
طموحنا.. �أكبر! 
قبللل سللنوات قليلللة شللهد اإلعللام اإلسللامي 
قفللزة نوعيللة بافتتللاح فضائيللات تنقل علللوم أهل 
جللدارًاً  بذلللك  محطمللة  العالللم  الللى  )ع(  البيللت 
فتللاوى  شلليدته  طويلللة،  قللرون  عمللره  حديديللًا، 
تكفيرية وأنظمة ظامية، منعت الناس من االطاع 
علللى علوم إلهيللة تركهللا خللامت األنبيللاء )ص( في 
األمة مللع كتاب الللله أمانًا لهللا من الضالللة، فكانت، 
وما زالت، هللذه الفضائيات حدثًا غيللر عادي، حيث 
أثارت عامللات اسللتفهام كبيللرة حللول العديد مما 
تعاهده كثير من الناس على أنه )ُمَسلَّمات(، كما أنها 
أزالت غبللار الطمس والتحريف عللن قضايا عقدية 
وفقهيللة وتاريخيللة، فأحالت قناعات بعللض الناس 

الى ركام.
إعجاب شللريحة واسللعة مللن النللاس بالقنوات 
جديللدة،  فضائيللات  افتتللاح  علللى  شللجع  امللتزمللة 
وعدد آخر فللي طور الفكللرة أو التأسلليس، لكن دون 
أن يرافللق ذلللك »بحث عللن اجلديللد« الللذي قدمته 
القنللوات اجلديللدة أو الللذي سللتقدمه الفضائيللات 
املزمللع افتتاحهللا، األمر الللذي يدعو املؤسسللن الى 
بعللد  خاصللة  وتقللومي«  »تقييللم  بعمليللة  الشللروع 
افتتللاح فضائيللات علللى حسللاب اجلللودة النوعيللة 
والكفللاءة املهنيللة، والتقليللد والتكرار على حسللاب 
التجديللد واالبداع. فيمللا يبدو جليللًا أن معظم هذه 
اجلانللب  تفعيللل  الللى  ملحوظللة  بحاجللة  القنللوات 
النقللدي، وأن تتنللاول أزمللات الناس، وأن تشللمل في 
أن  ال  التقللوى  وجوهللر  العملللي  اإلميللان  اهتمامهللا 
ينحصللر اهتمللام معظللم سللاعات بثهللا فقللط علللى 

مظاهر األزمة واحلدث والواقع. 
من أهللم املوضوعللات التللي يتمنللى املشللاهدون 
لهللذه القنللوات تداركهللا: حتديللث آليللات اخلطللاب 
مبا يواكللب التوسللع املعرفللي واالنفجللار املعلوماتي، 
اسللتحضار قيم العللدل واحلوار والسللام واحلرية 
في زمن العنللف والتطرف وقمع اإلنسللان واسللتاب 
إرادته، االهتمام بقضايا الفرد واألسللرة واجملتمع، 
االرتقللاء بالصللورة ودالالتهللا بكيفيللة تتناغللم مع 
تطور ذائقة املشاهد الفنية، حتقيق االكتفاء املادي 
الللذي بللات »مرهقللًا« فللي ظللل األزمللة االقتصادية 
األكادمييللة  »اخلبللرات«  بللل  االسللتعانة  العامليللة، 
القنللوات،  هللذه  إلدارة  واإلنتاجيللة  والتقنيللة 
ال  بل)املللداراة(  اآلخللر  اسللتقطاب  علللى  واحلللرص 

بل)املداهنة( ... }َوُقِل اْعَمُلوْا{.

العدد 144 السنة السابعة عشرة/ ذو القعدة 1430ه  /2009م
 مطابقة لفتاوى اإلمام الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي

 والمرجع الديني آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

�لو�ضوء
للمسح  القدم  رفع  يجوز  هل  س: 
تكون  أن  يللجللب  أم  اللللوضلللوء  عللنللد 

القدم مستقرة على األرض؟
أن تكللون  ج: كاهمللا جائللز بشللرط 

اليد هي املاسحة واملتحركة.

�ال�ضتنجاء
أم  س: هللل اإلسللتللنللجللاء واجلللب 

مستحب؟
الللله  قللال  جائللز  نفسلله  فللي  ج: 
تعالللى: » ِإّن اللللَه ُيِحللب التواِبللَن وُيِحب 
اْلُمَتَطّهِريللن«. النسللاء 222«. قيللل نزلت 
في االسللتنجاء باملللاء، نعم يجللب تطهير 

املوضع للصاة.

�ضالة �لم�ضافر
مللديللنللة  مللللن  ملللصلللري  أنلللللا  س: 
صغيرًا  طفًا  كنت  وعندما  املنصورة، 
عشت مع والدي ملدة أربع سنوات في 
وعدت  السعودية،  في  املنورة  املدينة 
أو  الرابعة  في  طفل  وأنللا  مصر  إلللى 
صلتي  وانقطعت  العمر،  من  اخلامسة 
هو:  وسؤالي  تقريبًا،  املدينة  بهذه 
ملدة  املنورة  املدينة  إلللى  سافرت  إذا 
تقل عن عشرة أيام، فهل أمت الصاة 
الللصللاة  أقللصللر  أو  فلليللهللا،  وأصلللللوم 

وأفطر؟
مفللروض  فللي  الصللاة  تقّصللر  ج: 

السؤال وال تفطر.

�ضالة �لجمعة
في  اجلمعة  صللاة  جتللوز  هل  س: 
إمام  من  أكثر  فيه  يقوم  صغير  بلد 

في أكثر من مسجد بالصاة جماعة؟
ج: جتوز، ولكن يلزم أن تكون املسافة 
بللن صاتللي اجلمعللة فرسللخًا فمللا زاد، 
والفرسخ الشرعي هو خمسة كيلومترات 

ونصف تقريبًا.

�ضالة �لمر�أة
الصاة  للمرأة  األفضل  هو  س:ما 

في بيتها أم الصاة في املسجد؟
رعايللة  مللع  ل  للمللرأة  األفضللل  ج: 

احلجاب والعفاف ل الصاة في املسجد.

�لعمرة �لمفردة
عمرة  أعمل  أن  لي  يجوز  هل  س: 
التنعيم،  مسجد  مللن  ثانية  مللفللردة 
وذللللك بللعللد أدائللللي للللللعللمللرة األوللللى 

بثاثة أيام.
ج: نعم يجوز.

�لحج و�ل�ضوم
س: هل يجوز لي أن أصوم تطوعًا 
مللدة  املللكللرمللة  مللكللة  فلللي  مللكللثللت  إذا 

خمسة أيام؟
ج: ال يجوز.

حر�م �الإل
س: هل أستطيع أن أدخل مكة با 
إحرام ثم أحرم من مسجد التنعيم 
وأؤدي العمرة، ألن كل وقتي في مكة 

هو ثاثة أيام؟
ج: اإلمللام الراحللل: ال يجللوز العبور 
من امليقات من دون إحرام ملن يقصد مكة 

�شماحة المرجع الديني ال�شيد �شادق الح�شيني ال�شيرازي

اإلسالم يريد الناس أحرارًا لذلك فإن حرية الرأي في نظام الله مقدسة



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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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املكرمللة، حتللى وإن كان فللي طريقلله 
ميقات آخر.

مللن  علللى  يلللزم  املرجللع:  السلليد 
اإلحللرام  مكللة  إلللى  الدخللول  يريللد 
من أّي ميقللات مير عليه، فللإذا لم مير 
علللى ميقات وال علللى مللا يحاذيه جاز 
له اإلحرام مللن التنعيم، علمًا بأنه ال 

يجوز دخول مكة با إحرام.

تغطية �لوجه
ملللا حللكللم إسلللللدال شلليء  س: 
عن  لتغطيته  الللوجلله  على  ساتر 
الوجه،  يامس  أن  دون  األجانب 
وذلك بوضع قطعة قماش بيضاء 
يسمى  مبللا  باالستعانة  خفيفة 
الرأس  على  ستكون  التي  بالقبعة 
فوقها،  القماش  قطعة  وستكون 
بحيث تكون قطعة القماش بعيدة 
فما  جائزًا  كللان  وإذا  الوجه،  عن 
الهواء  وجللود  احتمال  مع  احلكم 
يتسبب  أن  املمكن  من  الذي  القوي 
دون  بالكامل  الوجه  تغطية  في 
الوجه  ستر  ميكن  وكيف  قصد؟ 
علللن األجلللانلللب أثلللنلللاء اإلحللللرام 
بللالللشللكللل الللصللحلليللح؟ وملللا حكم 
كللشللف اللللوجللله وخلللاصلللة أثللنللاء 
أن  احتمال  مع  والسعي  الللطللواف 

ينظر إليه األجنبي؟
ج: السلليد املرجللع: يحللرم حللال 
اإلحرام تغطية املللرأة وجهها بنقاب 
أو  كًا  بالوجلله  يلصللق  ممللا  وغيللره 
بعضللًا، وحتللى فللي حللال النللوم، وفي 
الفللرض املذكللور يجللوز وضللع القناع 
ال  أن  شللريطة  املذكللورة  بالطريقللة 
بفعللل  لصللق  وإذا  بالوجلله،  يلصللق 
الهللواء عن غير قصللد منها آنللًا ما فا 
إشللكال، ويجللب عليهللا أن تبعللده عن 
الوجلله، ويجللوز لهللا أيضللًا أن تسللتر 
وجههللا بعباءتهللا، ولكللن حتافظ على 

إبعاد العباءة عن الوجه.

�لتظليل
امللليللقللات،  ملللن  أحلللرملللت  س: 

وللللكلللنلللنلللي لللللم أسلللتلللطلللع ركللللوب 
ذلك  ألن  املللكللشللوفللة،  الللسلليللارات 
ممللنللوع، فللاقللتللرحللوا عللللليَّ ركللوب 
الللسلليللارة املللظللللللللة وملللن ثللم دفع 
وصلنا  وعندما  بعد،  فيما  الكفارة 
سماحتكم  إن  لللي:  قيل  مكة  إلللى 
جتللليلللزون اللللرجلللوع إللللى اإلملللام 
الللراحللل )قلللدس سلللره( فللي هذه 
أنِو  لم  بأنني  العلم  مع  املسألة، 
لكنهم  الللبللدايللة،  منذ  التبعيض 
قالوا لي: ال شيء عليك. وأنا اآلن 

محتار هل علي كفارة أم ال؟
ج: مللن كان مقلللدًا له )أعلللى الله 
للله  يجللوز  حياتلله،  حللال  درجاتلله( 
البقللاء فللي هللذه املسللألة وال كفللارة 
عليه، وإال فللا يجوز الرجللوع، وعليه 

الكفارة.

بد�ية �لطو�ف
الطواف  نية  عقدت  لقد  س: 
اخلط  من  أمتار   4 قبل  أشللواط   7
احملللاذي للحجر األسللود، ولكن لم 
الثاني  الللشللوط  فللي  النية  أجللدد 

حتى السابع، ما احلكم في ذلك؟
ج: ال شلليء عليك، وما قبل اخلط 
احملللاذي للحجللر فللي بداية الشللوط 
األول مقدمة علميللة وليس جزءًا من 

الطواف.

�ل�ضعي
في  الللسللعللي  يللصللح  هلللل  س: 

الطابق العلوي؟
ج: نعم على األظهر.

�لطهارة في �ل�ضعي
السعي  للمرأة  يجوز  هل  س: 
بللن الللصللفللا واملللللروة عللنللد نللزول 

الدورة الشهرية؟
ج: نعم.

استفتاءات

:قال الإمام علي الر�ضا

٭ اإليمان أربعة أركان: 

التوكل على الله، والرضا 

بقضاء الله، والتسليم ألمر 

الله، والتفويض الى الله

القبة الرضوية املقدسة



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

�ضن �لهدي
منى  في  البائع  أخبر  إذا  س: 
سنة،  أكملت  قد  الشاة  هللذه  بللأن 
بعد  شك  ثم  وذبحها،  فاشتراها 
فهل  الللسللنللة،  إكمالها  فللي  الللذبللح 
لم  أنللهللا  فلللرض  لللو  بحجه  يللضللر 

تكمل واقعًا سنة؟
ج: ال يضر ذلك بحّجه، علمًا بأنه 
يكفي أن تكون قد أكملت سللبعة أشهر 

على األقوى.

�لرمي للغير
يرمي  أن  للحاج  يجوز  هل  س: 

لغيره قبل الرمي لنفسه؟
ج: نعم.

�ال�ضتنابة في �لرمي
أن  للللللللملللرأة  يلللجلللوز  هلللل  س: 
بسبب  عللنللهللا  للللللرمللي  تللسللتللنلليللب 
خطرًا  يكون  قد  الللذي  االزدحللام 

عليها؟
ج: جائللز وصحيللح، نعللم لللو كان 
الرمي بأنفسللهن في الليللل ممكنًا  با 
حرج فا تصل النوبة إلى االستنابة 

بالنهار.

ح�ضى �لرمي
س: إذا فقد شخص احلصيات 
احلللرام،  املشعر  من  جمعها  التي 
ثم جمع غيرها من منى بعيدًا عن 

جمرة العقبة، فهل يصح رميه؟
تكللون  أن  بشللرط  نعللم،  ج: 
فللي  تسللتعمل  )لللم  بكللرًا  احلصيللات 

الرمي(.

ر�ض خم�ض �الأ
س: هل يجب عليَّ اخلمس في 
لسنوات  أدخللرهللا  الللتللي  األملللوال 

علللديلللدة ملللن أجلللل شللللراء أرض 
منزل  شراء  أو  عليها  منزل  وبناء 
بأني  علمًا  وجتهيزه؟  بحالي  يليق 
بادخار  إاّل  ذلك  عمل  أستطيع  ال 
األملللللوال لللسللنللن عللديللدة نللظللرًا 
نعيشها،  التي  الصعبة  للظروف 
فللأنللا أسللكللن مللع زوجلللي فللي غرفة 

واحدة، وفي وضع غير الئق.
فيلله  نعللم  الراحللل:  اإلمللام  ج: 
اخلمس، إاّل ما يصرف في السنة التي 

يسكن فيها املنزل.
املرجللع: يجب تخميسللها  السلليد 
علمللًا  اخلمسللية،  السللنة  رأس  عنللد 
بأن في اخلمس اخليللر والبركة، فقد 
ورد عن اإلمللام الرضا عليه السللام 
أنه كتب لبعض الشلليعة فللي اخلمس 
قائللًا: »اخلمللس عوننللا علللى ديننا، 
فا تزووه عنللا، وال حترموا أنفسللكم 
دعاءنا«. نعم، ميكن التقسيط إذا كان 

دفعه مرة واحدة حرجًا عليه.

تخمي�ض �لمو�د �لغذ�ئية
املواد  تخميس  يجب  هل  س: 
الللغللذائلليللة امللللوجلللودة عللللادًة في 
البيت مثل احلبوبات واللحوم وما 

شابه ذلك؟
أن  يجللب  الراحللل:  اإلمللام  ج: 

يخمس الزيادة على األحوط.
املرجللع: يجب تخميسللها  السلليد 
عنللد رأس السللنة إذا لللم تكللن قليلة 

تصرف خال أيام.

�لغناء
الغناء  أن  يعلم  اجلميع  س: 
بالغناء  املللولللعللن  ولللكللن  حللللرام، 
يستمعون  بأنهم  موقفهم  يبررون 
مللن أجلللل الللكلللللمللات الللتللي حتمل 
اخملتلفة،  املللفللاهلليللم  طياتها  فللي 
يكون  عندما  احلرمة  تللزول  فهل 

االستماع من أجل الكلمات؟
ج: ال فرق في احلرمة.

استفتاءات

: قال الإمام علي الر�ضا

٭ اإليمان أفضل من 
اإلسالم بدرجة، والتقوى أفضل 
من اإليمان بدرجة، ولم يًُعط 
بنو آدم أفضل من اليقين

املشهد الرضوي - صورة قدمية
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حلية �أكل �ل�ضمك
أكل  يجوز  ال  إنلله  يللقللال:  س: 
وقد  للله.  فلس  ال  اللللذي  السمك 
قال الله تعالى في كتابه العزيز: 
املائدة/  البْحر«.  َصْيُد  لُكْم  »ُأِحّل 
صيد  حلية  اآليللة  فأطلقت   .96
ذا  بكونه  تقييد  غير  مللن  البحر 

فلس، فأين هو الصواب؟
هكللذا:  هللي  الكرميللة  اآليللة  ج: 
»ُأِحّل لُكْم َصْيُد الَبْحِر وطَعاُمُه متاعًا 
لُكللْم وللسللّياَرِة َوُحللّرَم علْيُكللْم َصْيُد 
الَبر مللا ُدْمُتللْم ُحُرمللًا«. املائللدة/ 96. 
فاآليللة الكرميللة فللي صللدد بيللان ما 
يحّل من الصيللد ملن هو فللي اإلحرام، 
وليسللت فللي صللدد بيللان ما يحللل من 
الشللريفة  واألحاديث  البحللر،  صيللد 
هي التللي بّينت مللا يحّل لنللا من صيد 
البحر مما يحرم منلله، وقالت بأنه ال 
يجوز أكل شلليء منهللا إال: األسللماك 
ذات الفلس وجللراد البحر الذي يقال 

له )الروبيان(. 

ين تقا�ضي �لدَّ
س: هل ميكنني استرجاع مالي 
ورفض  سلفته  شخص  من  بالقوة 

إعادة املال إلّي؟
ج: املديللون إذا كان في عسللر ولم 
يقدر - ماليللًا - على تسللديد دينه لم 
يحق للدائن مطالبته، بل عليه إمهاله 
حتى يسللتطيع أداء دينه، لكن إن كان 
األداء،  علللى  ويقللدر  مللال،  للمديللون 
ومع ذلللك ال يللؤدي دينلله كان للدائن 
احلق في املطالبة مباله واسللترجاعه 
بالقوة )في إطار الشرع املقّدس(، نعم 

العفو واملسامحة أقرب للتقوى.

من ال ي�ضلي
شخص  هللنللاك  كلللان  إذا  س: 
الطرق  أفضل  هي  فما  يصلي،  ال 

لهدايته؟
لهدايتلله  الطللرق  أفضللل  لعللل  ج: 
وقللت  فللي  املسللجد  إلللى  اصطحابلله 

إلللى  اصطحابلله  وأيضللًا:  الصللاة، 
)عليلله  احلسللن  اإلمللام  مجالللس 
السللام( وتوصية اخلطيللب بالتكلم 
عللن أهميللة الصللاة وفضلهللا، وأيضًا 
اخملتصللة  الكتللب  بعللض  إهللداؤه 
أهمّيتهللا  تبّيللن  والتللي  بالصللاة 
الصللاة  فللإن  العظيمللة،  ومكاسللبها 
مفتللاح كل خيللر: مللن سللعادة وهناء، 
قلللب  وصفللاء  وثللراء،  رزق  وسللعة 
ونفللس، وجللاء فكللر وسللريرة، وروح 
وريحان لللدى املوت، وجنللة ونعيم في 

اآلخرة.

لهي �لعدل �الإل
مفهوم  تللفللسللرون  كلليللف  س: 
الللعللدل اإللللهللي فللي ضللوء عدالته 
وصللور  اإلبلللتلللاءات  مللع  املطلقة 
أصحاب  منها  يعاني  التي  املعاناة 
الللعللاقللات اجلللسللديللة، مللن عمى 
التي  العاهات  من  وغيرها  وعللرج 

ترافقهم منذ الوالدة؟.
الدنيللا دار  الللله تعالللى  ج: جعللل 
أسباب ومسببات، فإذا كانت األسباب 
اإلنسللان  بفعللل  حللادث  نقللص  فيهللا 
تكللون  أن  هللي  فالنتيجللة  ل  غالبللًا  ل 
وناقصللة،  متكاملللة  غيللر  املسللببات 
فللإذن: النقص مللن إعاقة وما أشللبه 
يكون غالبًا بفعل اإلنسان قال تبارك 
وتعالللى: »ثللم أتبللع سللببًا«. الكهف/ 
89. وورد في احلديث الشريف: »أبى 
الللله أن يجللري األمور إال بأسللبابها«. 
وكثير من هذه العاقات والتشللوهات 
إلللى فعللل الوالديللن،  اخللقيللة تعللود 
معافللًى  سللليمًا  جيللًا  ننجللب  فحتللى 
يجب علينا أن نتبللع النصائح الطبّية 
واآلداب الشللرعية فللي هللذا اجملللال، 
ويكفيللك أن تلقللي نظللرة على مللا ورد 
مللن آداب الللزواج فللي كتللاب )مللكارم 
األخللاق( البللاب الثامللن منلله. علمللًا 
بأن الله تبارك وتعالللى قد خفف في 
األحللكام عللن هللؤالء املعاقن بشللكل 
فللي  الدنيللا، وسلليجازيهم  فللي  وآخللر 
اآلخرة بالثواب واحلسنى إن صبروا 

على ما ابتلوا به.

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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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استفتاءات

:قال الإمام علي الر�ضا

٭ اليستكمل عبد حقيقة 
اإليمان حتى تكون فيه 
خصال ثالث: التفقه في 
الدين، وحسن التقدير في 
المعيشة، والصبر على الرزايا

جانب من الصحن الرضوي



�ضهم �الأ
فللتللرة  بلللعلللد  سلللتلللطلللرح  س: 
وهو  جللديللد،  بللنللك  فللي  مساهمة 
ماله  ورأس  قلللائلللم،  غلليللر  اآلن 
نصف  التالي:  النحو  على  سيكون 
شللركللات  احتللللاد  هلللو  املللللال  رأس 
ملللصلللرفللليلللة، واللللنلللصلللف اآلخللللر 
سلليللطللرح مللسللاهللمللة للللأفلللراد، 
ليتكون فيما بعد بنك يزعم بأنه 
أواًل  املساهمة  وستطرح  إسامي، 
ذلك  بعد  نشاطه  البنك  يبدأ  ثم 
في  املساهمة  حكم  فما  قللريللبللًا. 
فهل  يجوز،  كان  وإذا  البنك؟  هذا 
يجوز لي أن أبقي على السهم دون 
البنك؟  نشاط  يبدأ  حتى  بيعه 
وما احلكم لو كان شرائي لأسهم 
وما  السهم؟  مالية  حفظ  ألجللل 
احلللكللم لللو كلللان اللللشلللراء بقصد 

املشاركة في األعمال؟
جميللع  الراحللل:  اإلمللام  ج: 
)البنللوك(  املصللارف  فللي  املعامللات 
حللال، إال الربللا فإنلله حللرام أخللذًا 
تلللك  علللى  انطبللق  وإذا  وعطللاًء، 
مللن عناويللن  املعامللات عنللوان آخللر 

احملرمات فإنه تكون حرامًا أيضًا.
عمللل  كان  إذا  املرجللع:  السلليد 
البنللك املذكللور متطابقًا مللع األحكام 
بالربللا  يتعامللل  ولللم  الشللرعية 
واحملرمات، فتجوز املساهمة فيه على 
السللؤال  فللي  املذكللورة  الفللروض  كل 
مطلقًا، وإال فا جتوز إال بنسبة قليلة 
جدًا مع إعطاء خمس نسللبة احلرام 

من األرباح فورًا.

�ضلة �لرحم
زيارة  من  والدتي  متنعني  س: 
قعيدة  تللللزال  ال  واللللتلللي  عللمللتللي 
الفراش ملرض ألمَّ بها، وتشير إلي 
حكم  فما  بالزيارة،  رضاها  بعدم 
عصيانًا  فيه  أنَّ  مع  لعمتي  زيارتي 

لوالدتي؟
ج: ال يحللق ألحللد أن يأمللر بقطع 
األرحام، والعمة مللن األرحام فيجب 
وصلها، لكن بخفية مللن األم وبصورة 

ال تتأذى منها األم.

�لزو�ج
الشرعي  احلللكللم  هللو  مللا  س: 
غير  من  البكر  الفتاة  على  للعقد 
الدخول،  عدم  بشرط  الولي  إذن 
الشاب  أن هذا  الفرض:  وفي هذا 
وحصلت  أهلها،  من  الفتاة  خطب 
اتللفللقللوا على أن  ولللكللن  املللوافللقللة، 
فهل  أشهر،  بعد  الزواج  عقد  يكون 
وبينها  بينه  يعقد  أن  للله  يللجللوز 
ولكي  اللللدخلللول،  علللدم  بللشللرط 
الهاتف  على  يكّلمها  أن  يستطيع 

على أقل تقدير؟
الولللي  إذن  وجوبللًا  األحللوط  ج: 

حّتى في مفروض السؤال.

عدة �لوفاة
بالنسبة  يللشللتللرط  هللل  س: 
للمرأة التي توفي زوجها أن تكون 
مابسها التي ترتديها أثناء فترة 
كان  وإذا  أسللود؟  لللون  ذات  العدة 
ذلك  يكون  أن  يشترط  هل  كذلك 

ليًا ونهارًا وحتى أثناء نومها؟
ج: ال يشترط ذلك، وإمنا يشترط 
أن ال تلبللس مابللس الزينللة، كما أنه 
حتللرم عليهللا الزينللة، وكللذا يحللرم 
عليها الللزواج طوال مللّدة العدة، وهي 

أربعة أشهر وعشرة أيام.

��ضتئجار �لوقف
هل  ملسجد،  موقوفة  أرض  س: 
فعاليات  لعمل  استئجارها  يجوز 

حسينية؟
موقوفللة  األرض  كانللت  إذا  ج: 
لصللرف منافعها علللى املسللجد ونحوه 
املتوّلللي  بللإذن  اسللتيجارها  جللاز 

الشرعي.
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البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين
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استفتاءات

:قال الإمام علي الر�ضا
٭ رحم الله عبداً أحيا أمرنا. 
قيل: كيف يحيي أمركم؟ 
قال: يتعلم علومنا ويعلمها 
الناس، فإن الناس لو علموا 
محاسن كالمنا التبعونا

جانب من الصحن الرضوي

2
00
9

ذو القعدة

تشرين2

 1430ه 5



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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

أجوبة المسائل الشرعية

2
00
9

ذو القعدة

تشرين 2

6 1430ه 

٭ إن النللاس كمللا يختلفللون فللي أشللكالهم وألوانهللم كذلللك يختلفون فللي أخاقهم 
وأذواقهم، وال يكاد يوجد إنسللان يشللبه اآلخر في كل اجلوانب. و«املداراة« هي واحدة 
من اجلسللور التللي ميكن عبرهللا التأثير فللي النللاس، وهي تختلف عللن »املداهنللة«. فعن 
اإلمام أمير املؤمنن علي بللن أبي طالب )ع( أنه قللال: »ال ُترخصوا ألنفسللكم فُتدهنوا، 
وال ُتداهنوا في احلق فتخسروا«. والفرق الرئيس بن املداراة واملداهنة أن املداهنة ال 
تكون في طريق التربية والهداية، وَمْن ُيداهن شللخصًا يعصي الله تعالى، ليس غرضه 
مراعللاة األهم واملهم، بل كسللب رضللا العاصي على أي حللال، فيجاريه مللن أجل مصالح 
شللخصية، من قبيل أن يحصل على احترام العاصي أو وّده، أو يحصل منه على مكسللب 
مادي، كأن يعطيه مااًل. واملداهنة مذمومة، وُيحاَسللب اإلنسللان عليهللا، ولذلك روي فيما 
أوحى الله تعالى إلى النبي شللعيب )ع(: »إني معّذب من قومك مائة ألف، أربعن ألفًا من 
شرارهم وسللتن ألفًا من خيارهم، فقال: يارب هؤالء األشرار فما بال األخيار؟ فأوحى 
الله )عز وجل( إليه: داَهنوا أهل املعاصي فلم يغضبوا لغضبلي«. )الكافي: ج5، ص55، 
ح20(. أمللا املللداراة فهي مللن الدرايللة والعلم واملعرفللة والتوسللل بطللرق الهداية جللب 
اإلنسللان إلى احلق أو إبقائه عليه. بعبارة أخرى: املداراة أن يكون موقف اإلنسان جتاه 
الناس موقفًا يخدم فللي جلب الناس وهدايتهم إلى خط اإلسللام واألخاق والفضيلة 

بشتى السبل املشروعة.
 ٭ ُقّيم املسلللمون األوائل من جهة األدوار، ومللن جهة الِقَدم، فبعضهللم كان له ِقَدم 
دون أن يكون له دور وموقف مشللهود، وبعضهم وإن لم يكن له ِقَدٌم بأن كان حديث عهٍد 
باإلسللام، لكن كان له دور وموقف. وامتللاز البعض اآلخر باجلمع بللن الفضيلتن، كما 
كان البعض اآلخر ال ِقللدم له وال دور. مثللال الفريق الثانللي، الذي للله دور وإن لم يكن 
له ِقدم: ذاك الذي أسلللم في احلرب مع رسللول الله )ص(، وتشّهد الشللهادتن ثم ُقتل 
دون أن متهله احلرب لصاة بعدها أو صيام، كما ميكن أن يكون احلر بن يزيد الرياحي 
مصداقًا لذلك، ألنه كان في معسكر َمْن قد شهروا السيف في وجه سيد الشهداء اإلمام 
احلسللن )ع(، أي كان في صفللوف ناصبي العللداء ألهل البيللت )ع( ولكنه تللاب قبل بدء 
املعركة، واستشللهد رمبا قبل أن يصّلي صاة صحيحة بعدما انحاز إلى لواء أهل البيت 
)ع(. ألنه - وكما يروى عنه - قال لإلمام احلسللن )ع(: »يابن رسول الله كنُت أول خارج 
عليك فأذن لي ألكون أول قتيل بن يديك«. أما مثللال الفريق األخير، وهو الذي ال ِقدم 
له وال دور، كالشيخ الذي يدخل اإلسللام ويبدأ االلتزام وقد ناهز عمره السبعن مثًا، 

محاضرات

المداراة.. فضيلة!

اإلسالم ال يتعلق باآلخرة 
فقط، بل اإلسالم يعني: 
سعادة الدنيا أيضًا، 
واألمان، واالقتصاد 
السليم، والسياسة 
السليمة، والمجتمع 
النظيف، وأن يكون كل 
شيء صحيحًا وسالمًا

المرجع الديني
السيد صادق الشيرازي

 إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشيرازي
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محاضرات

فتراه يصّلللي ويصوم ويللؤدي العبادات، 
الديللن،  فللي  الشللدة  يتحمللل  ال  ولكنلله 
ورمبا انفلت عنلله عند تعرضه ألبسللط 
امتحان، أو ارتكب املعصية مع أول شللدة 
تعرض له، فمن اجلديللر العمل باملداراة 
مللع أمثللال هللؤالء لضعللف إميانهللم، كما 
ينبغي املداراة مع الشباب أيضًا من أجل 
عدم انفاتهم عن الطريق وتوّغلهم في 

املعاصي. 
٭ يظهر من الروايات أن النبي يونس 
)ع( كان قد تللرك املداراة وفعللل غير ما 
ينبغي له - من باب األولوية - »َفاْلَتَقَمُه 
اْلُحوُت« )الصافللات، اآلية: 142(، ونزل 
به مللا نللزل. وروي عللن اإلمام أبللي عبد 
الللله الصللادق )ع( أنه قال: »كان رسللول 
الله فللي بيت أم سلللمة في ليلتهللا، ففقد 
من الفللراش، فدخلها من ذلللك ما يدخل 
النساء، فقامت تطلبه في جوانب البيت 
حتللى انتهللت إليلله وهللو فللي جانللب مللن 
البيت قائمللًا رافعًا يديه يبكللي، ويقول: 
اللهللم ال تنزع منلللي صالح مللا أعطيتنلي 
أبدًا. اللهم وال تكلنلي إلى نفسللي طرفة 
عن أبدًا. اللهم ال تشللمت بي عللدوًا وال 
حاسللدًا أبدًا. اللهللم ال تردني في سللوء 
اسللتنقذتنلي منه أبدًا. قال: فانصرفت 
أم سلللمة تبكللي حتللى انصللرف رسللول 
الله لبكائها، فقللال لها: مللا يبكيك يا أم 
سلللمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يارسللول 
الله ولم ال أبكي وأنت باملللكان الذي أنت 
به مللن الللله، قللد غفر لللك ما تقللدم من 
ذنبك وما تأّخر، تسللأله أن ال يشمت بك 
عدّوًا أبللدًا وال حاسللدًا وأن ال يرّدك في 
سللوء اسللتنقذك منه أبللدًا، وأن ال ينزع 
ال  وأن  أبللدًا،  أعطللاك  مللا  صالللح  عنللك 
يكلك إلى نفسك طرفة عن أبدًا. فقال: 
ياأم سلللمة، وما يؤمننلي، وإمنا وكل الله 
يونس بللن متللى إلى نفسلله طرفللة عن، 
فكان منلله ما كان منلله«. فمللا كان ينبغي 
ليونللس )ع( أن يسللتميل قوملله لإلميللان 
ثم يتركهللم بعد مللدة قصيرة، بللل كان 
األولى مداراته لقومه أكثللر، لكنه ترك 
األولللى، ألن الللله )تعالللى( ل كمللا يقللول 
م ل أوكله  النبي )ص( في احلديث املتقللدّ
إلى نفسلله طرفة عن! وهذا األمر يلزم 
علينا ماحظته أيضًا، ألننا في كثير من 
األحيان قللد نغضب لله )تعالللى(، ولكنه 
غضب عللن جهل مركللب وإْن كان لله، لذا 
يجب علينللا أن ال نظهر غضبنا بسللرعة 

لئّا يحدث ما رمبا ال ُتحمد عقباه. وهذا 
من املداراة أيضًا.

٭ الناس إما مؤمللن أو كافر أو منافق، 
وكّلهم بحاجة إلللى املللداراة، فأما املؤمن 
فهللو بحاجة إلى املللداراة ليللزداد إميانًا، 
والكافر يحتاجها ليسلللم، واملنافق ليقلع 
شلليئًا فشلليئًا عن نفاقلله ويصيللر مؤمنًا، 
واملسلللم عمومًا كذلللك يحتللاج للمداراة 
ليثبت على إسللامه ويقّويه. ومن يتتّبع 
)ص(  يجللده  األعظللم  الرسللول  سلليرة 
قمللة فللي مللداراة النللاس علللى مختلللف 
طوائفهم وميولهللم، حتى إنه )ص( قلما 
كان يسللتعمل كلمللة »حلللرام« في وصف 
مللا يجللب اجتنابلله، بللل كان يسللتبدلها 
بكلمات أخللرى من قبيللل: »إنللي ال أفعل 
ذلك«، و«إني أكللره..«، خلفة وقعهما على 
السامع، فكان الناس يعرفون احلرام من 
خللال هللذه التعبيللرات دون أن يحصللل 
لهللم أي رد فعل علللى ذلك. ومللن األمثلة 
علللى مللداراة الناس فللي منهاج الرسللول 
منافقللن  قتللله  عللدم  )ص(  األعظللم 
كانوا يسللتحقون القتل، لئا يسللاء فهم 
اإلسللام مللن بعللض النللاس، فيتركللوه. 
)ص(  األكللرم  النبللي  عللن  روي  فلقللد 
قوللله: »لضربللت أعناق قللوم كثيللر...« 
)بحار األنوار: ج22، ص141(. وال شللك 
أن رسللول الللله )ص( ال ُيقللدم على قتل 
ألن  للقتللل،  مسللتحقًا  كان  إذا  إال  أحللد 
القتللل أمر دائر بللن الواجللب واحلرام ل 
بحسللب تعبيللر الفقهللاء ل وال يوجد قتل 
مستحب أو مكروه أو مباح، كما هو احلال 
فهنللاك  مثللًا،  كالصللوم  الفرائللض  فللي 
صوم واجب وحرام ومسللتحب ومكروه، 
سللوى  فيلله  ل  غالبللًا  ل  فليللس  القتللل  أمللا 
الوجوب كمن هدر دملله، أو احلرمة كمن 
عصم دملله، لذا فقوللله )ص(: »لضربت 
أعناق قللوم كثيللر« يعني السللتحقاقهم 
القتللل باحلكللم األولللي، غيللر أن النبللي 
ألمللر  احلكللم  ُيجللر  لللم  )ص(  األكللرم 
أهم وهو عللدم حلللوق تهمة باإلسللام، 
التي قللد تؤدي إلللى ابتعاد النللاس عنه. 
وهللذا يوضللح مللا للمللداراة مللن أهميللة 
فللي الشللريعة فكمللا إن اإلنسللان يتعامل 
علللى  والشللخصية  املاديللة  األمللور  فللي 
أسللاس الترجيح بن األهللم واملهم، كأن 
يعطللي تارة مبلغللًا كبيرًا من املللال ألحد، 
وال يعطللي مثللله لغيللره، وذلللك بحسللب 
ينفللق  تللارة  أو  األهميللة،  مللن  يللراه  مللا 

مللن وقتلله سللاعات لشللخص، وال ينفللق 
إال دقائللق فللي مواقللف أخللرى، فكذلللك 
احلال فللي املللداراة، حيث ينبغللي النظر 
إلى األهللم واملهللم، وتقللدمي األول على 
الثانللي، وهللذه سلليرة األنبياء والرسللل 
)ع( وباألخص سيرة نبينا األكرم وأهل 
بيتلله املعصومن )ع( واألوليللاء والعلماء 

والصلحاء. 
٭ يرى املتتبع لسلليرة النبي األعظم 
)ص( أنلله كانللت للله )ص( سلليرة بعدما 
اجتمع حوله نفللر من املسلللمن، وأخرى 
بعدما جللاء مهاجللرًا إلللى املدينللة حتى 
شللكل الدولة اإلسللامية، وثالثة بعدما 
نهض في توسلليع رقعة الدولة ومحاربة 
الكفر والطغيان لنشللر تعاليم السللماء. 
لقللد كان في بدايللة دعوتلله )ص( يأتي 
النللاس فللي أي مللكان يراهم فيه سللواء 
على الصفللا أو على املروة أو في املسللجد 
احلرام أو في الطرقات واألسللواق أيام 
النللاس  »أيهللا  احلللج يدعوهللم مناديللًا: 
قولللوا ال إللله إال الللله تفلحللوا«. أما بعد 
أن اجتمللع حوله عللدد أكثر مللن الناس، 
)ص(  سلليرته  صللارت  املسلللمون  وازداد 
وفق ما يتناسب وعدد املسلمن، واختلف 
األمللر أيضللًا عندما هاجللر إلللى املدينة، 
ألنه في البداية عندما لللم يكن معروفًا 
النللاس  يدعللو  أن  عليلله  كان  بنبوتلله، 
إلللى توحيللد اخلالللق وعبادتلله، وبعدما 
هاجر إلللى املدينللة وكثر أتباعلله الذين 
آمنللوا به - فضللًا عن شلليوع أمللر نبوته 
- أخذ يسللير في نشللر أحكام الشللريعة 
بللن املسلللمن، وهكللذا. لللذا فللإن األمور 
االجتماعيللة كثيللرًا ما تتحكللم في هذه 
احلللال  أن  معنللاه  ليللس  وهللذا  األمللور، 
الللازم  بللل  وبالعكللس،  حرامللًا  يصبللح 
ماحظة مدى استعداد الناس وقبولهم 
احلق، وإرجللاء احلكم الشللرعي ال يعني 

إبداله أو إبطاله بأي حال من األحوال.
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قصصهم

:قال الإمام علي الر�ضا
خمس من لم تكن فيه 
فال ترجوه لشيء من الدنيا 
واآلخرة: َمْن لم تُعرَف الوثاقة 
في أرومته، والكرم في طباعه، 
والرصانة في خلقه، والنبل 
في نفسه، والمخافة لربه

لبكيت عليه
جللاء رجللل إلللى النبللي )ص( فقللال 
للله: »إن فانللًا جللاري يؤذينللي«. فقال: 
»اصبر على أذاه وكللّف أذاك عنه«. فما 
لبللث يسلليرًا أن جاء فقللال للله: »يا نبي 
الله إن جللاري ذاك مللات«. فقال )ص(: 
»كفللى بالدهللر واعظللًا وباملللوت مفّرقًا، 
إنك لو رأيته في قبره لبكيت عليه طول 

عمرك«.

�أعلى قدر
روي عن اإلمام علي الرضللا )ع( أّنه 
دخل عليلله رجللل فقللال للله: »أصلحك 
الللله ذكللرت أن علي بللن أبي طالللب كان 
يلبس اخلشللن، يلبس القميللص بأربعة 
دراهللم ومللا أشللبه ذلللك، ونللرى عليللك 
اللباس اجليد!!«. فقال للله اإلمام )ع(: 
»إن علي بن أبللي طالللب كان يلبس ذلك 
فللي زمللان ال ُينكللر، ولللو لبس مثللل ذلك 
اليوم لُشللهر به، فخيللر لبللاس كل زمان 
لبللاس أهله، غيللر أن قائمنا أهللل البيت 
إذا قام لبس لباس علّي وسار بسيرته«. 

عنده �ضبهة 
قال أحللد العلماء: كنت في شللبابي 
لكنللي  األسللتاذة  أحللد  درس  أحضللر 
بعللد مللدة انقطعللُت عللن احلضللور، ثللم 
وسللألني  مللرة،  ذات  األسللتاذ  لقينللي 
عللن سللبب غيبتللي، فقلللت للله: »شللبهة 
هللي؟«  »ومللا  قللال:  عنللدي«.  حصلللت 
قلللت: »ألنكللم عندمللا تناقشللون الرأي 
بأسلللوب  تناقشللونه  لرأيكللم  اخملالللف 
يترك لدى السللامع انطباعًا أن صاحب 
ذلك الللرأي رجللل عللادي، وليللس عاِلمًا 
أصللًا، حتى لو كان الشلليخ الطوسللي أو 

يتزلللزل  أن  فخشلليت  املفيللد،  الشلليخ 
اعتقادي بعلللم كل العلماء جللّراء ذلك، 
ولذلك انسللحبت وتخليت عللن احلضور 
في مجلللس درسللك!«. ثللم أضللاف ذلك 
آيللة  كّنللا نحضللر درس  العالللم قائللًا: 
أن  أراد  إذا  فللكان  البروجللردي،  الللله 
يللرد عَلمللًا قللال: »ال أدري هللل هللذا مللا 
يقصده الشلليخ )الفاني( من عبارته؟« 
أو: »لعّلللي غيللر ملتفللت ألبعللاد رأيلله«.. 
فكان يعّظملله في نظرنللا أواًل، ثللم يبّين 
لنللا رأيلله اخملالللف بعبللارات مللن قبيل: 
»يبدو لي كللذا«، و»العلم عند الله«، فكنا 
ننفّض من مجلس آيللة الله البروجردي 
معتقدين بصواب رأيلله، دون أن تتزعزع 
للعلمللاء  العلميللة  املكانللة  أنظارنللا  فللي 

اآلخرين.

دعه يح�ضر
يقول أحد العلمللاء: كنُت قد عقدت 
مجلسًا في كرباء املقدسة جملموعة من 
الشللباب لبيان أصول الديللن واألحكام 
واآلداب اإلسللامية، وكان يحضره إلى 
شللباب  الدينيللة  العلللوم  طلبللة  جانللب 
املللدارس احلديثللة وبعللض  مللن طللاب 
لفللت  اجللسللات  إحللدى  وفللي  املثّقفللن. 
انتباهي شاب لم أعهد حضوره من قبل، 
رأيتلله متخّتمًا بخللامت من ذهللب إال أني 
رأيت عدم التعّجل في نهيه عن التخّتم 
بالذهب، العتبللار كونه جديللد عهد في 
حضللوره اجمللللس، وقللد نقلللُت القضيللة 
لوالللدي، فقال لي: »حسللنًا فعلللت، دعه 
حضللوره  فللي  ويسللتمر  أواًل،  يحضللر 
ومللا  وفروعلله،  الديللن  أصللول  ليتعّلللم 
يترتب عليلله من أوامللر ونللواه، وبعد أن 
يقوى إميانه وترتقللي إرادته ميكنك أن 
تطرح عليه املسللألة، وتقول للله: إنه ال 
يجوز له ذلللك، فاحتمال عللدم حضوره 

اجمللس وارد لو نهيته اآلن«.

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

صورة قدمية للمشهد الرضوي



قال الرسول األعظم
٭  أمرنللي ربللي مبللداراة النللاس كمللا أمرني بللأداء 

الفرائض
٭  مداراة الناس نصف اإلميللان، والرفق بهم نصف 

العيش
٭  إن األنبيللاء إمنا فضلهللم الله على خلقه بشللدة 
مداراتهللم ألعللداء ديللن الللله، وحسللن تقيتهللم ألجل 

إخوانهم في الله
٭  ثللاث َمللْن لللم يكللنَّ فيه لللم يتم للله عمللل: ورع 
يحجللزه عللن معاصي الللله، وخلللق يللداري بلله الناس، 

وحلم يرد به جهل اجلاهل

: قال اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
٭  ليللس احلكيم َمللْن لم ُيللدار َمللْن ال يجد بللدًا من 

مداراته، ومداراة الرجال من أفضل األعمال
٭  داِر النللاس تسللتمتع بإخائهللم، وأْلَقُهم بالِبْشللر 

متت أضغانهم، وسامة الدين والدنيا مداراة الناس
العقللل  عنللوان  النللاس،  مللداراة  احلكمللة  رأس  ٭  

مداراة الناس، املداراة أحمد اخلال
٭  ال ُترّخصللوا ألنفسللكم فتذهللب بكللم الرخللص 
مذاهب الَظلَمة، ال ُتداهنوا فيهجللم بكم اإلدهان على 

املعصية
٭  ال ُتداهنللوا في احلللق إذا ورد عليكللم وعرفتموه 

فتخسروا خسرانًا مبينًا
٭  اعلموا رحمكللم الله أنكللم في زمللان القائل فيه 
باحلق قليل، واللسللان عن الصدق كليل، والازم للحق 
ذليل، أهللله معتكفون علللى العصيللان، مصطلحون على 

اإلدهان
٭  شللر إخوانللك َمللْن داهنللك في نفسللك وسللاترك 

عيبك
٭  َمللْن ُينصللف الناس من نفسلله لللم ُيللزده الله إال 
عزًا، املنصف كثيللر األوليللاء واألوداء، واملؤمن ُينصف 

َمْن ال ُينصفه
٭  اختر أن تكون مغلوبًا وأنت منصف، وال تختر أن 

تكون غالبًا وأنت ظالم

:قال اإلمام محمد الباقر
املنكللر سللبيل  ٭  إن األمللر باملعللروف والنهللي عللن 
األنبيللاء، ومنهللاج الصلحللاء، فريضللة عظيمللة تقللام 

بها الفرائللض، وتأمن املذاهللب، وحتل املكاسللب، وترد 
األعللداء،  مللن  وينتصللف  األرض،  وتعمللر  املظالللم، 
ويستقيم األمر، فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، 
وصكوا بهللا جباههللم، وال تخافوا في الللله لومة الئم، 
فإن اتعظوا والللى احلق رجعوا فا سللبيل عليهم، »ِإّنما 
السللِبيُل على الذين َيْظِلُمون الناَس وَيْبُغوَن في األْرِض 

بَغْيِر احَلّق ُأْوَللَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم«.

:قال اإلمام جعفر الصادق
٭  ألحملللن ذنللوب سللفهائكم علللى علمائكللم... مللا 
مينعكم إذا بلغكللم عن الرجللل منكم ما تكرهللون، وما 
يدخللل علينللا بلله األذى أن تأتللوه فتؤنبللوه وتعذلللوه، 
وتقولوا له قللواًل بليغًا! قيل للله: إذن ال يقبلللون منا!! 

قال: اهجروهم، واجتنبوا مجالستهم
٭  ثاثللة هم أقللرب اخللق الللى الله يللوم القيامة 
حتى يفرغ مللن احلسللاب: رجل لللم تدعلله قدرته في 
حال غضبه الللى أن يحيف علللى من حتت يللده، ورجل 
مشللى بن اثنللن فلللم ميللل مللع أحدهمللا علللى اآلخر 

بشعيرة، ورجل قال احلق فيما عليه وله

الكلم الطيب
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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ثقافة

2
00
9

ذو القعدة

تشرين2

 1430ه 9



ال�شيد المرجع 

أكثر شباب عالمنا اإلسالمي سيكونون من أتباع أهل البيت )ع(

أجره أكبر
قللال السلليد املرجع جلمللع مللن األخللوات الفاضللات القادمات 
من عدد من املدن اإليرانيللة: »يجدر باملؤمنللات واملؤمنن أن يرّدوا 
بالتي هي أحسللن على من يسلليء معهم الكام والتصللرف، فالقول 
احلسللن والعمل احلسللن مثلهما كالعطور تزيل الراوئللح الكريهة«. 
وقال سللماحته: »إن ما يريده الله تعالى ورسوله األكرم واألئمة 
املعصومون )ع( منكن هو أن تتعاملن باخللق احلسن مع أزواجكن في 
القول والعمل، فتكنَّ قدوة وأسللوة لنظيراتكللن وحتى يثنن عليكن 
وعلى عملكللن. فالعديد من حللاالت الطاق التي تقللع بن الزوجن 
وتهدم كيان األسللر سللببها التعامل بالسللوء في القللول والعمل من 
قبل أحللد الزوجللن أو من قبللل كليهمللا«. وأكد سللماحته: »ليسللَع 
اجلميع إلى أن يكونوا ممن وصفت الروايات الشللريفة مجالسللتهم 
بل )حسللن احملضر(، وأن ال يكونوا ممن وصفت الروايات الشللريفة 
مجالستهم بل )سللوء احملضر(، فمن حسللن محضره كان أجره أكبر 
وأكثر ممن يقضي سللنة من عمره في العبادة بقيام الليل والصيام 

في النهار«.

فاعزموا
٭ قال السلليد املرجع ألعضاء )حملة العقيلة( من السعودية: 
»إذا عزم اإلنسللان فالللله تبللارك وتعالى يعينلله ويوّفقلله كما قال 
ْل َعَلى اللَّلله«. فكل واحد منكم  القرآن الكللرمي: »َفِإَذا َعَزْمللَت َفَتَوكَّ
مبقداره قد حصل من فضل الله )تعالللى( عليه من القرب إلى الله، 
ومن التوفيق ملستقبل حياته، فاعزموا على الثبات واملواصلة حتى 

يزيد الله تعالى في توفيقكم جميعًا«.

الصادق األمين
٭  قال السلليد املرجللع جلمع مللن التجار والكسللبة مللن مدينة 
طهللران: »لقللد عللاش النبللي )ص( في مكللة أربعللن سللنة، وأحّبه 
أهلها جميعًا حتى سللموه بالصادق األمن، ولكللن بعد أن ُبعث )ص( 
باإلسللام، ودعا الناس إلى التوحيللد، اغتاظوا منلله وآذوه، فكانوا 
يرمونه باحلجارة، وكان الدم يسلليل من رأسه الشريف إلى قدميه 
الشريفتن«. وقال سماحته: »لقد كانت عاقبة صبر النبي )ص(، 
وحتّمله لأذى، وحلمه أن اعتنق الناس في شبه اجلزيرة العربية 
اإلسام، ودخل الناس من باقي املناطق احمليطة باجلزيرة، دخلوا 

في دين الله أفواجًا وأفواجًا«.

نعمة الحرية
٭  في اسللتقباله لوفد من الهند يرأسه فضيلة السيد ظفرياب 
حيدر )إمللام اجلمعة فللي مدينة حيللدر آبللاد بالهند(، قال السلليد 
املرجع: »من مسللؤولية رجال الدين واملثقفن مللن أتباع أهل البيت 
)ع( اليللوم أن يبذلللوا جهللودًا كبيللرة في تعليم الشللباب اإلسللام 
احلقيقللي املتمّثل بإسللام رسللول الله )ص( وإسللام اإلمللام أمير 
املؤمنن )ع(، وكذلك تثقيفهم بثقافة املعصومن األربعة عشر )ع( 
وعلومهم، كي يتمكنوا من هدايللة أقرانهم إلى نور أهل البيت )ع(«. 
وأضاف سماحته: »إن باد الهند تنعم بنسبة من احلرية، فيجدر 
بكم أن تستفيدوا من هذه األجواء في العمل على نشر تعاليم أهل 
البيت )ع( وتعريفها لشللعب الهند، وباألخص جليل الشللباب، حتى 
يهتدوا إلى نور اإلسللام ونور األئمة الهداة األطهار )ع(، ويسعدوا 

في الدارين«.

٭ 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:   

من  عدد  برفقة  السعودية،  القطيف  محافظة  في  البلدي  اجمللس  عضو  إبراهيم  نبيه  للمهندس  استقباله  في 
ومستقبله،  وحاضره  التاريخ  وماضي  العاملية،  املعاصرة  الظروف  »نتيجة  املرجع:  السيد  قال  واألخوات،  اإلخوة 
فإن رؤيتي ملستقبل العالم هي أن أكثر الشباب سيصبحون من أتباع أهل البيت )ع( خال العقدين اآلتين، وهذا 
والثقافة  واحلرية  مثقفون،  اليوم  الناس  وأغلب  احلرية،  من  نسبة  فيها  اليوم  العاملية  فالظروف  مؤّكد،  أمر 

السليمة تعطي نتائج إيجابية كبيرة«. 
وأضاف سماحته: »على املؤمنات أن يسعن في تربية الفتيات املؤمنات على أمرين: األول: تعّلم فن املناظرة. 
في هداية نظيراتها  ومؤثر  بالغ  دور  لها  فسيكون  ذلك  تعّلمت  إذا  فالفتاة  والفاضلة.  والثاني: األخاق احلميدة 
في أي مجال كانت. واملؤمنات إذا لم يسعن في هذا اجملال فستنتابهن احلسرة يوم القيامة عندما يرين مقام أم 
ل  أننت  وأما  أن تقوم بعمل كبير وعظيم،  األسود. فأم األسود لم تولد ولم تنشأ في بيت شيعي، ولكن استطاعت 
ولله احلمد ل فقد نشأتن على اإلميان باإلسام وعلى الوالء ألهل البيت )ع(، فيجدر أن يكون دوركن وعملكن أكبر 

وأوسع وأكثر تأثيرًا مما قامت به سيدات كرميات من أتباع أهل البيت )ع( كأم األسود«. 


