
�لعدل �أحلى! 
العــدل رأس اإلميــان وأعلى مراتبــه، فـ»عدل 
ســاعة خيــر مــن عبــادة ســبعني ســنة«. والعدل 
قوام احليــاة الكرميــة وحرية الشــعوب وتقدم 
األمم، وبالعدل تتضاعف البركات، وبه يستقيم 
أمر احلكم واحلاكم واحملكوم، ويوفر سبل صالح 
العبــاد ورفاههم وعمــارة البلــدان واســتقرارها. 
والعــدل مبعث الســعادة التــي دأب اإلنســان على 
البحــث عنهــا، فهــو أرض اخلير التــي تنمــو فيها 
قيــم اإلنســان والســالم واالســتقرار والتعايــش 
والتعــاون بــني النــاس علــى البــر والتقــوى ونبذ 
الظلــم واإلثــم والعــدوان. وال عوض عــن العدل 
لترســيخ اإلحســاس لدى الفرد باالطمئنان على 
حياتــه وممتلكاتــه ليستشــرف مســتقباًل واعدًا، 
ويكون فــردًا متفائــاًل بطبعــه، ومتوازنًا مــع ذاته 
ومع اآلخر، ســواء أكان اآلخر إنســانًا أم حيوانًا 
أم نباتــًا أم جمــادًا، ويكون فــردًا منتجًا لنفســه 

ومجتمعه.
من أجمل مــا وصف به العدل مــا قاله اإلمام 
الصــادق  : »العــدل أحلــى من املــاء يصيبه 
الظمآن، ما أوســع العدل إذا عدل فيه وإْن قل«. 
لكن وبقدر مــا للعدل من جمال في نفس اإلنســان 
ووجدانــه، ومــا للعــدل مــن حضــور متوهــج فــي 
قناعات بني البشــر وعقولهم، بقدر ما العدل هو 
القيمــة اإلنســانية األكثر تعديــًا علــى حدودها 
وهتــكًا لهــا، بل هــو الطريــق األكثر وحشــة لقلة 
ســالكيها. وهــذه اإلشــكالية، اقتناع املــرء بقيمة 
الشــيء وفي الوقــت نفســه رفضــه لهــا موجودة 
عند كثيــر من النــاس، حيــث إن »َأكثرهــم للحق 
كارهــون« مــا يشــير الــى عظمــة حركــة اإلمــام 
لتحقيــق  املنتظــرة  احلركــة  وهــي     املهــدي
أهــداف األنبياء واملرســلني   وعنوانها األكبر 

أنه   »سيمأل األرض قسطًا وعداًل«. 
أن  علــى  الشــريفة  الروايــات  أكــدت  لقــد 
)األعدل( َمــْن أنصف الناس ِمــْن ظلمــه، وأن »َمْن 
مقالتــه«،  فعلــه  ووافــق  طابــق ســره عالنيتــه، 
فقــد أدى أمانتــه وحتققــت عدالتــه، وأن )أعدل 
الســيرة( أن تعامل النــاس مبا حتــب أن يعاملوك 
بــه. واألجمل ما عند ســيد العادلني علــي بن أبي 
طالــب   فقد مــر علــى كنيســة فقيــل: »َلَكم 
ُأشــرَك باللــه هاهنــا«، فقــال : »وَلَكــم ُعِبَد 

الله هاهنا«!.. }َوُقِل اْعَمُلوْا{.
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�للوح �لمحفوظ  
وإذا  احملــفــوظ؟  اللوح  هو  ما  س: 
سنفعل  ومــا  مكتوبة  أعمالنا  كانت 
أننا  على  دال  هذا  أليس  سيكون،  وما 

مجبرون، ألنه مكتوب علينا؟ 
اللــه  علــم  هــو  احملفــوظ  اللــوح  ج: 
التغييــر  لــه  يعــرض  ال  الــذي  الثابــت، 
أبدًا، لكنــه ال ارتباط بينه وبــني اختيار 
محــض  علــم  هــو  بــل  ومصيــره،  العبــد 
عنــد الله ســبحانه مبــا كان وما ســيكون، 
العبــد مــن خيــر أو شــّر.  ومــا ســيختاره 
وفــي مقابل ذلــك اللــوح هناك لــوح احملو 
قــدر  فيــه  اللــه  يكتــب  الــذي  واإلثبــات 
خيــرًا  عملــوا  فــإذا  وقضاءهــم،  العبــاد 
أو شــّرًا أثــر ذلــك، فمحــا اللــه ســبحانه 
وأبدلهــم  األول،  وقضاءهــم  قدرهــم 
بقدر وقضاء جديدين بحســب أعمالهم، 
فالصدقــة وصلــة الرحــم وأعمــال البّر 
تزيد فــي أرزاقهــم وتطيل فــي أعمارهم 
وترفــع مــن مراتبهــم، واخليانــة وقطــع 
الرحم وأعمال الشر تعطي عكس اآلثار 
املذكــورة، مما يعنــي تأثير عمل اإلنســان 
وإرادته في رســم مسير نفســه ومصيره، 
فال جبر وال عدوان، ولكن الناس أنفسهم 

يظلمون.

�لزيادة في �ل�صالة
في  املتعمدة  الزيادة  ما حكم  س: 

الصالة في غير األركان؟ 
القــرآن  غيــر  الزيــادة  كانــت  إن  ج: 

والدعاء أو مطلق الذكر بطلت الصالة.

�لنجا�صة و�ل�صالة
أثــنــاء  ــي  ف شــخــص  كـــان  إذا  س: 
فما  جناسة،  ــود  وج وتذكر  الصالة 

حكمه؟
ج: يجــب عليــه أن يعيــد الصــالة في 

الوقت، أو يقضيها خارجه.

�صالة �لوح�صة
صــالة  أصــلــي  أن  يــجــوز  ــل  ه س: 
حتى  حياتي  أثناء  لنفسي  الوحشة 

أنتفع بها بعد مماتي؟
ليلــة  فــي  الوحشــة  ج: وردت صــالة 
املــوت والدفــن، ولكــن هنــاك مثــل صالة 
جعفر ونحوها مما يفيد بعــد املوت أيضًا، 

أبّشركم بالمهدي
املهدي يأمرك

:  عن أبي سعيد اخلدري قال: قال رسول الله
»أبّشــركم باملهدي ُيبعث في أمتــي على اختالف مــن النــاس وزالزل، ميأل األرض 
قســطًا وعداًل كما ملئــت جورًا وظلمــًا، يرضى عنه ســاكن الســماء وســاكن األرض، 
يقســم املال صحاحــًا«. فقــال رجل: »مــا صحاحــًا«؟ قــال  : »بالســوية بني 
الناس، وميأل الله قلــوب أمة محمد غنًى، ويســعهم عدله، حتى يأمــر مناديًا ينادي، 
يقــول: من لــه في املــال حاجة؟ فمــا يقوم مــن النــاس إال رجــل واحد فيقــول: أنا. 
فيقول: إئت الســادن فقل له: إن املهدي يأمــرك أن تعطيني مااًل، فيقــول له: احُث. 
حتى إذا جعله في حجره وأبرزه، ندم، فيقول: كنت أجشــع أّمة محمد نفســًا، أعجز 

عما وسعهم. فيرّده وال يقبل منه، فيقال له: إّنا ال نأخذ شيئًا أعطيناه«
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)عليــك  الشــريف:  احلديــث  ففــي 
   بصــالة جعفــر بــن أبــي طالــب
فإن فيها فضــاًل كثيرًا(. وقــد روى أبو 
بصير عــن أبــي عبــد اللــه  : أنه 
قال: »من صلى صالة جعفر   كل 
يــوم، ال يكتب عليه الســيئات، ويكتب 
له بكل تســبيحة فيها حسنة، وترفع 
له درجة في اجلنة، فــإن لم يطق كل 
يوم ففي كل جمعة، وإن لم يطق ففي 
كل شــهر، وإن لم يطق ففي كل ســنة، 
فإنــك إن صليتهــا محي عنــك ذنوبك، 
ولو كانت مثل رمــال«. وكيفية الصالة 
مذكورة فــي كتــاب )مفاتيــح اجلنان( 

في فصل أعمال يوم اجلمعة.

�صالة �لمتزوج و�لأعزب
س: ما رأي سماحة السيد في 
بني  الفرق  تبني  التي  األحــاديــث 
هي  هل  ــزب،  األع و  املتزوج  صالة 
صحيحة أم موضوعة؟ ومن هذه 
ــث، احلــديــث املـــروي عن  ــادي األح
   الله عبد  أبي  الشهداء  سيد 
متزوج  يصليهما  )ركعتان  ــال:  ق
يصليها  ركعة  سبعني  مــن  أفضل 
هذا  بأن  أعتقد  أنا  متزوج(.  غير 
على  لكان  وإال  موضوع،  احلديث 
لو  ألنه  مآخذ،     عيسى النبي 
كان هذا فضاًل، فلماذا لم يعمل به 

السيد املسيح  ؟
   اللــه عبــد  أبــا  إن  أواًل:  ج: 
 ،  هنــا ليس هــو: ســيد الشــهداء
بل هو اإلمام الصــادق  ، مما يدل 
على أن هذا اإلشــكال وارد من شخص 
ليــس لــه تخّصــص بعلــوم احلديــث، 
وفي عصرنا احلاضر هــذا - الذي هو 
عصر التخّصــص - ال يســمح العقالء 
لغير املتخصص بــأن يتدخــل بالنقد 
واإلشــكال في اجملــال الذي هــو خارج 
عــن تخصصه، فهل ُيســمح مثــاًل لغير 
الطبيــب أن يكتــب ُنســخة للمريــض 
أو أن ينتقد أو يستشــكل على نســخة 

كتبها طبيب؟! كال.
ثانيــًا: احلديــث املذكــور إمنــا هو 
بالنســبة إلــى عصر اإلســالم، وليس 
لــكل  فــإن  مــا قبــل اإلســالم،  لعصــر 

عصــر متطلباتــه ومقتضياتــه، وهــو 
واضح. هــذا مع األخذ بعــني االعتبار 
الظــروف اخلاصــة التي كان يعيشــها 
كان  إنــه  حيــث   ،  عيســى النبــي 
مطاردًا مــن قبل حّكام عصــره ويهود 
وال  األرض،  فــي  يســيح  وكان  زمانــه، 
يســتطيع االســتقرار في مكان خاص، 
والــزواج والزوجة بحاجة إلى ســكن 

واستقرار، وهذا أيضًا واضح. 

�لخم�س
س: كان عندي 100 ألف ريال 
ألف   20 وأخرجت  املاضي،  العام 
ريال على سبيل اخلمس، وبقي 80 
املبلغ أصبح رأس  ريال، وهذا  ألف 
املبلغ  زاد  السنة  هــذه  فــي  املـــال. 
فوق الـ 80 ألف، لنقل أصبح 100 
أن  أفكر  أشياء  عندي  ولكن  ألف، 
أو  أقــل  أو  شهرين  بعد  أشتريها 
طرأ  إذا  أشتريها  ال  ــا  ورمب أكثر، 
التقديري  املبلغ  أن  ولنقل  طــارئ، 
فهل  أالف،   8 هــو  ــاء  ــي األش لتلك 
املبلغ  ــل  ــام ك فــي  ــس  ــم اخل يــجــب 
فقط  أم  ألفًا   20 الـــ  وهــو  الزائد 
وهو  الزائد  املبلغ  من  املتبقي  في 
لتلك  أحتاج  بأنني  علمًا  ألفًا؟   12
ولكنني  سأشتريها،  التي  األشياء 
لظروف  اآلن  شراءها  أستطيع  ال 
الــوقــت  ــول  حــل لــعــدم  أو  معينة 

املناسب.
لــم  إذا  املذكــور  الفــرض  فــي  ج: 
تشــتر األشــياء التــي تريد شــراءها 
قبــل حلــول رأس الســنة اخلمســية، 
فيجب عليــك تخميس كامــل الزيادة 
)أي العشــرون ألفــًا(، ومــن ثم شــراء 

حاجياتك من املال اخملّمس.

تق�صيط �لخم�س
راتــبــي  ســـوى  أمــتــلــك  ال  س: 
الـــشـــهـــري والــــــذي يــعــد دخـــاًل 
أحصل  أن  الــلــه  وشـــاء  ــدودًا،  ــح م
عبارة  هــي  حكومية  منحة  على 
فقمت  سكنية،  أرض  قطعة  عــن 

استفتاءات

من أيام شعبان

3/ مولد سيد الشهداء وأبي األحرار 
  اإلمام أبي عبد الله الحسين

4/ مول���د قم���ر بن���ي هاش���م أب���ي 
الفضل العب���اس بن عل���ي بن أبي 

  طالب

5/ مول���د س���يد الس���اجدين اإلمام 
  علي زين العابدين

  11/ مولد موالنا علي األكبر



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 

أجوبة المسائل الشرعية

بحساب  ــي  ــرع ــش ال ــل  ــي ــوك ال مـــع 
خمسها، وذلك بعد تثمينها حسب 
علي  تــرتــب  ولــكــن  ــوق،  ــس ال سعر 
ويشكل  أملكه،  ال  املـــال  مــن  مبلغ 
اقترح  كاهلي.  على  مــاديــًا  عبئًا 
مقسطًا،  أدفــعــه  أن  الوكيل  عليَّ 
لكن  بالتقسيط،  فعاًل  بــدأت  وقد 
األمر سيطول بسبب حجم املبلغ،  
هو  هل  الشرعي،  تكليفي  هو  فما 
وذمتي  الشكل  بــهــذا  االســتــمــرار 
فــارغــة حــتــى أمتــكــن مــن الــدفــع 
ال  ــي  أن مــع  كــامــاًل  أو  بالتقسيط، 
أن  وأطــمــح  مستقاًل  مــنــزاًل  أمــلــك 

أوفره لعائلتي مستقباًل؟
ج: العمــل طبــق املتفــق عليــه مع 

الوكيل الشرعي صحيح وكاٍف.

خم�س �ل�صقة
س: أحد األخوة اشترى شقة 
مبال ربحه ولم متر عليه سنة، مع 
أسكن  ثم  باألجرة.  ساكنًا  كونه 
بدون  املشتراة  الشقة  في  أخته 
فانقضى  للسكن،  حلاجتها  أجــرة 
ــه  ــادت ــف ــت احلــــــول مــــع عـــــدم اس
هل  بالسكن،  الشقة  مــن  بنفسه 
الشقة  في  ألخته  إسكانه  يعتبر 
عليه  فيصدق  عــرفــًا،  شؤونه  من 
ولو  للسكن  الشقة  استعمل  أنــه 
ــة أخــتــه الــتــي هـــي من  ــاط ــوس ب
يسقط  بحيث  املباشرين  أرحامه 

عنه اخلمس أم ماذا؟ 
فــي  اخلمــس  عنــه  يســقط  ال  ج: 

الفرض املذكور.

ر�أ�س �ل�صنة
رأس  عـــن  ـــســـؤال  ال أود  س: 
السنة اخلمسية، فهل من الواجب 
رأس  لنفسه  يضع  أن  املكلف  على 
شــروط  هــي  ومــا  خمسية،  سنة 
ملا  بالنسبة  حــكــمــه  ومـــا  ذلــــك؟ 
مضى، حيث لم يكن له رأس سنة 

خمسية؟

لــه  مكلــف  كل  علــى  يجــب  ج: 
وارد ولــو كان وارده قليــاًل حتــى وإن 
كان ال يعمــل أن يجعــل لنفســه رأس 
ميلكــه  مــا  ويخّمــس  خمســية  ســنة 
مــن نقــود ومــا هــو فــي حكــم النقود 
كاألمتعــة واأللبســة ونحوهمــا )غير 
اخليــر  اخلمــس  وفــي  املســتخدمة(، 
والبركــة. وإذا لــم يكــن لديــك رأس 
ســنة خمســية فيجب عليك أن جتمع 
النقديــة  األمــوال  مــن  متلــك  مــا  كل 
وغير النقديــة مما زاد علــى مؤونتك 
وتدفع خمســها، والباقي بعد اخلمس 
القادمــة،  للســنة  مالــك  رأس  يكــون 
لســنتك  رأســًا  اليــوم  ذلــك  ويكــون 
اخلمســية، وفــي الســنة القادمــة في 
اليوم نفســه جتمــع أموالــك الزائدة 
عن املؤونة، فــإن زادت على رأس مالك 
للســنة املاضيــة ففي الزيــادة خمس 
وإذا لــم تزد فــال خمــس، وإن نقصت 
فال خمس أيضًا، ولكن تســجل املقدار 
املوجود فعاًل على أنه رأسمالك للسنة 

القادمة وهكذا ..
وأمــا املؤونة )فــي الســنة األولى( 
فتتصالــح فيهــا مــع املرجــع أو وكيلــه 
اخملول. وملزيد مــن املعلومــات ميكنكم 
الســيد  ســماحة  وكيــل  مراجعــة 

املرجع   في بلدكم.

تخمي�س �لأر�س
ولدي  مقلديكم،  أحد  إني  س: 
اشتريت  وقد  خمسية،  سنة  رأس 
زراعــــــي(،  )ســـنـــد  أرض  قــطــعــة 
اخلمسية  السنة  رأس  قبل  وذلك 
لتوقعي  أخمسها  ولــم  السابقة، 
أنها غير مشمولة باخلمس، وهذه 
قطعة  اشــتــريــت  أيــضــًا  الــســنــة 
موظف،  أنــا  علمًا  زراعــيــة.  أخــرى 
بــحــاجــة  ــــا  وأن ــًا،  ــت ــي ب أمــلــك  وال 
إلــى شـــراء بــيــت، وحــتــى لــو بعت 
شــراء  أستطيع  ال  قــد  القطعتني 
بيت بثمنهما لرخصهما، فهل يجب 

عليَّ تخميسهما اآلن أم ال؟
ج: يلزم تخميــس القطعة األولى 
ـ  الســؤال  فــرض  فــي  ـ  األرض  مــن 

استفتاءات

من أيام شعبان - 15

º في العام 255ه� ولد ولي الله 
األعظم، وخاتم األوصياء، حجة 

الله وحجة آل محمد   اإلمام 

المهدي المنتظر   والذي قال 

فيه الرسول األعظم  : »لو 

لم يبق من الدهر إال يوم واحد 
لبعث الله رجالً من أهل بيتي 
يملؤها عداًل كما ملئت جورًا«.
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وكذا الثانيــة بعد حلول رأس الســنة 
اخلمسية عليها.

�لعمرة �لمفردة
ــوز عــمــل عــمــرة  ــج ي س: هـــل 
مـــفـــردة لــنــفــســي فـــي أســبــوعــني 

متتاليني؟
ج: يجوز ذلك.

تحريف �لقر�آن
أيـــة روايـــة  ــد  ــوج ت س: هـــل 
فيها  ينفون    املعصومني عــن 
ــرآن الــكــرمي  ــق الــتــحــريــف عــن ال
التغيير  ــن  م ســالمــتــه  ويــثــبــتــون 

والزيادة والنقصان؟
تعالــى  اللــه  إرادة  اقتضــت  ج: 
حفظ كتابه العزيــز عن كل حتريف، 
حيث قال ســبحانه: }إنا نحــن نزلنا 
الذكر وإنا له حلافظــون{ احلجر/9. 
مــن  الباطــل  يأتيــه  »ال   :  وقــال
بني يديــه وال من خلفــه« فّصلت/42. 
ومــن املعلــوم أن إرادتــه تعالــى فــوق 
كل إرادة. فالقــرآن الــذي بــني أيدينا 
ـ  الشــيعة  علمــاء  وبإجمــاع  ـ  اليــوم 
هــو القــرآن الــذي أنزلــه اللــه تعالى 
علــى رســوله الكــرمي بــال زيــادة وال 
نقيصة. وأما بالنســبة للروايات، فإنَّ 
قــد دعــوا شــيعتهم     املعصومــني
إلى قــراءة هذا القرآن والتمســك به 
فضائــل  وذكــروا  بأحكامــه،  والعمــل 
ســوره وفوائدهــا، بــل دعوا شــيعتهم 
إلــى عــرض كالمهــم   علــى هــذا 
الكتــاب  وافــق  فمــا  الكــرمي  الكتــاب 
أوجبوا األخذ به ومــا خالفه أوجبوا 
تركه واإلعراض عنــه، وبعد كل هذا 
   فهــل نحتــاج إلــى روايــة عنهــم

ف؟!  تقول: إنَّ القرآن غير محرَّ

�لمعلبات
عن  أســتــعــلــم  أن  أريـــــد  س: 
في  موجود  وهو   ،)spirit vinigar(

بعض املعلبات املوجودة في الدول 
هو  هــل  بريطانيا،  مثل  الغربية 

حالل أم حرام؟   
ج: إذا كانت املعلبــات حتتوي على 
حلــوم أو مــا أشــبهها كالشــحوم فــال 
حتتــوي  تكــن  لــم  وإذا  األكل،  يجــوز 
على اللحم ونظائــره، فكل ما لم يعلم 
جناسته أو اشتماله على احلرام جاز 

أكله.

�لغ�س في �لمتحانات
ــغــش في  ال مــا هــو حــكــم  س: 
عليه  ينطبق  هــل  االمــتــحــانــات، 

حديث: )من غشنا فليس منا(؟
أن  املســلم  للطالــب  ينبغــي  ج: 
يجتنب الغش، وأن يعتمد على نفســه 

بعد التوكل على الله تعالى.

�لإخبار عن �لحر�م
اجليران،  بيت  إلى  ذهبت  س: 
عندهم  )الغربي(  التواليت  وكان 
باجتاه القبلة، واملرأة ال تستطيع 
التواليت  ذلك  على  إال  تتخلى  أن 
ــّي  )الــــغــــربــــي(، فـــهـــل يـــجـــب عــل
أم ال؟ ذلـــك  بــحــرمــة   إخــبــارهــم 
فــرض  فـــي   - ذلـــك  يــجــب  ال  ج: 

السؤال -.

�لرياء
أدفع  أن  أريد  عندما  إنني  س: 
مبلغًا بسيطًا من املال إلى فقير أو 
لي  يقول  شــيء  يــراودنــي  مسكني 
وهذا  رياًء،  العمل  بهذا  تقوم  أنك 
إلى  املبلغ  دفع  من  مينعني  الشيء 
أرى  وعندما  املسكني،  أو  الفقير 
شيئًا من الطعام في الطريق أريد 
كذلك  جانبًا  وأضــعــه  أحمله  أن 
هذه  فهل  الــشــك،  ــذا  ه ــي  ــراودن ي
املراودة تدل على أني أريد الرياء 
الشيطان؟  وســوســة  مــن  هــي  أم 
عندما  ذلــــك،  ـــى  إل وبــاإلضــافــة 

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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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ºفي العام 329ه� توفي 
النائب الخاص للمولى 
صاحب الزمان   علي بن 
محمد السمري ، وبوفاته 
انتهت الغيبة الصغرى 
لإلمام الحجة  ، وبدأت 
الغيبة الكبرى، حيث أمر 
صاحب األمر   السمري بأن 
ال يوصي الى أحد بعده.



ويأتي  جيدًا  عماًل  أعمل  أن  أريد 
ويشكرني  كرامة  صاحب  شخص 
هذه  فهل  بالعجب،  شعور  يراودني 
معجب  أنــنــي  على  ــدل  ت املــــراودة 
من  وســـواس  هــو  أم  فعاًل  بنفسي 

وساوس الشيطان؟
ج: الريــاء أمر قصدي، واإلنســان 
أعــرف بقصــده مــن غيــره، فــإذا كان 
مجرد وســاوس فليس برياء. وأحيانًا 
يــرى  حتــى  اخليــر  يعمــل  اإلنســان 
الناس عمله من أجل تعليمهم أو نشر 
فضيلة حّقــة، فكذلــك هو خــارج عن 

حّد الرياء.

�صب �لماء على �لقبر
على  املـــاء  صــب  حكم  مــا  س: 
والــزراعــة  ــني،  ــع األرب بعد  القبر 

على القبر، ووضع الزهور عليه؟
علــى  املــاء  رش  يســتحب  ج: 
القبر،واستحبابه ليس محدودًا مبدة 
معينة بل مطلق، وأما بالنسبة لوضع 
األشــجار الصغيرة فــإذا كان ذلك من 

باب العالمة للقبر فهو مستحب.

�لو�صم
الوشم،  كراهية  مــدى  ما  س: 

هل هو مكروه كراهة شديدة؟
ج: هو مكروه، ورمبا وجه الكراهة 
هو ما ثبــت علميًا أنه رمبــا يتضّرر به 

القلب.

�لإبر�ء
الشريعة:  فــي  اإلبــــراء  س: 
ذمة  في  له  حقًا  شخص  إسقاط 
زوجها  الزوجة  أبــرأت  فإذا  آخر. 
عن  الصداق مقابل عدم طالقها، 
إذا  الــصــداق  في  الــرجــوع  لها  هل 

طلقها عاجاًل؟ 
ج: يجــوز لهــا الرجــوع فــي فرض 

السؤال.

�إبر�ء �لزوجة
الزوجة  ــراء  إب يصح  هل  س: 
تصير  أن  قبل  نفقتها  من  زوجها 

دينًا واجبًا؟
ج: يصح.

�لنا�صز
س: ما هو حكم املرأة الناشز؟ 

وهل تستحق النفقة؟ 
ج: املرأة الناشز هي التي خرجت 
عن طاعــة زوجهــا فيمــا يجــب عليها 
فيــه اإلطاعة، وهــو: 1 -  التمكني من 
نفســها. 2 -  عــدم اخلروج مــن املنزل 
مصاديــق  مــن  ليــس  فيمــا  بإذنــه  إال 
فحينئــذ  باملعــروف(،  )وعاشــروهن 

يسقط حقها في النفقة.

�لخلود في �لنار
س: هــنــاك مــن يــقــول بــأنــه ال 
فيها  خــالــدًا  جهنم  نــار  فــي  يبقى 
عشر  ثــالثــة  إال  ـــذاب  ـــع ال بــعــد 
ـــدى صــحــة هــذا  شــخــصــًا، فــمــا م

الكالم؟
ج: غيــر صحيــح، وال دليــل عليه، 
بــل األدلة مــن الكتــاب والســنة على 

خالفه.

�لإجها�س
إجــهــاض  بــاشــر  طــبــيــب  س: 
وموافقة  مبوافقتها  حامل  امــرأة 
بحرمة  اجلميع  علم  مــع  زوجــهــا 
ــــك، ملـــن يــدفــع الــطــبــيــب ديــة  ذل

اجلنني؟
ج: يدفعها لوالدي اجلنني.

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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º استشهد أحد أبرز تالمذة 
   اإلمام زين العابدين
الفقيه العابد سعيد بن جبير 
الكوفي على يد الحجاج بن 
يوسف الثقفي بعد أن أمر 
بقطع رأسه وساقيه، ودفن 
بمحافظة واسط العراقية، 
وقد دعا سعيد على الحجاج 
حينما أراد قتله قائالً: »اللهم 
ال تسلط الحجاج على قتل 
أحد من بعدي«، وقد استجاب 
الله )تعالى( دعاءه، فلم يعش 
الحجاج بعده إال أياماً قليلة 
2هالكاً بالبرداء واآلكلة.
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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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ee في غيبتيه الصغرى والكبرى رسائل وتوقيعات كثيرة يخاطب   لإلمام املهدي
فيها عــدة من الشــخصيات الشــيعية، باإلضافــة إلى الرســائل اخلاصة إلــى نوابه، 
والرســائل اجلوابيــة املرســلة لبعــض األفــراد أحيانــًا، واملؤســف أنه لــم يصلنا من 
   إلى الشــيخ املفيد   تلك الرســائل إال عدد محدود! ولكن تبقى رســائل اإلمام
والعبارات التــي تضّمنتها حالــة فريدة امتازت بها عن رســائله لآلخريــن، فلم يعهد 
عــن اإلمام   أنــه أثنى علــى أحد بهــذه الصورة كمــا حصل مع الشــيخ املفيــد، فلو 
راجعتــم كل مــا وصلنا مــن عبــارات املدح مــن اإلمام   بشــأن جملــة من األفــراد ـ 
باســتثناء ســفرائه األربعــة اخلاصــني، ووكالئــه اآلخريــن ـ قــد ال جتــدون في كل 
كلمات املديــح والتقريــظ التي تفضل بهــا اإلمام بحق هؤالء األشــخاص مــا يرتقي 
ملســتوى ما قالــه   بحــق الشــيخ املفيــد، وفي هــذا داللة علــى املقــام الرفيــع لهذا 
للشــيخ   عند أهل البيــت  . وإنه لشــرف كبير ومصــدر فخر واعتــزاز أن ميثل 
الشخص بني يدي اإلمام ويكون في حضرته، يزوره عيانًا ويتشّرف برؤيته وتقبيل 
يده، ولكن اعلموا أيهــا اإلخوان أن هذا ليس هــو الواجب، فإنه لم يبلغنا عن الشــيخ 
املفيد أنه التقى باحلّجــة - وال ُيعرف ما هو الســبب، ورمبا التقاه ولــم يصلنا خبره ـ 
ولكنه مع ذلك نال هذه األوســمة منــه  . مما ذكره اإلمام   في خطابه للشــيخ 
املفيد )نحــن وإن كّنا ثاويــن مبكاننــا النائي عن مســاكن الظاملــني... إّنا غيــر مهملني 
ملراعاتكــم، وال ناســني لذكركم(. لقد ذكــر   كلمة اإلهمــال فقال: »غيــر مهملني«. 
ولم يقل: غير تاركني، ذلــك أن هنالك فرقًا بــني اإلهمال والترك مــن جهة القصد، 
فالترك أعم وأشــمل، أي يكون بقصد وبال قصد، أما اإلهمال فال يكون إال عن قصد. 
ومن ثم يكــون املعنى، إننــا إذا لم نرعكــم، فاإلهمال مــن جانبكم وليس مــن جانبنا. 
وقال  : »وال ناســني لذكركم« نافيًا أن يوجد النسيان بشكل عام ومطلق، مما يعني 
أنه يذكر اجلميــع دائمًا وفي كل مــكان، ولوال ذلك لنــزل البالء بهم. فليس من شــك 
في أن اإلمــام املعصوم   هــو املصداق األكبــر خلليفة اللــه في أرضــه، قائمًا كان 
أو قاعدًا، حيــًا كان أو ميتًا، حاضــرًا كان أو غائبــًا، فهو إمام على أيــة حال، وميارس 
مهامه ومســؤولياته املوكلة إليه. واإلمام    ليس اســتثناًء عن هــذه احلقيقة، وال 
غيابه يدفع به إلى االنزواء والقعود عن أداء دوره األخطر، وهو دور قيادة املؤمنني 
في عصر الغيبة املؤلم عليه وعلى شيعته وإال لكان اإلشكال صادقًا وفي محله حول 
احلكمة من والدته وغيبته. ولطاملا تناهى إلى أســماع املؤمنني مــا يجعلهم على ثقة 

محاضرات

إمام الممكنات!!

 إضاءات من محاضرة
   لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

اقتران ميالد سيدنا 
وموالنا اإلمام الحجة بن 
الحسن العسكري   مع 
النصف من شهر شعبان 
المعظم، الذي جعل الله 
)تعالى( في ليلته تقسيم 
األرزاق، وتثبيت اآلجال 
لعباده، ثم تأكيد األئمة 
األطهار   على زيارة 
اإلمام الحسين   في 
هذه المناسبة العظيمة، هذا 
االقتران بين هذه األمور 
الثالثة ليس صدفة، فليس 
في أمور الله )تعالى( 
صدفة، بل هي مترابطة 
ترابطًا متينًا وواقعيًا.

المرجع الديني
السيد صادق الحسيني الشيرازي



أجوبة المسائل الشرعية

محاضرات

تامــة واطمئنان كامــل مبا يثبــت املرة 
بعد األخرى وجــوده املبارك   ودوره 
القيادي لألمة املؤمنــة، فكما أنعم على 
والتوجيــه  باملراســلة  املفيــد  الشــيخ 
وكشــف احملجوب عن بصيرتــه، كذلك 
قــام   مبــا يتنبــه إليــه هــذا العالم 
نوابــه  باعتبارهــم  ـ  ذاك  أو  املرجــع 
ـ  العامــة  النيابــة  وفــق  الشــرعيني 
وهناك من القصص املوثقة واحلوادث 
املشــهودة مــا يفوق حــد اإلحصــاء عن 
تفضلــه وإكرامــه للشــيعة وعلمائهــم. 
وال عجــب فــي ذلــك، ألنــه غيــر مهمــل 
لذكرهم وال نــاٍس ألمرهم. فهو ميارس 
فــي  حتــى  فيــه  لــه  املــأذون  توجيهــه 

القضايا الفردية بادية البساطة. 
ee  الوالــد  الســيد  نقلــه  ممــا    

قوله: »كنــت مواظبًا على قــراءة دعاء 
الندبة وحــدي فــي ســرداب الغيبة في 
يــوم كعادتــي  املشــرفة. وذات  ســامراء 
كنت أقرؤه، وملا بلغُت عبــارة: »وعرجت 
بــه إلــى ســمائك«، قرأتهــا: »وعرجــت 
ـ حســب بعــض  إلــى ســمائك«  بروحــه 
املعنــى  تغييــر  يعنــي  وهــذا  ـ  النســخ 
متامــًا، حينهــا ســمعت بأذنــي أن هناك 
مــن يصحــح لي مــا قرأتــه حســب تلك 
النســخة، ليتم املعنــى علــى أن املعراج 
وأدركــت  وبدنيــًا،  روحيــًا  كان  النبــوي 
في تلك الســاعة أن املتحــدث إلي ليس 
نظيــر  وقــع  وقــد   .  األمــر ولــي  إال 
هذا الفعــل من اإلمام املهــدي   لعدد 
مــن العلماء وفــي أماكــن مختلفــة، مما 
يشــير إلى أن اإلمام   يأخــذ بأيدي 
إلــى جــادة الصواب  نوابــه احلقيقيني 
حتى في احلــاالت الفرديــة. أما قيادة 
اإلمام   لشيعته ومحبيه، فقد ثبتت 
عبر مــا ثبــت مــن الوقائــع والكرامات 
املهدوية ممــا يفــوق العــد والتصنيف، 
إذ أنقذهــم   وال يــزال ينقذهــم من 
إن  األزمــات.  وأعقــد  املشــكالت  أشــكل 
هنــاك الكثير جــدًا من الشــواهد التي 
ال تقبل الــرد وال حتتمل الشــك في أن 
اإلمــام   هــو صاحــب اليــد الطولى 
احملافظــة  فــي  ـ  تعالــى  اللــه  بــإذن  ـ 
والتشــّيع وســالمة  الديــن  كيــان  علــى 
الشــيعة مــن كثير مــن األخطــار، ولوال 
لســاخت  ومكرماته  وكراماتــه  ألطافه 
األعــداُء  ولتنــاوش  بأهلهــا  األرض 
احملبــني واملوالــني ألهــل بيــت العصمة 

وصــوب.  حــدب  كل  مــن  والطهــارة 
وليســت رســالته   للشــيخ املفيــد إال 
منوذجًا واحدًا ـ وإن كان بــارزًا وممّيزًا 
الذيــن  لعلمــاء شــيعته     ـ لرعايتــه
يقــّرون جميعًا بحاجتهــم إلى األلطاف 
املهدويــة أكثــر مــن حاجتهم إلــى املاء 
إمامنــا  هــو     اإلمــام وإن  والهــواء. 
احلي املنتظــر، ومنذ ذاك اليــوم الذي 
غاب فيه - في ربيــع األول عام 260هـ 
- وإلى حني فرجه الشــريف، والشيعة 
في ترّقــب وانتظار، مشــرئبة أعناقهم 
العتقادهــم  املبــارك،  ظهــوره  لوقــت 
بأنه البقيــة اخلامتة حلجــج الله على 
خلقه، وأن جميع أمورهــم موكلة إليه. 
وبالطبع، فهو إمــام املمكنات كلها، وهذا 
مبحــث من مباحــث أصول الديــن، مّتت 
مناقشــته باســتفاضة في مظانــه، كما 
نوقشت األدلة اخلاصة به، وقد وردت 
روايات عن األئمــة املعصومني   في 

هذا الصدد.
ee طبقــًا لآلثــار، فقــد تلّقــى الشــيخ  

املفيد ثالث رســائل من اإلمام، وصلتنا 
بتلــف  ُيعتقــد  بينمــا  منهــا،  اثنتــان 
الثالثة أثنــاء حوادث حــرق املكتبات. 
إال أن الســيد بحر العلوم يثير مســألة 
جديرة باالهتمام فــي املقام في كتابه 
)الفوائد الرجالية( وهي: كيف تسّلم 
   الشــيخ املفيد الرســالة مــن اإلمام
مــع أنــه لــم يتشــّرف بلقائــه   ولــم 
يكــن هنــاك نائــب لإلمام   فــي ذلك 
الوقــت ليســّلمها إليــه؟ فيقــول: »وقد 
يشــكل أمــر هــذا التوقيــع بوقوعــه في 
الغيبــة الكبــرى مــع جهالــة حــال املبّلغ 
ودعــواه املشــاهدة املنفيــة بعــد الغيبة 
الكبــرى«. ويجيب  بقولــه: »وميكن 
دفعه باحتمــال حصول العلــم مبقتضى 
القرائن واشــتمال التوقيع على املالحم 
يطلــع  ال  الــذي  الغيــب  عــن  واإلخبــار 
عليــه إال اللــه وأوليــاؤه بإظهــاره لهــم، 
وأن املشــاهدة املنفية أن يشــاهد اإلمام 
ويعلــم أنه احلجــة   حال مشــاهدته 
له، ولــم يعلم مــن املبّلــغ اّدعــاؤه لذلك. 
وقــد مينــع ـ أيضــًا ـ امتناعهــا فــي شــأن 
اخلواص، وإن اقتضــاه ظاهر النصوص 
بشــهادة االعتبار، وداللة بعض اآلثار«. 
جــدًا  مهمــة  قضيــة  تســتوقفنا  وهنــا 
وهــي أن اإلمــام   لــم يخــص أحــدًا 
غير الشــيخ املفيــد مبثل هــذه الكلمات 

التي حتمل معانــي العرفان باإلخالص 
والــوالء. أجــل، ال غرابة في أن يشــهد 
فرد بصالح فرد آخر وحســن ســيرته، 
الشــهادة  هــذه  تكــون  عندمــا  ولكــن 
صادرة عــن إمام معصــوم يصبح األمر 
مختلفًا متامًا، إنها شــهادة ترجح كفتها 
على الدنيا وما فيها، ألن هذه الشــهادة 
خالدة في ضمير العقيدة، ال تفنى وال 
تزول مــع األيام. ولهذا وغيــره نرى أن 
الشــيخ املفيد رحل عن هذه الدنيا منذ 
قرابة األلف عام، لكن ذكــراه ما زالت 
حية تتجّدد على مر العصور. والالفت 
للنظر في املقام أيضًا أنــه رغم املكانة 
اجلليلــة واملنزلة الســامية التي حظي 
بها الشــيخ املفيــد إال أنــي لــم أجد في 
موضــع مــا أنــه تشــّرف بلقــاء اإلمــام 
املهدي أو كتب رســالة لإلمام ، ولكن 
حيــث إنــه أدى واجباتــه علــى أمت مــا 
كان ينتظــره منه اإلمام، فقد اســتحق 
عنايــة اإلمــام    ولطفــه بجــدارة، 
مــن  خاطبــه  نفســه  اإلمــام  أن  حتــى 
خــالل مراســلته لــه والتــي رمبــا يظن 
الظان منها رغبتــه   باحلديث إليه. 
إن مــا يريــده اإلمــام   مــن شــيعته 
هو أن يســعوا في هداية النــاس، حيث 
اخلطــوات  بعــض  إلــى  األمــر  يحتــاج 
التمهيدية، منها حســن املعاشرة وطلب 
العلم وســلوك طريق املداراة مع العدو 
والصديق. ولذلك يذكر اإلمام   في 
رســائله للشــيخ املفيــد كلمــة »الصدق« 
إلــى  مــرات عــدة، وهــي كلمــة حتتــاج 
ســنوات طويلة لبلوغها. فإذا تراجعت 
»األنا« عــن الفرد وحــل محلهــا اإليثار، 
صار حقيقــًا أن يصبح اللباس اخلشــن 
والعــادي  اجليــد  والغــذاء  والناعــم، 
ســّيان عنــد اإلنســان. حقــًا إنــه ألمــر 
صعب أن يســعى املــرء ليكون مبســتوى 
الشــيخ املفيــد، إال بعــد أن يفنــي ذاته 
في مرضاة مواله. لذا نــرى في عصرنا 
احلالــي - وبســبب فقدان الثقــة بأكثر 
العلمــاء - أن الناس قــد توزعــوا فرقًا 
أشــتاتًا، وأكثرهــم هائمــون فــي بحــر 
ثقــة،  محــل  العالــم  كان  فلــو  الغفلــة، 
الســتطاع أن يهــدي كثيــرًا مــن النــاس 
إلى دين اللــه أفواجًا وجماعــات، لكنه 
فقد حتى ثقة أهله وولــده به، فال أمل 

يرجى منه.



   قال �لنبي �لأكرم
ee القائم من ولدي اسمه اســمي، وكنيته كنيتي، وشمائله  

شــمائلي، وســنته ســنتي، يقيم الناس على ملتي وشــريعتي، 
ويدعوهــم إلى كتــاب ربــي  ، َمــْن أطاعــه فقــد أطاعني، 
وَمْن عصــاه فقد عصاني، وَمــْن أنكره في غيبتــه فقد أنكرني، 
قنــي، إلى الله  قه فقد صدَّ بني، وَمــْن صدَّ به فقــد كذَّ وَمْن كّذّ
بــني لي فــي أمــره، واجلاحديــن لقولي في شــأنه،  أشــكو املكذِّ
واملضلِّني ألمتي عن طريقته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون.
ee إذا قام قائم آل محمد حكم بــني الناس بحكم داود، ال  

يحتاج إلى بّينة، يلهمه الله فيحكم بعلمه.
ee.املهدّي جواد باملال، رحيم باملساكني، شديد على العّمال  

  قال �لإمام �ل�صادق 
ee ،إذا أذن الله )عّز اسمه( للقائم في اخلروج، صعد املنبر  

فدعا الناس إلى نفسه، وناشــدهم بالله، ودعاهم إلى حّقه، 
وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله  ، ويعمل فيهم بعمله.

ee وسار   إن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب علّي  
.  بسيرة علي

  من كلمات �لإمام �لمهدي �لمنتظر
ee ،أنــا معكــم علــى أن ال تولــوا، وال تســرقوا، وال تزنــوا  

وال تقتلــوا محرمــًا، وال تأتوا فاحشــة، وال تضربــوا أحدًا 
إال بحّقــه، وال تكنزوا ذهبــًا وال فّضة وال تبرًا وال شــعيرًا، 
وال تأكلوا مــال اليتيــم، وال تشــهدوا بغير ما تعلمــون، وال 
تخّربوا مسجدًا، وال تقّبحوا مســلمًا وال تلعنوا مؤاجرًا إال 
بحّقه، وال تشربوا مسكرًا، وال تلبســوا الذهب وال احلرير 
وال الديبــاج، وال تبيعوها ربًا، وال تســفكوا دمــًا حرامًا، وال 

تغدروا مبستأمن.
ee نحن وإْن كّنا ثاوين مبكاننا النائي عن مساكن الظاملني  

حســب الذي أرانــاه الله تعالــى لنا مــن الصالح ولشــيعتنا 
املؤمنــني في ذلــك مــا دامــت دولــة الدنيــا للفاســقني، فإنا 

نحيط علمًا بأنبائكم، وال يعزب عّنا شي ء من أخباركم.
ee وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا  

فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.
ee وسيأتي الى شــيعتي َمْن يّدعي املشــاهدة، أال فمن اّدعى  

املشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر.
ee وأمــا املتلبســون بأموالنا، فمن اســتحل منها شــيئًا فأكله  

فإمنا يأكل النيــران، وأما اخلمس فقد أبيح لشــيعتنا وُجعلوا 
منه فــي حــّل الــى وقــت ظهــور أمرنــا، لتطيــب والدتهــم وال 

تخبث.
ee ،فليعمــل كل امــرئ منكــم مبــا يقــرب بــه مــن محّبتنــا  

ويتجّنب مــا يدنيه مــن كراهتنا وســخطنا، فــإّن أمرنــا بغتة 
فجــأة، حــني ال تنفعــه توبــة، وال ينجيــه مــن عقابنــا نــدم 
على حوبــة، واللــه يلهمكم الرشــد ويلطف لكم فــي التوفيق 

برحمته.
ee من اتقــى رّبه مــن إخوانك فــي الدين، وأخــرج مما عليه  

إلى مســتحّقيه، كان آمنًا مــن الفتنة املبطلــة ومحنها املظلمة 
املضّلة، ومن بخل منهم مبا أعاره الله من نعمته على من أمره 

بصلته، فإنه يكون خاسرًا بذلك ألواله وآخرته.
ee ولــو أّن أشــياعنا ـ وّفقهــم اللــه لطاعتــه ـ علــى اجتمــاع  

من القلوب فــي الوفاء بالعهــد عليهم، ملــا تأّخر عنهــم الُيمن 
بلقائنا، ولتعّجلت لهم السعادة مبشــاهدتنا على حّق املعرفة 
وصدقها منهم بنــا، فما يحبســنا عنهم إال ما يّتصــل بنا مما 
نكرهــه وال نؤثره منهــم. والله املســتعان، وهو حســبنا ونعم 

الوكيل.
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  فقير عا�صق يلتقي بالإمام
العالــم  الفاضــل  الشــيخ  حــدث 
الثقة الشــيخ باقــر الكاظمي آل الشــيخ 
طالب جنــل العالم العابد الشــيخ هادي 
الكاظمي قال: كان في النجف األشــرف 
رجل مؤمن يســّمى الشــيخ محمد حســن 
العلــم  أهــل  فــي ســلك  الســريرة، وكان 
وذا نيــة صادقــة، وكان فقيــرًا ومصابــًا 
ــعال، وكان قــد تعّلــق قلبــه  مبــرض السُّ
بالــزواج من امــرأة، قــد طلبها مــن أهلها 
ولــم يجيبوه لقّلــة ذات يده، فلما اشــتّد 
بــه الفقــر واملــرض وأيــس مــن تزويــج 
البنت، يقــول الشــيخ محمد الســريرة: 
فعزمت علــى الرواح إلى مســجد الكوفة 
صاحــب  بلقــاء  أمــاًل  األربعــاء،  ليلــة 
األمــر  ، وواظبــت علــى ذلــك أربعــني 
ليلة أربعاء، فلمــا كانت الليلــة األخيرة 
وكانــت ليلــة شــتاء مظلمــة، وقــد هّبت 
ريح عاصفة فيها قليــل من املطر، ورحت 
أحــدث نفســي بــأن الليالي قــد انقضت، 
ومــا رأيــت أحــدًا، بينما أنــا كذلــك وإذا 
بشــخص يتوجه إلّي، وبعد أن وصل إلّي 
ســّلم علــّي باســمي وجلــس فــي مقابلي، 
فتعّجبت مــن معرفتــه باســمي، وظننته 
مــن األعــراب الذيــن أخــرج إليهــم مــن 
أطــراف النجــف، فصــرت أســأله من أي 
العــرب يكــون؟ قال: مــن بعــض العرب. 
فــي  التــي  الطوائــف  لــه  أذكــر  فصــرت 
النجــف، فيقــول: ال ال. وكّلمــا  أطــراف 
ذكــرت لــه طائفــة قــال: ال لســت منها. 
مــن  أنــت  أجــل  لــه:  وقلــت  فأغضبنــي 
بــال  لفــظ  وهــو  مســتهزئًا  )ُطريطــرة(، 
معنى، فتبّســم من قولي ذلــك، وقال: ال 
عليك من أين كنت، ما الذي جاء بك إلى 
هنا؟ فقلــت: وما شــأنك أنت؟ فقــال: ما 
ضّرك لو أخبرتني. فتعّجبت من حســن 
أخالقــه وعذوبــة منطقــه، فمــال قلبي 
إليــه، وصــار كّلمــا تكّلــم ازداد حّبي له، 
فقلــت له: يــا أخي أنــت قد أرســلك الله 

إلّي في هــذه الليلة لتؤنســني أفال تروح 
   معــي لنجلــس فــي حضــرة مســلم
فحــّدث  معــك  أروح  فقــال:  ونتحــّدث؟ 
حديثك. فقلت لــه: أنا في غايــة الفقر 
واحلاجة، وقــد آملني الســعال، وقد علق 
قلبي بامرأة من أهل محّلتنا في النجف، 
وقد رفضوا طلبي الزواج بها لقّلة ما في 
اليد. وقــال لي أحد العلمــاء: اقصد في 
حوائجك صاحــب الزمان، وبــت أربعني 
ليلــة أربعاء فــي مســجد الكوفــة، فإّنك 
تراه، ويقضي لــك حاجتــك. وهذه آخر 
ليلة مــن األربعني، ومــا رأيت فيها شــيئًا، 
وقد حتّملت هذه املشاّق في هذه الليالي، 
فهذا الذي جاء بــي هنا وهذه حوائجي. 
فقــال لــي: أما صــدرك فقــد بــرئ، وأما 
املرأة فتأخذها عــن قريــب، وأما فقرك 
فيبقــى علــى حاله حتــى متــوت. فقلت: 
أال تــروح إلى حضرة مســلم؟ قال: قم. 
فقمت وتوّجــه أمامــي، فلّمــا وردنا أرض 
املســجد قــال: أال تصّلــي صــالة حتّيــة 
املســجد. فقلت: أفعل، فوقف هــو قريبًا 
املســجد،  فــي  املوضــوع  الشــاخص  مــن 
وأنــا خلفه بفاصلــة، فأحرمــت للصالة، 
وصرت أقــرأ الفاحتــة. فبينما أنــا أقرأ 
وإذا بــه يقرأ الفاحتة قراءة ما ســمعت 
أحدًا يقــرأ مثلها أبدًا، فقلت في نفســي: 
لعّله هذا هو صاحــب الزمان. ثم نظرت 
إليه بعد ما خطر في قلبي ذلك، وهو في 
الصــالة، وإذا به قد أحاطــه نور عظيم 
منعني من تشــخيص شــخصه الشريف، 
وهو مع ذلك يصّلي، وأنا أســمع قراءته، 
وقــد ارتعــدت فرائصــي، فصــرت أبكــي 
وأعتــذر مــن ســوء أدبي معــه. فلمــا كان 
الصباح التفــتُّ إلــى قوله: أمــا صدرك 
فقد برئ. وإذا أنا صحيح الصدر، وليس 
معــي ســعال أبــدًا، وما مضــى أســبوع إال 
وســّهل الله علّي أخذ البنــت من حيث ال 
أحتســب، وبقــي فقــري على مــا كان كما 

.  أخبر

»ما أكثر القصص، وما أكثر العبر!! 
لكن.. المهم أن نعتبر ولو بقصة واحدة«

السيد صادق الشيرازي

فخ الصنمية
في حقبات زمنية مريــرة تعرض أتباع أهل 
البيــت   حملــن شــتى حتى بــات مــن الصعب 
متييز أشدها قسوة وأكثرها توحشــًا، وكان زاد 
املؤمنــني فــي مواجهــة الظــروف الصعبــة - وما 
زالــوا - اإلميــان بالله )تعالــى( البصيــر بعباده 
والرؤوف الرحيم، ومتســكهم بـ »الثقلني« كتاب 
الله وتعاليــم )أئمة املســلمني( الذين قال فيهم 
أٍب  بنــي  لــكل  »إن   :  األعظــم الرســول 
عصبة ينتمــون إليهــا إال ولد فاطمــة، فأنا 
وليهم، وأنــا عصبتهم، وهــم عترتي خلقوا 
مــن طينتــي، ويــل للمكذبــني بفضلهــم، من 
أحبهم أحبــه الله، ومــن أبغضهــم أبغضه 
اللــه«. حتــى قــال  : »لــو لــم يبــق مــن 
الدهــر إال يــوم، لبعــث اللــه رجاًل مــن أهل 
بيتي، ميلؤها عداًل كمــا ملئت جورًا«. وبوفاة 
الســمري انتهــت مرحلــة »النيابــة اخلاصة«، 
ودخلت األمــة في مرحلــة إدارة مباشــرة ألمور 
الديــن والدنيــا، فحــني اشــتد املــرض بالنائــب 
الرابــع )علــي بــن محمــد الســمري(، قيــل لــه: 
»َمــْن وصيك مــن بعــدك؟« فقــال: »للــه أمر 
هو بالغه!«. وكانت هذه الكلمــة إيذانًا ببداية 
مرحلة جديــدة، إذ كيف للمكّلــف أن يعلم بأمر 
اللــه الــذي لم يصــرح بــه )النائــب الرابــع( ما 
حدا بأمة أتباع أهل البيــت   أن يعوا حجم 
املســؤولية، فكان لهم أن تتنامى فيهم الواقعية 
العمليــة فــي إدارة أمورهــم، وكان أن اســتوعب 
املؤمنون ضرورة ترســيخ »احلالــة القيادية«، 
لـــ  العامــة«  »النيابــة  بعنــوان  بــل وتأصيلهــا 

»الفقهاء العدول«.
طالــب  بهــا  ميــر  وصعبــة  طويلــة  مراحــل 
العلــوم الدينيــة كــي يحــرز )مرتبــة الفقيــه(، 
ولكــن ذلــك ال يكفــي، فــإن علــى الفقيــه أن يلم 
مبؤهــالت أخرى متكنه مــن قيادة األمــة، ودفعًا 
لتســرب »هوى االســتبداد« الى نفــس الفقيه، 
يــرى اإلمــام  الشــعب(  وحفاظــًا علــى )ســلطة 
الشيرازي الراحل  أن رأي )أكثرية الفقهاء 
العظام( فــي الشــؤون العامة هو النافــذ، وليس 
رأي الفقيــه الواحــد حتــى وإْن كان أعلــم، وأن 
يكــون احلاكــم فقيهــًا عــاداًل جامعــًا للشــرائط 
ولهــذه  األمــة(،  )أكثريــة  قبــل  مــن  ومختــارًا 
مــن  النــاس  املتقدمــة رســالة حتــذر  النظريــة 
الوقوع بفخ الصنمية، فيتحــول عندهم الفقيه 
الــذي قــد يخطــئ الــى إمــام معصــوم مفترض 
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علينا معرفة مسؤولياتنا

فيه مهوى �لقلوب
ee رؤوســاء مــن  بجمــع  لقائــه  فــي 

العشــائر العراقيــة من وســط العراق 
هنــاك  »إن   :  قــال وجنوبــه 
ورّص  الكلمــة  لوحــدة  ضــرورة 
الصفــوف، والعمــل علــى بنــاء عراق 
بالشــباب  واالهتمــام  املســتقبل، 
وحفظهم من عوامل اجلهل والرذيلة 
اخملتلفــة،  املشــاكل  ومــن  والضــالل 
املعصومــني  بتعاليــم  بالعمــل  وذلــك 
وثقافتهــم.   » عشــر األربعــة 
مشيرًا سماحته الى أن »العراق ميلك 
كل مقومــات الرفــاه، وفــوق كل ذلــك 
   يحتــوي على مراقد أهــل البيت
ال  العالــم  قلــوب  مهــوى  هــي  التــي 
فقــط،  املســلمني  فقــط، وال  الشــيعة 
بل هــي مهــوى قلب اإلنســان مبــا هو 
إنســان، تليهــا احلــوزات العلميــة في 
النجــف األشــرف وكربالء املقدســة 
والكاظمية وسامراء املشرفتني، وفي 
املرتبــة الثالثــة األلــوف املؤلفة من 
خيــرة األخيــار واملتقني، مضافــًا الى 
العشــائر املؤمنــة املتواجــدة هنــاك 
علمــاء  قيــادة  حتــت  حققــت  التــي 
الدين مــا كان العالم في ذلــك اليوم 
ال يتصــوره، وهو انتصــار الثورة التي 
قادها اإلمام املرحوم الشــيخ محمد 

تقي الشــيرازي )رضوان اللــه عليه( 
في العراق«.

�صرورة �لرتقاء
ee أكــد الســيد املرجــع لزائريــه مــن

طاّلب حوزة كربالء املقدسة )مدرسة 
ابــن فهــد احلّلــي( »ضــرورة  العاّلمــة 
الديــن  رجــال  مبســتويات  االرتقــاء 
وطــاّلب العلــوم الدينيــة مــن خالل 
بــذل اجلهــود املكّثفة واالرتــكاز على 
همــا:  ذلــك  فــي  أساســني  محوريــن 
العلميــة. والثانــي:  التعبئــة  األول: 

 .»  االلتزام بتقوى الله

لنبدأ الطريق
ee مــن جلمــع  املرجــع  الســيد  قــال 

فــي  الناشــطات  املؤمنــات  األخــوات 
اجملال الديني من محافظــة أصفهان: 
»لنعاهد الله علــى أن نكون عند مرور 
ذكــرى مولــد اإلمــام املهــدي   في 
كل سنة أحسن من الســنة السابقة، 
ولنبــدأ فــي هــذه الذكــرى العظيمة 
الطريق، بــأن يســعى كل منــا لتقليل 
نقــاط ضعفــه وإصــالح نفســه، فلــو 
أصلحنا أنفســنا فإن صاحــب الزمان 
هو الذي ســيأتي إلينا قبل أن نذهب 

إليه«.

٭ 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.com على العنوان التالي:   

املرجع  قــال  الــكــويــت،  فــي  الشبابية  الــرضــوان  مؤسسة  بوفد  لقائه  فــي 
عمل،  دار  »الدنيا   :  الشيرازي احلسيني  صــادق  السيد  سماحة  الديني 
أن  إلى  يستطيعون  ما  قدر  يسعوا  أن  باملؤمنني  فيجدر  حساب،  دار  واآلخــرة 
ولّي  رضا  ونيل  )تعالى(،  الله  رضا  نيل  سبيل  في  الدنيا  في  أعمالهم  تكون 
الله األعظم  . وال شك أن الساعي إلى عمل ما ينال به رضا الله )تعالى( 
يتعّرض للمشاكل وتواجهه مصاعب كثيرة، فيجدر بالعاملني في هذا السبيل 
أن يجعلوا نصب أعينهم األمور الثالثة التالية: األول: ال لليأس. الثاني: ال 
للتحّير. الثالث: نعم للمشاكل«. وأضاف سماحته: »نحن في عصر الغيبة، إذا 
أردنا أن نكسب رضا موالنا  ، فإن هذا األمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا وأكيدًا 
مبدى معرفتنا ملسؤولياتنا والواجب امللقى علينا والعمل بهما، وإن املسؤولية 
ـ ثم يلتزم  ـ وعلى األقل الواجبات واحملّرمات  هي أن يعرف اإلنسان أحكامه 
)من  فإنه  اجلميع  واجب  وهذا   ،  املولى معرفة  الواجبات  رأس  وعلى  بها. 

مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية(«.

االنتظار اإليجابيال�سيد المرجع

مــن  عــددًا  إســالمية  بــالد  شــهدت 
احلوادث ســميت بـــ »املهدويــة« في حني 
لم يكن مبرر واحد لهذه التســمية سوى 
لدوافــع  كذلــك  أرادوهــا  أصحابهــا  أن 
دينيــة  ألهــداف  أو  انتهازيــة  سياســية 
منحرفــة، وقــد أوقعــت تلــك احلــركات 
بالعبــاد  قتــاًل  واملضلــة(  )الضالــة 
وتخريبــًا بالبــالد، وهي حوادث أشــارت 
الى حاجــة الناس لفهــم أكثــر وضوحًا 
لطبيعة حركــة الظهور املرتقــب لإلمام 
التخيــالت  عــن  بعيــدًا     املنتظــر
واألوهــام، وعدم جتاوز حدود مســاحة 
)مســؤولية ما قبــل الظهــور(، وااللتزام 
بـ »االنتظــار اإليجابي« الــذي يكون في 
خدمــة أهــداف اإلمــام   وحركتــه ال 

العكس. 
البعــض(  )عنــد  املتخبطــة  الرؤيــة 
وإنســانية  إميانيــة  حركــة  ألعظــم 
آدم  خلــق  أن  منــذ  البشــرية  تنتظرهــا 
وحــواء   وحتــى نهايــة هــذا العالم 
أو  املتفشــي  للجهــل  منطقيــة  نتيجــة 
اخللط املستســهل فــي قــراءة الروايات 
فضــاًل   ،  اإلمــام عــن  تتحــدث  التــي 
األمــر  واملدســوس،  منهــا  املكــذوب  عــن 
الــذي يؤكــد أهميــة اســتيعاب مضامني 
وأبعــاد احلديــث الشــريف الثابــت عند 
الفريقــني: »َمــْن مــات ولم يعــرف إمام 
زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«. وإيصاله 
الــى النــاس علــى يــد الثقــاة مــن عبــاد 
   اللــه وفضالئه، فــإن ســفراء اإلمام
يكونــوا  لــم  الصغــرى  غيبتــه  زمــن  فــي 
أعلــم الناس بقــدر ما كانــوا أكثــر أتباع 
اإلمــام   عداًل وثقــة وأمانــة وثباتًا. 
صــادق  الســيد  الدينــي  املرجــع  يقــول 
الشــيرازي: »دأب البعــض مــع األســف 
علــى رســم صــورة عنيفــة وفظــة عن 
أنــه  معتقديــن     املهــدي اإلمــام 
ســلطانه  وينشــر  دولتــه  سيؤســس 
بإعمــال الســيف فــي أعدائــه وإهراق 
دمائهــم، مســتندين فــي ذلــك إلــى مــا 
تضمنتــه بعــض الروايــات املوضوعة، 
كمــا تناهى ذلــك إلــى علم النــاس عن 
طريق بعض املتكلمني وبعــض الكتب«. 
»مهمــة  أن     ســماحته بــني  وقــد 
اإلمــام املهــدي   هــي إقامــة العــدل 
وطي بســاط الظلم واجلور، وعلى هذا 
األســاس فمــن غيــر املعقــول أن يحقق 
أن  أو  الظلــم  طريــق  بســلوك  العــدل 
يحيي ســنة جده املصطفى   وأمير 
البــدع«.  بإحيــاء     علــي املؤمنــني 
وهــو مــا ينبغــي أن يلتفــت إليــه احملبون 
مبغضــون،  بأعمالهــم  ولــه     لإلمــام
ولقد كذب »الوقاتون«، وأثم »ممهدون«.   

}َوُقِل اْعَمُلوْا{.


