
هواجس من الواقع! 
ارتفــاع  أخالقــي،  وقلــق  قيمــي  تتناســب تعاطي ادرات واإلدمان عليها، توسع ظاهرة فيهــا مــن نســبة األبنــاء، تنامــي فــي ظاهــرة الهاربني مــن بيوت األهل ونســبة البنــات أكبر فــي عــدد حــاالت الطــالق، تزايــد فــي أعداد اضطــراب  ال  بأعمــال  املســتخدمني  األرامل وأعمارهم، لقطاء ومشردون في الشوارع، ومن األطفــال  ألعداد  تنامــي  ونزاعات  حروب  مــدارس وأعراف.واالنفــالت املتفاقم قد ضرب فــي صميم قيم بــل التحلــل األخالقــي والســلوكيات املنحرفة اتمعــات الفقيــرة واألقــل رفاهيــة ومدنية، وجانب مــن األزمــة اخلطيــرة ال ينحصر عند حياة األســرة في عمــوم مجتمعاتنا املســلمة، هذه حتجب شــمس الســكينة واالســتقرار عن والتواصــل بني األقربــاء.. باألجــواء القامتة فــي العالقات األســرية، ضمور مشــاعر احملبة واأليتــام وقفزات فــي أرقام العنوســة، تفكك جراء  األســرة:  ملشــهد  اآلخــر  وراحــة تعلِّــم وال تربــي، أصدقاء ســوء، مجتمــع غير الوجــه  األمــان  مســتعصية،  أزمــات  وفــوق ال تقــدم حــالً وتنتــج أزمــات، غيــاب وتغييــب البال عملة مفقودة، مؤسسات فكرية وثقافية منضبــط،  املؤثــرة!  والقــدوة  الصالــح  األوالد للمربــي  تربيــة  ميكــن  كيــف  تســاؤالت:  ومواقع ذلــك  قاصــرة  لكنها  ملتزمــة  فضائيــات  ــنْ بيده األمر ظالمــات حيــث تهديد فــي عقــر الــدار؟!. إنها «اجلهــاد»، وهــو األمــر الــذي يلقي ظالمــاً على وانتهــاك حرمــات باســم الدين وحتــت عنوان فجعلتهــم أداة ألعمــال قتــل وخطف وســرقة اســتحوذت بعض األفــكار على فتيان وشــباب، هناك مخــاوف أخرى وليدة أيامنــا هذه، حيث وفســاد يؤكد تلك الهواجس العاصفــة، بل إن ومــا يســمع فــي كل يــوم مــن قضايــا انحــراف تنال من حاضــر ماليني األوالد ومســتقبلهم!! أمراض صحية ونفســية وأخالقية وإنســانية الواقع املأزوم وتلك التساؤالت احلائرة تتولد املعيشــة ورعايــة أســرته؟ وفــي خضــم ذلــك تربية أوالدها؟ وكــم أب يضيع بــني متطلبات وكــم أم تفتقــد إلــى الوســائل الصحيحــة في فيها التــي تتعلق بقضايــا العواطــف والزواج؟ للمعلومات التي ينبغي أن تصل الى األوالد مبا أن يكــون الوالــدان املصــدر األقــرب واألصدق الفضيلــة والعفاف فــي نفوســهم؟ وكيف ميكن انترنيت متدنية؟! وماهي ســبل ترســيخ معاني بني  }.مخاوف ومطالبــات نضعها عند مَ لُواْ مَ لِ اعْ قُ وسلطة اإلرشاد والقرار!! {وَ

العدد ١٣٨ السنة السابعة عشرة/ جمادى األولى ١٤٣٠ه  /٢٠٠٩م
مطابقة لفتاوى اإلمام الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي; 

í والمرجع الديني آية اهللا العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

افتراق األمة
(صلى  النبي  أن  صحيح  هــل  س: 
أمته  بــأن  أخــبــرنــا  وآلـــه)  عليه  الــلــه 
فرقة،  وسبعني  ــالث  ث ــى  إل ستفترق 
وسبعني  إحدى  إلى  اليهود  افترق  كما 
وسبعني  اثنتني  إلى  والنصارى  فرقة، 

فرقة؟
ج: ورد بهذا املضمــون بعض الروايات. 
/ص٢٩/   ١ /ج٢٨/بــاب  البحــار  (راجــع 
/بــاب٦/ ج٢٧  الشــيعة/  ووســائل  ح٢١، 
علــى  تؤكــد  الروايــات  وهــذه  ص٤٩).... 
إلــى  املســلمني  وتدفــع  العقيــدة،  أهميــة 
املعتقــد  يجــدوا  حتــى  والفحــص  البحــث 
احلــق، فيؤمنــوا بــه، فيكونــوا مــن الفرقة 

الناجية.
وأما ما ورد من أن فرقة من هذه الفرق 
ناجية والبقيــة في النار، فجمعــاً بني هذه 
الروايــة وروايات أخــر يكــون املقصود من 
ــنْ عرف  التــي تــرد النــار هــي خصــوص مَ
احلــق واحلقيقــة فخالــف تعصبــاً، وعاند 
واملصالــح  للهــوى  باعــاً  واتّ عامــداً،  عاملــاً 
وأمــا  ــراً،  مقصّ جاهــالً  كان  أو  الدنيويــة، 
اجلاهــل القاصــر فيعــاد امتحانه فــي يوم 

القيامة.

المعجزة
النبي  من  املعجزة  صــدور  هل  س: 
من  واألئــمــة  وآلـــه)  عليه  الله  (صلى 
كإحياء  عليهم)  الله  (سالم  بيته  أهل 
هو  واألكــمــه  األبــرص  إبــراء  أو  امليت 
فيستجيب  يدعو  بأن  الدعاء  باب  من 
التكويني،  اإلقدار  باب  من  أم  له،  الله 

وملاذا؟
الرســول  يــد  علــى  املعجــزة  ظهــور  ج: 
(صلى اللــه عليه وآلــه) أو األئمة (ســالم 
وبالقــدرة  بالدعــاء  يكــون  عليهــم)  اللــه 
التكوينيــة عليها بــإذن الله تعالــى، وذلك 
ألن كالً مــن الرســول صلى اللــه عليه وآله 
واألئمــة ســالم اللــه عليهــم البــد مــن أن 
يأتــي بدليــل علــى صــدق ادعائــه النبوة 
أو ادعائــه اإلمامة، فيســلّحه الله بســالح 
التكوينيــة  الواليــة  ويعطيــه  املعجــزة، 
بحيث يقول للشــيء: كن بإذن الله، فيكون 
الشــيء املراد تصديقاً لــه. وذلك كما جاء 
في القــرآن احلكيم عــن النبي موســى (ع) 
ومعجزاته التســع، وعن النبي عيســى (ع) 
وإحيائه املوتى وإبرائه األكمه واألبرص، 
وعــن النبــي ســليمان (ع) وبســاطه، وعــن 
وصيّه آصف بن برخيا (ع) وإتيانه بعرش 
بلقيس من مدينة ســبأ بلحظة عني، وغير 

ذلك. 

هدم القبور
الوالة  من  الكثير  أن  نعلم  نحن  س: 
األئمة،  قبور  هدم  حاولوا  العباسيني 
املعجزة  بسبب  يــنــجــحــوا  ــم  ل ولــكــن 
الوهابيون  استطاع  فكيف  اإللــهــيــة، 
لألئمة  البقيع  في  التي  القبور  تدمير 

األربعة (سالم الله عليهم)؟ 
أثــر  إخفــاء  حاولــوا  العباســيون  ج: 
هدمــوا  لكنهــم  يســتطيعوا،  فلــم  القبــر، 
رة،  بــوا القبــور املطهّ فة، وخرّ البقاع املشــرّ
كما فعلــه الوهابيــون اليوم ببقــاع األئمة 
وبقبورهــم  الســالم)  (عليهــم  األربعــة 
ورَ  نُ وا  ــؤُ فِ طْ لِيُ ونَ  يــدُ رِ لكــن: {يُ الطاهــرة، 
هَ  رِ ــوْ كَ لَ هِ وَ ــورِ مُّ نُ تِ ـهُ مُ اللـَّ ــمْ وَ هِ اهِ وَ أَفْ ـهِ بِ اللـَّ

سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي

أكثر األشـخاص يرى الله ويرى ذاته معاً، ويـرى المجتمع ويرى ذاته 
معاً ولذلك ترى الناس في الغالب يسحقون كل شيء من أجل ذواتهم



البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
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املوقع على اإلنترنيت:
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} [الصف : ٨]. ونَ رُ افِ الْكَ

الغسل الصحيح
الغسل  كــيــفــيــة  هـــي  ـــا  م س: 
حتت  الغسل  يجوز  وهل  الصحيح؟ 
الريح  خــرج  إذا  ومـــاذا  الــــدوش؟ 
أن  يجب  وهل  الغسل؟  أداء  أثناء 
من  جزء  كل  على  باملاء  يدي  ر  جسمي؟أمــرّ
وارمتاســي،  ترتيبــي  الغســل  ج: 
أمــا الترتيبــي: فهــو أن يغســل الرأس 
األميــن  الطــرف  ثــم   ، أوالً والرقبــة 
مــن البدن، ثــم الطــرف األيســر (على 
علــى  األميــن  تقــدمي  فــي  األحــوط 

األيسر).
وأمــا االرمتاســي: فهو غمــس متام 
البــدن في املــاء دفعة واحــدة عرفية. 
هــذا وال يجب إمــرار اليد علــى البدن، 
وإذا  الــدوش،  حتــت  الغســل  ويجــوز 
يبطــل  ال  ريــح  الغســل  أثنــاء  خــرج 
الغســل على األقــرب، نعم يجــب عليه 
الوضوء بعده (إذا أراد أن يصلي)، لكن 
األحوط اســتحباباً إعادة الغســل بعد 
إمتامــه والوضــوء بعده أو االســتئناف 

والوضوء بعده.

مواعيد األذان
األذان  مواعيد  كانت  هــل  س: 
عليه  الله  (صلى  الرسول  زمن  في 
كانت  وهل  خمساً؟  أم  ثالثاً  وآلــه) 

الشهادة الثالثة موجودة؟
الرســول  زمــن  فــي  كان  األذان  ج: 
األكرم (صلــى الله عليه وآلــه) أحياناً 
ات ملصالــح خاصــة، وأحياناً  خمس مــرّ
الظهريــن  بــني  للجمــع  ات  مــرّ ثــالث 
والعشــائني وملصالح أيضــاً، وكان النبي 
ق بني  (صلــى الله عليــه وآله) قد يفــرّ
الصالتــني، وقــد يجمع فيصلّــي ثالثة 
أوقــات، كمــا إن القــرآن احلكيــم ذكــر 

أوقــات.  ثالثــة  اخلمــس  للصلــوات 
ــيِ  فَ رَ ةَ طَ ــالَ ــمِ الصَّ أَقِ قــال تعالــى: {وَ
}. ســورة هود،  لِ ــنَ اللَّيْ لَفــاً مِّ زُ ــارِ وَ هَ النَّ
ــمِ  {أَقِ تعالــى:  وقولــه  اآليــة:١١٤، 
ــقِ  سَ غَ إِلَــى  سِ  ــمْ الشَّ ــوكِ  لُ لِدُ ةَ  ــالَ الصَّ
رِ  جْ آنَ الْفَ ــرْ ــرِ إِنَّ قُ جْ آنَ الْفَ ــرْ قُ ــلِ وَ اللَّيْ
ولقــد   [٧٨  : [اإلســراء   { وداً ــهُ شْ مَ انَ  كَ
ن كما فــي الروايــات أبو ذر وســلمان  أذّ
يــوم غديــر خــم بعدمــا نصــب النبــي 
علياً (ســالم  وآلــه)  عليــه  اللــه  (صلى 
الله عليه) بأمر اللــه تعالى خليفة من 
بعده على املســلمني، وتشــهّد كلّ منهما 
هما  في األذان بالشــهادة الثالثة، فأقرّ
النبي املصطفى (صلى الله عليه وآله) 
على ذلك، وردّ علــى املعترضني عليهما. 
(راجــع: الفقه لإلمام الشــيرازي (ره) 

ج ١٩ ص ٣٣١ - ٣٢٤).

قضاء العبادات
الفائتة  الصبح  صالة  هل  س: 

تصلى جهراً أم إخفاتاً؟
. ج: تصلى جهراً

إزالة الشعر
من  البــد  أنــه  صحيح  هــل  س: 
ــــة الــشــعــر الــــذي يــنــبــت على  إزال
يوماً  أربعني  قبل  واإلبطني  العانة 

وإال تبطل الصالة؟
اإلمــام  عــن  احلديــث  فــي  ورد  ج: 
قال: (من  أنه  الســالم)  الصادق(عليه 
فــال  اآلخــر  واليــوم  باللــه  يؤمــن  كان 
...)، ولو  يترك عانته فوق أربعني يومــاً

لم يفعل لم تبطل الصالة.

تخميس القرض
س؟ س: هل القرض يخمّ

ج: ال خمس في املال املقترض.

استفتاءات

قال الرسول األعظم9:
٭ من عشق فعف ثم 
مات مات شهيداً
٭ إن الله يحب الحيي المتعفف

٭ أحب العفاف الى الله 
تعالى عفة البطن والفرج

الروضة العباسية - ١٣٤٧هـ



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 
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خمس الفقير
والــــنــــاس  فـــقـــيـــر  ســـيـــد  س: 
يساعدونه من األخماس أو ينذرون 
ـــال املــنــذور بعد  لـــه، ويــعــطــونــه امل
يساعدونه  أو  حاجتهم،  قــضــاء 
هدية،  يعطونه  أو  الله،  إلى  قربة 
ال؟  أم  خمس  األموال  هذه  في  فهل 
وإذا ساعده أحد للذهاب إلى احلجّ 

س؟  فهل يخمّ
ج: اإلمــام الراحل: إن لــم يكن له 
رأس سنة يجب عليه أن يخمّس كل ما 
ســه  عنده، حتى ما يدفع له للحجّ يخمّ
ــس  يخمّ ســنة  رأس  لــه  كان  وإن   ، أوالً
حلــول رأس  عنــد  مؤونته  عــن  الزائــد 
الســنة، فإذا فعل ذلك فال خمس عليه 

أثناء السنة.
لــه  يكــن  لــم  إن  املرجــع:  الســيد 
رأس ســنة يجــب عليــه أن يخمّس كل 
ما عنــده - إال مــا علم أنه مــن اخلمس 
علــى األظهر - حتــى ما يدفع لــه للحجّ 
ســنة  رأس  لــه  كان  وإن   ، أوالً ســه  يخمّ
يخمّس الزائد عــن مؤونته عند حلول 
رأس الســنة، فإذا فعل ذلــك فال خمس 

عليه أثناء السنة.

مستحبات الشراء
ســـيـــارة  أشــــتــــري  ســـــوف  س: 
مستحب  عمل  هناك  فهل  جديدة 
لي:  يقول  البعض  الــشــراء؟  وقــت 
هذا  هل  احلسد،  ملنع  البيض  اكسر 

صحيح؟
ج: ميكنك دفع صدقة لدفع البالء 

عنك.

الغناء في األعراس
الــغــنــاء  حـــكـــم  هــــو  مــــا  س: 
واملوسيقى للنساء في األعراس؟

األعــراس  فــي  الغنــاء  يجــوز  ج: 
ه مــن أصــوات آالت اللهو  بشــرط خلــوّ
ال  وأن  األخــرى،  واحملرمــات  والــدف 

يسمع ذلك الرجل األجنبي.

ألحان أهل الفسوق
املنشدين  أو  املقرئني  بعض  س: 
يـــأخـــذون أحلــــان أهـــل الــفــســوق، 
ويــنــشــدون بــهــا قــصــائــد فــي مدح 
املضمون  فيكون  (ع)،  املعصومني 
الفسق  أهل  عليه  تعارف  ملا  مخالفاً 
والــفــجــور، والــلــحــن مــنــاســبــاً، فهل 
الصورة؟  هــذه  في  اإلنشاد  يحرم 

وهل يحرم االستماع؟
ج: إذا لم يصــدق عليها الغناء جاز 

استماعها.

األغاني الهادفة
األغـــانـــي  ــعــض  ب هـــنـــاك  س: 
ــدف مــنــهــا الــنــصــح واإلرشـــــاد،  ــه ال
نصائح  بوصفها  تستخدم  وعــادة 
فما  شابه،  ما  أو  تربوية  أو  طبية 

حكمها؟
 - غنــاء  أنــه  عليــه  صــدق  مــا  ج: 

عرفاً  - فهو حرام.

مشاهدة األفالم
الشرعي  احلكم  أن  تعلمون  س: 
واملسلسالت  األفــالم  مشاهدة  في 
تخل  لم  إذا  اإلباحة  هو  والبرامج 
بالضوابط  التزمت  وقد  بالشرع، 
ــاً  ــالم ــت أف ــان الــشــرعــيــة ســــواء ك
أجنبية..،  أم  عربية  ومسلسالت 
تلتزم  ال  األفالم  تلك  معظم  ولكن 
شعور  فتظهر  الــشــرعــي،  احلــجــاب 
منها  أجــــزاء  أو  املــمــثــالت  بــعــض 
يظهرن  أو  أيديهن،  مــن  أجـــزاء  أو 
جتميلية،  مساحيق  وجوههنَّ  وعلى 

استفتاءات

قال أمير المؤمنين علي 
:A بن أبي طالب
٭  ما المجاهد في 
سبيل الله بأعظم أجراً ممن 
قدر فعف لكاد العفيف أن 
يكون ملكاً من المالئكة
٭ العفاف يصون النفس 
وينزهها عن الدنايا، وغاية الحياء 
أن يستحي المرء من نفسه

ضريح قمر بني هاشم
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غير  أو  احلــجــاب  مــرتــديــات  وهــن 
تلك  تخلو  ال  كــذلــك  ــات،  ــدي ــرت م
مؤثرات  مــن  واملسلسالت  األفـــالم 
تلك  مشاهدة  حكم  فما  صوتية، 
املشاهد  نية  ــأن  ب علماً  األفـــالم؟ 
ــقــصــة الـــدرامـــيـــة أو  مــتــابــعــة ال
التاريخية أو متابعة ذلك البرنامج 

الثقافي أو الترفيهي؟
األصــل  حكــم  الصــورة  حكــم  ج: 
فــي عــدم جــواز النظــر إلى مــا يحرم 
النظر إليه علــى األظهر، وأما املؤثرات 
املوســيقية فإن كانت بآالت اللهو حرم 

. االستماع إليها أيضاً

احترام النعمة
الذي  اخلبز  أخذ  يجب  هل  س: 
يــطــرح فــي الـــشـــوارع ووضــعــه في 

مكانٍ مناسبٍ أم يستحب ذلك؟
ج: ينبغي احترام النعمة.

العملة المزيّفة
العملة  تبديل  يجوز  هــل  س: 
املزيفة علماً بأنَّ هذه العملة سوف 
أعرف  أن  دون  أخذتها  وأنــا  تتلف، 

بأنها مزيفة؟
الطــرف  علــم  إذا  إال  يجــوز،  ال  ج: 

فة. اآلخذ أيضاً أنها مزيّ

يبة الغِ
بذكري  الغيبة  تختص  هل  س: 
عند  غيبته  فــي  يــكــره  مبــا  أخـــي 
لو  مــا  تشمل  أم  فــقــط  اآلخــريــن 
ذكرته مبا يكره بيني وبني نفسي؟

ج: الغيبــة إمنــا تصــدق إذا كانــت 
األخالقي  الواجب  نعم  اآلخرين،  عند 
يقتضي اجتناب ذلك حتى عند نفسه.

الطالق
ديــــار  فــــي  ــيــش  ــع ن نـــحـــن  س: 
مشاكل  واجــهــتــنــا  وقـــد  ــجــر،  ــه امل
العائلية  املشاكل  وخصوصاً  ة،  عــدّ
الثقافة  أخــذت  حيث  واألســريــة، 
واقع  صميم  فــي  تدخل  الغربية 
إلى  ى  أدّ مما  األســريــة،  العالقات 
في  املسلمة  األسر  من  عدد  تفتيت 
املهجر، ومن أمثلة ذلك أنَّ احلكومة 
النساء  بعض  بإغراء  تقوم  عندنا 
مع  أو  لــوحــدهــا  شــقــة  بتسليمها 
شهري  راتب  وتخصيص  األطفال، 
نتيجة  املــرأة  فتقوم  للمعيشة،  لها 
في  والتفريق  الطالق  بطلب  ذلــك 
على  بناءً  احلكم  فيصدر  احملكمة، 
يؤخذ  لم  احلكم  بأن  علماً  طلبها، 
االعتماد  وإمنـــا  الــــزوج،  رأي  فيه 
الكلي ينصب على رأي الزوجة، لذا 
مما  الشريعة  موقف  عن  نتساءل 

يلي:
مسلمة  المــــرأة  يــجــوز  هــل  أ: 
غير  حاكم  مــن  الــطــالق  تطلب  أن 

مسلم؟
من  ــشــرع  ال مــوقــف  هــو  ــا  م ب: 
ــنــســوة الــلــواتــي  أمــثــال هــــؤالء ال

انسقن وراء الدنيا ومباهجها؟
املـــــرأة  هـــــذه  حتـــكـــم  هــــل  ج: 
زوجها  أوامـــر  الفتها  بالنشوز 
وعدم إطاعته واخلروج من السكن 

بدون إذنه؟
د: ما هي حقوق الزوج؟

ج:
أ: الطالق بيــد الزوج، وفــي صورة 
إضرار الزوج بزوجته ترفع أمرها إلى 

احلاكم الشرعي.
ب: يسعى في هدايتهن.

ج: إذا كان الــزوج مؤديــاً حلقوقهــا 
تكون ناشزاً (في فرض السؤال).

البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com@

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية
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استفتاءات

قال اإلمام علي بن 
:Aأبي طالب
٭  عفة الرجل على قدر غيرته

٭  ما زنى غيور قط، وال 
إيمان كالحياء والصبر

٭  من كساه الحياء 
ثوبه لم ير الناس عيبه

القبة العباسية املقدسة



حقــوق  الزوجــني  حقــوق  د: 
متقابلــة، فللزوج حق االســتمتاع وحق 
اإلذن فــي اخلروج من الــدار. وللزوجة 
حقوق متعــددة، وينبغي لهمــا التفاهم 
والتشاور واالحترام املتبادل، إذ إن أي 
اختالل في مجــال احلقوق لــه عواقب 

وخيمة في هذه الدنيا قبل اآلخرة. 

مقدار اللحية
ــذي يجب  س: مــا هــو املــقــدار ال
إبـــقـــاؤه مــن الــلــحــيــة عــلــى فــرض 

حرمة حلقها باملوسى؟
ج: ال يجــوز حلــق اللحية باملوســى 
وكذا ال يجــوز حلق العارضــني (ما بني 
الذقــن واألذن على العظــم)، ألنهما من 

اللحية.

حلق اللحية
مبــاكــنــة  ــتــي  حلــي أحـــلـــق  س: 
ويبقى  باملوسى،  وليس  كهربائية، 
، فهل  أثـــر الــشــعــر واضــحــاً قــلــيــالً
من  الناظر  بــأن  علماً  ذلــك،  يجزئ 
حليتي،  حــالــق  أنــنــي  يتصور  بعد 
ولكن لو اقترب لرأى أثر اللحية؟

ج: البد أن يصدق عليك عرفاً أنك 
ذو حلية.

السحر
ألحــد  الـــذهـــاب  حــكــم  مــا  س: 
كتاب  بــفــتــح  لــلــقــيــام  األشـــخـــاص 
لشخصٍ مريض أو غير مريض؟

م  ج: إذا صــدق عليــه عنــوان محرّ
كالســحر فــال يجــوز، ويجــوز التداوي 
بالقــرآن الكــرمي واألدعيــة واألحراز 
العصمة(عليهم  بيــت  أهل  عن  الواردة 

السالم).

تعلم السحر
س: هل يصدق على قراءة كتب 
بدافع  بــل  للتطبيق،  (ال  السحر 
مــن حــب االســتــطــالع فــقــط) تعلم 

السحر، فيكون حراماً؟
ج: تعلم السحر حرام.

أراضي الدولة
س: ما هو رأيكم في البناء على 
الرسول  حلديث  الــدولــة،  أراضــي 
(األرض  ــه):  وآل عليه  الله  (صلى 
ـــرهـــا). واســـتـــنـــاداً  ــه وملــــن عـــمّ ــل ل
غرفة  بــبــنــاء  قــمــت  فــقــد  ــك  ــذل ل
عائدة  أرض  فــي  مشتمالتها  مــع 

للدولة؟
وال  مواتــاً  األرض  كانــت  إذا  ج: 
األماكــن  مــن  تكــن  ولــم  لهــا،  صاحــب 
هنالــك  يكــن  ولــم  كالشــوارع،  العامــة 
البناء  يجــوز  فحينئذ  خارجي،  محذور 

رها. عليها وإعمارها، وميلكها من عمّ

تعطيل الهاتف
الهاتف  تعطيل  يجوز  هل  س: 
أجور  دفــع  بــدون  منه  واالستفادة 
االتصاالت اخلارجية والداخلية؟

الدولــة  كانــت  إن  يجــوز  ال  ج: 
شرعية، أو ترتب محذور خارجي على 

ذلك.

تزوير البطاقات
البطاقات  تزوير  حكم  ما  س: 
غير  بــصــورة  مــنــهــا  واالســـتـــفـــادة 
قانونية خصوصاً في دول أوروبا؟

ــب احلــرام عليه  ج: ال يجــوز بترتّ
كإضاعة حــق، أو غصــب مــال، أو تعد 

على أحد.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

استفتاءات

قال اإلمام علي بن 
:A أبي طالب

٭ ابذل ألخيك 
دمك ومالك، ولعدوك 
عدلك وانصافك، وللعامة 
بشرك وإحسانك
٭ زهدك في راغب 
فيك نقصان عقل، ورغبتك 
في زاهد فيك ذل نفس

.. املشهد العباسي
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البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com@
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٭ حصلت معركــة كبيرة وخطيرة جــداً بني املســلمني والكفار هي معركــة حنني، وقد 
أشــار الذكر احلكيم الى جانــب من خصوصياتهــا، حيث تكاتــف الكفار إلنهــاء أمر النبي 
(ص) واملســلمني دفعة واحدة. وقد اشــتركت في تلك املعركة - الى جانب الكفار - قبيلة 
بني ســعد التي تنتمي إليهــا حليمة الســعدية مرضعة رســول الله (ص)، وكذلك شــهدت 
املعركة شيماء أخت الرســول بالرضاعة، إذ كان العرب - وقت ذاك - يحضرون نساءهم 
فــي املعــارك، ويجعلونهن في اجلبهــات اخللفيــة ليقمن بإســعاف اجلرحى وإلهــاب حماس 
الرجال، لكي يصمــدوا ويثبتوا، إذ هــم يعلمون بأن لو تراجعوا فإن نســائهم ســوف يقعن 
أســيرات بأيــدي اخلصم. وهكــذا، فقــد احتدمــت املعركــة، والتحم اجليشــان، وأســفرت 
املعركة عن انكســار املشــركني، وأســرت النســاء، مبن فيهــن شــيماء، فلما رأت نفســها وقد 
أســرت، راحت تصيح من بني النســاء: «يا محمــد! أتعرفني»؟ فأجابها رســول الله (ص): 
»؟ قالت: «أنا شــيماء أختك فــي الرضاعة، أوَ يُرضيك أن أكون في األســيرات»؟!  «من أنتِ
وصارت تعاتب رســول اللــه أيضاً، لكنــه (ص) لــم يعاتبها علــى خروجها لقتالــه، بل قال 
لها: «أما أنا فأتنازل لك عن حقي وحق بني عبد املطلب، وأعفو عنك، ولكن إئتي املســلمني 
ت املســلمني بأنها رضيعة  لَمَ واطلبي صفحهم، وأنا شــفيعك فــي ذلك».. ففعلــت بعــد أن أعْ
النبي (ص)، فعفوا جميعاً عنها. ثم قالت الشيماء لرسول الله (ص): «أنا جئت في نساء 
عشيرتي، أفأعود اآلن وحدي»؟ فما كان من النبي (ص) واملسلمني إال أن عفا عنهن، فعدن 
جميعهن وقد أســلمن.. تفحصنَّ في التاريخ، غير تاريخ املعصومــني واالنبياء (ع)، وانظرن 
مــا إذا كننتَّ ســتجدن نظيــر هــذه املواقــف والقيــم العظيمــة!! إن أولئك املشــركني كانوا 
يرومون اجتثاث اإلســالم من جذوره، لكن رســول الله (ص) قابلهم بذلك املوقف النبيل. 
ي  مْ فِ انَ لَكُ ــدْ كَ قَ هذا هو اإلســالم احلقيقي، والله عز وجل يقــول في كتابه احلكيــم: {لّ
}. فالالزم على مسلمي العالم أن يســيروا على هذا النهج حيث  ةٌ ــنَ سَ ةٌ حَ وَ ــولِ اللّهِ أُسْ سُ إن رسول الله (ص) هو مظهر اإلسالم وهو العارف حقاً باإلســالم، فكيف تعامل (ص) مع رَ
املشــركات الالئي ظاهرنَ الرجال على قتاله؟ أوَ ليس من املؤســف جداً أن ال تعرف نســاء 
العالم هذا الدين العظيم؟! فأننت املؤمنات عليكن أن تطالعن هذه القيم الكبيرة وتنقلنها 
الى اآلخريــن. فإذا عرضنت مثل هــذه الكنوز العظيمة في أوســاط الكفــر، وأحسّ هؤالء 

بصدقكن، فسيسلمون ولو بعد حني.
٭ إن اإلنســان - فــي أي بلد كان وفــي أي عمــل - فهو بني اخلير والشــر. ففي اإلنســان 
ارة بالســوء. فــإذا كان  دافع الــى اخلير وهــو العقــل، ودافع نحو الشــر وهــي النفــس األمّ
املرء حســن اخللق فإن دافــع اخلير عنده يغلب دافع الشــر، وســيكون نصيبه خيــر الدنيا 
واآلخرة، بخالف ســيئ اخللق فهو ال دنيا له وال آخرة. رواية عن اإلمــام الباقر (ع)، وهو 

محاضرات

لتكوني األفضل

لقد تفاقمت حاالت الطالق، 
وانهدام األسرة، وتفكك 
العائلة، والمشاكل الزوجية 
ألن كالً من الرجل والمرأة 
تخلى عن بعض واجباته، 
وقام بواجبات اآلخر، مع 
أنه ليس كفئاً لها، 
والحياة حياة األكفاء.

المرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي

 إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشيرازي دام ظله
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الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

محاضرات

حجــة اللــه علــى اخللــق، فقــد اعترضه 
شــخص وقــال لــه «أنــت بقــر!»، فأجابه 
(ع): «بــل أنا باقــر». هذا هو احللــم فإذا 
انتقصــك شــخص مــا فعليــكِ أن حتلمــي 
لتحصلي على خيــر الدنيا وخير اآلخرة، 
وهــذا بحاجــة الــى العــزم، وهــذه ســنة 
احليــاة. فطالبــة العلــم إذا عزمــت علــى 
أن تكون حســنة اخللــق فســتصبح عاملة، 
والزوجــة إذا عزمــت علــى ذلك ســتكون 
محبوبــة عنــد زوجهــا. إن حســن اخللــق 
وعنــد  تعالــى  اللــه  عنــد  محبوبــاً  يكــون 
الناس كافــة، ومن اخلطــأ العمــل على رد 
السيئة بالســيئة، وإنْ كان هذا في نفسه 
جائــزاً في احلــدود الشــرعية فــي قوله 
وا  دُ تَ اعْ ــمْ فَ كُ لَيْ ىَ عَ ــدَ تَ ــنِ اعْ مَ تعالى: {فَ
ــم}. لكــن  كُ لَيْ ىَ عَ ــدَ تَ ــا اعْ ــلِ مَ ثْ مِ ــهِ بِ لَيْ وخيــر عَ التوفيــق  تريــد  منكــنَّ  كانــت  ــنْ  مَ
الدنيا وخيــر اآلخــرة واحملبة عنــد الله 
(عــز وجل) وعنــد الناس، فلترد الســيئة 
باإلحســان واحللــم. فقد ورد فــي أحوال 
النبــي (ص) أن إحــدى زوجاتــه اتهمتــه 
تهمة شــديدة في قضية ما، فلــم يقابلها 
(ص) باملثــل، ولــم يجبهــا، بل إنــه اكتفى 
بنفــي التهمــة عنه فقــط، علماً بــأن هذه 
الروايــة نقلت عــن أحد األئمــة (ع)، ولم 
ينقلها غيرهم من سائر الناس، ألن النبي 
(ص) لم ينقلها ألحــد من الناس. فينبغي 
تعلم هــذه الفضائــل واخللق احلســن من 
رســول اإلســالم (ص). لقد رأيــت الكثير 
ممن اتصــف باخللق احلســن مــن العلماء 
وغيرهــم من ســائر الناس كانــوا موفقني 
الناس  عند  محبوبني  وكانوا  حياتهم،  في 
ولم يلقــوا صعوبة فــي حياتهــم. وإن أي 
حســن  كان  إذا  األســرة  أفــراد  مــن  فــرد 
اخللق فإنه ســيكون محبوباً عند اجلميع، 
وإذا  أعمالــه،  وجــل)  الله (عــز  وســيقبل 
مات فســيترحم عليه الناس، أما صاحب 
اخللق الســيئ فإنه ســيكون علــى العكس 
. لذا ينبغي لكــنّ أن تعزمنَ  من ذلك متامــاً
علــى التحلــي باألخــالق احلســنة لتنلــنَ 
خير الدنيا وخير اآلخرة. وإن من األمور 
قريبــاً  املــرء  جتعــل  والتــي  جــداً  املهمــة 
ومنزلــة  مقــام  وذا  (ع)  البيــت  أهــل  مــن 
عندهــم هــي محاســبة النفــس كل يوم. 
فقد جاء فــي احلديــث الشــريف: «ليس 
ــنْ لم يحاســب نفســه كل يــوم فإن  ــا مَ منّ
عمــل خيراً اســتزاد منــه، وإنْ عمل شــراً 
اإلنســان  إن  إليــه».  وتــاب  اللــه  اســتغفر 

يتكلم خــالل اليوم والليلــة كثيراً ويعمل 
كثيــراً، فمــا أحوجــه ألن يجلــس وحــده 
ويحاســب نفســه علــى مــا قالــه وعملــه، 
ويتأمــل فــي صحيفــة أعمالــه، هــل هــي 
جديــرة ومناســبة بأن تقــدم لولــي الله 
األعظــم (ع)،  اللــه  بقيــة  موالنــا  تعالــى 
فــإنْ كان مــا قدمه جيــداً يشــكر الله عز 
املواصلــة  علــى  ويعــزم  ويصمــم  وجــل 
كان  وإنْ  كهــذه،  أعمــال  فــي  واالســتمرار 
أحداً  فيهــا  اغتــاب  كغيبــة  مناســب،  غير 
أو  مؤمنــة،  أو  مؤمنــاً  آذى  أو  النــاس،  مــن 
قطــع رحماً، أو عــق والديــه، أو بخس في 
املكيال وامليــزان، أو غش، فعليــه أن يبادر 
الــى االســتغفار والتوبــة الى اللــه تعالى 
فـإن «التائــب من الذنب كمــن ال ذنب له». 
وإن مثــل فاعــل اخليــر واإلحســان كمــن 
يحمــل بيــده مصباحاً ويســير فــي ظالم 
الليل، فهو املستفيد أوالً من املصباح الذي 
يحمله وإنْ كان اآلخرون يستفيدون منه 
ــنْ يوجه  أيضــاً خــالل مســيره. وهكــذا مَ
ظلماً الــى أحد فهــو إمنا يظلم نفســه في 
احلقيقة. إضافة الى اإلحسان ثمة أمور 
ينبغي للمؤمنــات أن ال يغفلن عنها، وهي: 
األخالق مــع جميع الناس، صلــة الرحم، 
التي يعاني منها اتمع إمنــا تعود لغياب برّ الوالدين. حيث إن كثيراً من املشكالت 
هذه األمــور األربعة املتقدمــة، ولو التزم 
الناس بهذه األمور بنحو جيد حللت كثير 

من املشكالت وزالت.
بــني  احلســنة  نوعــان:  احلســنة  ٭ 
بــني  واحلســنة  تعالــى،  واللــه  اإلنســان 
الثانــي  النــوع  وفــي  واإلنســان.  اإلنســان 
ينبغــي أن يضــع اإلنســان نفســه موضــع 
الذين يتعامــل معهم فيحب لهــم ما يحب 
يأتي  والــذي  باحلســنة،  فيأتــي  لنفســه، 
باحلسنة في أعماله وتصرفاته وحياته 
ســيكون ناجحــاً وموفقــاً بنســبة مــا أتى 
مــن اإلحســان واخليــر. وهنــاك صفتان، 
تقرب إحداهما اإلنســان الى اجلنة وهي 
النار  الــى  تقربــه  وأخــرى  اخللق،  حســن 
وهي ســوء اخللــق. وميكــن - بــل ينبغي - 
لإلنسان أن يكون حســن اخللق سواء كان 
رجالً أم امرأة، شــيخاً أم شاباً، تلميذاً أم 
 ، أســتاذاً، كاســباً أم تاجراً، عاملاً أم عامالً
وفــي أيــة درجــة كان وفــي أية ظــروف. 
أســوأ  فــي  فرعــون  إمــرأة  عاشــت  لقــد 
تتحلــى  أن  اســتطاعت  ولكنهــا  الظــروف 
باخللق حتــى ضرب اللــه بها مثــالً للذين 

الً  ثَ بَ اللّــهُ مَ ــرَ ضَ آمنــوا. قال تعالــى: {وَ
ن}. فلقد كان  ــوْ عَ رْ أَةَ فِ ــرَ وا امْ نُ يــنَ آمَ لّذِ النســاء لّ بطون  وأمــر بشــق  ظاملاً  فرعــون 
احلبالى وقتل أوالدهــن وهنَّ أحياء، وبلغ 
بــه الطغيــان أن ادعــى الربوبيــة، ولكــن 
امرأته اســتطاعت - رغم الظــروف التي 
كانت تعيشــها في بيــت فرعــون - أن تبلغ 
درجة مــن اإلميان وحســن اخللــق بحيث 
ضرب الله بها مثــالً للذين آمنــوا، أمرهم 
تكــون  أن  فاســتطاعت  بهــا.  يقتــدوا  أن 
أفضل امرأة في أسوأ الظروف. إذن ميكن 
لإلنســان أن يكون حســن اخللــق حتى في 
أســوأ الظروف، ولكن لذلك شــرط واحد 
هو العزم. قال اإلمــام الكاظم (ع): «هي 
عزمــة» أي إن األمــر بحاجــة فقــط الــى 
احلســن،  باخللــق  التحلــي  علــى  تصميــم 
فيــه،  ــقَ  فِ وُ عمــل  أداء  علــى  صمــم  فمــن 
أردتــنَّ  وإذا   . أوالً يصمــم  أنْ  املهــم  ولكــن 
أن تضمــن اجلنــة، فلذلــك طريــق واحد 
وهــو أن تتحلــنيَّ باخللــق احلســن، وهــذا 
األمر بحاجة الــى التســامح، فإنه طريق 

التوفيق.
اإلنســان  تعالــى  اللــه  منــح  لقــد  ٭ 
فالعقــل  والنفــس،  العقــل  وهمــا  أمريــن، 
الشــهوات،  تعني  والنفس  القناعات  يعني 
فإن لكل إنســان قناعات نابعــة من عقله، 
وشهوات تشــتهيها نفســه، وغالباً ما يكون 
تضاد بني مــا يدعو إليــه العقــل، وبني ما 
واملطلوب  وتشــتهيه،  النفــس  إليــه  تدعو 
من اإلنســان أن يحكم عقله في شــهواته، 
وهذا هــو االختبــار الذي جعلــه الله لكل 
عمــل عقلــه وقناعتــه في  فــرد. وإن مــن يُ
أموره، يكون ســعيداً في الدنيــا واآلخرة، 
أما من يقدم شــهواته على قناعاته، فإنه 
يصير شقياً في الدنيا واآلخرة. وقد ورد 
في احلديث الشــريف: «أحــب ألخيك ما 
حتــب لنفســك، واكــره له مــا تكــره لها». 
واألخ فــي احلديــث مــن بــاب املثــال، فهــو 
يشــمل األخت والرجل واملرأة واجليران، 
فــإذا عمــل اإلنســان بهــذا احلديــث عند 
تعاملــه مــع النــاس وأحــب لهم مــا يحب 
لنفســه، فمثل هذا الشخص يكون سعيداً 
في الدنيــا ومحبوباً عنــد اآلخرين وعند 

الله تعالى.
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إصدارات
المرأة والعائلة

للمرأة مكانة في اإلســالمِ مســاوية ملكانة الرجلِ في جميع احلقــوق والواجبات، 
واألصل هو التســاوي، إال في بعض املســتثنيات التــي هي في مصلحــة الرجلِ واملرأة 

كليهمــا. فالرجل هــو األب، واملــرأة هــي األم، وهذا 
ال يعنــي الظلــم بحــق أحدهما، بــل هو ما يناســب 
خلقتهما، أما القوامة فليســت نقصاً ينســب للمرأة، 
ألنهــا مبثابــة تنظيــم إداري ال مينــع املــرأة من أن 
تكــون شــريكة لتســيير حياة األســرة بآليــة أكثر 
نضجــاً، وألن اإلســالم أعطــى املــرأة مكانــاً رفيعــاً، 
حتى قــال اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب (ع) «املرأة 
ريحانــة»، لــزم علــى اتمــع أن يتعامل معهــا على 
هذا األســاس في شــتى مجــاالت احلياة. وقــد منح 
اإلسالم الزوجة حقوقاً ســاوت حقوق الزوج، وقد 
تفوقها في بعــضِ األحيان، وحذر حتذيراً شــديداً 
من االعتــداء والتجــاوز علــى حقوقهــا. وحث على 
االهتمــام باملــرأة منــذ صغرهــا وتهيئــة حوائجها 

ورعايتهــا، واحترامها زوجة، والســعي في حتصيــل رضاها أماً، حيــث إن اجلنة حتت 
أقــدام األمهــات، كمــا أكــد اإلســالم أن وظيفــة املرأة ليســت فقــط في توفيــر اجلو 
البيتي املستقر واملنظم بل إن لديها أعماالً أعظم كتربية األوالد وتنشئتهم النشأة 
الطيبة وبنــاء اتمــع وإصالحه وتنميتــه، وللمــرأة أن تقــدم ما تريد مــن أعمال 
وتتقن شــرط أن تتناســب مع إمكانياتها اجلســدية وحتفظ كرامتها.. لكن وبالرغم 
من تلك املنظومة احلقوقية اإلنســانية اجلميلــة تعايش مجتمعات مســلمة تناقضاً 
، فهناك مــن حتفظ على النســاء إلى حــد الكبت والقهــر واالنعــزال، وآخر من  هائــالً
أطلق النســاء إلى احلد الذي يتنافى مع الدين وترفضه احلكمة، كما إنه - وفي أكثر 
نْ يتعامل مع املرأة بدونية حترمها من التعليم ومن حقها في اإلرث  من مكان - هناك مَ
ومتنع عنها كثيــراً من حقوقها األخرى.. مــن هنا تبرز أهمية كتاب «املــرأة والعائلة» 
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشيرازي (دام ظله) الذي ضم في صفحاته 
باقــة من احملاضــرات التــي تتناول قضايــا املــرأة وهمومهــا واألزمات التــي تتعرض 

حلريتها وتنال من حقوقها وتداعيات ذلك على األسرة واتمع.
مــن عناويــن الكتــاب: الزهــراء (ع) أســمى منــوذج للمــرأة، ثــروة العمــر أغلــى 
وأعز ثروة، الســعيد من اســتنار بعقله، املســلمة احلقيقية، لكي تســعدن فــي دنياكن 
وآخرتكن، مكانة املرأة ومســؤوليتها، إيجاد مجتمع متدين مسؤولية اجلميع، ضرورة 
مشاركة املرأة في إرشــاد اتمع وتثقيفه، اسعني في تربية الشابات وقضاء حوائج 
الناس، مصدر السعادة، بناء أسرة صاحلة ألجل مجتمع صالح، رقي املرأة، مساهمة 

املرأة في تعريف أهل البيت (ع) للعالم. 
صدر الكتاب (١٨٨ صفحة) عن مؤسســة الرســول األكرم (ص) الثقافية، وقام 

بإعداده األستاذ عالء حسني الكاظمي.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
سورية - دمشق - ص ب ١١٩٠٤ فاكس ٦٤٧١١١٩(٩٦٣١١) 

العراق - كربالء املقدسة - هاتف: ٣٢٠٣٨٦ 
النجف األشرف - هاتف: ٢١٥٣٥٤

لبنان - بيروت - ص ب ٥٩٥٥/١٣

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية
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ثقافة

قال اإلمام جعفر 
:A الصادق
٭  عفوا عن نساء 
الناس تعف نساؤكم

٭ الحياء واإليمان 
مقرونان في قرن، فإذا 
ذهب أحدهما تبعه صاحبه

احلرم العباسي الشريف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

قصص

شاهد المؤمنون
كان الصحابي عثمــان بن مظعون 
األكرم  بالنبي  معرفــة  على  وامرأته 
(ص) قبــل البعثــة، وكانــا معروفــني 
عث النبي (ص)  بالتواضع، وحينمــا بُ
النبي  فكان  إميانهما،  أعلنا  بالرسالة 
كبير،  بشــكل  يجلهمــا  األكــرم (ص) 
حتى أنزل الله تعالى فــي هذه املرأة 
(خولة بنــت حكيم الســلمية) قرآناً 
وكذلك زوجهــا، وحينما توفي عثمان 
النبي  املؤمنــون  شــاهد  مظعــون،  بــن 
وينحني  جســده،  عنــد  يجلس  (ص) 
لــه، ويبكــي بشــدة،  علــى رأســه ويقبّ
اللــه (ص):  رســول  فيــه  قــال  وقــد 
«رحمك اللــه يا عثمان مــا أصبت من 

.« الدنيا وال أصابت منك شيئاً
أربعة كتب 

مــا قامت بــه ابنة الشــهيد األول 
العاملي  مكــي  الدين  جمال  بن  محمد 
اللمعــة  صاحــب  ســره)  (قــدس 
علماؤنــا  ســماها  التــي  الدمشــقية 
وكان  املشــايخ)،  بـ(ســت  األجــالء 
اسمها فاطمة، وتكنى بـ(أم احلسن)، 
والتي كان العلماء يطرحون عليها ما 
أنها  لهم..  فتحلّها  املســائل  من  أشــكل 
طلبــت مــن إخوانهــا أن يكون ســهمها 
مــن إرث أبيهــا هــو أربعة كتــب فقط 
تركها أبوها ضمــن ما ترك من اإلرث 
واملــال  واألرض  العقــار  مــن  الكثيــر 
وغيرها، وهــذه الكتب لم تكن ســوى 
القــرآن الــذي كان يقــرأ فيــه أبوها، 
وكتاب  فقهي)،  الذكرى (كتاب  وكتاب 
وكتــاب  الطوســي،  للشــيخ  التهذيــب 
وما  أيضــاً،  للطوســي  الداعي  مصباح 
ســوى  العمــل  هــذه  مــن  هدفهــا  كان 

البيت  أهــل  علــوم  مــن  االســتزادة 
(عليهم السالم).

عشرة صاروا 
األمــور)،  بـــ(أم  تكنــى  امــرأة 
اإلمامني  أصحــاب  خيــرة  مــن  وكانت 
الصادقني (ع)، وهــذه املرأة الفاضلة 
لم تكن فــي بداية أمرهــا من املوالني 
أبوهــا  كان  حيــث  (ع)،  البيــت  ألهــل 
واســمه (أعــني) مــن املنحرفــني عــن 
ذلــك،  علــى  ومــات  (ع)،  البيــت  أهــل 
مــن  كان  (ســنس)  واســمه  وزوجهــا 
النصرانيــة،  علــى  ومــات  الرهبــان، 
البيت  أهــل  طريق  الــى  اهتدت  لكنها 
(ع)، واســتطاعت أن تهــدي بعد ذلك 
عشــرة مــن إخوانهــا الى طريــق أهل 
صاروا  العشــرة  وهــؤالء  البيــت (ع)، 
بعدهــا مــن خيــرة أصحــاب األئمــة 
(ع)، وعــن طريقهــم وصلتنــا الكثيــر 
املتعلقــة  األحاديــث  مــن  والكثيــر 
باألحــكام الشــرعية ومنهــم: زرارة 
بن أعــني، وحمــران بن أعــني، وبكير 

بن أعني، وعبد امللك بن أعني. 
صار لها ضريح 

امــرأة  أرســلتها  دراهــم  بضعــة 
الصــادق  لإلمــام  شــطيطة  تســمى 
كانــت  ألنهــا  بالقبــول،  حظيــت  (ع)، 
عــن إخــالص، وربّ صــرر فيهــا آالف 
ت، ألن باعثها  دّ الدنانير من غيرهــا رُ
لم يكن مخلصاً، فاإلخالص هو الذي 
رفع مــن قيمــة دريهمات (شــطيطة)، 
بل رفــع شــطيطة نفســها حتــى صار 
لها اليــوم ضريح وقبة ومقــام يزار، 
ويقرأ عنده القــرآن الكرمي، ويطلب 

من الله تعالى عنده احلاجات.

قال اإلمام علي 
:Aالرضا
٭  من لم يستح 
من العيب، ويرعوي عند 
الشيب، ويخشى الله بظهر 
الغيب فال خير فيه

٭ بحسن العشرة 
تدوم المودة

٭ خوافي األخالق 
تكشفها المعاشرة

جدار عازل في البقيع – ١٤٣٠هـ 

«ما أكثر القصص، وما أكثر العبر!!
لكن.. المهم أن نعتبر ولو بقصة واحدة»
السيد صادق الشيرازي
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السيد المرجع:

من أهم قوانين اإلسالم أن ال يكون ظالماً أو مظلوماً في المجتمع
قال  الفقــه)  درســه (بحــث خــارج  فــي 
املرجــع الديني الســيد صادق الشــيرازي: 
إلــى  الزمــان  هــذا  فــي  نتوجــه  أن  «ينبغــي 
سيرة النبي األعظم وأهل بيته الطاهرين 
(ع) أكثــر، وأنْ نطبق تعاليمهــم في حياتنا 
دخلــت  التــي  زوال املظالــم  فــإن  اليوميــة، 
بيوت الكثير منوط برجوعنا إلى الســيرة 
 : النبوية العطرة». وأضاف سماحته قائالً
«حتى اليوم لــم تطبّق أهداف رســول الله 
(ص)، فمن أهم قوانني اإلســالم الذي دعا 
إليه رسول الله أن ال يكون ظالم أو مظلوم 
في اتمــع، وهذا ال يكــون إال بعد االطالع 
على ســيرة النبي وأهل بيته األطهار (ع).. 
ق  نعم مــن املســلّم أن هكذا ســعادة ســتحقّ
على يد اإلمام احلجة (ع) بالشكل األكمل، 
ولكن ينبغي لنا أن نعمــل بوظيفتنا إلقامة 
ق  الدين ونشــر معارف أهل البيت (ع) لنحقّ
الســعادة النســبية». وقال ســماحته: «إن 

أوضاع العالــم - اليوم - تشــبه إلى حد ما 
أوضاع النبي (ص) عندمــا كان في املدينة 
املنــورة، ولكــن مــع فقــد النبــي، فالعالــم - 
اليــوم - إلــى حد مــا - يعيش حريــة ميكن 
مــن خاللهــا تعريــف الشــعوب ببقيــة الله 
علــى  (ع)  الزهــراء  والصديقــة  األعظــم 
خــالف مــا كان عليــه العالــم في الســابق، 
حيث لم يكن ذلــك متاحاً، حتــى بلغ األمر 
أن الفرد يعــذب أو يقتــل جــراء حديث أو 
زيارة معينة». وقال ســماحته: «لقد عاش 
النبي األعظــم ثالثاً وعشــرين ســنة بعد 
البعثة الشــريفة، ما يقارب ثالثة عشــرة 
ســنة منها عاشــها في مكة، وعشــر سنوات 
فــي املدينــة، وخــالل ثالثة عشــرة ســنة 
في مكة بذل متــام قدرته لهدايــة الناس، 
فلــم يؤمــن بــه ســوى ٢٠٠ شــخص فيهــم 
املنافقــون، إال أن األوضــاع فــي املدينة آلت 
إلى أنه فقط خالل ســنة التاسعة للهجرة 

(عام الوفــود)، في بعض األيــام كان يؤمن 
بــه مائتا شــخص، علمــاً بــأن الرســول هو 
الرســول نفســه، والــكالم الــذي يقوله في 
مكــة هــو الــكالم نفســه الــذي يقولــه في 
املدينة، ولم يتغيّر شــيء ســوى أن احلرية 
في املدينــة أتيحت لــه على خــالف ما كان 

عليه من الكبت واالضطهاد في مكة». 

 في كل فعل وقول
في لقائه بجمع من املؤمنني واملؤمنات من مختلف مدن العراق، 
وجمع مــن طــالب العلــوم الدينية، وناشــطني فــي اــال الديني 
والثقافــي مــن مــدن إيرانية حتــدث الســيد املرجــع الــى ضيوفه 
حول اإلخالص للــه تعالى في كل األعمال، وااللتــزام بتقوى الله 
ســبحانه في كل فعــل وقــول، وحتى فــي النظــر واألكل والشــرب 
وباقي مجــاالت احليــاة، كمــا أراد الله جلّ شــأنه، واقتــداء بأهل 

البيت األطهار (ع).

الوسيلة في الدنيا واآلخرة
في لقائــه بجمع مــن الفضــالء واملؤمنــني مــن زوار مدينة قم 
املقدســة قــال ســماحته: «إن قطــع الطمع عمــا في أيــدي الناس 
ليس معناه أن يجلس اإلنسان في بيته دون ســعي وعمل، بل عليه 
أن يســعى ويعمل دومــاً، ويعلــم بإميان راســخ في الوقت نفســه أن 
ها إلى مسبب األســباب احلقيقي وهو  كل األســباب الظاهرية مردّ
الله ســبحانه وتعالى». وأضاف ســماحته: «إن الله سبحانه جعل 
املعصومــني األربعة عشــر (ع) الوســيلة إليه في الدنيــا واآلخرة. 
ــل  فكل من يعتقــد بذلك ويجعلهم (ع) وســيلته إليه تعالى، ويتوسّ
إلى الله بهم لقضاء حوائجه املادية واملعنوية، فســتحظى حياته 

براعيتهم (ع). فالذين يعيشــون بجــوار موالنا اإلمــام الرضا (ع) 
عليهم بأن يعلمــوا بأن املعصــوم هو مــن جعل الله ســبحانه حتت 
إرادته وبيده مقادير الكون والوجود كلّه، وهذا ما نقرأه في زيارة 
اجلامعة الكبيرة الشــريفة: (إرادة الربّ في مقادير أموره تهبط 

إليكم وتصدر من بيوتكم)». 

فليستغفر الله سبحانه
قال الســيد املرجع لزائريه من شباب مدينة أصفهان: «بعض 
األشــخاص يبلغون درجة الصائــم القائم بالتزامهــم بالفرائض 
والواجبــات فقــط ودون أن يكدوا أو يتعبــوا، وهم الذيــن يتحلّون 
باخللق احلسن، أي يتعاملون بأخالق حســنة مع آبائهم وأمهاتهم 
الذيــن  مــع  وحتــى  وأرحامهــم  وأقاربهــم  وأوالدهــم  وزوجاتهــم 
لق احلسن  لق معهم». وأوضح سماحته: «الشك أن اخلُ يسيئون اخلُ
ال ينحصــر في بشــر الوجــه وطالقتــه، بل مــن مصاديقــه الصبر 
ل واحللم وكظم الغيظ والوفاء والصدق والعفو وماشــابه  والتحمّ
: «أوصيكم  ذلك مــن الفضائــل». وأوصى ســماحته ضيوفه قائــالً
لقكم حســناً مع اجلميع،  موا علــى أن يكون خُ بأمرين: األول: صمّ
. وإذا غفــل  ومــن يصمــم ينــل التوفيــق، والعكــس بالعكــس أيضــاً
أحدكــم أحيانــاً وتعامل الســمح الله بخلق ســيىء مع شــخص ما 
م  ر ذلك منه فليستغفر ويصمّ فليســتغفر الله ســبحانه، وكلما تكرّ
عوهم على أن  بوا اآلخريــن وشــجّ على عــدم تكــراره. الثانــي: رغّ
يتحلّوا باخللق احلســن، وباألخص األقربني إليكم، ومن تربطكم 

به رابطة صداقة أو محبّة قوية». 

تءلقـــاءات  تتتتتقـــاءاتاالقـــا ءءاتق

٭ إصدار: مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد: لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي

٭ توزيع: مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج: موقع اإلمام الشيرازي

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

www.ajowbeh.com على العنوان التالي:   
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