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سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي

من مسؤولية العلماء والمفكرين والمثقفين وعموم
المسلمين إظهار الصورة الحقيقية لإلسالم ونبيه األكرم 
الصادق األمين

في العشرة الثانية من ش��هر ربيع األول من
كل عام يحتفل املسلمون باملولد النبوي الكرمي
ش��اكرين الله على تل��ك الرحمة املرس��لة منه
تعالى للناس كافة (محمد بن عب��د الله) الذي
أرسل داعي ًا الى احلق وشاهد ًا ومبشر ًا ونذيراً،
يس��تحضر احملتف��ون به��ذه الذك��رى العظيم��ة
حياته (ص) مبشاهدها األخالقية واإلنسانية
لتكون دلي ًال في بناء اإلنس��ان الصالح واجملتمع
الفضي��ل ،حي��ث ول��د (ص) وأه��ل األرض
مل��ل متفرق��ة ،وأه��واء منتش��رة ،فهداه��م من
الضاللة ،وأنقذهم من اجلهالة ،وبني لهم سبل
اخلير ،وحذرهم من طريق الش��ر ،وحثهم على
التعاون فيما بينهم على البر والتقوى ،ونهاهم
عن اإلثم والعدوان.
لق��د دع��ا (ص) وس��عى عل��ى مدى س��نوات
عم��ره الش��ريف ال��ى اإلص�لاح والبن��اء
انطالق�� ًا من (اإلنس��ان – الفرد) باجت��اه األمة
واإلنس��انية جمع��اء ،وق��د ابت��دأ (ص) دعوته
بنفس��ه وأهل بيته وعش��يرته ،ف��كان أن عرف
(ص) قبل بعثته بـ (الصادق األمني) ،وقد رحل
عن الدنيا بعد أن أوصى علي ًا (ع) بقضاء َد ْينه،
وبع��د أن صرف��ت نح��وه (ص) أفئ��دة األب��رار،
ودفنت به الضغائن ،وبعد أن أعز الله به أذلة،
وألف إخوان��اً ،ولم يت��رك (ص) أمت��ه في مهب
ري��ح التف��رق والضع��ف واالنف�لات ،إمن��ا ترك
له��ا ما يحف��ظ دينه��ا ،ويوط��د م��كارم األخالق
في نفوس أبنائه��ا ،ويوفر للناس حياة الس�لام
والرفاه فقال (ص)« :إني ت��ارك فيكم الثقلني،
كت��اب الل��ه وعترتي أه��ل بيتي ،ما إن متس��كتم
بهما لن تضلوا بعدي أبداً».
وف��ي جان��ب م��ن االحتف��ال مبول��ده (ص)،
جدير باألمة أن تش��عر باحل��زن على ما وصلت
إلي��ه م��ن أوض��اع مأزوم��ة وأح��وال متهالك��ة،
وتكفي��ر بعضه��ا لبع��ض واتهام��ه بالض�لال،
وتبري��ر قت��ل األطف��ال والنس��اء والش��يوخ،
وش��رعنة تخريب مؤسس��ات الدولة والتجاوز
عل��ى أم��وال الن��اس ،وتهدي��د أم��ن اجملتمع��ات،
وكل ذلك يجري بـ«اسم اإلس��ـالم»! لذلك فإن
األمة مدعوة  -الي��وم  -إلدخال أكبر الس��رور
على قلب نبيه��ا الذي أرس��ل « َر ْح َم��ة ّل ْل َعا َل ِمني»
من خ�لال العمل اجل��اد للقض��اء عل��ى الفرقة
والتش��رذم واجلهل واجل��وع والبطالة واملرض
والعنوس��ة والفس��اد ،وبن��اء أجي��ال متعلم��ة،
وصناع��ة مجتمع��ات ح��رة ،وانت��اج حكوم��ات
عادل��ة ،وه��و م��ا دعان��ا إلي��ه نبين��ا «الص��ادق
اع َملُو ْا}.
األمني»َ { .و ُقلِ ْ

التفسير

العرش

س :قرأت في أحد الكتب أن املراد
س :ورد ف��ي س���ورة ي��وس��ف (ع)
قوله( :إني حفيظ عليم) ،وهذه من من العرش هو احملل الذي تصدر منه
صفات الله (عز وجل) ،فكيف ينسبها أوامر الله سبحانه ،فهل هذا يعني أن
لله (عز وجل) مكان ًا يختص به هو،
يوسف إلى نفسه؟
والله ال يؤين بأين وال يكيف بكيف؟

ج :ليس��ت هذه م��ن الصف��ات اخملتصة
بالله تعالى ،بدليل قوله تعالى{ :وعندنا
كت��اب حفي��ظ} .ق ،4/وقول��ه تعال��ى:
{ويرس��ل عليكم حفظ��ة} .األنع��ام،61/
وقوله تعالى{ :وفوق كل ذي علمٍ عليم}.
يوسف ،76/ومراد يوس��ف (عليه السالم)
من ه��ذه العبارة  -كم��ا في تقري��ب القرآن
لإلمام الش��يرازي (أعلى الل��ه درجاته):-
«(فإني حفيظ) ،أي حافظ ما تس��تودعني
عليه( ،عليم) بكيفية تدبيرها وإدارتها».

ج :ال منافاة بني أن يك��ون املولى تعالى
غير مؤي��ن بأين ،وأن يكون ل��ه محل تصدر
منه أوامره تعالى ،كما إن الكعبة املش��رفة
بيت الل��ه ف��ي الدني��ا ،وق��د عبر عنه��ا في
الق��رآن الك��رمي بقوله(:بيت��ي) ،وم��ع
ذلك فم��ا هي إال مح��ل لبركات الل��ه تعالى
وفيوضات��ه ،وال يس��تلزم ذل��ك أن يك��ون
تعالى جسم ًا حتى يؤين بأين.

العرش والنبي (ص)

السجود لغير الله
س :وه���ل ه���ذا احمل���ل ه��و امل��ك��ان
نفسه ال���ذي وص���ل ال��ن��ب��ي األك���رم
س :ه���ل ي��ج��وز ال��س��ج��ود لغير (صلى الله عليه وآل��ه) إليه عندما
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى؟ وك��ي��ف نفهم سجود عرج به إلى السماء؟
س��ي��دن��ا ي��ع��ق��وب (ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام)
ج :نعم هذا هو الظاهر من الروايات.
وزوجته وأوالده األحد عشر لسيدنا
يوسف(عليه ال��س�لام) ،خاصة وأن
عصمة األنبياء (ع)
يعقوب نبي م��ن أنبياء الله تعالى،
وليس إنسان ًا عادياً؟
س :هناك من ال يؤمن بالعصمة
ج :كان يوسف (على نبينا وآله الصالة املطلقة ،ب��ل ي��رى محدوديتها لدى
والس�لام) قبل��ة له��م ،ول��م يكن الس��جود األنبياء (عليهم السالم) ،فماهو رأي
ألجله ،ب��ل كان الس��جود لله تعالى ش��كر ًا سماحتكم؟

عل��ى م��ا أنع��م ب��ه عليه��م ،فس��جودهم
ج :دل��ت اآلي��ات الكرمي��ة والرواي��ات
باجتاه��ه (علي��ه الس�لام) كان كس��جودنا الش��ريفة عل��ى أن األنبي��اء وأوصياءه��م
باجتاه الكعبة املشرفة.
جميع ًا معصوم��ون بالعصمة الكب��رى ،لكن
هذه العصم��ة له��ا مرات��ب ودرج��ات ،وقد

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
www.ajowbeh.com

قال الرسول األعظم:
سرني.
سر مؤمن ًا فقد ّ
٭ َم ْن ّ

سر الله.
َ
سرني فقد ّ
وم ْن ّ

٭ من كفارات الذنوب
العظام إغاثة الملهوف،

والتنفيس عن المكروب.

أجوبة المسائل الشرعية

حاز على أعلى مراتبها وأرقى درجاتها
املعصومون األربعة عش��ر :نبينا(صلى
الله علي��ه وآل��ه) وأهل بيت��ه الطيبون
الثالث��ة عش��ر(صلوات الل��ه عليه��م
أجمع�ين) ،والتفصي��ل مذكور ف��ي علم
العقائد.

التقليد
س :عندما يبلغ الطفل سن
التكليف ،فهل يقلد ف��ي أعماله
مباشرة؟

ج :يج��ب علي��ه التقلي��د مبج��رد
البل��وغ ،ويتحق��ق التقلي��د ب��أن يلت��زم
نفسي ًا بتقليد الفقيه اجلامع للشرائط،
ويسير في أعماله طبق ًا لفتواه.

خطأ المجتهد
س :سمعت من بعض اإلخوة
أن املرجع أو اجملتهد إذا
املؤمنني ّ
أفتى ،فإن أخطأ في الفتوى فيكون
له أجر واح��د ،وإن كانت الفتوى
صحيحة فله أج���ران ،يعني في
ال��ط��رف�ين ي��ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ث��واب
واألجر فما قولكم؟

أضرحة البقيع املهدمة
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ج :اجملتهد هو من يفرغ كل وس��عه،
ويعمل بكل جهده في س��بيل استنباط
األح��كام الش��رعية ف��ي كل واقع��ة
من الوقائ��ع وكل فع��ل من األفع��ال من
مصادرها الصحيح��ة كالقرآن الكرمي
وأحاديث أهل البيت (عليهم السالم)،
ثم يفتي  -حس��ب ما توص��ل إليه بعد
اجله��د الكبي��ر -ملقلدي��ه ،فمث��ل ه��ذا
اجملتهد الذي س��عى غاية س��عيه  -على
ف��رض اخلطأ  -ل��ه أجر س��عيه وتعبه،
وإن أص��اب فله أج��ران :أجر لس��عيه،
وأجر إلفتائ��ه لآلخرين بالصواب ،مما
يستلزم حتصيلهم الثواب بسببه.

الهداية والضالل

س :م��ا م��دى تأثير العنصر
ال���وراث���ي ف���ي م��س��أل��ة ال��ه��داي��ة
وال��ض�لال؟ وه��ل لوضع الوالدين
تأثير ف��ي طبيعة نفسية الولد
من جهة هدايته وضالله؟ ثم ما
ذنبه في حتمل تبعات الغير ،ونحن
ن���رى أن ال��ب��ع��ض ينعم بهداية
ذاتية ميسر لها ،والبعض اآلخر
يغرق في الضالل بسبب ما ورثه
من والديه ،بل إنه حتى لو سعى
نحو الهداية يرى أن كوامن نفسه
تدعوه للسير في الطريق اخملالف،
وال يجد في نفسه الرغبة وامليل
ن��ح��و ال��ه��داي��ة م��ث��ل م��ن ول���د من
أبوين صاحلني مؤمنني؟

أن للوراثة تأثير ًا ما في
ج :ال شك ّ
طباع اإلنسان وميوله وأخالقياته ،كما
إن للتربية أث��ر ًا ال ينكر في اس��تقامة
اإلنس��ان أو انحراف��ه وف��ي توجي��ه
أن ك ًال من الوراثة
ميوله ورغبات��ه ،إال ّ
والتربي��ة ليس��ا علة تام��ة لالنحراف،
ألنهم��ا ال يس��لبان اإلنس��ان اإلرادة،
ومم��ا ي��دل عل��ى ذل��ك أن آس��ية بن��ت
مزاحم عاش��ت في وس��ط ملؤه الفساد
واالنح��راف والوثنية ،وم��ع ذلك كانت
في قمة اإلميان حتى ضرب القرآن بها
مث ًال للذي��ن آمنوا ،وباملقاب��ل فإن بعض
من ع��اش م��ع النبي (صل��ى الل��ه عليه
وآله) لم يس��ر على هديه ،بل انحرف،
فلم ينفعه ذلك احملي��ط اإلمياني .وقد
أودع الله س��بحانه ف��ي اإلنس��ان عق ًال
به ميي��ز الصحيح من الس��قيم واخلير
من الش��ر واحل��ق م��ن الباطل ،وأرس��ل
األنبياء ومن بعدهم األوصياء حجج ًا
وأدلة على احلق ،ف��كان لله على الناس
حجت��ان ،حج��ة باطن��ة وه��ي العقول،
وحجة ظاهرة وهم األنبياء والرس��ل
واألوصي��اء (عليه��م الس�لام) ،نع��م
م��ن كان قاص��ر ًا ع��ن حتصي��ل احل��ق
والوصول إليه ال ش��ك أن��ه معذو ٌر عند
الل��ه س��بحانه وتعال��ى ،ويعب��ر عنه��م

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

باملس��تضعفني ،وهؤالء يع��اد امتحانهم
ف��ي ي��وم القيامة ،ف��إن جنح��وا دخلوا
ف��ي رحم��ة الل��ه كم��ا دل��ت عل��ى ذلك
بعض الروايات .أما ملاذا ه��ذا التفاوت
في الف��رص بالنس��بة للن��اس ،أو ليس
الع��دل يقتض��ي تس��اوي اجلمي��ع ف��ي
الف��رص ،فجواب��ه ،إن طبيع��ة احلي��اة
تقتضي مثل ه��ذا التفاوت ،والش��ك أن
الله تبارك وتعالى يراعي في احلساب
��ن توفرت
مثل ه��ذه األمور ،فحس��اب َم ْ
ل��ه ظ��روف التدي��ن ول��م يتدي��ن ليس
كحساب َم ْن كانت فرصه قليلة.

المانع في الوضوء

س :إذا رأي��ت شيئ ًا مانع ًا من
وص��ول امل��اء إل��ى البشرة ،ولكنه
مبقدار قليل ج��د ًا كالبرق (وهو
ن���وع م��ن أن����واع امل��ك��ي��اج) ،وذل��ك
بعد االنتهاء من الصالة فما هو
احلكم؟

ج :إذا احتمل��ت انتقال��ه من موضع
إلى آخ��ر أثن��اء الوضوء بحي��ث يصل
امل��اء إل��ى البش��رة أو احتمل��ت طروءه
بع��د الوض��وء فالص�لاة صحيح��ة إن
شاء الله تعالى.

وضوء المريض

س :خالتي أصيبت بجلطة
دم��اغ��ي��ة ،وب��ع��د ال��ع�لاج ل��م يعد
بإمكانها حت��ري��ك ي��ده��ا ،فكيف
تتوضأ؟

ج :إن أمكنها أن تضع وجهها ويدها
حتت احلنفية وتصب عليها املاء وجب
ذل��ك ،وإن تع��ذر ذل��ك اس��تعانت مب��ن
يأخذ يدها ويغسل بها الوجه واليدين،
وإن ل��م ميك��ن ذل��ك وضأه��ا بي��ده أي
غس��ل وجهه��ا ويده��ا بي��ده أو بص��ب
امل��اء عليها ،هذا بالنس��بة إل��ى مواضع
الغسل ،وأما بالنسبة إلى مواضع املسح
فان أمكن أن متسح بيدها  -ولو مبعونة

شخص آخر  -فعلت ،وإن لم ميكن ذلك
أخذ الشخص البلل من كفها ومسح به
رأسها ورجليها.

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

الغسل

س :في أثناء غسل اجلنابة
الترتيبي ،هل يتوجب علي أثناء
غسل وج��ه��ي أن أح���رك مناطق
الشعر بيدي؟

ج :الواج��ب غس��ل البش��رة وك��ذا
الش��عرات الدق��اق الصغ��ار احملس��وبة
جزء ًا من البدن على األحوط.

نية الغسل

س :إذا ن����وى ال��ش��خ��ص أن
يغتسل للجنابة ،ول��ك��ن��ه -وهو
يصب امل���اء -نسي أن��ه ف��ي وضع
االغتسال ،ولم يتذكر حتى فرغ
من الغسل ،فهل غسله صحيح في
هذه الصورة أم ال؟

بناء  %40من منائر احلرم العسكري املقدس
محرم 1430 -

قال الرسول األعظم:

٭ إن الله يحب أن يرى

ج :إذا كان مرتك��زه ح�ين ص��ب
امل��اء االغتس��ال بحي��ث ل��و قي��ل ل��ه:
ماذا تفعل؟ يقول( :أغتس��ل) ،فغس��له
صحيح.

البؤس والتباؤس ،ويحب الحليم

خطأ القبلة

الفاحش البذئ السائل الملحف.

س :سكنت عائلتي ف��ي مكان
ج��دي��د ،وق���د س��أل��وا ع��ن اجت��اه
القبلة ،ث��م أخ���ذوا ف��ي الصالة،
ول��ك��ن ف��ي أح���د األي����ام ظ��ه��ر أن
اجتاه القبلة كان خاطئاً ،فما هو
احلكم هنا؟

ج :إذا لم يصل االنحراف أو اخلطأ
في حتديد القبلة الى اليمني أو اليسار
صحت الصل��وات ،وإال وجب��ت اإلعادة
أو القض��اء (عل��ى األح��وط ف��ي بعض
الصور).

أثر نعمته على عبده ،ويكره
المتعفف من عباده ،ويبغض

آذار
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
www.ajowbeh.com

قال الرسول األعظم:

٭ ما عبد الله بشيء أحب

من إدخال السرور على المؤمن.
٭ َم ْن بخل بمعونة أخيه

المسلم والقيام له في حاجته ابتلي
بمعونة َم ْن يأثم عليه وال يؤجر.

أجوبة المسائل الشرعية

نطق الضاد
س :كيف تنطق الضاد (ض)
والظاء (ظ)؟

ج :تنط��ق الض��اد بجع��ل ط��رف
اللس��ان عل��ى األض��راس العلي��ا م��ن
اجلان��ب األمي��ن أو األيس��ر ،والظ��اء
بوضع طرف اللس��ان بني الثنايا العليا
والسفلى.

الجهل بالمسألة
س :م��ا احل��ك��م ل��و ل��م يلتفت
املكلف إلى النطق الصحيح لبعض
األح���رف ف��ي صالته ج��ه�لاً ،مثل
حرف (ض) ال��ذي يقرأه البعض
(ظ) أو بالعكس؟
ج :الصحة غير بعيدة.

قول (الله أكبر)
س :هل يجوز قول (الله أكبر)
أث��ن��اء رف��ع ال���رأس م��ن السجود
وق��ب��ل االن���ت���ص���اب ،وك���ذل���ك في
امل���واض���ع األخ����رى ك��ال��ه��وي إل��ى
الركوع؟

ج :اإلم��ام الراح��ل (أعل��ى الل��ه
درجاته) :إذا كان بقصد امتثال األمر
االس��تحبابي ال��وارد ف��ي ذل��ك املوضع
فاألح��وط وجوب�� ًا االطمئن��ان إال ف��ي
قول(بحول الله وقوت��ه أقوم وأقعد)،
فإنه ميكن أن يقال أثناء القيام.
التخطيط لبناء طارمة ثالثة في احلرم العسكري الشريف
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الس��يد املرج��ع (دام ظل��ه) :إذا
كان بقص��د امتثال األمر االس��تحبابي
ال��وارد ف��ي ذل��ك املوض��ع م��ن الص�لاة
فاألحوط استحباب ًا االطمئنان إال في
قول(بح��ول الل��ه أق��وم وأقع��د) ،فإنه
ميكن أن يقال أثناء القيام.

نية الجماعة

س :ه���ل ي��ج��ب ع��ل��ى اإلم���ام
ف���ي ص�ل�اة اجل��م��اع��ة أن ينوي
اجلماعة؟
ج :ال يجب ذلك.

صالة الجماعة

س :أراد املأموم الدخول في
الصالة واإلم��ام راك��ع ،وحني كبر
امل��أم��وم تكبيرة اإلح����رام وإذا
ب��اإلم��ام رف���ع رأس���ه م��ن ال��رك��وع
قبل أن يركع املأموم ،فماذا يعمل
املأموم في مثل هذه الصورة؟ هل
ُ
تسقط عنه الفاحتة وال��س��ورة
أم ال؟ وهل يواصل مع اإلم��ام أم
ماذا؟

ج :يج��وز له ني��ة االنف��راد ،وعليه
القراءة لنفس��ه ،وله أن ينتظ��ر واقف ًا
حت��ى يق��وم اإلم��ام للركع��ة التالي��ة
ويجعله��ا ركعت��ه األولى ،بش��رط أن ال
يبطأ اإلم��ام مبقدار يخ��رج عن صدق
(االقتداء) عرفاً.

قضاء الصلوات

س :ابنتي تبلغ من العمر 22
عام ،وهي مريضة ،وال ُيعرف أي
شيء عن مرضها ،وحتى األطباء
لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شي،
ل��و خاطبها أح��د ت��ق��وم بضربه
والصراخ بوجهه ،وعيناها تتقلب،
وه���ي تصلي ب��ع��ض األي����ام دون
بعضها ،وإذا جاءتها ال��دورة في
شهر رم��ض��ان ال تقضي الصوم،
وإذا ق��ل��ن��ا ل��ه��ا :اق����ض ،تصرخ
وتضرب أي شخص أمامها حتى
أم��ه��ا ،ف��م��اذا نفعل؟ ه��ل يجب أن
نقوم بالصالة والصوم بالنيابة
عنها؟

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

يصرف عليهم؟

ج :انصحوه��ا باحلكم��ة واملوعظة
احلس��نة ،وادع��وا له��ا بالش��فاء
والهداي��ة ،وعليك��م مبداراته��ا حت��ى
يغير الله حالها إلى أحس��ن احلال -إن
شاء الله تعالى.-

ج :ال يج��وز إعط��اء اخلم��س إل��ى
واجبي النفقة ،والزوجة واألوالد ممن
جتب نفقتهم على الزوج واألب.

خمس المهر

تخميس أدوات العمل

س :ه��ل يحسب املبلغ ال��ذي
قد مت دفعه  -من قبل وال��دي -
كمهر وشبكة وغير ذلك ،ويحسب
خمسه وي��خ��رج م��ن م��ال أب��ي ،مع
العلم أن مال أبي غير مخمس؟

ج :ب��ل يحس��ب ربعه (ألن��ه خمس
جملموع املهر مع هذا الربع) ،ويخرج من
مال أبيك.

الخمس والمكافأة

س :أن��ا ط��ال��ب ف��ي اجلامعة،
وأت��ق��اض��ى م��ك��اف��أة ش��ه��ري��ة من
اجلامعة ،وح��ل علي رأس السنة
اخلمسية في  ،10/18ولم أستلم
مكافأتي شهري  8و  ،10فهل يجب
علي اخلمس في مكافأة الشهرين
ّ
أم ال؟

ج :إن كان��ت املكاف��أة تعط��ى ل��ك
بعن��وان الهدية ول��م تس��تلمها إال بعد
مضي رأس السنة اخلمسية فال خمس
علي��ك فيه��ا ،نع��م ل��و بقي��ت إل��ى رأس
السنة القادمة ،ولم تصرف في املؤونة
وجب فيها اخلمس.

حق السادة

س :سيد من ساللة الرسول
(ص��ل��ى ال��ل��ه عليه وآل����ه) فقير،
وميلك مبلغ ًا م��ن امل���ال ،ح��ل رأس
سنته ،فهل يحق له إعطاء حق
ال���س���ادة ال���ف���ق���راء ألب��ن��ائ��ه أو
لزوجته لكونه محتاج ًا فع ًال إلى
امل����ال ،م��ع ال��ع��ل��م ب��أن��ه ه��و ال��ذي

س :شخص اشتغل مع صاحب
شركة مدة سنتني ،فكانت أجرة
عمله التي أعطاه إياها صاحب
الشركة ع��ب��ارة ع��ن أدوات عمل
(س��ي��ارة لنقل ال��ط�لاب ،ع��دد من
األس���رة للتأجير ،وغ��ي��ر ذل��ك)،
وبدأ هذا الشخص يكد على نفسه
وعياله من خالل تشغيل السيارة
وتأجير األس��رة ،فهل يلزم عليه
تخميس أدوات العمل ،أم يكفي
تخميس ما يربحه من مال؟

ج :يل��زم علي��ه تخمي��س أدوات
العمل عن��د حل��ول رأس س��نته إن كان
لديه رأس س��نة ،وإ ّال خ ّمسها فوراً ،وإن
قسط املبلغ باالتفاق مع
لم ميكنه ذلك َ
احلاكم الشرعي.

البيع

س :إذا اشتريت سلعة بسعر
معني ،وبعد سنة ارت��ف��ع سعرها
أربعة أضعاف سعر الشراء ،فهل
أبيع تلك السلعة بالسعر القدمي
أم بالسعر اجلديد؟

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

إجناز أعمال بناء الطابوق بني مقاطع احلديد
للقبة العسكرية

قال الرسول األعظم:

٭ أفضل الناس عند

الله تعالى يوم القيامة ثواب ًا
أنفعهم للناس في الدنيا ،وإن

المقربين عند الله يوم القيامة
المصلحون بين الناس.

ج :ل��ك احلق ف��ي أن تبيعه��ا بأيهما
شئت.

مزرعة أرانب

س :هل يجوز إنشاء مزرعة
أرانب ،على أن تباع-األرانب -على
أت��ب��اع امل��ذاه��ب األخ����رى الذين
يستحلون أكل حلومها؟
ج :يجوز ذلك.
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محاضرات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
www.ajowbeh.com

أجوبة المسائل الشرعية

دفاع ًا عن نبينا
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشريازي

دخول الناس أفواج ًا
إلى اإلسالم في زمن
النبي األكرم  لم
يكن معجزة وعم ًال غير
طبيعي ،بل كان نتيجة
طبيعية لنهج نبي اإلسالم
وطريقته وأسلوبه.
المرجع الديني

السيد صادق الشيرازي
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٭ في ش��هر ربيع األول من كل ع��ام هجري تصادف ذك��رى والدة س��يد الكائنات
وخامت الرس��ل محم��د املصطف��ى (ص) وحفي��ده اإلمام جعف��ر بن محم��د الصادق
(ع) ،وإنّي إذ أبارك للمس��لمني هاتني املناس��بتني العظيمتني اللتني ليس من املصادفة
اجلد (ص) مؤس��س
أن تقترنا في يوم واحد هو الس��ابع عش��ر من ربيع األول حيث ّ
اإلس�لام ،واحلفيد (ع) ناش��ر اإلس�لام ،أحاول الوقوف عند قضية تتعلّق بالسيرة
النبوية املباركة أذكّر بها نفسي وسائر إخواني املؤمنني.
* لق��د كان الرس��ول (ص)  -قب��ل اإلس�لام وابتعاث��ه للرس��الة  -الش��خص
الوحيد في اجلزي��رة العربي��ة الذي كان يش��هد بصدق��ه وأمانته القري��ب والبعيد
حتى ُلقّب بالصادق األمني .وبعد ظهور اإلس�لام أيض ًا كان املس��لمون باس��تثناء قلة
محدودة يحترمونه ويوقّ رونه ،وكان يحظى مبكان��ة اجتماعية رفيعة ،ولقد بلغ من
حب الناس وتقديرهم له أنهم كان��وا يتحلّقون حوله إذا أراد التقصير في مناس��ك
تبرك ًا به ،وكانوا «إذا أمرهم ابتدروا أمره ،وإذا
احلج ليأخذوا ما يتساقط من شعره ّ
يحدون
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئ��ه ،وإذا تكلّم خفضوا أصواته��م عنده ،وما ّ
إلي��ه النظ��ر تعظيم ًا ل��ه» .وليس هن��اك من يس��تطيع أن يب ّي��ن املكان��ة اإلجتماعية
لرس��ول الله (ص) أفض��ل من لس��ان الله الناط��ق اإلمام أمي��ر املؤمنني عل��ي بن أبي
طالب (ع) ،ألنّه أفضل من عرفه ،وكما روي عن النبي املصطفى (ص) نفسه« :يا علي
ما عرف الله إال أنا وأنت ،وال عرفني إال الله وأنت ،وال عرف��ك إال الله وأنا» .وعندما
ُيس��أل اإلمام (ع)« :أنت أفضل أم محمد؟» يق��ول« :ويلك ويلك  ..أن��ا عبد من عبيد
محمد» .مع أنه (ع) كما قال ه��و أفضل من جميع األنبياء ،مبن فيه��م أولو العزم نوح
وإبراهيم وموسى وعيسى (ع) ،وهذا إن دلّ على ش��يء فإمنا يدلّ على عظمة رسول
أن ه��ذه احلرمة الرفيعة لرس��ول الله (ص) قد أزيل��ت قبيل رحيله،
الله (ص) .إال ّ
كما ع ّبرت بضعته الزهراء (ع) وذل��ك عندما قال بعضهم« :إن الرجل ليهجر» ،وإنه
«غلبه الوج��ع» ،وهذه الواقع��ة ورد ذكرها ف��ي الكتب امله ّم��ة للعا ّمة ومنه��ا الصحاح
عنده��م ،ورغم االختالف ف��ي نقل التفاصي��ل إال أن أص��ل اخلبر متوات��ر .وإذا كان
سيتم التعامل مع
رسول الله (ص) وهو أش��رف األولني واآلخرين يهان هكذا ،فكيف
ّ
املقدس��ات األخرى؟! وإذا وجدنا اليوم على وجه األرض عابد صنم أو كافر ًا
سائر ّ
فإن س��ببه هو ذلك القول الذي تف ّوه به
أو غير مس��لم وكلّ ما نراه من ظلم وفس��قّ ،
املتف ّوه على أشرف األولني واآلخرين.
٭ هناك حديث عن رس��ول الل��ه (ص) أكثر م��ن روايته العام��ة واخلاصة بطرق
عل��ي الكذّ ابة
مختلفة لدرج��ة قد تبل��غ ّ
ح��د التواتر ،م��ن أنه (ص) ق��ال« :كث��رت ّ

محاضرات
أجوبة المسائل الشرعية

وس��تكثر» ،وف��ي بعضه��ا بزي��ادة:
«بع��دي» .واملقص��ود بالكذّ اب��ة عل��ى
رس��ول الل��ه (ص) الذي��ن يختلق��ون
األحاديث وينس��بونها ل��ه ،أو يلصقون
بس��يرته (ص) م��ا لي��س م��ن س��يرته.
وهذه األكاذيب والرواي��ات املوضوعة
تعد من األسباب
على رسول الله (ص) ّ
والعوامل املهمة جد ًا ولعلها أهم س��بب
م��ن بع��ض اجله��ات وراء ص��دود غي��ر
املس��لمني وعدم إقبالهم على اإلسالم
واعتناق��ه ،ألن ه��ذه املوضوع��ات ق��د
عملت على تشويه س��معة النبي (ص)
وصورت��ه كثي��ر ًا ورس��مت ل��ه بع��ض
احل��االت الت��ي يتأب��ى كثير م��ن الناس
العادي�ين أن يوص��ف به��ا .فل��و فرضنا
أن مس��يحي ًا أو يهودي�� ًا أراد أن يع��رف
اإلسالم ونبيه من خالل كتب مسلمني،
وحت��رى أن يك��ون رجوع��ه إل��ى كت��ب
ّ
رواياته��م الصحيح��ة فم��اذا س��يجد
فيها؟ سيرى ومن خالل األوصاف التي
تذكره��ا للنبي (ص) أن��ه ليس بأفضل
من موسى وعيس��ى (ع) ،بل قد يستنتج
العك��س ،وس��يقول :إن ه��ذه الصف��ات
الت��ي تذكره��ا ه��ذه الكت��ب ال تلي��ق
باإلنس��ان العادي فكي��ف بالنبي؟! وإن
ه��ذه الرواي��ات املوضوعة التي تش�� ّوه
ص��ورة النب��ي (ص) من الكث��رة بحيث
تكف��ي وحده��ا للحيلول��ة دون هداي��ة
اآلخرين إلى اإلس�لام ،ول��و حلّت هذه
املعضل��ة فرمبا أس��لم املالي�ين من غير
املس��لمني دفعة واحدة ،وسنش��هد مرة
أخرى أن «الناس يدخلون في دين الله
أفواجاً» ،كما حصل مع الذين عاصروا
النبي (ص) ورأوه في صدر اإلسالم.
٭ كان زيد مولى لرس��ول الله (ص)
ومتب ّن��اه ،وكان الع��رب ف��ي اجلاهلي��ة
يعاملون املتب ّنى معاملة االبن احلقيقي
متاماً ،فينس��بونه إلى األب الذي تب ّناه
ويو ّرثون��ه من��ه ويك��ون كاألخ لبنات��ه
وأبنائه ،وإن كانت بنت�� ًا تكون كاألخت
لهم ،لك��ن عندم��ا جاء اإلس�لام رفض
وفرق ب�ين ابن اإلنس��ان
ه��ذا التعام��ل ّ
الذي م��ن صلبه وبني من يك��ون كاالبن
لسبب من األسباب كالتربية والكفالة
يعده من احملارم،
وغيرهما ،ولذلك ل��م ّ
ح��رم زوجت��ه على م��ن ق��ام مقام
وال ّ
أبيه وليس أب��اه ح ّقاً ،فق��ال« :حرمت
عليك��م أمهاتك��م  ...وحالئ��ل أبنائكم

حت��رم
الذي��ن م��ن أصالبك��م» أي وال
ّ
حليل��ة االب��ن الذي لي��س م��ن الصلب.
املش��رع تعال��ى أن يكس��ر ه��ذه
وأراد
ّ
الس�� ّنة اجلاهلي��ة عملي��اً ،وحي��ث إنه��ا
كانت س�� ّنة مس��تأصلة ومتجذرة فيهم
ش��اء الله تعالى أن يكون نب ّيه هو املثل
والقدوة ف��ي ذلك .وم��ع امتث��ال النبي
(ص) ألم��ر الل��ه تعالى ،وع��دم احليد
عن��ه قيد ش��عرة ،لكن��ه (ص) نظر إلى
عواقب األمور ،ولذلك تراه أعتق زيد ًا
أو ًال ،وز ّوج��ه ابن��ة عمت��ه زين��ب بن��ت
جح��ش ،لك��ن زيد ل��م يستس��غ العيش
فقرر طالقها ،والتمس��ه
معها بعد مدةّ ،
النبي (ص) أن ال يطلّقها ،ولكنه آثر أن
يطلّقه��ا ،ألنه لم يك��ن على وئ��ام معها،
وبعد أن أصبحت خلي��ة تز ّوجها النبي
أن ه��ذا الزواج
(ص) .والالف��ت للنظر ّ
مت من قبل الله مباشرة ،فقال تعالى:
{...ز ّو ْجنا َك َه��ا} ولذل��ك كان��ت زين��ب
تفتخر على سائر زوجات النبي (ص)،
وتقول أن الله تعالى ه��و الذي ز ّوجني
وس��د
دونك��ن ،ومن��ه إمت��ام للحج��ة
ّ
والتخرصات،
للطريق عل��ى التق�� ّوالت
ّ
ولئ�لا يق��ال :كي��ف ت��زوج رس��ول الله
من حليل��ة ابن��ه؟! ولكن مع ذل��ك نرى
أن املنافق�ين لم يس��كتوا .ق��ال تعالى:
{و ِإ ْذ َتقُ��ولُ ِلل ِ
ّ��ه َع َل ْي��ه}
��م الل ُ
ّ��ذي َأن َع َ
َ
أي باإلس�لام {وأ ْن َع ْم��تَ َع َل ْيه} بعتقه
ّ
وتزويجهَ { :أ ْم ِس ْك َع َل ْي َك َز ْو َجك} وال
تطلّقها « َواتقِ الله» في ذل��ك« ،وتُخْ ِفي
ِفي ِن ْف ِس َك َما الل ُّه ُم ْب ِديه» من حكم الله
وأمره لك بتزوجها وما في هذا التزويج
من إثارة اجتماع ّية سواء من املشركني
لكن هذا
أو من حديثي العهد باإلسالمّ ،
أمر الل��ه « والل��ه َأ َح��قّ َأن َتخْ شَ ��ا ُه»أي
ال تخ��ش الن��اس وأقاويله��مَ { .ف َل ّم��ا
��د ّم ْن َه��ا َوطَ ��راً} أي طلّقه��ا
��ى َز ْي ٌ
َق َض َ
َ
{ز ّو ْجنَاك َه��ا} فهل هناك م��ا هو أصرح
من ذل��ك .وإمن��ا أراد الل��ه تعال��ى ذلك
منك يا رس��ول الله (ص) ،وأنت القدوة
واملث��ل األعل��ى للمس��لمني {لك��ي َال
اج
يكون عل��ى الْمؤم ِن� َ
َ
��ر ٌج ف��ي َأ ْز َو ِ
ين َح َ
ِ
��ن َوطَ ��راً}
ه
ئ
آ
ي
ِ��م ِإذَا َق َض�� ْو ْا ِم ْن ُه ّ
َأ ْد ِع َ ْ
ب��ل يقت��دوا ب��ك ويتزوج��وا حالئ��ل
األبن��اء الذي��ن ليس��وا م��ن األص�لاب،
وال يتحرجوا في ذل��ك {وكان َأ ْم ُر الله
َم ْف ُع��و ًال} .فقضي��ة يذكره��ا الق��رآن
الكرمي بهذا الوضوح م��ع ذكر التعليل

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

واله��دف ،وذك��ر خصوصيات م��ن قبيل
{ز ّو ْجنَا َك َها} و{تخش��ى الن��اس والله
أحق أن تخش��اه} وم��ع كلّ ذل��ك ،عمد
املفترون ،وذكروا أمور ًا وردت في الكتب
املس ّماة بالصحاح وكتب احلديث ،يربأ
أحدنا بل من هو أدنى م ّن��ا أن يقوم بها
أو أن تنس��ب إلي��ه .قال��وا ف��ي كتبهم:
(« ..رآه��ا فأعجبت��ه ،»..ث��م رغب عنها
زيد فطلّقها لكي يتز ّوجه��ا النبي (ص)
م��ن بع��د ذل��ك)!! حق�� ًا أال يع��د ه��ذا
عم� ً
لا قبيح ًا حت��ى لو صدر من إنس��ان
عادي؟! فكيف نس��بوه إلى النبي (ص)
ف��ي كتبه��م الت��ي يتداوله��ا املاليني من
الناس! إن الكتب الت��ي تثير ضجة في
أوس��اط املس��لمني ف��ي العالم وتس��يء
إل��ى اإلس�لام ونبي��ه كم��ا حص��ل قبل
سنوات مع أحد الكتب الشيطانية ،إمنا
تعتمد أمثال ه��ذه املص��ادر والروايات
لنش��ر إس��اءاتها ضد النبي (ص)! وإن
ه��ذه الرواية املدسوس��ة مادة دس��مة
ألع��داء اإلس�لام الذي��ن ينش��رون في
كتبه��م أن نب��ي اإلس�لام كان رج� ً
لا
مغرم ًا بالنساء ،ال بل يسعى لتطليق من
يهواها من زوجها لكي يصل إلى مبتغاه
ثم كان يأتي بآي��ات مفتريات في ذلك،
حاشاه ثم حاشاه! والعجيب أن الذين
ي��روون ه��ذه األحاديث يق��ال أنهم من
الصحابة والتابعني!.
٭ إنن��ي أنته��ز ه��ذه الفرص��ة
املباركة  -مناسبة ميالد الرسول (ص)
وحفي��ده اإلم��ام جعف��ر الص��ادق (ع)
 للتذكي��ر بأن من مس��ؤولية املس��لمنيعموم�� ًا والعلم��اء واملفكري��ن واملثقفني
خصوص�� ًا أن يقوم��وا بالتحقي��ق ف��ي
الكتب واملص��ادر التي تتن��اول أحاديث
رس��ول الل��ه (ص) والت��ي تنس��ب إليه
لنفض الغبار عن ه��ذا الركام وإخراج
الص��ورة احلقيقي��ة لإلس�لام ونبي��ه
(ص) كما هي في الق��رآن الكرمي «وما
ينطق ع��ن اله��وى» والصحي��ح حق ًا من
آذار
روايات النب��ي (ص) وأه��ل البيت (ع).
يكف��ي ملعرف��ة عظم��ة النب��ي (ص) ما 2
روي ع��ن أمي��ر املؤمن�ين (ع) أن��ه قال00 :
«أنا عبد من عبيد محمد (ص)».
9
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أخبار
أجوبة المسائل الشرعية

السيد املرجع:
ينبغي االهتمام بالشباب وتشجيعهم
على إحياء أمر أهل البيت (ع)

قام بزيارة املرجع الديني سماحة السيد صادق احلسيني الشيرازي (دام ظله)
جمع من املؤمنني والش��باب من أعضاء هيئات حس��ينية من مدينة كاشان اإليرانية،
وذلك في بيته مبدينة قم املقدس��ة .قال س��ماحته في جانب من اللقاء« :مبقدار ما
يقدمه املرء م��ن خدمات وأعمال في س��بيل إحياء أم��ر أهل البيت األطه��ار (صلوات
ّ
يتحس��ر بعض
الل��ه عليه��م) ،ينال ف��ي اآلخ��رة األجر والث��واب ،وف��ي ي��وم القيامة
ّ
قدمن��ا أكثر وأكث��ر ،وذلك ملا
الذين عملوا في س��بيل أهل البي��ت (ع) ،ويقول��ون ليتنا ّ
يرون م��ن األجر العظي��م ال��ذي جعله الل��ه تب��ارك وتعال��ى للعاملني في س��بيل أهل
البي��ت (ع)» .وأك��د س��ماحته« :إن العمل في س��بيل أهل البي��ت األطه��ار (ع) بحاجة
إلى ثالثة أم��ور :األول :اإلخ�لاص .الثان��ي :بذل اجله��د .الثالث :الزه��د .وأقصد
بالزهد هنا عدم الله��اث وراء أه��واء النفس وش��هواتها .وبنس��بة التزامكم باألمور
الثالثة أعاله س��تنالون األجر والثواب» .وأضاف س��ماحته« :يجدر بك��م أن تهتموا
وتشجعوهم على العمل
بالش��باب ،من األقارب والبعيدين ،وأن تدعوهم وجتذبوهم
ّ
في هذا الس��بيل ،وال تيأس��وا أب��داً ،بل واصلوا واس��تمروا ف��ي دعوتك��م إياهم ،مرة
ومرتني وثالث ..وعشر ،وهكذا حتى تفلحوا ،واعلموا أنكم ستكونون شركاء في أجر
سيقدمونها في سبيل أهل البيت «ع)».
أعمالهم التي
ّ

إصدار جديد

•حاشية العروة الوثقى/ج2
•املرج��ع الدين��ي الس��يد ص��ادق
الشيرازي
•عدد الصفحات752 :
ص��در مؤخ��ر ًا ع��ن (دار األنصار للنش��ر)
اجمللّد الثاني من موس��وعة (حاش��ية العروة
الوثق��ى) ،وه��و عب��ارة ع��ن تعليق��ات املرجع
الدين��ي س��ماحة آي��ة الل��ه العظمى الس��يد
ص��ادق احلس��يني الش��يرازي عل��ى كت��اب
(الع��روة الوثق��ى) للفقي��ه الكبي��ر آي��ة الله
العظمى الس��يد محمد كاظ��م الطباطبائي الي��زدي ُ
وضم اجمللّد
س��ره).
ّ
(ق ّدس ّ
تعليق��ات س��ماحة الس��يد املرج��ع عل��ى األب��واب التالي��ة :بقي��ة الص�لاة ،من
(مبطالت الصالة) إلى (أحكام صالة املس��افر) ،كتاب الص��وم ،كتاب االعتكاف،
احلج إلى (في كيفي��ة اإلحرام) طبع الكتاب
كتاب الزكاة ،كتاب اخلم��س ،كتاب ّ
في مطبعة سيد الشهداء (ع) ،وهي الطبعة األولى ( 1429هـ  2008م).

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
سورية  -دمشق  -ص ب  11904فاكس )96311(6471119
العراق  -كربالء املقدسة  -هاتف320386 :
النجف األشرف  -هاتف215354 :
لبنان  -بيروت  -ص ب 5955/13

وما زالت أضرحة البقيع تنتظر!!!

قال الرسول األعظم:

٭ ما كرهته لنفسك

فاكرهه لغيرك ،وما أحببته
لنفسك فأحببه لغيرك

تكن عاد ًال في حكمك

مقسط ًا في عدلك ،محبب ًا
في أهل السماء ،مودوداً
في صدور أهل األرض.

آذار
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ثقافة
أجوبة المسائل الشرعية

الرسول األعظم 
يف فكر األمم وضمري احلضارات

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

كم ه��و عظي��م ه��ذا الطف��ل – محم��د (ص) – ولن ترى ذلك مرة أخ��رى ،فبناء على ه��ذا ،إني أعظمك
الذي هو أمل العرب واإلنس��انية ،الدنيا بأجمعها انتظرت بكمال االحترام ،راكع ًا في حضورك املعنوي.
والدت��ه ،إن ف��ي حقيقت��ه لس��ر ًا كبي��ر ًا أرادت��ه الس��ماء
بسمارك ،موحد ألمانيا
لألرض ،إنه ليبدو جلي ًال مهيب ًا وهو طفل !.
كانت األق��دار ترعى النب��ي محمد ًا وحتيطه ببس��الة
الباحث الفرنسي جان بروا عمه أبي طالب وحنان زوجته خديجة ،ولعل الله أراد أن
ال أحد يس��تطيع أبد ًا أن يتطلع  -عن قصد أو عن غير يثبت للمأل أن الرعاية إمنا هي رعايت��ه ،وأن احلفظ إمنا
قصد  -إلى بل��وغ ما هو أس��مى من هدف محم��د ،إنه هدف هو حفظه ،وم��ا أبو طال��ب وم��ا خديجة إال من األس��باب
يتع��دى الطاقة البش��رية ،أال وه��و :تقوي��ض اخلرافات اإللهية التي جعلها الله وقاية لنبيه.
الت��ي جتعل حجاب�� ًا ب�ين اخلالق واخملل��وق ،وإع��ادة صلة
الباحث الفرنسي جان بروا
القرب املتبادل بني العبد ورب��ه ،ورد االعتبار إلى النظرة
لوحظ عليه  -محمد (ص)  -من سن مبكرة من شبابه
العقلية ملقام األلوهية املقدس ،وسط عالم فوضى اآللهة أن��ه مفكر عمي��ق الفك��رة ،حت��ى س�� ّماه رفق��اؤه بالصادق
املشوهة التي اختلقتها أيدي ملة اإلشراك.
األمني ،فالصدق في أفعاله وأقواله وأفكاره ،وقد الحظوا
الشاعر الفرنسي الفونس دا المارتين أن ما م��ن كلم��ة تخرج م��ن في��ه إال وفيه��ا حكم��ة بليغة،
لق��د وج��دت اإلس�لام  -ال��ذي جاء ب��ه محم��د  -دين وإني ألعرف عن��ه أن��ه كان كثير الصمت ،يس��كت حيث ال
الفطرة والبس��اطة والوض��وح ،حي��ث ال أس��رار وال ألغاز موجب للكالم فإذا نطق فما شئت من لب وفضل وإخالص
وال تأليه بش��ر فيه ،واإلس�لام دي��ن التس��امح ،وهو يدفع وحكم��ة ال يتن��اول غرض�� ًا فيترك��ه إال وقد أنار ش��بهته،
إلى األخ�لاق العليا والكرامة اإلنس��انية ،وه��و دين احلق وكشف ظلمته وأبان حجته ،واستثار دفينته.
والعدل واملساواة واحلرية والعقيدة الصافية.
الفيلسوف األيرلندي توماس كارليل
إني بوصف��ي أس��قف ًا أود أن أنصح املؤمنني املس��يحيني
فانسان مونتاي – المستشار العسكري للجنرال ديغول
إن محم��داً ،يج��ب أن ُيدع��ى ُمنق��ذ اإلنس��انية ،إنن��ي بأن ُيعربوا عن احترامهم لنبي اإلسالم ،إذ كيف نستطيع
نقدر اإلسالم واملسلمني دون تقدير نبيهم والقيم التي
أعتقد أن��ه لو تول��ى رجل مثل��ه زعام��ة العال��م احلديث ،أن ِّ
لنجح في حل مش��اكله بطريقة جتلب إلى العالم السالم نشرها ،وال يزال ينشرها في حياة أتباعه؟!.
والس��عادة .إن محم��د ًا ه��و أكم��ل البش��ر ف��ي الغابري��ن
الكاردينال ترانكو رئيس أساقفة إسبانيا
واحلاضرين ،وال يتصور وجود مثله في اآلتني.
ال يوج��د صاح��ب دع��وة تع��رض للتجري��ح واإلهانة
الفيلسوف اإلنجليزي برناردشو ظلم ًا وج��ور ًا على م��دى التاريخ مث��ل محمد ،ول��ذا أقول:
إنن��ي على يق�ين م��ن أن حضرة محم��د ق��دوة ممتازة ،فيم��ا يتعلق ب��ي ،ف��إن يقين��ي أن محم��د ًا نبي لدرج��ة أني
وليس في اإلمكان إيجاد القدوة محمد ثانية .فيا محمد ،حاولت في دراس��ة لي  -كُ تبت ع��ام  - 1968أن أش��رح أن
إنني متأثر جد ًا من أنن��ي لم أكن معاصر ًا ل��ك ،إن الكتاب محمد ًا كان نبي ًا حق ًا من وجهة النظر الدينية املسيحية.
الذي نش��رته ليس من قريحتك ،وإنكار مص��دره األلوهي
الدكتور ميجيل فرناندث
هراء .إن البش��رية رأت قدوة ممتازة مثل��ك مرة واحدة،
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في أكبر حشد بشري في العالم

 12مليون زائر يف كربالء
حُي ُيون أربعينية اإلمام احلسني 

توقعات بمشاركة أكثر من ثالثين مليون زائر في العام القادم

«رأي��ت احلس�ين هن��ا  ..أم��ر عظي��م ال
يدركه إال من أت��ى كربالء» .به��ذه الكلمات
القليل��ة أوج��ز زائر م��ن دول��ة خليجية ما
ش��اهده ف��ي مدين��ة كرب�لاء أثن��اء زي��ارة
أربعينية سيد الشهداء اإلمام احلسني (ع)
التي ش��ارك فيها أكثر من اثني عشر مليون
زائر – بحس��ب اإلحص��اءات الرس��مية –
معظمه��م قدم��وا ال��ى كرب�لاء مش��ي ًا عل��ى
األق��دام م��ن مختل��ف محافظ��ات الع��راق،
وق��د امت��دت حش��ودهم عل��ى م��دى 1700
كم ،وقام بحراس��تها أكثر من ستمائة ألف
جندي وش��رطي في أكبر عملي��ة أمنية في
العالم  -كما وصفها خب��راء أمنيون  -فيما
ق��دم اخلدم��ات ملالي�ين ال��زوار أكث��ر م��ن
أربعة آالف موكب حس��يني عل��ى طول تلك
املسافات الشاسعة ،وقد قطع بعض الزوار
مس��افة أكثر من  500كم بأحد عشر يوماً،
وفيم��ا غ ِّيب ه��ذا املش��هد اإلميان��ي الفريد
بحجمه ونوعه عن معظم وس��ائل اإلعالم
العربي��ة واإلس�لامية ،ش��ارك ف��ي أداء
الزيارة أكثر من مائتي ألف زائر ،قدموا من
الكويت والبحري��ن والس��عودية واإلمارات
وعم��ان وجيبوت��ي وإي��ران وأفغانس��تان
وباكس��تان وآذربيج��ان وأورب��ا وأمي��ركا،
وق��د انتش��رت املئ��ات م��ن الف��رق الطبي��ة
الت��ي قدم��ت خدماته��ا مجان�� ًا فيم��ا قامت
هيئة توزيع املنتج��ات النفطية في منطقة
الفرات األوسط بتوزيع الوقود بني املواكب
احلسينية املنتشرة في  6محافظات ،وساند
في تقدمي اخلدمات أكثر من س��ت وزارات،
وقبل يومني من الزي��ارة بدت مدن عراقية
والعاصمة بغداد وكأنها خالية حيث توجه
أغلب ساكنيها صوب كربالء املقدسة.
وأك��د برملاني��ون م��ن البحرين ش��اركوا
في الزي��ارة األربعيني��ة أن «الوضع األمني
جيد ه��ذا العام ،ما أس��هم ف��ي ارتفاع عدد
الزائرين البحرينيني الذين جتاوز عددهم
الـ  20ألف زائر» .واقترحوا على السلطات
احمللي��ة ف��ي كرب�لاء ،أن تق��وم بعملي��ة
تخطيط ملثل هذه الزيارات املليونية بهدف
معرفة ع��دد ال��زوار القادمني م��ن الداخل
واخل��ارج ،واخلدمات التي تق��دم لهم طيلة
أي��ام الزي��ارة ،وتش��خيص الس��لبيات التي
حصلت في العام املاضي من أجل جتاوزها.
وأك��د أح��د الن��واب «إن الزائ��ر ميك��ن أن
يتفهم ع��دم وجود مط��ار في كرب�لاء ،لكن
األمر غي��ر املب��رر أن معظ��م الش��وارع غير

مكسية باإلسفلت بشكل جيد ،وعدم وجود
اإلنارة فيها» .مشير ًا إلى أن «كربالء حتتاج
إلى النهوض بالبنى التحتي��ة والعمرانية،
من أج��ل توفير اإلقام��ة املريحة لل��زوار».
فيما انتق��د زائر من س��لطنة عم��ان الكثير
من أصحاب الفن��ادق الذين رفع��وا األجور،
مع عدم توفر اخلدمات بش��كل جيد .ودعا
زائر من اإلمارات الى تفعيل االس��تثمار في
املدن املقدس��ة وتذليل املصاعب التي تقف
حيال ذلك.
لق��د أك��د أتب��اع أه��ل البي��ت (ع) ف��ي
كربالء ه��ذا الع��ام  -م��رة أخ��رى  -صدق
محبته��م لنب��ي اإلس�لام وآل��ه األطه��ار
(ع) ،حي��ث رس��موا بحش��دهم البش��ري
والروح��ي العظي��م لوح��ة زاخ��رة مبعاني
الس�لام واحلرية واإلخالص والتفاني في
خدم��ة مبادئ اإلس�لام الذي ينب��ذ العنف
والبغض��اء ،ويدع��و ال��ى الس�لام واحملب��ة
واخلي��ر والرف��اه ،ف��كان زوار أب��ي األحرار
(ع) في تأديتهم لشعائرهم قد شغلوا بحب
احلس�ين (ع) ع��ن ك��ره أح��د ول��و كان ظامل ًا
لهم ،بل إنهم لم يبال��وا بتفجيرات قام بها
غادرون ،أكبرها قامت بها انتحارية فجرت
نفس��ها وس��ط جمع م��ن النس��اء واألطفال
عل��ى مائ��دة غ��داء ،راح ضحيته��ا أكثر من
خمس�ين ش��هيد ًا وس��بعني جريح��اً ،وإن
أعمال القتل التي مورس��ت ضد زوار اإلمام
احلسني (ع) ،والعواصف الترابية واألمطار
والب��رد والري��اح القوية الت��ي القتهم على
مدى أي��ام ،والظروف احلياتية واملعيش��ية
املتأزمة ل��م تضع��ف هم��م الزائرين حيث
إن من أحب عزيز الله احلسني (ع) ال يبالي
بغيره ،وحي��ث توقع مختص��ون قدوم أكثر
من ثالث�ين ملي��ون زائر ف��ي الع��ام القادم،
من امله��م البحث ع��ن كيفية اس��تثمار هذه
التجمع��ات البش��رية الضخم��ة واإلرادات
القوية والنف��وس األبية ف��ي معاجلة حال
أمتنا ،لتصل الى أحس��ن حال ،وبناء إنسان
منت��ج ومب��دع ،وصناعة مجتمع��ات ناجحة
تس��عى لترس��يخ قي��م الع��دل واحلري��ة
والفضيل��ة ،وإنت��اج حاض��ر جدي��ر بأم��ة
عظيم��ة ،ومس��تقبل زاه��ر ألجي��ال تعيش
قلقاً ،حيث أتخم أسالفها بخسائر وتفاقم
أزمات.

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التالي:

www.ajowbeh.com

دعوة بمسؤولية
بع��د احلري��ة يأت��ي دور العل��م ف��ي
بناء الفرد الصالح حيث حصر س��بحانه
اخلش��ية منه في أعلى مراتبه��ا بالعلماء،
وإن الدي��ن والدني��ا يتقدم��ان بالعل��م
املت��وج بالضواب��ط اإلنس��انية ،لذل��ك
أوجب اإلس�لام االهتمام برفع املس��توى
الثقافي (الدين��ي – الدني��وي) للمجتمع،
وإن الذي أوتي نف��وذ كلمته ببركة الدين
ينص��ب م��ن نفس��ه قائم�� ًا
ينبغ��ي ل��ه أن ِّ
مبه��ام الن��اس ،فإمن��ا جع��ل عال��م الدين
للدين والدني��ا ،والناس يلتف��ون حول من
يح��ل له��م مش��اكلهم  ..لكن بع��ض الذين
ينتسبون الى املؤسس��ة الدينية يعيشون
بعيد ًا  -ف��ي تفكيره��م ومعيش��تهم  -عن
واقع مجتمعاته��م املهمومة ،وغالباً ،الذي
يكون به��ذه الصفات من الصع��ب عليه أن
يفهم الناس فض ًال ع��ن القيام بخدمتهم،
فالنبي وآل��ه األطه��ار (ع) كانوا يعيش��ون
كم��ا يعي��ش الن��اس ،ويش��اركونهم هموم
احلي��اة وتطلعاتهم نحو مس��تقبل أفضل،
ولذا متكنوا (ع) من قيادة اجملتمع.
وإميان�� ًا ب��أن مس��ؤولية علم��اء الدين
كبيرة ودقيقة ،وفي ظل تنامي احلريات،
وتط��ور وس��ائل اإلع�لام واالتص��ال،
وتس��ارع إبداع��ات اإلنس��ان احلياتي��ة
ينبغ��ي للح��وزات العلمي��ة العم��ل عل��ى
إعادة إنتاج مناهجها العلمية والتعليمية،
وحتدي��ث وس��ائلها البحثي��ة ،وتنمي��ة
كفاءاته��ا اإلداري��ة ،وخل��ق آلي��ة تفكي��ر
تواكب التطور املعرفي العاملي ،كما ينبغي
االهتمام بالتألي��ف والتصنيف ،وإيصال
ثقاف��ة اإلس�لام الصحيح��ة ،وأن يش��مر
املبلغون عن س��اعد اجلد  -ق��و ًال وعم ًال -
لبث احلي��اة في مجتمعاتنا عبر تأس��يس
منظوم��ة اجتماعي��ة ترس��خ قي��م العدل
والفضيل��ة ال س��يما وأن لكل زم��ان منطق
يوافقه ،ولكل مكان أسلوب يالئمه.
وبالرغم من إن «طل��ب العلم فريضة
عل��ى كل مس��لم ومس��لمة» ،وإن م��ن مهام
علم��اء الدي��ن تنمي��ة اجملتم��ع فكري�� ًا
وأخالقياً ،نرى الكثير من املسلمني األميني
أو الذي��ن ال يق��رؤون ،كما إن مؤسس��اتنا
يس��ر كثي��ر ًاً ،وهو
العلمية تعيش حا ًال ال ُّ
م��ا يدع��و ال��ى التس��اؤل ع��ن الس��بب في
كل ذلك :ه��ل أصبحت قدراتنا مس��خرة
للتعاي��ش م��ع األزم��ات دون حله��ا أم ألن
أحدنا بات يهتم بالنظر الى القش��ة التي
في ع�ين غي��ره وال يبالي باخلش��بة التي
في عينه؟! إنها دعوة مبس��ؤولية ومحبة
إلحياء «أم��ر آل محم��د» في ذك��رى مولد
اإلم��ام جعف��ر ب��ن محم��د الص��ادق (ع).
اع َملُو ْا}.
{ َو ُقلِ ْ
٭ إصدار :مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد :لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي
٭ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج :موقع اإلمام الشيرازي

