث الصحيح: (أعط 
الســائل، ولو كان على ظهر فرس). نعم 
وينبغــي  احملتاجــني،  حتــري  األفضــل 
يســتطيع  ال  ملــن  العمــل  فــرص  توفيــر 

العمل.

زيادة الحسنات
من  أزيــد  أن  ميكنني  كيف  س: 

حسناتي؟
يريــد،  ملــن  مفتــوح  اخليــر  بــاب  ج: 
وكل حلظــة مــن حلظــات العمــر ميكــن 
االســتفادة منهــا فــي التقرب إلــى الله 
أفضل  ومــن  احلســنات،  وزيــادة  تعالــى 
األمور فــي هــذا اــال: ١ـ الســعي في 
هدايــة الناس إلى الصراط املســتقيم، 
وغيــر  الرشــاد،  إلــى  الضــال  كهدايــة 
امللتــزم إلــى االلتــزام، والســافرة إلــى 
عبــر  ذلــك  ويتــم  وهكــذا،  احلجــاب 
واألشــرطة  الكتــب  ونشــر  احلــوار، 
ذلــك.  ونحــو  التوجيهيــة،  الدينيــة 
فــي  الســعي  البنــد  هــذا  فــي  ويدخــل 
تزويــج الشــباب والفتيات بكل وســيلة 
دون  يحــول  العمــل  هــذا  فــإن  ممكنــة، 
وقــوع كثيــر مــن املفاســد واالنحرافات 
األخالقية. ٢ـ السعي في قضاء حوائج 
الناس باملقدار املمكن واإلصالح بينهم، 
وحل املشــاكل التي حتدث فــي العوائل 

باحلكمة واملوعظة احلسنة.

الحب
في  احلــــب  حــكــم  هـــو  ـــا  م س: 

كنت  إذا  أفــعــل  مـــاذا  أو  اإلســــالم؟ 
بأنني  العلم  مع  مــا؟  شخصاً  أحــب 
هــذا  أن  نــفــســي  ــع  أقــن أن  أحــــاول 
في  شعور  هذا  ولكن  بصحيح،  ليس 
القلب، وال أستطيع أن أخدع نفسي، 
تنصحوني  فماذا  أحبه،  ال  وأقول: 

أن أفعل؟
أو  باحلــرام  اختلــط  إن  احلــب  ج: 
كان مقدمــة للحــرام فهــو حــرام، وفي 
: (قلوب  احلديث الشــريف حول احلبّ
خلــت مــن ذكــر اللــه فأذاقها اللــه حب 
ج١ص١٤٠،  الشــرائع،  علــل  غيــره). 
البــاب١١، احلديث١. فعلى اإلنســان أن 
يتصور نعــم الله التــي أنعم بهــا عليه، 
وال  تعــد  ال  بحيــث  الكثــرة  مــن  وأنهــا 
حتصــى، وهــل هــذه النعــم إال نتيجــة 
محبة الله لنا وعظيم شــفقته علينا؟! 
ومن اجلفــاء أن ال نفــرغ قلوبنــا حلبه، 
وأن نشــرك معه في احلب غيــره، كيف 
لٍ  جُ ــلَ اللَّهُ لِرَ عَ ا جَ وقد قــال تعالى: {مَّ
} [األحــزاب : ٤].  هِ فِ وْ ــي جَ نِ فِ يْ لْبَ ن قَ مِّ
وينبغي الدعاء والطلب مــن الله تعالى 

أن يخرج حب غيره من قلوبنا.

صلة الرحم
سبحانه  الــلــه  ــى  ســمّ ملـــاذا  س: 
ـــني األهـــل  وتـــعـــالـــى الـــعـــالقـــات ب
بالذات،  الرحم)  بـ(صلة  واألقارب 

ولم يسمها (صلة الدم) مثالً؟
ولعــل  القرابــة،  هــي  الرحــم  ج: 
أن  باعتبــار  الرحــم  بصلــة  التســمية 
الرحمــة  إلــى  تشــير  الرحــم  كلمــة 
وتدعــو  واحملبــة،  واحلنــان  والشــفقة 
الــدم  كلمــة  بينمــا  التواصــل،  إلــى 
ليســت كذلــك، بــل بالعكــس لهــا داللة 
على القســوة والشــدة، كمــا إن الرحم 
أدعــى   - األم  إلــى  إشــارته  باعتبــار   -

للتعاطف.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

استفتاءات

قال اإلمام محمد 
:Aالباقر
٭ مَنْ صدَق لسانه زكا 
عمله، ومَنْ حسنت نيته 
زيد في رزقه، ومَنْ حسن 
بره بأهله زيد في عمره.
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٭ الفرقــة تعني االنفصــال، فالنــاس إذا كانــوا مجتمعني علــى أمر واحد يقــال إنّه 
ال توجد فرقة فيما بينهــم، ولكن إذا اعتزل بعــض، وانفصل عن اآلخريــن، فهنا نقول 
إنه حدثت الفرقة. وأهــل الفرقة هم الذين ديدنهم االختــالف واالفتراق، ومن حلية 
الصالــح وزينة املتّقي أنــه يحاول أن يجمــع ويضمّ حتى أهــل الفرقــة أي يعيدهم إلى 
الصف العام. واإلمام الســجاد (ع) يطلــب من الله تعالــى ويعلّمنا بــدوره أن نطلب منه 
ســبحانه اإلعانة في هذا األمر، وهو ضمّ أُولئك الذين يفصلون أنفسهم عن اآلخرين. 
أما اخلصلــة الثانيــة التي يطلبهــا اإلمام (ع) فهــي إصــالح ذات البني، أي بــني اإلخوة، 
والزوجني، واألصدقاء، أو بني األُســتاذ وتلميذه، واألب وابنه، والشــخص وقريبه. أما 
ــرت في الكتب اللغوية باحلقيقة، فبذلك يكون املعنى إصالح حقيقة البني.  الذات ففسّ
وقال بعــض األُدبــاء: إن «ذات» كلمة زائدة ككثير مــن الكلمات التي تــزاد في التعابير 
ة في اللغة العربية لغرض التأكيد وغيره. وربّ ســائل يسأل: أال ترجع  اللغوية، خاصّ
هاتان اجلملتان إلــى خصلة واحدة أم يطلب اإلمــام (ع) من الله تعالــى خصلتني هنا؟ 
، إال إذا  يقول اللغويون وتبعــاً لهم األُصوليــون والفقهاء: إن األصــل في الواو املغايــرةُ
: لــو قيل: جاء زيد وأبو عمرو، فاملتبادر  كانت هناك قرينة على وحدة األمرين. فمثالً
للذهن أن شــخصني جاءا، وليس املقصــود أن اجلائي واحــد، وهو زيد الــذي كنيته أبو 
عمرو. نعم قد تأتي الواو لبيان املعطوف عليه نفســه بتعبيــر آخر، ولكن األمر بحاجة 
إلى قرينة. إذن هذا يقتضــي أن يكون «ضم أهل الفرقة» و «إصــالح ذات البني» أمرين 
متغايريــن، ولكن هذا ال مينــع أن يكون بينهما عمــوم وخصوص مطلق، ولــذا فإن بعض 
ا «إصالح  العلماء قالوا: إن «ضمّ أهل الفرقة» يتناول الدائرة الواســعة أي اتمع، أمّ
ذات البــني» فاملقصــود به الدائــرة الضيّقة وهي األُســرة والعشــيرة واألقربــاء، وهذا 
له وجه ال بأس به في نفســه، وقد يســتوحى ذلك من كلمة «فرقة» و «بــني». وعلى كل 
حال فإن من األُمور التي ينبغي لإلنســان املؤمن أن يعنى بها في اتمع، أن يكون ديدنه 
احليلولــة دون حدوث الفرقة واالختالف، كما عليه أن يســعى أيضــاً من أجل اإلصالح 
على صعيد العالقات االجتماعية األضيق كالعالقات بني اإلخوة، واألقارب، والزمالء.

اد (ع) يدعو لالجتمــاع وعدم  ٭ قد يتبــادر إلــى الذهن ســؤال: هــل اإلمــام الســجّ
الفرقة - دائمــاً ولنفســيهما - مــن دون نظر إلى احلــق والباطل؟ حاشــى للــه أن يكون 

محاضرات

زينة المتقين
إذا خلونا بأنفسنا خاصة إذا 
هدأت العيون، فليفكر كل 
منا مع نفسه ويقول: مَنْ 
أكون لكي أظلم الناس 
أو أفعل المحرمات؟ ثم إلى 
ماذا سيكون مصيري؟! 
وأين أبي وجدي وأقربائي 
وأصدقائي الذين عاشرتهم 
بَ الموت  تِ ثم مضوا؟! أكُ
والحساب لهم دوني أم 
كلنا مالق هذا المصير؟ 
هذا التفكير هو خالصة 
مواعظ القرآن الكريم، 
وحقاً إن مَنْ يصبح عنده 
وجدان كهذا، ويفكر 
بهذه الصورة قد يستحيل 
مَ على المعصية.. دِ أنْ يَقْ

المرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي

 إضاءات من محاضرة
لسماحة اِّـرجع الديني السيد صادق الشازي 

من دعاء اإلمام زين العابدين (ع) في مكارم األخالق
«وألبسني زينة المتّقين في ... ضمّ 
رقة وإصالح ذات البين» أهل الفُ



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

محاضرات

اإلمــام  ألن  ذلــك،  يريــد  (ع)  اإلمــام 
دل القــرآن، والقــرآن يقول:  الســجاد عِ
اللــه  فبعــث  واحــدة  ــة  أُمّ النــاس  «كان 
وهــذا  ومنذريــن».  ــرين  مبشّ النبيــني 
صــاروا  الذيــن  هــم  األنبيــاء  أن  معنــاه 
ســبباً حلــدوث االختــالف والفرقــة في 
اتمع، ولكنــه اختالف مــن أجل احلق، 
ألن الناس كانوا مجتمعــني على الضالل 
والباطــل. أجــل، الوحدة مــن الفضائل، 
ولكن إذا كانت في إطار احلق والفضيلة، 
 .. والرذيلــة  الباطــل  إطــار  فــي  وليــس 
فال يقال لإلمــام (ع): مــا دام االجتماع 
أمــراً حســناً، فهــل يالمــون عليــه؟ ألنه 
ــه للباطــل إذا كان مــن  فإذا يقــال: إن التوجّ واحــدة،  فهــو ضاللــة  واحــد  فــرد 
اجته اثنان إلى الباطــل فهذه ضاللتان، 
فإن اجته ثالثة صــارت ثالث ضالالت، 
وهكــذا كلّمــا زيــد اجتمــاع أهــل الباطل 
زاد عدد الضالني، فأين هو احلسن فيه! 
ومطلــوب  ممــدوح  الفرقــة  أهــل  فضــم 
إذا كان إلــى احلــق، ألن االجتمــاع علــى 
احلــق ضــروري، ولو حــاد إنســان واحد 
عنــه، فعلــى املؤمــن أن يســعى إلرجاعه 
علــى  الضــمّ  املطلــوب  وليــس  ــه،  أيّة حــال. ومن ســيرة أهل البيــت (ع): وضمّ
اد  الســجّ اإلمام  من  مهمة  رســالة  هناك 
كتــب  فــي  ــة  مرويّ الزهــري،  إلــى  (ع) 
ــة، وهــي رســالة مهمــة  ــة والعامّ جداً تســتحق تأليف كتاب في شــرح كل اخلاصّ
كلمة منها، فقــد رواها العامــة ألهميتها 
فلم يشــؤوا أن تخلــو كتبهم من رســالة 
بهذه األهميــة، ولكنهم لم يذكــروا أنها 
من اإلمام الســجاد (ع)، بــل قالوا: كتب 
اإلمــام  يقــول  الصاحلــني!  بعــض  إليــه 
الســجاد (ع) في رســالته إلــى الزهري: 
ســأل عمــا أخــذت بإعانتــك على  «وأنْ تُ
ظلــم الظلمــة ... جعلــوك قطبــاً أداروا 
يعبــرون  وجســراً  مظاملهــم،  رحــى  بــك 
عليك الــى بالياهم». فعمــل اإلمام هذا 
هو بحدّ ذاتــه ضمّ أهل الفرقــة مع أنّه 

يريد تفريقه عن جمع أهل الباطل. 
٭ لقد قال علماء الســوء عن اإلمام 
احلسني (ع) إنه شــقّ عصا املسلمني، ألن 
يزيد كان حاكماً مســلماً، وكان املسلمون 
ميارســون حياتهم وطقوســهم الدينية، 
ولكــن  بينهــم،  فيمــا  خلــالف  وجــود  وال 
الــذي  هــو   - بزعمهــم   – (ع)  احلســني 
جوابهــم:  فــي  ونقــول  اخلــالف،  أوجــد 

الــذي  واالفتــراق  اخلــالف  هــذا  إن 
أوجده اإلمام احلســني (ع) هــو من أهم 
الواجبــات، بــل كان أهــم الواجبــات في 
زمانــه (ع)، فــإن االفتــراق عــن حكومــة 
املؤمنني  أميــر  اإلمــام  كحكومة  احلــق - 
(ع) - هــو الضــالل بعينــه، وههنــا يجب 
الســعي لضم أهــل الفرقة، أمــا إحداث 
الفرقة في صفوف أهــل الباطل فهو من 
الفضائــل والواجبات. لقــد كان صفوان 
اإلمــام  أصحــاب  خيــرة  مــن  ــال  لهــارون اجلمّ جمالــه  فأكــرى  (ع)،  الكاظــم 
اســي لســفر احلج، فبلغ ذلك اإلمام  (ع) فقال لــه كلمــة عظيمة، قــال: «كلّ العبّ
شــيء منك حســن جميل مــا خال شــيئاً 
». والشــك أن هذا تقريظ عظيم  واحداً
من اإلمام املعصوم (ع)، مما يكشــف عن 
اإلمــام  ولكــن  صفــوان،  منزلــة  عظمــة 
لهــارون.  جماله  اســتنكر عليــه إكــراءه 
هذا  اللــه،  رســول  صفــوان: «يابن  فقال 
». فقــال له اإلمام: «أحتبّ  قلــت: يريدها للحجّ كــراك»؟  يخــرج  حتــى  بقاءهــم 
«نعــم». قــال (ع): «فمــن أحــبّ بقاءهم 
فهــو منهــم». هــذا واإلمــام كان يعلم أن 
هــارون ســيعرف الســبب، وبالفعــل جاء 
هــارون فــي اليــوم الثانــي، فاعتــذر لــه 
ــه باعهــا كلّها. وقــد نقل عن  صفوان بأنّ
اإلمام الصــادق (ع) قولــه: «ال تنبِ لهم 
»! مــع أنّ اإلمــام يعلــم عظمــة  مســجداً
كان  ولكنــه  فيــه،  والصــالة  املســجد، 
يعلم كذلك أنّهم ســيتّخذون منه شــعاراً 
لتقوية ظلمهم مــن خالل إشــعار الناس 
فيلتفــون  وصــالح،  تقــوى  أهــل  بأنهــم 
والدين  ســلطانهم،  تقويــة  فــي  حولهــم 
منهم براء، وإالّ فإن اإلمام الصادق (ع) 
ــنْ بنى مســجداً بنى الله  هو القائــل: «مَ

له بيتاً في اجلنّة». 
املؤمنــني  أميــر  اإلمــام  عــن  روي  ٭ 
وصايــاه: «أوصيكما،  فــي  ــه قــال  (ع) أنّ
نْ بلغــه كتابي  وجميع ولــدي وأهلــي، ومَ
وصــالح  أموركــم،  ــم  ونَظْ اللــه،  بتقــوى 
ذات بينكــم فإنّــي ســمعت جدكما (ص) 
مــن  أفضــل  البــني  ذات  «صــالح  يقــول: 
ة،  عامة الصالة والصيام». أي املســتحبّ
إن  باســتفاضة  رويــت  الوصيــة  وهــذه 
لم نقل أنها مــن املتواتــرات، ولقد رويت 
ال  أدبية  نكتــة  وهنــا  دة.  متعدّ بأســانيد 
وردت  ــه  أنّ وهــي  إليهــا،  باإلشــارة  بــأس 
في بعض األدعيــة أو األحاديــث عبارة 

فــي  وردت  فيمــا  البــني»  ذات  «إصــالح 
ذات  «صــالح  عبــارة  منهــا  آخــر  بعــض 
ى واحد، ألن الصالح إما هو  البني» واملؤدّ
نتيجة اإلصالح، ألنك إذا رفعت الفســاد 
وأصلحــت بــني اثنــني فــإن نتيجــة هذا 
الرفع هــو الصالح، وإما هو دفع الفســاد 
قبل وقوعــه، كما لو أحسســت أن خالفاً 
ما ســيحدث بني زيد وعمرو فبادرت إلى 
عمــل ما مــن شــأنه احليلولــة دون وقوع 
هذا االختــالف املؤدي حتماً إلــى النزاع 
وفســاد العالقة بينهما، فقــد يطلق على 
عملك هذا صالح، وليــس إصالحاً، ألنه 
لت  لم يكن ثمة فســاد لتصلحــه وإمنا حُ
دون وقوعــه مــن قبيــل: الوقايــة خير 
من العــالج. ولإلمــام احلســن (ع) جملة 
ذات  مجــال «إصــالح  فــي  تنفعنا  رائعــة 
البني»، يقــول (ع) جلنــادة: «واعلم أنك 
تطلــب الدنيــا واملــوت يطلبك». فلــو آمن 
اإلنســان بهذه الكلمــة، وكانــت حاضرة 
عنده دوماً لســهل عليه الســعي في طلب 
حفنة  أجــل  من  يتصــارع  وال  الفضائــل، 
مــا  كل  أن  يعلــم  ألنــه  الدنيــا،  ركام  مــن 
يطلبه مــن الدنيــا ال محالــة زائــل، فإن 
ذكــر املــوت وحــده كفيــل بــأن يحــد من 
الشــهوات .. جاءني شــخص وقال: لقد 
كنت مســتطيعاً منذ عشــرة أعــوام ولم 
أحــج، ولكني كتبــت في وصيتــي أن يحجّ 
أوالدي بالنيابــة عنــي. فقلــت لــه: «إن 
الكبيرة».  مــات  احملرّ مــن  احلج  تســويف 
وأقنعته بأن يحج هو بنفســه، وإنْ لزمه 
أن يقتــرض املــال، وبعــد أســبوع دعيــت 
أن  لــي  وتبــني  جنازتــه،  علــى  للصــالة 
األجل لم ميهله، وقــال أبناؤه: «لم يكن 
به شــيء ولكن أُصيــب بســكتة قلبية». 
فهمســت فــي أُذن أحدهــم أن عليهــم أن 
ــذوا ما كتبــه لهم فــي وصيتــه التي  ينفّ
أخبرني عنها قبل موته بأســبوع، وذلك 
بــأن يبعثوا شــخصاً خــالل هذه الســنة 
لكــي  أســابيع  أو  أيــام  غضــون  فــي  أي 
يحج نيابــة عنــه، فهــذا يعد مــن أوجب 
الواجبــات. لــذا علــى اإلنســان أن يضع 
املوت نصــب عينيــه دائماً، فقــد روي في 
احلديث الشــريف: «.. فإنّك ال تدري ما 
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ثقافة

إصدار جديد
جامع املسائل الشرعية

صدر عن دار العلــوم للتحقيــق والطباعة والنشــر والتوزيع / بيــروت، وبرعاية 
الكويــت،  فــي  النســوية»  ــة  احلجّ أنصــار  «هيئــة 
كتاب «جامع املســائل الشــرعية»، ويتضمــن فتاوى 
املرجــع الديني ســماحة آيــة الله العظمى الســيد 
واإلمام  ظلــه)  الشــيرازي (دام  احلســيني  صــادق 
س  الراحل السيد محمد احلســيني الشيرازي (قدّ
ه). ويتألف الكتاب مــن (٧٠٤ صفحة وزيري)،  ســرّ
ويحتــوي علــى مســائل فــي كل األبــواب الفقهيــة، 
اجلزائيــة  الشــؤون  إلــى  والتقليــد  االجتهــاد  مــن 
والعقوبــات، ويختلــف هــذا الكتــاب عــن الرســالة 
ل - إلى املسائل  العملية بأنه يتطرق - وبشكل مفصّ
احلديثة والتي يكثر ابتالء املؤمنني بها في العصر 
احلاضر، وباخلصوص اجلاليات املســلمة القاطنة 
رت عبارات الكتاب بأســلوب  ــرّ في بالد املهجــر. وحُ

ط، بحيث يسهل فهمها على القارئ في أي مستوى علمي كان. مبسّ
يقــع الكتــاب فــي عشــرة أبــواب: البــاب األول: الشــؤون العباديــة، وفيه ســتة 
فصول، هــي: االجتهــاد والتقليد، والطهــارة والنجاســة، والصالة، وأحــكام الصوم، 
، وتزكيــة األموال. البــاب الثانــي: اجلهاد وإصــالح اتمعــات، وفيه  وأحكام احلــجّ
ــي والتبــري، واألمر  خمســة فصول، هي: اجلهــاد األكبــر، واجلهــاد األصغــر، والتولّ
باملعروف والنهي عن املنكر، والسالم والالعنف. الباب الثالث: الشؤون االجتماعية 
ــرية، وفيــه أربعة فصول، هــي: أحــكام اللباس والنظــر واالختــالط، واملرأة،  واألُسَ
واألســرة واحليــاة الزوجيــة، والوفــاة والوصيــة واإلرث. البــاب الرابــع: األخــالق 
وبناء الشــخصية، فــي فصلــني، هما: الشــباب، وأحــكام اجلنــس. البــاب اخلامس: 
وأحــكام  وصيــده،  احليــوان  ذبــح  همــا:  فصلــني،  فــي  واألشــربة،  األطعمــة  شــؤون 
األطعمــة واألشــربة. البــاب الســادس: الثقافــة والتطــور اإلنســاني، وفيــه ثمانية 
فصول، هي: القرآن واحلديث القدســي، واحلديــث النبوي وروايات أهــل البيت (ع)، 
والعلــوم الغربيــة، والشــعائر احلســينية، والغنــاء واملوســيقى، واإلعــالم والفنون، 
ة، واحلريات واحلقوق اإلنســانية. الباب السابع: الشؤون االقتصادية  ومسائل طبيّ
واملعامالت، وفيه أربعة فصــول، هي: التجارة والبيع والشــراء، والعقــود واملعامالت، 
ــارات. البــاب الثامن:  واإليداعــات والعطــاءات، واملتعلقــات العامــة، والعهــود، والكفّ
الهجرة إلى البالد غير اإلســالمية. الباب التاســع: املؤسســات والوقف، في فصلني، 
هما: املؤسســات واجلمعيــات، وأحــكام الوقف. البــاب العاشــر: الشــؤون اجلزائية 
والعقوبــات، في ثالثــة فصول هي: القانــون، وأحــكام القضاء والشــهادات، وأحكام 

الديات والقصاص.

قال اإلمام جعفر 
:A الصادق
٭ يجب للوالدين 
على الولد ثالثة أشياء: 
شكرهما على كل حال، 
وطاعتهما فيما يأمرانه 
به وينهيانه عنه في غير 
معصية الله، ونصيحتهما 
في السر والعالنية.

محراب أمير املؤمنني (ع) ومنبره الشريف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

قصص

رجل عدل 
ــي اإلمــام جعفر   كان أحــد محبّ
في  يعيــش  وأصحابــه  الصــادق (ع) 
الكوفــة، ويدعــى عبــد الله بــن أبي 
يعقــوب، وكان يعانــي مرضاً عســيراً 
أقعده عــن القــدرة علــى الوقوف أو 
احلاكــم  اســتدعى  حينمــا  املشــي، 
اإلمام  الدوانيقي  املنصور  العباســي 
الصادق (ع) إلى بغداد قســراً، سمع 
ابن أبي يعقوب باخلبر، فطار شــوقاً 
إلى لقاء اإلمــام، فاجته إلــى بغداد 
تعــرض  التــي  الصعوبــة  كل  رغــم 
لها، وحينمــا التقى اإلمــام قال له: 
«رغم كل ما أعانيــه من مرضي، فقد 
أســرعت لرؤيتكــم مــن فــرط حبي 
لكم، ولو كان القادم غيركم ملا قمت 
ة».  ضت نفسي للمشقّ بالســفر أو عرّ
ثم إن عبد الله بن أبي يعقوب طلب 
من اإلمام الصادق (ع) أن يدعو الله 
تعالى لشــفائه من مرضــه، فأكد له 
ولكنه (ع)  لــه،  ســيدعو  بأنه  اإلمام 
قال لــه بعد ذلــك: «ياعبــد الله، لو 
كنت تعلم مالك مــن األجر والثواب، 
إليّ  طلبــت  ملــا  مرضــك،  علــى  وأنــت 
فاســتجاب  بالشــفاء».  لك  أدعــو  أنْ 
ابن أبي يعقــوب، وطلــب أنْ ال يدعو 
لــه رغبة في ذلــك األجــر! ولقد مرّ 
حوالــي (١٢٠٠)  القصــة  تلــك  على 
ومراجــع  الفقهــاء  يــزال  وال  عــام، 
التقليــد ينقلــون الروايــات عن عبد 
الله بن أبــي يعقوب باعتبــاره رجالً 
عــدالً وثقــة، وهو مــا يعنــي: أن كل 
ووالءه  معتقــده  ــل  وفضَّ م،  قــدَّ ــنْ  مَ
الشــخصية،  وحاجاته  رغباته  على 

أصبح كـ (عبد الله بــن أبي يعقوب) 
في الفضل واملنزلة الرفيعة.

عالم صالح 
 كتب أحــد العلمــاء كتابــاً، وكان 
قــد بــذل جهــداً كبيــراً فــي تأليفه، 
أصدقائــه،  أحــد  جــاءه  مــرة  وذات 
ثــم  ليقــرأه  الكتــاب  منــه  واســتعار 
يعيــده بعــد أيام. لكــن بعد مــدة لم 
الكتــاب،  املذكــور  الشــخص  يرجــع 
التعديالت  بعــض  بإجــراء  قــام  بل 
سمع  وعندما  باســمه،  وطبعه  عليه، 
يصــدر  لــم  بذلــك  الكتــاب  صاحــب 
منــه أي رد فعل، بــل ظــل يتعامل مع 
ذلك الشخص كما كان قبل أن يقدم 
على عمله هــذا .. إذ املهــم عند ذلك 
الــذي  العلــم  نشــر  الصالــح  العالــم 

يتضمنه الكتاب ال اسم من كتبه .
منازل اآلخرة

 كان احملدث الشيخ عباس القمي 
(رحمه اللــه) منعكفاً علــى التأليف، 
وقليالً مــا كان يرتقي املنبــر، فطلبه 
والده فــي إحــدى األيام، وقــال له: 
«إن اخلطيــب الفالنــي الــذي يرتقي 
احلســن  اإلمــام  مســجد  فــي  املنبــر 
جيــد،  كتــاب  بيــده  (ع)  العســكري 
وينقل منــه مواضيع جيــدة، فاذهب 
فســأله  منــه».  وتعلّــم  هنــاك  الــى 
الشــيخ عباس: «وما اســم الكتاب»؟ 
فقال والده: «منــازل اآلخرة»!! فلم 
يقل الشيخ عباس شــيئاً، ألن الكتاب 

املذكور كان من تأليفاته.

قال اإلمام علي 
:Aالرضا
٭ إن الذي يطلب 
ف به  نْ فضلٍ يكْ مِ
نَ  عياله أعظم أجراً مِ
المجاهد في سبيل الله.

هنا ترقد السيدة خديجة بنت خويلد (ع) – ١٤٣٠هـ

«ما أكثر القصص، وما أكثر العبر!!
 لكن .. المهم أن نعتبر ولو بقصة واحدة»
السيد صادق الشيرازي
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ربيع اآلخر
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السيد المرجع:

عالـم اليوم بحاجة إىل سرية النبي األعظم (ص)
دعا املرجع الديني آية الله العظمى الســيد صادق الشــيرازي 
بحضور حشــد من املؤمنــني وفدوا الى بيت ســماحته مــن مختلف 
املــدن اإليرانيــة، دعــا املوالــني ألهــل البيــت (ع) الــى العمــل على 
إحياء تعاليــم التشــيّع ومبادئــه وثقافتــه بتعريف ذلــك للعاملني 
أجمــع، وبإقامــة االس اخلاصــة بإحياء ذكــر أهل البيــت (ع). 
وقــال ســماحته: «علــى اجلميــع أن يطالعــوا تاريــخ النبــي (ص) 
فوهــا للعالــم. فالنــاس إذا عرفوا ســيرة الرســول  وســيرته ويعرّ
». وأضاف ســماحته: «إن  (ص) فســيدخلون في اإلســالم أفواجــاً
أهل البيــت (ع) كانــوا يعلمــون أن عاشــوراء والقضية احلســينية 
فــي  ــدوا  أكّ لذلــك  العرقلــة،  وحملــاوالت  للمحاربــة  حيويــة ســتتعرّض  ســتزداد  احلســينية  القضيــة  أن  الشــريفة  أحاديثهــم 
ا يوماً بعد يوم، وســتبقى خالدة أبد الدهور، ومنها  وانتشــاراً وعلوّ
قول موالنا النبي األعظم (ص): (وليجتهدنّ أئمة الكفر وأشــياع 
الضاللة في محوه وتطميســه فال يزداد أثــره إالّ ظهوراً وأمره إالّ 

 .«( اً وفي سياق كلمته شــكر ســماحته كل املؤمنات واملؤمنني الذين علوّ
وا  زحفوا إلــى مدينــة كربالء املقدســة مشــياً علــى األقــدام، وأدّ
مراســم زيارة اإلمام احلســني (ع) في ذكرى األربعني وقال: «لقد 
زارني جمع مــن املؤمنني القادمــني من أمريكا للذهــاب إلى كربالء، 
فأكدوا لي بأنــه لو كان العــراق أكثر أمناً واســتقراراً ألتى األلوف 
من املؤمنني واملؤمنات مشــياً على األقدام من أمريــكا إلى كربالء، 

وإنْ طالت مدة ذلك شهرين أو أكثر».
وفــي جانــب آخر مــن كلمتــه أشــار ســماحته إلــى جوانــب من 
الســيرة النبوية الشــريفة، وقال: «اقرؤوا اإلحصائيات في دول 
ــر واملدنية، حول  عي التحضّ اليوم، وباألخصّ في الــدول التي تدّ
عدد السجناء الذين ســجنوا بســبب عدم مقدرتهم على تسديد 
ديونهــم، عندهــا ســتعرفون أن دولة الرســول (ص) كانــت أفضل 
. إن موالنــا رســول اللــه (ص)  ــاً احلكومــات وأكثرهــا تطــوراً ورقيّ
يناً  ــس حكومتــه أعلن للنــاس جميعاً أنــه: (من تــرك دَ ، ومــن ترك مــاالً فلورثته). واألمر نفســه عمل به عندما أسّ أو ضياعــاً فعليّ
ــام حكومته، علمــاً أن النبي  موالنا اإلمام أميــر املؤمنني (ع) في أيّ
وأميــر املؤمنــني (صلوات اللــه عليهمــا) رحال عــن الدنيــا وعليهما 
: «إن عالم اليوم املبتلى بجاهلية  ين»!! وأضاف ســماحته قائالً دَ
من نوع جديد، إذا عرف هــذه التعاليم النبويــة الراقية، وهي من 
أحســن التعاليم وأفضلها وأرقاها، والتي لم تعمل بها أي حكومة، 

د».  فإنهم سيعتنقون اإلسالم بال أدنى تردّ
٭ خــالل درســه (خــارج الفقــه) قــال الســيد املرجع فــي يوم 
ي في الثقافة اإلسالمية  التاسع من ربيع األول: «إن للتولّي والتبرّ
عاليــة  ومرتبــة  خاصــة  أهميــة  (ع)  البيــت  أهــل  روايــات  وفــي 
ي من  وفريدة. ولهــذه األهمية عدّ العالّمة الســي التولّي والتبرّ
أصول الديــن، (طبعاً ال بــأس بدرجها في فروع الديــن عند تعليم 
املبتدئــني). ولدينــا بهــذا اخلصــوص روايــات عديــدة ومتواتــرة 
كثيــرة، ومنها روايــة أحمد بــن إســحاق التالية عن موالنا رســول 
ي في  تي وجاللــي وعلوّ الله (ص) عــن الله تبــارك وتعالــى: «بعزّ
مكاني ألحبــونّ من يعيّد في ذلك اليوم محتســباً ثــواب اخلافقني، 

ــع  وألشــفعنّه فــي أقربائــه وذوي رحمه، وألزيــدنّ في ماله إن وسّ
على نفســه وعيالــه فيه، وألعتقــنّ من النــار في كلّ حــول في مثل 
ذلك اليوم ألفاً من مواليكم وشــيعتكم، وألجعلنّ ســعيهم مشكوراً، 
ــد) فــي هــذه  وذنبهــم مغفــوراً، وأعمالهــم مقبولــة». فلفظــة (يعيّ
ل). فالتعيّد معناه  الرواية شــاهد آخر على ما ذكرناه حول (التفعّ
أن نعيّد في التاســع مــن ربيــع األول، ونظهر الســرور والفــرح. فال 
يكفي أن نعتقد بكــون هذا اليوم عيداً في القلــب فقط، وال يصدق 
دنــا في هذا اليــوم وأن نعمل  ــد. بل علينــا أن نظهر تعيّ عليه التعيّ
باألعمــال التــي نعملهــا فــي باقــي األعيــاد. وكلّ من ميتثــل لذلك 
فســيتقبّل الله أعمالــه وينعم عليــه بهدية. أي إن هــذا العمل هو 
من أســباب قبول الصالة والصيام وباقي األعمــال، فأداء الصالة 
ال يكفي لقبول الصالة، فربّ مصلٍ تكون صالته غير مقبولة عند 
اللــه تعالى ولذلــك ال يكتب لــه األجر فــي صحيفة أعمالــه، فقد 
ذكرت الروايات الشريفة أن صالة العبد يقبل منها ما كان املصلّي 
فيه حاضــر القلــب والذهن. فيــوم القيامة يــرى العبــد أن نصف 
صلواته أو ربعها أو جــزءاً قليالً منها كتبت مقبولــة، والباقي غير 
مقبولة، ألنها لــم تكن عن حضور القلب والذهــن. ومثل هذا العبد 

ال يعاقب لكن أجره يكون قليالً وبنسبة الصالة املقبولة.
٭ استقبل سماحة السيد املرجع مسؤول مركز شرق أوكرانيا 
للمسلمني الشيعة بيت الزهراء (ع)، وخالل اللقاء، قال سماحته: 
ل موالنا رسول الله (ص) معاناة وأذى كثيراً خالل نشره  «لقد حتمّ
رســالة اإلســالم ودعوته الناس إلــى وحدانيــة الله تعالــى، ومن 
ــل أيضــاً موالنا اإلمــام أمير املؤمنــني وموالتنــا فاطمة  بعده حتمّ
لوا،  الزهــراء (ع)، واألئمــة األطهار (ع) معانــاة وأذى كثيــراً، فتحمّ
وصبــروا، فنالــوا مــن اللــه (تبــارك وتعالــى) التوفيــق والنجــاح 
واخليــر الكثير واملقــام العظيــم في الدنيــا واآلخــرة. فيجدر بنا 
ل املشــاكل  أن نقتــدي بهــم ونتأســى بســيرتهم فــي الصبــر وحتمّ
ة،  ق وننجح في أعمالنا، وهذا بحاجة إلى الهمّ والصعوبات، كي نوفّ
تــه»، وقيل  فقد قــال موالنا اإلمــام أمير املؤمنــني (ع): «املــرء بهمّ

ته كما يطير الطائر بجناحيه». : يطير املرء بهمّ أيضاً
٭ 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 اإللكترونية

www.ajowbeh.comعلى العنوان التالي: 
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