مطابقة لفتاوى المرجع الديني
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آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي 

�سماحة المرجع الديني ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي 

من الكفاءة السياسية أن تجذب عدوك نحوك وتبدله إلى صديق
عن حوار الأديان
في األوطان تتعايش مذاهب وأديان ،متقاربة
ومتعاونة تارة ومتنافرة تارة أخرى ،ورغم تفجر
حروب دينية وصراعات طائفية دامية في عهود
وأزمان ل��م يتمك��ن أصحاب دي��ن أو مذه��ب إلغاء
دي��ن آخ��ر أو مح��و طائف��ة أخ��رى ،لكن يب��دو أن
بعضه��م لم يأخ��ذ به��ذه (احلصيل��ة التاريخية)،
وبع��ض آخ��ر تغاف��ل عنه��ا ألنه ي��رى أنه ب��إذكاء
الصراع��ات الديني��ة والطائفي��ة س��يحافظ على
مصالح خاصة به وسيحقق أخرى.
في السنوات األخيرة عقدت مؤمترات احلوار
ب�ين األدي��ان واملذاه��ب اإلس�لامية ،وبالتأكي��د
ال ميك��ن نف��ي وج��ود أكث��ر م��ن داف��ع لعق��د مث��ل
هذه املؤمت��رات ،ورمب��ا بع��ض الدواف��ع ال تقع في
دائ��رة األدي��ان ومباحثه��ا العقدي��ة ،فم��ا زال��ت
هذه املؤمترات ت��راوح عند محطة اللق��اء لتبادل
التحاي��ا والتمنيات ،واكتفائه��ا مبنمقات اخلطاب،
وابتعادها عن القراءة املوضوعية للتاريخ ،وعدم
مقاربتها جلوهر الواقع اخملت��زن خملاوف متفاقمة
عند أتباع أديان ومذاهب ف��ي العالم ،ومنها عاملنا
اإلسالمي ،على وجه اخلصوص.
إذا ما أحسن توجيهها ،فإن للتعددية الدينية
واملذهبي��ة والفكرية ف��ي اجملتمع الواح��د أهمية
إنس��انية ومعرفي��ة عالي��ة ،وإن التح��اور وم��ن
ث��م التعاي��ش ب�ين أتب��اع األدي��ان واملذاهب منط
حضاري نبي��ل ،لك��ن ش��رط أن يكون على أس��اس
(االنفتاح املس��ؤول) واملنطلق من احت��رام عقيدة
اإلنس��ان وحريت��ه وحيات��ه ،ال س��يما وأن اجلامع
للدينيني ،فض ًال عن املش��ترك اإلنس��اني ،هو املبدأ
املعن��وي لتكوي��ن النف��س البش��رية القائ��م عل��ى
أس��اس قول��ه تعال��ى{ :فط��رة اللّ��ه الت��ي فَط��ر
الناس عليها ال تبديل خللق اللّه}.
وم��ع تق��دم تكنولوجي��ا التواص��ل ب�ين
س��كان األرض ،وتش��ابك املصال��ح ب�ين الش��عوب،
وق��د أخ��ذت ح��دود البل��دان تتالش��ى ،وف��ي
ظ��ل أج��واء (الن��زاع والتوت��ر) ينبغ��ي ترس��يخ
أواص��ر التالق��ي احلض��اري ب�ين األمم والتع��اون
االقتص��ادي واحلياتي بني الش��عوب ،وأن يتحرك
حت��اور األدي��ان وتق��ارب املذاه��ب ب��ـ (واقعي��ة
أكث��ر) م��ع مص��ادر تأجي��ج الصراع��ات املذهبي��ة
وزعزع��ة اس��تقرار اجملتمع��ات ،ال أن يكتف��ى
بإلق��اء تبع��ات م��ا يج��ري عل��ى متطرف��ي األم��ة
اع َملُو ْا}.
وجهلتهاَ { ....و ُقلِ ْ

في لقائه بجمع م��ن الزائرين القادم�ين من دول إس�لامية قال املرجع
الدين��ي س��ماحة الس��يد ص��ادق احلس��يني الش��يرازي  ،ف��ي جانب من
اللق��اء« :إن من الكف��اءة السياس��ية أن جتذب ع��دوك نح��وك وتبدله إلى
صدي��ق ال أن تقتل��ه ،فلي��س م��ن الكف��اءة قت��ل اخلص��وم واملعارض�ين ،ب��ل
الكفاءة ه��ي جذب األع��داء وتبديله��م إلى أصدقاء» .وفي الس��ياق نفس��ه
ذك��ر س��ماحته  جوانب م��ن روائع س��يرة النب��ي األك��رم  بصفته
زعيم ًا وقائد ًا وحاكم��اً ،وقال :ذكرت الروايات الش��ريفة عن اإلمام الرضا
ع��ن آبائه  ق��ال :ق��ال أمي��ر املؤمن�ين  :كنا م��ع النبي  ف��ي حفر
اخلندق إذ ج��اءت فاطمة ومعها كس��يرة من خبز ،فدفعته��ا إلى النبي ،
فقال النبي« :ما هذه الكس��يرة»؟ فقالت« :خبزته قرص ًا للحسن واحلسني،
جئتك منه بهذه الكس��يرة» ،فقال النبي « :يافاطم��ة أما إنه أول طعام
دخل جوف أبيك منذ ثالث».

اال�ستغاثة

س :هل األفضل االستغاثة بالله
ت��ع��ال��ى م��ب��اش��رة أم بالنبي  أو
أحد اإلئمة  بصفتهم طريق ًا الى
الله تعالى؟

ج :ق��ال الل��ه تعال��ى« :وابتغ��وا إلي��ه
الوس��يلة» .املائ��دة ،35/وع��ن الرس��ول
الك��رمي وأه��ل بيت��ه املعصوم�ين 
أنهم ه��م الوس��يلة الى الل��ه تعال��ى ،والله
ونوس��طهم في
أمرن��ا أن نتوس��ل بهم إلي��ه ّ
قضاء حوائجنا.

ج :نح��ن نعيش الي��وم في عص��ر يؤمن
بالتخص��ص ف��ي العل��وم ،وال يس��مح لغي��ر
ّ
املتخص��ص التدخل ف��ي اجملال ال��ذي ليس
متخصص�� ًا في��ه ،ول��ذا ن��رى  -عل��ى س��بيل
املث��ال  -أن القضاء يالحق الش��خص الذي
يكت��ب وصف��ة للمري��ض إذا ل��م يك��ن ذلك
الش��خص متخصص ًا في الط��ب ،وهكذا في
بقية التخصصات.

الظن وا�ستنباط الأحكام

س -:في احلديث املعروف عن أمير
املؤمنني  « القضاة أربعة .»......وفيه
أن ال���ذي ف��ي اجل��ن��ة ه��و ال���ذي حكم
باحلق وهو يعلم بأنه حق ،أي باليقني.
س :ه���ل ي���ج���وز حت��ل��ي��ل م��واق��ف أال يثير هذا احلديث التساؤالت حول
ال��ع��ل��م��اء وامل���راج���ع وتخطئتهم في ما يعتمد عليه من ظنون في الفقه؟
ج :ق��ال الل��ه تعال��ى{ :لعلم��ه الذي��ن
بعض اآلراء السياسية أو التاريخية
بناء على أن املعطيات التي بنوا عليها يس��تنبطونه منه��م} .النس��اء ،83/فق��د
ع ّبر القرآن احلكيم عما يس��تنبطه الفقيه
آراءهم غير دقيقة؟

تخطئة العلماء

اجلام��ع للش��رائط بأن��ه عل��م ،مضاف�� ًا الى

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

من أيام الشهر
٭ في اليوم (األول) سنة

65هـ نهض سليمان بن صرد

الخزاعي وجماعة من التوابين
طلباً بثأر اإلمام الحسين ،

واجتمعوا في النخيلة في

(الثاني) لمحاربة ابن زياد

وجنوده ،وفي عشية (الخامس)
خرجوا من الكوفة ،وفي

(السادس) ذهبوا الى موضع

دفن الحسين  ،وبقوا عنده

يوماً أو ثالثة يبكون ويستغفرون.

مساجد في العالم  -املغرب
آذار
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أجوبة المسائل الشرعية

أن الل��ه تعال��ى ب ّين ف��ي كتاب��ه احلكيم
وعلى لسان رس��وله الكرمي وأهل بيته
املعصومني  كل األحكام الش��رعية،
وجعل طريق التوصل إليها هو الطريق
العقالئ��ي املتع��ارف ،مث��ل اتب��اع ظه��ور
الكالم ونحوه مما يكون املس��تنبط منها
علم�� ًا عرفي�� ًا واطمئنان ًا عقالئي�� ًا وهذا
أمر واضح.

بقاء الج�سد
س :ه��ل ي��دل إخ���راج امليت من
قبره بعد سنوات طويلة وجثته
ب��ح��ال ج��ي��دة ع��ل��ى ح��س��ن حاله؟
وإذا ك��ان ك��ذل��ك ،فما تقولون في
ال��رواي��ات التي تتكلم عن إخ��راج
اإلمام  جل��س��دي��ن ط��ري�ين من
قبريهما فتزداد فتنة الناس بهما؟
أليس في كونهما على ه��ذا النحو
ت��غ��ري��ر ب��اخل��ل��ق وه���و ممتنع على
الله تعالى؟.

ج :مج��رد بق��اء جس��د املي��ت فترة
طويل��ة وع��دم تفس��خه ليس ف��ي حد
ذات��ه دلي�ل ًا عل��ى صالح��ه ،ف��إن الل��ه
تعالى ق��ال في ح��ق فرع��ون« :فاليوم
ننجيك ببدن��ك لتكون مل��ن خلفك آية».
يون��س ،92/وف��ي التفس��ير أن أم��واج
البح��ر العاتي��ة حطم��ت كل األجس��اد
وأبادته��ا ،م��ا ع��دا ب��دن فرع��ون ،فإنها
قذفته س��امل ًا على الس��احل ،وقد بقيت
اجلث��ة ف��ي املتح��ف س��املة ال��ى يومن��ا
ه��ذا .ث��م إن ذل��ك األم��ر مم��ا يرتبط
مبس��ألة الرجع��ة ،والرجعة مم��ا نطق
به الق��رآن احلكيم ف��ي مواضع عديدة
كقوله تعالى« :ويوم نحشر من كل أمة
فوج ًا مم��ن يكذّ ب بآياتن��ا» .النمل،83/
والدلي��ل عل��ى ارتباط��ه بالرجع��ة
ه��و أنه ف��ي ي��وم القيام��ة يحش��ر الله
اجلميع ،كما قال تعالى« :وحش��رناهم
فلم نغ��ادر منه��م اح��داً» .الكه��ف،47/
وف��ي احلدي��ث الش��ريف :أن��ه يرج��ع
من مح��ض اإلميان محض��اً ،ومن محض
الكفر محض��اً .وأم��ر كهذا ق��د نطق به
الق��رآن احلكي��م وص��دع ب��ه احلدي��ث
يع��د تغري��راً ،تعال��ى الله
الش��ريف ال ّ
عن ذلك عل��و ًا كبي��راً .كم��ا أن الله 

ميتحن بأمثال ذلك عب��اده قال تعالى:
{أل��م٭ أحس��ب الن��اس أن يترك��وا أن
يقول��وا آمنا وه��م ال يفتن��ون} ،وقال:
{لنبلوكم باخلير والشر فتنة}.

�ستر القدم
س :ما حكم ستر ظاهر القدم
في الصالة وف��ي غيرها بالنسبة
للمرأة؟

ج :في غير الصالة يجب على املرأة
ستر ظاهر قدمها عن الناظر األجنبي،
أما في الصالة فم��ع عدم وجود الناظر
األجنبي يجوز لها كشفه.

قلة الأمطار
س :عندنا في العراق لم تهطل
األم���ط���ار م��ن��ذ س���ن���وات مم���ا أض��ر
باملزارعني كثير ًا إضافة الى شحة
مياه األنهار ،فلم لم يصل العلماء
ص�لاة االستسقاء ال��ى اآلن ،حتى
سمعنا من يقول ان علماء الشيعة
ال يثقون بأنفسهم لذا ال يصلون؟

ج :ج��اء ف��ي احلدي��ث الش��ريف:
«ارح��م تُرحم» .وف��ي احلدي��ث أيضاً:
«ارحم��وا م��ن ف��ي األرض يرحمك��م
م��ن ف��ي الس��ماء» .فينبغ��ي لكل مس��لم
وخاصة إخواننا في العراق العمل على
تطبيق ه��ذه األحادي��ث ليرحمهم الله
(تعال��ى) فتؤث��ر صلواته��م ودعواتهم
فتعمه��م اخلي��رات والب��ركات وم��ن
ذل��ك هط��ول األمط��ار ،ه��ذا ول��و طل��ب
الناس م��ن العلم��اء صالة االستس��قاء
ألجابوهم دون ريب.

عدالة �إمام الجماعة
س :ماحكم الصالة خلف إمام
جماعة ال أع��ل��م يقين ًا بعدالته
إال أن���ه ج��ي��د  -ح��س��ب ال��ظ��اه��ر -
ومجموعة من الذين يأمتون به من
ذوي الصالح؟

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

ج :اذا كان حس��ن ظاه��ره ونح��وه
موجب�� ًا لالطمئن��ان بعدالت��ه فيج��وز
االقتداء به.

تخمي�س الأ�سهم

س :الشركة التي أعمل فيها
ق���ررت بيعنا أس��ه��م� ًا ل��ش��رك� ٍ�ة من
شركاتها حتت اإلنشاء لقاء مبلغ
15،500ري��������ال .ط��رح��ت األسهم
للشراء من قبلنا قبل رأس سنتي
اخلمسية مبدة أسبوعني تقريباً،
ودفعنا املبلغ ،لكن هذه األسهم لن
حتول الى محافظنا االستثمارية
اإل ب���ع���د ح���ل���ول رأس ال��س��ن��ة
اخلمسية ،علم ًا بأنني خ�لال هذه
امل��دة ال أملك التصرف في امل��ال أو
األس��ه��م ،فهل يجب علي اخلمس
ف��ي ه��ذا ال��ف��رض؟ وإن ك��ان يجب
ف��ه��ل أخ����رج خ��م��س م���ا دف��ع��ت أم
خمس قيمة األسهم في يوم رأس
سنتي اخلمسية؟

ج :يل��زم تخمي��س قيمة األس��هم،
ويج��ب اخلم��س ف��ي الف��رض املذك��ور
بالس��ؤال ،وتخرج خمس قيمة األسهم
في يوم رأس السنة.

تخمي�س الأر�ض

س :اشتريت أرض � ًا عن طريق
ق��رض من البنك لكي أبني عليها
ب��ي��ت � ًا ل���ي ول��ع��ائ��ل��ة وال�����دي .ه��ذه
األرض كلفتني مبلغ ًا كبيراً ،وما
زل���ت أدف���ع أق��س��اط ال��ق��رض حلد
اآلن ،وال���ى أرب���ع س��ن��وات قادمة.
ما حكم اخلمس في ه��ذه األرض،
علم ًا ب��أن حتصيل بيت ال يتم إال
بهذه الطريقة ،وتخميسها يكلف
مبلغ ًا كبيراً ،وقد يوخر البناء مدة
طويلة ،وقيمة األرض في ازدي��اد
متواصل؟

ج :يج��ب تخمي��س ماس��ددته م��ن
الق��رض ،وتخمي��س الزيادة ف��ي قيمة
األرض ،وف��ي اخلم��س  -كما وع��د الله
تعالى  -اخلير والبركة.

من ال يوجب الخم�س

س :اذا ك���ان اخل��م��س واج��ب � ًا
ف���ي م���ف���روض ال���س���ؤال ال��س��اب��ق،
ف��ه��ل مي��ك��ن تقليد م��رج��ع آخ���ر ال
يوجب اخلمس؟

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

ج :كالّ.

الغيبة
س :ل��و أن أح��د املؤمنني تكلم
في مجلس عام فيه خمسة أو أكثر
مب��ا ال يليق ع��ن شخص آخ��ر ومبا
يعد معصية أو عيب ًا أخالقياً ،فهل
يعد نقل م��ا قاله ال��ى م��ن ال يعلم
به حراماً؟
ج :نعم.

التجاهر بالغيبة
س :هل جتاهر ذل��ك الشخص
مبا قال وع��دم إظهاره الندم عما
ب��در منه ف��ي ذل��ك اجمل��ل��س ،يجعله
متجاهر ًا باملعصية ،فتجوز غيبته؟
ج :كال.

االنتقا�ص من الآخرين

س :ل���و ق����ال ش��خ��ص ك�لام � ًا
ال ي��ص��دق عليه غيبة ،ول��ك��ن فيه
ن��وع � ًا م��ن االن��ت��ق��اص م��ن الطرف
اآلخر ،فهل فعله حرام؟
ج :نعم ويضاعف عقابه.

مساجد في العالم  -الهند
من أيام الشهر
٭ في اليوم (الرابع عشر)
سنة 66هـ ثار المختار بن
عبيدة الثقفي في الكوفة

منادياً :يا لثارات الحسين ،

وأدخل بثورته السرور على

أهل البيت  ،واستشهد 

في الكوفة سنة 67هـ.

الر�ضاعة
س :م���ن أرض���ع���ت ط��ف��ل��ه��ا من
ث��دي أمها لثالثة أشهر مث ًال وهي
جاهلة بحرمة ذل��ك ألن��ه يوجب
حرمة زوجها عليها ،وعلمت باألمر
ب��ع��د  25ع���ام��� ًا ول��ه��ا م��ن��ه أوالد،
فهل يجب عليها االن��ف��ص��ال عنه

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

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

من أيام الشهر
٭ في اليوم (العاشر) سنة
201هـ رحلت الى الرفيق
األعلى السيدة العابدة

الزاهدة فاطمة بنت اإلمام

موسى الكاظم  الملقبة

بالمعصومة ،وقد فارقت

الدنيا مغمومة لفراق أخيها

اإلمام علي الرضا  بعد

 17يوماً من نزولها مدينة قم.

مساجد في العالم  -باكستان
آذار
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أجوبة المسائل الشرعية

ف�����وراً؟ وه���ل ي��ع��د ه����ؤالء األوالد
أوالد زنا مع جهل ال��زوج والزوجة
ب��احل��ك��م؟ وه���ل ه��م أوالد شبهة
وشرعيون يرثون من أبويهم ولهم
بقية األحكام؟

ج :إذا كان الرض��اع متوف��ر ًا في��ه
الش��روط الش��رعية كامل��ة ،فتح��رم
الزوج��ة عل��ى زوجه��ا ،ويج��ب عليهم��ا
االفتراق ف��وراً ،فحيث ل��م يكونا عاملني
باحلك��م ف��ي تل��ك الفت��رة فأوالده��م
أوالد ش��بهة ،وله��م كل أح��كام الول��د
احلالل حتى في اإلرث.

الم�ستحبات اليومية

س :أن��ا موظف وطبيعة عملي
ال ت��ت��رك ل��ي ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��وق��ت
لعمل املستحبات ،وكتب األدعية
وامل��س��ت��ح��ب��ات فيها الكثير ال��ذي
الي��ت��س��ع ل���ه وق���ت���ي ،وأح�����ب أن
ت��رش��دون��ي ال���ى أه���م املستحبات
اليومية واألسبوعية التي حتوز
على أعظم الثواب؟

ج .1 :املواظب��ة عل��ى القالق��ل
األربعة وعلى قراءة آي��ة  54حتى 56
م��ن س��ورة األع��راف ،وقول« :أس��تغفر
الله ربي وأتوب إليه» مائة مرة صباح ًا
مساء في كل يوم.
ومائة مرة
ً
 .2ق��راءة دع��اء األي��ام م��ع زي��ارة
األيام وزيارة عاشوراء في كل يوم.
 .3ق��راءة س��بع م��رات «بس��م الله
الرحم��ن الرحي��م ال ح��ول وال ق��وة
إال بالل��ه العل��ي العظي��م» بع��د ص�لاة
الصب��ح وبعد ص�لاة املغرب وتس��بيحة
الس��يدة فاطمة الزه��راء  بعد كل
صالة وللتفصيل يراجع كت��اب مفاتيح
اجلنان وكتاب الدع��اء والزيارة لإلمام
الش��يرازي الراح��ل ،ففيها م��ا يفيدكم
إن شاء الله تعالى.

تعطيل الوقف
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س :ه��ل يجوز تعطيل الوقف
ف��ت��رة م��ن ال��زم��ن (م��ن خ�لال عدم

بنائه أو ترميمه) إذا كان في بنائه
مفسدة كبيرة من قبيل االختالف
والفرقة بني أبناء اجملتمع الواحد
أو بعبارة أخرى ما هي املوارد التي
توجب تعطيل الوقف؟

ج :االخت�لاف الش��ديد والفرق��ة
هو من األس��باب ،ولكن ينبغي للمؤمنني
ع��دم االخت�لاف ،والتفاهم والتش��اور
ف��ي مث��ل ه��ذه األم��ور ،كم��ا ق��ال الل��ه
(تعالى) في وصف املؤمن�ين« :وأمرهم
ش��ورى بينه��م» الش��ورى ،38/علم�� ًا
بأن��ه يج��وز تعطي��ل الوق��ف م��ع إذن
املتول��ي الش��رعي أو احلاك��م الش��رعي
(مرجع التقليد).

االبتعاد عن المحرمات
س :سادتي العلماء أري��د شيئ ًا
يبعدني عن احمل��رم��ات ،أرجوكم ال
تقولو ل��ي :اإلرادة ه��ي أه��م شي،
ألنني ال أملك اإلرادة .وأن��ا إنسان
أنظر إلى األفالم اإلباحية والصور
عبر (ال��ن��ت) ،وك��ل م��رة أن��دم على
فعلتي وأقول لن أفعلها مرة أخرى،
أرجوكم أريد ح ًال عملي ًا يخلصني
مما أنا فيه؟

ج :يج��ب عل��ى اإلنس��ان املؤم��ن أن
ال يق��رب احل��رام ،وأن يتركه ل��و ابتلي
ب��ه ،وللتوفيق لترك احل��رام واالبتعاد
عن��ه ينبغ��ي االلت��زام بأم��ور ثالث��ة:
 -١اإليح��اء النفس��ي بأن الذن��ب يضر
باإلنس��ان وتركه يس��عد اإلنس��ان وأنه
ق��ادر بع��ون الل��ه (تعال��ى) عل��ى تركه
واالبتع��اد عن��ه -٢ .الطل��ب م��ن الل��ه
(تعال��ى) ،والتوس��ل بالرس��ول الكرمي
وأهل بيت��ه املعصومني من أجل التوفيق
لترك��ه واالبتع��اد عن��ه -٣ .تطبي��ق
الت��رك عم�ل ًا ح�ين يع��رض ل��ه األم��ر
احل��رام وتوس��وس ل��ه نفس��ه ،فيق��وم
بالس��يطرة عليها وصرفها ع��ن ارتكاب
ذلك احلرام ،وبه��ذه الوصفة الثالث ّية
يوفق��ه الل��ه تعال��ى لت��رك احل��رام
واالبتعاد عنه ان شاء الله تعالى.

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

بين الأزواج
س :ه��ل يجوز ل��زوج��ة ل��و قام
زوجها بضربها أن تدافع عن حالها
حتى ول��و ضربته؟ وه��ل يجوز أن
ترد عليه بكلمات جارحة إذا آذاها
مبثل تلك الكلمات؟

ج :يق��ول أمي��ر املؤمن�ين :
«أقدموا على الله مظلوم�ين والتقدموا
ظامل�ين» .وف��ي الدع��اء« :الله��م ثبتني
بالق��ول الثاب��ت ف��ي احلي��اة الدنيا وال
جتعلن��ي م��ن الظامل�ين» .وف��ي املث��ل:
ك��ن زه��رة مس��حوقة وال تك��ن قدم�� ًا
س��احقة .كل ذلك ملا للظال��م من عقاب
ألي��م ،ومؤاخ��ذة ش��ديدة ف��ي الدني��ا
قب��ل اآلخ��رة ،وينبغ��ي للزوج��ة أن
تعامل زوجها مبا يدفعه ال��ى احترامها
وإكرامه��ا ،وذل��ك رمب��ا يك��ون بالطاعة
واالحت��رام وبالنصيح��ة باحلكم��ة
واملوعظة احلسنة ،كما ينبغي للزوج أن
يعامل زوجت��ه بالرفق وامل��داراة  -على
كل حال  -وعليه أن يبتعد عن اإلساءة
إليه��ا بال��كالم أو الي��د ،وف��ي حدي��ث
رس��ول الل��ه « :م��ازال جبرئي��ل
يوصين��ي بالنس��اء حت��ى ظنن��ت أن��ه
يحرم طالقهن».

مخالفة الق�سم
س :م��ا حكم م��ن أق��س��م بالله
على قطيعة م��ن يعامله بطريقة
سيئة وهجره نهائياً ،ولكنه اآلن
يريد أن يتراجع عن ه��ذا القسم
بحجة أنه ال يجوز هجر األخ أخاه
ث�لاث��ة أي����ام ،وب��اع��ث ذل���ك لرمبا
الشوق؟.

ج :القس��م على القطيعة في فرض
السؤال باطل.

بيع المحرمات
س :ابتلينا ف��ي ال��ع��راق وفي
بغداد ب��ال��ذات بكثرة محالت بيع
اخل��م��ر وب���أع���داد غ��ي��ر طبيعية،
ونحن نرى صمت ًا من كبار الساسة

عن ذلك فما تكليفنا جتاه الوضع؟
وه���ل ت��ق��دم��ون نصيحة أو فتوى
للساسة جتاه الوضع؟

ج :ال��رأي الع��ام اذا كان صاحل ًا له
دوره في إصالح املسؤولني حتماً ،لذلك
ينبغ��ي نش��ر ثقاف��ة الق��رآن احلكي��م
املتجس��دة في ثقافة الرس��ول الكرمي
وأه��ل بيت��ه الطاهري��ن ف��ي أوس��اط
الن��اس كم��ا يل��زم األم��ر باملع��روف
والنه��ي عن املنك��ر ،حت��ى يك��ون الرأي
العام صاحل�� ًا ومؤث��ر ًا وفاع ًال إن ش��اء
الله تعالى.

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

بين الو�صاية والتربية

س :لي شقيق واحد توفي قبل
ث�لاث س��ن��وات ون��ص��ف ،ول��ه ثالثة
أوالد ،وال����دي م��ت��وف��ى م��ن��ذ عشر
سنوات ،أنا اآلن أتولى إعالة أوالد
شقيقي وتربيتهم -1 :هل يجوز لي
ضربهم من أجل التربية؟  -2هل
أن��ا م��س��ؤول عنهم ش��رع �اً؟ -3ه��ل
تكون الوصاية لي عليهم حتى إن
كانت والدتهم موجودة؟

ج -١ :ال يجوز الضرب التأديبـي إال
بإذن الولي أو احلاكم الش��رعي ،ويجب
أن يك��ون خفيف ًا بحي��ث ال يبق��ى أثره،
وإال ففيه الدية( ،مقدار الدية موجود
ف��ي كت��اب «املس��ائل اإلس�لامية» حتت
عنوان «أح��كام الدي��ات ،نع��م األفضل
أن يك��ون التأدي��ب باألخ�لاق والرف��ق،
واملداراة والنصيحة.
٢و -٣املس��ؤولية ش��رعية بحك��م
القراب��ة ،لكنه��ا ال تص��ل إل��ى درج��ة
الوالي��ة والوصاي��ة ،والنفق��ة عليه��م
وإن ل��م تك��ن واجب��ة ،فه��ي ش��ديدة
االس��تحباب ،دل��ت عل��ى ذل��ك اآلي��ات
والرواي��ات الكثي��رة ،كقول��ه تعال��ى:
«واتق��وا الل��ه ال��ذي تس��اءلون ب��ه
واألرح��ام» .النس��اء ،1/وكق��ول أمي��ر
املؤمن�ين  ح�ين ُأت��ي إلي��ه بيتيم:
«خ��ذوا بنفق��ة أق��رب الن��اس الي��ه
ب�ين العش��يرة كم��ا ي��أكل ميراث��ه».
(الوس��ائل :ج 15ص ،237الب��اب
 11م��ن أب��واب النفق��ات ح ،)4وغي��ره
من األحاديث.

مساجد في العالم  -تركيا
من أيام الشهر
٭ في اليوم (الثامن) سنة

232هـ ولد اإلمام الحسن

العسكري  في المدينة

المنورة ،وعلى قول أن
والدته  كانت في

(الرابع) ،وقيل كانت في

(العاشر) .أبوه اإلمام علي
الهادي  ،وأمه سيدة

اسمها حديث أو حديثة

أو سوسن أو سليل .أشهر
ألقابه :الزكي ،والنقي،
وكنيته أبو محمد.
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محاضرات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

يجدر بالمؤمن فيما لو
اكتشف أن الحق ليس
معه بل مع مقابله ،أن
يقر له ويتراجع ،وهذه
الخصلة ال يمكن أن
تكون إال في ٍ
نفس
خاضعة لإليمان والعقل
المرجع الديني
السيد صادق الحسيني
الشيرازي
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أجوبة المسائل الشرعية

المثمن هو الجنة!
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

٭ عن اإلمام جعفر الص��ادق « :ثالث من أتى الله بواح��دة منهن أوجب الله
له اجلنة :اإلنفاق من إقتار ،وال ِبش��ر جلميع العالَم ،واإلنصاف من نفس��ه» .احلديث
يقول أن م��ن كانت في��ه واحدة من ه��ذه الصف��ات وبها ُختم��ت حياته فهو يس��تحق
اجلنة ،وهذا ال يعني أن يكون الش��خص مس��تحق ًا للنار ومع ذلك يجعله الله من أهل
اجلنة ،بل يعن��ي أن من توج��د فيه هذه الصف��ات أو واح��دة منها فإنه يك��ون مؤه ًال
للجن��ة .إن أعمال اإلنس��ان وتصرفات��ه إمنا تنبعث عن نفس��ه ،فاألعم��ال الصاحلة
واخلصال احلميدة تصدر عن نفس قد مل��ك صاحبها زمامها كنفوس املعصومني 
وأولياء الله تعالى ،كم��ا أن املعاصي ال تص��در إال عن نفس غير مس��يطَ ر عليها .ومن
الطبيعي أن مث��ل هذا اإلنس��ان ال يتمكن م��ن االتصاف بالصف��ات التي من ش��أنها أن
تورده اجلنة .أما اإلنسان املالك لزمام نفسه فسينتقل من خير إلى خير حتى يكون
من أهل اجلن��ة .وهذه اخلص��ال التي ذكرها اإلم��ام الص��ادق  ال تتوافر إال عند
ذوي النفوس العالية.
٭ إن اإلنف��اق من إقت��ار أعل��ى درجة م��ن اإليث��ار ،ومثاله اإلنف��اق ال��ذي قام به
اإلمام أمي��ر املؤمنني والس��يدة الزه��راء وأبناؤهما  ح�ين قدم��وا إفطارهم إلى
املس��كني واليتيم واألس��ير ثالث لي��ال متواليات وبق��وا جائعني .اإليثار ق��د ال يكون
مع ش��دة حاجة املؤثر إلى م��ا يؤثر به غيره ،ومثال��ه أن يؤثر امل��رء بعباءة ال ميلك
غيرها ولكنه قد ال يحتاجها اآلن أو أنه يستطيع شراء غيرها ،أما اإلنفاق من إقتار
فهو كما لو أنفق املرء عباءته مع أنه ال ميلك غيرها ،وال يس��تطيع شراء بديل عنها،
ش��تاء وه��و يدفع به��ا البرد عن
وحاجته فعلية وش��ديدة إليه��ا ،كما لو كان الفصل
ً
نفس��ه .وأما «البش��ر جلميع العالم» فأن يكون اإلنس��ان طلق الوجه مع كل من يلقاه،
س��واء كان قريب ًا أوبعيداً ،مس��لم ًا أو كافراً ،تربطه به عالقة ما أو ال تربطه .وهذا
أيض ًا أمر صعب جداً .ولو قرر أحد أن يجرب هذا األمر لَلمس صعوبته ،فأنى للمرء
أن ال يضج��ر وال يتب��رم وال تظهر علي��ه آثار االس��تياء م��ع أن في مجتمع��ه وبيئته
األذواق اخملتلفة والس��لوكيات املتباينة ،ناهيك عن األحقاد والعداوات واملشاحنات
واملشاكس��ات ،فهذا يحس��دك ،وذاك يعاديك ،واآلخر ال يتفق مع ذوق��ك في الطعام
والش��راب أو الدرس أو غير ذلك .فرمبا ظه��رت من صديق فلتة ال ينس��اها من كانت
بحقه ولو مضى عليها خمس��ون عاماً ،بل يظ��ل يتألم منها كلما تذكره��ا ،فما أعظم

محاضرات
أجوبة المسائل الشرعية

الش��خص الذي ينك��ر نفس��ه ويقاومها
رغ��م كل ذل��ك ،ويظ��ل منطل��ق الوجه
مع ال��كل .إن الضح��ك بصوت ع��ال ،أو
القهقهة مك��روه خالف ًا للتبس��م ،لذلك
عب��ر اإلم��ام  بالبش��ر ليم ّي��ز ب��ه
التبس��م ع��ن الضح��ك .واألم��ر يع��ود
إلى نفس اإلنس��ان وإمكانية السيطرة
عليها ف��ي مواجهة كل احل��االت بصدر
رحب ووجه طلق وبِش��ر وبشاشة ،فإن
ضبط النف��س يحتاج إلى هم��ة عالية
ومترين ورياضة مستمرين.
٭ ال ش��ك أن م��ن يفكر ف��ي عواقب
أم��وره ع��دة م��رات يتمك��ن م��ن إتق��ان
مقدماته��ا وال يخط��ئ فيها غالب��اً .كما
أن من يكرر مطلب ًا يتقن��ه ويتفوق فيه.
يقول الش��هيد الثان��ي فيم��ا يوصي به
طالب العلم ف��ي حفظه لدرس��ه« :ثم
يحفظه حفظ ًا محكماً ،ث��م يكرره بعد
حفظ��ه تك��رار ًا جي��داً ،ث��م يتعاه��ده
ف��ي أوق��ات يقرره��ا ملواظبته ،ليرس��خ
رس��وخ ًا متأك��داً ،ويراعي��ه بحي��ث ال
ي��زال محفوظ ًا جي��داً» .وهك��ذا احلال
بالنس��بة لتعويد النفس على اخلصال
احلس��نة كما في ال ِبش��ر مع كل العالَم،
ف��إن للن��اس أذواق�� ًا مختلف��ة ،وق��د
يواجه املرء يومي ًا عشرات األشخاص
واحل��االت ،فرمب��ا يتأل��م م��ن بعضهم،
ولك��ي يحاف��ظ عل��ى خصل��ة البش��ر
مع الن��اس ينبغ��ي ل��ه أن يضغ��ط على
نفس��ه لكي ال يظهر التأث��ر على وجهه
وس��لوكه ،فإن جنح في تكيي��ف حياته
بهذه الص��ورة ،فهذا معناه أنه مس��يطر
على نفس��ه .ورد في األث��ر أن« :املؤمن
ه��ش ب��ش» .فاملؤم��ن ينبغ��ي أن يك��ون
بش الوجه واحمل ّيا وإن كان متأملاً ،وهذا
ّ
يتطلب إرادة قوية ونفس ًا متربية ،ألن
النف��س بطبيعته��ا ال تت��رك اإلنس��ان
هك��ذا ،ب��ل تدع��وه للعب��وس ف��ي وجه
اآلخرين بس��بب وقائع احلي��اة إال إذا
كان اإلنس��ان مؤمن�� ًا كم��ا وصف��ه أمير
املؤمن�ين  ف��ي قول��ه« :حزن��ه ف��ي
قلبه وبش��ره في وجه��ه» .وال عجب إن
كان التحل��ي بهذه اخلصال أم��ر ًا صعب ًا
ألنه��ا ثم��ن اجلن��ة ،واجلن��ة ال تثم��ن،
فاللحظ��ة الواح��دة فيه��ا ال يعدله��ا
املالي�ين وال املليارات م��ن كن��وز الدنيا،
خصوص�� ًا بع��د اقترانها باخلل��ود .إذن
صاح��ب النف��س الت��ي تتمت��ع بإحدى

ه��ذه اخلص��ال الت��ي ذكره��ا اإلم��ام
الص��ادق  يس��توجب اجلن��ة ،وقلنا
أن ذلك بحاج��ة إلى متري��ن وترويض
مس��تمرين للنف��س ،وأضي��ف :إن م��ن
حتل��ى بإح��دى ه��ذه اخلص��ال جاءته
البقية تباعاً ،ألنها صفات متالزمة.
٭ يج��در باملؤم��ن فيم��ا لو اكتش��ف
أن احلق ليس معه بل مع مقابله س��واء
كان أس��تاذه أو تلمي��ذه أو صديق��ه أو
أي ش��خص آخ��ر
قريب��ه أو زميل��ه أو ّ
يتعامل معه أن يقر له ويتراجع ،وهذه
اخلصلة ال ميكن أن تك��ون إال في نفس
خاضع��ة لإلمي��ان وللعق��ل .يق��ول الله
(تعالى) ف��ي وصف النف��س اخلاضعة
َ��ه اتَّ��قِ اللّهَ
لغي��ر احل��قَ « :و ِإذَا ِقي��لَ ل ُ
ْ��ه ا ْل ِع�� َّز ُة بِا ِإل ْث��مِ » .وق��د يك��ون
َأخَ ذَ ت ُ
هذا ح��ال معظم الن��اس إال م��ن روض
نفس��ه على خالف أهوائه��ا وغرائزها،
فل��و قي��ل للمؤم��ن «ات��ق الل��ه» ،فإنّ��ه
سيش��عر بذل املعصية ،أم��ا إذا لم يكن
الش��خص مؤمن�� ًا حقّ�� ًا أخذت��ه الع��زة
باإلثم وكاب��ر .إن م��ن الن��ادر أن تلقى
أح��د ًا يتقب��ل النصيح��ة ،وال أعن��ي
بالنصيحة املوعظ��ة العامة كاحلديث
ال��ذي يلقي��ه اخلطي��ب أو احملاضر ،بل
املقصود النصيحة املباشرة في موقعها
املناس��ب ،وإن كانت باألسلوب الصحيح
وباللط��ف والل�ين ،ف��إن النف��وس ف��ي
الغالب ال تخض��ع للح��ق وال تذعن له،
وإن لم يك��ن موقفه��ا صحيح��اً ،بل كل
يح��اول أن يظهِ��ر لنفس��ه ولآلخري��ن
أن موقف��ه كان صحيح�� ًا وأن��ه لم يكن
جاه�ل ًا بحقيقة األمر .وه��ذه اخلصلة
كاخلصلت�ين الس��ابقتني متام��اً ،وه��ي
كلّها أمامكم وبأيديك��م ،وبإمكانكم أن
جتربوا أنفس��كم ،لت��روا ب��أم أعينكم
إن كان��ت س��هلة أم صعب��ة ،وإن كان��ت
النف��وس مختلف��ة فيم��ا بينه��ا إزاء
كل م��ن ه��ذه اخلص��ال حس��ب احمليط
والتربي��ة واألج��واء الت��ي عاش��تها
واملراح��ل التي قطعته��ا ،إال أن��ه تبقى
الصعوب��ة موج��ودة عن��د كل النفوس
ولك��ن بدرج��ات مختلف��ة ،فبعضه��ا
أصع��ب ل��دى بع��ض ،وبعضه��ا أق��ل
صعوبة وهكذا.
٭ نح��ن طلب��ة العل��وم الديني��ة
أحرى م��ن غيرن��ا بالتفكير ف��ي اجلنة
والش��وق لنيله��ا ودخوله��ا ،وذل��ك ألن

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

املفت��رض أن س��بب توجهن��ا إل��ى ه��ذا
الس��بيل هو طل��ب رض��ا الل��ه (تعالى)،
وبس��بب زي��ادة معرفتن��ا عموم�� ًا بهذه
األمور ،فينبغ��ي لطالب العل��م أن يفكر
أكث��ر م��ن غي��ره ف��ي اجلن��ة ،ول ُيع��ن
نفس��ه في الثبات على م��ا أخلص فيه،
فه��و َأول��ى م��ن اجلمي��ع بذل��ك ،ألن��ه
ت��رك الدني��ا وإن كان��ت مقبل��ة علي��ه
م��ن أج��ل الل��ه (س��بحانه) .وال ش��ك
أن كثي��ر ًا من��ا ل��و ل��م يك��ن م��ن طلب��ة
العل��وم الديني��ة ل��كان وضع��ه املال��ي
واالقتص��ادي أحس��ن .إذ ًا مادمن��ا ق��د
تخلّينا عن الدني��ا وبعناها ولو إلى حد
م��ا فلنرك��ز قلي ًال ونهت��م ليك��ون املثمن
هو اجلنة ،ف��إن الله (تعال��ى) قد خلق
اجلن��ة للمؤمن�ين اخمللَص�ين واخليرين
اخمل ِلص�ين ،وأنت��م الطلب��ة ق��د قطعتم
مس��افة باختياركم ،فأكمل��وا الطريق،
وكما حتملت��م تع��ب الش��روع فتحملوا
الباق��ي ،ولنج��رب م��ن اآلن ،ولنب��دأ
بأس��هل اخلص��ال ث��م نرتق��ي ،فنب��دأ
بال ِبش��ر للعال��م ،فهو أس��هل نس��بي ًا من
اإلنفاق عن إقتار ،وم��ن إنصاف الناس.
وأكرر أن ذلك ال يعن��ي الضحك دائماً،
ف��إن الل��ه (تعال��ى) ق��د ذم الضح��ك
بقول��ه (ع��ز م��ن قائ��ل)َ « :ف ْل َي ْض َحكُو ْا
َق ِلي�ل ًا َو ْل َي ْبكُ��و ْا َك ِثي��را» .ب��ل املقص��ود
بش��ر الوج��ه بحي��ث ل��و رآه املهم��وم
زال��ت هموم��ه ،علم�� ًا أن ه��ذا التصرف
يؤثر ف��ي الناس أكث��ر من الق��ول ،فقد
حت��اول أن تزيح الهم ع��ن صدر أخيك
م��ن خ�لال كالم��ك مع��ه مل��دة نص��ف
س��اعة أو أكث��ر وال ت��رى اس��تجابة،
بينما ميك��ن أن يكون ملقابلت��ك الطيبة
مع��ه ولقائ��ك إي��اه بال ِبش��ر األث��ر في
حتس��ن حالته ،م��ع أن ه��ذا املوقف قد
ال يس��تغرق دقيق��ة واح��دة ،وله��ذا
ورد ف��ي احلدي��ث ع��ن الص��ادق :
«كونوا دع��اة للن��اس بغير ألس��نتكم».
آذار
فلنجرب أن نكون منبس��طي الوجوه مع
ا
من نلقى ،وال نيأس ،فإن��ه وإن كان أمر ً 2
صعب ًا في اجلملة إال أنه ممكن التحقق 01
بالتمرين واملواظبة.
0
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ثقافة
أجوبة المسائل الشرعية

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

الكلم الطيب
قال الله:
e

e

��ر َو َت ْن َس�� ْو َن َأ ْنف َُس��ك ُْم َو َأ ْنت ُْم
��ر َ
ون ال ّن َ
َ {eأ َت ْأ ُم ُ
��اس بِا ْل ِب ّ
ُون} البقرة .44
َاب َأ َف َال َت ْع ِقل َ
َت ْتل َ
ُون ا ْل ِكت َ
ُ��ون َك ُب َر
ُ��ون َما َال َت ْف َعل َ
��م َتقُول َ
َ {eي َأ ّي َه��ا ال ِّذ َ
ين آ َمنُو ْا ِل َ
ُون} الصف 3-2
ند الل ِّه َأن َتقُولُو ْا َما َال َت ْف َعل َ
َم ْقت ًا ِع َ

قال الر�سول الأعظم
e

e

e

e



eالعلماء رجالن ،رجل آخذ بعلم��ه فهذا ناج ،وعالم
ت��ارك لعلمه فه��ذا هال��ك ،وإن أهل الن��ار ليتأذون
من ريح العالم الت��ارك لعلمه .وإن أش��د أهل النار
حسرة وندامة رجل دعا عبد ًا الى الله فاستجاب
له ،وقب��ل منه ،فأط��اع الل��ه ،فأدخله الل��ه اجلنة،
وأدخل الداعي النار بتركه علمه ،واتباعه الهوى
وط��ول األم��ل ،أما اتب��اع اله��وى فيصد ع��ن احلق،
وطول األمل ينسي اآلخرة.
eيطلع قوم من أهل اجلنة على قوم م��ن أهل النار،
فيقول��ون :م��ا أدخلك��م الن��ار وق��د دخلن��ا اجلنة
بتأديبك��م وتعليمك��م .فيقول��ون :إن��ا كن��ا نأم��ر
باخلير وال نفعله.

eرأي��ت ليل��ة أس��ري ب��ي قوم�� ًا تق��رض ش��فاههم،
وكلم��ا قرض��ت وف��ت ،فق��ال ل��ي جبري��ل :هؤالء
خطباء أمتك ،تقرض ش��فاههم ألنه��م يقولون ما
ال يفعلون.
eيج��اء بالرج��ل ي��وم القيام��ة فيلق��ى ف��ي الن��ار
فتندلق أقتابه ف��ي النار ،فيدور كما ي��دور احلمار
برح��اه ،فيجتم��ع أه��ل النار علي��ه ،فيقول��ون :أي
ف�لان ،م��ا ش��أنك؟ ألي��س كن��ت تأمرن��ا باملع��روف
وتنهانا عن املنكر؟! فيقول :كنت آمركم باملعروف
وال آتيه ،وأنهاكم عن املنكر وآتيه.

قال الإمام محمد الباقر 
e

eمن طل��ب العلم ليباه��ي به العلم��اء ،أو مي��اري به
الس��فهاء ،أو يص��رف ب��ه وج��وه الن��اس ،فليتب��وأ
مقعده من النار ،إن الرئاسة ال تصلح إال ألهلها.

قال الإمام جعفر ال�صادق 
e

e

e

e

eإن من أش��د الناس حس��رة يوم القيامة من وصف
عد ًال ثم عمل بغيره.
eإن العال��م إذا ل��م يعمل بعلم��ه زل��ت موعظته عن
القلوب كما يزل املطر عن الصفا.
eكون��وا دع��اة الن��اس بأعمالك��م ،وال تكون��وا
دعاة بألسنتكم.
eالعل��م مق��رون ال��ى العم��ل ،م��ن عل��م عم��ل ،وم��ن
عمل عل��م ،والعلم يهت��ف بالعمل ،ف��إن أجابه وإال
ارحتل عنه.

8

آذار

2
01
0
1431ه ربيع اآلخر

نوافذ
أجوبة المسائل الشرعية

اقــرأ

مؤخر ًا دع��ت املنظم��ة اإلس�لامية للتربية
والعل��وم والثقاف��ة (إيسيس��كو) دول العال��م
اإلس�لامي إلى نش��ر الوعي بـ (أهمي��ة القراءة)
ف��ي بن��اء اإلنس��ان ،ودع��م الكت��اب ،وتنش��يط
حرك��ة النش��ر ،وإنش��اء املكتب��ات العام��ة ف��ي
املناط��ق احلضري��ة والقروية .وأك��دت املنظمة
أن الوض��ع احلال��ي للكتاب في العالم اإلس�لامي
ال ينس��جم م��ع أم��ة اإلس�لام الت��ي ه��ي أم��ة
«اقرأ» .وذكرت أن اإلحصائي��ات الدولية تضع
حركة نش��ر الكت��اب ف��ي دول العالم اإلس�لامي
بدرجة متدنية مش��ددة على أهمي��ة البحث في
األس��باب التي جتعل مجموع ما يص��در من كتب
ف��ي ال��دول املس��لمة أقل مم��ا يص��در ف��ي دولة
أوروبية واحدة.
تشير اإلحصائيات الى أن نسبة األمية في
العالم اإلسالمي تتراوح بني  %42الى  ،%54وأن
متوس��ط القراءة يتراوح ما بني  6الى  8دقيقة
في الس��نة مقارن��ة بالف��رد األوربي ال��ذي يقرأ
مبعدل  12ألف دقيقة في الس��نة ،وفيما يصدر
كتاب واحد لكل  12ألف مسلم يصدر كتاب لكل
 500إنكليزي وكتاب لكل  900أملاني.
ينق��ل م��ن أمث��ال الش��عوب أن «األس��وأ من
ح��رق الكت��اب ع��دم قراءت��ه» .ويب��دو أن
أس��باب أزمة القراءة في عاملنا اإلسالمي تتوزع
على مناحي سياس��ية واقتصادية واجتماعية،
وجميعه��ا أس��باب له��ا دوره��ا ف��ي صناع��ة هذه
األزم��ة الثقافي��ة اخلطي��رة ،لك��ن هناك س��بب
آخر له أهمي��ة أكبر أال وه��و (نوعي��ة الكتاب)،
وتواض��ع قيمت��ه العلمي��ة واإلبداعي��ة ،حي��ث
يغلب على الكثير م��ن الكتب الص��ادرة في عاملنا
اإلس�لامي ،ومنذ ما يقارب العقدين( ،السطحية
والتكرار واإلنش��ائية) ،وبالتالي فإنها إصدارات
أفق��دت الكت��اب بريق��ه ،وبالتال��ي فق��دت ثق��ة
الق��ارئ ب��ه ،واألخط��ر أن الكت��ب (التجارية أو
الوجاهي��ة) ق��د غطت عل��ى كتب قيم��ة تصدر،
ب�ين ح�ين وآخ��ر ،حتم��ل رؤى ثاقب��ة وبحوث�� ًا
معمقة ،وه��ي أزم��ة مضافة ال��ى أس��اس األزمة
الت��ي يتحدث عنه��ا اإلمام اجملدد الس��يد محمد
الش��يرازي  قائ�لاً« :إمن��ا نهض��ت دول

الغ��رب الهتمامه��م بالكت��اب ،ول��م يصل��وا
إل��ى م��دارج احلض��ارة إال بالكت��اب ،وإن
(األمم احلي��ة) دائم�� ًا تهت��م بالكت��اب كل
االهتمام ،بينما (األمم امليت��ة) ال تهتم به
أي اهتمام».

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

السيد صادق الشيرازي

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

مجل�س العالم �أف�ضل

�أيام علماء

ج��اء رج��ل م��ن األنص��ار ال��ى النبي
األك��رم  فق��ال :يا رس��ول الل��ه إذا
حضرت جنازة أو حض��رت مجلس عالم
أيهما أحب إليك أن أش��هد؟ فقال رس��ول
الل��ه « :إذا كان للجنازة م��ن يتبعها
ويدفنه��ا ،ف��إن حض��ور مجل��س العال��م
أفض��ل م��ن حض��ور أل��ف جن��ازة ،وم��ن
عيادة ألف مريض ،ومن قيام ألف ليلة،
ومن صي��ام أل��ف ي��وم ،ومن أل��ف درهم
يتص��دق به��ا عل��ى املس��اكني ،وم��ن أل��ف
حجة س��وى الفريضة ،أما علمت أن الله
يطاع بالعلم ،ويعبد بالعلم ،وخير الدنيا
واآلخرة مع العلم ،وشر الدنيا واآلخرة
مع اجلهل.

ينق��ل أن مكتب��ة العالم��ة محم��د
ب��ن محم��د ب��ن احلس��ن نصي��ر الدي��ن
الطوسي  حتتوي على أربعمائة ألف
كتاب ،وكان للس��يد املرتضى  ثمانني
أل��ف مجل��د م��ن املق��روءات واملصنف��ات
واحملفوظات .وذك��ر أن تأليفات العالمة
اجمللس��ي  قس��مت على أي��ام حياته،
ف��كان ل��كل ي��وم أل��ف بي��ت ،وكل بي��ت
خمس�ين حرفاً ،وقيل أن مجمل تأليفات
العالمة احللي  وتصنيفاته لكل يوم
من عمره كله ألف بيت.

�إفهم عني
عن محم��د ب��ن إبراهيم بن إس��حاق
الطالقان��ي ق��ال :كن��ت عن��د الش��يخ
أب��ي القاس��م احلس�ين ب��ن روح  م��ع
جماعة فيه��م علي بن عيس��ى القصري،
فق��ام إليه رج��ل فقال ل��ه :إن��ي أريد أن
أس��ألك عن ش��يء؟ .ثم يذكر الطالقاني
أن الرجل سأله عن أش��ياء ،فقال له أبو
القاس��م احلس�ين بن روح« :افه��م عني
ما أقول ل��ك» .وأجابه إجاب��ات مفصلة
ش��افية .يقول« :فعدت إلى الش��يخ أبي
القاس��م ب��ن روح م��ن الغ��د ،وأن��ا أقول
في نفس��ي« :أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم
أمس من عن��د نفس��ه؟» .فابتدأني فقال
لي« :ي��ا محمد ب��ن إبراهي��م ،لئن أخر
من الس��ماء فتخطفني الطي��ر أو تهوي
بي الري��ح في م��كان س��حيق أح��ب إلي
من أن أق��ول ف��ي دي��ن الل��ه برأيي
أو من عند نفس��ي ،بل ذل��ك عن األصل
ومسموع عن احلجة».

مكتبة ..في كل مكان
يذك��ر اإلم��ام الش��يرازي الراح��ل
(أعلى الله درجاته) ف��ي كتابه (الكتاب
دعام��ة احلي��اة) أن��ه :ف��ي أح��د األيام
التقي��ت بصدي��ق ل��ي م��ن التج��ار يعمل
بالتجارة م��ع اليابان ،فس��ألته ذات مرة
عن س��بب تقدم الياب��ان ،م��ع أن اليابان
كانت  -قبل نص��ف قرن تقريب�� ًا أي بعد
احلرب العاملي��ة الثانية عل��ى أثر الدمار
الكبير من البل��دان املتأخ��رة .فأجابني
التاج��ر قائ�لاً :إن لتق��دم الياب��ان
أس��باب ًا كثي��رة والذي ش��اهدته منها هو
اهتمامهم الكبير شعب ًا وحكومة بثقافة
الكت��اب واملطالعة ،حت��ى أن الداخل الى
الياب��ان يجد مكتب��ة في املط��ار ،ومكتبة
ف��ي احلديق��ة العام��ة ،ومكتب��ات ف��ي
عي��ادات األطب��اء ،وس��يارات األج��رة،
والباص��ات ،والقط��ارات ،والبواخ��ر،
والطائ��رات ،وإذا دخل��ت ال��ى البي��ت
اليابان��ي وج��دت مكتب��ات تت��وزع عل��ى
غرف النوم واالجتماع واالستقبال ،كما
أنك إذا ركبت سيارة أو باص ًا أو قطار ًا أو
آذار
باخرة أو طائرة جتد كل شخص جالس ًا
في وسائل النقل تلك مشغو ً
ال باملطالعة2 .
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لنبدأ ..من اآلن

ال�سيد المرجع

العالم يعيش تعتيم ًا إعالمي ًا مقصود ًا
بحق أتباع أهل البيت 

استقبل املرجع الديني سماحة السيد صادق احلسيني الشيرازي 

العديد من العلماء والفضالء والشخصيات وجموع ًا من املؤمنني واملؤمنات،
وذلك في بيته مبدينة قم املقدسة ،كان منهم:
آية الله السيد هادي املد ّرسي ،وفي هذا اللقاء تبادل سماحة السيد
املرجع مع ضيفه الكرمي آخر املستجدات على الساحة العراقية.
حجة اإلس�لام فضيلة السيد سعيد السلطاني عميد خطباء النجف
األشرف سابقاً ،وركّز السيد املرجع في حديثه مع الضيف الكرمي على بذل
املزيد من اجلهود في سبيل نشر معارف أهل البيت .
األستاذ احلسني سفير أفغانستان في اليابان سابقاً ،وقد أعرب الضيف
الكرمي عن تصميمه على بناء حسينية ألتباع أهل البيت  في اليابان،
فبارك السيد املرجع له هذا العمل ،وأوصاه بضرورة تأسيس حوزة علمية
لتعليم علوم آل محمد .

تهمي�ش مق�صود
٭ اس��تقبل س��ماحته  جمع�� ًا
من العوائل القادمة م��ن مدن إيرانية،
وقال س��ماحته في جانب م��ن اللقاء:
«بع��د أي��ام م��ن استش��هاد رس��ول
الل��ه  ألق��ى اإلم��ام أمي��ر املؤمنني
وس��يدتنا فاطم��ة الزه��راء 
خطب�� ًا مهم��ة ،ح��وت كل عب��ارة منه��ا
أم��ور ًا كثي��رة ،بحي��ث يتب�ين للمتأم��ل
فيه��ا العم��ل ال��ذي يرض��ي الل��ه
س��بحانه ويرض��ي رس��وله ويرض��ي
أه��ل البي��ت  .وأوص��ي اجلمي��ع
وباألخص الش��باب ب��أن يطالعوا هذه
اخلط��ب ويتدب��روا فيها ليعلم��وا كيف
ُبني اإلس�لام ،وكي��ف تع��رض للهدم،
وكي��ف ميك��ن إرج��اع حك��م اإلس�لام
لينق��ذ العال��م م��ن املش��اكل واملآس��ي.
وأض��اف س��ماحته :إن العال��م الي��وم
يعيش تعتيم�� ًا إعالمي ًا مقص��ود ًا بحق
أتب��اع أه��ل البي��ت  ،وه��و عم��ل
مقصود يق��وده أعداء اإلس�لام ،فعلى
س��بيل املث��ال :إن هن��اك املئ��ات م��ن
القن��وات الفضائي��ة ،ولك��ن انظ��روا
كيف يتعامل أصحاب هذه القنوات مع
مس��يرة الزائرين املش��اة إل��ى كربالء
املقدس��ة مبناس��بة أربعيني��ة اإلم��ام
احلس�ين ؟! .إن مس��يرة املش��اة

إل��ى كرب�لاء يش��ارك فيه��ا املالي�ين،
وتعتب��ر ظاه��رة فري��دة ال نظي��ر له��ا
على وج��ه الك��رة األرضية أب��داً ،لكن
هذه القنوات طبع ًا عدا الشيعية وهي
قليلة جد ًا ال تذكر عن مس��يرة املشاة
ش��يئاً ،وال تب��ث عنه��ا حت��ى مبق��دار
ثاني��ة واح��دة ،وكذل��ك ال ينبس��ون
ببن��ت ش��فة ح��ول جرائ��م التفجي��ر
التي يتعرض له��ا األبرياء زوار اإلمام
احلس�ين  ،ف��ي ح�ين إذا ج��رح
أو قت��ل ش��خص م��ا ف��ي إح��دى زواي��ا
العال��م فإنهم يذكرون خبره عش��رات
وعشرات املرات.

�سر ال�سعادة
٭ اس��تقبل س��ماحته  جمع�� ًا
من الش��باب أعضاء املنتخ��ب الوطني
العراق��ي للمصارع��ة ،وكان مم��ا
أوصاهم سماحته به أنه قال« :يجدر
بك��م أن تفضل��وا العم��ل باملعتق��دات
على العمل بالش��هوات دوماً ،وهذا أمر
ممكن وسهل ،وذلك بالعزم والتصميم
الصادق�ين ،فإن س��ر س��عادة اإلنس��ان
وتوفيق��ه ه��و تفضي��ل معتقداته على
رغبات نفسه وشهواتها ،وبقدر التزام
املرء بذلك ينال السعادة والتوفيق».

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

		
على العنوان التالي:

www.ajowbeh.com

رمبا يس��تغني قارئ عن كت��اب بصفحات
قليل��ة ،ورمب��ا يعث��ر ق��ارئ آخ��ر عل��ى بض��ع
كلمات تغنيه عن كتاب ،ولعل ما قاله املرجع
الديني الس��يد صادق الش��يرازي في إحدى
محاضراته هو مصداق لذل��ك ،كلمات قليلة
تغني عن كالم كثير ،يقول س��ماحته :
«من األس��س التي يجب على اإلنسان أن

يس��أل الل��ه التوفيق فيه��ا واالس��تمرار

عليها هي أن تكون أعماله لله حقيقية».
إذا ما تأملنا ف��ي قول س��ماحته هذا في
إط��ار العمل املؤسس��اتي ،عل��ى س��بيل املثال،
ف��إن اللق��اءات الت��ي تعق��د لتقيي��م أداء
املؤسس��ات الدينية املهتمة باجلانب الثقافي
والتبليغي ،ماهي إال لتأكيد ضرورة االرتقاء
باألعمال الى أن تكون (حقيقية) ،وبالتأكيد
أن دوافع تلك املؤمترات تتراوح بني انتش��ال
عمل املؤسسات من (واقع راكد) وبني تقومي
األداء وتنمي��ة النجاح��ات ،فمعظ��م تل��ك
الدواف��ع تأت��ي ب��ـ عنوان (ع��دم الرض��ا) أو
(طموحن��ا أكب��ر) ،وذلك مل��ا يعاني��ه عدد من
املؤسس��ات م��ن ضعف ف��ي حتدي��د متطلبات
النج��اح والتفوق ،وغي��اب املنهجي��ة العلمية
في التخطيط والعمل ،وانحس��ار الش��فافية،
وتلكؤ ف��ي تنمي��ة املواهب الفردي��ة واألداء
املتفاع��ل للمؤسس��ات م��ع الواق��ع املع��اش
واس��تحقاقاته ،األم��ر الذي ينتج مؤسس��ات
بـ(أعمال غير حقيقية)!.
يب��دو أن األزمة الت��ي يش��كو منها بعض
املؤسس��اتيني تكمن في ولعهم ب��ـ (التمنيات)
ب��د ًال ع��ن (التغيي��ر) ومعاجل��ة األخط��اء،
واالس��تغراق ف��ي الق��ول دون العم��ل،
واالنصي��اع لن��داء املصلح��ة اخلاص��ة عل��ى
حس��اب مصلحة الدين واجملتمع ،وأيض ًا على
حس��اب مصلحة العمل نفس��ه ،فهناك  -كما
يقول س��ماحته « - أش��خاص يبدون

ظاهر ًا أنهم يقضون حياتهم في سالمة
م��ن دينه��م ،ولك��ن عواقبهم تك��ون الى
ش��ر»! .حيث لم تكن أعماله��م لله حقيقية،

األمر الذي يستوجب (أو ًال) العمل مبنهجية
الس��يد املرج��ع  اإلصالحي��ة احمل��ذرة
والتي يس��تهلها بتوجيهه قائ�لاً« :لنبدأ من

اآلن ف��ي مراجعة أنفس��نا كل ي��وم ،كل
في مجال عمله ،ولنزنه��ا قبل أن يصعب
األم��ر علين��ا أكث��ر ،وقب��ل أن تصيبن��ا
الغش��اوة التي تك��ون مانع ًا من نف��اذ نور
اليق�ين والعل��م واإلخ�لاص بالق��ول
اع َملُو ْا».
والعمل إلى أعماقنا»َ « ...و ُقلِ ْ

٭ إصدار :مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد :لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي
٭ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج :موقع اإلمام الشيرازي

