مطابقة لفتاوى المرجع الديني

آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي 

ه 2011/م
العدد  163السنة التاسعة عشرة /جمادى اآلخرة  1432

قال الرسول األعظم:

فاطمة ..بضعة م ّني وهي قلبي وروحي التي بين جنبي
حب كما يجب
تراث أهل البيت  املوجود ب�ين أيدينا يتضمن
منظوم��ة قيمي��ة ومعرفية متج��ددة تخاط��ب العقل
والروح .وهو ت��راث يتن��اول قضايا الدين واإلنس��ان
فض�ل ًا عن أن��ه عطاء علم��ي يث��ري معارف البش��رية
في مختل��ف مج��االت احلياة ،وق��د ضم ه��ذا التراث
العظيم علوم ًا ومس��ائل لم يتط��رق إليها أحد .ورغم
تطور وس��ائل تبادل املعلومات م��ا زال معظم اإلعالم
اإلس�لامي يتجاه��ل ه��ذا الت��راث وأصحاب��ه فض�ل ًا
عن تغييب��ه لألحادي��ث الش��ريفة التي تتح��دث عن
فضائله��م  .والغري��ب أن ه��ذا التجاه��ل وه��ذا
التغيي��ب يصالن ال��ذروة م��ع كل م��ا يتعلق بالس��يدة
الزه��راء  ،وه��ي فري��دة النب��ي  ،وزوج��ة علي
ب��ن أب��ي طال��ب  ال��ذي حتدث��ت الدنيا ع��ن علمه
وعدل��ه ،وهي أم س��يدي ش��باب أهل اجلن��ة اإلمامني
احلس��ن واحلس�ين  ،فض�ل ًا ع��ن أنه��ا كان��ت رفيقة
الدع��وة ،وراعي��ة النب��ي ،وأم أبيه��ا ،وس��يدة الفقه،
واملربية الكب��رى ،وداعي��ة العدل واالس��تقامة ،وقد
كتب التاري��خ عن كل صفة من تل��ك الصفات الباهرة
صفح��ات مضيئ��ة ل��كل م��ن يري��د أن يعب��د الله حق
عبادته ،وينش��د اخلير لنفس��ه واالس��تقامة ،ويحب
نفع الناس.
لألس��ف سياس��ة طم��س فضائ��ل بي��ت النب��وة
انعكس��ت آثاره��ا  -نوع�� ًا م��ا  -عل��ى الذي��ن يع��دون
خدمة أهل البي��ت  أزك��ى األعم��ال وأفضلها ،فقد
تكثف��ت معظ��م جهوده��م عل��ى رد أباطي��ل اآلخ��ر
س��واء أكان خارجي�� ًا أم تكفيري�� ًا أم جاه�لاً ،ويتضح
ذلك م��ن خ�لال م��ا يتناول��ه املنبري��ون األفاضل في
مجالس��هم املبارك��ة ،حي��ث تخت��زل حي��اة الس��يدة
الزهراء  ف��ي ثالثة أح��داث فقط ،وعل��ى الرغم
م��ن محوري��ة ه��ذه األح��داث الت��ي م��رت عليه��ا 
وانعكاس��اتها االس��تراتيجية في حينها وحتى يومنا
هذا إال أن حاج��ة الن��اس للمعصوم تبقى ف��ي كل ما
لدى املعص��وم ،وبالتال��ي فإن م��ن الض��روري  -ونحن
نحتفل مبولد عزيزة النبي وكرميته  -تفعيل وسائل
البح��ث العلم��ي الستكش��اف اجلوان��ب األخ��رى ف��ي
حياة الس��يدة البتول  م��ن خالل ق��راءة معرفية
لتراثها  تعتمد العلوم النفسية والتربوية  -على
وجه اخلص��وص  -لغ��رض متك�ين اجلميع م��ن بلورة
الفك��ر واخلل��ق الفاطم��ي الى واق��ع وس��لوك ،فيكون
اع َملُو ْا}.
حبنا لها  كما يجب أن يكونَ { .و ُقلِ ْ

إرادة حية...

كان يرى أن الصراع أمر محتوم على اإلنسان ،سواء أكان صراع اإلنسان
مع نفسه أو صراعه مع قوى الشر والظالم ،والبد لإلنسان أن يكتوي بلهيب
هذا الصراع حتى يظهر معدنه ،فإما أن يحترق بناره فال يكون أكثر من وقود
ابتداء ومآ ًال .وإما أن يكون حر ًا في
ً
الدنيا سعيد ًا في اآلخرة ،ولن يكون
اإلن��س��ان سعيد ًا ف��ي أخ���راه إال إذا
كان ح��ر ًا في دنياه ،ولن يكون حر ًا
في دنياه إال إذا أدرك حقيقة إقرار
النبي مب��ا حكم ب��ه العقل وإق���رار
العقل مبا حكم به النبي.
ك��ان ي��رى أن اإلن��س��ان ل��ن يكون
ص���احل��� ًا إال ب��ـ(ال��ع��ل��م واحل���ري���ة)
ف��ـ(ع��ال��م ينتفع بعلمه أف��ض��ل من
سبعني أل��ف ع��اب��د)( ..ال تكن عبد
غ��ي��رك وق���د ج��ع��ل��ك ال��ل��ه ح����راً)،
فيقول « :ه��ل ه��ن��اك أدل على
شمول قيادة النبي األكرم  من
أن يضع حرية الفرد ورسالته في
كفتي ميزان ،ثم يرجح كفة حرية
الفرد الى حيث تكون رسالته داخلة
ف��ي مجال حرية ال��ف��رد {ال إك��راه
في الدين}».
ك��ان يحب الشعر وق��د نظم قصائده في صراعه مع أنظمة االستبداد
ومناهج الظالم .كان يرى أن «الشعر منطلق الشيعي ،طاملا له نزيف ساخن»
تفجر في رزي��ة اخلميس ،وتدفق عند أعتاب باب بيت بنت النبي ،وما زال
نزيف دماء الوالء يتدفق هنا وهناك بسيارات مفخخة وأجساد انتحاريني
وبلطجية ممالك القمع والتكفير ودول اخلوف والطغيان ،وما زالت الدماء
تصبر وتثور وتنتصر.
في /16ج��م��ادى اآلخ��رة1400/ه��ـ كان الشهيد الشيرازي يؤبن الشهيد
الصدر ،وكأن املؤبن يؤبن نفسه قبل أن تغدر به رصاصات بغي وطغيان في
إحدى ش��وارع بيروت ،وكأنه يحيي ذك��راه قبل أن يكون ذكرى ويتوفاه الله
شهيداً ،فخاطب احلاضرين قائالً«:علينا أن نفهم حقيقة امل��وت ،وعلينا أن
نفهم حقيقة احلياة ،ثم نأتي حملاسبة أنفسنا ،هل نحن من األحياء أم إننا من
األموات؟ أنتم جميع ًا عندما اجتمعتم هنا ،ملاذا اجتمعتم ،أي قوة جمعتكم
هنا ،هل أن ميت ًا جمعكم هنا ،أم أن إرادة حية قد جمعتكم؟ امليت املدرج في
األكفان في بطن األرض ال يستطيع أن يحرك األحياء ،ال بد أن الذي جمعنا
في هذا املكان حي تتفاعل إرادته معنا ،وتعمل معنا وفينا ،تلك اإلرادة احلية
تقول لنا بأن فقيدنا ليس ميتاً ،فإنه ما زال حي ًا له أثره بدليل أنه جمعنا في
هذا املكان».

هداية المخطئين
األزمات التي يعيشها املسلمون ال بد
وأن تنعكس آثارها على حياة اإلنسان،
ورمب����ا ع��ل��ى م���دى ال��ت��زام��ه ب��أح��ك��ام
الله  ،كما أن وقوع اإلنسان في مزالق
اخل��ط��ي��ئ��ة ق��د ال ي��ك��ون ج���ح���ود ًا منه
لربوبيته  وال استكبار ًا عن عبوديته،
وإمنا بسبب إغواء الشيطان الذي يزل
العبد ولو «بعد احلجة والبرهان» ،كما
يؤشر الى ذلك اإلمام زين العابدين 
ف��ي أح��د أدع��ي��ت��ه .ل��ذل��ك ف��إن السعي
لهداية «املذنبني» ينبغي أن يستوعب
ت��ل��ك ال���وق���ائ���ع ال��ت��ي ه���ي ض��غ��وط��ات
«مفروضة» على اإلنسان.
إن الله  ق���د ك��ت��ب ع��ل��ى نفسه
الرحمة ،وقد وسعت رحمته كل شيء،
وهو ما يجب أال يغيب عن عقل اإلنسان
وقلبه ،ليكون الضابطة واجل��اذب��ة له
التي ترجعه ال��ى االستقامة كلما زل
ال��ى ال��ه��وى ،ف��إن الله  ي��ري��د اخلير
ل�لإن��س��ان ع��ل��ى ك���ل ح���ال (ط��ائ��ع�� ًا أو
آث��م�� ًا) ،يقول « :ال��ل��ه يجتبي إليه
من يشاء ويهدي إليه من ينيب» .وفي
إح��دى وصاياه يقول « :يا أبا ذ ّر!
إن العبد ليذنب ال��ذن��ب فيدخل به
اجل ّنة» .فقلت« :وكيف ذلك ،بأبي أنت
وأم���ي ي��ا رس��ول ال��ل��ه؟» .ق���ال« :يكون
ذل��ك الذنب نصب عينيه تائب ًا منه،
فار ًا إلى الله  ،حتى يدخل اجلنة».
ويبدد املفكر اإلسالمي الشهيد السيد
حسن الشيرازي فكرة أن هذا احلديث
رمب���ا ي��ب��رر ل�لإن��س��ان أخ���ط���اءه حيث
يقول « :النبي  هو الذي عاقب
على اخلطيئة ،وهو  بهذا احلديث
يقدم عالج ًا للمذنب ،فيهبه من األمل
ما يتفوق على ضعفه».
ل��ق��د أك����د النبي  ع��ل��ى األث���ر
اإلي��ج��اب��ي للطف ال��دع��وة ال���ى ال��ل��ه،
فقد ج��يء ال��ى رس���ول الله  - ذات
ي���وم  -ب��رج��ل ق��د ش���رب خ��م��راً ،فلما
أب��ص��ره أص��ح��اب��ه ق��ال��وا« :لعنه الله
م��ا أك��ث��ر م��ا ي��ؤت��ى ب��ه ش��ارب�� ًا» .فصاح
الرسول « :ال تلعنوه ،فإنه يحب
الله ورس��ول��ه» .يقول آي��ة الله السيد
حسن الشيرازي « :لقد فتح النبي
األكرم  ب��ص��ي��رة اإلن���س���ان على
ومفضل
حقيقة أن��ه مخلوق م��ك�� َّرم
ّ
عنده  ،وق���د اتخذ  م���ن ه��ذه
القاعدة منطلق ًا لدعوة اإلنسان الى
ك��ل م��ا يسمو ب��ذات��ه» .وذل��ك بالطرق
التي حتترم كرامته وتقدس حريته.

مقام األم
س :أري�����د ت��ف��س��ي��ر امل��ق��ول��ة
الشهيرة التي تستفاد من بعض
ال���رواي���ات( :اجل��ن��ة حت��ت أق���دام
األمهات)؟
ج :إن الل��ه  ق��رن ش��كر
العب��د لرب��ه بش��كر الوالدي��ن
وتعظيمهم��ا ،فق��ال تعال��ى{ :أن
اش��كر لي ولوالدي��ك .}..فم��ن عظّ َم
والدي��ه واحت ََرمهم��ا وخصوص�� ًا
األم الت��ي غذت��ه مادي�� ًا ومعنوي��اً،
ضمن الطريق والسبيل إلى اجلنة،
والتوفيق في الدني��ا لألعمال التي
توصله إلى اجلنة.

األعلم
س :إذا ق��ال مرجع التقليد:
إن��ي أرى األع��ل��م م��ن ب��ع��دي فالن ًا
من اجملتهدين .فهل يكون إخباره
ه��ذا حجة شرعية مثل شهادة
أه��ل اخل��ب��رة ،على ق��ول من يقول
بحجية الواحد من أهل اخلبرة؟
ج :نعم هو مبثاب��ة إخبار الثقة
اخلبير  -في فرض السؤال .-

ترك الصوم
س :م���ن ك����ان ف���ي ش��ب��اب��ه ال
يصوم بسبب اجلو العام الفاسد
وع���دم ال��ت��دي��ن ال��غ��ال��ب على بلد
م��ع�ين واجل���ه���ل ال��ط��اغ��ي وع���دم
امل��ع��رف��ة ب��وج��وب ال��ك��ف��ارة على
اإلفطار العمدي ،هل يعد  -في هذه
احلالة  -قاصراً ،وبالتالي ال جتب
عليه الكفارة ،ويكفيه القضاء؟
ج :إذا كان يعل��م بأن��ه يج��ب
علي��ه الص��وم وال يج��وز ل��ه
يع��د مقص��ر ًا
اإلفط��ار ،فإن��ه
ّ
وجت��ب علي��ه الكف��ارة مضاف�� ًا إلى
القض��اء ،والكف��ارة ع��ن كل ي��وم

ه��ي إطع��ام س��تني فقي��راً ،ويكف��ي
إعط��اء كل فقي��ر م��د ًا م��ن الطعام
وه��و ( )750غرام�� ًا م��ن األرز أو
احلنط��ة أو الش��عير ،أو خبزه��ا أو
م��د آخ��ر
دقيقه��ا ،ويج��ب إعط��اء ٍّ
(فدي��ة التأخي��ر) ،فم��ا ق��در علي��ه
من اإلطع��ام أتى ب��ه وما ل��م يقدر
كفاه االستغفار.

المال غير َّ
المخمس
س:إذا كنت أعلم بأن شخص ًا
ما ال يخمس ،ولكن ال أدري أن هذا
املال الذي باعني اياه مث ًال مخمس
أم ال ،الحتمال أن يكون قد دخل
في ملكه ولم متر عليه سنة ،كونه
يقلد مرجع ًا يجيز عدم تخميس
أي مال يدخل إلى املكلف حتى متر
عليه سنة ،فما هو احلكم في مثل
هذه الصورة؟
ج :ال خم��س م��ع ع��دم العل��م
بتعلق اخلمس بذلك املال.

تخميس المهر
س :إذا كان املهر غير مخمس،
ألن الزوج ال يخمس ،فهل يتوجب
على الزوجة تخميسه ،أم أنه ال
خمس في املهر؟
ج :ال خم��س ف��ي مهور النس��اء،
ويج��ب عل��ى ال��زوج دف��ع خم��س
املهر ف��ي الف��رض املذكور ،ف��إن لم
يدفع كان على الزوجة دفعه ،ولها
مطالبة الزوج به.

خمس الهدية
س :ه������ل ي����ج����ب اخل���م���س
في الهدية؟
ج :إذا ح��ل وق��ت اخلم��س ولم
تستعمل وجب تخميسها.

استفتاءات

ترك الدوام
س :ي��غ��ادر م��ع��ظ��م امل��درس�ين
امل��درس��ة ب��ع��د ان��ت��ه��اء حصصهم
امل��ق��ررة في اجل��دول وقبل انتهاء
ال�������دوام ال���رس���م���ي ،ف��ه��ل يحق
لهم ذلك؟
ج :إذا كان ذل��ك متعارف�� ًا ل��دى
املدرس�ين ول��م يخ��لّ بوظيفته��م
فال بأس.

طلب اإلجازة
س :ي��ط��ال��ب ب��ع��ض امل��درس�ين
ب��وض��ع ي���وم إج����ازة ف��ي اجل���دول
امل��س��م��ى ( )offرغ���م أن ال����دوام
األسبوعي خمسة أيام فقط؟
ج :إذا مت ذل��ك بالتواف��ق
والتصالح فال إشكال.

الدروس الخصوصية
س :1يعطي ب��ع��ض امل��درس�ين
دروس��� ًا خصوصية لطلبتهم في
امل��دارس ،وقد ال يستطيع حتصني
نفسه من الوقوع في خطر التنويه
عن سؤال سيأتي به في االمتحان،
وذل���ك ح��ت��ى يتجنَّب امل�لام��ة من
أولياء األم��ور ،كأن يقولوا :ابننا
د َّرس�����ه ف��ل�ان ول����م ي��ن��ج��ح ،فهل
هذا جائز؟
ج :1ينبغ��ي االجتن��اب ع��ن
مثل ذلك.
س :2بعض املد ِّرسني يقومون
بإعطاء دروس خصوصية لطلبة
معينني في مدرسة معينة ،للمد ِّرس
عالقة م��ع م���د ِّرس تلك امل���ادة في
تلك امل��درس��ة ،فيستغلَّ عالقته
ب��ه ،ويأخذ منه أسئلة االمتحان
ويسربها للطالب ،واآلخ��ر يفعل
ال��ش��يء ن��ف��س��ه ،ف��ي��س��رب أسئلة

األول أيض ًا للطالب ،فما هو احلكم
في هذه الصورة؟
ج :2ينبغ��ي االجتن��اب ع��ن
مثل ذلك.

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت99080218 :
العراق07818000781 :

التدريس المختلط
س :1ه���ل ي��ج��وز ل��ل��م��د ِّرس��ة
ال��ت��دري��س ف���ي م�����دارس ال��ذك��ور
ف��ي امل��ت��وس��ط��ة وال��ث��ان��وي وم���اذا
ع���ن امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة؟ هل
ي���ج���وز ل���ل���ذك���ر ال���ت���دري���س ف��ي
مدارس اإلناث؟
ج :1األول��ى ت��رك ذل��ك،
وتدري��س الرج��ال الرج��ال،
والنساء النساء.
س :2ف��ي امل����دارس اخملتلطة
ال��ت��ي ي���درس فيها إن���اث وذك���ور،
ه����ل ي���ج���وز اجل����ل����وس م���ع��� ًا ف��ي
غرفة واحدة؟
ج :2يعلم مما سبق.

التبرج
س :ه��ل ي��ح��ق ل��ل��م��د ِّرس��ة أن
تتبرج وتلبس الثياب املثيرة أمام
طالباتها  -فض ًال عن طالبها  -في
املدارس اخملتلطة؟
ج :املد ّرسة حتمل على عاتقها -
مضاف ًا إل��ى مس��ؤولية تعليم املادة
الدرس��ية  -مس��ؤولية أخالقي��ة
واجتماعية كب��رى ،أال وهي تربية
التالمي��ذ والتلمي��ذات ،ونش��ر
الثقاف��ة األخالقي��ة الراقية فيما
بينه��م ،وه��ذه املس��ؤولية تتطل��ب
منه��ا أن تك��ون وقورة ف��ي أخالقها
وف��ي هندامه��ا وف��ي مالبس��ها وفي
يخصها ،وال ُيس��مح لها بغير
كل م��ا ّ
ذلك ،وكذا املد ِّرس.

 ºعن رسول اهلل  أنه قال:
يوحي اهلل  الى فاطمة:
«يا فاطمة سليني أعطك،
وتمني علي أرضك» .فتقول:
«إلهي أنت المنى وفوق المنى
أسألك أن ال تعذب محبي
ومحب عترتي بالنار».

أيار
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
الموقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

 °قال النبي األكرم :
«يا سلمان من أحب
فاطمة ابنتي فهو
في الجنة معي ،ومن
أبغضها فهو في النار».

الشطرنج
س :ه����ل ل��ع��ب��ة ال��ش��ط��رجن
ح�������رام ح���ت���ى ول�����و ك����ان����ت م��ن
خالل احلاسوب؟
ج :يح��رم اللع��ب بالش��طرجن
حت��ى للتس��لية وم��ن دون ره��ان
ول��و ف��ي احلاس��وب .وع��ن اإلم��ام
الرض��ا  أن يزي��د ش��رب الفقاع
ولع��ب بالش��طرجن عل��ى رأس
احلس�ين  .ث��م ق��ال « :فم��ن

كان م��ن ش��يعتنا فليت��ورع ع��ن ش��رب
الفق��اع واللعب بالش��طرجن ،وم��ن نظر
إل��ى الفق��اع أو إل��ى الش��طرجن فليذكر
احلس�ين  وليلع��ن يزي��د وآل زي��اد
ميح��و الل��ه  بذل��ك ذنوب��ه ول��و
كانت كع��دد النج��وم»( .بح��ار األنوار
ج 45ص.)176

القرض

أيار

2
01
1
جمادى اآلخرة 1432ه

4

س :عندنا يستطيع املواطن أن
يقدم على ق��رض يسمى (ق��رض
األس���رة) على أن يسدده أقساط ًا
شهرية فيما بعد بشرط أن يكفله
ك��ف��ال��ة غ��رام��ي��ة ش��خ��ص ي��ك��ون
موظف ًا في الدولة .أردت أن أقدم
على ال��ق��رض ول��ك��ن ليس عندي
كفيل ،فأخبرني صديق لي بأنه
س��وف يوفر ه��ذا الكفيل بشرط
أن يكون املبلغ مناصفة بيننا وأن
أس��دد أنا أو ًال فوافقت .واستلمنا
املبلغ ( ،)20000وبعد ذلك سددت
أن��ا نصيبي ( .)10000ثم ب��دأ هو
بسداد باقي املبلغ فسدد ،2000
ب��ع��ده��ا أت���ى ع��ف��و ع��ل��ى أص��ح��اب
ال��ق��روض ف��أل��غ��ي ب��اق��ي ال��ق��رض
( .)8000اآلن :هو يقول :إلغاء
ب��اق��ي ال��ق��رض م��ن نصيبه ألنني
ق��د س���ددت امل��ب��ل��غ املستحق علي
مسبق ًا وجاء قرار اإللغاء في وقت
ت��س��دي��ده ه��و ،وأن���ا أق���ول :إلغاء
ب��اق��ي ال��ق��رض م��ن نصيبي ألنني

أن���ا ص��اح��ب ال���ق���رض األس��اس��ي
وإلغاء القرض كان عن املقترضني
الفعليني ،فما هو رأي الشرع في
ذلك؟
ج :ف��ي ف��رض الس��ؤال عل��ى
الثاني أن يدفع  4000لألول.

اشتراط عدم المهر
س :ل��و ت���زوج ال��رج��ل ام���رأة
واش����ت����رط ع��ل��ي��ه��ا أال م��ه��ر لها
(اش����ت����رط ع����دم امل����ه����ر) ،اخ��ت��ل��ف
العلماء في ذل��ك ،فذهب بعضهم
إل��ى أن العقد صحيح وال��ش��رط
ب��اط��ل ،ويجب حينئذ مهر املثل.
وذه��ب بعضهم أن��ه لیس للزوجة
املطالبة بشيء ،فما هو رأيكم؟
ج :العق��د صحي��ح والش��رط
باط��ل وله��ا مه��ر املث��ل  -ف��ي
فرض السؤال.-

الذبح
س :أردت أن أذبح ماعزاً ،فقمت
باستقبال القبلة والتسمية ،لكن
ف��ي أث��ن��اء ال��ذب��ح ارت��ف��ع��ت ي��دي
باخلطأ فوق احلنجرة بقليل ومت
الذبح ،فهل هذه الذبيحة حرام؟
وما حكم من أكل منها؟
ج :ل��و مت الذبح بقط��ع األوداج
األربع��ة م��ن حت��ت اجل��وزة بنح��و
كام��ل  -ول��و بالت��دارك للخطأ بأن
يقطعها من حت��ت اجلوزة كاملة في
املرة الثانية بشرط كون الذبيحة
فيها نفس وحركة ولو قليلة -فإنها
حالل وال ب��أس على م��ن أكل منها،
وإال حرمت وحرم األكل منها.

استفتاءات

األنفحة

الطالق

س :لو علمنا أو اطمأننا بأن
األنفحة املستخرجة م��ن امليتة
في ب�لاد الكفر تغسل وتطهر ثم
جت��ف��ف وت��س��ح��ق ف��ت��ك��ون ط��اه��رة
ولكن يحرم أكلها .وال��س��ؤال من
امل��ع��ل��وم أن���ه ي��وض��ع م��ن��ه��ا ج��زء
بسيط ج��د ًا في عملية التجبني،
فهل تعد حينها جزء ًا مستهلك ًا في
اجل�بن فيجوز أكلها بعدما انتفى
موضوع النجاسة؟
ج :األنفح��ة حت��ى م��ن امليت��ة
ق��د ورد الدليل على اس��تثنائها من
النجاسة واحلرمة.

س :1إذا طلق شخص زوجته
طالق ًا رجعي ًا في بيت أهلها ،فهل
يجوز لها اخل��روج من البيت فترة
ال��ع��دة ب��دون إذن���ه؟ أم يجوز لها
اخل��روج بإذنه فقط؟ أم ال يجوز
لها اخل���روج مطلق ًا (ال ب��إذن��ه وال
بدون إذنه)؟
ج :1ال يج��وز له��ا اخل��روج
أثن��اء الع��دة إ ّال لضرورة ش��رعية
أو عرفية.
س :2وماذا لو طلقها في بيته،
يعني أم��ض��ت ال��ع��دة ع��ن��ده ،فما
هو احلكم؟
ج :2كالس��ابق مادام��ت
في عدتها.

األجنة
س :ف����ي ع���ل���م ال��ت��ش��خ��ي��ص
اخملبري يتم تلقيح األجنة خارج
ال��رح��م ف��ي اخملتبر حت��ت اجملهر،
وعندما يبلغ اجلنني ثالثة أيام
يتم اختبار املادة الوراثية للبحث
ع���ن م����رض وراث�����ي م���ع���روف في
العائلة ،ثم يتم اختيار األجنة
السليمة وزرع��ه��ا ف��ي رح��م األم
وإع���دام األج��ن��ة غير السليمة.
وهذه العملية منتشرة بكثرة في
ع��ي��ادات ع�لاج العقم واإلخصاب
اخل����ارج����ي ح��ت��ى ف���ي ال��ب��ل��دان
اإلسالمية وتسمى  ،PGDفهل هي
جائزة شرعاً؟ علم ًا ب��أن األجنة
املعدمة أجنة ح�� ّي��ة ،وه��ي حتمل
مرض ًا وراثي ًا قد يظهر عند احلمل
بشكل طبيعي ،وي��ق��وم��ون بهذه
العملية تفادي ًا لذلك املرض.
ج :ال يج��وز إع��دام األج ّن��ة
احل ّية ،بل تترك بحالها.

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت99080218 :
العراق07818000781 :

الدعاء للمظلوم
س :ه�����ل ي����ج����وز ال����دع����اء
ل��ل��م��ظ��ل��وم�ين م���ن غ��ي��ر ال��ش��ي��ع��ة
بالفرج ،كالشعوب التي تعاني من
االضطرابات حالياً؟ ألن هناك من
يقول أنه ال يجوز الدعاء لهم إال
بالهداية ،فما هو رأيكم الشريف؟
ج :نعم ،يج��وز الدع��اء بالفرج
لكل املظلومني ف��ي العال��م ،وإن لم
يكونوا مسلمني.

 °قال أمير المؤمنين :
يقول جبرئيل يا فاطمة
سلي حاجتك ،فتقول:
يا رب شيعتي .فيقول
اهلل :قد غفرت لهم.

الوشم
س :1هل يجوز ملن لم يكن على
طهارة ،أن يشم اسم اجلاللة على
ظاهر جلده؟
ج :1ال يجوز.
س :2ه��ل ي��ج��وز مل��ن ل��م يكن
على طهارة ،أن يشم اسم اجلاللة
بالطريقة احلديثة حتت جلده؟
ج :2ال يجوز.
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أي إسالم؟!
مع دخ��ول األلفية الثالثة تنامت
دع����وات ح��ق��وق امل����رأة ع��ب��ر املنظمات
ال��دول��ي��ة والثقافية ال سيما الهيئات
النسوية ال��دي��ن��ي��ة ،وق��د رس��م��ت هذه
الفعاليات الفكرية والعملية واق��ع�� ًا
ج��دي��د ًا للمرأة عموم ًا واملسلمة على
وج�����ه اخل����ص����وص ،ف���ق���د ان��ح��س��رت
التقاليد واألع���راف التي تقمع امل��رأة
وت��ه��م��ش حقها ف��ي ال���دراس���ة والعمل
واإلرث واختيار ال��زوج ،وسجلت املرأة
املسلمة حضور ًا في اجملاالت السياسية
واحل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة ،وت��ن��ام��ت
م��س��اه��م��ت��ه��ا ف���ي ع��م��ل��ي��ة ب��ن��اء بلدها
وحتقيق التنمية املستدامة واحلكم
ال��رش��ي��د ،واألك���ث���ر م���ن ه����ذا ،أخ���ذت
امل��رأة املسلمة بتعزيز دوره��ا القيادي
ف��ي ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام واخل����اص .وق��د
أش���ارت إح��ص��اءات األمم املتحدة الى
تسجيل دخ��ول ع��دد أكبر من الفتيات
الى امل��دارس في عدد من دول املسلمني
ف��ي ال��ع��ام (1431ه����ـ 2010 -م) مما
ك��ان عليه ف��ي األع���وام السابقة ،وأن
هناك تزايد ًا في أعداد النساء اللواتي
يعملن في الوظائف ويشغلن املناصب
العامة ،وتزايد ًا في عدد البلدان التي
س��ن��ت ق��وان�ين ت��ق��ر ل��ل��م��رأة بحقوقها
في املساواة.
م��ؤخ��راً ،ص��در ف��ي دول���ة إسالمية
ت���ض���م م����دن���� ًا م���ق���دس���ة ع���ن���د ج��م��ي��ع
املسلمني قرار يحرم املرأة من املشاركة
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة (ترشيح ًا
وتصويت ًا) .وق��د تلقفت بعض وسائل
اإلعالم اخلبر لتأكيد أن اإلسالم دين
ينتهش إنسانية امل���رأة ويحرمها من
أه��م حقوقها ،ال سيما وأن نظام تلك
ال��دول��ة ي��ح��رم امل���رأة حتى م��ن قيادة
السيارة .يقول املرجع الديني السيد
ص���ادق الشيرازي « :ي��وج��د في
العالم اليوم أكثر من مليار ملحد ،إذا
أردن��ا أن ندعوهم إل��ى اإلس�ل�ام ،فأي
إس�لام ندعوهم إل��ي��ه؟ ه��ل ندعوهم
إلى اإلسالم الذي كان أوله حرق باب
بيت السيدة الزهراء  وال ي��زال
بقتل األب��ري��اء م��ن محبي وزوار أهل
عرفنا
بيت النبي  .إننا اليوم إذا ّ
سيرة رسول الله  وتعامله وأخالقه
للدنيا فسيدخل كثير من غير املسلمني
الى اإلسالم كما حصل في زمن النبي
األكرم  ،ول��ك��ن مم���ا ي��دع��و إل��ى
األس��ف أن معظم ال��دول التي تدعي
تقصر في
احلكم باسم اإلس�ل�ام ال ّ
ذلك فحسب ،بل تقدم للعالم صورة
مش ّوهة عن اإلسالم».

ِلك ْأن تكوني
إضاءات من محاضرة
لسماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي 

e eيك��ون اإلنس��ان  -غالب�� ًا  -بني اخلي��ر والش��ر .فإن ف��ي اإلنس��ان دافع�� ًا الى اخلي��ر وهو
العق��ل ،ودافع ًا نحو الش��ر وه��ي النفس األ ّم��ارة بالس��وء ،ف��إذا كان املرء حس��ن اخللق فإن
داف��ع اخلير عنده يغلب دافع الش��ر ،وس��يكون نصيبه خي��ر الدنيا واآلخرة ،بخالف س��يئ
اخللق فه��و ال دنيا له وال آخرة .ي��روى عن اإلم��ام الباقر  - وهو حجة الل��ه على اخللق
 أنه اعترضه ش��خص وقال له «أن��ت بقر!» ،فأجاب��ه « :بل أنا باقر» .ه��ذا هو احللم،ِ
فعليك أن حتلم��ي لتحصلي على خير الدنيا وخي��ر اآلخرة ،وهذا
فإذا انتقصك ش��خص ما
بحاجة الى العزم ،وهذه سنة احلياة .فطالبة العلم إذا عزمت على أن تكون حسنة اخللق
فستصبح عاملة ،والزوجة إذا عزمت على ذلك ستكون محبوبة عند زوجها .إن حسن اخللق
أمر محبوب عند الله  وعن��د الناس كافة ،ومن اخلطأ العمل على رد الس��يئة بالس��يئة،
وإن كان ه��ذا في نفس��ه جائ��ز ًا في احل��دود الش��رعية كما ف��ي قول��ه « :فم��نِ اعتدى
ْ
منكن تري��د التوفيق وخير
��ن كانت َّ
عليكم فاعت��دوا عليه مبثل ما اعت��دى عليكم» .لكن َم ْ
الدنيا وخير اآلخرة واحملبة عند الله  وعند الناس ،فلترد الس��يئة باإلحسان واحللم.
فقد ورد ف��ي أحوال النب��ي  أن إحدى زوجاته اتهمته تهمة ش��ديدة ف��ي قضية ما ،فلم
يقابلها  باملثل ،ولم يجبها ،بل إنه اكتفى بنفي التهمة عنه فقط ،علم ًا بأن هذه الرواية
نقلت عن أح��د األئمة  ،ولم ينقله��ا غيرهم ،ألن النب��ي األكرم  ل��م ينقلها ألحد من
سائر الناس .فينبغي تعلم هذه الفضائل واخللق احلسن من رسول اإلسالم .
e eلق��د رأيت الكثي��ر ممن اتص��ف باخللق احلس��ن م��ن العلماء وغيره��م من س��ائر الناس
كانوا موفقني ف��ي حياتهم ،وكان��وا محبوبني عند الن��اس ،ولم يلقوا صعوبة ف��ي حياتهم.
وإن أي ف��رد م��ن أف��راد األس��رة إذا كان حس��ن اخللق فإن��ه س��يكون محبوب ًا عن��د اجلميع،
وس��يقبل الل��ه  أعمال��ه ،وإذا مات فس��يترحم علي��ه اجلميع ،أم��ا صاحب اخللق الس��يئ
تعزمن عل��ى التحلي باألخالق
لك��ن أن
َ
فإنه س��يكون على العكس من ذلك متام��اً .لذا ينبغي ّ
لتنلن خير الدني��ا وخير اآلخ��رة .وإن م��ن األمور املهمة ج��د ًا والت��ي جتعل املرء
احلس��نة َ
قريب ًا من أهل البيت  وذا مقام ومنزلة عندهم هي محاس��بة النفس كل يوم .فقد جاء
في احلديث الش��ريف« :ليس م ّنا َم ْن لم يحاس��ب نفس��ه كل يوم فإن عمل خير ًا استزاد
وإن عمل ش��ر ًا اس��تغفر الل��ه وتاب إلي��ه» .إن اإلنس��ان يتكلم خ�لال الي��وم والليلة
منهْ ،
كثي��ر ًا ويعمل كثي��راً ،فما أحوجه ألن يجلس وحده ويحاس��ب نفس��ه على م��ا قاله وعمله،
ويتأمل ف��ي صحيف��ة أعماله ،هل ه��ي جديرة ومناس��بة ب��أن تق��دم لولي الل��ه  موالنا

كيف يحكم!!

موالتنا فاطم�ة الزهراء
مع أنها تعلمت الخلق الرفيع
من النب�ي األك�رم  ،لكنها
بذلت الجه�د أيض ًا ف�ي بناء
نفس�ها ،لذلك على األخوات
الكريمات االطالع على سيرة
السيدة البتول  ،فطريقها
طريق اهلل .
بقية الل��ه األعظم  ،ف��إن كان ما قدمه
جيد ًا يش��كر الله  ويصم��م ويعزم على
املواصل��ة واالس��تمرار ف��ي أعم��ال كه��ذه،
وإن كان غي��ر مناس��ب ،كغيب��ة اغت��اب بها
أحد ًا م��ن الن��اس ،أو آذى مؤمن�� ًا أو مؤمنة،
أو قط��ع رحم��اً ،أو ع��ق والدي��ه ،أو بخ��س
ف��ي املكي��ال واملي��زان ،أو غ��ش ،فعلي��ه أن
يبادر الى االس��تغفار والتوبة الى الله ،
فـ��إن «التائب من الذنب كم��ن ال ذنب له».
وإن مث��ل فاع��ل اخلي��ر واإلحس��ان كم��ن
يحم��ل بي��ده مصباح�� ًا ويس��ير ف��ي ظالم
الليل ،فهو املس��تفيد أو ًال من املصباح الذي
يحمله وإن كان اآلخرون يس��تفيدون منه
��ن يوج��ه
أيض�� ًا خ�لال مس��يره .وهك��ذا َم ْ
ظلم ًا ال��ى أح��د فهو إمن��ا يظلم نفس��ه في
احلقيقة .وإضافة الى اإلحسان ثمة أمور
ينبغي للمؤمن��ات أن ال يغفل��ن عنها ،وهي:
األخالق م��ع جمي��ع الناس ،صل��ة الرحم،
بر الوالدين .حيث إن كثير ًا من املش��كالت
ّ
التي يعاني منه��ا اجملتمع إمنا تع��ود لغياب
هذه األم��ور األربع��ة املتقدمة ،ول��و التزم
الناس بهذه األمور بنح��و جيد حللت كثير
من املشكالت وزالت.
e eاحلس��نة نوع��ان :احلس��نة ب�ين
اإلنس��ان والل��ه  ،واحلس��نة ب�ين
اإلنس��ان واإلنس��ان .وف��ي الن��وع الثان��ي
ينبغ��ي أن يض��ع اإلنس��ان نفس��ه موض��ع
الذي��ن يتعامل معه��م ،فيحب له��م ما يحب

لنفس��ه ،فيأت��ي باحلس��نة ،وال��ذي يأت��ي
باحلس��نة في أعماله وتصرفاته وحياته
س��يكون ناجح ًا وموفق ًا بنس��بة ما أتى من
اإلحس��ان واخلير .وهن��اك صفتان ،تقرب
إحداهما اإلنس��ان الى اجلنة وهي حس��ن
اخللق ،وأخرى تقربه الى النار وهي س��وء
اخلل��ق .وميك��ن  -بل ينبغ��ي  -لإلنس��ان أن
يك��ون حس��ن اخلل��ق س��واء كان رج� ً
لا أم
امرأة ،ش��يخ ًا أم ش��اباً ،تلميذ ًا أم أستاذاً،
كاس��ب ًا أم تاج��راً ،عامل�� ًا أم عام�لاً ،وف��ي
أي��ة درج��ة كان وف��ي أي��ة ظ��روف .لق��د
عاش��ت امرأة فرعون ف��ي أس��وأ الظروف،
ولكنها اس��تطاعت أن تتحل��ى باخللق حتى
ض��رب الل��ه به��ا مث� ً
لا للذي��ن آمن��وا .قال
تعال��ى« :وض��رب الله مث� ً
لا للذي��ن آمنوا
ام��رأة فرع��ون» .فلق��د كان فرع��ون ظاملاً،
وأمر بش��ق بط��ون النس��اء احلبال��ى وقتل
وهن أحياء ،وبلغ ب��ه الطغيان أن
أوالدهن َّ
ادعى الربوبي��ة ،ولكن امرأته اس��تطاعت
 رغم الظروف التي كانت تعيشها في بيتفرعون  -أن تبلغ درجة من اإلميان وحسن
اخلل��ق بحيث ض��رب الله به��ا مث� ً
لا للذين
آمنوا ،أمره��م أن يقتدوا بها ،فاس��تطاعت
أن تك��ون أفضل ام��رأة في أس��وأ الظروف.
إذن ميك��ن لإلنس��ان أن يكون حس��ن اخللق
حتى في أسوأ الظروف ،ولكن لذلك شرط
واحد هو العزم.
e eلقد منح الله  اإلنس��ان أمرين ،وهما
العق��ل والنف��س ،فالعق��ل يعن��ي القناعات
والنفس تعن��ي الش��هوات ،فإن لكل إنس��ان
قناعات نابعة من عقله ،وشهوات تشتهيها
نفس��ه ،وغالب ًا ما يكون تضاد بني ما يدعو
إلي��ه العق��ل ،وبني م��ا تدع��و إلي��ه النفس
وتشتهيه ،واملطلوب من اإلنس��ان أن ُي َحكّم
عقل��ه ف��ي ش��هواته ،وه��ذا ه��و االختب��ار
ال��ذي جعله الل��ه لكل ف��رد .وإن م��ن ُيعمل
عقل��ه وقناعت��ه ف��ي أم��وره ،يكون س��عيد ًا
في الدنيا واآلخرة ،أما من يقدم ش��هواته
عل��ى قناعات��ه ،فإن��ه يصي��ر ش��قي ًا ف��ي
الدنيا واآلخرة.

ف����ي األح��������داث ال���ت���ي ت��ش��ه��ده��ا
العديد من دول املنطقة أخ��ذت حركة
األح��داث تسير وفق معادلة االنتصار
التي كتبها اإلم���ام أمير املؤمنني علي
بن أب��ي طالب  التي طرفها األول:
« َم����ن ج���ار أه��ل��ك��ه ج�����وره» .وط��رف��ه��ا
ال��ث��ان��ي« :م���ا ال��ت��ق��ت ف��ئ��ت��ان ق��ط إال
ن��ص��ر أعظمهما ع���ف���و ًا» .ف��ق��د ان��دف��ع
أح��رار الشعوب ال��ى ال��ش��ارع للمطالبة
بحقوقهم امل��ش��روع��ة ف��ي ت��ظ��اه��رات
سلمية تتعالى بنبل عن جور السلطة
وبطشها .يقول املرجع الشيرازي :
«إن احلكومة املستبدة ه��ي حكومة
زائلة ،وإن استعانة احلكومات بالسالح
لقمع ال��ن��اس ال��ع��زل ينبئ ع��ن ضعف
تلك احلكومات».
وي��ب��دو  -واض���ح��� ًا  -أن األن��ظ��م��ة
املستبدة أخ��ذت تأكل نفسها بنفسها،
ف���إن ال��ن��ظ��ام احل���اك���م ك��ل��م��ا ت��وح��ش
ف���ي ق��م��ع��ه زاد إص�����رار ال��ش��ع��ب على
مواجهة اس��ت��ب��داده ،وكلما ت��ن��ازل عن
ج��ب��روت��ه وح��ق��ق م��ط��ل��ب�� ًا م��ن مطالب
ش��ع��ب��ه ك��ش��ف ع��ن امل��زي��د م��ن قبحه،
وان��دف��ع الشعب ال��ى املطالبة مب��ا هو
أك��ث��ر ،وإن التحول األك��ث��ر أهمية في
وع��ي الشعوب  -ال��ي��وم  -يكمن ف��ي أن
اهتمامها أصبح بـ(كيف يحكم) بعد أن
ك��ان ب��ـ( َم ْ��ن يحكم)! وه��و ن��زوع إنساني
ي��ت��ج��اوز دوائ����ر االن��ت��م��اءات الضيقة
ال��ى منظومة النظام ال��ع��ادل واحلكم
الرشيد ،وه��ي منظومة أكثر انفتاح ًا
على القيم اإلنسانية بتلوناتها الدينية
والفكرية والعرقية.
ف��ي ه���ذه ال��ظ��روف الصعبة ليس
لألنظمة احلاكمة إال الرجوع الى القيم
اإلنسانية التي جاء بها اإلسالم الذي
يدعو ال��ى ال��رف��ق م��ع األع����داء ،فكيف
بالشعب خ��ص��وص�� ًا وه���م يتظاهرون
سلمياً ،فقد ذك��ر التاريخ أن جمع ًا من
األع����داء ج���اؤوا إل��ى امل��دي��ن��ة حملاربة
النبي  وبعد أن خسروا املعركة مت
أس��ر بعضهم ،وك���ان أح��ده��م جريح ًا
يتأ ّوه الليل كله ،وعندما جاء النبي 
ليصلي باملسلمني ص�لاة الصبح ق��ال:
«ما منت الليل كله ألنني ذاك األسير».
أي أنه  ك��ان متأمل ًا على ح��ال ذلك
األسير .يقول املرجع الشيرازي :
«إن ه��ذا التعامل م��ن رس��ول الله 
ه���و ال��ت��ع��ب��ي��ر ال���ص���ادق ع���ن ح��ق��وق
اإلن���س���ان ،ول��ي��س م��ا ي��دع��ي��ه حكام
ال����دول اإلس�لام��ي��ة ،ف�لاح��ظ��وا كيف
يتعامل احلكام مع شعوبهم فض ًال عن
عدوهم ،إنهم يقمعون شعوبهم حتى
ألبسط مظاهرة».

ثقافة

َّ
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حديث قدسي

e eي��ا داود :بشِّ ��ر املذنب�ين :أن��ي أقب��ل التوب��ة ،وأعف��و عن
الصديقني :أن ال ُيعجب��وا بأعمالهم ،فإنه ليس
الذنب .وأنذر
ّ
من عبد أنصبته للحساب إال هلك.
e eيا بني آدم :من اش��تاق إلى اجلنة س��عى إل��ى اخلير ،ومــن
خاف العذاب كف عن الشر ونهى نفس��ه عن الهوى والشهوات،
ونال الدرجة العليا.

قال الرسول األعظم :

e eحس��نوا أخالقكم ،والطفوا بجيرانكم ،وأكرموا نس��اءكم
تدخلوا اجلنة بغير حساب.
e eأال أنبئكم باملؤمن؟ املؤمن من ائتمنه الناس على أنفس��هم
وأمواله��م .أال أنبئك��م باملس��لم؟ املس��لم م��ن س��لم الن��اس من
يده .واملهاجر من هجر الس��يئات ،وترك ما حرم الله ،واملؤمن
حرام على املؤمن أن يظلم��ه ،أو يخذله ،أو يغتاب��ه ،أو يدفعه
عن حقه.
e eأميا امرئ اشتهى شهوة فرد ش��هوته ،وآثر على نفسه غفر
الله له.

قال أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب :

��ن عمل ف��ي الس��ر ما يس��تحي من��ه ف��ي العالني��ة فليس
َ e eم ْ
لنفسه عنده قدر.
e eلم يتح��ل بالعفة من اش��تهى م��ا ال يجد ،والعف��اف يصون
النفس وينزهها عن الدنايا.
e eقدر الرجل على قدر همته ..وعفته على قدر غيرته.
e eمن أراد منك��م أن يعل��م كي��ف منزلته عن��د الل��ه ،فلينظر
كي��ف منزل��ة الل��ه من��ه عن��د الذن��وب ،كذل��ك منزلت��ه عن��د
الله .

قال اإلمام السجاد :

e eإذا وج��دمت الرج��ل يع��ف ع��ن امل��ال احل��رام،
فروي��د ًا ال يغرنكم ،فإن ش��هوات اخللق مختلفة ،فم��ا أكثر من
وإن كثر ،ويحمل نفس��ه على ش��وهاء
ينبو ع��ن امل��ال احل��رام ْ
قبيح��ة فيأت��ي منه��ا محرم��اً ،ف��إذا وجدمت��وه يعف ع��ن ذلك
فرويد ًا ال يغرنك��م حتى تنظروا ما عقده عقل��ه ،فما أكثر من

ترك ذلك أجمع ،ثم ال يرجع إلى عقل متني فيكون ما يفسده
بجهله أكثر مما يصلحه عقله.
e eمن أش��د ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً ،ال أعني
س��بحان الله واحلمد لله وال إل��ه إال الله والله أكب��ر ،وإن كان
منه ،ولكن ذكر الله عند ما أحل وحرم ،ف��إن كان طاعة عمل
بها ،وإن كان معصية تركها.

قال اإلمام محمد الباقر :

e eال جهاد كمجاه��دة اله��وى ،وال ج��ور كموافقة اله��وى ،وال
قوة كغلبة الهوى.
e eال مصيب��ة كاس��تهانتك بالذن��ب ورض��اك باحلال��ة الت��ي
أنت عليها.

قال اإلمام جعفر الصادق :

e eإياكم أن تش��ره نفوسكم الى ش��يء مما حرم الله عليكم،
فإنه م��ن انتهك ما ح��رم الله عليه ههن��ا في الدني��ا حال الله
بينه وبني اجلنة ونعيمه��ا ولذتها وكرامته��ا القائمة الدائمة
ألهل اجلنة أبد اآلبدين.
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نوافذ

قراءة من مشهد األحداث
لـ كتاب (الرأي العام واإلعالم)

لإلمام السيد محمد الحسيني
القسم الثالث

مقدمة الكتاب

تصدرت الكتاب ثالث مقدمات األولى:
بقلم محقق الكتاب ،تضمنت مقالة علمية
مرك��زة ع��ن اإلع�لام ودوره ف��ي عملي��ة
صن��ع الق��رار وتنمي��ة الطاق��ة الفكري��ة
واإلبداعية ،واعتباره مقياس�� ًا لقوة الدول
ف��ي احل��ال احلاض��ر .الثاني��ة :للناش��ر
(مؤسس��ة الوع��ي اإلس�لامي ،بي��روت)،
ج��رى التركي��ز فيه��ا عل��ى دور اإلع�لام
اإلس�لامي ،وض��رورة تصحيح ممارس��اته.
الثالث��ة :وه��ي مقدم��ة تعريفي��ة ألص��ل
م��ادة الكت��اب ،بقلم مؤل��ف الكت��اب اجملدد
الراح��ل  ،معرف�� ًا بكتاب��ه كج��زء م��ن
سلسلة موسوعة الفقه.

تحقيق الكتاب

التحقيق هو عملية مس��ح ع��ام للكتاب
امل َُحقق ،تش��كل ترجمة مختصرة عنه ،في
مالزم��ة نصوص��ه متابعته��ا حت��ى نهايتها،
تعليق�� ًا وإخراج�� ًا وفهرس��ة وتوضيحاً ،كل
باحل��دود املناس��بة ل��ه ،وبضب��ط وإحكام
م��ادة الكت��اب بش��كل يتطاب��ق مع م��ا أراده
مؤلفه دومنا تغيير متن ًا وعنوان ًا وأس��لوباً.
وهذا ما فعله وأتقنه مبهنية رفيعة ،محقق
الكتاب ،مس��تحق ًا بذلك تخويله التاريخي،
املوثق واملوس��م على صدر الكتاب ،باخلتم
الش��ريف للمؤل��ف الس��يد اجمل��دد .ف��كان
واس��تقراء
التحقيق ق��راءة ثانية للكتاب،
ً
ملباني��ه ومركبات��ه وعناوين��ه وتفريعاته،
وملا ب�ين س��طوره ،ب��ذل في��ه احملق��ق جهد ًا
كبي��ر ًا ليس��تكمل ه��دف املؤل��ف ومقصده،
خاصة أن��ه اس��تفاد م��ن قربه م��ن املؤلف
وفك��ره ونهجه ،في فه��م املقاص��د املعرفية
ضم��ن نط��اق البح��ث .لق��د أح��ال احملق��ق
ق��ارئ الكت��اب ،إل��ى نح��و ( )319مص��در ًا
ومرجع�� ًا ومصنف��اً ،مت درجه��ا ف��ي قائم��ة
املصادر واملراج��ع ،غير املراج��ع التي رجع
إليها بش��كل محدود ،التي أش��ار إليها ضمن
التعليقات واحلواش��ي مباش��رة بأزاء املنت.
وميك��ن إجمال احلق��ول املعرفي��ة للمصادر
واملراج��ع املثبت��ة ،املعتم��دة واملراجعة في

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت99080218 :
العراق07818000781 :

الشيرازي 

م�تن البح��ث ف��ي الكت��اب وم��ادة التحقيق
بالتال��ي :أ .الكت��ب الفقهي��ة واألصولي��ة،
وبضمنه��ا س��ائر العناوي��ن الديني��ة ف��ي
التفس��ير والعلوم القرآنية ،علمي الدراية
والرج��ال ،وعل��وم ال��كالم والعقائ��د،
وجميعه��ا م��ن أص��ول املصنف��ات املعتب��رة.
ب .كتب الت��راث العلمي في اللغ��ة العربية
وآدابه��ا واحلض��ارة والتاري��خ والفلس��فة
واملنطق .ج .كتب التراجم العامة وتراجم
الرجال واألنساب .د .املعاجم واملوسوعات
التراثية القدمية املعتب��رة ودوائر املعارف
املعاص��رة .ﻫ .الكت��ب املؤلف��ة املعاصرة في
جوان��ب السياس��ة واالقتص��اد واجملتم��ع
واألدب العرب��ي املعاص��ر وعم��وم املع��ارف
والثقاف��ات ذات العالق��ة ،خاص��ة ف��ي
عل��وم االتص��ال واإلع�لام واملعلوماتي��ة
والدراس��ات اإلس��تراتيجية .واش��تمل
التحقيق على ش��روح موس��عة وافية جململ
األفكار واملصطلح��ات ،وتعرض احملقق فيها
لصفح��ات طويل��ة م��ن املراج��ع واملص��ادر،
لتق��دمي إيضاح��ات وش��روح وتعاري��ف
معمق��ة جملموع��ة األف��كار املتضمن��ة
في الكتاب.

تراجم وهوامش

e eأب��دع ي��راع احملق��ق ف��ي تراج��م
الش��خصيات وأع�لام الكتاب ،التي س��جلها
ف��ي احلواش��ي والهوام��ش ذات العالق��ة،
وقدم��ت ه��ذه التراج��م تعريف��ات وافي��ة
عن األس��ماء التي وردت في الكتاب ،س��واء
الش��خصيات التاريخي��ة أو املعاص��رة.
ه��ذا اجلانب قد وض��ع القارئ ف��ي الصورة
الكامل��ة ،الس��تيعاب الفك��رة بجوانبه��ا
الزماني��ة واملكاني��ة ،وآث��ار أبطاله��ا فيه��ا.
أيض�� ًا اش��تملت الهوام��ش عل��ى تعريف��ات
وش��روح وافي��ة ع��ن احل��وادث واملش��اهد
التاريخي��ة ،م��ن خ�لال اس��تخدام أص��ول
املصادر واملراجع والتحقيق��ات التاريخية،
وقد أض��اف عليها الش��يخ احملق��ق ،تقييمه
ورؤيته لألحداث.

الحيادية

إن كان الب��د م��ن كلم��ة ف��ي التحقي��ق،
فإن م��ن أصعب مه��ام احملق��ق ه��ي املوازنة
ب�ين احلاج��ة لالختص��ار ،والتعبي��ر بأقل
املف��ردات اللغوي��ة ،وبني احلاج��ة إليضاح
الفكرة واستكمال املعنى .واجلانب الصعب
اآلخ��ر  -وه��و مهن��ي بحث��ي ص��رف  -ه��و
ع��دم إقح��ام ال��رأي واملوق��ف الش��خصي
للمحقق ف��ي تقيي��م األح��داث التاريخية
وش��خوصها ،وإب��داء احلك��م عل��ى األفكار
واملفاهي��م ،ال��واردة ف��ي امل�تن ،ألن ذل��ك
يخ��رج م��ن نط��اق مهم��ة التحقي��ق ،مم��ا
يس��توجب االبتع��اد ع��ن النق��د احلرف��ي،
واحليلول��ة دون إص��دار األح��كام غي��ر
املوضوعي��ة ،رغ��م صعوب��ة التوق��ف ع��ن
ذل��ك ،جله��ة اإلمي��ان واملب��دأ والعاطف��ة
اإلنس��انية احلاض��رة للش��خص القائ��م
بالتحقي��ق ،لق��د اجته��د احملق��ق الش��يخ،
في جت��اوز هات�ين الصعوبتني كثي��راً ،وقد
حتقق الكثي��ر من خ�لال توظي��ف خبرته
في البح��ث والتحقيق العلم��ي واألدبي ،في
التاريخ والتراث ،فض ًال ع��ن اجلهد املبذول
ف��ي مراجع��ة مختل��ف املراج��ع واملص��ادر
عل��ى اخت�لاف توجهاته��ا ،لك��ن املهم��ة في
هاتني املعضلتني كبي��رة وصعبة ،خصوص ًا
الثاني��ة ،أعن��ي الت��زام احليادي��ة ،وعدم
التطرف للرأي الش��خصي الذي يستحضر
عادة في الش��عور والالش��عور عند الكتابة
والتحليل أو التقييم.
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البحث العلمي ..وسبل التقدم

الفكر سالح ف ّعال بأيدي األمم احلية التي تنشد حتقيق احلرية والتقدم والعزة والسالم والرفاه .وال يقوم العالم
املتقدم اليوم إال على املؤسسات التي تعنى بالفكر ،ملا للفكر من دور في تقومي اآلراء وإنضاجها خدمة للدين واإلنسان
واحلياة ،يقول اإلمام أمير املؤمنني علي بن أبي طالب « :أصل العقل الفكر ،وبالفكر تتجلى غياهب األمور» .لذلك فإن
قيادة اإلنسان لنفسه بال تفكير تعني الفشل الذريع ،ومن يتوقف عن التفكير يذل لغيره ،وهذا من أخطر ما يقع فيه
اإلنسان وتبلغه األمم .وال تنحصر الدعوة الى التفكير هنا في اجملال الديني ،وإمنا تتوسع الى جميع مجاالت احلياة.
يقول أمير املؤمنني « :إذا قدمت الفكر في جميع أفعالك حسنت عواقبك» .ويقول اإلمام الشيرازي « :كما نحتاج
إلى التفكير الدائب في مجال الدين ،كذلك نحن بحاجة الى التفكير في اجملاالت األخرى فال تقـوم ألمـة مـن قائمة إال
بالتفكير ،وال تقـوم املـؤسسات وال الدول إال عبر التفكير ،وعلى أيدي املفكرين».

حرية البحث

يحت��ل البح��ث العلم��ي مكان�� ًا
ب��ارز ًا ف��ي تق��دم النهض��ة العلمي��ة
واحلياتي��ة ،وتعتب��ر املؤسس��ات
البحثي��ة العم��ود الفق��ري له��ذا
النش��اط اإلنس��اني ملا لها من وظيفة
أساس��ية في تش��جيع البح��ث العلمي
وإث��ارة إب��داع الطال��ب والباح��ث.
وتعم��ل اجلامعات العلمي��ة واحلوزات
الديني��ة عل��ى إظه��ار ق��درة الطالب
وتنميته��ا ف��ي البح��ث العلم��ي ع��ن
طري��ق جم��ع املعلوم��ات وتقوميه��ا
واتب��اع األس��اليب البحثي��ة للخروج
مبستحدثات املسائل وجديد املطالب
بع��د ق��راءة نقدي��ة مل��ا توص��ل إليه
اآلخ��رون .إن البحث العلمي يس��تند
على «ضرب الرأي بالرأي» الذي يشير
إلي��ه اإلم��ام علي ب��ن أب��ي طالب ،
فالبح��ث العلم��ي يزده��ر ف��ي أجواء
الس�لام واحلري��ة حي��ث إن اختالف
اآلراء يثري اخليال وينضج النتائج.
يقول اإلم��ام الش��يرازي « :يدعو

اإلس�لام إل��ى حت��رر اإلنس��ان العق��دي
(العقائ��دي) حت��ى ال تبتل��ى العقي��دة
باخلراف��ة ،فتتق��دم اآلراء املس��ندة
باألدلة العلمي��ة على التقاليد الس��ائدة
والعادات البالي��ة ،وذلك لن يك��ون إال مع
حرية البحث والنقد».

لو بحثنا

تكم��ن أهمي��ة البحث العلم��ي أنه
عملي��ة فكري��ة منظم��ة يق��وم به��ا
ش��خص يس��مى الباح��ث م��ن أج��ل
تقص��ي احلقائ��ق ف��ي ش��أن مس��ألة
أو مش��كلة باتب��اع طريق��ة علمي��ة
منظم��ة تس��مى منه��ج البح��ث ،بغية
إيجاد حلول مالئم��ة أو الوصول إلى
نتائج صاحل��ة للتعميم على املش��اكل
املماثل��ة تس��مى نتائ��ج البح��ث .كم��ا
تتض��ح أهمي��ة البح��ث العلم��ي ف��ي
احلي��اة اإلنس��انية م��ن خ�لال ك��ون
البح��ث العلم��ي العام��ل األس��اس

عل�ى الناهضي�ن إلحداث
التغيي�ر واإلصلاح والعم�ران
فت�ح ب�اب الفك�ر التجدي�دي،
والبحث العلمي ،والحوار الهادف،
والنق�د الح�ر البن�اء ،وذلك ألنه
بالفك�ر والحوار والبح�ث العلمي
في إط�ار الحرية يظه�ر الصواب
والخطأ ،ويتقدم اإلنسان ،وتبنى
الحض�ارات ،ف�إن كل ش�يء ل�م
يعرض عل�ى المناقش�ة والنقد
والبحث يبقى متخلفاً.
اإلمام الشيرازي الراحل 

ف��ي االرتق��اء مبس��توى اإلنس��ان
إمياني�� ًا وفكري�� ًا وثقافي�� ًا واقتصادي ًا
المنطق القرآني
واجتماعي ًا وأخالقي��اً ،وبذلك يحقق
نتيج��ة للمعوق��ات العدي��دة التي
اإلنس��ان وجوده احلقيقي في األرض
كـ(إنسان صالح) .يقول املرجع الديني تواج��ه مؤسس��ات الفك��ر والبح��ث
الس��يد ص��ادق الش��يرازي « :ل��و العلمي ف��ي بل��دان العالم اإلس�لامي،
بحثن��ا ف��ي األم��ور بحث�� ًا علمي�� ًا دقيق�� ًا كان م��ن الطبيع��ي أن تب��رز ظاه��رة
لوجدن��ا أش��ياء كثي��رة ل��م نك��ن نعرفها ،هج��رة «األدمغ��ة» الت��ي ه��ي إح��دى
والكتشفنا مطالب جمة لم نكن نتصورها عوام��ل تخل��ف العال��م اإلس�لامي
على ه��ذه الص��ورة أو تل��ك الكيفي��ة ،أي ال��ذي كاد املس��لمون أن يس��لموا بأنه
نكتش��ف أنا كن��ا جنهل أم��ور ًا كثي��رة ،وال مرض عض��ال ال يرجى الش��فاء منه،
نعذر في جهلنا هذا ما دمنا كنا نحتمله» .وه��و فه��م يتنافى م��ع منط��ق القرآن
الك��رمي ال��ذي يرت��ب النتائ��ج عل��ى
األعمال ،يقول « :وأن ليس لإلنسان
أدوات القدرة
إال م��ا س��عى ،وأن س��عيه س��وف ي��رى،
ش��يد املس��لمون  -في زم��ن مضى  -ث��م يج��زاه اجل��زاء األوف��ى» .وإن م��ن
حض��ارة إمياني��ة وفكرية وإنس��انية الغري��ب أن��ه ف��ي كل يوم مي��ر هناك
أساس��ها الع��دل واحلري��ة والس�لام ،اخت��راع أو اكتش��اف جديد ف��ي دول
وكان ذل��ك إيذان�� ًا ببدء عص��ر علمي العالم املتق��دم ،حيث احلرية والعلم
جديد قائ��م عل��ى املنهج الس��ليم في واالستقرار واالمكانيات ،أما في بالد
البحث ،جت��اوز فيه الفكر اإلس�لامي املس��لمني فاالختراع��ات اجلدي��دة
احل��دود التقليدية للتفكي��ر اليوناني ه��ي التف�نن ف��ي وس��ائل البط��ش
الس��ائد آنذاك ،فق��د أض��اف العلماء واالس��تبداد ،وك��م األف��واه وقم��ع
املس��لمون إلى الفك��ر اإلنس��اني منهج التظاهرات ،وس��رقة أموال الشعوب،
البحث العلم��ي القائم على املالحظة فض ًال ع��ن إقص��اء املبدع�ين وتكفير
والتجريب بجانب التأمل العقلي ،كما التفكي��ر وقت��ل العلم��اء وتخوي��ن
اهتموا بالتحدي��د الكمي واس��تعانوا ذوي اآلراء.

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية
		
على العنوان التالي:

ب��األدوات العلمي��ة في القي��اس .وفي
العص��ور الوس��طى بينما كان��ت أوربا
غارق��ة ف��ي ظ�لام اجله��ل كان الفكر
اإلس�لامي يفجر  -في نقلة تاريخية
كب��رى  -ينابي��ع املعرف��ة الت��ي كانت
أساس�� ًا أله��م االكتش��افات العلمي��ة
والفكرية في الق��رون الالحقة .وقد
حث اإلس�لام عل��ى أن يتبع اإلنس��ان
الس��بل ،ويستكش��ف أس��باب األشياء
والطرق الت��ي توصل إليه��ا ،والبحث
ع��ن أدوات الق��درة وط��رق حتصي��ل
الث��روة .وال ميكن لإلنس��ان أن يحقق
الق��وة والع��زة والث��روة إال بالعم��ل
اجلاد ،وس��لوك طرق التمكني وأهمها
التدبر والتفكير الدائم لالرتقاء في
جوانب احلياة.
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