
فجر علي 
عديدة هي املناق��ب التي متيز أمي��ر املؤمنني 
علي ب��ن أب��ي طالب  به��ا وتف��رد، وقد أش��ار 
ال��ى ذل��ك ابن عب��اس حي��ث ق��ال: »كان��ت ل�علي 
ثمان��ي عش��رة منقب��ة ما كان��ت ألحد م��ن هذه 
األمة«. والش��هادات األعظم جاءت من الرس��ول 
الش��ريفة  أحاديث��ه  مئ��ات  ف��ي    األعظ��م
ومنه��ا: »إن وصي��ي وخليفت��ي وخير م��ن أترك 
بعدي ينجز موعدي ويقضي ديني علي بن أبي 
طال��ب«، وهو ما خص��ه  ب�«عل��ي« دون غيره. 
ومن ال��ذي حفلت به حياة »عل��ي« وتاريخه حب 
الن��اس ل��ه، فمنذ أن أش��رق اإلس��ام وب��زغ معه 
)فجر علي( من وس��ط )الكعبة املش��رفة( يسجل 
التاريخ صورًا ن��ادرة في حب )علي(، حب يس��مو 
احملب ب��ه فيضحي مبال��ه وأهل��ه ونفس��ه إكرامًا 
ل�)عل��ي(، دون أن يب��ارح احمل��ب ش��عور بالتقصير 
إلميانه بأن »عليًا« ال ي��درك بعض حقه، فهو كما 
قال عنه : »يا علي ال يعرفك إال الله وأن�ا«. 
اصطف��اه  الس��كيت  اب��ن  واللغ��وي  األدي��ب 
املت��وكل العباس��ي لتعلي��م ولدي��ه، وحينم��ا ب��دا 
حب »علي« عل��ى ول��دي اخلليفة س��أله املتوكل: 
»أميا أحب إليك ولدي املعتز واملؤيد أم احلس��ن 
واحلس��ني؟«. أجاب��ه: »قنب��ر وه��و غ��ام علي 
أحب إلي من��ك ومن ولدي��ك هذين«!. فأم��ر َمْن 
يس��مى ب�)خليفة املس��لمني( جاديه بقطع لسان 

العالم ابن السكيت. 
)ش��هيد رج��ب( اب��ن الس��كيت ل��م ي��ر »عليًا« 
وحب��ه كان مرادفًا حل��ب ذلك الس��ارق الذي أمر 
)علي( بقطع يده وحينما ُس��ئل: َمْن قطع يدك؟ 
عني إْرب�ًا إْرب�ًا م��ا اْزَدْدُت ل�ُه ِإال  قال: َمْن »لو َقطَّ
ُحب�ًا«. فالذي��ن أحبوا عليًا أحب��وه وإْن كان حبه 
مآل��ه النف��ي أو القت��ل، فحبه��م ل�)عل��ي( يتجاوز 
ل��ه  املش��اعر والعواط��ف واخلواط��ر، فه��و ح��ب 
ميزت��ه وفردانيته، وهو ما يجس��د ق��ول )علي(: 
»لو ضربت املؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني 
م��ا أبغضني، ول��و صبب��ت الدني��ا بجماتها على 
املناف��ق عل��ى أن يحبن��ي م��ا أحبني، وذل��ك أنه 
قض��ي فانقضى عل��ى لس��ان النبي األم��ي الذي 
ق��ال: ي��ا عل��ي ال يبغض��ك مؤم��ن، وال يحب��ك 
مناف��ق«.. إن حبن��ا ل�)عل��ي( لي��س كمثل��ه ح��ب، 
فلم جتتثه طواغي��ت وال عتاة تكفي��ر، ولن تثلم 

سيوف ذباحني منه ثلمة. .... }َوُقِل اْعَمُلوْا{.
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  آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

تحديد ال�سورة
س: إذا كان املصلي كثيرًا ما ينسى 
حت��دي��د ال��س��ورة ب��ع��د ق����راءة س��ورة 
والثانية  األول��ى  الركعة  في  الفاحتة 
قبل  بالبسملة  ي��أت��ي  ب��ذل��ك  )أع��ن��ي 

حتديد السورة(، فما حكم صاته؟
ج: صاته صحيحة.

الم�سح على ال�سدر
بيده  ميسح  املصلي  ك��ان  إذا  س: 
ويقول:  وبطنه  ص��دره  على  اليمنى 
بعد  وذل��ك  العاملني(،  رب  لله  )احلمد 
الفاحتة  ق���راءة س���ورة  م��ن  االن��ت��ه��اء 
هو  فما  والثانية،  األول��ى  الركعات  في 
مستحبة  هي  هل  احلركة،  هذه  حكم 
مبطلة  أم  م��ك��روه��ة  أم  ج��ائ��زة  أم 
فهل  مثًا  مستحبة  كانت  وإذا  للصاة، 
بترتب  يقول  حديث  أو  رواي��ة  توجد 
من  كالشفاء  ذل��ك  على  إيجابي  أث��ر 
لله  الشكر  أداء  أو  م��ث��ًا  األم����راض 

تعالى؟

رب  لل��ه  )احلم��د  ق��ول  يس��تحب  ج: 
العاملني( بعد االنتهاء من ق��راءة الفاحتة، 

دون املسح على الصدر والبطن.

الم�سح على الوجه
وجهه  مبسح  املصلي  ق��ام  إذا  س: 
مع الصاة على محمد وآل محمد بعد 
هذه  حكم  فما  القنوت،  من  االنتهاء 

احلركة؟
ج: يك��ره ذلك ف��ي الصل��وات الواجبة، 

وأما في املستحبة فا كراهة.

�سالة المميز مع المراأة
س: فتاة مكلفة كانت تصلي، فجاء 
إلى  وص��ل��ى  مميز  صبي  وه��و  أخ��وه��ا 
جانبها، هل صاتها صحيحة أم عليها 

إعادة الصاة؟
الف��رض  ف��ي  صحيح��ة  صاته��ا  ج: 

املذكور.

 قال �لإمام �أمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب

لو أحبني جبل لتهافت
املحبة.. التزام 

   قال س��ماحة املرج��ع الديني الس��يد ص��ادق احلس��يني الش��يرازي
جلمع من طالبات العل��وم الدينية: »محبتكنَّ ألهل البي��ت  وإظهارها هو أمر 
حس��ن وفاضل، ولكن نيل مقام القرب منه��م يتطلب العمل باإلس��ام وااللتزام به، 
ولي��س إظهار احملبة له��م فقط. وإن إظه��ار اإلنس��ان محبته لإلم��ام  - مهما كان 
مس��توى احملبة - ليس دليًا قاطعًا على محبة اإلمام لذلك الش��خص أو أنه يوجب 
محبة اإلمام، وهذا م��ا يؤكده القرآن الك��رمي واإلمام ، بل إن االمتثال لس��يرة 

.» اإلمام وااللتزام بها هو الذي يوجب محبة اإلمام



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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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ق�ساء ال�سالة
البلوغ،  منذ  أصلي  أكن  لم  س: 
الصلوات،  من  عليَّ  كم  أع��رف  وال 

فما حكم ذلك؟ 
ج: يجب القض��اء، وإذا كان الش��ك 
دائرًا بني سنة أو س��نتني مثًا فإن كان 
النس��يان عن قصور كفى قضاء األقل، 
وإن كان عن تقصي��ر فاألحوط وجوبًا 

قضاء األكثر.

تارك ال�سالة وال�سيام
في  كنت  عندما  ف��ت��اة  أن��ا  س: 
أصوم  أكن  لم  عمري  من  التاسعة 
فما  السنة  تلك  ط���وال  أص��ل��ي  أو 

حكم ذلك؟
ج: يتحقق بلوغ البنت بإمتام تس��ع 
س��نوات هجرية، فإذا أكملته��ا ودخلت 
عليه��ا  وجب��ت  هجري��ة  العاش��رة  ف��ي 
دخل��ت  كن��ِت  ف��إن  وعلي��ه  الفرائ��ض، 
العاش��رة ول��م تأت��ي بالفرائض وجب 

عليك القضاء، وإال فا.

�سرب الماء لل�سائم
كثيرًا  عطشانة  كنت  إذا  س: 
في شهر رمضان وشربت ماء عمدًا، 
ك���ف���ارة، وال  أدف����ع  أن  ي��ج��ب  ف��ه��ل 

أتذكر كم مرة فعلت ذلك؟ 
كم��ا  قص��ور  ع��ن  ذل��ك  كان  إذا  ج: 
في الس��نوات األولى من البل��وغ فيكفي 
القضاء وح��ده وفدي��ة التأخي��ر وهي 
مدٌّ م��ن الطعام ع��ن كل ي��وم، وإال فإنه 

جتب الكفارة أيضًا، وهي أحد أمرين: 
1- إما صيام شهرين متتابعني. 

2- أو إطعام س��تني فقي��رًا )عن كل 
ي��وم(، ويكف��ي ف��ي م��ورد اإلطع��ام أن 
يدفع ل��كل فقير م��ّدًا من الطع��ام، أي: 
)750( غرام��ًا م��ن األرز أو احلنط��ة أو 

الشعير أو خبزهما أو دقيقهما.

الخم�س
مرجعي  ف��ت��وى  على  ب��ن��اًء  س: 
ف��ق��د ط��ب��ق��ت اخل���م���س ك���اآلت���ي: 
خ��م��س��ت م��ع��اش��ي ف���ي ث��ان��ي سنة 
خمسية،  سنة  ول��ي  فيها،  توظفت 
زائ��د  م���ال  ع��ن��دي  يجتمع  وك��ل��م��ا 
س  اخملمَّ املال  عن  زاد  وما  أخمسه، 
هل   .. أخمسه  التالية  السنة  في 
أصرف  بأني  علمًا  صحيح؟  عملي 
م���ن م��ع��اش��ي اخمل���م���س، ول��ي��س لي 
دخ��ل آخ��ر، وه��ل األث��اث واملابس 

وما  شابه من األشياء تخمس؟
ج: يج��ب عل��ى كل مكل��ف ل��ه وارد 
ولو كان وارده قليًا، ب��ل حتى وإن كان 
ال يعم��ل أن يجع��ل لنفس��ه رأس س��نة 
خمس��ية ويق��وم ب��أداء اخلم��س، وفي 
اخلمس اخلير والبركة. وعند حتديد 
رأس الس��نة اخلمس��ية يج��ب عليه أن 
يجمع كل ما ميلك من األموال النقدية 
وغي��ر النقدي��ة مم��ا زاد عل��ى مؤونته 
ويدفع خمس��ها، والباقي بع��د اخلمس 
يكون رأس ماله للسنة القادمة، ويكون 
ذل��ك الي��وم رأس��ًا لس��نته اخلمس��ية، 
وفي الس��نة القادم��ة في اليوم نفس��ه 
يجمع أمواله الزائدة ع��ن املؤونة، فإن 
زادت عل��ى رأس مال��ه للس��نة املاضية 
فف��ي الزيادة خم��س، وإذا ل��م تزد فا 
خم��س، وإن نقص��ت ف��ا خم��س أيضًا، 
ولكن يس��ّجل املقدار املوجود فعًا على 

أنه رأُس ماله للسنة القادمة وهكذا ..
وأم��ا املؤون��ة )ف��ي الس��نة األولى( 
وكيل��ه  أو  املرج��ع  م��ع  فيه��ا  فيتصال��ح 
ميكنك��م  املزي��د  وملعرف��ة  اخمل��ول، 
الس��يد  س��ماحة  وكي��ل  مراجع��ة 
املرج��ع  ف��ي منطقتكم فيرش��دك 
إل��ى كيفي��ة التخمي��س وغي��ر ذلك من 

املسائل املرتبطة به.

تخمي�س ال�سيارة
مبلغًا  ال��وال��د  أع��ط��ى  إذا  س: 
سيارة،  به  ليشتري  البنه  املال  من 
وأتى يوم رأس السنة للولد قبل أن 
يشتري السيارة، فهل يجب اخلمس 

على ذلك املبلغ أم ال؟

استفتاءات

من أيام رجب - 13

º بعد ضيافة إلهية للسيدة 
فاطمة بنت أسد  لثالثة 
أيام داخل الكعبة ولد في يوم 
الجمعة اإلمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ، وفي 
  أول يوم 16 رجب خرجت
مع وليدها المبارك )علي(



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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الف��رض  ف��ي  اخلم��س  يج��ب  ج: 
املذكور.

تركة الميت
تركة  تخميس  يجب  ه��ل  س: 
الورثة؟  على  توزيعها  قبل  امليت 
وه���ل ال��ث��ل��ث اخل����اص ب��امل��ي��ت من 
ت��خ��م��ي��س��ه قبل  ي��ج��ب  ال���ت���رك���ة 

التصرف فيه؟
ج: ال خمس في اإلرث إال إذا حصل 
العل��م أن صاحب امل��ال لم يخمس��ه أو 
كان��ت ذمت��ه مش��تغلة بخمس ول��و في 
غير ه��ذا امل��ال فيج��ب حينئ��ٍذ إخراج 

اخلمس أواًل.

م�سروف الزوجة
ال����زوج  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ه���ل  س: 
إع���ط���اء ال���زوج���ة م��ب��ل��غ��ًا م��ال��ي��ًا 

كمصروف شهري لها؟
ج: يج��ب على ال��زوج اإلنف��اق على 
زوجت��ه س��واء كان اإلنف��اق يومي��ًا أم 
ش��هريًا، والب��د أن يكون مق��دار النفقة 
يناسب شأنها مع مراعاة ظروف الزوج 

املادية.

الإجها�س
اليوم  ف��ي  ح��ام��ل  زوج��ت��ي  س: 
الشهر  تكمل  ل��م  أي  ال��ع��ش��ري��ن، 
جهاز  في  بداء  مصابٌة  وهي  األول، 
امل��ن��اع��ة م��ن��ذ أرب���ع س��ن��وات، وهي 
تداوم على أخذ دواء،وبعد احلمل 
تبني لنا أن الدواء له تأثير مباشر 
جهازه  وع��ل��ى  اجل��ن��ني  ح��ي��اة  على 
تشوهات  إلى  يؤدي  وهذا  العصبي، 
الدواء،  ترك  حالة  في  إال  مؤكدة 
الراهن  الوقت  في  ال���دواء  وت��رك 
صحتها،  ت��ده��ور  إل���ى  ي����ؤدي  ق��د 
إضافة إلى أن احلمل يجب أن يتم 
حكم  الدكتور،فما  إش���راف  حت��ت 
عملية اإلجهاض في هذا الفرض؟

ج: ال يجوز اإلجه��اض في الفرض 
املذكور إال في صورة واحدة، وهي كون 
بقاء اجلنني يش��كل خطرًا عل��ى حياة 

األم، فيجوز عند ذلك اإلجهاض.

الكحل والخاتم
س: هل يجوز للمرأة التزين في 
املوضع الذي يحل كشفه من بدنها 

مثل الكحل واخلامت؟
ج: ف��ي مف��روض الس��ؤال ال يجوز 

إظهاره لألجنبي.

حّف الحاجبين
املرحلة  ن��ه��اي��ة  ف��ي  ف��ت��اة  س: 
متزوجة،  غ��ي��ر  وه���ي  اجل��ام��ع��ي��ة، 
الكثيفني  حاجبيها  ح��ف  ت��ري��د 
حرصها  م���ع  ف��ق��ط،  ل��ت��ه��ذي��ب��ه��م��ا 
للنظر  الفتني  جعلهما  جتنب  على 
ذلك،  ميكنها  فهل  اإلم��ك��ان..  ق��در 
البوشية،  تلبس  ال  أنها  العلم  مع 
ال���رأس  ب��ع��ب��اءة  ملتزمة  ولكنها 

واحلجاب األسود؟
ج: إذا ع��دَّ العرف ذل��ك زينة يجب 

عليها ستر الوجه معه.

 الإنفاق عن الإمام
ليلة  امل��ال  من  مبلغًا  ُأخ��رج  س: 
في  أنفقه  لكي  شعبان  من  النصف 
للمولى  ثوابه  وأهدي  خيري  عمل 
العاملني  )أرواح  ال��زم��ان  ص��اح��ب 
يوم  في    له مني  هدية  ف��داه( 
التي  مياده، فما هي أكثر األعمال 
أن  يرغب    اإلمام أنَّ  تتوقعون 

ينفق هذا املال فيها؟
اإلم��ام  يس��ّر  م��ا  أكث��ر  لع��ل  ج: 
املهدي )س��ام الله علي��ه( وعجل الله 
تعال��ى فرجه ه��و إنفاق��ه فيما ينش��ر 
ثقاف��ة الرس��ول الك��رمي وأه��ل بيت��ه 
وذل��ك  الن��اس،  ب��ني    املعصوم��ني
بوس��اطة كتاب، أو مجل��ة، أو صحيفة، 
أو فضائي��ة ونحوه��ا، ف��إن نش��ر ه��ذه 

استفتاءات

من أيام رجب - 25

º من سنة 183هـ استشهد 
  اإلمام موسى الكاظم
مسموماً بعد أن قضى خمس 
عشرة سنة في السجون، وقد 
أمر هارون العباسي أن يطاف 
بجثمان اإلمام  بثوب خلق 
ووضع على محمل، فحمله أربعة 
حمالين ومعهم مناد ينادي: 
»هذا إمام الرافضة فاعرفوه«.
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د األرضية لظهوره  إن  الثقافة ميهِّ
شاء الله تعالى.

الأر�س الخالية
قطعة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  إذا  س: 
فهل  مسيجة،  وغير  خالية  أرض 
يحق لنا أن نوقف السيارة في تلك 
األرض مع كون اآلخرين يوقفونها 
هناك أم البد من اإلذن اخلاص من 
يعتبر  أال  يعني  األرض؟  صاحب 
إيقاف اآلخرين سيارتهم مع عدم 
إجازته؟  على  ش��اه��دًا  لهم  منعه 
أمام  إيقافها  إلى  بالنسبة  وهكذا 
التي  املنطقة  في  اآلخ��ري��ن  بيوت 

تعد حرميًا للبيت؟
إيقافه��م  م��ن  يس��تفاد  كان  إذا  ج: 
السيارات هناك: رضا صاحب األرض 
أو صاح��ب احل��رمي بذل��ك فبه��ا، وإال 

وجب االستئذان.

ممر الم�ساة
أم��ام  ال��رص��ي��ف  ك���ان  إذا  س: 
البيوت واحملات يعد حرميًا وأيضًا 
في الوقت نفسه ممرًا للمشاة، فهل 
يحق لصاحب احملل وضع بضاعته 
بحيث  الرصيف  على  احمل��ل  أم��ام 
يغلق الطريق على املارة ويجبرهم 
على النزول إلى الشارع ثم العودة 

إلى الرصيف أم ليس له ذلك؟
ج: حرمي كل ش��يء بقدره وبحيث 

ال مينع طريق املارة.

المنتجات الغذائية 
على  األق��������وال  ت����ت����ردد  س: 
املنتجات  بعض  أن  البعض  ألسن 
بعض  وفيها  إلينا  تصل  الغذائية 
م��ث��ل بعض  م��ش��ت��ق��ات اخل��ن��زي��ر 
األجبان والشوكاته، ويتردد على 
الشوكاته  أن  اإلنترنت  صفحات 
ي��ك��ون ع��ل��ى غ��اف��ه��ا نقطة  ال��ت��ي 
اخلنزير،  دهن  من  مصنعة  حمراء 

وما  الكام؟  ه��ذا  صحة  م��دى  فما 
ناحية  م��ن  الشرعي  تكليفنا  ه��و 
ع��دم  أو  األط��ع��م��ة  ه����ذه  ح��ل��ي��ة 

حليتها؟
العل��م  يحص��ل  ال  ش��يء  كل  ج: 
بنجاس��ته أو باش��تماله عل��ى احل��رام 

يجوز تناوله.

اللحم الحالل
باآلونة  األس��واق  في  ظهر  س: 
األخ����ي����رة ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ل��ح��وم 
عليه  مكتوب  املستورد،  وال��دج��اج 
)ذب���ح إس��ام��ي( وب��إش��راف جهات 
وعلماء  م��ق��دس��ة  لعتبات  ت��اب��ع��ة 
اإلجابة  سماحتكم  من  أرجو  دين. 
أواًل:  ال��ت��ال��ي��ني:  ال��س��ؤال��ني  ع��ن 
م��ا م���دى ح��ل��ي��ة ه���ذه األن�����واع من 
وال���دج���اج؟ وه���ل هناك  ال��ل��ح��وم 
الطريقة  على  بتذكيتها  اطمئنان 
مستورد  بعضها  أن  علمًا  الشرعية، 
من  اآلخ��ر  والبعض  البرازيل  من 

تركيا؟
الدجاج  شرعية  مدى  ما  ثانيًا: 
اإلسامية؟  ال���دول  م��ن  امل��س��ت��ورد 
وه����ل ي��ج��ري ع��ل��ي��ه ح��ك��م س��وق 
الكويت،  مثل  )ال����دول  املسلمني؟ 
السعودية(،  إيران،  سوريا،  األردن، 
الدول  تلك  من  تعتبر  تركيا  وه��ل 

أم ال؟
ج: اللحوم والدجاج املس��توردة من 
الب��اد اإلس��امية - كتركي��ا - األصل 
فيه��ا الطه��ارة واحللي��ة إال إذا حص��ل 
ول��و  ذكاته��ا  بع��دم  واليق��ني  العل��م 
لفق��د بع��ض الش��روط، وعل��ى عك��س 
ذلك اللح��وم والدج��اج املس��توردة من 
الب��اد غي��ر اإلس��امية، ف��إن األص��ل 
فيه��ا احلرمة والنجاس��ة إال إذا حصل 
االطمئن��ان بذكاته��ا، ول��و م��ن الكتابة 

عليها.

اللحوم المجّمدة
أن���واع  م��ن  الكثير  ه��ن��اك  س: 
ال����ل����ح����وم اجمل����م����دة احل����م����راء 
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من أيام رجب - 26

º في السنة الثالثة من 
الهجرة ارتحل سيد البطحاء 
 ، موالنا وسيدنا أبو طالب
ولما رأى النبي األكرم عمه 
 : مسجى أمامه قال
»يا عماه وصلت رحماً، 
وجزيت خيراً يا عم، فلقد 
ربيت وكفلت صغيراً، 
ونصرت وآزرت كبيرًا«.



أس��واق  ف��ي  ت��ب��اع  ال��ت��ي  والبيضاء 
العراق بأسماء مختلفة، بعضها ذو 
الظاهر،  هو  كما  إسامية  صبغة 
في  الشرعي  احلكم  أعرف  أن  أريد 

تناولها؟
م��ن  مس��توردًا  اللح��م  كان  إذا  ج: 
ب��اد إس��امية فجائ��ز أكله، ولك��ن إذا 
كان مس��توردًا م��ن ب��اد غير إس��امية 
فا يجوز األكل إال إذا حص��ل العلم أو 

االطمئنان بالتذكية الشرعية.

المطاعم في البالد الأجنبية
س: ما حكم األكل في املطاعم 
مع  الغربية،  البلدان  في  املوجودة 
أن بعض هذه املطاعم يخبرك بأن 
عندهم  األك��ات  من  أنواعًا  هناك 
حال  أه��و  نعلم  ال  نحن  و  ح��ال، 
مبقياس  أم  الشيعة  نحن  مبقياسنا 
أكل  حكم  هو  فما  السنة،  إخواننا 

كل مما يلي في هذه املطاعم:
1-بيتزا اخلضار.

2-سلطة اخلضار.
3-البطاطس املقلي.

4-السمك املقلي.
حتتوي  التي  األك��ات  بعض   -5
هذا  ب��أن  قولهم  )م��ع  اللحم  على 
اللحم حال كما ذكر في األعلى(؟ 
مع العلم أنه في أغلب هذه األكات 
أنه  أو  لقليها  الزيت  يستخدمون 
يكون مكونًا أساسيًا لطبخها، ونحن 
ال نعلم هل هو زيت نباتي أم ال، فما 

هو احلكم في أكل هذه األكات؟
ف��رض  ف��ي  أكله��ا  يج��وز  ج2+1: 
الس��ؤال ما ل��م يعلم مبماس��تهم لها مع 
رطوبة الي��د أو اخلض��ار وما ل��م يعلم 

برش زيت حيواني عليها.
3- يج��وز م��ع الش��رط املذك��ور في 
اجلواب الس��ابق وبش��رط إح��راز كون 

الزيت نباتيًا.
م��ع  الس��مك  تن��اول  يج��وز   -4
اجلواب��ني  ف��ي  املذكوري��ن  الش��رطني 

السابقني، وبشرط العلم بكون السمك 
ش��رعية  إل��ى  واالطمئن��ان  فل��س  ذا 
صيدهم )ب��أن يخرج الس��مك من املاء 

حيًا وميوت خارج املاء(.
5- ال يج��وز ما يحتوي عل��ى اللحم 
إال م��ع العل��م بتذكيت��ه م��ع الش��روط 

السابقة.

مطاعم الوجبات ال�سريعة
ملطاعم  ال��ف��ت��وى  ه���ي  م���ا  س: 
)هارديز  مثل  السريعة  الوجبات 
وك��ن��ت��اك��ي( وم���ا ش��اب��ه، ه��ل يجوز 
ب��اد  ف���ي  ك��ان��ت  إذا  ف��ي��ه��ا  األك����ل 

إسامية؟
اللح��م املس��تخدم ف��ي  ج: إذا كان 
ه��ذه املطاع��م مس��توردًا من ب��اد غير 
كان  وإن  األكل،  يج��وز  ف��ا  إس��امية 
مس��توردًا من باد إس��امية فيجوز إال 
إذا حصل العلم واليق��ني أو االطمئنان 

بعدم تذكيته.

اأكل ال�سمك
غربية  ب��اد  ف��ي  كنت  إذا  س: 
ه���ل ي���ج���وز ل���ي أك����ل ال��س��م��ك أو 
الروبيان، مع العلم بأنَّ من يصطاد 
يطبخه  وم��ن  مسلم  غير  السمك 
عدم  م��ع  ه��ذا  أي��ض��ًا،  مسلم  غير 
أخرج  وأن��ه  الصيد  بكيفية  علمي 

السمك من البحر حيًا أم ال؟ 
ج: إذا أخذ الس��مك من املاء حيًا أو 

أخذ من يد مسلم فيجوز أكله وإال فا.

الأجبان
األجبان  أكل  لي  يجوز  هل  س: 
ف��ي ال��ب��اد ال��غ��رب��ي��ة م��ع أن��ن��ي ال 
أو  صنعها  كيفية  ع��ن  شيئًا  أعلم 
حتضيرها؟ وهل يجوز لي أكلها في 

الباد اإلسامية؟
أو  جناس��ته  يعل��م  ل��م  م��ا  كل  ج: 

احتواؤه على احلرام يجوز أكله.

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 ُبِعَث خاتم النبيين وسيد 
المرسلين  وهو في 
األربعين من عمره، ونزل 
عليه القرآن الكريم، ونزل 
جبرئيل عليه  بالرسالة، 
وفي هذا اليوم يستحب 
. الصالة على محمد وآله
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٭ الطاغوت من الطغيان، وطغيان كل ش��يء زيادته وجتاوزه عن احلد. قال تعالى: 
»ِإّنا َلّما َطَغى امل��آُء َحَمْلَناُكْم في اْلَجاِرَية« )احلاقة/11(. ويس��تعمل الطغيان في الفكر 
أيضًا، ويراد به عادة املناهج املنحرفة عن س��بيل الله تعالى، ويس��مى َمن كان في قمة 
الفك��ر املنحرف طاغوت��ًا، يق��ول  : »َفَمْن َيْكُف��ْر ِبالّطاُغ��وت« أي باإلف��راط الفكري 
»َوْيْؤِمن ِبالّلِه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى« أي الشديدة اإلحكام، ثم وصفها بأنها: 
»ال انِفَصاَم َلَها« )البقرة/256( أي ليس��ت ضعيفة فتنقطع، بل ال انقطاع لها أبدًا، ألنها 
عروة حقيقية وصادقة، وليس��ت بكاذب��ة ومزيفة، فإنه ال انقط��اع وانفصام في احلق 
والصدق، خاف��ًا للكذب، فحبل��ه - كما قي��ل - قصير، س��رعان ما يقط��ع بصاحبه. فلو 
أنك أردت ش��راء دار، وس��ألت صاحبها عنها، فأخبرك أنها صاحلة، ولي��س فيها عيوب 
أو مش��اكل، وكان صادقًا في إخباره، فإنك س��وف تس��تمر في س��كنى هذه الدار دون أن 
تعت��رض علي��ه أو ينقط��ع تصديق��ك ل��ه، أم��ا إذا كان كاذب��ًا، فإن��ك ق��د تصدقه حني 
الش��راء، ولكن هذه احلالة س��تزول عندما تكتش��ف - أو أحد أبنائ��ك أو أحفادك - أن 
األمر لم يك��ن كذلك، أي س��يحدث انفص��ام وانقطاع في كام��ه. أما دي��ن الله   فا 
انفصام فيه، فعندما يخبر الله   اإلنس��ان ويعده أنه سيس��عده إذا ما اّتبع س��بيله، 

فإن املسلم احلقيقي الشك سينعم بالسعادة ما حيي.
٭ من أصول اإلس��ام املس��ّلمة واملؤّكدة مس��ألة حرية اختيار الدين، ق��ال تعالى: 
»ال إك��راه ف��ي الدي��ن«. بل ليك��ن معلوم��ًا � قب��ل كل ش��يء � أن اإلس��ام وحده ه��و دين 
احلرية، فحت��ى امل��دارس واملب��ادئ األخرى الت��ي ظه��رت منذ ق��رون - وما زال��ت ترفع 
ش��عار احلري��ة - ال واق��ع للحرية فيه��ا وراء االس��م. أم��ا اإلس��ام فهو دي��ن احلريات 
مبدًأ وش��عارًا، وواقعًا وعمًا. وهذا موض��وع طويل يتطلب من الباح��ث أن يطالع الفقه 
اإلس��امي بتعمق - من أوله إلى آخ��ره - لكي يعرف كيف أن اإلس��ام الت��زم مببدأ »ال 
إك��راه في الدي��ن« في مختل��ف مجاالت احلي��اة .. لقد ش��ن أهل مك��ة حرب��ًا ظاملة على 
رس��ول الله  قليلة النظير في التاريخ، وبالرغم من أن��ه  ُعرف بينهم بالصدق 
واألمانة حتى لّقبوه بالصادق األمني، لكنهم مع ذلك حاربوه � إاّل قليًا منهم � عسكريًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، وبلغ بهم األمر أنهم كانوا ال يردون حتيته إذا حياهم، 
فكان الش��خص منهم - وهو مش��رك - يخش��ى إذا رد حتية النبي األك��رم  أن يراه 
الرائ��ي من املش��ركني، فا يتبايع��ون معه بع��د ذل��ك، وال يزوجونه وال يتزوج��ون منه. 
وطردوا رس��ول الله  وَمْن معه إلى أط��راف مكة وحاصروهم في ش��عب أبي طالب، 

محاضرات

حرية 
ال نظير لها!!

 إضاءات من محاضرة
  لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

لقد بايعت األكثرية 
المطلقة من الناس 
اإلمام أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ، ومع 
ذلك يصعد المنبر 
ليبحث إْن كان هناك 
معارض له، وما هو سبب 
معارضته! فهل تجدون 
لهذا نظيراً في التاريخ؟!

المرجع الديني
السيد صادق الحسيني الشيرازي
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محاضرات

وإذا  مك��ة،  دخ��ول  له��م  يح��ق  ال  ف��كان 
دخله��ا أحده��م فدمه ه��در، واس��تمرت 
احلالة ه��ذه مدة ث��اث س��نني. وبعدما 
هاج��ر الرس��ول  إل��ى املدين��ة ش��ّن 
املكيون عليه عش��رات احلروب أو دفعوا 
الكف��ار إليه��ا، ودام��ت احلال��ة عش��رين 
  النب��ي مك��ة  أه��ل  يح��ارب  س��نة 
أذن  حت��ى  احل��روب  أس��اليب  مبختل��ف 
الله له بالفتح .. وجاء  مكة فاحتًا، 
وحت��ت  قبضت��ه  ف��ي  مك��ة  وأصبح��ت 
س��لطته. ورغ��م كل م��ا فعله املش��ركون 
م��ن أه��ل مك��ة م��ع رس��ول الل��ه  إال 
أن التاري��خ ل��م يحدثن��ا أن��ه  أجبر 
حتى ش��خصًا واحدًا على اإلس��ام، ولو 
أن��ه  أراد أن يجب��ر أه��ل مك��ة على 
وط��أة  حت��ت  كله��م  ألس��لموا  اإلس��ام 
الس��يف، لكنه  ل��م يفعل ذل��ك ولم 
أب��ي  إس��ام  دع��وى  أم��ا  أح��دًا.  يجب��ر 
س��فيان، ف��كان بتحري��ض م��ن العب��اس 
بن عب��د املطلب )ع��م النب��ي( وتخويف 
نفس��ه،    النب��ي م��ن  ولي��س  من��ه، 
فالعباس ه��و الذي طلب من أبي س��فيان 
ولئ��ا  دم��ه،  عل��ى  حفاظ��ًا  ُيس��لم  أن 
يقتل��ه النب��ي ، وكام العباس ليس 
م��ن عن��د  ب��ل كان  حج��ة وال تش��ريعًا، 
نفس��ه، ول��و أن أب��ا س��فيان لم يس��لم ملا 
أجبره رس��ول الل��ه  على اإلس��ام، 
فكثي��رون م��ن أمث��ال أب��ي س��فيان كانوا 
موجودي��ن ف��ي مك��ة، ول��م يقت��ل النبي 
األك��رم  أح��دًا منه��م بس��بب عدم 
اإلس��ام،  عل��ى  أجب��ره  وال  إس��امه، 
ب��ل تركه��م عل��ى دينهم م��ع أن��ه باطل 
وخراف��ي، لكيا يس��لبهم حري��ة الفكر 
والدين.. حقًا ه��ل رأيتم مثيًا لس��لوك 
نبين��ا األك��رم  ف��ي التاري��خ؟! نع��م 
كان الرس��ول األعظ��م  يدع��و بني 
قومه، وينصحه��م، ويوضح له��م طريق 
الرش��د، وميّي��زه ع��ن طري��ق الغ��ي، ثم 
يترك االختيار له��م »َفَمن َش��آَء َفْلُيْؤِمن 
)الكه��ف/29(،  َفْلَيْكُف��ر«  َش��آَء  َوَم��ن 
»َقد ّتَبّي��َن الّرْش��ُد ِمَن اْلَغ��ّي َفَم��ْن َيْكُفْر 
ِبالّطاُغ��وِت َوْيْؤِمن ِبالّلِه َفَقِد اْسَتْمَس��َك 
ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَق��ى« )البقرة/256(. وهذا 
هو أسلوب اإلس��ام، ال ضغط وال إكراه 
في��ه. وهك��ذا احل��ال ف��ي س��يرة رس��ول 
الل��ه  م��ع اليه��ود والنص��ارى، فلق��د 
رد النبي األكرم  عش��رات احلروب 
واالعت��داءات الت��ي ش��ّنها أه��ل الكتاب 

دون أن يجبر أحدًا منهم على اإلس��ام، 
ولم يس��ّجل التاريخ حالة واحدة أجبر 
فيها رس��ول الله  ذميًا عل��ى اعتناق 
اإلس��ام، والتاريخ حافل بس��يرة النبي 
املصطفى ، وس��ّجل وحفظ الدقائق 

عن حياته. 
٭ ذك��ر املؤرخون � س��نة وش��يعة � أن 
اإلم��ام علي ب��ن أب��ي طال��ب  بعدما 
بوي��ع، ارتق��ى املنب��ر في مس��جد رس��ول 
الله ، وكان املس��جد مكتّظ��ًا بالناس 
خطب��ة  أول  الس��تماع  حض��روا  الذي��ن 
البن عم رس��ول الله ووصي��ه وخليفته 
ال��ذي ُأبعد ع��ن قيادة املس��لمني خمس��ًا 
وعش��رين س��نة، بعد أن آل إلي��ه احلكم 
الظاهري، ثم أم��ر جماعة من أصحابه 
أن يتخللوا الصفوف وينظروا هل هناك 
َم��ن ال يرض��ى بخافت��ه، فق��ال الن��اس 
بأجمعه��م: »يا أمي��ر املؤمنني س��معًا لك 
طلح��ة  وحت��ى  إمامن��ا«.  أن��ت  وطاع��ة، 
والزبي��ر ل��م يخالف��ا ف��ي ه��ذا اجمللس، 
ب��ل نكث��ا بع��د ذل��ك، فل��م يعت��رض أي 
أحد ف��ي ه��ذا اجمللس، ول��و اعت��رض ملا 
عاقب��ه اإلم��ام بالقت��ل وال الس��جن وال 
الضرب، وال قال له ش��يئًا يهينه أو ينال 
من��ه! فه��ل رأيت��م أو س��معتم مث��ل هذا 
ف��ي عص��ر الدميقراطي��ات احلديث��ة؟! 
الدميقراطية تعني حكم األكثرية، فلو 
حصل ش��خص ما على واحد وخمس��ني 
ف��ي املائ��ة م��ن األص��وات، فه��ذا يخوله 
ألن يصبح رئيس��ًا للباد � وهذا من أكبر 
أخط��اء الدميقراطي��ة، وبحث��ه موكول 
إل��ى محّل��ه � أّم��ا اإلم��ام عل��ي  فق��د 
بايعته األكثرية املطلقة من الناس، ومع 
ذلك يصعد املنبر ليبح��ث إن كان هناك 
معارض له، وما هو سبب معارضته! فهل 

جتدون لهذا نظيرًا في التاريخ؟!
٭ أن��ت ح��ر ما ل��م تض��ر. يق��ول لك 
اإلس��ام: اعمل ما تش��اء، فل��ك حرية 
غي��رك،  تض��ّر  ال  أن  ش��ريطة  العم��ل 
فإن��ه ال ض��رر وال ض��رار ف��ي اإلس��ام، 
واإلسام يضرب بشدة على يد الظالم 
وَم��ن يري��د إحل��اق الض��رر باآلخري��ن، 
ف��ي كل  ف��إذا ضمن��ت ذل��ك فأن��ت ح��ر 
أم��ورك، أي عم��ل تعم��ل، وف��ي أي مكان 
تعمل، وما هو ن��وع العمل. وأن��ت حر في 
ذهابك ومجيئك وس��فرك وصداقاتك، 
وال  إك��راه  وال  جب��ر  وال  ضغ��ط  ف��ا 
كب��ت للحري��ة في اإلس��ام، ولك��ن ثمة 

توجيهات وإرش��ادات تبني لك الس��لوك 
األحس��ن، تق��ول: ه��ذا صحي��ح، وه��ذا 
مس��تحب، وه��ذا مفض��ل، وه��ذا مكروه. 
ع��ن  ولنق��رأ  اإلس��ام،  ع��ن  فلنق��رأ 
غي��ره أيض��ًا، ث��م نق��ارن بينهم��ا. فف��ي 
ُيقت��ل  العاِل��م  كان  الوس��طى  الق��رون 
جملّرد إب��داء رأيه في قضي��ة، وإن كانت 
علمي��ة محض��ة ال عاق��ة له��ا بالدي��ن 
بكروي��ة  القائ��ل  فقتل��وا  وتش��ريعاته! 
األرض. هك��ذا كان��ت حال��ة أوروب��ا في 
القرون الوسطى أي بعد مرور أربعمائة 
س��نة على اإلس��ام، فهل يصح مقارنتها 
مع عهد اإلمام أمي��ر املؤمنني ؟! كا 
بالطبع، ومن هن��ا قيل: »َم��ن فّضل عليًا 
عل��ى معاوي��ة فق��د كف��ر«. ألن معاوي��ة 
ال فض��ل عن��ده ليك��ون عل��ي  أفضل 
من��ه، ب��ل ال يق��اس ب��آل محم��د  من 
هذه األمة � وال م��ن غيرها � أح��د، فلقد 

كانوا  ميثلون القرآن. 
٭ إن احلرية املوجودة في اإلس��ام 
ال يوج��د لها نظي��ر في كل م��كان! خذوا 
أكثر بلدان العاَلم اليوم حرية كفرنسا 
مث��ًا،  األميركي��ة  املتح��دة  والوالي��ات 
ترون القيود الكثيرة للسفر منها وإليها، 
دول  كل  ف��ي  موج��ودة  القي��ود  وه��ذه 
العاَل��م، وإن كانت ف��ي بلداننا أش��د. أما 
اإلس��ام فا يوجد في��ه مثل ه��ذا! فا 
يق��ول لك اإلس��ام: أي��ن تس��كن؟ وأين 
تذهب؟ وكي��ف تذه��ب؟ ومت��ى تذهب؟ 
بل يق��ول لك: إن الله خلق��ك وهو الذي 
أعط��اك الفك��ر والعق��ل، ف��ا تك��ن عبد 
غي��رك، وال يج��ب أن تخب��ر الدولة عن 
خروج��ك ودخولك، وإقامت��ك ورحيلك، 
التوجيه��ات،  ل��ك  يض��ع  اإلس��ام  لك��ن 
ويق��ول ل��ك: إن التزم��ت بها تفل��ح وإال 
ويرس��م  يه��دي  اإلس��ام  إن  تخس��ر! 
الدي��ن،  ف��ي  إك��راه  الطري��ق، وبع��ده ال 
أن��واع اإلك��راه يرفضه��ا الدي��ن،  أي كل 
ال  اإلس��ام  ف��ي  املوج��ودة  واحلري��ات 
نظير لها في التاريخ. وكانت تلك مناذج، 
وهناك مئات بل آالف النماذج في سيرة 

. النبي األكرم وأهل بيته األطهار
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قال الإمام 
 اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب

ee ،افعلو اخلير وال حتقروا منه ش��يئًا، ف��إن صغيره كبير
وقليل��ه كثير، وال يقول��ن أحدكم: إن أح��دًا أولى بفعل 
اخلير مني، فيكون والل��ه كذلك إن للخير والش��ر أهًا، 

فما تركتموه منهما كفاكموه أهله.
ee إن لله عبادًا يختصهم بالنعم ملنافع العباد، فيقرها في

أيديهم ما بذلوها، فإذا منعوه��ا نزعها منهم ثم حولها 
الى غيرهم.

ee ال ينبغي للعبد أن يثق بخصلتني: العافية والغنى، بينا
تراه معافى إذ سقم، وبينا تراه غنيًا إذ افتقر.

ee.يهلك فّي رجان: محب مفرط، وباهت مفتر
ee ال خي��ر ف��ي الصم��ت ع��ن احلك��م، كما أن��ه ال خي��ر في

القول باجلهل.
ee ما أخذ الله على أهل اجله��ل أن يتعلموا حتى أخذ على

أهل العلم أن يعلِّموا.
ee ر فيه��ا ظَلم، وال َمْن بال��غ في اخلصوم��ة أثم، وَم��ْن قصَّ

يستطيع أن يتقي الله َمْن خاصم.

ee ي��وم الع��دل عل��ى الظال��م أش��د م��ن ي��وم اجل��ور على
املظلوم.

ee العلم مق��رون بالعم��ل، فم��ن علم عم��ل، والعل��م يهتف
بالعمل، فإن أجابه وإال ارحتل.

ee.كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيك من رشدك
ee.ال يستحني أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه
ee.رب عالم قد قتله جهله، وعلمه معه ال ينفعه
ee ال يترك الناس شيئًا من أمر دينهم الستصاح دنياهم

إال فتح الله عليهم ما هو أضر منه.
ee إذا اس��تولى الصاح على الزمان وأهله ثم أس��اء الظن

رجل برج��ل تظهر منه خزي��ة فقد ظلم، وإذا اس��تولى 
الفس��اد على الزمان وأهله، فأحس��ن رجل الظن برجل 

فقد غّرر.
ee ،كم من مستدرج باإلحس��ان إليه، ومغرور بالستر عليه

ومفتون بحس��ن القول فيه، وم��ا ابتلى الل��ه أحدًا مبثل 
اإلماء له.

ee َمْن نصب نفس��ه للناس إمامًا فليبدأ بتعليم نفس��ه قبل
تعلي��م غي��ره، وليك��ن تأديب��ه بس��يرته قب��ل تأديب��ه 
بلسانه، ومعلم نفس��ه ومؤدبها أحق باإلجال من معلم 

الناس ومؤدبهم.
ee احلياء واإلمي��ان مقرونان في قرن، ف��إذا ذهب أحدهما

تبعه صاحبه.
ee أال إن األيام ثاثة، يوم مض��ى ال ترجوه، ويوم بقي ال

بد منه، ويوم يأتي ال تأمن��ه. فاألمس موعظة، واليوم 
غنيم��ة، وغد ال ت��دري م��ن أهله. أم��س ش��اهد مقبول، 
والي��وم أمني م��ؤد، وغ��د يجعل بنفس��ك س��ريع الظعن 

طويل الغيبة، أتاك ولم تأته.
ee ال ب��د للعاقل م��ن ث��اث: أن ينظر ف��ي ش��أنه، ويحفظ

لس��انه، ويعرف إمام زمان��ه. أال وإن من الب��اء الفاقة، 
وأش��د من الفاقة مرض البدن، وأش��د من مرض البدن 
مرض القل��ب. أال وإن من النعم س��عة امل��ال، وأفضل من 
س��عة املال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى 

القلب.
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أجوبة المسائل الشرعية

نوافذ

ما ازددت له اإل حباً
أن��ه دخ��ل رج��ل  اب��ن عب��اس:  ع��ن 
يدعى أس��ود على اإلم��ام أمي��ر املؤمنني 
علي بن أب��ي طالب  وأقر أنه س��رق، 
أمي��ر  »ي��ا  ق��ال:  م��رات،  ث��اث  فس��أله 
املؤمن��ني طهرن��ي، فإن��ي س��رقت!« فأمر 
اإلم��ام أمي��ر املؤمن��ني  بقط��ع ي��ده، 
فاس��تقبله ابن الكواء، فق��ال: َ»ْمن قطع 
ي��دك؟!« فق��ال: »لي��ث احلج��از، وكبش 
الع��راق، ومص��ادم األبط��ال، املنتقم من 
اجلهال، ك��رمي األصل، ش��ريف الفضل، 
أب��و  املش��عرين،  وارث  احلرم��ني،  مح��ل 
السبطني، أول السابقني، وآخر الوصيني 
من آل ياس��ني، املؤيد بجبرئي��ل، املنصور 
احملف��وظ  املت��ني،  احلب��ل  مبيكائي��ل، 
بجند الس��ماء أجمعني، ذل��ك والله أمير 
املؤمنني عل��ى رغم الراغم��ني«. قال ابن 
الك��واء: »قط��ع ي��دك وتثن��ي علي��ه؟!« 
قال: »ل��و قطعن��ي إرب��ًا إرب��ًا م��ا ازددت 
له إال حب��ًا«. فدخ��ل على أمي��ر املؤمنني 
وأخب��ره بقصة األس��ود، فق��ال: »يا ابن 
الك��واء، إن محبين��ا ل��و قطعناه��م إرب��ًا 
ف��ي  وإن  حب��ًا،  إال  لن��ا  ازدادوا  م��ا  إرب��ًا 
أعدائنا من لو ألعقناهم السمن والعسل 
م��ا ازدادوا من��ا إال بغض��ًا«. وق��ال لولده 
احلس��ن : »علي��ك بعم��ك األس��ود«. 
فأحضر احلس��ن  األس��ود إل��ى أمير 
املؤمن��ني  فأخ��ذ ي��ده، ونصبه��ا ف��ي 
موضعها، وتغطى بردائه، وتكلم بكلماٍت 
يخفيها، فاس��توت يده، وصار يقاتل بني 
يدي أمير املؤمنني  إلى أن استش��هد 

بالنهروان.

هي اأموالهم
عن أبي مخن��ٍف األزدي، أنه قال أتى 
  أمي��ر املؤمن��ني علي ب��ن أب��ي طالب
ره��ط م��ن الش��يعة، فقال��وا: »ي��ا أمي��ر 

األم��وال  ه��ذه  أخرج��ت  ل��و  املؤمن��ني 
ففرقتها في هؤالء الرؤس��اء واألشراف 
وفضلته��م علين��ا، حت��ى إذا استوس��قت 
ع��ودك  م��ا  أفض��ل  إل��ى  ع��دت  األم��ور 
الل��ه م��ن القس��م بالس��وية والع��دل في 
 : املؤمن��ني أمي��ر  فق��ال  الرعي��ة!« 
»أتأمرون��ي - ويحك��م - أن أطلب النصر 
بالظلم واجلور فيمن وليت عليه من أهل 
اإلس��ام! ال والله ال يكون ذلك ما س��مر 
الس��مير، وم��ا رأي��ت ف��ي الس��ماء جنمًا. 
والله ل��و كان��ت أمواله��م مالي لس��اويت 
أمواله��م«!  ه��ي  وإمن��ا  فكي��ف  بينه��م، 
ق��ال: ث��م أزم س��اكتًا طوي��ا، ث��م رف��ع 
رأس��ه، فق��ال : »م��ن كان فيك��م ل��ه 
م��ال فإي��اه والفس��اد، ف��إن إعط��اءه في 
غي��ر حق��ه تبذير وإس��راف، وه��و يرفع 
ذك��ر صاحبه ف��ي الن��اس ويضع��ه عند 
الله. ولم يضع امرؤ مال��ه في غير حقه 
وعند غير أهله إال حرمه الله ش��كرهم، 
وكان لغي��ره وده��م، فإن بق��ي معه منهم 
ويري��ه  ل��ه  الش��كر  يظه��ر  مم��ن  بقي��ة 
النصح، فإمن��ا ذلك ملق من��ه وكذب، فإن 
زل��ت بصاحبه��م النع��ل ث��م احت��اج إلى 
معونته��م ومكافأته��م فأألم خليل وش��ر 
خدي��ن. ول��م يض��ع ام��رؤ ماله ف��ي غير 
حقه وعن��د غير أهله إال ل��م يكن له من 
احلظ فيما أتي إال محمدة اللئام وثناء 
مفض��ًا،  منعم��ًا  علي��ه  م��ادام  األش��رار 
ومقالة اجلاهل ما أجوده، وهو عند الله 
بخيل، ف��أي حظ أبور وأخس��ر م��ن هذا 
احلظ؟! وأي فائدة معروٍف أقل من هذا 
املعروف؟! فمن كان منكم له مال فليصل 
ب��ه القراب��ة، وليحس��ن من��ه الضياف��ة، 
وليفك به العاني واألسير وابن السبيل، 
فإن الف��وز بهذه اخلص��ال م��كارم الدنيا 

وشرف اآلخرة«.

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

السيد صادق الشيرازي

هل هو عجز؟
والعلم��اء  الدي��ن  مراج��ع  ذك��رى  إحي��اء 
األع��ام ال س��يما اجملددي��ن منه��م واملؤسس��ني 
أمر له أهميته، حيث توطد - هذه النش��اطات - 
احت��رام العلم في نفوس الناس، وترس��خ مكانة 
)العلم��اء العامل��ني( الذي��ن أفن��وا أعمارهم في 
خدمة الدين وإصاح أمور الن��اس، وهو ما يعزز 
الثقة بالعلماء اخمللص��ني ومييزهم عن غيرهم، 
عل��ى  املتراك��م  والريب��ة  الش��ك  غب��ار  ويقش��ع 
ذهنية بع��ض الن��اس نتيجة تصرف��ات خاطئة 
لبعض َم��ْن في املؤسس��ة الدينية، لذل��ك ينبغي 
أن تكون هذه املهرجانات مبستوى يليق بصاحب 
الذك��رى، وتخدم اله��دف األكبر ال��ذي عمل من 
أج��ل حتقيق��ه علماؤن��ا  والذي نس��عى نحن 
إليه. وهذا كله ل��و كانت الظروف غي��ر مأزومة، 
فكيف األمر بنا واإلمام الش��يرازي  يقول: 
»اإلس��ام ال��ذي أنزل��ه الل��ه عل��ى رس��وله 
موجود أمامنا، لكننا ال ننظر إليه، ويواكب 
أطفأن��ا  لكنن��ا  والزم��ن،  اإلنس��ان  حرك��ة 
س��رجه، وش��وهنا بعض حقائقه بتطبيقنا 
السيئ له«!. وما وصفه  باألمس هو حالنا 
الي��وم! حي��ث إن الصف��ة األكث��ر ش��يوعًا عن��د 
بعضنا ه��ي تبرير ح��دوث املش��اكل، ب��ل تبرير 

التعايش معها بداًل من حلها.
ش��خصية  )علن��ًا(  تق��ّدم  أن  الن��ادر  م��ن 
كال��ذي  ناق��دًا  تش��خيصًا  علي��ا  مرجعي��ة 
قدم��ه اإلم��ام الش��يرازي  مل��ا يتطل��ب ذلك 
التش��خيص م��ن ق��راءة دقيق��ة وش��جاعة ف��ي 
طرح��ه. وه��ذا م��ا يدع��و ال��ى اس��تثمار أفض��ل 
للمناس��بات العلمائي��ة، وعدم االكتفاء بحش��د 
الن��اس فق��ط وإمن��ا التأثي��ر به��م فك��رًا وخلقًا 
وعمًا، ف��إن جل املهرجان��ات ما زالت ف��ي دائرة 
وتعن��ى  الراح��ل،  دون  الرحي��ل  ذك��رى  إحي��اء 
دون  ضروري��ة(  )وه��ي  الراح��ل  بأخاقي��ات 
نتاجه الفكري والنقدي والتنم��وي، ورمبا تهتم 
مبصلح��ة احملتف��ني أكث��ر م��ن اهتمامه��ا به��دف 
احملتف��ى به��م، ويبق��ى الس��ؤال: أي��ن مب��ادرات 
العلماء الذين رافق��وا أولئك الراحل��ني من هذا 
الواق��ع املريض؟ وأين كتابات مفكري املؤسس��ة 
الراحل��ني  ت��راث  لتق��دمي  ومثقفيه��ا  الديني��ة 
بلغة العصر ومبا ينفعنا اليوم؟ هل هو عجز أم 
م��اذا؟! »وإذا علمتم فاعملوا، فالعلم مقرون 

بالعمل«.
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  هو بعد الرسول  علي
أعظم آيات الله

دين ال�سلم وال�سالم
ee اإلس��ام بحج��ة  لقائ��ه  ف��ي 

واملس��لمني فضيلة الش��يخ يوس��ف 
س��ماحته  وكاء  أح��د  امله��دي 
السعودية،  في  الشرقية  باملنطقة 
تب��ادل الس��يد املرج��ع م��ع ضيفه 
املستجدات  حول  احلديث  الكرمي 
وش��ؤون  الفقهي��ة  األح��كام  ف��ي 
احل��وزة العلمي��ة مؤكدًا س��ماحته 
»ض��رورة ترس��يخ مكان��ة أحكام 
الل��ه  ، حي��ث إن أح��كام الل��ه 
ش��يء  يضاهيه��ا  ال     عن��ده
أب��دًا، وإن اإلس��ام دي��ن الس��لم 
نش��ر  عل��ى  ويعم��ل  والس��ام، 
األمن واألمان والس��لم والس��ام 
ف��ي العال��م، ويس��عى ف��ي إطف��اء 
فتيله��ا  وانت��زاع  احل��رب،  نائ��رة 
العوام��ل  وزرع  الن��اس،  ب��ني  م��ن 
املش��جعة عل��ى احملب��ة والوئ��ام، 
وعل��ى الصل��ح والصف��اء، ويحّرم 
االسام العنف واإلرهاب، والغدر 
واالغتيال، ويح��ارب كل ما يؤدي 
والرع��ب  واخل��وف،  الذع��ر  ال��ى 
واالضطراب في الناس اآلمنني«.

هو الأف�سل لالإن�سان
ee اإلس��ام بحج��ة  لقائ��ه  ف��ي   

واملس��لمني فضيل��ة الش��يخ محم��د 
فلك وكيل املرجعي��ة في محافظة 
البص��رة برفق��ة األس��تاذ محم��د 
س��عيد الطريح��ي رئي��س حتري��ر 
)مجلة املوسم( من هولندا، تبادل 
الكرمي��ني  ضيفي��ه  م��ع  س��ماحته 
احلدي��ث ح��ول آخ��ر املس��تجدات 
على الس��احة في العراق، وأوضاع 
  اجلالية من أتب��اع أهل البيت
س��ماحته  أك��د  حي��ث  أورب��ا،  ف��ي 
»ضرورة ب��ذل املزيد م��ن اجلهود 
اإلمكاني��ات  م��ن  واالس��تفادة 
احلديث��ة ف��ي تعري��ف اإلس��ام 
احلقيق��ي املتمث��ل بثقاف��ة النبي 
  األك��رم وأهل بيت��ه األطهار
خال��ق  وإن  جمع��اء.  للبش��رية 
مبصلح��ة  األعل��م  ه��و  اإلنس��ان 
اإلنس��ان، وإن القانون الذي سّنه 
الق��رآن  ف��ي  لإلنس��ان     الل��ه
املأثورة  املطهرة  والسنة  احلكيم 
عن الرس��ول األعظم وأهل بيته 
األطهار  هو األفضل لإلنسان 

في كافة جوانب حياته«.

٭ 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:   

في لقائه بجمع من زوار مدينة قم املقدسة، قال سماحة املرجع الديني السيد 
  الرسول  بعد  طالب  هو  أبي  بن  علي  »أميراملؤمنني   :  الشيرازي صادق 
أعظم آيات الله ، وال تضاهيه آية. واألخذ بوالية اإلمام أمير املؤمنني  له 
والسماء«.  األرض  من  الناس  على  واخليرات  البركات  سبوغ  ويوجب  تكويني،  أثر 
وأضاف سماحته: »كان اإلمام علي  يدفع من ناهضه وبارزه بالنصح واملوعظة 
وصل  إذا  ولكن  ال��دم��اء،  وإراق��ة  احل��رب  وق��وع  دون  للحؤول  يسعى  وك��ان  أمكن،  ما 
األمر بالطرف اآلخر أن يهجم قاصدًا القتال يقوم اإلمام للدفاع ال أكثر، ولكن ما 
إن يتراجع اخلصم أو ينهزم حتى يتوقف اإلمام عن ماحقته وال يسعى لانتقام 
منه. وهو  لم يبدأ أحدًا بقتال أبدًا، وهذا األمر مشهود في تاريخ علي ، ولم 
يأسر  أحدًا من أعدائه حتى فردًا واحدًا، وال صادر أي شيء من أموال خصم 
أن  مبادئه، وفّضل  أن يتخلى عن  اإلمام علياً  رفض  وإن  الثمن.  وإن كان عدمي 
وال  ضده،  كله  العالم  ويصبح  كلها  الدنيا  لتذهب  بل  ال  قبضته،  من  اخلافة  تخرج 

يتخلى عن مبادئه. 

ما بعد التقية�ل�سيد �لمرجع

ليس من املبالغة القول أن زمننا اليوم 
فيه مس��احة كبيرة من احلرية، ويختلف 
عن زمن ما قب��ل ربع ق��رن، بالرغم من أن 
احلرية في اإلسام لها مديات أكثر عمقًا 
وأكبر مساحة، حيث يقول املرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي  أن »احلرية 
التي مينحها اإلس��ام ليس له��ا نظير، وال 
ش��يء يقرب منها ف��ي تاري��خ العالم حتى 
في هذا العصر املس��مى بعصر احلريات«. 
وألننا في زم��ن جديد، ولكل زم��ن ظروفه 
ومتطلبات��ه، ينبغ��ي لن��ا مواكب��ة عصرنا 
وتطورات��ه، ولع��ل م��ن أولوي��ات م��ا قب��ل 
امت��اك  اجلدي��د  الزم��ن  ف��ي  االنط��اق 
إمكانيات اخل��روج من عص��ر )الاحرية- 
الفقهي��ة  املتطلب��ات  وحتدي��د  التقي��ة(، 
والفكري��ة والثقافية للدخ��ول الى عصر 
)احلري��ة - م��ا بع��د التقي��ة(، ومراجع��ة 
)تقييمي��ة وتقوميية( لطريق��ة تفكيرنا، 
ومنط خطابنا، وآلية احلوار مع اآلخرين 
ال سيما املتغيرين منهم، وفهمنا لألحداث 
االقتصادي��������ة  واالنهي����ارات  العام�����ة، 
واالجتماعية، وقضايا احلريات، وحقوق 
اإلنس��ان، ومكافح��ة آف��ة العن��ف، ونش��ر 
والس��ام،  والتعاي��ش  املواطن��ة  ثقاف��ة 
واس��تيعاب املرحلة اجلديدة واستشراف 
املرحلة القادم��ة ال س��يما وأن التغييرات 
واملتغي��رات الت��ي يش��هدها العال��م اليوم 
كبيرة وانفجارية، في ظل عالم ال يخفى 
فيه ش��يء، وم��ا يح��دث في غ��رب األرض 

ينعكس مباشرة على شرقها وبالعكس.
ال ش��ك بأن هن��اك جناح��ات، وهناك 
إخفاقات، وهناك َمْن ي��رى أن اإلخفاقات 
قد غطت على النجاح��ات، وأننا مطالبون 
بق��راءة ناق��دة وش��فافة للمرحل��ة الت��ي 
ل��م يحاس��ب  م��ن  من��ا  »لي��س  ف���  مض��ت 
نفس��ه كل ليلة«. وإن التهرب من مواجهة 
األزم��ات ال يزي��د األمر إال س��وءًا، ف��� »إذا 
هب��ت أم��رًا فق��ع في��ه، ف��إن ش��دة توقي��ه 
أعظ��م مم��ا تخ��اف من��ه«. وإن »َم��ْن طلب 
ش��يئًا ناله أو بعضه«. وهناك َم��ْن يرى أن 
ش��عارات املرحل��ة الت��ي انقض��ت ل��م تعد 
صاحلة لزمننا، هذا، حيث إن مؤسس��اتنا 
ال ميك��ن أن تك��ون فاعل��ة ومؤث��رة وه��ي 
الانظ��ام(،  )نظامن��ا  بقاع��دة  تعم��ل  
وال  ميكن له��ا أن تتط��ور وتتف��وق بثقافة 
)لي��س باإلم��كان أفض��ل مم��ا كان(، ألنه��ا 
 - التقي��ة   - )اخل��وف  زم��ن  قناع��ات 
الاحرية(، و»امل��رء وما اخت��ار«.   }َوُقِل 

اْعَمُلوْا{.


