
ما بعد الحرية 
إنس��ان  ل��كل  أساس��يًا  حق��ًا  احلري��ة  تعتب��ر 
)رجل وامرأة(، وه��ي حق أخالق��ي أكدته األديان 
الس��ماوية حيث إن احلري��ة هي الس��بيل األوحد 
لبناء دولة العدل والس��الم والرفاه، ال س��يما وأن 
جميع التوجهات الدينية والفكرية والدس��تورية 
تصرح بأن��ه ينبغي لإلنس��ان أن يعيش ح��رًا، وهو 
تصريح يتماهى مع )كلمة احلرية( األشهر لإلمام 
علي بن أبي طالب : »ال تكن عبد غيرك وقد 
جعل��ك الل��ه ح��رًا«. وإن م��ن دالالت ه��ذه الكلمة 
العلوية السامقة أن اإلنس��ان ال ينبغي له أن يكون 
ذلياًل. وبالتالي ينبغي على احلر أن يعني املقهورين 
حريته��م  الس��ترداد  العال��م  ف��ي  واملس��تضعفني 
 : بحسب وصية س��يد العادلني وأمير املؤمنني

»وكونوا للمظلوم عون�ًا«.
إن من أكثر مسائل احلرية جداًل هي تلك التي 
تتعل��ق باملرأة، نظ��رًا للفهم املرتب��ك للحرية، فمن 
جهة ما أكده اإلس��الم من أن »حقوق النساء على 
الرجال مماثل��ة حلق��وق الرجال على النس��اء«، 
ومن جهة أخرى ما تعارفت عليه مجتمعات مسلمة 
عب��ر تقاليد خاطئ��ة متوارث��ة وم��ا يفرضه منط 
متش��ّدد للمجتمع حتت تأثي��ر ما ُيعرف ب��� )العقل 
اجلمع��ي(، والذي يفرض - أحيانًا - م��ا يعتبره أنه 
م��ن أح��كام الدي��ن احلنيف، وه��و ليس م��ن الدين 
كمنع الفتاة من حقها ف��ي اإلرث والتعليم اجلامعي 
ع��ن  فض��اًل  النش��اطات اجملتمعي��ة،  م��ن  والعدي��د 

قضايا العالقة الزوجية.
ال ينبغ��ي أن تك��ون حرية امل��رأة مح��اًل للنظر 
- فقط - من جهة ما تفرضه األس��رة -أحيانًا- من 
)ضواب��ط إضافي��ة( عل��ى الفت��اة بفع��ل هواجس 
ولي��دة واق��ع مت��رٍد حي��ث قاع��دة »دف��ع الض��رر 
احملتمل واجب«، وإمنا م��ن الض��روري - أيضًا - أن 
نقرأ )حرية املرأة( بعنوان قي��م العدالة وقوانني 
الفط��رة ومتطلبات احلياة الس��وية األخ��رى، فإن 
تقويض مس��اهمة املرأة في بناء الدولة واجملتمع 
يزي��د م��ن معوق��ات انت��اج اجملتم��ع الفاض��ل، كم��ا 
أن احلري��ة وس��يلة س��امية لغاي��ة نبيل��ة يضم��ن 
بها الف��رد إنس��انيته ويحف��ظ كرامت��ه ال العكس، 
وعبودي��ة،  وقم��ع  إذالل  باحلري��ة  التفري��ط  وإن 
وإن  ورذيل��ة،  وضي��اع  انحط��اط  فيه��ا  واإلف��راط 

»احلر من غلب الشهوات«. .... }َوُقِل  اْعَمُلوْا{.

العدد 150 السنة الثامنة عشرة/ جمادى األولى 1431ه  /2010م
مطابقة لفتاوى المرجع الديني 

  آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

الجمع بين الأغ�سال
اجلمع  يجوز  أن��ه  نعلم  نحن  س: 
أغ���س���ال واج���ب���ة بغسل  ب���ني ع���دة 

واحد، وسؤالنا هو:
أ - هل ميكن أن ننوي معه أغسااًل 

مستحبة أيضًا؟
فهل  ن��ع��م،  اجل���واب  ك��ان  إذا   - ب 
من  ال��ف��راغ  بعد  نضيف  أن  بإمكاننا 
 - مستحب  آخ��ر  غسل  نية  الغسل 
مثاًل- نسينا أن ننوي له من البداية، 
بداية  م��ن  ذل��ك  ي��ك��ون  أن  ب��د  ال  أم 
كما  مطلق  غسل  هناك  وهل  الغسل، 

في الوضوء؟
ج: أ -  يجوز تداخل األغس��ال سواء 

الواجبة أو املستحبة مع غسل اجلنابة.
الب��دء  قب��ل  الني��ة  م��ن  ب��د  ال    - ب 
باالغتس��ال، وآخر وقت ذلك عند غس��ل 
الرأس والرقبة، ويجوز اإلتيان بالغس��ل 

بنية مطلق القربة أو مطلق الطهارة.

ال�سالة واأدوات اللهو
ف��ي بيته  أس��ك��ن  ل��ي ص��دي��ق  س: 
وأص��ل��ي ه��ن��اك، وف��ي ال��غ��رف��ة التي 
موسيقية  آل���ة  ت��وج��د  فيها  أص��ل��ي 
)گيتار(، وقد سمعت حديثًا أن البيت 
ال  موسيقية  آل��ة  فيه  ت��وج��د  ال��ت��ي 
صلواتي  حكم  فما  املالئكة،  تدخله 
أعيدها  ه��ل  ه��ن��اك،  صليتها  ال��ت��ي 

أم ال؟
ج: صلوات��ك صحيح��ة ف��ي الف��رض 
بحرم��ة  نصح��ه  وينبغ��ي  املذك��ور، 
باحلكم��ة  وذل��ك  الله��و  آالت  اس��تخدام 

واملوعظة احلسنة.

الأولد و�سالة الجماعة
بني  ال��ت��ف��ري��ق  ي��ج��ب  ه���ل  س: 

األوالد الصغار في صالة اجلماعة؟
ج: إذا فص��ل بني من يقف��ون في صف 
واحد طفل مميز )وهو الذي يفهم الش��ر 

�شماحة المرجع الديني ال�شيد �شادق الح�شيني ال�شيرازي  ي�ؤكد

ضرورة االلتزام بالتقوى الحقيقية ومواصلة التعبئة العلمية
  قال س��ماحة املرجع الديني الس��يد صادق احلس��يني الشيرازي

في لقائه بجمع من مس��ؤولي وطالب معهد اإلمامني احلسنني  للخطابة:  
»ثالثة أمور كانت األس��اس وراء خلود الفقهاء الكب��ار، وكل من يلتزم منكم 
به��ذه األم��ور الثالثة بنح��و أحس��ن س��يكون مخّل��د الذك��ر وموفق��ًا، وهي: 
اإلخالص لله تعالى وألهل البيت ، التقوى احلقيقية، التعبئة العلمية«. 
وأكد  مخاطب��ًا احلض��ور: »ليس امله��م أن يكون الفرد ش��يخًا أو س��يدًا، 
أو اس��مه فالن أو ف��الن، ب��ل املهم هو أن تس��عوا وجت��دوا في اإلخ��الص لله 
)تعال��ى(، وفي تعبئة أنفس��كم تعبئ��ة علمية جي��دة، وأن تتحّل��وا وتلتزموا 

بالتقوى احلقيقية«.



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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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م��ن اخلي��ر(، فإن ل��م يعلم��وا ببطالن 
صالته جاز لهم االقتداء.

�سالة الق�سر
بلد  إل��ى  س��اف��ر  شخص  س:    
يبعد عن مدينته مسافة شرعية 
في  يصل  ولم  الوقت  عليه  وحان 
إلى مدينته  البلدة، ثم رجع  تلك 
وصلى، هل يصلي متامًا أم قصرًا؟

ف��ي  متام��ًا  يصل��ي  ج: 
الفرض املذكور.

م�سروع ق�ساء ال�سالة
مشروعًا  نقيم  أن  نريد  س: 
ب��اس��م ق��ض��اء ال���ص���الة، وذل���ك 
قضاء  ي���وم  ك��ل  ف��ي  نصلي  ب���أن 
الصبح  م��ن ص��ل��وات  ك��ام��ل  ي���وم 
ولكن  وال��ع��ش��ائ��ني  وال��ظ��ه��ري��ن 
جماعة بحيث نأتي بإمام ويصلي 

بالقوم جماعة، فهل هذا جائز؟
ج: يجوز ذلك في الفرض املذكور 
إذا كان إمام اجلماعة يشتغل بقضاء 
ص��الة بذمت��ه أو قضاء ص��الة بذمة 
بص��الة  يأت��ي  كان  إذا  أم��ا  غي��ره، 
قضائي��ة له أو لغي��ره احتياط��ًا ففي 

االقتداء به إشكال.

ق�ساء ال�سوم
صيام  قضاء  حكم  هو  ما  س: 
شهر رم��ض��ان ف��ي األي���ام ال���وارد 
املبعث  كيوم  صومها  استحباب 
ال��ش��ري��ف وال���غ���دي���ر وغ��ي��ره��ا، 
للقضاء  األي��ام  هذه  أختار  حيث 
ث���واب ص��ي��ام ذلك  م��ن أج��ل نيل 
ال���ي���وم امل���ب���ارك، ف��ه��ل ف���ي ذل��ك 
هي  النية  أن  العلم  م��ع  إش��ك��ال 

لقضاء الصوم  الواجب؟
ج: يج��وز الصي��ام بني��ة القضاء 
الت��ي يس��تحب  الواج��ب ف��ي األي��ام 
أن��ه  إل��ى  صومه��ا، والصائ��م مضاف��ًا 

أدى الواج��ب الذي اس��تقر ف��ي ذمته 
يعطى ثواب ذلك اليوم الذي ورد في 

استحباب صيامه نص شرعي.

�سوم المري�ض
مرض  من  يعاني  شخص  س: 
يتعاطى  وه��و  صغره  منذ  السكر 
احل��ق��ن ال��دوائ��ي��ة، ه��ل ي��ج��وز له 
علمًا  رم��ض��ان،  شهر  ف��ي  اإلف��ط��ار 
بأن هذا الشخص في أكثر األيام 
باإلفطار؟  فيقوم  متعبًا  ي��ك��ون 

وماذا يترتب عليه لو أفطر؟
الص��وم ش��اقًا علي��ه،  إذا كان  ج: 
فال يجب علي��ه إضافة ذل��ك، ويجب 
عليه دفع مد من الطع��ام عن كل يوم 
يفطره، علم��ًا بأن املد يس��اوي ثالثة 
احلنط��ة  م��ن  تقريب��ًا  الكيل��و  أرب��اع 
الزبي��ب  أو  التم��ر  أو  الش��عير  أو 

أو ماشابهها.

الكفن والخم�ض
وثمنه  كفن،  لديها  إم��رأة  س: 

س، ماذا تفعل؟ غيرمخمَّ
تعط��ي  ب��أن  وذل��ك  تخّمس��ه،  ج: 
مبق��دار ربع قيمت��ه، ف��إذا كان قيمته 

أربعمائة مثاًل أعطت مائة خمسًا.

الحج والعمل
حجة  أداء  أع����ت����زم  س: 
اإلس����الم ه���ذه ال��س��ن��ة، ول��ذل��ك 
إج��ازة  على  احلصول  علي  يجب 
إلى  بها.  أعمل  التي  املؤسسة  من 
اآلن لم أحصل على املوافقة، فهل 
يجوز لي أن أذهب دون أن أحصل 
تصرفي  أن  علمًا  اإلج���ازة،  على 

هذا قد يكلفني خسارة وظيفتي؟
 ج: مما يشترط في وجوب احلج: 
الرج��وع إل��ى كفاي��ة، يعن��ي التمك��ن 
بالفع��ل أو بالقوة من إعاش��ة نفس��ه 
وعائلته بعد الرجوع من احلج، بحيث 

استفتاءات

 5 جمادى األولى

º ولدت الحوراء زينب 
الكبرى  في المدينة 
  المنورة، فطلبها النبي
وقبلها، وقال: »أوصي 
الحاضرين والغائبين أن يحفظوا 
هذه البنت من أجلي، فهي 
شبيهة خديجة الكبرى«. هي 
ابنة إمام المتقين علي وسيدة 
 ، نساء العالمين فاطمة
استشهد ولداها عون ومحمد 
مع خالهما سيد الشهداء 
الحسين  في عاشوراء.

الباب الشمالي للمقام الزيني الشريف



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 

أجوبة المسائل الشرعية

ال يحت��اج إل��ى التكف��ف وال يق��ع ف��ي 
الشدة واحلرج.

الزوجة غير الملتزمة
وال  ت��ص��ل��ي  ال  زوج���ت���ي  س: 
وأطلب  أنصحها  وعندما  تصوم، 
تصلي  وال���ص���الة  ال��ص��وم  م��ن��ه��ا 
وت��ص��وم ل��ف��ت��رة ث��م ت��ت��رك، ما 
حكم عالقتي الزوجية بها؟ وهل 
ال  كانت  إذا  أطلقها  أن  علي  يجب 
أنها تقوم  تصلي وال تصوم، علمًا 
ب��واج��ب��ات��ه��ا ال��زوج��ي��ة ب��ص��ورة 

جيدة وإن قلبها طيب؟
ج: ق��ال الل��ه العظي��م: »ادع إل��ى 
واملوعظ��ة  باحلكم��ة  رب��ك  س��بيل 
ينبغ��ي  النح��ل/125،  احلس��نة«. 
هداي��ة  ف��ي  يس��عى  أن  ال��زوج  عل��ى 
أدائه��ا  بل��زوم  وإبالغه��ا  الزوج��ة 
وحج��م  تركه��ا  وحرم��ة  للواجب��ات 
)تعال��ى(  الل��ه  وع��د  ال��ذي  الث��واب 
ب��ه امللت��زم بواجب��ات دين��ه وحجم 
تعال��ى  الل��ه  أعده��ا  الت��ي  العقوب��ة 
لتاركها واملتهاون فيها وذلك باحلكمة 

واملوعظة احلسنة.

العبادات ال�ستيجارية
تقوم  ج��م��اع��ة  ه��ن��اك  س: 
القرآن  كقراءة  تعبدية  بأعمال 
ال��ك��رمي واألدع���ي���ة وال��ص��ل��وات 
أج��رًا،  عليها  وت��أخ��ذ  املستحبة، 
إل��ى أك��ث��ر من  وث��م تهب ث��واب��ه��ا 
ش��خ��ص ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر، هل 

يجوز هذا العمل؟
ج: يج��ب العم��ل حس��ب االتف��اق 

بني األجير واملؤجر.

ما ُيلقى في الطرقات
االس��ت��ئ��ذان  ي��ج��ب  ه���ل  س: 
- ألخ���ذ األش���ي���اء ال��ت��ي ُت��رم��ى 
ف���ي ال���ش���ارع - م���ن أص��ح��اب��ه��ا، 

وذل�����ك ل���الس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا، مع 
استغنائهم عنها؟

ف��ي  رميه��ا  م��ن  ع��رف  إذا  ج: 
عنه��ا  أصحابه��ا  إع��راض  الش��ارع 

فيجوز األخذ.

الو�سم
في  ال��وش��م  حكم  ه��و  م��ا  س: 

اليد أو الكتف للرجل؟
ج: يكره الوش��م، وقد ثبت علميًا 
أن��ه رمبا يتض��ّرر القل��ب ب��ه، وال يعد 
مانع��ًا م��ن الوض��وء أو الغس��ل، وأم��ا 
وش��م آي��ة قرآني��ة أو لف��ظ اجلاللة 
اجلناب��ة  لط��رّو  يج��وز،  ال  فإن��ه 

والنجاسة ونحو ذلك.

قدم المراأة
س: هل يجوز للمرأة أن تخرج 
قدمها  وت��ع��رض  ج����ورب  ب����دون 
الصيف  ف��ي  )خ��ص��وص��ًا  ل��ل��ن��اس، 
أو  ج��دًا(  ح��ار  اجل��و  يكون  عندما 
صيفيًا،  ح���ذاًء  فقط  تلبس  أن 
األصابع  تكون  احلالة  هذه  وفي 
واجل������زء اخل��ل��ف��ي م���ن ال��ق��دم 
واضحني للناس؟ وهل جتب عليها 
أم  اجل��ورب  بلبس  رجلها  تغطية 
على  عباءتها  ت��س��دل  أن  يكفي 

جوزة القدم؟
ج: يجب على املرأة املس��لمة ستر 
جميع بدنه��ا عن الناظ��ر األجنبي ما 
عدا الوجه والكفني شريطة أن يكونا 
خالي��ني من الزين��ة ودواع��ي الريبة 
واالفتتان، علمًا بأنه يجب على املرأة 
لبس اجلورب الس��اتر الذي ال يحكي 
ما حتته أمام األجان��ب، وال يجوز لها 

مطلقًا كشف ساقها وقدمها أمامهم.

اللحوم في البالد الإ�سالمية
اإلنسان  على  يجب  ه��ل  س: 
السؤال عن مصدر الطعام إذا كنا 

استفتاءات
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º ٭استشهد جعفر بن أبي 
طالب  في معركة مؤتة، 
وقد قاتل  قتااًل بطولياً 
وباسالً قطعت فيه يداه، 
ولم يتوقف عن القتال، ثم 
حمل عليه جمع من األعداء 
فحزوا رأسه، وحملوه بالرماح، 
عندها كان النبي  على 
منبره في المدينة، فقال: 
»اللهم هب لجعفر جناحين يطير 
بهما مع المالئكة في الجنة«.

الضريح الزينبي املقدس
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في بلد إسالمي سواء من املطاعم 
أم من غيرها خاصة اللحوم؟

ج: ال يج��ب الس��ؤال ف��ي الفرض 
العل��م  حص��ل  إذا  ولك��ن  املذك��ور، 
واليق��ني أو االطمئنان بعدم التذكية 

فال يجوز األكل.

قول البائع
أن  ال���ب���ائ���ع  ق�����ال  إذا  س: 
ه����ذا ال��ل��ح��م ح����الل، ف��ه��ل يتم 

األخذ بقوله؟
م��ن  اللح��م مس��توردًا  إذا كان  ج: 

بالد إسالمية فيجوز األكل وإال فال.

الجالتين
أك���ل  ف����ي  رأي�����ك�����م   م����ا  س: 
اجل��الت��ني؟ ه��ل ي��ج��وز أك��ل��ه إذا 

خضع للتغيير في أثناء الطبخ؟
نباتي��ًا  كان  إذا  اجلالت��ني  ج: 
كان  إذا  ولك��ن  مطلق��ًا،  أكل��ه  فيج��وز 
ب��الد  م��ن  مس��توردًا  وكان  حيواني��ًا 
إس��المية ج��از أكله كذل��ك، وأم��ا إذا 
كان مس��توردًا من بالد غير إس��المية 
ف��إن علم أنه أخ��ذ من العظ��م اجملرد 

عن اللحم جاز أكله، وإال فال.

الأهل والزواج
ي��ري��د  ش��خ��ص  ه���ن���اك  س: 
ال����زواج م��ن ف��ت��اة م��ؤم��ن��ه، ولكن 
م���ع���ارض���ة أه���ل���ه ت��ق��ف ح��ائ��اًل 
اآلن،  ح��ت��ى  ال������زواج  ذل����ك  م���ن 

فماذا يصنع؟
يؤث��ر  م��ن  توس��يط  بإمكان��ه  ج: 
م��ع  والثق��ات  الوجه��اء  م��ن  عليه��م 
تعال��ى  الل��ه  إل��ى  والتوس��ل  الدع��اء 
األم��ور،  لتيس��ير    البي��ت بأه��ل 
علمًا بأنه ال يجب عل��ى الولد إطاعة 
الس��ؤال،  مف��روض  ف��ي  الوالدي��ن 
ولكن في رضاهم��ا التوفي��ق والنجاح 

والس��عادة في الدنيا وعل��و الدرجات 
في اآلخرة.

الم�ساربة
م��ااًل  شخص  أع��ط��ى  إذا  س: 
واتفقا  امل��ض��ارب��ة،  بقصد  آلخ��ر 
ع��ل��ى إع���ط���ائ���ه ن��ص��ف ال���رب���ح، 
الشخص  ع���ني  مب����دة  وب��ع��ده��ا 
للمالك  معينًا  مبلغًا  للمال  اآلخذ 
في  فهل  ل��ه،  الربح  كل  يكون  كي 
ه��ذا ح��رم��ة؟ وف��ي ح��ال احلرمة 
مع  امل��ض��ارب��ة  يفسخ  أن  ل��ه  كيف 
الربح  بكمية  الطرفني  علم  عدم 

حتى يأخذ كل منهما حقه؟
مب��ال  العام��ل  اش��تغل  إذا  ج: 
ث��م  رب��ح،  عل��ى  وحص��ل  املضارب��ة 
تصالح م��ع صاح��ب املال عل��ى مقدار 

معّين صّح، وإال فال.

الراتب ال�سهري
رات��ب��ه  ي��س��ت��ل��م  ش��خ��ص  س: 
ال���ش���ه���ري م����ن ك����اف����ر، ه����ل في 

هذا حرمة؟
ج: ال حرمة � في فرض الس��ؤال � 

ما لم يعلم بتحصيله من حرام.

ملك اليمين والأََمة
ِم��ل��ك  ب����ني  ال����ف����رق  م����ا  س: 

اليمني واأَلَِمة؟
ج: ال فرق بينهما لغ��ة، نعم اأَلَِمة 
قد توط��أ بالعقد وق��د توطأ بال عقد 

مِبلك اليمني.

طالق الثالث
زوجته  ال��رج��ل  طلق  إذا  س: 
ب���ه���ذه ال��ص��ي��غ��ة )أن������ِت ط��ال��ق. 
أنِت  رج��ع��ُت.  طالق.  أن��ِت  رج��ع��ُت. 
مطلقة  الزوجة  تكون  هل  طالق( 

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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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استفتاءات

27 جمادى األولى

º في الثامنة من عمر رسول 
الله  رحل جده عبد 
المطلب بن هاشم  الى 
الرفيق األعلى، وقد روي عن 
  اإلمام جعفر الصادق
أنه قال عنه: »يحشر عبد 
المطلب أمة واحدة، عليه سيماء 
األنبياء وهيبة الملوك«.

القبة الزينبية املطهرة



أم  بائنًا،  وت��ك��ون  طلقات  بثالث 
وهل  واح���دة،  طلقة  حتسب  أنها 
الكالم  في  يكفي  اللفظي  الرجوع 

بدون الرجوع الفعلي؟
ج: ف��ي ف��رض الس��ؤال م��ع توفر 
ش��روط الط��الق يق��ع ث��الث طلق��ات 
وحت��رم علي��ه إال مبحّل��ل، والرج��وع 

اللفظي كاٍف.

الم�ض
س: امرأة مصابة باملس، وهي 
في  مكان  ك��ل  ف��ي  ذل��ك  م��ن  تعاني 
السيارة،  وفي  الشارع  وفي  البيت 

فماذا تفعل؟
ج: لم يثبت تلبس اجلن باإلنسان 
فلي��س للجن والش��يطان ذل��ك، بل له 
إلقاء الوسوس��ة في النف��س والقلب، 

وتدفعها قراءة سورة الناس.

ال�سحر والزواج
الناس  أح��د  م��ع  تكلمت  س: 
الذين يتعاطون السحر واألعمال 
الضارة، وقال لي بأن أحد الناس 
لي  عمل  قد  األنفس  ضعيفي  من 
عن  أحدنا  يفرق  عماًل  ولزوجتي 
زواجنا،  ليلة  ف��ي  وذل��ك  اآلخ���ر، 
ل���م أع���ت���د ب���ك���الم���ه، فهل  وأن�����ا 

كالمه صحيح؟
ج: ينبغي للمس��لم عدم التشاؤم 
وع��دم التهم��ة مبث��ل وجود الس��حر 
يك��ون  أن  علي��ه  وإمن��ا  أش��به،  وم��ا 
متفائ��اًل باخلير كم��ا ورد ع��ن اإلمام 
باخلي��ر  »تفاءل��وا   : الرض��ا
جت��دوه«. نعم ق��د ورد لدفع الس��حر 
املداوم��ة   -1 أش��به:  وم��ا  والع��ني 
الكاف��رون،  األربع��ة:  القالق��ل  عل��ى 
كل  ف��ي  الن��اس،  الفل��ق،  التوحي��د، 
ي��وم. 2- املواظبة على ق��راءة اآلية 
54 - 56 من س��ورة األعراف وتبتدئ 
بقوله س��بحانه: »إن ربكم الله الذي 

وتنته��ي  واألرض«  الس��ماوات  خل��ق 
بقول��ه:  »إن رحم��ة الل��ه قري��ب من 
 )33( اآلي��ة  ق��راءة   -3 احملس��نني«. 
من س��ورة الرحم��ان، وتبت��دئ بقوله 
واإلن��س«  اجل��ن  معش��ر  »ي��ا  تعال��ى: 
إال  تنف��ذون  »ال  تعال��ى:  قول��ه  إل��ى 
ق��دح  عل��ى  م��رة  س��بعني  بس��لطان« 
في��ه م��اء، ثم صب��ه ف��ي زواي��ا احملل 
واملنزل وأم��ام املنزل. 4- ع��ن اإلمام 
أمي��ر املؤمنني )صل��وات الل��ه عليه(: 
يكت��ب ه��ذا التعوي��ذ ويجعل��ه مع��ه: 
»بس��م الله وبالله، بس��م الله ما شاء 
الل��ه، بس��م الل��ه وال ح��ول وال ق��وة 
إال بالل��ه، ق��ال موس��ى م��ا جئت��م به 
الس��حر إن الل��ه س��يبطله، إن الله ال 
يصل��ح عم��ل املفس��دين، فوق��ع احلق 
وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك 
املواظب��ة   -5 صاغري��ن«.  وانقلب��وا 
وت��رك  وقته��ا  ف��ي  الواجب��ات  عل��ى 
وااللت��زام بطيب األخالق  احملرمات، 
وطي��ب ال��كالم وخاصة في األس��رة 
ومع األهل، فإن حس��ن الق��ول وطيب 
ال��كالم يحّب��ب اإلنس��ان عن��د أهل��ه، 
ويدفع عنه الس��وء، ويجلب له اخلير 

والبركة إن شاء الله تعالى.

حريم الدار
التي  األرض  قطعة  ه��ل  س: 
أم���ام ال����دار ه��ي م��ن ح��ق عامة 
بصاحب  مختصة  هي  أم  الناس 
أن  أح���د  أراد  إذا  يعني  ال�����دار، 
يوقف سيارته - مثاًل- أمام الدار 
صاحب  م��ن  إذن  إل��ى  يحتاج  ه��ل 

الدار، أم أن ذلك من حق املارة؟
ج: الش��وارع واألزق��ة ح��ق ع��ام، 
أو  املاري��ن  مزاحم��ة  ع��دم  ومبق��دار 
التضيي��ق عليه��م يك��ون جائ��زًا، نعم 
ال��دار والبناي��ة مكان  مبقدار حرمي 
والبناي��ة،  ال��دار  بصاح��ب  خ��اص 
فل��ه أن مين��ع اآلخرين بذل��ك املقدار 
اخل��اص أو يس��مح لهم به ف��ي مقابل 

شيء أو مجانًا وهو أفضل.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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29 جمادى األولى

º توفي السفير الثاني 
لإلمام الحجة ، أبو 
جعفر محمد بن عثمان بن 
سعيد العمري ، ودفن 
بمدينة بغداد. وُيعَرف 
عند أهل بغداد بـ )الشيخ 
الخالنّي(. وجاء في كتاب 
بخط اإلمام : »وأّما محّمد 
بن عثمان الَعْمري فإّنه 
ثقتي، وكتابه كتابي«.

جانب من املقام الزينبي الشريف

2
01
0

جمادى األولى

أيار

 1431ه 5



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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

أجوبة المسائل الشرعية

2
01
0

 جمادى األولى

أيار

6 1431ه 

٭  أننت أيته��ا األخوات عندك��ن قدوات حس��نة عدي��دة، وأفضلهن وأعاله��ن مقامًا 
موالتنا فاطمة الزهراء وس��يدتنا زينب الكبرى . هاتان االمرأت��ان العظيمتان في 
تاريخ اإلس��الم وإْن عاش��تا كعيش��ة باقي النس��اء لكنهما خير أسوة للنس��اء كافة، في 
جميع اجلوانب واألبعاد. فموالتن��ا الزهراء  خاضت مراحل احلياة وعاش��ت فتاة 
وش��ابة وُأمًا وزوجة ومربية، وكانت أيضًا أمًا ألبيها. فاقرأن سيرتها لتعرفن كيف كان 
 ، وم��ع أبيها موالنا رس��ول الله ، مع أمه��ا موالتنا خديج��ة الكبرى  تعاملها
وم��ع زوجها موالن��ا اإلم��ام أمي��ر املؤمن��ني . كم��ا أنه��ا كان��ت ُأم��ًا لإلمامني احلس��ن 
واحلسني  والسيدة زينب الكبرى والس��يدة أم كلثوم ، فكيف كانت تعامل أبناءها؟ 
كل ذلك دروس من السيرة العطرة لسيدة نس��اء العاملني ، ويتعّين على كل امرأة أن 
تتخذها من��اذج تطّبقه��ا بحذافيرها عل��ى حياتها، وطريقته��ا في العي��ش والتعامل مع 
ميادين احلي��اة. فاملرأة التي له��ا أب وأم وزوج وأخ وأق��ارب وأرحام عليه��ا أن تتعّلم من 
موالتنا فاطمة الزهراء وموالتنا زين��ب  كيف تتعامل معهم. وهذا العمل هو أفضل 
س��بيل لنيل القرب م��ن موالنا اإلم��ام بقية الل��ه . وهذا ينطب��ق أيضًا عل��ى الرجل 
وليس على املرأة فحس��ب، فالرجل واملرأة وإن كانت األحكام الش��رعية اخلاصة بهما 
تختلف في بعض امل��وارد، ولكن في مق��ام نيل القرب م��ن اإلمام ال ف��رق بينهما. إال أنه 
مبقتضى بعض الروايات وعمل املعصومني، فإن الله )تعالى( قد سّهل في األحكام على 
النس��اء أكثر من الرج��ال، وهذا يعن��ي أن آلية نيل مق��ام القرب من اإلمام  للنس��اء 
أس��هل من الرجال، ف��إذا كانت النس��بة املطلوب��ة من عمل الرج��ل التي متكن��ه أن ينال 

القرب من اإلمام هي ستون باملائة مثاًل، فإن نسبة املرأة هي أقل من الستني.
٭ ج��اء ف��ي احلدي��ث الش��ريف ع��ن اإلم��ام الص��ادق : »أكث��ر أهل اجلن��ة من 
املس��تضعفني النس��اء«. وق��د يق��ول قائ��ل: إن عدد النس��اء ف��ي الدني��ا أكثر م��ن عدد 
  الرجال، فمن الطبيعي أن يكون أكثر أهل اجلنة من النس��اء. ولكن اإلمام الصادق
ولدفع مثل ذل��ك االحتمال يقول في تكملته حلديثه الش��ريف: »عل��م الله )عز وجل( 
ضعفهن فرحمه��ن«. بناء على ذلك، فإن س��بب كون أكث��ر أهل اجلنة من النس��اء هو أن 
الله )تعالى( يعلم ب��أن املرأة أضعف من الرجل في أبعاد مختلف��ة، ولذلك فهو )تعالى( 
يرحم النساء أكثر من الرجال ويدخلهن اجلنة قبل الرجال. ولذا فالنساء ينلن مقام 

محاضرات

عندكن.. 
الزهراء وابنتها!

 إضاءات من محاضرة
 لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

اإلنسان بطبعه حسن 
الظن بنفسه، ففي الحديث 
عن أمير المؤمنين االمام 
علي  أنه قال: »يبصر 
أحدكم القذى في عين 
أخيه وال يبصر الجذع في 
عينه«. أي أن أحدنا يرى 
حتى الشعرة الصغيرة 
في عين أخيه، أي يرى 
عيوب الناس جيداً، لكنه 
ال يرى عيوب نفسه 
مهما كانت كبيرة.

المرجع الديني
السيد صادق الحسيني الشيرازي
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محاضرات

القرب من اإلمام  أس��رع من الرجال. 
الرواي��ات  م��ن  الكثي��ر  ف��ي  ج��اء  وق��د 
  الل��ه رس��ول  موالن��ا  أن  الش��ريفة 
واإلمام أمير املؤمن��ني  كانا في آخر 
حلظة م��ن عمرهم��ا الش��ريف يوصيان 
بامل��رأة كثي��رًا، فق��د ق��ال اإلم��ام أمي��ر 
ف��ي  الوف��اة  حضرت��ه  مل��ا    املؤمن��ني
وصيته إل��ى اإلمام احلس��ن : »الله 
الله في النس��اء وما ملك��ت أميانكم فإن 
آخر ما تكّلم به نبيكم أن قال ُاوصيكم 
بالضعيف��ني م��ن النس��اء..«. وه��ذا يدل 
على أن مراع��اة حقوق املرأة له��ا مكانة 

. وأهمية خاصة عند أهل البيت
  ٭ لق��د عاش موالنا رس��ول الله
في مكة املكّرمة بعد بعثته ثالث عشرة 
س��نة، الق��ى فيه��ا م��ن املش��ركني أن��واع 
باحلج��ارة،  فضرب��وه  والته��م،  األذى 
وآذوا أرحام��ه وأقارب��ه وأتباع��ه، وبعد 
أن هاج��ر إل��ى املدين��ة حارب��وه خ��الل 
ثمان��ي س��نوات أكث��ر م��ن ثمان��ني م��رة، 
واس��تمروا ف��ي أذاه��م ل��ه ، وقتلوا 
العديد م��ن أصحابه، لكن��ه  عندما 
فق��د  جميع��ًا.  عنه��م  عف��ا  مك��ة  فت��ح 
وكت��ب  املعتب��رة  احلدي��ث  كت��ب  ذك��رت 
  التاري��خ أن م��ن الذي��ن آذوا النب��ي
وآله كثي��رًا هو اب��ن ُابي ال��ذي كان يبث 
والكذب  والته��م واألباطي��ل  الدعاي��ات 
أب��ي  اب��ن  دور  وكان   ، النب��ي ض��د 
حينها كدور مؤسس��ة إعالمية في زمننا 
احلاضر، واستفاد في ذلك من فصاحته 
  بالنب��ي الته��م  فألص��ق  وبالغت��ه، 
وكان يس��تهزئ ب��ه. وكان يؤّل��ب الن��اس 
عل��ى النب��ي، ويجّندهم حملاربت��ه، وكان 
عام��اًل أساس��يًا ف��ي أكث��ر املش��اكل التي 
واجهه��ا الرس��ول ، حت��ى أن النب��ي 
قال بحّق��ه: »إنه من أل��د أعدائي«. لقد 
كان الل��ني ف��ي التعامل م��ع اآلخرين من 
 ، أبرز اخلصائص األخالقية للنبي
فلم يكن تعامل النبي  ش��ديدًا دومًا 
مع األعداء واخملالف��ني، بل إذا أراد أحد 
أن يستجير أو يش��فع ألحد من األعداء 
كان  يقب��ل ذل��ك ويعفو ع��ن عدّوه. 
لق��د آذى اب��ن ُأب��ي النب��ي كثي��رًا فأباح 
النبي  دمه، وعندما رأى ابن ُأبي أن 
النبي  قد فت��ح مكة، وأس��قط أكبر 
معقل للكفار واملش��ركني لم يج��د أمامه 

سوى التس��ليم، لذلك طلب من أم سلمة 
- وكان��ت م��ن س��ادات نس��اء مك��ة وم��ن 
خيرة زوجات النبي - أن تش��فع له 
عن��د النبي . وق��د طلبت أم س��لمة 
من النبي  أن يقبل شفاعتها بالعفو 
عن ابن ُأبي. فقال له��ا النبي : »إنه 
من ألد األع��داء«. فقالت له أم س��لمة: 
 . وإنك عفّو فاعُف عن��ه. فعفا عنه
  الل��ه إن ه��ذا التعام��ل م��ن رس��ول 
ال جن��ده عن��د أغل��ب احل��كام. فمعظم 
ال  فإنه��م  ش��خصًا  ع��ادوا  إذا  احل��كام 
يتنازل��ون ع��ن عداوته��م ل��ه، معتبري��ن 
تنازلهم مهانة لهم ب��ل إنهم ال يتنازلون 
ع��ن أي فعل، وال يتراجع��ون عن تنفيذه 
وإن كان حرامًا، فه��م يعتبرون التراجع 

دلياًل على الضعف.
حتّلي��نت  إن  األخ��وات  أيته��ا  أن��نت  ٭ 
أزواجك��ن  م��ع  تعاملك��ن  ف��ي  بالّل��ني 
ول��م  وغيره��م  وأرحامك��ن  وأبنائك��ن 
تتش��ّبثن مب��ا اتخذتنه مس��بقًا من قرار 
أو فعل جتاه أي أح��د، فإن هذه األخالق 
احلسنة ستوجب لكّن رعاية أهل البيت 
ه��ذه  إل��ى  والوص��ول   . ومحّبته��م
املرتب��ة الراقي��ة بحاجة إل��ى تصميم 
حقيقي وق��وي. إن احللم ع��ن اآلخرين 
الت��ي  األخ��رى  املهم��ة  األم��ور  م��ن  ه��و 
متّك��ن املتحل��ي بها م��ن نيل مق��ام القرب 
من اإلم��ام . احللم والصب��ر في علم 
األخ��الق لهما معن��ى واحد مع ف��ارق هو 
أن الصبر حتمل ما يتعرض له اإلنس��ان 
من مش��اكل خارجة ع��ن إرادت��ه كالذي 
فيتض��رر  اصط��دام  حلادث��ة  يتع��رض 
بدن��ه أو أحد أعضائ��ه فيتأل��م ويتأذى 
جراء ذل��ك، فتحمل��ه األذى واأللم يعد 
صب��رًا. أم��ا إذا الق��ى اإلنس��ان تصرف��ًا 
سيئًا أو س��مع كالمًا بذيئًا من زوجته أو 
أبيه أو أم��ه أو م��ن أوالده أو من غيرهم 
فتحّمله ولم يرد عليهم مبثل ما تعاملوا 

معه فصبره وحتمله هذا يسمى حلمًاَ.
أن  أخ��رى  م��رة  األخ��وات  ُأذّك��ر  ٭ 
عليهن أن يطالعن سيرة موالتنا فاطمة 
  الزه��راء وس��يدتنا زين��ب الكب��رى
ليعرفن تعاملهما مع اآلخرين، فموالتنا 
الزه��راء وس��يدتنا زينب  م��ع أنهما 
  قد تعّلمتا اخللق الرفي��ع من النبي
 ، املؤمن��ني أمي��ر  اإلم��ام  وم��ن 

بن��اء  ف��ي  أيض��ًا  اجله��د  بذلت��ا  لكنهم��ا 
نفس��يهما، وحتّليت��ا باألخ��الق احلس��نة 
والرفيع��ة ومنه��ا احللم ع��ن اآلخرين. 
أن  حاول��ن  األخ��وات  أيته��ا  فأن��نت  إذن 
وموالتن��ا  الزه��راء  مبوالتن��ا  تتأس��ني 
زين��ب الكب��رى  ف��ي تعاملك��ن مع من 
لديك��ن  كان  وإن  حت��ى  إليك��ن  يس��يىء 
الق��درة عل��ى ال��رد عليه��م باملث��ل، ف��ال 
تقم��ن بال��رد باملث��ل ب��ل حتّل��ني باحللم 
والصبر حتى يوجب ه��ذا اخللق الرفيع 
لُكنَّ ني��ل الق��رب م��ن اإلمام، وتش��ملكن 
أن��نت أيتها  رعايت��ه  ... ووصيتي لكن 
واح��دة  كل  حت��اول  أن  ه��ي  األخ��وات 
منكن بقدر استطاعتها بأن ُتسر موالتنا 
ف��ي  تس��عني  أن  فعليك��ن   ، الزه��راء
ترس��يخ العقائ��د الصحيح��ة وتقويتها، 
االلت��زام  عل��ى  الفتي��ات  ح��ث  وف��ي 
وجميع  احلس��نة  واألخ��الق  باألح��كام 
صفات الفضيلة، وحاول��ن تربية املزيد 
من األخوات تربية سليمة وفق العقائد 
واألح��كام واألخ��الق اإلس��المية الت��ي 
يريده��ا اإلم��ام . وال ش��ك أن كل من 
تس��عى ف��ي ه��ذا اجمل��ال س��تنال محّب��ة 
اإلم��ام  ورعايت��ه مبق��دار م��ا تبذله 
وأم��ا  وعلمه��ا،  وقدراته��ا  طاقاته��ا  م��ن 
س��تكون  فإنه��ا  وتته��اون  تقّص��ر  الت��ي 
س��ببًا في تأّلم اإلم��ام وأذاه. لذا يجدر 
باألخوات أن يصممن تصميم��ًا حقيقيًا 
وأن يعاه��دن اإلم��ام عل��ى االلت��زام ب��� 
و)األخ��الق  و)األح��كام(  )العقائ��د( 
يقم��ن  وأن  اإلس��المية(،  احلس��نة 
االلت��زام  عل��ى  نظيراته��ن  بتش��جيع 
م��ع  والعه��د  الثالث��ة.  األم��ور  بتل��ك 
اإلمام  ه��و بالقل��ب وليس باللس��ان، 
فاإلم��ام يعل��م بحالن��ا جميعًا كم��ا جاء 
ف��ي توقيعه الش��ريف، حيث ق��ال: »وال 
يعزب عّنا ش��يء من أخباركم«. فاعلمن 
أن التزامك��ن باألم��ور الثالث��ة الت��ي مر 
ذكرها هو الذي ميّهد الطريق لتشّرفكن 
باللقاء باإلمام . إذن فاس��عني كثيرًا 
في تعّل��م العقائ��د الصحيح��ة وبالعمل 
بالواجب��ات وت��رك احملّرم��ات والتحّل��ي 
األئم��ة  أراد  كم��ا  احلس��نة  باألخ��الق 
املعصوم��ون ، وكّن من الس��ابقات في 
ذل��ك حت��ى تس��تطعن أيض��ًا أن تهدي��ن 

نظيراتكن وتقمن بتربيتهن.
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 قال الله
ee وَيقولوَن ياوْيلتنا م��ا له�ذا اْلكتاِب ال ُيَغ��اِدُر صِغيرًة{

وال كِبيَرًة ِإال َأحصاها ووَجُدوا م��ا َعِمُلوا حاضرًا واَل 
َيظِلُم َرّبَك َأَحدًا{ الكهف – 49

ee َفي�تِبُع��وَن الق��وَل  يْس��تِمُعوَن  الِذي��ن  ِعَب��اِد  }َفَبّش��ْر 
َأحس��نُه ُأول�ئَك الذيَن هداُه��ُم الّلُه وُأولئ��َك ُهْم ُأولو 

األلباِب{ الزمر 17 – 18

 قال الر�سول الأعظم
ee يا أبا ذر إن أهل الورع والزهد ف��ي الدنيا هم أولياء

الله تعالى حقًا. يا أب��ا ذر َمْن لم يأت ي��وم القيامة 
م الله )عز  بثالث فقد خس��ر: ورع يحجزه عما حرَّ
وج��ل( علي��ه، وحلم ي��رد به جه��ل الس��فيه، وخلق 

يداري به الناس.
ee من نقله الله من ذل املعاصي إل��ى عز الطاعة أغناه

بال مال، وأعزه بال عش��يرة،  وآنس��ه بال أنيس، ومن 
خاف الله أخ��اف منه كل ش��يء، ومن ال يخ��ْف الله 

أخافه الله من كل شيء.

 : قال الإمام علي بن اأبي طالب
ee النف��س مجبول��ة عل��ى س��وء األدب، والعب��د مأمور 

بطبعه��ا  جت��ري  والنف��س  األدب.  حس��ن  مبالزم��ة 
ع��ن  برده��ا  يجه��د  والعب��د  اخملالف��ة،  َمْي��دان  ف��ي 
س��وء املطالبة. فمت��ى أطل��ق ِعناَنها فهو ش��ريك في 
فسادها، وَمْن أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك 

نفسه في قتل نفسه. 
ee َمْن أح��ب أن يعلم كي��ف منزلت��ه عند الل��ه فلينظر

كيف منزلة الله عن��ده، فإن كل َمْن خي��ر له أمران، 
أمر الدنيا وأمر اآلخ��رة، فاختار أم��ر اآلخرة على 
الدني��ا، فذل��ك ال��ذي يح��ب الل��ه، وَم��ْن اخت��ار أمر 

الدنيا، فذلك الذي ال منزلة لله عنده.

 : قال الإمام جعفر ال�سادق
ee ،َم��ْن ملك نفس��ه إذا رغ��ب، وإذا ره��ب، وإذا اش��تهى 

وإذا غضب، وإذا رضي حرم الله جسده على النار. 
ee ،العم��ل  االمي��ان عم��ل كل��ه، والق��ول بع��ض ذل��ك 

بفرض من الل��ه، بيَّن في كتابه، واض��ح نوره، ثابتة 
حجته، يشهد له به الكتاب ويدعو إليه.

ee فمن اتقى الله حافظًا جلوارحه موفيًا كل جارحة 
من جوارحه مبا فرض الله عليه لقي الله مستكماًل 
إلميان��ه م��ن أهل اجلن��ة، وم��ن خان ف��ي ش��يئ منها 
أو تع��دى ما أمر الل��ه فيها لقي الل��ه ناقص االميان. 
وبتمام اإلميان دخ��ل املؤمنون اجلن��ة، وبالنقصان 

طون النار. دخل املفرِّ
ee ،املكارم عش��ر ف��إن اس��تطعَت أن تكون في��ك فلتكن 

فإنه��ا تكون ف��ي الرجل وال تك��ون في ول��ده، وتكون 
في ول��ده وال تكون ف��ي أبيه، وتك��ون ف��ي العبد وال 
تكون في احلر. صدق البأس، وصدق اللساِن، وَأداء 
اأَلمانة، وصل��ة الرحم، وإق��راء الضي��ف، وإطعام 
��م للجار،  الس��ائل، واملكافأة عل��ى الصنائ��ع، والتذمُّ

م للصاحب، ورأسهنَّ احلياء. والتذمُّ

الكلم الطيب
لإلجابة عن استفتاءآتكم: 

سورية - دمشق - ص ب 11904 فاكس 6471119)96311( 
العراق - كربالء املقدسة - هاتف: 320386 

النجف األشرف - هاتف: 215354
لبنان - بيروت - ص ب 5955/13

أجوبة المسائل الشرعية

2
01
0

ربيع اآلخر

آذار

8 1431ه 

ثقافة



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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نوافذ

اإنها ت�سدق
عمت��ه،  ع��ن  العلم��اء  أح��د  روى 
قال��ت: كن��ت أختل��ف إل��ى دار الش��يخ 
األنص��اري   ملعرف��ة لي م��ع زوجته، 
وفي ذات ي��وم ج��اءت ابنة الش��يخ من 
الدرس إل��ى الدار، وأخذت تش��تكي إلى 
أّمه��ا قائل��ة: »إن زميالت��ي ف��ي الدرس 
األطعم��ة  مبختل��ف  ي��وم  كل  يأت��ني 
وأنواعه��ا، وأن��ا أذه��ب كل ي��وم بخب��ز 
ولنب، لق��د عجزت ع��ن أكل ل��ون واحد 
من الطع��ام ف��ي كل ي��وم«. قال��ت: ثم 
جاء الش��يخ، فنقل��ت األم إل��ى األب كل 
كالم البن��ت، وانتظ��رت جواب��ه. فقال 
الش��يخ: »إنها تصدق البد من التنويع، 
فاعطيها في يوم خبزًا فقط، وفي يوم 
خبزًا ولبنًا وهكذا، حتى تش��تهي ذلك، 
وال متّل م��ن أكل لون واحد م��ن الطعام 

كّل يوم«.

كان ياأبى
روى جت��ار رافق��وا املرح��وم احل��اج 
الشيخ عباس القّمي  ، صاحب كتاب 
مفاتيح اجلنان الذي ال يخلو منه بيت، 
والتأليفات الكثيرة املفيدة، إلى الشام 
أن��ه باإلضاف��ة ال��ى الص��الة والزيارة 
واملطالع��ة،  التألي��ف  عل��ى  يك��ب  كان 
للتن��زه، وكان  كان��وا يخرج��ون  وح��ني 
يأبى مرافقتهم. وكان يسهر الليل حني 

كانوا ينامون، وهو يطالع ويؤلف.

الأم مدر�سة
الراح��ل  الش��يرازي  اإلم��ام  روى 
ل��ي  نق��ل  درجات��ه(:  الل��ه  )أعل��ى 
والدي   القصة التالي��ة، قال: »إني 

ال أنس��ى أي��ام كن��ت صغي��رًا أدرج ف��ي 
 ،  البي��ت مبنظر وم��رأى م��ن والدتي
غاي��ة  وتأديب��ي  بتربيت��ي  تعتن��ي 
االعتن��اء، حتى أن��ي أتذكر جي��دًا اّنها 
كان��ت م��ن الصاحل��ات القانت��ات، وعلى 
أث��ر ذل��ك كان ال يفوته��ا نافل��ة اللي��ل 
وكان��ت  باألس��حار،  الق��رآن  وت��الوة 
إذا قام��ت لص��الة اللي��ل والتهّج��د فيه 
إل��ى  واصطحبتن��ي  معه��ا،  أيقظتن��ي 
مصالها، وأقعدتني إل��ى جنبها، وكانت 
توصيني باالنتب��اه إليها وع��دم النوم 
كن��ت صغي��رًا  والغفل��ة عنه��ا. وحي��ث 
يغل��ب عل��ّي الن��وم، ول��م أك��ن في س��ّن 
أق��در على الص��الة معه��ا، كان��ت جتعل 
أمام��ي ظرف��ًا وفيه ش��يء م��ن احلمص 
والكش��مش ألش��تغل ع��ن الن��وم بأكلها 
أس��تطيع  ال  كن��ت  ورمب��ا  به��ا،  واللع��ب 
ف��ي  والدت��ي  توقظن��ي  عندم��ا  املش��ي 
الس��حر من غلب��ة النع��اس، لكنها كانت 
تتحم��ل كل ذل��ك من��ي برحاب��ة صدر، 
وانبس��اط وجه، وطيبة لسان، وطهارة 
قلب، حتى اعت��دت اإلس��حار والتبكير 

بال مشقة وعناء.

كنت اأتوقع اأكثر
مرتض��ى  الش��يخ  لوال��دة  قي��ل 
ل��ِك عل��ى م��ا  األنص��اري  : »هنيئ��ًا 
رزقك الّله من ولد وبارك لك فيه، فلقد 
بلغ في العل��م والتقوى درج��ات رفيعة، 
ومقام��ات عالي��ة، قلم��ا يبلغهم��ا أح��د 
مثل��ه«. فقال��ت   ف��ي جوابه��م: »إني 
كنت أتوقع من��ه أكثر مم��ا ترونه فيه، 
وأرق��ى مم��ا وص��ل إلي��ه الي��وم، وذلك 
ألني لم أرضعه حتى رضعة واحدة من 
غير وضوء، فقد حتمل��ت البرد واحلر، 
الس��فر  وف��ي  والش��تاء،  الصي��ف  ف��ي 
واحلض��ر، وف��ي كل ح��ال حت��ى أتوضأ 
ث��م أرضع��ه، فكي��ف ال يكون هك��ذا من 

نشأ كذلك؟«.

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

السيد صادق الشيرازي
إبطال فتوى

مؤخ��رًا، اس��تضافت جامعة ماردي��ن بتركيا 
مؤمتر »ماردين دار الس��لم« ملناقش��ة الظروف 
التاريخي��ة الت��ي صدرت فيه��ا فت��وى )ماردين(. 
ناقش املؤمتر التفسيرات اخملتلفة التي خضعت 
لها )فت��وى ماردين( مبا ف��ي ذلك تفس��ير أولئك 
الذين اس��تخدموها لتبرير أعم��ال العنف التي 
ترتك��ب باس��م اإلس��الم، كم��ا نوقش��ت قضاي��ا 
متعلقة بالفت��وى منه��ا مفهوم املوط��ن واملقر في 
الفقه التقلي��دي وفي ض��وء )العومل��ة(، وأهمية 
الفتوى ف��ي س��ياق التاري��خ اإلس��المي، ومفهوم 
اجله��اد ومس��ألة ال��والء والب��راء. وقد ش��ارك 
باملؤمت��ر علماء دي��ن م��ن دول عديدة م��ن بينها 
الس��عودية والكوي��ت واملغ��رب وإي��ران وتركي��ا 

والهند والسنغال وأندونيسيا. 
يعد املؤمتر محاولة لالعتم��اد على نصوص 
ديني��ة قدمي��ة العه��د، لدح��ض حج��ج راهن��ة 
ل��� )جماع��ات إس��المية(. حي��ث أك��د املؤمتر في 
بيان��ه »إن الفت��وى الت��ي كثي��رًا م��ا يس��تند 
لتبري��ر  املتش��ددون  اإلس��الميون  إليه��ا 
القت��ل ال ميك��ن أن تطبق في عال��م يحترم 
حرية االعتق��اد واحلق��وق املدني��ة«. مبينًا 
أن��ه: »لم يع��د هناك مج��ال لتطبي��ق فتوى 
ماردين التي صدرت في القرن الرابع عشر 
املي��الدي، والت��ي تقض��ي بالعنف املتش��دد، 
وتقس��يم املس��لمني ف��ي الق��رون الوس��طى 
للعال��م إل��ى دار إس��الم ودار كف��ر. وإن من 
يلتم��س الع��ون ف��ي )فت��وى ماردي��ن( لقتل 
املسلمني أو غير املسلمني ضل في تفسيره«. 
الس��ؤال هن��ا: ه��ل إبط��ال )فت��وى ماردين( 
يحت��اج الى س��بعمائة ع��ام؟! ومن املس��ؤول عن 
مئات اآلالف من ضحايا ه��ذه الفتوى؟ بالتأكيد 
أن املشكلة ليست في النص املقدس، فقد أبطلت 
هذه الفتوى منذ يوم والدته��ا وحتى يومنا هذا 
م��ن قب��ل آالف الفقه��اء. ه��ل املش��كلة تكمن في 
الناهج أم ف��ي املنهج؟! وهل »صح��وة ماردين« 
املتأخ��رة ج��اءت وليدة مصال��ح دنيوي��ة وليس 
أح��كام دينية؟! يق��ول املرجع الديني س��ماحة 
السيد صادق الش��يرازي : »يعد التالعب 
بأحكام الله أكبر جرمية عند الله، ويهون 
عندها كل اجلرائم واملعاصي، وإن من أكبر 
الكبائ��ر أن يق��ول ش��خص، إن ه��ذا ح��الل 
وهذا حرام، كذبًا على الله ومن دون علم«.

2
01
0

جمادى األولى

أيار

 1431ه 9



في ذكراه الثانية

ف��ي صبيح��ة ذل��ك األح��د، وحي��ث حجب��ت خي��وط امل��وت 
وجه الش��مس عصفت بأصحاب العزاء أس��ئلة افتقاد مفاجئ، 
س��رعان م��ا تناثرت ف��ي س��ماء احل��ق، وبقي��ت م��رارة الرحيل 
األب��دي للفقي��ه العاب��د، واألس��تاذ الزاه��د، والعالم اإلنس��ان، 
احلس��يني  رض��ا  محم��د  الس��يد  الل��ه  آي��ة  الع��ادل  والع��ارف 
الش��يرازي  . وم��ا ه��ي إال س��اعات حت��ى ودع��ت مدينة قم 
والدم��وع،  باألس��ى  واألخ��الق  وال��ورع  العل��م  فقي��د  املقدس��ة 
لتس��تقبله ق��رى الع��راق ومدن��ه، وعلم��اؤه ومثقف��وه وحوزاته 
ال��والء  جلثم��ان  األع��الم  ُنكس��ت  وق��د  وفق��راؤه،  ومس��اكينه 
والنق��اء والعط��اء، وقرع��ت طب��ول العس��كر حتي��ة ل��ه، وع��م 
والوف��اء  احل��زن  موك��ب  وكان  والس��احات.  الش��وارع  الس��واد 
يس��ير بخطًا ثقيل��ة، فكم��ا أن حكم الش��وق للوط��ن األول غلب 
على الفقي��د العزيز، حي��ث ظل يفتق��د عراقه ويتفق��ده طيلة 
ثالث��ني عامًا، كان ش��وق العراق للس��يد الفقيه ل��ه خصوصيته 
بعد أن فرقت بينهما س��لطة الظلم والظالم زمنًا طوياًل متخمًا 
باحمل��ن واآلالم واملعاناة، فكان ش��وق الن��اس لّلق��اء ينطلق مرة، 
وينكف��ئ أخ��رى، فاألقدار حكم��ت بالنقيض��ني اللق��اء والفراق 
في آن. ولقد استحضرت حشود املس��تقبلني مواقف ابنهم البار 
النجيب الذي لم يت��وان يومًا ع��ن الدفاع عنهم وع��ن حريتهم 
بداي��ة  فم��ع  ومحروميته��م،  مظلوميته��م  وتبي��ني  وكرامته��م، 

مخاض التغيير العسير من االستبداد الى احلرية رسم السيد 
الهمام   لهم طريق الثبات عل��ى املبدأ واخلالص من احملنة 
التي البد وأن ينتهي أمدها، حيث قال كلمة احلكمة والرش��اد، 
وكانت كلم��ة بألف كلم��ة: »أيه��ا العراقي��ون، إن احلرب على 
الع��راق ب��ال ح��دود، وحتت��اج الى صب��ر ب��ال ح��دود«!. وقد 
اس��توعب العراقيون الكلمة جيدًا، فلملموا أنفس��هم وقواهم، 
واس��تعدوا لطول الصب��ر على محن��ة اخل��الص، وإدارة األمور 
نحو ما ينبغ��ي أن تكون عليه، وحفظ املقدس��ات وال��ذود عنها 
ومعاني��ه  اإلس��الم  قي��م  عل��ى  والثب��ات  واألم��وال،  باألنف��س 
اإلنس��انية الس��امية ومبادئ��ه النبيل��ة الت��ي تلتزم بالس��الم 
)أصل ومنطلق( للح��وار والتعايش، وتنبذ العن��ف والتخاصم 
والتش��اجر، وتنظر ال��ى الناس عل��ى أنهما صنف��ان »إما أخ لك 

في الدين أو نظير لك في اخللق«.
مئ��ات  م��دى  عل��ى  املمت��د  الع��زاء  رح��ال  ح��ط  أن  وبع��د 
الكيلومترات في مدينة النجف األشرف خرج قاصيها ودانيها 
الس��تقبال اجلثمان الطاهر حاملني بقلوبهم حبه��م له، وعلى 
أيديهم أكالي��ل أزه��ار عدالة عل��ي  وعلمه العط��رة بعبق 

خلود الوصية »والعلماء باقون ما بقي الدهر«. 
وكان ملوك��ب تش��ييع الس��يد الفقيه محط��ة أخي��رة والتي 
منه��ا انطل��ق   ف��ي عال��م العل��م والعم��ل، حي��ث إباء س��يد 
كرب��الء  فهب��ت   ، العب��اس الفض��ل  أب��ي  وإيث��ار  الش��هداء 
العلم��اء والش��هداء والنجب��اء مبوك��ب اس��تقبال مهي��ب ووداع 
بنحيب، فكان يوم حزن، ويوم محنة جديدة، ويوم استحضار 
ذكريات، ذكري��ات الرحيل املصطبغ بوقائ��ع غربة مرة وظلم 
وإقصاء ل��أب الكبير وس��يد الفقهاء آية الله العظمى الس��يد 
محم��د احلس��يني الش��يرازي )أعلى الل��ه درجات��ه(، وذكريات 
رحي��ل ل��م تتض��ح كل تفاصيله بع��د أن ت��وج بدم��اء رصاص 
واغتيال للعم اخلالد املفكر اإلس��المي الكبير والشهيد السعيد 
آية الله الس��يد حس��ن احلس��يني الش��يرازي  .. ولكن ليس 
باإلم��كان أن يك��ون إال م��ا كان، حي��ث يوارى اجلس��د الش��ريف 
 ، التراب، لتحتضنه بني ثناياها روضة اإلمام أبي األحرار
وحيث ضيافة رب ك��رمي. وكان الق��ول الفصل والع��زاء البليغ 
للمرج��ع الدين��ي آي��ة الل��ه العظم��ى س��ماحة الس��يد ص��ادق 

احلسيني الشيرازي  حيث قال مخاطبًا املعزين احملبني:
»ش��اء الله تعالى له ولنا هذا الذي ت��رون، وال راد لقضاء 
الله، رض��ا بقضائ��ه ورضا بقس��مته... ه��ذه القس��مة مرة... 
ولكنه��ا إرادة الل��ه تعال��ى، فتك��ون مرضات��ه لن��ا رض��ى، أم��ا 
 : بالنسبة لي ولكم فخير كلمة قول اإلمام أمير املؤمنني
  فأن يكونوا عبرًا أحق من أن يكون��وا مفتخرًا«. لقد كان«
في درجات العدالة بال ش��ك، فحاولوا أن تكون��وا عادلني، وكان 
على درج��ة عالية م��ن اخللق الرفيع م��ع الصديق والع��دو، ومع 
القري��ب والغري��ب، وم��ع م��ن كان يتواض��ع ل��ه أو يتكب��ر عليه، 
فحاول��وا أن تطبقوا على أنفس��كم ه��ذه االنطباع��ات التي لكم 
   عنه. لق��د عاش حي��اة س��عيدة، وكان م��ن ضمن ما عاش��ه
احلديث الش��ريف: »املؤمن نفس��ه من��ه في تع��ب والناس منه 
في راحة«. فقد عاش��ه تطبيق��ًا وعماًل، ف��ي وقت ندر ج��دًا َمْن 
يعمل ب��ه.. أجل لق��د كان فقيدن��ا مصداقًا جيدًا له��ذا احلديث 

الشريف، فحاولوا أنتم أيضًا أن تكونوا مصداقًا جيدًا له«.

٭ 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:   

لم  جلل،  حدث  مع  موعد  له  كان  فقد  عابرًا،  يومًا  1429ه�  للعام  األولى  جمادى  شهر  من  والعشرين  السادس  األحد،  يوم  يكن  لم 
الروية،  وسكينة  احلكمة  صمت  املشهد  وساد  دوي��ه،  احلزن  سكون  غلب  ه��ادرًا،  دوي��ًا  اجللل  للحدث  أن  ومع  بعد،  تفاصيله  كل  تتضح 

فاملصاب أليم والفقيد عزيز، وقد اصطبغ ذلك اليوم بسحنة موت تسلل في وسط ظالم ليل يرتقب وداعًا أخيرًا، ويتهيأ حلزن مديد.


