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لنحفظ الوصية
حني والدتها كان جدها النيب
األكرم( )يف سفر ،فقال أبوها أمري
املؤمنني( :)ما كنت ألسبق النيب()
يف تسميتها .وحني عاد ( )كان ينتظر
الوحي فنزل جربئيل( )وقال له :اهلل
يقرؤك السالم ،ويقول لك :مسها
زينب ،فقد كتبنا هذا االسم يف اللوح
احملفوظ .فطلبها( )وقبَّلها ،وقال:
أوصي احلاضرين والغائبني أن حيفظوا
هذه البنت من أجلي ،فهي شبيهة خدجية.
استجابة للوصية النبوية هذه جتدد اليوم
حركات "إسالمية" الدعوة اىل هدم ضريح
السيدة زينب( )يف الشام ،وكانت بداية
هذه الدعوة بعد التفجري اإلرهابي الثاني
مبرقد اإلمامني العسكريني( )يف العام
(1429هـ 2007 -م) حيث شهدت مدن
خليجية محلة مسعورة لرتويج فتاوى
هدم األضرحة لـ"ازالة معامل الشرك
من بالد املسلمني" على حد زعمهم.
ودعت تلك الفتاوى "املؤمنني" اىل هدم
األضرحة يف العراق وخاصة ضريح سيد
الشهداء( ،)ألنه حبسب رأيهم "رأس
أضرحة الشرك يف العامل" .حينها "بارك
علماء" هذه التوجهات اإلجرامية علناً.
ورغم ذلك ما زال الشيعة عموماً يكتفون
بإدانة هذه احلركات اإلرهابية ،دون أن
ينظموا جهودهم – ولو على أقل التقدير-
يفرخ اإلرهاب يف
لتجريم الفقه الذي ّ
العامل .ﯟ ﯠ.

من كلماته  ..في ذكرى رحيله

الإن�سان غالب اً يف خ�ضم امل�شاكل امل �ؤملة والقا�سية يفقد الأمل ويتحول اىل كائن يائ�س
من �أي احتمال للتغيري ،يف حني الإن�سان امل �ؤمن ميتلئ قلبه بالرجاء والأمل حتى عند
تعر�ضه لأعتى الأزمات ،وهناك
�أ�شخا�ص يتقوقعون على �أنف�سهم
وال يفكرون يف تغيري املجتمع
و�إ�صالحه ,ولعل ه �ؤالء ي�شكلون
الأكرثية من املجتمع ,بينما هنالك
�أقلية تفكر يف �صناعة التغيري .و�إن
من املمكن �أن يت�ساءل �أحدنا :هل
التغيري والإ�صالح �أمر ممكن وقريب
املنال؟ واجلواب :نعم ب �إذن اهللQ
و�إن �أدل دليل على �إمكان ال�شيء
هو وقوعه يف اخلارج ,فامل �ؤمنون
الأفذاذ حتركوا من �أجل التغيري
يف �أ�شد الفرتات التاريخية حرجاً
و�أحلكها ظلمة وقد جنحوا يف ذلك
م رات وم رات .و�إن منط التفكري لي�س � ش�أناً جمرداً ،بل �إنه ي �ؤ ّث ر على كل الق رارات التي
يتخذها الفرد من امل�سكن وحتى املدفن .لذلك ف�إن املالحظة الدقيقة والتفكري العميق
هما اخلطوة الأوىل التي ال غنى عنها يف �أية م�سرية ح�ضارية .يف الوقت نف�سه علينا بالقناعة
يف عالقاتنا مع الآخرين و�أ ّال نتوقع الكثري منهم ،لذا علينا �أن نقاوم حالة افتقاد الأمل �أو
حالة العي�ش بال هدف ،ف�إن لدينا من الكنوز ما يفتقدها الآخرون كاملعارف املوجودة يف نهج
البالغة وال�صحيفة ال�سجادية ،لذلك يجب �أن ن�ستثمر هذه الأعوام القليلة املتبقية من
�أعمارنا يف هذه الدنيا والتي ال ت�شكل �إ ّال جزءاً �ضئي ًال من �أعمارنا احلقيقية ،فما �أق�صر
الفرتة الق�صرية التي نق�ضيها يف هذه احلياة .وال حول وال قوة �إال باهلل.

فقه الزهراء

عديدة هي املؤلفات واآلراء اليت
نالت من مكانة سيدة نساء العاملني
فاطمة الزهراء( ،)وهناك من
أقصى أي دور هلا يف إقامة الدين،
وهي اليت جهرت بكلمة احلق أمام
السلطان اجلائر وألقت خطبتها
الذهبية اليت بينت فيها دستور
الدين احلق ملن أراد احلياة يف األوىل
والنجاة يف األخرى .يف مقابل
ذلك ،كانت معظم الردود على
تلك املؤلفات واآلراء انفعالية أو
يشوبها النقص .وعموماً فإن اجلهود
"األموية" يف طمس فضائل السيدة
البتول( )متواصلة اىل اليوم ومنذ
أمد بعيد ،حيث إن اسم وحيدة
النيب وحبيبته( )ال يُذكر يف
وسائل إعالمهم ،بينما يذكر اسم
من أثارت الفنت وأشعلت احلروب.
اإلمام الشريازي( )كان
رائداً يف تأليف موسوعة فاطمية
استقطبت أنظار احملبني وأبهتت
احلانقني ،حيث كان رده املوسوم
بـ(فقه الزهراء بأجزائه اخلمسة)
رداً حضارياً ّترفع فيه عن التقليدية
املشحونة بالتهديدات الفتوائية ،ويف
الوقت نفسه ،فإن املوسوعة سفر
يف فكر وفقه وخلق سيدة ينبغي أن
تفتخر بها أمة اإلسالم وتفاخر ،وقد
تضمنت املوسوعة ما يدل ويؤكد
على أن الزهراء( )كسائر األئمة
املعصومني( )يف حجية قوهلا
وفعلها وتقريرها ،وأيضاً بينّ ()
فيها حقوق املرأة وخاصة اليت ما
زالت يحُ ّرمها فقه التضليل والتخلف
والتكفري.
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تارك الصالة

س :لي صديق ال يصلي ،وأصدقائي
ال يريدون مقاطعته ،وأخشى أن يتأثروا
به فيرتكوا الصالة أيضاً ،فماذا أفعل؟ وأنا
أيضاً أخاف أن أترك الصالة إن بقيت معه؟
ج :إذا كان اإلنسان خياف على دينه
والتأثر بالصديق التارك للصالة فإنه جيب
عليه شرعاً ترك ذلك الصديق ،وال يصاحبه
أبداً ،نعم على اإلنسان املؤمن أن يكون
صلباً يف دينه ويف صالته وصيامه وأن يهدي
اآلخرين إىل الصالة والصيام وإىل الصالبة
يف الدين واإلميان ،كيف والصالة هي
الفارق بني املسلم والكافر ،وهي مفتاح
سعادة اإلنسان وجناحه يف دنياه وآخرته،
وإن من يرتك ركعة من صالة فإنه يصاب
بفقر الدنيا واآلخرة ،وبالتحيرّ يف املعيشة،
والعذاب يف القرب والقيامة _والعياذ باهلل_.
التوجه يف الصالة

س :إذا كان الوقوف يف الصالة يؤملين
حبيث أفقد حالة التوجه ،مع أنين قادر على
الوقوف ،فهل أجلس أم جيب علي الوقوف
يف (الصالة الواجبة)؟
ج :ال جيب الوقوف إن كان حرجياً،
وإن كان الوقوف أفضل من حصول التوجه
يف الصالة.
اجلهر بالصالة للمرأة

س :جيوز للمرأة أن ختافت أو جتهر
باحلمد والسورة يف صالة الصبح واملغرب
والعشاء( ،مع عدم مساع األجنيب)،
ولكن هل هذا اجلهر مستحب هلا؟
ج :ليس مستحباً.
لباس املصلي

س :لو كان على ثوب املصلي وبر أو
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شعريات متنجسة ،فهل جيوز الصالة فيه؟
ج :ال جتوز الصالة بلباس فيه شيء
من شعر احليوان حرام اللحم أو جزء من
وتصح الصالة يف وبر احليوان
أجزاءه،
ّ
حالل اللحم أو شعره ،وكذا شعر اإلنسان
وإن كان متنجساً إن مل تكن عليه عني
النجاسة.
قضاء العبادات

س :كان أبي مريضاً مدة تسع سنوات،
وكان فاقداً للذاكرة حبيث ال يتذكر حتى
أمساء أوالده ،وبعدها تويف ،فهل جيب
قضاء الصالة عنه ،علماً أن أخي الكبري
متوفى قبله؟ هل نقضيها حنن كلنا عنه؟
وبأية نية نصليها؟
ج :إذا كان املرحوم قد أصبح حبالة فقد
بها عقله فال قضاء لصالته ،وأما إذا كان
حبيث إذا ذكّروه تذكّر وكان كامل العقل
فيجب القضاء عنه لو كان أكرب أوالده
حياً ،ويف صورة عدمه -كما يف مفروض
السؤال ،-فإن كان أوصى بالقضاء ،وجب
القضاء من ثلث تركته ،وكذا جيب إعطاء
فدية الصوم عن السنني اليت مل يصمها من
تركته إىل الفقري ،وهي لكل يوم ()750
غراماً من احلنطة ،نعم يستحب لبقية أوالد
املرحوم من بنات وبنني أن يقضوا ما على
أبيهم من الصالة ،ويكون القضاء بهذه
الصورة :أن ينوي الصالة قضاء نيابة عن
أبيه لصالة الصبح ،وكذا الظهر والعصر،
ثم املغرب والعشاء ،فهذا صالة يوم واحد،
وهكذا يستمر يف ذلك حتى يتم قضاء
ويسجل التاريخ للحفظ وعدم
اجلميع،
ّ
النسيان.
الرتبة الداكنة

س :أخربني أحد األصدقاء بأنه ال جيوز

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
estfta@s-alshirazi.com
istftaa@alshirazi.com
املوقع على الإنرتنيتwww.ajowbeh.com :

السجود على الرتبة داكنة اللون وأنه جيب
علي تنظيفها ،فهل هذا صحيح؟
َّ
ج :الدكنة إذا كانت جمرد تغيري لون-
أي من دون تكوين طبقة مانعة عن وصول
اجلبهة إىل الرتاب  -فال إشكال.
التربعات

س :1لقد مجعنا مبلغاً من املال لشراء
حسينية يف كندا ،ولكن بعد مدة تربع
أحد األخوة مببنى كان قد اشرتاه وأوقفه
حسينية للجميع ،وحينها طالب املتربعون
باسرتجاع أمواهلم ،وقد رفض من وكل
جبمع املال إرجاعها هلم حبجة أنه جيب شراء
مبنى ،فما هو احلكم يف هذه املسألة؟
ج :1إذا كانت التربعات مقيدة بأمر
خاص كشراء حسينية _ كما هو مفروض
السؤال _ وجب رد األموال إىل أصحابها.
س :2وهل التربع يف مثل املقام عادة
(هبة) مشروطة أو مطلقة أو (وقف) أو
صرف إعراض أو صرف إباحة للتصرف،
أي ما هو املرتكز العريف عادة؟
ج :2ذلك تابع لقصد املتربع.
س :3يف كل الصور _ السابقة _ ما هو
احلكم لو نوى أحدها بالتحديد ،هل يقبل
قوله الحقاً (يف نوع نيته)؟
ج :3نعم.
احلضانة

س :1من العلماء من يرى أنه جيوز
للحاضنة إسقاط حقها يف احلضانة مقابل
مال تتصاحل عليه مع زوجها ،ومنهم من
يقول أنه ال يعترب لتعلقه حبق الولد ،وهنا إذا
اتفقت األم مع األب على إجراء املخالعة
مع إسقاط حق حضانة طفلها أو طفلتها،
هل يعترب اتفاقهما؟ وهل يصح اخللع؟

ج :1لألم إسقاط حقها يف احلضانة أو
تتصاحل عليه ويكون معترباً.
س :2إذا تنازلت األم عن احلضانة،
هل هلا املطالبة به مستقبالً ،باعتبار أنه
من احلقوق املتجددة ،بل إنه حق احملضون
أيضاً؟
ج :2ليس هلا ذلك.
صلة الرحم

س :أخيت عصت والدتي ،وصارت
سبباً بأن أحد األشخاص ضرب والدتي،
فهل جيوز لي مقاطعتها؟
ج :صلة الرحم مطلوبة حتى يف مثل
هذه الصورة ،إال أن يلزم منها معصية
أو ضرر أعظم من املصلحة اليت ميكن أن
حتصل بها.
بني احلالل واحلرام

س :شخصان ميتلكان مطعماً للبيتزا يف
البالد الغربية ،أحدهما يهتم بأمور البيتزا
واآلخر (أي شريكه) يهتم بتوفري مشروب
(البرية) وتهيئته ،فهل هناك إشكال بالنسبة
لألموال احلاصلة من كليهما بالنسبة
للشريك األول الذي يهتم بالبيتزا فقط؟
ج :جيوز له العمل إذا مل تكن أرباح
البرية أكثر ،واجتنب احملرمات.
نبش القرب

س :هل جيوز نبش القرب بعد ثالثني عاماً
ووضع ميت آخر يف القرب؟
ج :ال جيوز إال مع العلم بصريورته تراباً
وال يكفي الظن بذلك ،وال يكفي صريورته
عظماً.
نقل امليت

من أيام الشهر – 5

ولدت السيدة زينب في
المدينة المنورة .وكانت
كأمها الزهراء تقضي
عامة لياليها بالتهجد وتالوة
القرآن ،وما تركت تهجدها
هلل Qطول عمرها الشريف
حتى في الليلة الحادية عشرة
من المحرم وعند مسير القوم
باألسرة الحسينية من الكوفة
الى الشام ،وروي في زهدها
عن اإلمام السجاد أنها
ما ادخرت شيئاً من يومها
لغدها أبداً.

س :هل جيوز نبش القرب ونقل امليت إىل كربالء
يوص؟
أو النجف سواء أوصى بذلك أم مل ِ
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ج :جيوز نبش قرب امليت لنقله إىل املشاهد
املشرفة واألماكن املعظمة على األقوى وإن
يوص بذلك ،وإن كان األحوط الرتك
مل ِ
مع عدم الوصية.
تقبيل قرب امليت

س :هل جيوز لي أن أقبّل شاهد قرب
والدتي مما جيعلين أشعر بالراحة ،وإني
أشعر حتس بذلك؟ َّإن البعض قال بأن ذلك
غري جائز ،فما هو رأيكم؟
ج :املذكور يف السؤال إذا كان من باب
تقدير الوالدة واحرتامها فال بأس به ،نعم
األفضل هو صالة ركعتني عند قربها وإهداء
الثواب إليها ،ففي احلديث الشريف:
(إن ركعتني خفيفتني (يعين غري مفصلتني
وطويلتني) خري للميت من الدنيا وما فيها).
الساعة والسلسلة الذهبية

من أيام الشهر – 10

وقعت معركة الجمل سنة
36هـ التي نصر اهلل فيها
أمير المؤمنين على
الناكثين ،واستشهد في
هذه المعركة من جيش
اإلمام خمسة آالف ،وقتل
من جيش صاحبة الجمل ثالثة
عشر ألفاً.

س :هل جيوز للرجل لبس الساعة أو
السلسلة املطليتني بالذهب األبيض أو
األصفر؟
ج :ال جيوز.
اخلرية

س :ماذا يفعل الشخص املتحري بني
أمرين؟ وما هي اخلرية ،وكيف أعملها؟
ج :يستشري يف أمره الوالدين وأهل اخلربة
والصالح ،فإذا بقي يف تردده وحريته،
فاخلرية تكون هي الفاصل ،وكيفية اخلرية
مذكورة يف بعض كتب األدعية ،وميكن
طلب عملها من قبل علماء الدين.
الدورة الشهرية

س :أنا فتاة يف العقد الثالث ،الدورة
لدي منتظمة ،ولكن قبل الدورة بيوم أو
يومني أحس بوجود إفرازات دموية فقط،
وكذلك بعد انتهاءها بيوم أو يومني ،وهكذا
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يف كل شهر ،فهل أعتربها من الدورة؟
ج :إن مل خيرج الدم ال يكون حيضاً
وإن كان موجوداً يف الباطن ،ويف نهاية
احليض إذا كان الدم موجوداً كان حيضاً
ما مل يتجاوز اجملموع عشرة أيام ،وأما إذا
كانت صفرة أو نقاطاً متفرقة من الدم كان
استحاضة.
تغيري النذر

س :لقد نذرت نذراً وحلد اآلن مل يتحقق
الشيء الذي نذرت من أجله ،فهل أستطيع
تغيري النذر اآلن؟
ج :ال جيوز.
اخلمس والتأمني

س :األموال اليت يدفعها املوظف كتأمني
اجتماعي يستلمه بعد تقاعده ما حكمها؟
وهل عليها اخلمس؟ وهل هي من الزائد
عن املؤنة مع أنه ال يستلمها يدوياً؟
ج :ال جيب اخلمس  -يف فرض
السؤال.-
مسك الفيليه

س :يف مطاعم الوجبات السريعة يف
بالدنا والبالد الغربية يوجد مسك يسمى
بـ(مسك فيليه) ،هل جيوز تناوله من دون
إحراز أنه من أنواع السمك اليت هلا فلس
أم ال؟
ج :ال جيوز  -يف فرض السؤال .-
الزواج احمل ّرم

س :امرأة مسلمة تركها زوجها ثالث
سنوات فتزوجت من آخر بدون أن تُطلق
من األول ما حكمها؟
ج :الزواج الثاني قبل الطالق ومتام
العدة باطل وعليها مفارقته فوراً  -يف فرض
السؤال .-

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
الكويت  -بنيد القار  -هاتف0096590080805 :
0096599080218 :sms+wahtsApp

األوالد

س :ما حكم الطفل احلاصل يف فرتة
احليض أو النفاس أو االستحاضة؟
ج :هو ولد حالل.
الدعاء بالزواج

س :تعبت وأنا أدعو لنفسي بالزوج
علي إحدى عشرة
الصاحل ،وقد مضت َّ
سنة وأنا أتوسل وأدعو اهلل أن يرزقين بزوج
صاحل ،ذهبت إىل العراق وتوسلت حتت
قبة اإلمام احلسني( ،)وكذلك طلبت
من أبي الفضل العباس( ،)وذهبت إىل
اإلمام علي( )وطلبت منه أيضاً ،وذهبت
إىل اإلمام علي بن موسى الرضا( )يف
إيران ،ومل يستجب دعائي ،وإىل اآلن مل
جييبوا طليب ،أرسلت هلم رسائل عتاب
ومل جييبوني ،وصرت أعتب عليهم يف
داخلي كثرياً ملاذا ال يستجيبون لي؟ هل
هناك طريقة معينة للتوسل بهم من أجل
الزواج؟ هل من الضرورة أن أكتب سورة
األحزاب بنفسي وخبط يدي؟ أو ال إشكال
لو اشرتيتها من مكان ما مكتوبة على جلد
غزال ،أو قمت بطباعتها من الكمبيوتر
وعلقتها يف الغرفة؟ يف منطقتنا ليس للفتاة
حيلة من أجل الزواج إ ّال الدعاء والصرب،
وأنا الفرتة الذي أدعو فيها طويلة – إحدى
عشرة سنة  ،-فكيف أدعو ربي حتى
يعجله لي؟ ثم إنين أصبحت أخاف أن
أدعو وأتوسل كثرياً يف هذا املوضوع ألني
سأعتب ،وأشعر بأن عقيدتي ستقل إذا مل
تستجب دعوتي ،فماذا أفعل؟ انصحوني
أرجوكم.
ج :جاء يف احلديث الشريف ما معناه:
الدعائني الذين يكثرون
حيب َّ
بأن اهلل تعاىل ّ
الدعاء والطلب من اهلل سبحانه ،وال يربمه

امللحني ،وقد تكون اإلجابة بطيئة
إحلاح ّ
امتحاناً للداعي أو لعدم مصلحته أو حنو
ميل من
ذلك ،ولذا ينبغي للمؤمن أن ال ّ
الدعاء وال يقنط من اإلجابة ،علماً بأن
الدعاء إذا كان حبضور القلب ومع اإلقبال
على اهلل والقطع بأن اهلل يستجيب الدعاء،
ومع الوضوء والبدء بالصلوات على النيب
وآله واخلتم به والتوسل بأهل البيت()
فإنه يستجاب إذا مل تكن هناك مصلحة يف
تأخريه .واملفيد لتسهيل الزواج بعد الدعاء
هو :االهتمام بصالة أول الوقت ،وحسن
الظن باهلل تعاىل ،والعدل واإلحسان إىل
اآلخرين ،وااللتزام باألخالق واآلداب
اإلسالمية يف كل شيء ومع كل أحد
وخاصة مع الوالدين واألهل واألقرباء
وخدمتهم بإخالص والكالم الطيّب معهم،
وكذلك ينبغي املداومة على قول( :أستغفر
اهلل ربي وأتوب إليه) مائة مرة صباحاً ومائة
مرة مسا ًء ،واملواظبة على القالقل األربع:
الكافرون والتوحيد والفلق والناس ،وعلى
اآلية  54حتى  56من سورة األعراف،
وقراءة دعاء اإلمام أمري املؤمنني(:)
(اللهم إني أعوذ بك من بوار األيّم).
وعن اإلمام الصادق( :)أنه من كتب
سورة األحزاب وجعلها يف منزله جاءت
إليه اخلطّاب يف منزله ،ويف رواية أخرى:
يكتب سورة إنا فتحنا إىل قوله تعاىل:
عزيزاً حكيماً بزعفران على لباس الفتاة
جتد زوجاً ،وبرواية أخرى :يكتب مباء
الورد والزعفران( :من كل شيء خلقنا
حبق قولك
زوجني لعلكم تذكرون :اللهم ّ
هذا ،وحبق حممد( )أن ترزق هذه املرأة
زوجاً موافقاً غري خمالف حبق حممد وآله
الطاهرين).

من أيام الشهر – 13

على الرواية القائلة بأن
شهادة موالتنا فاطمة
الزهراء كانت بعد رحيل
أبيها بـ( )75يوماً تكون
شهادتها في هذا اليوم.
يقول اإلمام الشيرازي
الراحل( :إن المتتبع لسيرة
السيدة الزهراء يجد أنها
مدرسة متكاملة في مختلف
أبعاد الحياة ،فهي التي وقفت
مع أبيها في تبليغ الدعوة،
وتحملت أذى مشركي قريش
في شعب أبي طالب ،وتحملت
معاناة الهجرة من مكة إلى
المدينة ،ووقفت بجانب أمير
المؤمنين الذي أرسى
دعائم اإلسالم ،فكانت
المجاهدة والمهاجرة).
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�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي()

مسؤولياتك ّن االجتماعية!

ل ّقب ر�سول اهلل موالتنا
الزهراء بـ�سيدة ن�ساء
العاملني وك ّناها بـ�أم �أبيها،
وكان يحبها حب ًا جم ًا ،ويج ّلها
�إجال ًال كبري ًا ،حتى �أنها كانت
�إذا دخلت عليه رحّب بها,
وقام لها �إجال ًال ,و�أجل�سها
يف حمله ،وكان يقول:
�إن اهلل ير�ضى لر�ضى فاطمة
ويغ�ضب لغ�ضبها.

6


أكرم اإلسالم املرأة ،وأعز
قدرها ،وأعلى شأنها ،ومسح
هلا مبزاولة كل األدوار ،واستثنى
من ذلك أمرين ،أحدهما :ما ال
يناسبها تكويناً ،إذ هي "رحيانة".
وثانيهما :اختاذها سلعة رخيصة،
تتجاذبها أسواق امليوعة وأندية
الفساد .لذلك فإن للمرأة مطلبني،
األول :أن تعرف املرأة نفسها ،والثاني:
أن تعرف وظيفتها .أما بالنسبة للمطلب
األول ،إذا ما عرف اإلنسان نفسه ،فإنه
سيؤدي وظيفته على حنو أحسن ،أما
إذا مل يعرفها جيداً ،فإنه ال يستطيع أن
يؤدي وظيفته ،ففي احلديث َ"م ْن عرف
نفسه فقد عرف ربّه" .بالنسبة ملكانة املرأة
يف اإلسالم وردت عبارة عن اإلمام أمري
املؤمنني( ،)ما عرفت من خالل
مطالعاتي ومسموعاتي أن أحداً قبله
قاهلا ،وهي أعمق عبارة عن املرأة،
حيث قال اإلمام( :)املرأة رحيانة.
هذه الكلمة مل يقلها اإلمام( )للرجال
فقط ليوصيهم بالنساء ،وإمنا أراد()
من خالهلا أن يعرب عن واقع ،ويثبت
حقيقة تستدعي من املرأة نفسها أن تدرك
ماهيتها .الفرق بني الورد وغريه من
األشياء يكمن يف ضعفه ،وهذا الضعف
بعينه هو كماله ،يعين لو وضعنا  -مث ً
ال
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 قطعة من احلديد حتت أشعة الشمسلعشر سنني ،مل حيدث هلا شيء،
ولكن لو جعلنا وردة حتت حرارة
الشمس مخس دقائق ،ذبلت ،فهل
هذا ضعف يف الوردة أم كمال؟ هذا
كمال.
* بالنسبة إىل الرتبية ،فليست
كل الرتبية من األب واألم ألوالدهما
إصدار األمر والنهي ،فهم حباجة
إىل الرتبية العملية الصاحلة ،فالطفل
ال ينصاع ألمر والديه بالصدق يف
احلديث  -ولو تكرر ذلك منهما مائة
مرة  -إذا رأى منهما الكذب .ثم إن
وظيفة الرتبية ال تقتصر على أن يربي
الوالدان ولدهما ،فهما مسؤوالن
تيسر ،ففي
عن تربية أطفال اجملتمع ما ّ
احلديث :كلكم راع وكلّكم مسؤول
عن رعيته .أما بالنسبة إىل قيام
النساء بقضاء حوائج الناس وتقديم
اخلدمة هلم ،فمن مجلة ذلك تأسيس
املدارس املنزلية إلجياد الفرص لتعليم
األخريات أو مجع املساعدات اخلريية
هلن عرب إشراك املتمكنني يف مشروع
كهذا .كما أن مبستطاع النساء املؤمنات
أن يعملن على تأسيس املؤسسات
اخلريية اخلاصة بالزواج .وهناك الكثري
من الشابات والشباب الذين هم
حباجة إىل من يساعدهم ويأخذ بيدهم
ليقيموا بناء األسرة الصاحلة .فقد أمر

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
�سورية ـ دم�شق �ص ب 11904
فاك�س )96311( 6471119
لبنان ـ بريوت �ص ب 5955/13

أئمة أهل البيت( )بأن يتحمل
املؤمنون مسؤولياتهم االجتماعية،
حتى أن اإلمام الصادق( )قال
ألمحلن
ألحد العلماء من أصحابه:
ّ
ذنوب سفهائكم على علمائكم.
إن تأسيس املؤسسات اإلصالحية
حلل املشاكل والنزاعات العائلية
واالجتماعية أمر ضروري ،ويعترب
عم ً
ال مبا أمر به اإلسالم ،ولقد كان
الكثري من أسالفنا الصاحلني ،ملتزمني
بالسعي يف حل مشاكل اآلخرين كلما
تيسر هلم ذلك ،لذلك جيدر جبميع
ّ
النسوة املؤمنات أن يعزمن على ذلك،
ويتوكّلن على اهلل(.)Q
* جيب على اجلميع العمل من
كل حسب
أجل إجياد جمتمع متدينّ ،
ما أعطاه اهلل سبحانه من طاقات
يقصر فسيكون
وإمكانات ،ومن ّ
مسؤو ًال أمام اهلل تعاىل .نعم اإلنسان
وحده ال ميكن أن يُوجد مقدمات
بناء اجملتمع املؤمن يف كل مكان ،وال
ميكنه أن يسافر إىل كل البلدان ويُقيم
فيها الدين ،فهو معذور عما خرج
عن قدرته ،ولكن هذا ال يعفيه من
تيسر له .فمن أجل
العمل بقدر ما َّ
املوفقية على اإلنسان أن يلتزم بـ:
اإلخالص ،واالجتهاد ،بأن يعمل
جم ّداً ويرتك الكسل ،ألن الدنيا دار
عمل وعناء ،ومن ال يعمل وجي ّد فيها

لن حيصد يف اآلخرة سوى احلسرة
والندامة ،واألخالق :بأن يقتدي
بأخالق النيب( )وأهل بيته()
وسريتهم ،فيتحلى بالصرب واحللم
وغري ذلك .فكل من تعمل بهذه
األمور الثالثة أكثر ،تبلغ درجة أعلى
من التوفيق ،وهذه األمور هلا ركن
واحد وهو العزم والتصميم .إن من
يهتموا
الضروري لآلباء واألمهات أن ّ
برتبية أوالدهم وتعليمهم ،وأن ال
تشغلهم شواغل الدنيا عن ذلك ما
استطاعوا .كما أن طلب العلم،
والتبليغ ،وهداية الناس وإرشادهم
كان يف السابق أمراً صعباً بسبب بُعد
الطرق والظروف األمنية غري املناسبة
وقلة اإلمكانات املادية ،أما اليوم
ال وميسراً نوعاً
فقد أصبح األمر سه ً
ما ،وهذا ما جيعل املسؤولية امللقاة
على عاتقنا أكرب وأعظم .فمن اجلدير
باملرأة أن جت ّد وجتتهد يف تعلّم أصول
اإلسالم وأحكامه وآدابه ومضامينه
السامية ،ثم تسعى يف هداية اآلخرين
بقدر استطاعتها وبقدر ما أوتيت
من اإلمكانات ،وهذا األمر حباجة
إىل اإلخالص والسعي ،والتحلّي
باألخالق الفاضلة ،واالستقامة يف
سبيل رضا اهلل(.)Q

يتعني علينا جميع ًا ،رجا ًال ون�ساءً،
�أن نتعلم ونقبل ون�ؤمن بجميع
�أقوال ب�ضعة ر�سول اهلل
ال�سيدة الزهراء و�أحكامها،
و�أن نن�شر ذلك يف العامل ،وهذا
واجب وفر�ض على جميع النا�س،
ال �سيما ال�شيعة ،والذين تو�صلوا
�إىل العلم بهذه الأمور.
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1‑ تمهيد

قراءة يف بشارات العهدين

قال اهلل Qيف كتابه احلكيم:

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ...
�إ�ضاءة
هذه اآلية الكرمية
تؤكد وجود ذكر
م�ؤخراً ذكرت وكاالت �أنه مت العثور يف تركيا على ن�سخة نادرة
للرسول األعظم
من �إجنيل برنابا مكتوبة باللغة الآرامية تعود �إىل ما قبل  1500عام،
حممد بصفاته
ت�شري �إىل �أن ال�سيد امل�سيح تنب�أ بظهور النبي الأكرم حممد
وامسه يف التوراة
من بعده .وبغ�ض النظر عن حقيقة هذه الن�سخة وما �أثري حولها
واإلجنيل .وأيضاً
من �آراء و�شكوك ،ف�إن ما يدعو اىل التوقف هو ت�أكيد العديد من
جاء يف القرآن
الوكاالت على �أن (�إجنيل برنابا) ظل مرفو�ضاً على مر الزمن من
الكريم على لسان
جانب علماء م�سيحيني ،لأنه ي�ضع على ل�سان النبي عي�سى
عيسى :ﭑ

تنب�ؤه بقدوم النبي الأكرم حممد ،وك�أن �إجنيل برنابا هو
الإجنيل الوحيد الذي ت�ضمن الب�شارة مبجيئه� !!إن تنب�ؤات
ال�سيد امل�سيح جاءت يف الأناجيل الأربعة التي تعرتف بها
جميع املذاهب امل�سيحية ،ولي�س فقط يف �إجنيل برنابا الذي يرف�ضه
امل�سيحيون ب�سبب مقاربات عديدة له مع القر�آن الكرمي ،منها ما
يتعلق بكون ال�سيد امل�سيح ب�شراً ر�سو ًال .ولتو�ضيح ذلك،
وخدمة ملاليني امل�سلمني يف بالد الغرب وال�شرق نن�شر درا�سة حول
الب�شائر يف الأناجيل يف حلقات.

ﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰٌ.
الدين اخلامت

من سنن التاريخ
البشري منذ خلق
اهلل آدم( )أن
اهلل( )Qبعث لكل جمموعة من الناس
سواء أكانوا يف قرية أو مدينة نبياً أو نذيراً
ليهديهم اىل الصراط املستقيم ،قال(:)Q
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹً .ويرى
اإلمام الشريازي الراحل( )العقل هو
رسول يف الباطن ،كما أن الرسول هو
عقل يف الظاهر ،وإن قوله(  :)Qﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ .ال يعين أن يف
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كل قرية يكون نذير ،ألن اهلل()Q
يقول يف آية أخرى :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ .بل أحياناً كثرية يكون
النذير يف أم القرى وليس يف القرى
املتناثرة ،قال( :)Qﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ  .وقد متيز أولو العزم عن
غريهم من األنبياء والرسل بـ"عاملية"
الرسالة ،يقول اإلمام الصادق(:)
سادة النبيني واملرسلني مخسة وهم
أولو العزم من الرسل وعليهم دارت
الرحى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
وحممد( .)وقال( )مبيناً عاملية
رسائل أولي العزم :بعثوا اىل شرق
األرض وغربها ،جنها وإنسها .لكن
ما ميز النيب األكرم( )عن أولي
العزم أنه( )مجع العاملية واخلامتية،
فكان ُّ
كل نيب مبشراً بالذي بعده،
بش َروا خبامتهم رسول اهلل
ومجيعهم َّ
حممد( )ألنه ُمرسل إىل كافة الناس
مر األزمان والعصور .قال(:)Q
على ِّ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  .ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ.

ومل يَ َّدع أي من األنبياء والرسل()
أنه خامت األنبياء والرسل إال نبينا
األكرم( ،)قال( :)Qﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ .وقال(:)
والذي نفس حمم ٍد بيده ،ال يسمع
يهودي
األمة،
ٌّ
بي أحد من هذه َّ
وال نصراني ،ثم ميوت ومل يؤمن
بالذي أُرسلت به ،إال كان من أهل
النَّار.

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
العراق07818000781 :

الشهيد حييى()

نيب اهلل حييى
احنصرت جهود
ٍّ
كل من ّ
السعي لتصحيح
ونيب اهلل عيسى( )يف َّ
منهج بين إسرائيل ،وتبشري الناس بقرب
وحثّهم لالستعداد
جميء ملكوت اهلل َ
فنيب اهلل
الستقباله واالنطواء حتت لوائهّ .
حييى( )مل يفتأ حيذّر اليهود من عاقبة
احنرافهم وطغيانهم ،ويدعوهم إىل
التوبة وإعداد أنفسهم الستقبال ملكوت
اهلل القريب جميئه واإلنضواء حتت لوائه،
فقد جاء يف إجنيل متى :ويف تلك األيام
جاء يوحنا املعمدان (النيب حييى) يكرز
(كرز :وعظ ونادى ببشارة) يف بريَّة
اليهودية ،قائالً :توبوا ألنه قد اقرتب
فإن هذا هو الذي
ملكوت السمواتَّ ،
قيل عنه بأشعياء النيب القائل صوت
الرب،
صارخ يف الصحراء ُّ
أعدوا طريق ِّ
اصنعوا سبله مستقيمة[ .إجنيل متى :3
1ـ .]3إذن كان نيب اهلل حييى( )مبشراً
نيب
بأن ملكوت اهلل الذي َّ
بش َر به قبله ُّ
اهلل أشعياء ال بُ َّد من حتققه على األرض،
حيث سيكون له وقع عاملي كبري .ولذا
كان يأمر شعبه (بين إسرائيل) بالتوبة
والتهيؤ جمليئه واستقباله واالنضواء حتت
رايته.
السيد املسيح()

ما إن قُتل حييى( )حتى قام
بشر
بشر مبا كان يُ ِّ
عيسى بن مريم( )يُ ِّ
به حييى( ،)وشرع يطوف يف قُرى
اجلليل ومدنها ،داعياً الناس إىل التوبة
بأن
إىل اهلل وتصحيح مسريهم ،معلناً هلم َّ
بش َر به حييى قد اقرتب
ملكوت اهلل الذي ِّ

جميئه .فقد ذكر متى يف إجنيله :من ذلك
الزمان (أي بعد استشهاد حييى) ابتدأ
كرز ويقول توبوا ألنه قد اقرتب
يسوع يُ ِّ
ملكوت السموات [إجنيل متى .]17 :4
وأيضاً جاء يف إجنيل مرقص :وبعدما
لم يوحنا (أي حييى) جاء يسوع إىل
أُ ْس َ
اجلليل يكرز ببشارة ملكوت اهلل ويقول:
كم َل الزمان واقرتب ملكوت اهلل فتوبوا
ُ
وآمنوا باإلجنيل[ .إجنيل مرقص 14 :1ـ
 .]15جدير ذكره أن معنى كلمة (إجنيل)
هو البشارة واإلعالم بالنبأ ،فيكون
املقصود من عبارة وآمنوا باإلجنيل هو:
آمنوا حبقيقة هذا النبأ الذي أُخربكم به،
وهو موعد اقرتاب جميء ملكوت اهلل ،إذ
لو كان القصد منها أن يؤمنوا باألناجيل
األربعة اليت هي بني أيدي الناس اآلن
ملا كان هلذا األمر من معنى ،حيث إن
هذه األناجيل مل يكن هلا وجود يف زمن
عيسى( ،)ومل تكتب إال بعد عشرات
السنني من مغادرته هلذه الدنيا .ويتبني
من النصوص املذكورة أعاله أن ملكوت
اهلل مل يكن قد جاء أو حتقق يف زمن
عيسى(َّ ،)
بشر
وإال ملا كان هو نفسه يُ ِّ
به ويأمر حوراييه االثين عشر بالتبشري به
متى يف إجنيله حيث ذكر أن
كما ذكره لنا َّ
عيسى( )قال هلم :إىل طريق األمم
ال متضوا ،وإىل مدينة للسامريني ال
تدخلوا ،بل اذهبوا باألحرى إىل خراف
بيت إسرائيل الضالة ،وفيما أنتم ذاهبون
اكرزوا قائلني :إنه قد اقرتب ملكوت
السموات[ .إجنيل متى  5 :10ـ .]6
يتبع...

ورد يف الروايات �أن �إمام
الزمان� سيذهب بعد ظهوره
�إىل بيت املقد�س ويخرج �ألواح
التوراة التي �أنزلها اهلل Qعلى
النبي مو�سى ،في�ؤمن له جميع
اليهود ،ويكونون من امل�سلمني
االثني ع�شرية ،كما ي�ؤمن م�سيحيو
العامل بعد ح�ضور النبي عي�سى،
ويقتدي بالإمام احلجة.
املرجع ادليين ال�سيد صادق الشريازي
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نسبية النصوص واملعرفة
املمكن واملمتنع

�إن التم ّيز الذي يحققه الإن�سان
ويجعله كائن ًا متفرد ًا �إمنا لكونه
�صاحب علقة معرفية ت�ؤ�س�س لعملية
الفهم التي تربطه بالآخر ،فاملعرفة
والإدراك والفهم هي من لوازم
الإن�سان العاقل ،و�إن التخلي �أو
الت�شكيك يف القدرة املعرفية لدى
الإن�سان هو ّ
تخل �أو ت�شكيك يف
حقيقة الإن�سان العاقل ،وهي النقطة
التي تنعدم فيها امل�سافة الفا�صلة
بني الإن�سان وبقية الكائنات.

10

الق�سم اخلام�س
النسبية وانتشارها

أصبحت الفلسفة النسبية منتشرة
يف ثقافة الفكر الغربي املعاصر حتى
اكتسبت هلا مكانة رفيعة يف اجملتمع
الغربي احلديث .ولتفكيك العوامل
اليت ساهمت يف قبول النسبية
وانتشارها يف اجملتمع الغربي البد من
اإلشارة اىل :أو ًال .النجاح العلمي
(التكنولوجي) الذي زاد يف االعتقاد
بفكرة اإلجابات احلقيقية يف العلم,
كل ما
أدى اىل أن يسود االعتقاد بأن ّ
يقولونه العلماء هو صحيح ,وإذا مل
يستطع العلم أن جيد جواباً لشيء ما,
فإن احلقيقة ستكتشفه الحقاً ,وأصبح
اإلميان بالعلم املطلق فقط فيما هو
املعروف املعاصر والذي رمبا يكون
غري حقيقي الحقاً ,وهذا يقوض
احلقيقة املطلقة اليت ترفضها مدركات
النسبية .ثانياً :مع انتشار القبول
لنظرية التطور ،أصبحت املتبنيات
العقدية خارج املنظومة الفكرية،
وبدون اعتقاد وجود املنظومة اإلميانية
بات اإلنسان يقرر بنفسه ما يعتقده،
وما هو احلق وما هو الباطل ,وكذلك
النظرة اىل األخالقيات اليت باتت
تنسب اىل املكان والزمان ,واملدرك
االعتقادي والفكري ,والتفسري
والذائقة الفردية ,واملتبنيات الشخصية
واجملتمعية لألشياء ,والرؤى التارخيية
اإلبستيمولوجية .ثالثاً .أصبح اجملتمع
الغربي يف مواجهة ثقافات متنوعة
ومتفاوتة ،وهذا االجتاه جيعله أكثر
انسجاماً وقبو ًال لفكرة وجود أكثر
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من طريق لعمل شيء ما ,واإلميان
بتعدد الثقافات ال يشرتط ببطالن هذه
الفكرة ,لكنه يعمل على تقويض أو
إنكار احلقيقة املطلقة ,وهو ما تشتغل
عليه الفلسفة النسبية .رابعاً .انتشار
الفالسفة النسبيني ,وخصوصاً املنتمني
إىل حركة العصر اجلديد ,الذين ال
يقولون بوجود احلقيقة املطلقة،
ويقرون أن كل شيء ,بإمكانه أن
خيلق واقعه ,وأن ينتج إدراكاً لذاته,
فيما ال يكون لغريه ,وال إطالق يف
تقييم خمرجاته ,وال مرجعية منهجية
ثابتة للتحليل والتقييم ,فيما هو واقع
مقبول أو ال قبول فيه .خامساً .نزعة
اجملتمع الغربي املعاصر اىل التحرر
من القيم األخالقية ،وأثقال القيود
االجتماعية ,وأعباء املنظومة القيمية
والسلوكية ,قد استجابت ملدركات
لتيسر
النسبية ,و"تسهيالتها" الفكريةّ ,
للمجتمع نزوعه ,اىل مذهب "دعه
يعمل ما يشاء".
قراءة متهيدية

يبني الكتاب يف صدر مباحثه االفتتاحية
يف إطار التعرف على النسبية ,واستظهار
مكنوناتها ودواعيها ,وأسباب الفشل
يف طروحاتها ,أن التميّز الذي حيققه
اإلنسان وجيعله كائناً متفرداً إمنا
لكونه صاحب علقة معرفية تؤسس
لعملية الفهم اليت تربطه باآلخر،
فاملعرفة واإلدراك والفهم ,هي من
لوازم اإلنسان العاقل ،وإن التخلي
أو التشكيك يف القدرة املعرفية لدى
ختل أو تشكيك يف حقيقة
اإلنسان هو ّ
اإلنسان العاقل ،وهي النقطة اليت

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
البحرين� :ص ـ ب  1921املنامة ـ البحرين
هاتف  17230236فاك�س17254690

تنعدم فيها املسافة الفاصلة بني اإلنسان
وبقية الكائنات .وخيلص املبحث اىل
أنه برغم الوضوح الذي تتمتع به هذه
احلقيقة ,إال أن الفكر البشري اصطدم
مبوجات تشكيكية ,زعزعت الثقة فيما
ينتجه العقل من معرفة ،فقد ابتلي
الفكر بنزعات مثالية ,حاولت إما
ّ
التشكيك يف الوجود اخلارجي ,وإما يف
إمكانية الوصول إليه وإدراكه وفهمه.
إذ حيتمل أن يكون القصد من النسبية,
هو كون املعرفة اإلنسانية ناقصة ,وال
ميكن أن حتيط بكل احلقائق مبا فيها
حقائق عامل الطبيعة أو حقائق عامل
الغيب أو حقائق النفس اإلنسانية
وح َكم
أو حقائق عامل التشريعِ ,
ومالكات األحكام ،ففي كل هذه
احلقول ,ال ترتقي معرفة اإلنسان إىل
حد الكمال ،وبالتالي فإن املعرفة
ليست مطلقة ,وال ميكن أن تصل إىل
حد الكمال والشمول واإلطالق.
ويستنتج املبحث أنه البد من تفكيك
املعاني ,وحتديد املطالب ,بهدف التمييز
بني امل ّدعى الصحيح واخلطأ ،وأصل
هذا املعنى يرجع إىل أن املعرفة ,قد
تكون متعلقة بالطبيعة ,من إنسان
وحيوان ومجاد وما أشبه ،وقد تكون
متعلقة بعامل الغيب أو بأغوار النفس
اإلنسانية.
يف عوامل النسبية

يستكمل املبحث يف دحضه للحقول
الكونية الثالثة للنسبية يف ثالثة عناوين
فرعية ,وهي "الصراط املستقيم يف عامل
احلقيقة" و"الصراط املستقيم يف عامل
املعرفة" و"الصراط املستقيم يف عامل اللغة

والكواشف" ,وهي الثالثة
اليت ختص ك ًال من عامل
الوجود العيين املادي,
وعامل الذهن ,وثم عامل
التواصل والنواقل اللغوية
والتعبريية ,يف الصياغات
واملفاهيم الدالة على
العوامل األخرى أو هما
عاملا الوجود اللفظي
والكتيب رغم حمدودية
العنوان الرئيس اجلامع
هلا من خالل حتدد نطاقه
يف مبحث "املعرفة" يف
نصه "الصراط املستقيم
ّ
ونسبية املعرفة" .وخيلص
البحث حبكمة ومنهجية سليمة اىل أن
عكس هذه القناعة ,من شأنه أن "ينسف
كل جسور التواصل املعريف الذي يتحقق
عرب النصوص ,مما يعد نسفاً ألصل املعرفة,
وليس إثباتاً لنسبيتها" .كما أن هذه اآلية
الشريفة (الصراط املستقيم) .تنسف أيضاً
مقولة نسبية احلقيقة يف عاملي الوجود
اللفظي والكتيب ,وهما العاملان اللذان
أدرجهما السيد املؤلف يف سياق واحد
ومساق واحد باسم اجلسور أو الدوال أو
الكواشف أو التواصل اللغوي كون العاملني
فيهما يعربان عن الدالة ذاتها.

�إن الآية ال�شريفة ال�صراط
امل�ستقيم تن�سف مقولة ن�سبية
احلقيقة يف عاملي الوجود اللفظي
والكتبي ,وهما العاملان اللذان
�أدرجهما امل�ؤلف يف �سياق واحد
وم�ساق واحد با�سم اجل�سور �أو
الدوال �أو الكوا�شف �أو التوا�صل
اللغوي كون العاملني فيهما يعربان
عن الدالة ذاتها.
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يف ذكراه الرابعة..
املهم للذين يحتفون بذكرى هذا العامل اجلليل والفقيه الكبري
والعبد ال�صالح لي�س فقط �أن يعي�شوا ذكراه ،بل �أن يعي�شوا
املبادئ التي بها عمل و�إليها دعا.
السادس والعشرين من شهر مجادى
األوىل للعام 1429هـ كان موعداً مع
رحيل الفقيه العابد ،واألستاذ الزاهد،
والعامل الرباني آية اهلل السيد حممد
رضا الشريازي( .)فبعد أن ودعت
مدينة قم املقدسة فقيد العلم والورع
باألسى والدموع ،استقبلته قرى
العراق ومدنه ،وعلماؤه وحوزاته،
ومثقفوه وفقراؤه ،ونُكست األعالم
جلثمانه ،وقرع العسكر طبول احلزن
حتية له ،وكان موكب التشييع يسري
خبطا ثقيلة ،فقد غلب يف وجدان
الفقيد العزيز الشوق للوطن ،حيث
ظل( )يفتقد عراقه ويتفقد شعبه،
بعد أن فرقت بينهما سلطة الطغيان
زمناً طوي ً
ال متخماً مبحن التضحيات.
وقد استحضرت حشود املستقبلني
مواقف من مل يتوان يف الدفاع عنهم،
ومع بداية خماض التغيري العسري من
االستبداد اىل احلرية رسم()
طريق اخلالص من احملنة اليت البد أن
ينتهي أمدها ولو بعد حني ،حيث قال
هلم كلمة اإلميان واالنتصار" :أيها
العراقيون ،إن احلرب على العراق بال
حدود ،وحتتاج اىل صرب بال حدود"!.
وبعد أن حط موكب التشييع يف مدينة
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

�أحبتي :من يريد ر�ضوان اهلل Qال يظلم �أحد ًا ،وال
يتكرب على �أحد ،بل �سيكون ولي ًا من �أولياء اهلل الذين
هم �أكرث النا�س نفع ًا ،و�أكرثهم ورع ًا و�أداهم للأمانة
و�أف�ضلهم �إيثار ًا .لنحاول بلوغ املراتب املعنوية
العالية بالتوجه اىل اهلل ،Qوفعل امل�ستحبات
واملندوبات ،ون�صرة املظلومني ،و�إغاثة املحرومني ،ومد
يد العون واحلنان للأيتام والأرامل� .أحبتي� :أدعوكم اىل
�أن تغفروا للآخرين وتتجاوزوا عنهم مثلما حتبون �أن
يغفر اهلل Qلكم.

النجف األشرف خرج أهلها
الكرام الستقباله وبأيديهم
أكاليل أزهار عطرة بعبق
اخللود فـالعلماء باقون ما بقي
الدهر.
يف كربالء كانت احملطة األخرية ملوكب
التشييع ،اليت منها انطلق()
حيث إباء أبي األحرار احلسني
وإيثار أبي الفضل العباس(،)
فانتفضت مدينة العلماء والشهداء
والنجباء مبوكب استقبال مهيب
ووداع بنحيب ،فكان يوم استحضار
لذكريات رحيل مصطبغ بوقائع
غربة مرة وظلم وإقصاء لألب الكبري
سيد الفقهاء السيد حممد احلسيين
الشريازي( ،)وآالم رحيله اليت
مل تتضح تفاصيله ،وأيضاً كان
يوم استحضار لذكرى اغتيال دام
للمفكر اإلسالمي الشهيد آية اهلل
السيد حسن الشريازي( ..)لكن
ليس باإلمكان أن يكون إال ما كان،
ليوارى اجلسد الشريف تراب روضة
سيد الشهداء( ،)وحيث ضيافة
رب كريم.
إن مسو صاحب الذكرى ونبوغه،
وخفايا الرحيل وشجونه ،خلد
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ذكراه وتراثه ،فكلماته ما زالت
تنبض باحلياة ،وآثاره أضحت زاداً
للباحثني عن احلقيقة .وإن للراحل
عربه وتارخيه ،وآخر عرب تارخيه
أن لإلصالح منهجاً يكتب باملداد
والدماء ،ولإلصالح ناهج ال ينبغي
أن ينقطع أثره ،فبالء األيام يغدر
بالعلماء إذا عملوا ،ويباغت العاملني
إذا أخلصوا ،واإلصالح مسرية
طويلة تعج باآلالم والتضحيات،
وحتتاج اىل وعي وعزم وحكمة
وصرب .لذلك فإن من مسؤوليات احملبة
لصاحب الذكرى( )حفظ تراثه
العلمي الذي هو نتاج جتارب مخسة
عقود مباركة من عمره الشريف
وعبقة خبربة اآلباء واألجداد ،وذلك
من خالل عمل مؤسساتي ،فإن
أهم مسات األمم احلية أن تكون
منتجة ولن تكون األمة منتجة إال إذا
عملت بإخالص ،واختزلت الزمن،
واستثمرت التجارب ،واستكملت
طريقها من حيث وصل القادة
األفذاذ.
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