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آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي 

قال الر�سول الأعظم 

فاطمة بهجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي
في الحرية

ال تنحص��ر احلري��ة ب��أن متن��ح اآلخ��ر حق��ه
ف��ي التعبير ع��ن قناعات��ه ،كما ال ميكن��ك أن متنح
احلري��ة ال��ى اآلخ��ر إال إذا غرس��تها ف��ي نفس��ك
حتى تك��ون إحدى أه��م قناعات��ك الفكري��ة على
مس��توى العقل ،وإحدى أهم طبائعك على مستوى
الس��لوك .وقب��ل ذل��ك ينبغ��ي أن تك��ون احلري��ة
إح��دى س��ماتك اإلمياني��ة عل��ى مس��توى التدي��ن
ف��ـ« ّإن آدم ل��م يل��د عب��د ًا وال أ َم��ة ،وإن الن��اس
كله��م أح��رار» ،ب��ل إن احلري��ة مبفهومه��ا العلوي
لس��ت أرى أن أجب��ر
تص��ل ال��ى إن��ه  يق��ولُ « :
أح��د ًا عل��ى عم��ل يكره��ه» .لذل��ك ف��إن احلري��ة
مس��ؤولية اجلمي��ع ،فأن��ت تريد حريت��ك ،واآلخر
يريد حريته ،وإن احلفاظ على حريتك يس��تلزم
دفاعك ع��ن حري��ة اآلخ��ر ،وإن انته��اكك حلرية
اآلخر هو انته��اك حلريتك الش��خصية أو ًال ،فنار
القمع إن طال ش��ررها غيرك ،فإنه س��يطالك ،ولو
بعد حني.
م��ن اللغ��ط أن ينحص��ر احلدي��ث ع��ن حري��ة
املرأة بظواه��ر أفعاله��ا كـ(منط كالمها وملبس��ها)،
مل��ا للحري��ة م��ن أبع��اد تص��ل ال��ى أعم��اق العق��ل
والوجدان واإلرادة ،كما ال ينبغ��ي للمرأة أن تكون
احلري��ة مب��رر ًا له��ا لالس��تخفاف بأح��كام الل��ه،
بل فرص��ة تؤكد م��ن خالله��ا امل��رأة قدرته��ا على
انت��اج اجملتمع الفضي��ل على أس��اس بناء األس��رة
الس��عيدة ،واحلري��ة تعط��ي امل��رأة خي��ار أن تكون
(حرة) ،لتس��مو بنفس��ها في مراتب عفاف النفس
وطهر اجلس��د والتفوق العلمي واملهني ،وخيار آخر
أن تك��ون امل��رأة (متح��ررة) من ضواب��ط أخالقية
 أكدته��ا أدي��ان وأع��راف  -فتفق��د بذل��ك أولم��ا تفق��د حريته��ا وأنوثته��ا ،ف��إن جم��ال احلرية
فضيلة ،وإن وهج األنوثة طهر وأدب.
تس��طيح واقع فتياتن��ا  -الي��وم  -واستس��هال
(سلوكيات شائنة) تسللت الى عقر مجتمعاتنا أمر
خطي��ر ،فم��ا كان باألمس توقع�� ًا وتخوف�� ًا أضحى
 الي��وم  -حقائ��ق وأرقام��اً ...دعوتن��ا أن تك��ونم��ن أولوي��ات مهرجان��ات االحتف��ال مبولد س��يدة
الفضائل واألخ�لاق موالتنا فاطم��ة الزهراء 
التأكيد على أنه َم ْن ألق��ى جلباب احلياء فال إميان
له وال غيبة ،وأن «ليس الدين بالرأي إمنا اتباع»،
وأن ال حجاب بال عف��اف ،وأن رأس مكارم األخالق
اع َملُو ْا}.
احليـاءَ { .....و ُقلِ ْ

الشهيد الشيرازي ..وذكراه

ب�ين ثناي��ا املش��هد الزينب��ي الش��امخ وربوع الش��ام
الزاهرة ..وفي رحاب قم املش��رفة مبرقده��ا الفاطمي
الطاهر الزاك��ي ..وبني حرم��ي كربالء الث��ورة واإلباء
واحلري��ة والش��هادة ..وعل��ى ضف��اف جن��ف الكبري��اء
واجملد والعدالة ..ومولده عند الضريح العلوي املقدس،
هو (ش��هيدنا) وخلود (ذكراه) في وجدان علماء ،ومداد
مفكري��ن ،وضمائ��ر مصلح�ين ،وصرخات مس��تضعفني،
وآهات محرومني ،ورايات أحرار.

لق��د أدرك آي��ة الل��ه الش��هيد الس��يد حس��ن
الش��يرازي  ما كان علي��ه أن يعمل ،وق��د عمل! وأنه
وعى ما كان يجب علي��ه أن يقول ،وقد ق��ال! وعرف أن
خير الزاد التقوى ومقارعة الطغ��اة ونصرة املظلومني،
وق��د جم��ع واس��تزاد واستش��هد! لك��ن ،وإن كان «فق��د
��ن أحب��ه ،و َم ْن
��ن بقيَ ،م ْ
األحب��ة غرب��ة» ،يبقى عل��ى َم ْ
اقتنى موس��وعاته وكتبه ،و َم ْن سيش��ارك في إحياء ذكرى رحيل��ه احلادية والثالثني،
في الس��ادس عش��ر من جم��ادى اآلخرة :م��ا ال��ذي يج��ب عليه��م أو علين��ا؟! فإننا به
الحقون ،بل إن «الرحيل وشيك»!!.

علم الله

َأ َح��داً٭ ِإلاَّ َم��نِ ا ْرت ََض��ى ِمن َّر ُس��ولٍ } .وعلم
األئمة  م��ن علم الرس��ول  ،إذ قال
س :ه���ل ه���ن���اك ع���ل���وم ال يعلم رس��ول الله ( :أنا مدين��ة العلم وعلي
ب��ه��ا س���وى ال���ل���ه ،أي ح��ت��ى األن��ب��ي��اء بابها).

واألوصياء ال يعلمون بها؟

ج :نع��م ،ق��ال { :وعن��ده مف��احت
الغيب ال يعلمها إ ّال ه��و} ،األنعام .59/وفي
بعض األحادي��ث أن اآلية ( )24من س��ورة
لقمان تش��ير إلى خمس��ة أمور اختص الله
س��بحانه به��ا نفس��ه ،ق��ال « :إن الل��ه
عنده علم الس��اعة وينزل الغيث ويعلم ما
في األرح��ام ،وما ت��دري نفس ماذا تكس��ب
إن
غداً ،وم��ا تدري نف��س بأي أرض مت��وتّ ،
الله علي��م خبير» .وفي احلدي��ث« :مفاتيح
الغيب خمس ال يعلمها إ ّال الل��ه »...ثم ذكر
مضم��ون اآلي��ة .ولك��ن ال يتناف��ى ذل��ك مع
علم الرس��ول وأه��ل البيت بذل��ك أو بعض
تفاصي��ل ذلك ،وذل��ك بتعليم م��ن الله .
ِ��ر َعلَ��ى غَ ْي ِب ِ
��ه
ق��ال تعال��ى{ :فَ�لا ُيظْ ه ُ

النقل التاريخي

س :ه��ل سند واق��ع��ة كسر الضلع
املروية في دالئل اإلمامة البن جرير
الطبري معتبر أم ال؟

ج :في إثبات الوقائ��ع التاريخية يكفي
النق��ل التاريخ��ي ،مع ع��دم العل��م بالكذب
والتزوي��ر ،فكي��ف مبثل ه��ذه القضية التي
تدل عليها الوثائ��ق العام��ة املتضافرة ،بل
يكفي مج��رد نقلها رغم الضغ��ط واإلرهاب
ف��إن س��ند
والتقي��ة الش��ديدة ،وم��ع ذل��ك َّ
الرواية املشار إليها معتبر.

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
www.ajowbeh.com
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 ºشهادة السيدة فاطمة الزهراء
رحلت إلى بارئها وعمرها ثماني
عشرة سنة وشهادتها في
السنة الحادية عشرة للهجرة

أجوبة المسائل الشرعية

تثبيت القدم

س :ع��ن��د ال���وض���وء ه��ل يجب
ت��ث��ب��ي��ت ال���ق���دم ف���ي ح��ال��ة املسح
على القدمني ،وبتعبير آخ��ر :هل
باإلمكان رفع الرجل ومسحها؟

ج :ال يج��ب ذل��ك ،ب��ل ال�لازم
االس��تقرار العرف��ي ب��أن ال يح��رك
قدمي��ه كثي��راً ،وال ب��أس إذا حت��رك
الرأس أو القدمان قلي ًال عند املسح.

س :هل يعتبر وضوئي صحيح ًا
ل��و رف��ع��ت رج��ل��ي إل��ى مستوى اليد
عند املسح؟

س :٢ك���ذل���ك ل���و وص����ل إل��ى
الركعة الثانية وتذكر ،هل يجب
عليه التصحيح باني ًا على الركعة
األولى من حيث أخطأ؟

القراءة

مانعية ال�سجود

رفع القدم في الو�ضوء

س :ما حكم عدم قراءة سورة
التوحيد في الصالة خصوص ًا مع
وج��ود رواي��ات مفادها أن��ه :من لم
يقرأ التوحيد م��ات على دي��ن أبي
جهل ،أو شيء من هذا القبيل؟

ج :يك��ره لإلنس��ان أن يت��رك
ق��راءة س��ورة التوحي��د ف��ي جمي��ع
صلواته اليومية.

قراءة التوحيد
س :من قرأ التوحيد أو اجلحد
إلى النصف سهواً ،هل يجب عليه
إكمالها ث��م يقرأ س��ورة أخ��رى أو
يعيد التي قرأها؟
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قراءة ال�سورة �سهواً

س :١ل����و ق������رأ ف����ي ن��اف��ل��ة
م��خ��ص��وص��ة س����ورة غ��ي��ر ال��س��ورة
ال��ل�ازم ع��ل��ي��ه ق��راءت��ه��ا ف��ي تلك
النافلة س��ه��و ًا ث��م رك��ع ،ه��ل يجب
عليه أن يعود ليقرأ السورة الالزم
قراءتها ويتم؟

ج :نعم ،هو صحيح.

أيار

م��ن حي��ث ه��و ويق��رأ س��ورة اجلمع��ة
أوسورة املنافقني.

ج :إذا اش��تغل بق��راءة س��ورة
التوحي��د أو س��ورة الكاف��رون ال يج��وز
ل��ه تركه��ا ف��ي األثن��اء وقراءة س��ورة
أخرى ،ولك��ن لو قرأ في ص�لاة اجلمعة
وصالة الظه��ر من ي��وم اجلمعة إحدى
هاتني السورتني مكان سورة اجلمعة أو
س��ورة املنافقني نس��ياناً ،جاز أن يتركها

ج :١ال يجب عليه ذلك.

ج :٢ال يجب عليه ذلك ،وال يصح.

س :م��ن ش��ك ف��ي حاجبية ما
على قرص السجود من دسومة أو
ل��ون أو شك بوجود حاجب عليه،
هل يجب عليه اإلزالة أو الفحص؟

ج :إذا قط��ع بوج��ود مان��ع
يع��زل البش��رة ع��ن مماس��ة الت��راب
وجب إزالته.

تارك ال�صالة

س :م���ا ح��ك��م ال�����ذي يعيش
م��ع إن��س��ان ع��م��ره 28س��ن��ة ،ت��ارك
للصالة ،وعجز أهله ع��ن إقناعه
ب��ال��ص�لاة ،ودائ���م��� ًا ي��ك��ذب ويقول
أن����ه ي��ص��ل��ي ،وف����ي احل��ق��ي��ق��ة ال
يصلي ،وعندما ن��راه يتوضأ تكون
خطواته خاطئة ،ونصحح له دائم ًا
فيتعصب ،ويقول إن��ه ليس بطفل
حتى نعلمه؟

ج :ينبغ��ي اس��تعمال امل��داراة معه،
ومحاول��ة إقناع��ه ب��أن الص�لاة مفتاح
س��عادة الدني��ا وخيره��ا وبركته��ا
والتقدم والرقي فيها ،ناهيك عن ثواب

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

اآلخرة ونعيمه��ا ،والنصيحة باحلكمة
واملوعظ��ة احلس��نة دائم ًا وأب��د ًا تؤثر
أثره��ا املطل��وب ول��و تدريج�� ًا إن ش��اء
الله تعالى ،ويكون لكم الثواب العظيم،
واألجر الكبير.

الخم�س و�أموال الهيئة

س :لدي هيئة ،وتصل إلى هذه
الهيئة أموال ،ولكن رمبا تبقى هذه
األم��وال ملدة سنة ،فهل يجب علي
أن أخمسها؟ وم��ت��ى أخمسها ،هل
عندما يدور عليها احلول أم قبل أن
أتصرف بها؟

ج :ال خم��س في أم��وال الهيئ��ة ،إ ّال
أن تكون مملوكة ألشخاص حقيقيني.

الخم�س والقر�ض

ست السنة املاضية،
س :خ َّم ُ
وبقي عندي مبلغ  100دينار ،وقبل
شهور استقرضت مبلغ  5000دينار،
سددت مبلغ  1500دينار حلد اآلن
بقسط شهري ،كل شهر 150دينار،
وهذا العام يكون عندي في موعد
خمسي  200دينار .هل يجب علي
اخلمس وأنا مدين بقرض (الباقي
حوالي 3500دينار)؟

ج :يج��ب التخمي��س ف��ي مف��روض
الس��ؤال لكل ما يزيد في ي��وم اخلمس
عن مائة دينار إذا لم يكن الفائض عن
املائة دينار هو املتبقي من الدين لديه.

التوفير مع الفوائد

س :م���ا ح��ك��م ال��ت��وف��ي��ر في
امل��ص��ارف م��ع ال��ف��وائ��د البسيطة
أو ًال :إذا ك��ان��ت ت��ل��ك امل��ص��ارف
ح���ك���وم���ي���ة .ث���ان���ي���اً :إذا ك��ان��ت
املصارف أهلية؟

ج :التوفي��ر م��ع الفوائ��د إذا كان
ف��ي املص��ارف احلكومي��ة ف��ي الب�لاد
اإلس�لامية يج��وز بش��رط تخمي��س
الفوائ��د قب��ل التص��رف فيه��ا ،وه��ذا

اخلم��س هو غي��ر خم��س رأس الس��نة،
وأما في املصارف األهلية فال يجوز أخذ
الفوائد ،نع��م إذا كان أصحاب املصارف
غير مسلمني فيجوز مطلقاً.

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

�أموال الجمعية

س :ات���ف���ق���ت م����ع اآلخ���ري���ن
ع��ل��ى ع��م��ل ج��م��ع��ي��ة ت��ت��ك��ف��ل لهم
ب����أداء ب��ع��ض األع��م��ال العبادية
(أعمال واضحة ومقيدة ومعلومة
للطرفني) مقابل أم���وال بسيطة
معلومة ،فهل ي��ج��وز ل��ي التصرف
بباقي األم��وال ال��زائ��دة بعد أداء
كل األعمال املطلوبة؟

ج :إذا أذن أصح��اب األم��وال ل��ك
بالتصرف في الباقي الزائد أو علم من
حالهم ذلك جاز ،وإال فال.

الأموال المح َّرمة

س :ل��ي ص��دي��ق ك��ان يعطيني
ب���ع���ض امل����س����اع����دات م����ن امل�����واد
الغذائية ،وق��د علمت ع��ن طريق
الصدفة أن األم��وال التي يكسبها
ه��ي م��ن ط��ري��ق غ��ي��ر ش��رع��ي (من
ل��ع��ب ال��ق��م��ار) ،وأن���ا اآلن حالتي
امل��ادي��ة ج��ي��دة ،كيف ل��ي التخلص
من تلك التبعة التي هي في عنقي
علم ًا بأنني ال أستطيع الوصول
إل��ي��ه ف��ي ال��وق��ت احل��اض��ر ،م��ا هو
احلكم الشرعي لتلك األم���وال أو
املساعدات التي كانت تأتيني من
ه���ذا ال��ش��خ��ص ،ه��ل باستطاعتي
أن أق ّيمها وأتصدق بها ،أم هناك
حل آخر؟
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 ºتزوج موالنا عبد الله

بسيدتنا آمنة التي حملت
بخير الخلق وخاتم النبيين

وسيد المرسلين  ..ويجدر

بالمؤمنين والمؤمنات تعظيم
هذه الليلة المباركة بالعبادة

والشكر لله رب العالمين.

ج :إذا ل��م يحص��ل العل��م بك��ون
األش��ياء امله��داة إليك قد اش��تريت من
مال حرام فال شيء عليك.

أيار

لب�س الذهب

س :اخل����امت ل���و ك����ان ع��ادي�� ًا
أو ف��ض��ي�اً ،لكن ال��دائ��رة احمليطة
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:
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 ºولدت الصديقة البتول فاطمة
الزهراء  في مكة المكرمة في
السنة الخامسة للبعثة النبوية

الشريفة ،فـ سالم على الزهراء

التي قال فيها أبوها « :إنما
سميت ابنتي فاطمة ،ألن الله

فطمها وفطم من أحبها من النار».

أجوبة المسائل الشرعية

بالفضة جعلت م��ن ال��ذه��ب ،فهل
ي��ص��دق ف��ي مثله (ل��ب��س ال��ذه��ب)،
وهل يجوز للرجال لبسه؟

ج :نع��م يص��دق ،وال يج��وز لبس��ه
للرجال في فرض السؤال.

رخ�صة العمل

س :في إحدى البلدان العربية
ال يستطيع غ��ي��ر امل��واط��ن العمل
إال م��ن خ�لال ال��ق��دوم ع��ن طريق
شركة أو مؤسسة جتارية يتم من
خاللها عقد عمل بني العامل ورب
العمل ،والسؤال هنا هل بيع هذه
الرخص وش��راؤه��ا جائز إذا أراد
ال��ع��ام��ل العمل ف��ي غير املؤسسة
التي جاء من أجلها ،حيث يشتري
الرخصة بسعر يتفق عليه العامل
وصاحب الرخصة؟

ج :العقد في فرض السؤال صحيح
ومش��روع ،لك��ن ينبغ��ي اإلنص��اف ف��ي
مقدار املال الذي يتم االتفاق عليه.

حفالت الأعرا�س

س :م��ا حكم غ��ن��اء امل���رأة في
حفالت األع��راس وكذلك الرقص
م��ع العلم أن احل��ض��ور م��ن النساء
ف��ق��ط؟ وم���ا ح��ك��م وض���ع مقاطع
الغناء في أثناء زفاف العروس أو
تواجد العريس في احلفلة؟

ج :يج��وز للنس��اء الغن��اء فيم��ا
بينه��ن ليلة الع��رس فقط ،ش��ريطة أن
يك��ون خالي�� ًا م��ن احملرم��ات كالرق��ص
ووجود الرجال وآالت اللهو واملوس��يقى
م��ن دف ونح��وه ،وأم��ا الرق��ص فإن��ه
ال يج��وز إال رق��ص الزوج��ة لزوجه��ا
وبالعكس ولوحدهما.

مالب�س الأعرا�س
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س :ظ�����اه�����رة ت���ف���ش���ت ف��ي
األوس��اط النسوية ،وهي تهافتهن
لشراء مالبس حفالت األع��راس،

بحيث يتم التبضع لكل مناسبة
بحجة أن الفستان ق��د مت لبسه
وش���وه���د ف���ي احل��ف��ل��ة ال��س��اب��ق��ة،
مم��ا يسبب ص��رف مبالغ طائلة،
وللعلم فإن الفستان السابق يبقى
ف��ي األدراج ،م��ا ه��ي توجيهاتكم
بخصوص هذه الظاهرة؟

ج :ينبغ��ي للمرأة املؤمن��ة أن تظهر
في مثل ه��ذه احلفالت في ه��ذا العصر
مبالبس محتشمة وساترة وخاصة مع
وتسربها
وجود احتمال التقاط الصور
ّ
إلى خارج ه��ذه احلفالت والعي��اذ بالله
وأما املذكور في السؤال فقد يكون ذلك
من مصادي��ق اإلس��راف والتبذير ،وقد
قال الله تعالى في كتابه احلكيمِ { :إ َّن
ان الشَّ َ��ي ِ
َان
اطني ِ َوك َ
ِين كَانُو ْا ِإخْ َو َ
ال ُْم َبذِّ ر َ
ان ِل َر ِّب ِه َكفُوراً} .اإلسراء.27 /
الشَّ ْيطَ ُ

لب�س البنطال للمر�أة

س :ه��ل ي��ج��وز ل��ب��س بنطلون
اجلينز ل��ل��م��رأة؟ وم��ا ه��و اللباس
امللفت للنظر برأيكم الشريف؟
وبرأيكم م��ا ه��و اللباس الشرعي
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��م��رأة :ه��ل ال��ع��ب��اءة
ال���س���وداء أم م��ا ي��س��م��ى اللباس
الشرعي؟ وم��ا هو حكم السافرة
هل تعتبر كافرة منقلبة عن الدين
اإلسالمي؟ وما هو واجبنا الشرعي
جتاه السافرة؟

ج :يج��ب عل��ى امل��رأة املس��لمة أن
تس��تر جميع جس��مها ،من ش��عر رأس��ها
حت��ى أصاب��ع قدميه��ا بس��اتر م��ا عدا
الوج��ه والكف�ين (بش��رط خلوهما من
الزين��ة ودواع��ي الريب��ة واالفتت��ان)،
ومم��ا يج��ب ف��ي الس��اتر أن يك��ون
فضفاض��اً ،بحي��ث ال يب��رز مفات��ن
اجلس��م ،وأن ال يك��ون ش��فاف ًا بحي��ث
يحكي م��ا حتت��ه ،وأن يك��ون خالي�� ًا من
الزين��ة وأن ال يكون لباس ش��هرة .وفي
العب��اءة الس��وداء العربي��ة اقت��داء
بالس��يدة الطاه��رة فاطم��ة الزه��راء
(س�لام الله عليه��ا) التي يأم��ل اجلميع
ش��فاعتها إن ش��اء الل��ه تعال��ى ،فه��و
الس��اتر األفض��ل .والس��افرة غي��ر
املعان��دة ف��ي مس��ألة وج��وب احلج��اب

استفتاءات
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ليس��ت كافرة ،ب��ل يج��ب إرش��ادها إلى
حك��م الله بوج��وب احلج��اب وإقناعها
بوجوب��ه ش��رعاً ،وذل��ك باحلكم��ة
واملوعظ��ة احلس��نة ،وبنش��ر الكت��ب
املعنية بهذا.

�إ�سقاط الجنين
س :إذا ك���ان ال����زوج ال يريد
اإلجن������اب م���ن زوج���ت���ه ،وحملت
ال��زوج��ة وأس��ق��ط ال����زوج اجلنني
ب��إرادت��ه وب��ال��رغ��م ع��ن ال��زوج��ة،
فماذا للزوجة وم��اذا عليها ،وماذا
للزوج وماذا عليه شرعاً؟

ج :إذا كان ال��زوج ه��و ال��ذي باش��ر
اإلس��قاط ارتك��ب محرم�� ًا يهت��ز من��ه
ع��رش الرحم��ن ،ويج��ب علي��ه دي��ة
اجلن�ين ،وه��ي ألم اجلن�ين فق��ط (ف��ي
الفرض املذكور).

اال�ستهزاء بالمعلمين
س :م��ا ه��و ح��ك��م اإلس��ت��ه��زاء
ب��األس��ات��ذة ف��ي امل�����دارس بحيث
أجعلهم يغضبون غضب ًا شديداً،
وأح��ي��ان� ًا أؤث��ر على رف��اق��ي بحيث
ال يفهمون شيئ ًا من ال��درس بسبب
الضوضاء والشغب الذي أحدثه،
هل يعتبر هذا حراماً؟

ج :ال يج��وز اإلس��تهزاء باملؤم��ن
وإيذاؤه.

البيع وال�شراء
س :إذا أراد ش��خ��ص م��ن��ي أن
أشتري له شيئ ًا معين ًا (كتاب على
سبيل املثال) ،فقلت له :إن الكتاب
بقيمة م��ائ��ت��ي ري���ال ف��واف��ق على
املبلغ وبعدها اشتريت الكتاب مببلغ
أق��ل(م��ائ��ة وث��م��ان��ون م��ث�لاً) ،فهل
يجوز لي أخذ املبلغ الزائد؟
ج :ال يج��وز إال م��ع إخب��اره
ورضاه باألخذ.

المكتبة في الم�سجد

س :ه����ن����اك م���س���ج���د ن��ق��وم
بارتياده ،وقد قام البعض باقتراح
أن ي��خ��ص��ص ج����زء م���ن املسجد
إلن��ش��اء مكتبة مخصصة للكتب
الدينية ،وتشتمل هذه املكتبة على
مجموعة من الطاوالت والكراسي
ورف���وف للكتب ،فهل يجوز إنشاء
هذه املكتبة علم ًا بأن اجلزء الذي
سيشغل م��ن امل��س��ج��د مخصوص
ل��ل��م��ص��ل�ين إال أن����ه وف����ي ال���ع���ادة
امل��س��ج��د ال مي��ت�لأ باملصلني إذ إن
رواده قليلون؟

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

ج :يجوز ذلك بإذن املتولي الشرعي
أو احلاكم الشرعي (مرجع التقليد).

الدولة الإ�سالمية

س :في املسائل الشرعية دائم ًا
ما يتم ذكر (الدولة اإلسالمية)،
فما املقصود بها؟

ج :الدول��ة اإلس�لامية ه��ي الت��ي
تس��ن وتق�نن قوانينه��ا عل��ى ض��وء
ّ
الغ��راء ،وه��ي
الش��ريعة اإلس�لامية
ّ
الت��ي تعم��ل عل��ى طب��ق ذل��ك ف��ي
السياس��ة واالقتص��اد واالجتم��اع
واحلق��وق وغيره��ا ،كم��ا ف��ي العبادات
واملعام�لات ،فتق��وم بتطبي��ق اإلس�لام
تشريع ًا وتنفيذاً.

البيرة

س :زوج�������ي ي����ش����رب ب��ي��رة
(ه��ول��س�تن) نصحوه بها ألن لديه
ح��ص��ى ف���ي ال��ك��ل��ي��ة ،ه���ل ي��ج��وز
له شربها؟

ج :البي��رة (الفق��اع) ح��رام ،وف��ي
احلدي��ث الش��ريف إن��ه ال ش��فاء ف��ي
احل��رام ،نع��م هن��اك م��اء الش��عير
الطب��ي اخلال��ي م��ن الكح��ول ،وه��و
مفي��د له��ذا امل��رض ،فيج��ب تعلّ��م
طريقت��ه م��ن األطب��اء املتخصص�ين
واتخ��اذه بالطريق��ة الصحيح��ة التي
يرشدون إليها.

 29جمادى اآلخرة
 ºتوفي السيد محمد بن

اإلمام علي الهادي  في

سامراء سنة  ،252وكان اإلمام

الحسن العسكري  يحبه حباً
جماً ،وحزن عليه حزناً عميقاً،
ودفنه في قرية بلد ،وهو

صاحب كرامات مشهورة.
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محاضرات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

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

من الضروري لآلباء
واألمهات أن يهتموا بتربية
أوالدهم وتعليمهم ،وأن
ال تشغلهم شواغل الدنيا
عن ذلك ما استطاعوا.
المرجع الديني

السيد صادق الحسيني الشيرازي
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لكل واحدة منكنّ!
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي 

 ºأكرم اإلس�لام املرأة ،وأعز قدرها ،وأعلى ش��أنها ،وس��مح لها مبزاول��ة كل األدوار،
واس��تثنى من ذلك أمرين :أحدهما ،ما ال يناس��بها تكوين��اً ،إذ هي «ريحان��ة» .وثانيهما،
اتخاذها س��لعة رخيص��ة ،تتجاذبها أس��واق امليوعة وأندية الفس��اد .لذلك ف��إن للمرأة
مطلب�ين األول :أن تع��رف امل��رأة نفس��ها ،والثان��ي :أن تع��رف وظيفته��ا .أم��ا بالنس��بة
للمطل��ب األول ،إذا م��ا عرف اإلنس��ان نفس��ه ،فإنه س��يؤدي وظيفت��ه على نحو أحس��ن،
أما إذا لم يعرفه��ا جيداً ،فإن��ه ال يس��تطيع أن يؤدي وظيفت��ه ،ففي احلدي��ث « َم ْن عرف
نفس��ه فقد عرف ر ّبه» .بالنس��بة ملكانة املرأة في اإلس�لام وردت عبارة عن اإلمام أمير
املؤمنني  ،ما عرفت من خالل مطالعاتي ومسموعاتي أن أحد ًا قبله قالها ،وهي أعمق
وأدق وأوضح عب��ارة عن املرأة ،حيث قال اإلم��ام « :املرأة ريحان��ة» .هذه الكلمة لم
ّ
يقله��ا اإلمام  للرج��ال فقط ليوصيهم بالنس��اء ،وإمن��ا أراد  من خالله��ا أن يعبر
عن واقع ،ويثبت حقيقة يس��تدعي من املرأة نفس��ها أن تدرك ماهيتها .الفرق بني الورد
وغيره من األش��ياء يكمن في ضعفه ،وهذا الضع��ف بعينه هو كماله ،يعن��ي لو وضعنا -
مث ًال  -قطعة من احلديد حتت أش��عة الشمس لعشر س��نني ،لم يحدث لها شيء ،ولكن لو
جعلن��ا وردة حتت حرارة الش��مس خم��س دقائق ،ذبلت ،فه��ل هذا ضعف ف��ي الوردة أم
كمال؟ هذا كمال .فأنا أوصي النس��اء بقراءة اإلسالم من خالل مصادره األصلية ،وهم
املعصومون  بعد القرآن احلكيم.
 ºهناك أشخاص يعيشون من دون تخطيط ويقولون أن كل ما يأتي فهو خير ،ولكن
الصحي��ح أن يخطط اإلنس��ان لنفس��ه :أو ًال :أن يخطط ويعزم الس��ير عل��ى ما خطّ ط.
فإن الهدف م��ن احلياة ليس
ثانياً :واأله��م من ذلك أن يع��رف الهدف الذي يخطط ل��هّ ،
األكل والنوم والسفر وما شابه ،فهذه األمور تنتهي باملوت! يقول أمير املؤمنني « :ما
خلق الله  يقين ًا ال ش��ك فيه أش��به بش��ك ال يقني فيه من امل��وت!» .لذل��ك ينبغي لكلّ
منك��ن ،أن تلتزم بأمرين .1 :حس��ن اخللق م��ع اجلميع .وهذا األم��ر بحاجة إلى
واحدة
ّ
عزم وتصمي��م فاألخالق نعم��ة إلهية كب��رى ،وهناك خصلت��ان هما من أس��وأ املظاهر:
االنتح��ار واألم��راض العقلي��ة ،وإذا بحثتم ل��ن جتدوا حت��ى مؤمن�� ًا حقيقي ًا واح��د ًا ذا
أخ�لاق حميدة أصي��ب بواحدة من هات�ين اخلصلت�ين .2 .خدمة الناس .ف��كل من متكّن
فليس��تفد م��ن ال ِن َع ْم ف��ي قضاء حوائ��ج الن��اس ،وحبذا لو تُش��كل جل��ان له��ذا الغرض،
تعمل فيها مجموعة من النس��اء حللّ مش��كالت النساء .إن لإلنس��ان املؤمن مكانة رفيعة
عند الله  ،واملؤم��ن هو من يؤم��ن بالله  ويعم��ل بتعاليم أهل البي��ت  ،ومن أهم
األمور التي يجب عل��ى كل مؤم��ن أن يلتفت إليها هو م��ا جاء في مضمون ه��ذا احلديث:
قال رس��ول الله  في وصيته البن مس��عود« :يا بن مس��عود ،إذا عملت عمالً ،فاعمل
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بعلم وعقل ،وإياك أن تعم��ل بغير تدبر
وعلم ،فإنه  يقول( :وال تكونوا كالتي
نقض ْت غزْلها ِمن بعد ٍ
َ
ق��وة َأنكاثاً)» .وكل
من تلت��زم بهذا األم��ر س��يكون وجودها
نافع ًا وعمله��ا مفيد ًا له��ا ولغيرها .إن كل
ٍ
ث��روة وإمكانات
م��ا ميلك��ه اإلنس��ان م��ن
ستنتهي يوم ًا ما وينساها الناس ،فالناس
قد نس��وا أجدادهم املاضني ،وال يعلمون
لهم أي أث��ر ،أما م��ا كان خالص�� ًا لله 
ينفد وم��ا عند
فه��و يبقى« :م��ا عندك��م ُ
ِ
الل��ه ب��اقٍ » .ل��ذا ينبغ��ي أن نهت��م به��ذه
األمور .1 :العقيدة الصحيحة .2 .تعلّم
أح��كام اإلس�لام وأخالق��ه .3 .تعليمها
للناس كافة .هذه األمور هي من األعمال
الصاحل��ة الت��ي تنف��ع الف��رد وجتعل��ه
موفق�� ًا في الدني��ا واآلخرةَ « .ف َم��ن َي ْع َملْ
ِم ْثقَالَ َذ َّر ٍة خَ ْير ًا َي َر ُه ٭ َو َمن َي ْع َملْ ِم ْثقَالَ
َذ َّر ٍة َش ّر ًا َي َر ُه».
 ºبالنس��بة إل��ى التربي��ة ،فليس��ت
كل التربي��ة م��ن األب واألم ألوالدهم��ا
إص��دار األمر والنه��ي ،فه��م بحاجة إلى
التربي��ة العملي��ة الصاحل��ة ،فالطف��ل
ال ينص��اع ألم��ر والدي��ه بالص��دق ف��ي
احلدي��ث  -ول��و تك��رر ذل��ك منهم��ا مائة
م��رة  -إذا رأى منهم��ا الك��ذب .ث��م إن
وظيفة التربية ال تقتصر على أن يربي
الوال��دان ولدهم��ا ،فهم��ا مس��ؤوالن ع��ن
تيس��ر ،ففي
تربي��ة أطف��ال اجملتم��ع م��ا ّ
احلدي��ث« :كلك��م راع وكلّك��م مس��ؤول
ع��ن رعيت��ه» .أم��ا بالنس��بة إل��ى قي��ام
النس��اء بقضاء حوائج الن��اس وتقدمي
اخلدم��ة لهم ،فم��ن جملة ذلك تأس��يس
املدارس املنزلية إليجاد الفرص لتعليم
األخري��ات أو جمع املس��اعدات اخليرية
لهن عب��ر إش��راك املتمكنني في مش��روع
كهذا .كما أن مبستطاع النس��اء املؤمنات
أن يعمل��ن عل��ى تأس��يس املؤسس��ات
اخليري��ة اخلاص��ة بال��زواج .وهن��اك
الكثي��ر م��ن الش��ابات والش��باب الذي��ن
ه��م بحاجة إلى م��ن يس��اعدهم ويأخذ
بيدهم ليقيموا بناء األس��رة الصاحلة.
فقد أمر أئمة أهل البيت  بأن يتحمل
املؤمن��ون مس��ؤولياتهم االجتماعي��ة،
حتى أن اإلم��ام الص��ادق  قال ألحد
«ألحمل��ن ذنوب
العلم��اء م��ن أصحاب��ه:
ّ
س��فهائكم عل��ى علمائك��م» .إن تأس��يس

املؤسس��ات اإلصالحي��ة حل��ل املش��اكل
والنزاع��ات العائلي��ة واالجتماعي��ة
أم��ر ض��روري ،ويعتب��ر عم ًال مب��ا أمر به
اإلس�لام ،ولق��د كان الكثير من أس�لافنا
الصاحل�ين ،ملتزم�ين بالس��عي ف��ي ح��ل
تيس��ر لهم ذلك،
مش��اكل اآلخري��ن كلما ّ
لذلك يجدر بجميع النس��وة املؤمنات أن
يعزمن على ذلك ،ويتوكّلن على الله .
 ºينبغ��ي أن تهت ّم��وا مبس��ألتني:
األول��ى :تعلّ��م أص��ول الدي��ن وأح��كام
س��ن
اإلس�لام .فعل��ى كلّ فت��اة بلغ��ت ّ
التكلي��ف الش��رعي أن تتعل��م العقائ��د
اإلس�لامية وكذلك تتعلم األح��كام ،من
ومحرم��ات ،وتعلّمه��ا اآلخرين
واجب��ات
ّ
أيض��اً .كلّ إنس��ان ال محال��ة س��يموت
ويرح��ل م��ن ه��ذه الدني��ا ،وال تنفع��ه
إال أعمال��ه الصاحل��ةِ { .إ ْن َأ ْح َس��نت ُْم
َأ ْح َس��نت ُْم لأِ َ نف ُِس��ك ُْم َو ِإ ْن َأ َس�� ْأت ُْم َف َل َها}.
الثاني��ة :إقام��ة الدي��ن .ورد ف��ي زي��ارة
اإلم��ام احلس�ين «أش��هد أن��ك ق��د أقمت
الص�لاة» .ومعن��اه أن اإلم��ام  ل��م
يكتف ب��أداء الصالة ،ب��ل أقامه��ا أيضاً.
فعل��ى كل واح��د منا أن يس��عى م��ن أجل
أن يق��وم الدي��ن ف��ي اجملتم��ع بحي��ث
ين��در وج��ود الف��رد غي��ر املتدي��ن وغير
الصالح فيه .ومن األعمال التي تس��اهم
ف��ي خل��ق أرضي��ة كه��ذه :تش��كيل جلان
مختلفة م��ن قبيل جلنة ال��زواج ،وجلنة
حلّ النزاع��ات ،وجلنة القرض احلس��ن
و ...لقد خل��ق الله  اإلنس��ان وأعطاه
اخلي��ار بي��ده ،إن أراد أن يك��ون صاحل��اً،
أو أن يك��ون س��يئ ًا  -والعي��اذ بالل��ه  -أو
سواء
متوس��طاً ،فهذا األمر بيد اإلنسان
ً
كان رج� ً
لا أم ام��رأة ال فرق ،ف��كل ما في
األم��ر ه��و أن يخت��ار اإلنس��ان الطري��ق
الصحي��ح ،فإذا ص ّم��م اإلنس��ان أن يكون
جيد ًا فإنه س�� ُيوفّق لذل��ك ويحصل ذلك
إذا الت��زم بثالث��ة أم��ور .1 :اإلخالص.
فح��ري باملؤم��ن أن
 .2الس��عي والعم��ل.
ّ
يك��ون مليئ�� ًا بالرغب��ة والنش��اط ،وأن
ال يض ّي��ع عم��ره بالبطال��ة ،وال يبيع��ه
بالتواف��ه ،ألن عم��ر اإلنس��ان أغل��ى م��ا
ميلك .فكم��ا أن الذي ميل��ك قطعة أرض
ال يبيعه��ا بثم��ن بخ��س ،فكذل��ك ينبغ��ي
لإلنس��ان أن يع��رف ق��در عم��ره أكث��ر،
وأن يصرف��ه ف��ي األفض��ل .3 .األخ�لاق

احلس��نة .اس��عني ألن تك��ون أخالقك��ن
حس��نة مع اجلميع ،م��ع ال��زوج واألوالد
وال��كلّ  .ه��ذه األم��ور الثالثة ه��ي أركان
املوفقية والنجاح.
 ºيج��ب عل��ى اجلمي��ع العم��ل م��ن
أج��ل إيج��اد مجتم��ع متدين ،كلّ حس��ب
م��ا أعط��اه الل��ه س��بحانه م��ن طاق��ات
يقصر فس��يكون مس��ؤو ًال
وإمكانات ،ومن ّ
أمام الل��ه تعالى .نعم اإلنس��ان وحده ال
ميك��ن أن ُيوج��د مقدم��ات بن��اء اجملتمع
املؤمن في كل مكان ،وال ميكنه أن يس��افر
إلى كل البل��دان و ُيقيم فيه��ا الدين ،فهو
معذور عما خ��رج عن قدرت��ه ،ولكن هذا
تيس��ر له.
ال يعفي��ه م��ن العمل بق��در ما َّ
فم��ن أج��ل املوفقي��ة عل��ى اإلنس��ان أن
يلت��زم ب��ـ :اإلخ�لاص ،واالجته��اد ،بأن
مج��د ًا ويت��رك الكس��ل ،ألن الدنيا
يعمل
ّ
ويجد فيها
دار عمل وعناء ،ومن ال يعمل
ّ
لن يحص��د ف��ي اآلخرة س��وى احلس��رة
والندام��ة ،واألخ�لاق :ب��أن يقت��دي
بأخ�لاق النب��ي  وأه��ل بيت��ه 
وس��يرتهم ،فيتحل��ى بالصب��ر واحلل��م
وغير ذل��ك .فكل م��ن تعمل به��ذه األمور
الثالث��ة أكث��ر ،تبل��غ درج��ة أعل��ى م��ن
التوفيق ،وهذه األمور لها ركن واحد وهو
العزم والتصميم.
 ºم��ن الض��روري لآلب��اء واألمه��ات
أن يهت ّم��وا بتربي��ة أوالده��م وتعليمهم،
وأن ال تش��غلهم ش��واغل الدني��ا ع��ن
ذلك م��ا اس��تطاعوا .كما أن طل��ب العلم،
والتبلي��غ ،وهداي��ة الن��اس وإرش��ادهم
كان في الس��ابق أم��ر ًا صعب ًا بس��بب ُبعد
الطرق والظروف األمنية غير املناس��بة
وقل��ة اإلمكان��ات املادية ،أم��ا اليوم فقد
أصب��ح األم��ر س��ه ًال وميس��ر ًا نوع�� ًا م��ا،
وه��ذا م��ا يجع��ل املس��ؤولية امللق��اة على
عاتقن��اا أكب��ر وأعظ��م .فم��ن اجلدي��ر
جتد وجتتهد ف��ي تعلّم أصول
باملرأة أن ّ
اإلس�لام وأحكام��ه وآداب��ه ومضامين��ه
السامية ثم تس��عى في هداية اآلخرين
بق��در اس��تطاعتها وبق��در م��ا أوتيت من
اإلمكان��ات ،وه��ذا األم��ر بحاج��ة إل��ى
اإلخالص والس��عي ،والتحلّ��ي باألخالق
الفاضل��ة ،واالس��تقامة ف��ي س��بيل رضا
الله .

ثقافة
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



{eيوصيكم الله في أوالدكم} النساء11/

قال الر�سول الأعظم
e

e

e
e

e

e
e



eالزم��وا أوالدك��م وأحس��نوا أدبه��م ..ألن ي��ؤدب
أحدك��م ولده خير له م��ن أن يتص��دق بنصف صاع
كل يوم.
eأحبوا الصبيان وارحموهم ،ف��إذا وعدمتوهم ففوا
لهم ،فإنهم ال يرون إال أنكم ترزقونهم
 eإن الله يحب احليي احلليم ،العفيف املتعفف.

 eمن عم��ل في الس��ر ما يس��تحي من��ه ف��ي العالنية،
فليس لنفسه عنده قدر.
 eإن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى :إذا لم
تستح فافعل ما شئت
 eأحسن الناس إميان ًا وأكرمهم خلق ًا ألطفهم بأهله.
حس��نوا أخالقك��م ،والطف��وا بجيرانك��م ،وأكرموا
ِّ e
نساءكم تدخلوا اجلنة بغير حساب.

e
e

e

e

e

e

 eمن س��عادة امل��رء خمس��ة أش��ياء أن تك��ون زوجته
موافقة ،وأوالده أبراراً ،وإخوان��ه أتقياء ،وجيرانه
صاحلني ،ورزقه في بلده.
 eم��ا أضم��ر أح��د ش��يئ ًا إال ظه��ر ف��ي فلتات لس��انه
وصفحات وجهه.
 eالرش��د في خالف الش��هوة ،والرغبة مفتاح التعب،
ورب باحث عن حتفه.

 eم��ا اجملاه��د ف��ي س��بيل الل��ه بأعظ��م أج��ر ًا مم��ن
قدر فعف.

قالت ال�سيدة فاطمة الزهراء
e

قال الإمام علي بن �أبي طالب 
 eإياك وما تعتذر منه ،فإنه ال يعتذر من خير ،وإياك
وكل عم��ل ف��ي الس��ر تس��تحي من��ه ف��ي العالني��ة،
وإياك وكل عمل إذا ذكر لصاحبه أنكره.

 eما آمن بالقرآن من استحل محارمه.

eمعاشر املسلمني املس��رعة الى قيل الباطل ،املغضية
على الفعل القبيح اخلاس��ر ،أفال تتدب��رون «القرآن
أم على قل��وب أقفاله��ا» ،كال بل ران عل��ى قلوبكم ما
أسأمت من أعمالكم ،فأخذ بسمعكم وأبصاركم.

قال الإمام جعفر ال�صادق
e



eجت��ب للول��د عل��ى الوال��د ث�لاث خص��ال :اختياره
لوالدته ،وحتسني اسمه ،واملبالغة في تأديبه».

قال الإمام الح�سن الع�سكري
e



eأورع الناس من وقف عند الش��بهة ،أعبد الناس من
أقام على الفرائض ،أزهد الناس من ترك احلرام،
أشد الناس اجتهاد ًا من ترك الذنوب.
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1431ه ربيع اآلخر

نوافذ
أجوبة المسائل الشرعية

أنصاف كتب
تعقيدات احلي��اة وهم��وم املعيش��ة أضافت
الى مس��تلزمات التربية الناجحة اس��تحقاقات
البد منها إلعداد اجليل اجلديد إعداد ًا صاحل ًا
طيباً ،لذلك يقبل ش��بابنا وبناتنا بعد دخولهم
ع��ش الزوجي��ة وق��دوم مولوده��م البك��ر على
اقتن��اء الكت��ب التربوية (اإلس�لامية) لالطالع
عل��ى تفاصي��ل ه��ذا العل��م الواس��ع وامله��م ،وال
ش��ك أن هناك كتب�� ًا ذات قيم��ة علمية تس��تند
الى أس��اس إس�لامي ،لكن مثل ه��ذه الكتب قليل
ج��داً ،حي��ث إن معظ��م كتبن��ا التربوي��ة ق��د
اكتف��ت بعنواي��ن إس�لامية ،وتضم�ين مقدماتها
بضع أحاديث وروايات (مش��هورة) ،بينما فصول
الكتاب تكاد تخلو من آية أو حديث أو رواية.
من املمكن االستفادة من اإلجنازات العلمية
(التربوية) للش��عوب والثقاف��ات األخرى والتي
ميكن استثمار معظمها لصالح قيمنا ،لكن لغرض
انتاج مكتب��ة إس�لامية تربوية ينبغي اإلش��ارة
الى أو ًال :تصنيف اآلي��ات القرآنية واألحاديث
والروايات الش��ريفة من قبل مؤسس��ات بحثية
متخصص��ة بالعل��وم القرآني��ة واحلديثي��ة
ومحترفة بعلوم (التربي��ة ،االجتماع ،النفس).
ثانياً :إن هناك استس��ها ًال (مرفوض��اً) في آلية
تأليف الكتب ،أفقدها أهميتها كما أفقد الكاتب
أمانت��ه! حي��ث إن كتابنا  -غالب�� ًا  -نت��اج جلهود
ش��خص واحد ،بينم��ا نت��اج مراكز البح��وث في
دول العال��م املتقدم��ة مي��ر مبنهجي��ة بحثي��ة
رصين��ة وعملي��ة حتريري��ة دقيق��ة ،وعل��ى
ي��د فري��ق عم��ل ق��د يتج��اوز ع��دد عناص��ره -
لكت��اب م��ن  200صفح��ة  -عش��رات الباحث�ين
واألكادميي�ين واحملرري��ن م��ع تط��ور تقنياته��م
البحثية واإلحصائية.
بس��بب تقصي��ر كتّابه��ا ف��ي ق��راءة ثاقب��ة
وموس��عة لتراث أه��ل البي��ت  الث��ر بالعلوم
احلياتي��ة ،فإن (أنص��اف الكت��ب) تق��دم منهج ًا
غي��ر مكتم��ل وبالتال��ي س��ينتج عن��د الف��رد
(فج��وة) ب�ين النظري��ة والتطبي��ق ،أو بتعبي��ر
آخر( ،فجوة) بني دين الف��رد (عقيدة وأخالق)
وتدينه (س��لوك وطباع) ،فال يكون االبن كأبيه
أو أفض��ل منه ،وال تك��ون البنت كأمها أو أحس��ن
منها« ..وإذا علمتم فاعمل��وا ،فالعلم مقرون
بالعمل».

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

السيد صادق الشيرازي

كالهما على حق

مل��ا توف��ي صاح��ب اجلواه��ر 
انتقلت الرئاسة العامة بعده إلى الشيخ
األنص��اري  ،وكان الش��يخ األنص��اري
زاهد ًا ف��ي الدني��ا ،بينما كان يب��دو على
صاحب اجلواهر الثراء ،فجاء ش��خص
إل��ى الش��يخ األنص��اري ،وق��ال« :أيه��ا
الشيخ ،إن كان مسلككم حقاً ،فإن مسلك
صاحب اجلواهر باطل ،وإن كان مس��لك
صاح��ب اجلواه��ر حق��اً ،ف��إن مس��لككم
باطل ،فأيهما ح��ق وأيهما باطل؟» أجاب
الش��يخ قائ�لاً« :لي��س األمر كم��ا زعمت
محص��ور ًا ف��ي الش��قني ،ب��ل هن��اك ش��ق
ثال��ث :وه��و أن��ه ميك��ن أن يك��ون كالن��ا
على حق ،فصاح��ب اجلواهر كان يعكس
بس��لوكه عظمة اإلسالم وش��وكته ،وأنا
أعكس بس��لوكي زهد اإلس�لام ويس��ره،
وحيث إن لإلس�لام جوانب متعددة ،كان
كل واحد منا يسلك جانب ًا منه».

�أنفع الأعمال
أح��د األخي��ار رأى مي��رزا مه��دي
الشيرازي  في املنام بعد وفاته ،وهو
بحالة جيدة ُيغب��ط عليها ،قال :فدنوت
من��ه ،وس��لّمت علي��ه ،وس��ألته« :م��ا كان
أنف��ع األعم��ال الدنيوي��ة الت��ي وجدمت
ثوابها هناك؟» قال« :كان أنفع األعمال
بحالي هو ما كنت أعطيه للفقراء الّذين
يقصدونن��ي إل��ى داري ،ويري��دون من��ي
مبالغ قليلة يستعينون بها على أمورهم،
فإن إس��عافهم في ذل��ك الي��وم كان أنفع
األعمال بحالي هذا اليوم».

علماء �أبرار
ق��ال الس��يد محم��د مه��دي بح��ر
العل��وم  وه��و يحتض��ر للحاضري��ن
عن��ده« :أح��ب أن يكون الش��يخ حس�ين
جن��ف ه��و ال��ذي يصل��ي عل��ى جنازتي،
ولك��ن ال يصل��ي عل��ي أح��د غي��ر املي��رزا

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

مه��دي الشهرس��تاني» .ول��م يكد الس��يد
ينته��ي م��ن كالم��ه ،حت��ى لب��ى ن��داء
رب��ه ،وبع��د أن طاف��وا باجلن��ازة ح��ول
ضري��ح أمي��ر املؤمنـ�ين  ،واصط��ف
العلماء والناس إلقامة ص�لاة اجلنازة.
والن��اس يتس��اءلون« :كيف قال الس��يد
ب��أن الشهرس��تاني يصل��ي علي��ه وه��و
ف��ي كرب�لاء!» فوج��ئ اجلمي��ع بدخـول
الشهرس��تاني للح��رم املطه��ر ،ولم يجد
اجلم��ع ب��د ًا م��ن أن تتف��ق كلمته��م على
تقدميه للصالة.

كلمة الإمام



بج��وار قب��ر الرس��ول األعظم 
روى الشهيد السيد حسن الشيرازي 
ألح��د أصحابه قائ�لاً :عندم��ا كنت في
الس��جن (إب��ان النظ��ام البائ��د) ،وحتت
التعذي��ب الوحش��ي توس��لت بصاح��ب
الزم��ان  أن يتول��ى جنات��ي م��ن هذه
املظال��م ،وعاهدت اإلم��ام  لقاء ذلك
أن أق��وم بتألي��ف كت��اب يجم��ع م��ا روي
عنه  .ومضت ش��هور عل��ى إقامتي في
س��جون بغ��داد وبعقوبة حت��ى خلصني
الل��ه  .وبع��د حني م��ن الزم��ن جاءني
أحد أقربائي ،وقال ل��ي :رأيت في عالم
الرؤيا رج ًال مهيب ًا يقول لي :قل للس��يد
حس��ن الش��يرازي ،حان الوقت ألن يفي
بعه��ده لصاحب األم��ر بتألي��ف الكتاب.
وكان ه��ذا الش��خص ال يع��رف بعه��دي
ذاك ،فاش��تد عزم��ي عل��ى تألي��ف كتاب
«كلمة اإلم��ام امله��دي» ،وبعدم��ا أجنزت
معظ��م الكت��اب رأي��ت ف��ي عال��م الرؤيا
رج� ً
لا مهيب��اً ،ل��ه وق��ار اخلاش��عني ،وهو
إل��ي ،فظننته اإلم��ام  ،وقمت
يتوجه ّ
إجال ًال له ،وتقدم��ت إليه ،فلم��ا اقتربنا
أخذت بي��ده ألقبلّها ،فبادرن��ي هو وق ّبل
ي��دي ،فعلم��ت أن��ه لي��س اإلم��ام ،
أيار
فس��ألته عن نفس��ه ،فقال« :أن��ا من قبل
ولي الله» .وأحسس��ت حينه��ا أن الرجل 2
ّ
رس��ول من قبل اإلم��ام امله��دي  جاء 01
إلي شاكر ًا لتأليف هذا الكتاب.
0
ّ
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ال�سيد المرجع

على المؤمنين أن يجعلوا
القضية الفاطمية قضية عالمية
قال املرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد ص��ادق احلسيني
الشيرازي  جلمع من أعضاء (الهيئة الفاطمية الدينية) من مدينة
أصفهان« :إن املعصومني األرب��ع��ة عشر  هم محور الكون والكائنات
ب��إرادة الله تعالى ،وهم  قطب دائ��رة اإلمكان ومركز رحى الوجود ،إذ
عليهم تدور القرون واألزمان واخللق واإليجاد بشكل مطلق ..وأما سيدتنا
فاطمة الزهراء  فهي احملور لهذا احملور واملركز لهذا املركز ،وكلما كثر
توسلنا وتوجهنا إلى الله  بالزهراء  ،وكلما كثر سعينا وبذلنا املزيد
ّ
من اجلهود في سبيل القضية الفاطمية املقدسة ،كثر قربنا من هذا السر
اإللهي .وقربنا من هذا السر اإللهي نافع لنا في الدنيا واآلخرة ،بل إن ذلك
توسعوا من
أهم ث��روة وأغالها
يحصلها اإلنسان في الدارين .فاسعوا أن ّ
ّ
نشاطاتكم وفعالياتكم في سبيل إحياء الشعائر الفاطمية في كل نقطة
من نقاط العالم ،وال تقصروا ذلك على مدنكم وبلدكم فقط ،أي اسعوا أن
جتعلوا القضية الفاطمية قضية عاملية ،كي تنالوا يوم القيامة املرتبة
العالية من مراتب الفائزين.

خ ّلدهم التاريخ
في لقائه بجم��ع من طلب��ة العلوم
الدينية قال س��ماحة السيد املرجع:
«قبل زهاء ألف س��نة كان هناك مئات
األل��وف م��ن الش��باب مثلك��م ،وكان��وا
طلبة للعلوم الديني��ة ،فمنهم من وفّق
وخلّده التاريخ ،ومنه��م من لم جند له
أي ذكر ،حتى أسماؤهم غير معروفة.
يق��ول املرحوم الس��يد محس��ن األمني
العاملي (رض��وان الله عليه) في كتابه
(أعيان الشيعة) » :كنت أدرس اخلارج
عند املرحوم صاحب الكفاية الش��يخ
كاظم اآلخوند اخلراس��اني ،فقمت مع
أحد الزم�لاء بإحص��اء ع��دد تالميذ
اآلخوند ،فكانوا ألف�� ًا ومائتني .إن جل
وال أق��ول كل تالمي��ذ اآلخون��د كان��وا
إم��ا مجتهدي��ن أو مقارب�ين لالجته��اد،
لكن لم يحفظ لنا التاريخ أس��ماء هذا
الع��دد م��ن الطلب��ة إال القلي��ل (وق��د
يص��ل عددهم إل��ى مائ��ة) ،فم��ا الذي
أدى إلى بقاء ذكر ه��ؤالء وغيرهم من
العلماء والفقهاء الكبار كالشيخ املفيد
والطوس��ي والس��يد املرتضى والرضي
م��ر عل��ى وفاتهم أكث��ر من ألف
الذين ّ

سنة ،وعدم بقاء ذكر غيرهم ممن لم
مير على وفاته إال مائة سنة؟!».

يجدر بالإن�سان
ف��ي لقائ��ه بجم��ع م��ن الش��باب
أعض��اء هيئ��ة ش��باب أب��ي الفض��ل
العب��اس  م��ن العاصم��ة اإليرانية
طه��ران قال س��ماحة الس��يد املرجع:
«يحص��ل اإلنس��ان على األج��ر مبقدار
م��ا يعط��ي ف��ي س��بيل الل��ه تعال��ى من
نس��بة م��ا ميلك��ه ،س��واء أعط��ى م��ن
فك��ره أو طاقات��ه أو نش��اطه أو مال��ه،
ويج��در باإلنس��ان ال��ذي يعط��ي أو
يتص��دق بالقلي��ل نس��بة إلى م��ا عنده
ّ
يتصدقه
أن ال يس��تهني مبا يعطي��ه أو
ّ
ف��ي س��بيل الل��ه ،فق��د يك��ون اجله��د
املبذول ف��ي س��اعة واح��دة أفضل من
اجله��د املب��ذول ف��ي خم��س س��اعات.
كم��ا يج��در باإلنس��ان أن ال يتوان��ى أو
يتقاعس ع��ن بذل م��ا يس��تطيع بذله
م��ن اجله��ود والطاق��ات فيم��ا يرض��ي
الله  ،وباألخص ف��ي اجملال الديني
والثقافي».

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية
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األهم ..جوهرها
ارتق��اء اإلنس��ان بأخالق��ه أم��ر صع��ب،
وصعوبت��ه تكم��ن بتجس��يد عل��م األخ�لاق
الى س��لوك ،فاألخ�لاق ال تكون ملك��ة إال إذا
امتل��ك اإلنس��ان زم��ام نفس��ه أو ًال ،لنالحظ
ك��م الرواي��ات ال��واردة ع��ن أئمتن��ا س��ادة
األخ�لاق  الت��ي تتح��دث ع��ن تربي��ة
ً
وخصوص��ا البن��ات ،والت��ي تش��ير
األوالد
ال��ى أن بناء الش��خصية على أس��س اإلميان
وفضائ��ل األخ�لاق يحت��اج م��ن املرب��ي ال��ى
(عل��م وخب��رة وحكم��ة) ،ويحت��اج ال��ى
(فطن��ة) ،فالطف��ل نت��اج ظ��روف نش��أته،
واألم��ر يك��ون أكث��ر تعقي��د ًا فيم��ا ل��و جتمع
ف��ي بن��اء الش��خصية الواح��دة اجلي��د
والرديء ،وهو ما ينتج ش��خصية ازدواجية،
��ن يحم��ل
حي��ث ي��رى علم��اء النف��س أن َم ْ
بداخل��ه ش��خصيتني لي��س بالض��رورة أن
يكون (مرائي��اً) ،وإمنا ق��د يكون ل��ه  -فع ًال -
ش��خصيتان مختلفت��ان ،فف��ي الوق��ت ال��ذي
ت��رى الفت��اة أن الفضيلة ت��اج أنوثته��ا ،وأن
العفاف زينة إنسانيتها ،تدفع بها شخصيتها
الثانية  -في ظرف آخر  -الى م��ا ال يليق بها
من أفع��ال بحج��ة أنه��ا ليس��ت معصومة عن
اخلط��أ ،وأن واقع احل��ال املأزوم ق��د حرمها
م��ن حق��وق حياتي��ة وجس��دية وف��ي ذل��ك
(تبري��ر) خلروجها (ول��و قليالً!) م��ن دائرة
العفة والعزة!.
تقالي��د متش��نجة وتربية غي��ر حكيمة
فاقم��ت األزم��ة ،وأف��رزت خل� ً
لا ف��ي طبيعة
وضع امل��رأة ك��ـ(ذات) وكـ(فرد ف��ي مجتمع)،
وهذا ما أشار إليه اإلمام الشيرازي الراحل
(أعلى الله درجات��ه) قائ�لاً« :لقد وقع في

البالد اإلس�لامية تناق��ض هائل ،فترى
كثي��ر ًا م��ن الن��اس ،صن��ف حتف��ظ على
النس��اء الى حد اخلنق والشلل ،وصنف
خرجت فيه النس��اء الى م��ا ال يالئمهن
دين ًا ودنيا».

على العوائ��ل الكرمية االهتم��ام األكبر
بتربية بناتهم النجيبات واحلذر من أفخاخ
واقع (مقنَّع) ،ومن تلك األفخاخ (اإلنترنيت)
ال��ذي حول��ه ش��باب وفتي��ات م��ن ناف��ذة
للتواص��ل واملعرفة ال��ى وس��يلة لالنحطاط
واالبتذال ،وقد س��قطت في ذلك (املس��تنقع
��ن ظفر
الق��ذر) َم ْ��ن س��قطت! و«م��ا ظفر َم ْ
به اإلث��م» .ف�لا «عف��اف يص��ون النفس
وينزهه��ا ع��ن الدنايـ��ا» .وال حي��اء غايته
«أن يس��تحي امل��رء م��ن نفس��ه»« ،وكف��ى
بامل��رء جه� ً
لا أن يرتكب م��ا عن��ه نهي»..
اع َملُو ْا}.
{ َو ُقلِ ْ
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