
حريتهــــا!! 
تصرفــات  ينظــم  أخالقــي  مفهــوم  احلقــوق 
فإنها  وبالتالــي  اآلخريــن،  مــع  وعالقته  اإلنســان 
قانونيــاً  ونظامــاً  للفــرد  أخالقيــاً  نظامــاً  تشــكل 
أســاس  الفردية) متثل  وألن (احلريــة  للمجتمــع، 
حقوق اإلنســان، حيث يعرف بها اإلنســان نفســه، 
فإنهــا طريق التكامل بــني الناس لتحقيــق املنفعة 
العليا للفرد واألمة، حيث إن أفــراد اتمع احلي 
يحتــاج بعضــه لبعضــه اآلخــر مــن خــالل أعمال 
(ماديــة ومعنوية) يكمل أحدهــا اآلخر، وقد قال 
النبي األكــرم (ص) لرجل كان يدعــو الله بأن ال 
يجعــل حاجته عنــد أحــد: «قــل اللهــم ال جتعل 

حاجتي عند لئيـم».
إن مــن الفضيلــة أن يدافع اإلنســان عــن قيم 
ضحايا  أبــرز  باعتبارها  للمــرأة  وخاصة  احلرية 
القمــع االجتماعي، وإن من حق املــرأة أن تتصرف 
مبا تراه يتناســب مع ذاتها ومصلحتهــا، لكن عليها 
أن ال تدخل في تفاعل إكراهي مع اآلخرين، ألنها 
جزء يســتكمل عبر اآلخرين، وشريطة أن تعقلن 
كرامتهــا  تهــدم  ال  كــي  ونوازعهــا  رغباتهــا  املــرأة 
وتكــون اخلاســر األكبر فـ«أعــدى عدوي نفســي»، 
وإن (احلريــة) مــع (الفضيلــة) تشــكالن جناحي 
اإلنســان الصالــح، وهمــا قيمتان فـــ»ال تكــن عبداً 

لغيرك» تستكمل بـ»احلر من غلب الشهوات». 
ما يجعــل حريــة الفتاة غيــر مكتملــة بل قد 
تكون منتجة ألزمات نفســية واجتماعية، تقاليد 
قامعة وتربية قاصرة تنتج فتيات (ســاذجات أو 
مهزوزات) وهو ما مينع الفتاة من أن تعايش حقها 
الكامل في احلرية فـ«دفع الضرر احملتمل واجب»، 
واســتغالل  وتشــدده  التديــن  ســطحية  إن  كمــا 
عناويــن دينيــة ملصالــح غيــر نبيلــة شــوه صورة 
احلرية التي أكدها اإلســالم للمــرأة، وأعاق وعي 
اتمع لها مما أربــك املرأة في اســتثمار (فضائل 
حريتهــا) داخــل أســرتها ومــع مجتمعها فــكان أن 
املــرأة  حبــس  فإمــا  للمشــاكل،  اجلميــع  تعــرض 
وإمــا ضياعها وإما مجتمــع ذكوري يظلــم املرأة أو 

مجتمع أنثوي مجحف لقيمومة الرجل.
إن احلرية حق إنساني وأخالقي متنحه املرأة 
لنفســها فيما إذا كانت حريتها فضيلــة لها ورفعة، 
وإن (احلرية املســؤولة) التي يســمو بها اإلنســان 
علــى خــدش حيائــه والتنكــر لعفته هــي ضرورة 
وجـود وحيــاة فـــ «إن لم يكن لكــم ديــن .. فكونوا 

.{ لُواْ مَ لِ اعْ قُ أحراراً في دنياكم»،  {وَ
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مطابقة لفتاوى اإلمام الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي; 
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العقائد
(أن  مقولة  في  رأيكم  هو  ما  س: 
املعصوم متكامل جسمانياً وال حتصل 
الطبيعية  األسباب  وفــق  الــوفــاة   له 
التي تسري على بقية البشر كاملرض 
إال  املــعــصــوم  ميـــوت  وال   ... ــرم  ــه وال

بحادث عارض كالقتل أو السم)؟
النظريــة  هــذه  أثبــت  الطــب  ج: 
كيــف  عــرف  لــو  االنســان  بــأن  القائلــة: 
يوازن بني عناصره املوجودة في اجلســم 
عبر نظام في الطعام والشــراب والبيئة 
تــرك  مــن  الكافيــة  والنســبة  املناســبة 
الهموم واألحزان، وعــدم توارد األوضاع 
الطبيعيــة املؤدية إلى قصــر العمر ونحو 
ر آالف الســنني،  ذلك، وصنع ذلك كله لعمّ
ذلــك  يعرفــون  (ع)  املعصومــون  واألئمــة 
جيــداً، ولذلــك لــو ال القتل ومــا يصيبهم 
من املآســي واآلالم واملشاكل االجتماعية 
روا  ر إمامنا املهدي املنتظر والطبيعيــة املضادة لطول العمــر لعمّ ، كما قد عمّ طويالً
(عج) إلى يومنــا هذا أكثر من أحد عشــر 

. قرناً

الحديث الشريف
في  السيد  سماحة  قــول  مــا  س: 
احلميد  عــبــد  عــن  ـــة:  ـــرواي ال هـــذه 
بــن أبــي الــعــالء قــال: قــال أبــو عبد 
الله (ع): «إن الشرك أخفى من دبيب 
اخلامت  حتويل  وقال: «ومنه  النمل». 

ليذكر احلاجة وشبه هذا»؟.
احلاجــة  ليذكــر  اخلــامت  حتويــل  ج: 
هو فيمــا إذا طلب أحد من شــخص حاجة، 
، ولئــال ينســى  فوعــده بإجنازهــا لــه مثــالً
ل خامتــه مــن إصبــع  إجنــاز احلاجــة حــوّ
إلى أخــرى ليتذكر بذلك احلاجــة، ويقوم 
بإجنازهــا. وهــذا التحويل هو نــوع اعتماد 

علــى اخلــامت، مــع أنــه ينبغــي للمؤمــن أن 
يعتمد على الله (تعالى) فقط، وإن لم يكن 
هنالــك مانع مــن االســتفادة من األســباب 
الطبيعيــة للوصول إلــى املســببات لكن مع 
عدم الغفلــة عن الله ســبحانه والعلم بأن 
ســببية األســباب إمنــا هــي بإعطــاء اللــه 

سبحانه ال بذاتها.

التقليد
س: أنا فتاة أبلغ ٢٠ سنة، أسرتي 
تقليد  ميكنني  هل  دينياً،  مرجعاً  تقلد 

مرجع آخر غير مرجعهم؟
ج: التقليــد يجــب أن يكون عــن قناعة 
شخصية وبحسب الشروط الشرعية، وال 

يشترط في التقليد إتباع الغير.

كلب الحراسة
إذا  الشخص  يتنجس  هل  أ-  س: 

المس كلب احلراسة في املنزل؟ 
وذلك  تربيته  يجوز  وهل  ب-         

لكثرة السرقات؟
ج: أ- إذا القــاه مــع الرطوبة املســرية 

حكم على املوضع املالقي بالتنجس.     
      ب- جائز.

المانع في الوضوء
س: أفقت من النوم، غسلت وجهي 
االنتهاء  وبعد   ، وصليتُ توضأت  ثم 
وجهي  على  أنَّ  اكتشفت  الصالة  من 
وضوئي  حكم  فما  النوم،  آثار  بعض 

وصالتي؟
ج: إن لم تكن اآلثار الباقية مانعة عن 

سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي

يتجه العالم اليوم صوب الحرية 
وينبغي لنا أن نستفيد من أجواء الحرية الموجودة على أحسن وجه
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وصول املاء الى البشرة فال بأس، وكذا 
لو شككت في ذلك.

المانع في الغسل
س: بعدما أنهيت غسلي وجدت 
اليمنى،  قدمي  على  صغيرة  مادة 
إلى  املــاء  وصــول  دون  حالت  رمبــا 
احلالة  هذه  في  يجب  فهل  اجللد، 
غسلي  إن  أم  جــديــد  مــن  الغسل 

صحيح؟
واألحــوط  صحيــح،  الغســل  ج: 
اســتحباباً أن تغســل ذلــك املوضع بعد 
اجلانب  غســل  وتعيد  املــادة  تلك  إزالة 

األيسر. 

تحويل النية
س: ما حكم حتويل نية صالة 

النافلة إلى فريضة والعكس؟
مــن  النيــة  تبديــل  يجــوز  ال  ج: 
املســتحب إلى الواجب، ويجــوز العكس 
فــي مــوارد خاصــة مذكــورة فــي كتاب 

املسائل اإلسالمية.

تكبيرة اإلحرام
س: ما حكم حركة اليدين في 
تأثير  لها  وهل  اإلحرام؟  تكبيرة 

على صحة الصالة؟
ج: يستحب رفع اليدين إلى األذنني 
أو حيــال الوجــه أو إلــى النحــر حــال 

التكبير.

القراءة
يقرأ  أن  يجوز للمصلي  هل  س: 
ـــدالً عــن الــســورة في  الــفــاحتــة ب

الصالة؟
ج: ال يجوز ذلك.

الشك في التشهد
الشرعي  احلــكــم  هــو  ــا  م س: 
لم  أنه   ٪٧٠ بنسبة  يظن  لشخص 

يأتِ بتشهد الركعة الثانية؟
ج: حكــم الظن فــي أفعــال الصالة 
حكم اليقــني -علــى األظهر- فــإن كان 
بعد لــم يركــع للركعــة الثالثــة جلس 
وأتى بالتشــهد ثــم ياتي بعــد الصالة 
بســجدتي الســهو للزيادة، وإن كان قد 
ركع للركعــة الثالثة مضــى في صالته 
يقضي  أن  الســالم  بعــد  عليــه  ووجــب 
بســجدتي  يأتــي  ثــم  املنســي  التشــهد 

السهو للنقيصة.

الصالة خالف القبلة
بسكني  انتقلت  قــد  كنت  س: 
أن  وبــعــد  آخـــر ..  إلـــى  مــكــان  ــن  م
القبلة  اجتــاه  حتديد  من  تيقنت 
ثالثة  بــعــد  اكــتــشــفــت  ــلــصــالة،  ل
صدفة   - صديق  طريق  عن  أشهر 
االجتاه  عكس  القبلة  اجتاه  أن   -
صلواتي  في  إليه  أجته  كنت  الذي 
الــســؤال:  ــر...  أشــه ثــالثــة  طيلة 
ثالثة  خــالل  صــلــواتــي  حكم  مــا 
علي  يجب  هل  املاضية...  األشهر 
القضاء..  يجب  كان  إذا  قضاؤها؟ 
فهل يجب الترتيب في ذلك بحيث 
ثالثة  قبل  يوم  أول  صالة  أقضي 
الثالثة  ثــم  الــثــانــيــة  ثــم  أشــهــر 
ـــذا  حــتــى أصــــل إلــــى آخــر  ـــك وه

صالة؟
الصلــوات،  تلــك  قضــاء  يجــب  ج: 
فيــه الترتيب  يعتبــر  فيما  ويجــب  كما 
إتيانهــا  والعشــائني  كالظهريــن 

بالترتيب.

إهداء الفرائض
الظهرين،  فــرض  صليت  س: 
ــة لــإلمــام  ــدي ــت: هـــذا ه ــل ثـــم ق
جائز؟  هــذا  فهل  (عـــج)،  احلــجــة 
ــواجــب  ال ــهــدي  ن أن  يــجــوز  وهـــل 
والصوم  كالصالة  الــعــبــادات  مــن 

استفتاءات

قال الرسول األعظم9:
٭ يا فاطمة، اعلمي أن هذه 
البنت (زينب) بعدي وبعدك سوف 
تنصب عليها المصائب والرزايا.

الضريح الشريف للسيدة رقية (ع)



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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والزكاة إلى اإلمام احلجة (عج)؟ 
كلها  حياتي  أجعل  أن  يجوز  وهل 
وقــفــاً لــإلمــام (عــج) مبــا فــي ذلك 

الواجبات واملستحبات؟
ج: إذا كان املقصــود من ذلك هدية 

ثواب األعمال فال إشكال.

صالة الجماعة
صاحب  أن  الفقهاء  يذكر  س: 
غيره،  من  باملسجد  أولى  الراتبة 
فمن هو صاحب الراتبة أو اإلمام 
املصلني  يؤم  الذي  هو  هل  الراتب، 
اليومية  ــفــرائــض  ال جــمــيــع  ــي  ف
فــي املــســجــد؟ وهـــل يــصــدق على 
في  واحــــدة  فــريــضــة  يصلي  مــن 

األسبوع أنه صاحب راتبة؟
ج: كل واحد منهما راتب بحسبه.

صوم القضاء
الـــصـــوم  حـــكـــم  هــــو  مــــا  س: 
قضاء،  صــوم  عليه  ملن  املستحب 
أم  املستحب  الصوم  له  يجوز  هل 

يجب أوالً صيام القضاء؟
 ، ج: يجــب أن يقضي مــا عليــه أوالً
وليــس لــه أن يصــوم صياماً مســتحباً 

قبل ذلك.

التخميس للحج
إلــى  الــســفــر  ــويــت  ن لــقــد  س: 
يجب  عما  االستفسار  وعند  احلج، 
أحد  لــي  قــال  ذمتي  لــبــراءة  علي 
يكون  أن  بد  ال  املــال  إن  املؤمنني: 
فأنا  األمــر  حقيقة  وفــي   . ساً بغرض مخمَّ للمال  هــذا  أدخــر  لكوني 
شراء منزل، فلم يخطر على بالي 
التوفير  أحاول  كنت  فقد  اخلمس، 
الغرض،  لــهــذا   - اإلمــكــان  قــدر   -
(دينار)،   ٢٣٠٠ مبلغ  لــدي  واآلن 
بأني  علماً  املبلغ؟  هذا  أخمس  فهل 
لي  يكن  ولــم  قبل،  من  أخمس  لم 

يوم لرأس السنة اخلمسية.

يجــب  املذكــور  الفــرض  فــي  ج: 
عليــك تخميــس جميــع مــا لديــك مــن 
أموال نقديــة وما هي في حكــم النقد، 
وتتصالــح مع الفقيــه أو وكيله في غير 
واثاث  وســيارة  سكن  من  األموال:  تلك 
ومالبس ونحوهــا،  ويكــون الباقي بعد 
للســنة  امّس  مالك  رأس  هو  اخلمس 
القادمــة، وعنــد حلولها تخــرج خمس 
الســابقة،  الســنة  مخمّس  علــى  زاد  ما 

وهكذا في كل عام.

الخمس والسفر
من  الــســفــر  يــعــتــبــر  هـــل  س: 

مؤونة السنة؟
ج: الســيد املرجع: نعــم، هو كذلك 
بالنســبة ملصــارف ســفره قبــل حلــول 

رأس سنته اخلمسية.

الخُمس الباقي
مصاحلة،  أجــريــتُ  لــقــد  س: 
خمسية،  ســنــة  ـــي  ل وحتــــــددت 
املترتبة  املبالغ  من  جزءاً  ودفعت 
تسديد  أستطع  لــم  ولكني   ، نفسها، عــلــيَّ السنة  خــالل  املبلغ  كامل 
التالية  السنة  عليّ  دخلت  حيث 
ولم أدفع الباقي، وأنا حالياً أشكو 

من عجز مالي، فماذا تقولون؟
ج: ما تبقــى عليك مــن اخلمس في 

الذمة يجب دفعه حني القدرة.

ممتلكات المدرسة
من  شــيء  أخــذ  يجوز  هــل  س: 
ما  أو  الكترونية  كدائرة  املدرسة 
أو  الرئيس  إجازة  غير  من  شابهها 

املدير؟
ج: فــي األهليــة منها ال يجــوز وفي 
احلكومية األمر منوط بإجازة احلاكم 

الشرعي.

استفتاءات

قال الرسول األعظم9:
٭  فاطمة بضعة مني، 
فمن أغضبها أغضبني

٭ فاطمة بضعة مني، يريبني 
ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها.

الضريح املقدس للسيدة رقية (ع)
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األخبارية واألصولية
املــدرســة  بــني  ــفــرق  ال ــا  م س: 
ــة واألصــولــيــة؟ وهــل  ــاري األخــب

تعتمد إحداهما على األخرى؟
والفــرق  واحــد،  العــام  اخلــط  ج: 
بينهمــا فــي بعــض األمــور االجتهادية 
ة، والتفصيل موكول إلى محله. الفرعيّ

بهات شُ
دين  بأنه  اإلســالم  تهم  يُ س: 
االنخراط  على  يشجع  ال  انعزالي 
يهاجم  من  ويَستشهد  احلياة،  في 
كسيرة  شــواهــد  بــعــدة  اإلســــالم 
الــصــوفــيــة والــــزهــــاد ونــبــذهــم 
ورغم  مباهج.  من  فيها  مبا  احلياة 
علماء  من  األعــالم  من  كثيراً  أن 
اإلســـالم  أن  يـــؤكـــدون  اإلســــالم 
واآلخــرة،  الدنيا  بني  يجمع  ديــن 
الكتب  من  الكثير  ــفــوا  ألّّ أنهم  إال 
ورووا  والزهاد،  الزهد  فضيلة  في 
ـــث الــــــواردة عن  ــات األحـــادي ــئ م
النبي (ص) وأهل بيته الطاهرين 
دار  الــدنــيــا  أن  ومــنــهــا:  ذلـــك،  فــي 
ومنها:  للمؤمن،  وامتحان  ابتالء 
كالقابض  دينه  على  القابض  أن 
نهج  في  ورد  ما  ومنها:  اجلمر،  على 
في  (ع)  املؤمنني  أمير  عن  البالغة 
وفضيلة  إليها  والركون  الدنيا  ذم 
التهم؟  تلك  ندفع  فكيف  الزهد، 
الــواردة  األقــوال  هذه  نفسر  ومب 

في تراثنا؟
احلكيــم  القــرآن  فــي  الــوارد  ج: 
وعن الرســول الكرمي وعــن أئمة أهل 
البيت  (ع) هو: أن اإلســالم دين يجمع 
بني الدنيــا واآلخرة، قــال الله تعالى: 
ةَ  رَ خِ ارَ اآلْ اكَ اللَّهُ الــدَّ ــا آتَ يمَ غِ فِ تَ ابْ {وَ
 .٧٧ القصــص:   { ــكَ يبَ نَصِ نــسَ  تَ الَ  وفي احلديث الشــريف: «ليــس منا من وَ
ترك دنيــاه آلخرتــه أو تــرك آخرته 
«ليــس  آخــر:  حديــث  وفــي  لدنيــاه». 
الزهد أن ال متلك شيئاً، ولكن الزهد أن 
ال ميلكك شــيء». وخير مثال على ذلك 
أئمة  وســيرة  الكرمي  الرســول  ســيرة 

ســيرة  عــن  احلاكيــة  البيــت (ع)  أهــل 
رســول الله (ع)، فإنهم ضربوا لنا أروع 
األمثلة في اجلمع بني الدنيا واآلخرة. 
وأمــا الصوفية فقــد حاربهم الرســول 
وشنعوا  البيت (ع)،  أهل  وأئمة  الكرمي 
بذلك  وابتعادهم  تصوفهــم  في  عليهم 

عما أمر الله تعالى.

عر اإلضافي الشَ
زوجــتــي  شــعــر  تــســاقــط  س: 
تخرج  ال  وأصبحت  فظيع،  بشكل 
وإن  شــعــرهــا،  بسبب  الــبــيــت  مــن 
ــا تــكــون  ــه ــل خـــرجـــت لــــزيــــارة أه
بحجابها، وقد عملت على عالجها 
لكن  اآلن،  وحتى  سنوات  سبع  منذ 
الطبيب  علي  وعرض  جدوى،  دون 
شعر  بتركيب  يقوم  أن  اتص 
ــام،  األم مــن  شعرها  فــوق  إضــافــي 

فما هو رأي سماحتكم بذلك؟
ج: في نفســه ال إشــكال فيه ويجب 

مراعاة األحكام الشرعية في ذلك.

التحدث مع األستاذ
دراسة  منطقتنا  في  نحن  س: 
الشباب،  عــن  منفصلة  الفتيات 
اضطر  لألستاذ  مناقشتي  وعند 
الرجال،  قسم  في  إليه  للذهاب 
بقسم  قاعة  في  املناقشة  وتكون 
ــاذ  ــــون أنـــا واألســت الـــرجـــال، وأك
القاعة  باب  بأن  العلم  مع  لوحدنا 
هناك  ويكون  دائماً  مفتوحاً  يكون 

مارة من اجلنسني، فما احلكم؟
مــن  خاليــاً  الــكالم  كان  إذا  ج: 
اخلضوع، ولم تكن هنــا ريبة وال خلوة 
وال خــوف افتتــان وال محــذور شــرعي 

آخر جاز.

التحدث أمام الطالب
األســاتــذة  بــعــض  هــنــاك  س: 
بعض  عرض  الطالبات  من  يطلب 
هذا  فــهــل  األكــادميــيــة  الــــدروس 

جائز؟

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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com@
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استفتاءات

قال النبي األكرم 9 
: للسيدة فاطمة الزهراء 

٭  يا فاطمة، إن الله عز وجل 
يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك.

باب مدخل ضريح السيدة رقية (ع)



مراعــاة  مــع  جائــز  نفســه  فــي  ج: 
الضوابط الشرعية.

عر  إظهار الشَ
ــات  ــب ــطــال ال مــــن  ــر  ــي ــث ك س: 
يــخــرجــن بــعــض شــعــورهــن، فال 
فما  الشعر،  جميع  احلجاب  يغطي 

موقف اإلسالم منهن؟
ج: يحرم ذلك.

الغيبة
شخص  اســـتـــغـــاب  إذا  س: 
يستغفر  مرة  فكم  يعرفه،  شخصاً 

له؟
ج: يستغفر الله تعالى له ولنفسه، 
وينــدم علــى مــا مضــى منــه، ويصمــم 
على عدم العود إلــى ذلك، واألفضل أن 
يسترضيهم إن لم تترتب مفسدة على 

ذلك.

االستغفار للمستغابين
أشخاصاً  اســتــغــاب  وإذا  س: 
يــتــذكــر  ال  ولـــكـــنـــه  كـــثـــيـــريـــن، 
لهم؟  يستغفر  فكيف  أسماءهم، 
املناسبة  الــصــيــغــة  هـــي  مـــا  أي 

لالستغفار؟
كأن  اإلجمالــي  التعيــني  يكفــي  ج: 

يقول: (اللهم اغفر ملن اغتبتهم).

تحضير األرواح
س: هل يعتبر حتضير األرواح 
من السحر األسود؟ وما رأيكم في 
حتضير  على  الــقــدرة  لــه  شخص 
يجوز  وهــل  الــبــرزخ؟  مــن  األرواح 
يجوز  وهل  املغناطيسي؟  التنومي 

حتضير األرواح؟
ج: ليــس ذلــك مــن الســحر، ولكنه 
مما ال يصح االعتماد عليه. وأما حكمه 
الشرعي فهو حرام إذا ســبّب ضرراً أو 

التنومي  وكذلــك  آخر،  شــرعياً  محرماً 
املغناطيسي.

العين والسحر
بالعني  مصاب  إنــســان  أنــا  س: 
(علماً  أعــمــل  فــمــاذا  ــســحــر،  وال
بأنني ذهبت إلى كثير من الشيوخ، 
نفسه،  الكالم  لي  يقولون  وكلهم 
الذين  عند  التعالج  أريــد  ال  ــا  وأن

يستعملون الشعوذة)؟
علــى  يــوم  كل  فــي  االســتمرار  ج: 
قراءة الســور األربع وهــي: الكافرون، 
واملواظبــة  النــاس،  الفلــق،  التوحيــد، 
علــى قــراءة اآليــة ٥٤-٥٦ من ســورة 
الله  شــاء  قــول: «مــا  وعلى  األعــراف، 
ال قــوة إال باللــه العلي العظيــم» مفيد 
يراجــع  االطــالع  مــن  وملزيــد  لذلــك. 
كتــاب: (الباقيات الصاحلــات) املطبوع 
اجلنان/للشــيخ  (مفاتيــح  كتــاب:  مــع 
عبــاس القمــي (ره))، فــإن فيــه فصــالً 
خاصــاً باألحراز واألدعيــة التي تفيد 

ملثل هذه األمور.

الغناء والموسيقى
العراضات  حكم  هــو  مــا  س: 
لم  إذا  األعــــراس  فــي  الشعبية 
كالعود؟  غــنــاء  آالت  فيها  يــكــن 
الشعبية  العراضة  (مالحظة: 
والناس  طبول،  فيها  يكون  عــادة 
فيها  إشـــكـــال  ال  أنـــه  يــعــتــقــدون 
رقـــصٌ  فــيــهــا  يــكــون  أال  بــشــرط 

يناسب رقص مجالس اللهو).
اللهــو  آالت  الراحــل:  اإلمــام  ج: 
ال جتــوز، والرقــص جائــز إذا كان مــن 
قبل الزوجة لزوجهــا والزوج لزوجته 
للرجــال  والرجــال  للنســاء  والنســاء 
بشــرط عدم اشــتماله على حرام وال 

استلزامه حلرام.
ال  كمــا  يجــوز،  ال  املرجــع:  الســيد 
الزوجــة  إال  مطلقــاً  الرقــص  يجــوز 

لزوجها والزوجة لزوجته.

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

قالت السيدة فاطمة 
: الزهراء 

٭ أيها الناس اعلموا أني 
فاطمة وأبي محمد 9، 
أقول عوداً وبدواً، وال 
أقول ما أقول غلطاً، وال 
. أفعل ما أفعل شططاً

جانب من ضريح السيدة رقية (ع)
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٭ الدنيــا ال تتغيــر طبيعتهــا، ألن اللــه ســبحانه أراد أن تكون فيهــا املشــاكل واملتاعب 
واملآســي ليختبــر عبــاده، كمــا قــال عــز وجــل: «ونبلوكــم بالشــر واخليــر فتنــة وإلينــا 
ترجعون». وقد يدفع اإلنسان بعض املشاكل أو يرفعها بالصدقة والدعاء وصلة األرحام 
وأعمال اخليــر، لكن ماهو عالج بقية املشــاكل؟ إن العالج جنده عند أهــل البيت (ع) حيث 
كالمهم نور. روي عن اإلمام الصــادق (ع) أنه قال حلمران بن أعــني: «ياحمران انظر الى 
من هو دونك في املقــدرة، وال تنظــر الى من هــو فوقك في املقــدرة، فإن ذلــك أقنع لك مبا 
قسم لك، وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك». فالذي يشكو من الفقر - مع ما في الفقر 
من املشــاكل الكثيرة - ينبغي أن ينظر الى من هو أشــد منــه فقراً، من اجليــران واألرحام 
وغيرهم من الناس، عندها سيرى أنه أفضل منهم، فيحمد الله تعالى على ما عنده، وهذا 
يخفــف عليه شــدة الفقر. وهكــذا من يعاني مــن املــرض، أو املبتلى بعــدو أو جار ســوء، أو 
زوجة سوء، واملرأة املبتلية بزوج سوء، واألب واألم املبتليان بأوالد سوء، واألوالد املبتلون 
بأب ســيئ وأم ســيئة، فالالزم معاجلة هذه األمور بالنظر الى من هم أشــد منهم مشــاكل 
أو دونهــم في املقــدرة على دفع مــا يعانونــه. وكل واحــدة منكن أنــنت أيتها املؤمنــات، البد 
أنها تعاني من مشــاكل، متفاوتة في نوعها وشــدتها، فينبغــي لها عالجها، وذلــك بأن تفكر 
بأرحامهــا وأقاربها وصديقاتهــا وتنظر أي نعمة مفقــودة عندهن وهي موجــودة عندها؟ 
فهذا األمر يخفف عنها ألم املشــاكل إنْ لم يزلها أو يساعدها على نســيانها. وعليكن أن ال 

ين شكره على كل حال حتى ال يذهب إميانكن.  تنسني نعم الله تبارك وتعالى، وأدِّ
٭    ينبغــي للمســلم أن يكــون مصداقــاً حقيقياً ملا يدعــو إليه اإلســالم، ومــن ذلك أن 
يسلم الناس من يده ولســانه، فقد قال رسول الله (ص): «املسلم من ســلم الناس من يده 
ولســانه». من املمكــن أن ال يتألم شــخص من كلمة مــا، لكن جــاره يتألم منهــا، أو ال تتأذى 
امرأة من موقــف ما، لكن تتــأذى أمهــا أو بنتهــا أو أختها، فيلــزم اجتناب كل ما قــد يتأذى 
منه اآلخرون. ومن املهم جداً أن يعيش اإلنســان مع غيره بحيث ال يخافون لســانه ويده، 
فكما يحب اإلنســان أن يكون في مأمن من أذى اآلخرين، كذلك يلزم أن يكون اآلخرون في 
مأمن منــه، فينبغي أن ال تخــاف الزوجة زوجها، وال يخــاف الزوج زوجتــه، وكل من البائع 
واملشــتري ال يخاف اختالس اآلخر وغشــه وغبنه، وهكــذا األقارب واجليــران والوالدان 
مع األوالد، واألوالد مــع الوالدين .. األمر صعب جداً، لكن يســهل باالعتماد على الله (عز 

وجل)، وبالعزم والتصميم.
٭    كل إنســان فــي هــذه الدنيــا يصــاب مبشــاكل، وخير مــا يســتعان به حلل املشــاكل 
واخلروج منها بســالم هو الصبر، وعندما يتعرض اإلنســان للمشــاكل واألزمــات كابتالئه 

محاضرات

صعب جداً!!

أنت حر ما لم تضر، اعمل 
ما تشاء، فلك حرية العمل 
شريطة أن ال تضر غيرك، 
ة  واإلسالم يضرب بشدّ
على يد الظالم ومن يريد 
إلحاق الضرر باآلخرين، فإذا 
ضمنت ذلك فأنت حر في 
كل أمورك، أي عمل تعمل، 
وفي أي مكان تعمل، فال 
كبت للحرية في اإلسالم.

المرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي

 إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشيرازي دام ظله
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محاضرات

بالزوجــة الســيئة، أو جار الســوء، عليه 
أن يسعى في حلها، ولكن مبا أن الدنيا دار 
بالء، وال ميكن حل كل املشكالت فيها، كان 
من الــالزم انتهاج منهــج الصبــر، فإنه من 
أهم أســباب التوفيق في الدنيا والسعادة 
يعطــى  الــذي  األجــر  وإن  اآلخــرة.  فــي 
القــرب  ومقــام  القيامــة،  يــوم  لإلنســان 
من اللــه تبــارك وتعالــى في اآلخــرة، له 
ارتبــاط وثيق مبقــدار صبر اإلنســان في 
الدنيــا. فبمقــدار مــا يصبــر علــى مــرارة 
الدنيــا ومشــاكلها، ينــال األجــر والقــرب 
مــن اللــه تعالــى، فضالً عمــا يحصلــه من 
في  التوفيق  ومنهــا  الدنيــا،  فــي  الثمــرات 
أموره كلهــا. وكل من يعمل في ســبيل الله، 
ويجاهد نفســه تشــمله العنايــة اإللهية، 
وينــال رضــا اللــه تعالــى، ورضــا رســوله 
األكرم وأهل بيتــه الطاهرين (ع)، ويكون 
التوفيــق حليفه فــي أموره وحياتــه كلها، 
قال ســبحانه وتعالى: «والذيــن جاهدوا 
فينــا لنهدينهم ســبلنا». فمــن يذهب الى 
لــن  فيــه  العمــل  علــى  يعــزم  وال  الســوق 
يوفق في كسب شــيء، ومن لم يعزم على 
املطالعــة لالمتحــان ال ينجــح، فهكــذا من 
يســعى لنيــل رضــا اللــه تعالــى وعنايته 
عليه أن يعــزم يطبــق عزمه فــي الواقع، 
تعالــى،  اللــه  ألجــل  يســعى  بــأن  وذلــك 
يوفق.  حتــى  ملرضاتــه  النفــس  ويجاهــد 
وإن الكثيــر مــن النزاعــات التــي تقع في 
العائلة أو بني الشــركاء ســببها أن طرفي 
هــو  اآلخــر  الطــرف  أن  يتصــور  النــزاع 
املقصــر، بينمــا لو امتنــع أحدهمــا عن رد 
اآلخــر وغــض الطــرف قليالً عن ســلوك 
املقابل لم حتصل تلك املشــاكل، وهذا من 
مصاديــق مجاهدة النفــس. لذلك اعزمن 
أيتهــا الكرميــات علــى العمــل للــه تعالى، 
رضا  تنلــن  لكي  دومــاً  أنفســكن  وجاهــدن 

الله وتوفيقه. 
٭    الدنيــا عبــارة عــن مــال، وجاهــة 
في اتمــع، صحة بدن وســالمته، أوالد، 
وملذات البدن كاملأكل واملشــرب واملســكن 
وغير ذلك. هذه اموعة ونحوها تسمى 
ارة  الدنيا. واإلنســان بطبعه ونفســه األمّ
بالســوء عادة يركــض وراء الدنيــا، وإذا 
كان الهــدف األول واألخيــر لإلنســان هي 
الدنيــا ومتعلقاتهــا فــإن حياتــه ســتكون 
حياة متعبــة، أمــا اذا كان هدفه هــو الله 
ســبحانه وتعالى وأن يســتفيد مــن الدنيا 

فــي  ســعيداً  فســيكون  حاجتــه  مبقــدار 
الدنيا قبل اآلخرة. فقد ورد في احلديث 
الــى  أوحــى  تعالــى  اللــه  «إن  القدســي: 
الدنيــا أن أتعبي من خدمــك واخدمي من 
رفضك». وإن الســعادة هي اإلطمئنان في 
النفس، وهو أمــر غير مرئي، لكن يحســه 
يولــد  املــال  فــال  أعماقــه.  فــي  اإلنســان 
الراحــة فــي أعمــاق اإلنســان وال األهــل 
وال ســالمة البــدن وصحته وال ما شــابه 
ذلــك، فقــد تكــون هــذه األمــور مجتمعــة 
وموجــودة عند اإلنســان لكنه - نفســياً - 
غير مرتــاح، وقد يكــون فاقداً لهــا ولكنه 
وإن  بالســعادة.  ويحــس  نفســياً،  مرتــاح 
الصادقات،  واملؤمنات  الصادقني،  املؤمنني 
هؤالء ســعداء في كل حال، ســواء أكانوا 
أصحاب مال أم ال، وســواء أكانوا ســليمي 
البدن أم ال، وســواء أكان لهم أوالد أو ال. 
وأناس كهؤالء يعيشون عيشة هنيئة، وال 
يبتلون بأمراض األعصاب، وال ينتحرون، 
ت  وال يكفرون بنعم الله تعالى مهما تداكّ
عليهــم املصائــب. وكل إنســان فــي مجاله 
تكــن  لــم  إذا  الســعادة  يبلــغ  أن  ميكنــه 
الدنيــا هدفــه وهمــه. لذلك اعزمــن أننت 
املؤمنات علــى أن ال يكون هدفكــن الدنيا، 
وصممن علــى االرتقاء بأنفســكن في هذا 
األمر أكثر وأكثر. وليكــن هدفكن هو الله 
تبارك وتعالى عبر التمســك بأهل البيت 
(ع) الذين جعلهم الله الوســيلة إليه جل 

وعال.
٭    إن الشــارع أمرنــا أن نســتفيد مــن 
الدنيــا مبقــدار احلاجــة ال أكثــر. فمثــالً 
الثيــاب  يلبــس  أن  اإلنســان  علــى  يجــب 
للســتر وصوناً لكرامته، ويلــزم أن يداري 
مــن يعيش معهــم وما الــى ذلــك، ألن هذه 
األمور مــن ضروريــات احلياة فــي الدنيا، 
وطاقاتــه  وفكــره  وقتــه  يضيــع  أن  أمــا 
ممــا  فهــذا  الدنيــا  ألجــل  كلهــا  وجهــوده 
ويجــدر  ميقتــه.  بــل  الديــن  يحبــذه  ال 
باملؤمنــات أن يعزمن ويصممــن على عدم 
االعتناء بالدنيــا إال مبقدار حاجتهن وما 
يوفر لهن كرامتهن. إن الناس يعيشون في 
هذه الدنيا حياة تختلف من شــخص الى 
وآخر  مرفهــاً،  منعماً  يعيــش  فواحد  آخر. 
وبعدهــا  باملشــاكل،  مليئــة  حيــاة  يعيــش 
يتــرك الــكل هــذه الدنيــا وينتقلــون الى 
عالم آخر هو «عالم اآلخرة»، وفي عالم 
النــاس،  حيــاة  تختلــف  كذلــك  اآلخــرة 

مــع فــارق أن الدنيــا قصيــرة وفانيــة أما 
اآلخرة فهــي باقيــة وأبدية. فقــد يكون 
اإلنســان ســعيداً في الدنيا واآلخرة وقد 
يكون شــقياً فيهما، وقد تكــون دنياه نكدة 
لكــن آخرتــه جيــدة. لقــد خط الرســول 
األعظــم (ص) للناس طريقــاً يوصل الى 
الســعادة فــي الدارين، حيث قال: «ســوء 
واآلخــرة».  الدنيــا  بخيــر  ذهــب  اخللــق 
فكل إنســان مبقدار حســن خلقه ســيكون 
ملس  وميكن  واآلخــرة،  الدنيــا  في  ســعيداً 
ذلــك بالنظــر الــى حيــاة مــن حولنــا من 
وإن  واألصدقــاء.  واألرحــام  األقــارب 
أعمــاق  فــي  يكمــن  إحســاس  الســعادة 
اإلنســان وليســت بالظواهــر، مــن صحــة 
وسالمة ومال وعلم وجاه ومنصب، فكثير 
والرتب  واملناصــب  الثــروات  أصحاب  من 
العلمية يعيشون القلق والكآبة ومصابون 
املقابــل  وفــي  حــادة،  عصبيــة  بأمــراض 
واملصابــني  الفقــراء  مــن  كثيــراً  أن  جنــد 
باألمراض املزمنة يعيشــون الســعادة في 
أعماقهم. فهنالك مــن ال يجد لقوت يومه 
إال اخلبز، لكنه يشــعر بالســعادة وراحة 
البال، وغيره تبســط أمامه مائــدة عليها 
أطعمة متنوعة لكنه ال يجــد لذتها. نعم 
حتصل لإلنســان بالعلم النافع الســعادة، 
لكن ليــس العلم دائماً يســاوق الســعادة. 
بطالقــة  ينحصــر  ال  اخللــق  حســن  وإن 
الوجــه بــل إن لألخالق احلســنة درجات 
عملــه  كان  مهمــا  امــرئ  وكل  ومراتــب. 
ومهما كانــت ظروفه إذا تعامــل مع الناس 
والصــدق  واملــداراة  احلســنة  باألخــالق 
فســيرى ثمــرات عمله فــي عالــم البرزخ 
قبل عالم اآلخرة، وذلك أن قبره سيكون 
روضــة مــن ريــاض اجلنــة. ويلــزم علــى 
املرأة أن تراعي اإلنصاف واخللق احلسن 
مع والديهــا، وزوجهــا وأبنائهــا، وعائلتها، 
وأقاربها، ومع الناس جميعــاً، وأن تتعامل 
مع اجلميع مبا حتــب أن يتعاملن معها، وأن 
تكــره لهن مــا تكرهه لنفســها. وال ننســى 
أن احليــاة فــي الدنيــا قصيرة، أمــا حياة 
اآلخرة فهــي أبدية، وســعادة كل إنســان 
فــي اآلخرة لهــا ارتباط وثيق مبــا يعمله 

في الدنيا.
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قصص

في خلقه سوء
الصــادق (ع):  جعفر  اإلمام  قال 
(أتى رسول الله (ص) فقيل له: «إن 
ســعد بن معاذ قد مات» فقام رســول 
معــه،  أصحابــه  وقــام  (ص)  اللــه 
فأمــر بغســل ســعد وهــو قائــم على 
عضادة البــاب، فلمــا أن حنط وكفن 
وحمل على ســريره تبعه رسول الله 
(ص) بــال حــذاء وال رداء، ثــم كان 
يأخــذ مينــة الســرير مــرة ويســرة 
الســرير مــرة حتــى انتهــى بــه إلــى 
حتى  الله (ص)  رســول  فنزل  القبر، 
وجعــل  عليــه،  اللــنب  وســوى  حلــده، 
ناولونــي  حجــراً،  «ناولونــي  يقــول: 
». يســد به ما بــني اللنب،  ترابــاً رطباً
عليــه،  التــراب  وحثــا  فــرغ  أن  فلمــا 
وســوى قبره، قال رسول الله (ص): 
«إني ألعلــم أنه ســيبلى ويصل البلى 
إليه، ولكن الله يحــب عبداً إذا عمل 
عمالً أحكمــه» فلما أن ســوى التربة 
ســعد  «يــا  ســعد:  أم  قالــت  عليــه، 
هنيئاً لــك اجلنة». فقال رســول الله 
(ص): «يــا أم ســعد، مــه، ال جتزمي 
علــى ربــك، فــإن ســعداً قــد أصابته 
اللــه  رســول  فرجــع  قــال:  ضمــة». 
(ص)، ورجــع الناس، فقالــوا له: «يا 
على  صنعت  رأيناك  لقد  الله  رســول 
ســعد ما لم تصنعــه على أحــد، إنك 
تبعــت جنازته بــال رداء وال حذاء». 
كانــت  املالئكــة  «إن  (ص):  فقــال 
بــال رداء وال حــذاء فتأســيت بهــا». 
قالــوا: «وكنــت تأخذ مينة الســرير 
مــرة ويســرة الســرير مــرة». قــال: 
«كانــت يدي فــي يــد جبرئيــل، آخذ 
بغســله،  قالوا: «أمرت  يأخذ».  حيث 
وحلدتــه  جنازتــه،  علــى  وصليــت 
فــي قبــره، ثــم قلــت: إن ســعداً قد 
أصابته ضمــة». قال، فقــال (ص): 

«نعم إنــه كان فــي خلقه مــع أهله 
سوء»).

تدعو لغيرها 
عن  احلســني  بن  علي  اإلمــام  عن 
فاطمــة الصغــرى عــن احلســني بــن 
علــي عن أخيــه احلســن بن علــي بن 
أبــي طالــب (عليهــم الســالم) قال: 
(رأيــت أمــي فاطمــة (ع) قامــت فــي 
تــزل  فلــم  جمعتهــا،  ليلــة  محرابهــا 
راكعــة ســاجدة حتــى اتضــح عمود 
للمؤمنــني  تدعــو  وســمعتها  الصبــح، 
واملؤمنات وتســميهم وتكثــر الدعاء 
لهم، وال تدعو لنفســها بشي ء، فقلت 
لها: «يــا أماه لــم ال تدعني لنفســك 
كما تدعني لغيرك». فقالت: «يا بني 

اجلار ثم الدار»).
سيدة الكرم

حضــرت امــرأة عنــد الصديقــة 
«إن  فقالــت:  (ع)  الزهــراء  فاطمــة 
لي والــدة ضعيفــة وقد لبــس عليها 
بعثتني  وقــد  شــي ء،  صالتها  أمر  في 
موالتنــا  فأجابتهــا  أســألك».  إليــك 
فاطمة الزهــراء (ع) عن ذلك، فثنت 
فأجابــت، ثم ثلثــت، إلــى أن أجابتها 
عن عشــرة أســئلة، ثم خجلت املرأة 
من كثــرة أســئلتها، فقالت: «ال أشــق 
عليــك يــا ابنــة رســول اللــه». قالت 
السيدة فاطمة الزهراء (ع): «هاتي 
وســلي عما بدا لك، أرأيت من اكتُري 
يوماً يصعد إلى ســطح بحمــل ثقيل، 
وكراه مائة ألف دينار يثقل عليه؟». 
فقالــت (ع): «اكتريت  فقالــت: «ال». 
أنا لكل مســألة بأكثر من مل ء ما بني 
الثرى إلــى العرش لؤلــؤاً فأحرى أن 

.« ال يثقل عليَّ

 قالت السيدة فاطمة 
: الزهراء 

٭  وأنا ابنة نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد، 
فاعملوا إنّا عاملون، 
وانتظروا إنّا منتظرون.

مقام ضريح السيدة رقية (ع)

«ما أكثر القصص، وما أكثر العبر!!
لكن.. المهم أن نعتبر ولو بقصة واحدة»
السيد صادق الشيرازي
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٭  أربع من الســعادة: املرأة الصاحلة واملســكن الواســع 

واجلار الصالح واملركب البهي.
٭  أربع مــن يكن فيــه كمل إســالمه: الصدق، والشــكر، 

واحلياء، وحسن اخللق.
وأكرمــوا  بجيرانكــم،  والطفــوا  أخالقكــم،  ــنوا  حسّ ٭  

نساءكم تدخلوا اجلنة بغير حساب.

Aقال أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب
٭  من عمل في السر ما يســتحي منه في العالنية فليس 

لنفسه عنده قدر.
٭  إذا أحببت فال تكثر، وزهدك فــي راغب فيك نقصان 

عقل، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس.
٭  لــم يتحــل بالعفة مــن اشــتهى مــا ال يجــد، والعفاف 

يصون النفس وينزهها عن الدنايا.
٭  قدر الرجل على قدر همته، وعفته على قدر غيرته.

٭  احلياء متام الكرم، احلياء سبب الى كل جميل.
٭  أكرم نفســك عن كل دنية وإن ســاقتك الى الرغبة، 

. فإنك لن تعتاض مبا تبذل من نفسك عوضاً

A قال اإلمام محمد الباقر
٭  ال جهاد كمجاهدة الهوى، ال جــور كموافقة الهوى، ال 

قوة كغلبة الهوى.
٭  ال مصيبة كاستهانتك بالذنب ورضاك باحلالة التي 

أنت عليها.

Aقال اإلمام جعفر الصادق
٭  إياكم أن تشــره نفوســكم الى شــيء مما حــرم الله 
عليكم، فإنه مــن انتهك ما حــرم الله عليه ههنــا في الدنيا 
حــال اللــه بينــه وبــني اجلنــة ونعيمهــا ولذتهــا وكرامتهــا 

القائمة الدائمة ألهل اجلنة أبد اآلبدين.
٭  ال غنــى بالــزوج عن ثالثــة أشــياء فيما بينــه وبني 

ومحبتهــا  موافقتهــا  بهــا  ليجتلــب  املوافقــة  وهــي  زوجتــه، 
وهواهــا، وحســن خلقــه معهــا، واســتعماله اســتمالة قلبها 
غنــى  وال  عليهــا،  وتوســعته  عينهــا  فــي  احلســنة  بالهيئــة 
بالزوجــة فيمــا بينهــا وبــني زوجهــا املوافــق لها عــن ثالث 
خصال، وهن، صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه 
الى الثقة بها فــي حال احملبوب واملكــروه، وحياطتها ليكون 
بذلك عاطفاً عليهــا عند زلة تكون منها، وإظهار العشــق له 

باخلالبة والهيئة احلسنة لها في عينه.
ق مبا اليكون،  ٭  ثالثة من وثق بها كان مغروراً، من صدّ

وركن الى من اليثق به، وطمع فيما الميلك.
٭  ثالثــة مــن ابتلــي بواحــدة منهــا متنــى املــوت: فقر 

متتابع، وحرمة فاضحة، وعدو غالب.
٭  ثالثــة مــن ابتلــي بواحــدة منهــا كان طائــح العقل: 

ة، وزوجة فاسدة، وفجيعة بحبيب. نعمة موليّ
٭  إن املــرء يحتاج فــي منزلــه وعياله الى ثــالث خالل 
يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك: معاشرة جميلة، وسعة 

ن. بتقدير، وغيرة بتحصّ

الكلم الطيب
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

ثقافة

2
00
9

جمادى اآلخرة
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السيد المرجع

طريق موالتنا فاطمة الزهراء  هو طريق الله تعالى

نحـن وأمثالنـا
قال الســيد املرجع جلمع من فضالء احلــوزة العلمية وطالبها 
وجمع من اخلطباء من قم وأصفهان وطهــران: «إن طرق االرتقاء 
العلمي وبلوغ املقامات العلمية العالية كثيرة، ولكن يجدر بنا أن ال 
نترك بعض األعمال التي نغفل أحياناً عن أهميتها، ومنها ممارسة 
، فاخلشــية من  التبليــغ، وذلــك ألســباب كاخلوف مــن الرياء مثــالً
اً في طريقنا أو متنعنا  الرياء وما شابه ذلك يجب أن ال تكون ســدّ
ل املســؤولية، ونقوم بالتبليغ  من أداء الوظيفة، بل علينا أن نتحمّ
والعمــل علــى هدايــة النــاس. لــذا يجــدر بنا جبــر هــذا النقص، 
والســعي فــي تربيــة طــالب للعلــوم الدينيــة وتشــجيع اآلخرين 
للعمل في هذا اال، وهذا الواجب ال يقوم به إال نحن وأمثالنا». 

العراقيـون أنفسهـم
قال الســيد املرجع جلمع من شــيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء 
ام آل محمــد (ع) من مدينة النجف األشــرف: «في هذا  موكب خدّ
الوقــت احلســاس بالنســبة للعــراق، يجــدر بجميــع العراقيني أن 
وا بأمرين: األول: أن يجعل كل واحد من نفســه أسوة، وذلك  بأن يتعلم فكــر أهل البيت، أي يتعلّم ما يريــده القرآن الكرمي من يهتمّ
اإلنسان، ويتعلّم ما يريده رسول الله (ص)، وما يريده املعصومون 
األربعة عشــر (ع). الثاني: ليحاول كل واحد وفي مجاله ومبقدار 
طاقاتــه مللمــة هــذا الشــعب ومــلء الفراغــات الكبيــرة املوجودة 
في العراق، وذلك بتأســيس هيئــات أو جلان من الرجال والنســاء، 
وفي شــتى ااالت، وتأخذ هــذه اللجان على عاتقها حل املشــاكل 
املوجودة فــي منطقتهم، ورفــع احلاجات، وتقــدمي اخلدمات بقدر 
ما تستطيع، كتشغيل العاطلني، وتزويج العزاب، وحل اخلصومات، 
ومســاعدة املرضــى فــي العــالج، وتســديد ديــون العاجزيــن عــن 
تســديد ديونهم، وغير ذلك. وعندما يســتتب األمن فــي العراق - 

وهو قريب بإذن الله تعالى - وغداً وما بعده ســيتوجه إلى العراق 
من العالم كلــه ومــن كل املذاهب واألديــان املاليني مــن الناس، بل 
عشــرات ومئات املاليني، فبماذا تعود هذه املاليني؟ هل تعود بأنها 
ت الزيارة فقط؟ والزيارة ليســت هي كل الهــدف، بل هي بعضه  أدّ
، وهــو االســتفادة من نور  ومقدمــة وطريق للهــدف األكبــر واألهمّ

أهل البيت (ع)».

جنـة الدنيـا
في جانب مــن كلمته، قال الســيد املرجع جلمع مــن وكالئه في 
العــراق: «إن مســؤولية أهــل العلــم والعلمــاء أكبر من مســؤولية 
غيرهم، ومحاســبتهم أشــد من غيرهم، كما إن مقام العلماء أرفع 
من مقام غيرهــم، ومنزلتهم عنــد الله تعالى وعند رســوله وعند 
أهل البيت (ع) أعلى من غيرهم. فهناك تكافؤ وتناســب وسنخية 
بــني مســؤولية العلمــاء ومقامهــم، أي كلمــا ارتفــع مقــام العالِــم 
عظمــت مســؤوليته، وإن اســتقامة العالــم فــي ســلوكه واعتقاده 
وانعكاس ذلــك في الواقــع اخلارجي هو الــذي يخلق مناخــاً جيداً 
ــال، نعــم هــذا األمر هــو طريق  ومؤثــراً فــي تقليــل معاصــي اجلهّ
شائك، وفيه مشــاكل ومتاعب كثيرة، ولكن مبا أن العالم له تأثير 
بالغ على غيره ممن هو ليس مبســتواه، لذا يتوجب عليه أن يقوم 
مبسؤوليته حســب مقامه، ولذا قيل: فســاد العالِم فساد العالَم». 
وقال سماحته: «إن من أهم مســؤوليات أهل العلم اليوم وخاصة 
أهل العلــم في العــراق - مع وجــود كل املشــاكل واملتاعــب - هو أن 
يقومــوا بتثقيــف األمة فــي العــراق - وخصوصــاً جيل الشــباب - 
باإلسالم احلقيقي املتمثّل بإسالم رســول الله (ص) وإسالم أهل 
البيت (ع). والشــباب العراقي إذا تثقّف بثقافة رســول الله وأهل 
بيته األطهار (ع) فســيكون العراق في املستقبل جنة الدنيا وأسوة 
للدول التي تنشــد احلضارة واحلريــة، فضالً عما لهــم وملن يقوم 

بتثقيفهم عند الله تعالى من مقام عظيم».

٭ 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:   

(دام  الشيرازي  صادق  السيد  العظمى  الله  آية  سماحة  الديني  املرجع  أشار 
مدينة  من  القادمني  الدينية)  الفاطمية  (الهيئة  أعضاء  استقباله  في  ظله) 
قم  مبدينة  بيته  في  وذلك  األبطحي،  حجت  موحد  السيد  الله  آية  مبعية  أصفهان 
رفيعة  ومنزلة  عظيماً  مقاماً  (ع)  الزهراء  فاطمة  ملوالتنا  «أن  الى  أشار  املقدسة، 
(ص)  الله  رســول  وموالنا  وتعالى  سبحانه  الله  إالّ  كنههما  يــدرك  وال  يعرفهما  ال 
وموالنا أمير املؤمنني واألئمة الهداة (ع)، أما باقي الناس فإنهم يعجزون عن معرفة 
(ع)،  الزهراء  موالتنا  خدمة  في  يسعوا  أن  املؤمنني  «على  سماحته:  وقال  ذلــك»، 
منها (ع)  يتعلّموا  أن  األول:  التاليني:  باألمرين  االلتزام  خدمتها (ع)  مصاديق  ومن 
اإلخالص لله تعالى في كل عمل، وأن يكون عملهم في طريق موالتنا الزهراء (ع)، 
البيت (ع)  أهل  جعل  تعالى  الله  إن  الثاني:  وجل).  الله (عز  طريق  هو  طريقها  فإن 
هداية  على  يعملوا  وأن  األنوار،  هذه  من  يستفيدوا  أن  كافة  باملؤمنني  فيجدر  أنواراً، 
اآلخرين الى هذه األنوار. وليعلم املؤمنون جميعاً أن ثمرة االلتزام بهذين األمرين 

هي عدم التحسر يوم القيامة».
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