
الموؤمنون الأفذاذ
اجملال��س واملؤمترات الت��ي تعقد لالحتف��اء بأيام 
السيدة فاطمة الزهراء  عادة ما تتضمن اإلشارة 
ال��ى الس��لطة الظامل��ة الت��ي تتلب��س لبوس اإلس��الم 
ودوره��ا ف��ي تش��ويه ص��ورة اإلس��الم وخل��ق أوضاع 
مأزوم��ة حتت��اج ال��ى جه��د كبي��ر لغ��رض إصالحها. 
كما أن األي��ام الفاطمي��ة فرصة الس��تحضار حقوق 
املرأة التي دع��ا إليها اإلس��الم، وهي حق��وق تتماهى 
مع الفط��رة اإلنس��انية، لك��ن بالرغ��م من ذل��ك، فإن 
حق املرأة املس��لمة ف��ي التعليم والعم��ل واإلرث ومنح 
اجلنس��ية واختي��ار ال��زوج م��ا زال مهمش��ًا، وه��و م��ا 
يدعو الى التس��اؤل: ملاذا وضع املرأة املس��لمة ما زال 
مأزومًا رغم كل هذه الدعوات واملؤمترات؟! ومبوازاة 
ذلك، حيث مش��اهد التغيي��رات التي يش��هدها العالم 
اإلس��المي املليئ��ة بدم��اء الش��باب والش��ابات الذين 
يقتل��ون في الش��وارع بع��د أن جترعوا م��رارات الفقر 
واحلرمان والبطال��ة حتى وصل األم��ر الى أن يحرق 
الش��باب أجس��ادهم ف��ي الش��وارع، ف��ي خض��م ه��ذه 
التأم��الت بوقائع الظل��م والقم��ع واخل��وف اليومية، 
يبرز س��ؤال محم��ل باألل��م واإلحب��اط: ك��م نحتاج 
من الس��نني حت��ى ننعم ب��دول حتترم حق��وق الناس 
وحرياته��م، وهل من املمك��ن حتقيق ذلك ال س��يما أن 
دواًل في العالم قد جتاوزت هذه »األحالم« منذ مائة 

عام؟!
 : يقول آية الله السيد محمد رضا الشيرازي
املؤمل��ة  املش��اكل  خض��م  ف��ي   - غالب��ًا   - »اإلنس��ان 
والقاس��ية يفق��د األم��ل ويتح��ول ال��ى كائ��ن يائ��س 
م��ن أي احتم��ال للتغيي��ر، ف��ي ح��ني اإلنس��ان املؤم��ن 
ميتل��ئ قلب��ه بالرج��اء واألم��ل حت��ى عن��د تعرض��ه 
ألعت��ى األزم��ات، وهن��اك أش��خاص يتقوقع��ون على 
أنفس��هم وال يفك��رون في تغيي��ر اجملتم��ع وإصالحه، 
ولع��ل ه��ؤالء يش��كلون األكثرية م��ن اجملتم��ع، بينما 
هنال��ك أقلية تفك��ر في صناع��ة التغيير. م��ن املمكن 
أن يتس��اءل أحدنا: هل التغيير واإلصالح أمر ممكن 
وقريب املنال؟! واجلواب: نعم - ب��إذن الله  - وإن 
أدل دلي��ل على إمكان الش��يء هو وقوعه ف��ي اخلارج، 
فاملؤمنون األف��ذاذ حتركوا من أجل التغيير في أش��د 
وق��د  ظلم��ة  وأحلكه��ا  حرج��ًا  التاريخي��ة  الفت��رات 

جنحوا في ذلك مرات ومرات«..!.
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 آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي
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يف ذكراه الثالثة...
وتراثه،  ذك��راه  خلد  وشجونه،  الرحيل  وغموض  ونبوغه،  الراحل  سمو 
فكلماته ما زالت تنبض باحلياة، ومنبره يلوذ إليه تالميذه ويستمع إليه كثر 

من مخالفيه، وآثاره أضحت زادًا للباحثني ومحبيه.
وتاريخه،  عبره  للراحل 
وآخ�����ر ع��ب��ر ت���اري���خ���ه: أن 
باملداد  يكتب  منهجًا  لإلصالح 
وال����دم����اء، ول���إلص���الح ن��اه��ج 
أث���ره،  ينقطع  أن  ينبغي  ال 
بالعلماء  يغدر  األي���ام  فبالء 
العاملني  ويباغت  عملوا،  إذا 
واإلص������الح  أخ���ل���ص���وا،  إذا 
ب��اآلالم  تعج  طويلة  مسيرة 
وال��ت��ض��ح��ي��ات، وحت���ت���اج ال��ى 
عظيم،  وص��ب��ر  ه��م��ي��م  وع���ي 
إال  ت��س��ت��ك��م��ل  ال  وم��س��ي��رت��ه 

بالتوجه الى رب العباد.
ك������ان رح���ي���ل���ه أل���ي���م���ًا، 
ووص���اي���اه م��ا زال���ت ح��اض��رة 
ف���ي ال����وج����دان: أح��ب��ت��ي من 

وليًا من  يتكبر على أحد، بل سيكون  الله  ال يظلم أحدًا، وال  يريد رضوان 
للناس،  ونفعًا  وتواضعًا  وسعة  وزهدًا  عداًل  الناس  أكثر  هم  الذين  الله  أولياء 
أحبتي:  إيثارًا.  وأفضلهم  لألمانة  وأداه��م  ورع��ًا  وأكثرهم  الناس  مع  ويكون 
املستحبات  وفعل   ، الله الى  بالتوجه  العالية  املعنوية  املراتب  بلوغ  لنحاول 
يد  ومد  واحملرومني،  امللهوفني  وغوث  واملعذبني،  املظلومني  ونصرة  واملندوبات، 
العون والرفق واحلنان لأليتام واألرامل واملرضى واحملتاجني، وأدعوكم الى أن 

تغفروا لآلخرين وتتجاوزوا عنهم مثلما حتبون أن يغفر الله  لكم.
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التف�سير
تعالى  الله  ينهي  ما  غالبًا  س: 
النهى  )أول����ي  ب��ق��ول:  آي��ات��ه  آخ���ر 
- أول���ي األب���ص���ار - أول���ي األل���ب���اب(، 
وما  امل��ف��ردات؟  بهذه  ُيقصد  م��اذا 
ه��و ال��ف��رق ب��ي��ن��ه��ا؟ وم���ا ال��غ��رض 

من ذكرها؟
ج: كلم��ة )ُأول��ي( تعن��ي أصح��اب، 
وكلمت��ا )الُنه��ى( و)األلب��اب( تش��يران 
أي  العق��ل،  وه��و  واح��د  معن��ى  إل��ى 
أصحاب العق��ول. و)أولي األبصار( هنا 
تعن��ي أصح��اب البصائ��ر، أي: الذي��ن 
ينظ��رون بع��ني القل��ب كما يق��ال فالن 
بصي��ر باألم��ور أي: يعرفه��ا ويدركه��ا، 
العق��ل  أصح��اب  إن  املقص��ود:  فيك��ون 
والبصي��رة هم الذي��ن يس��تفيدون من 
املواع��ظ ويعتب��رون منها وم��ن خاللها 

ُيصلحون دنياهم وآخرتهم.

لهي العدل الإل
م��ف��ه��وم  ت��ف��س��رون  ك��ي��ف  س: 
العدل اإللهي على ضوء االبتالءات 
منها  يقاسي  التي  امل��ع��ان��اة  وص��ور 
من  اجلسدية،  اإلع��اق��ات  أصحاب 
العاهات  من  وغيرها  وع��رج  عمى 

التي ترافقهم منذ الوالدة؟
دار  الدني��ا  تعال��ى  الل��ه  جع��ل  ج: 
أس��باب ومس��ببات، فإذا كانت األسباب 
فيها نقص حادث بفعل اإلنسان � غالبًا 
� فالنتيجة هي أن تكون املس��ببات غير 
النق��ص  ف��إذن:  وناقص��ة،  متكامل��ة 
غالب��ًا  يك��ون  أش��به  وم��ا  إعاق��ة  م��ن 
أتب��ع  »ث��م   : ق��ال اإلنس��ان.  بفع��ل 
س��ببًا« الكهف/ 89. وورد ف��ي احلديث 
الش��ريف: )أبى الله أن يج��ري األمور 
إال بأسبابها(. وكثير من هذه اإلعاقات 
إل��ى فعل  والتش��وهات اخللقي��ة تع��ود 
الوالدي��ن، فحت��ى ننج��ب جياًل س��ليمًا 
معاف��ى يج��ب علين��ا أن نتب��ع النصائح 
الطبّي��ة واآلداب الش��رعية ف��ي ه��ذا 
اجملال. ويكفيك أن تلق��ي نظرة على ما 
ورد م��ن آداب الزواج في كت��اب )مكارم 
علم��ًا  من��ه.  الثام��ن  الب��اب  األخ��الق( 
ب��أن الل��ه  ق��د خف��ف ف��ي األحكام 
ع��ن ه��ؤالء املعاق��ني بش��كل وآخ��ر في 
اآلخ��رة  ف��ي  وس��يجازيهم  الدني��ا، 

عل��ى  صب��روا  إن  واحلس��نى  بالث��واب 
ما ابتل��وا به. وي��دل على ذل��ك ما جاء 
ف��ي احلدي��ث الش��ريف: م��ن أن رج��اًل 
قبي��ح املنظ��ر جاء إل��ى النب��ي الكرمي 
وأعل��ن إس��المه، ث��م س��أل عم��ا يجب 
علي��ه، فع��دد ل��ه النب��ي : الص��الة 
والصي��ام واحل��ج وال��زكاة و... عندها 
ق��ال الرج��ل: »اش��هد ي��ا رس��ول الل��ه 
بأن��ي ال آت��ي م��ع الواجبات مبس��تحب 
ف��ي  الك��رمي  الرس��ول  فق��ال  أب��دًا«. 
جوابه )انتظر نزول الوحي(، فلما نزل 
علي��ه جبرئيل قال: »الس��الم يخصك 
بالس��الم، ويقول لك: ق��ل لعبدنا هذا، 
أم��ا ترض��ى أن نعوض��ك ف��ي اآلخ��رة 
وجمال��ه«؟  يوس��ف  بحس��ن  فنجعل��ك 
فالتفت النبي  إلى الرجل وقال له: 
»يا أخا العرب ه��ذا جبرئيل يقول عن 
الله  لك: كذا وكذا«. فقال الرجل: 
»نع��م رضي��ت، فاش��هد ي��ا رس��ول الل��ه 
بأن��ي س��وف ال أقص��ر ف��ي اإلتي��ان مبا 
أقدر علي��ه من املس��تحبات«. نعم هكذا 

تقتضي عدالة الله أن يعامل عباده.

الحتياط الوجوبي
في  يفتي  مرجعي  ك��ان  اذا  س: 
م��س��أل��ة ب��االح��ت��ي��اط ال��وج��وب��ي، 
مرجع  إلى  أرج��ع  أن  لي  يجوز  فهل 
مراعاة  يلزم  وهل  باجلواز؟  يفتي 

األعلمية أم ال؟
ج: يجوز الرجوع في خصوص تلك 
املس��ألة إلى مجتهد جامع للشرائط له 

فتوى فيها مع مراعاة األعلم فاألعلم.

مالم�سة الكلب
مشكلة  عندي  ص��ارت  أن��ا  س: 
مت  تفتيش  نقطة  وه��ي: ف��ي  أال 
كيف  ب��ال��ك��الب،  س��ي��ارت��ي  تفتيش 
هل  النجاسة؟  من  السيارة  أطهر 
مغسلة  في  كيميائيًا  غسلها  يكفي 

أم يجب تطهيرها باملاء؟
مالق��اة  موض��ع  يتنج��س  ال  ج: 
الكل��ب إاّل إذا الق��اه برطوبة مس��رية، 
إاّل  يطه��ر  ف��ال  كذل��ك  الق��اه  ول��و 

بالغسل باملاء.

وذّكر...

الذي  ه��ذا  ولنا  له    الله »ش��اء 
رض��ا  ال���ل���ه،  ل��ق��ض��اء  راد  وال  ت�����رون، 
ب��ق��ض��ائ��ه ورض����ا ب��ق��س��م��ت��ه... ه��ذه 
 ، الله إرادة  ولكنها  م��رة...  القسمة 
فتكون مرضاته لنا رضى، أما بالنسبة 
أمير  اإلمام  قول  كلمة  فخير  ولكم  لي 
أحق  عبرًا  يكونوا  »وألن   : املؤمنني

من أن يكونوا مفتخرًا«.
املوشحة  البليغة  ال��ك��ل��م��ات  ب��ه��ذه 
الديني  امل��رج��ع  نعى  واألس���ى  ب��احل��زن 
س��م��اح��ة ال��س��ي��د ص�����ادق احل��س��ي��ن��ي 
آية  السعيد  الفقيه  رحيل  الشيرازي 
احلسيني  رض���ا  م��ح��م��د  ال��س��ي��د  ال��ل��ه 
األج���ل  واف�����اه  ال����ذي    الشيرازي
مؤكدًا  األولى/1429ه�،  26/جمادى  في 
خاطب  التي  كلمته  في    سماحته
في    كان »لقد  املعزين:  جموع  فيها 
أن  فحاولوا  شك،  بال  العدالة  درج��ات 
تكونوا عادلني، وكان على درجة عالية 
والعدو،  الصديق  مع  الرفيع  اخللق  من 
كان  م��ن  وم��ع  وال��غ��ري��ب،  القريب  وم��ع 
يتواضع له أو يتكبر عليه، فحاولوا أن 
تطبقوا على أنفسكم هذه االنطباعات 
ال��ت��ي ل��ك��م ع��ن��ه. ل��ق��د ع���اش ح��ي��اة 
  عاشه ما  ضمن  من  وك��ان  سعيدة، 
منه  نفسه  »املؤمن  الشريف:  احلديث 
»فقد  والناس منه في راحة«.  في تعب 
ندر  وق��ت  ف��ي  وع��م��اًل،  تطبيقًا  عاشه 
جدًا َمْن يعمل به أجل لقد كان فقيدنا 
لهذا احلديث الشريف،  مصداقًا جيدًا 
فحاولوا أنتم أيضًا أن تكونوا مصداقًا 

جيدًا له«.
في ذكراه الثالثة، جدير باحملبني أن 
مستحقاتها  ومن  تستحق،  كما  يحُيوها 
وأس��ت��اذًا  فقيهًا،  ع��امل��ًا  ك��ان  ال��راح��ل  أن 
ناقدًا،  ومثقفًا  باساًل،  ومصلحًا  معطاًء، 
ون��اه��ج��ًا وم��ن��ه��ج��ًا. ل��م ي��دخ��ر ج��ه��دًا 
ل���ل���ذود ع���ن اإلس�����الم وم���درس���ة أه��ل 
العقول  البيت ، ولم يتوان في تنوير 
الهمم  واستنهاض  ال��ع��زائ��م  وحتفيز 
اإلن��س��ان.  وخير  ال��دي��ن  سالمة  فيه  مل��ا 
الضالل  ق��وى  مقارعة  في  ب��اه��رًا  وك��ان 
في  حريصًا  وكان  والتكفير،  والتزييف 
في  واحمل��روم��ني  املظلومني  ع��ن  ال��دف��اع 
بالد القمع والقتل والقهر، حتى أضحت 
حياته سفرًا من أسفار اخللود، ومحطة 
العلم الذي يسمو بصاحبه  من محطات 
مضطربًا  رحيله  وك��ان  ال��ن��اس،  وينفع 
حمل  مبوت  وشاحبًا  واألس��ى،  بالصمت 
املصلحني  الفقهاء  بشذا  تعبق  أس���رارًا 

وذكريات الشهداء اخلالدين.
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الو�سوء
ف��ي محل  ال��وض��وء  ي��ك��ره   س: 
الكنيف  أن  املعلوم  وم��ن  الكنيف، 
مشتركًا  يبنى  احلالية  املساكن  في 
فهل  االغتسال،  ومحل  املغسلة  مع 
الوضوء على املغسلة - في الفرض 
وضوء  أنه  عليه  يصدق   - املذكور 

في محل الكنيف؟
ج: ال يصدق عليه ذلك.

الأذان
امل���ؤذن���ني  ب���ع���ض  ي���ق���وم  س: 
فاطمة  الصديقة  اس��م  بإضافة 
الثالثة  الشهادة  إلى    الزهراء
أن  أش��ه��د  ف��ي��ق��ول:  األذان،  ف���ي 
وفاطمة  الطاهرين  وأوالده  عليًا 
إضافة  فهل  الله.  حجج  ال��زه��راء 
املوضع  هذا  في    الزهراء اسم 

مستحب شرعًا؟
م��ن  ج��زء  الثالث��ة  الش��هادة  ج: 
األذان واإلقام��ة، وق��د أش��ير إلى ذلك 
م��ن  ب��أن  علم��ًا  الرواي��ات.  بع��ض  ف��ي 
الش��هادة الثالثة: اإلق��رار لبقية أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
الس��يدة  يعن��ي:   - تطهي��رًا  وطهره��م 
فاطم��ة الزه��راء  واألئم��ة األح��د 
عش��ر م��ن بنيه��ا - بأنه��م أولي��اء الل��ه 

وحججه على اخللق أجمعني.

ال�سالة
س: ه��ل ي��ج��وز ل��ل��م��رأة أث��ن��اء 
بجانبها،  شيئًا  حت��رك  أن  الصالة 
كأن حترك مهد الطفل أثناء بكائه 
ومن  متواصل  وغير  بسيط  بشكل 

دون أن تلتفت إليه؟
ف��ي  ذل��ك  يج��وز  نع��م،  ج: 

مفروض السؤال.

�سالة الآيات
س: ه��ل ي��ج��وز إع����ادة ص��الة 
كثير  فاتتني  ق��د  ف��أن��ا  اخل��س��وف، 

م���ن ال���ص���ل���وات ول����م أك����ن أع��ل��م 
بأنها واجبة؟

إذا  الكس��وف  أو  اخلس��وف  ج: 
إذا  ونحوه��ا  الزلزل��ة  أو  كلي��ًا،  كان 
ص��الة  له��ا  وج��ب  محسوس��ة،  كان��ت 
بع��د  به��ا  عل��م  ل��و  حت��ى  اآلي��ات 
وقته��ا. وكيفيته��ا موج��ودة ف��ي كت��اب 
عن��وان  حت��ت  اإلس��المية(  )املس��ائل 

)صالة اآليات(.

الخم�س
م��ن  زواج  ق�����رض  ل�����دي  س: 
أس��دده   30،000 وق���دره  ال��دول��ة 
خ��الل 5 س��ن��وات مب��ع��دل 500 كل 
خمسية،  سنة  رأس  وعندي  شهر، 
ال���ق���رض  ع���ل���ى  م���ض���ت  واآلن 
 .19،000 م��ن��ه  وت��ب��ق��ى  س��ن��ت��ان، 
السنة  حلول  عند  النقد  وم��ق��دار 
الدين،  م��ن  بكثير  أق��ل  اخلمسية 
السنة  رأس  مبلغ  م��ن  أك��ث��ر  لكنه 
الوقت  وف��ي  السابقة،  اخلمسية 
أكثر  أدف���ع  أن  أستطيع  ال  نفسه 
وذل���ك   500 وه����و  ال��ق��س��ط  م���ن 
فرضنا  فلو  املوجودة.  لاللتزامات 
ال��س��ن��ة  رأس  ع���ن���د  ال���ن���ق���د  أنَّ 
السنة  ورأس   10،000 اخلمسية 
 1،000 ال�  في  هل   9،000 املاضية 

- مع وجود القرض - خمس أم ال؟
يج��ب  الس��ؤال  مف��روض  ف��ي  ج: 
وف��ي  املذك��ورة،  األل��ف  ف��ي  اخلم��س 
اخلمس كم��ا وعد الله س��بحانه اخلير 

والبركة إن شاء الله تعالى.

الأطعمة
الفانيلني  م���ادة  حكم  م��ا  س: 
بالكحول  ت��خ��م��ي��ره��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي 

ويستفاد منها في أغلب احللويات؟
ج: ال ب��أس بها م��ا لم يعل��م بكونها 

مأخوذة من احلرام أو محتوية عليه.

استفتاءات

من أيام الشهر - 5

º أشرقت األرض بنور السيدة 
الحوراء زينب الكبرى  في 
المدينة المنورة، وبعد والدتها 
طلبها رسول الله  وقّبلها، وقال: 
»أوصي الحاضرين والغائبين 
أن يحفظوا هذه البنت من أجلي، 
فهي شبيهة خديجة الكبرى«.
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النذر
أن  ال����زوج  يستطيع  ه��ل  س: 

يسقط نذر الزوجة؟
ج: يحق له ذلك، إذا كانت الزوجة 

قد نذرت من دون إذنه وإاّل فال.

المهر الحا�سر
بعض  ل���دى  ع���ادة  ه��ن��اك  س: 
ال��ع��ائ��الت - خ��ص��وص��ًا ف��ي إي��ران 
البنت  وال����دة  أنَّ   - وأف��غ��ان��س��ت��ان 
 - ال���زواج  عند   - العريس  تطالب 
)األم(  ه��ي  تعّينه  امل��ال  م��ن  مببلغ 
املهر  الى  إضافة  بها(  )شير  بعنوان 
امل��س��ّم��ى. ه��ل ل��ه��ذا ال��ع��م��ل أس��اس 
ش��رع��ي؟ وه���ل ه���ذا امل��ب��ل��غ ال��ذي 
أرج��و  ال؟  أم  متلكه  األم  ت��أخ��ذه 
الصورة،  هذه  مثل  في  احلكم  بيان 
لدى  خصوصًا  اب��ت��الء  م��ورد  ألنها 

بعض العوائل في مدينتنا؟
ج: إذا كان املقص��ود من )ش��ير بها( 
ه��و امله��ر احلاض��ر- كم��ا ُيع��رف عن��د 
جه��از  تهيئ��ة  ف��ي  لصرف��ه   - بعضه��م 
للع��روس فه��و مل��ك للزوج��ة، وأم��ا إذا 
كان املقص��ود من��ه غي��ر ذل��ك فيك��ون 
مل��كًا مل��ن ُيعط��ى ل��ه إذا كان برض��ا من 

املعطي )العريس(.

الإلرث
أش����ق����اء  ث�����الث�����ة  ل������ي  س: 
وش��ق��ي��ق��ت��ان، ورث��ن��ا ع��ن وال��دت��ن��ا 
)ع��ب��ارة  قسمني  ال��ى  مقسمًا  بيتًا 
األص��ل  ف��ي  كانا  وق��د  شقتني(،  ع��ن 
شقيقي  ال���ى  فوهبهما  ل���وال���دي، 
ذلك  وبعد   ،1977 عام  في  األكبر 
بوهبهما  األكبر  أخ��ي  ق��ام  بفترة 
إل��ى وال��دت��ي )ف��ي ع��ام 1987(، ثم 
ت��وف��ي��ت وال��دت��ي ب��ع��د ذل���ك. وف��ي 
بأن  وال���دي  أوص��ان��ي   1998 ع��ام 
البيتني الى اثنني من أشقائي فقط 
وصية  وهي  الورثة،  باقي  دون  من 
توفي  ثم  احملكمة،  في  تسجل  لم 
والدي في عام 2001 السؤال: هل 
أن وصية والدي نافذة أم ال؟ حيث 
ي��دع��ي ب��ع��ض ال��ورث��ة أن وال���دي 

وريث مثلنا وليس له حق الوصاية 
على البيتني. 

الس��ؤال  مف��روض  ف��ي  البي��ت  ج: 
فعن��د  بالهب��ة،  الوال��دة  مل��ك  أصب��ح 
ورثته��ا  وم��ن  لورثته��ا.  يصي��ر  وفاته��ا 
زوجه��ا، فيك��ون ل��ه رب��ع البي��ت وتنفذ 
وصيت��ه ف��ي ه��ذا الرب��ع فق��ط إن كان 
لم يتج��اوز ه��ذا الرب��ع مق��دار ثلث ما 

تركه الوالد.

الدعاء لغير ال�سيعة
ال����دع����اء  ي����ج����وز  ه�����ل  س: 
ل��لم��ظ��ل��وم��ني م���ن غ��ي��ر ال��ش��ي��ع��ة 
من  تعاني  التي  كالشعوب  بالفرج 
هناك  ألن  ؟  حاليًا  االض��ط��راب��ات 
لهم  الدعاء  يجوز  ال  أنه  يقول  من 

إال بالهداية؟
بالف��رج  الدع��اء  يج��وز  نع��م  ج: 
ل��م  وإن  العال��م  ف��ي  املظلوم��ني  ل��كل 

يكونوا مسلمني.

التوبة
عن  يكفر  أن  لإلنسان  كيف  س: 
هي  ذن��وب  لدي  فأنا  الكبار؟  ذنوبه 
احلقيقة  ولكن  الكبائر،  أكبر  من 
بها لصغر عمري،  أعلم  أكن  أني لم 
من  بالغة  تعتبر  امل���رأة  إن  وحيث 
تلك  أعمل  كنت  وأنا  التاسعة،  سن 
ال���ذن���وب م���ن ال��ت��اس��ع��ة حل���د سن 
استوعبت  ح��ت��ى  ع��ش��رة  ال��ث��ان��ي��ة 
منها،  تبت  ولقد  ج��دًا،  محرمة  أنها 
لله  واحلمد  كثيرًا،  الله  واستغفرت 
ومشكلتي  ب��ه،  الب��أس  إمي��ان  عندي 
صعوبة  حياتي  في  أج��د  أن��ي  اآلن 
شديدة، فبالءاتي مؤملة، وأنا أعرف 
الذنب،  عن  تكفيرًا  البالء  في  أن 
أرح��م  الله  أن  أي��ض��ًا  أعلم  ولكني 
الراحمني وخير الغافرين، وسؤالي 
علي  يتوجب  التي  األعمال  هي  ما 
وما  براحة،  أعيش  لكي  بها  القيام 
ه��ي أك��ث��ر س��ور ال��ق��رآن واألدع��ي��ة 
التي تغفر بسببها الذنوب العظام؟

تطه��ر  الت��ي  النص��وح  التوب��ة  ج: 
اإلنس��ان من ماضي��ه، وجتعل اإلنس��ان 

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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

أجوبة المسائل الشرعية
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من أيام الشهر - 10

ºوقعت حرب الجمل سنة 
36هـ، ونصر الله سبحانه أمير 
المؤمنين  على الناكثين 
في 15 من هذا الشهر في 
البصرة، واستشهد فيها 
خمسة آالف من أصحاب 
أمير المؤمنين ، وقتل 
من جيش الناكثين 
ثالثة عشر ألفاً.



مصداقًا لقوله : )التائب من الذنب 
كمن ال ذنب له( هي عبارة عن:

1- الندم على ما فات.
2- العزم على عدم التكرار.

3- االس��تغفار بق��ول أس��تغفر الل��ه 
ربي وأتوب إليه.

ينبغ��ي  ذل��ك  إل��ى  وباإلضاف��ة 
لإلنسان التائب:

واآلداب  باألخ��الق  االلت��زام   -1
اإلسالمية في كل شيء ومع كل أحد.

اخلدم��ة  وتق��دمي  اإلحس��ان   -2
بإخالص ل��كل من يس��تطيع اإلحس��ان 
وتق��دمي اخلدمة إلي��ه وخاصة األهل 

والوالدين واألقرباء.
ومن اجليد في ه��ذا اجملال مراجعة 
للطبرس��ي  األخ��الق(  )م��كارم  كت��اب 
وهو كتاب جي��د عن األخ��الق واآلداب 
اإلس��المية وخاصة الب��اب الثامن منه 

في الزواج وآدابه.

عمل الخيرات للمتوفى
ميكن  التي  األعمال  هي  ما  س: 
املتوفى  لزوجها  الزوجة  تعملها  أن 

ليصل ثوابها إليه؟
ث��واب  إلي��ه  ته��دي  أن  ميكنه��ا  ج: 
كل عم��ل خي��ر، وكل طاع��ة، وعب��ادة، 
ودعاء، وق��رآن، وزيارة، وح��ج، وعمرة، 
وصدقة، فإن أسرع شيء يصل إلى روح 
امليت ويفرح به هو: الصالة، والصيام، 
والصدق��ة، واخلي��رات واملب��ّرات، علمًا 
بأن ذلك كله يكون بع��د أداء ديونه من 

خمس وغيره وتنفيذ وصاياه.

المقا�سة
س: أحد األشخاص أخذ أموااًل 
فشل  ولكن  ليستثمرها،  عندنا  من 
في ذلك، واآلن مضت قرابة سنتني 
األم��وال،  باسترجاع  نطالبه  ونحن 
يجوز  هل  السؤال:  يتملص.  ولكنه 

شرعًا أخذ األموال بالقوة؟
ج: إن كان متمكن��ًا م��ن إرج��اع املال 
ب��إذن  املقاّص��ة  ج��ازت  ممتنع��ًا  وكان 

احلاكم الشرعي.

�سرائط الذبح
اللحم  ف��ي  ال��ق��ول  ه��و  م��ا  س: 
يبيعه  ال���ذي  امل��س��ت��ورد  وال��دج��اج 
مذبوح  بأنه  ويقول  السني،  املسلم 
حسب الطريقة اإلسالمية من دون 
عدمه،  م��ن  ال��ذاب��ح  ب��إس��الم  العلم 
يستحلون  السنة  أه��ل  ب��أن  علمًا 
ذب���ائ���ح أه����ل ال��ك��ت��اب م���ع وج���ود 

شرائط الذبح الشرعي األخرى؟
م��ن  مس��توردًا  اللح��م  كان  إذا  ج: 
بالد غير إس��المية فال يج��وز األكل إال 
إذا حصل العلم واليق��ني أو االطمئنان 
عل��ى  مذبوح��ًا  وكون��ه  اللح��م  بحلي��ة 
اللح��م  الطريق��ة الش��رعية، وإذا كان 
فيج��وز  إس��المية  ب��الد  م��ن  مس��توردًا 
األكل إال إذا حص��ل االطمئن��ان بع��دم 
الش��رعي  للذب��ح  ب��أن  علم��ًا  التذكي��ة، 

خمسة شروط:
مس��لمًا،  الذاب��ح  يك��ون  أن  األول: 
رج��اًل كان أو ام��رأة، غير معل��ن بعداوة 
ول��د  كان  وإذا   ، النب��ي بي��ت  أه��ل 

املسلم مميزًا حلَّت ذبيحته.
بآل��ة  احلي��وان  يذب��ح  أن  الثان��ي: 
م��ن  كان  إذا  مان��ع  وال  حديدي��ة، 
)االس��تيل(، ول��و ل��م يوجد ذل��ك وكان 
احليوان بحي��ث لو ل��م يذبح ف��ورًا ملات 
آل��ة ح��ادة  ج��از قط��ع أوداج��ه بأي��ة 

أخرى كالزجاج والصخرة احلادة.
ب��دن  مق��ادمي  تك��ون  أن  الثال��ث: 
الذب��ح،  عن��د  القبل��ة  ص��وب  احلي��وان 
وُيعنى باملق��ادمي وجهه ويديه ورجليه 
باحلي��وان  يس��تقبل  ل��م  فل��و  وبطن��ه، 
القبل��ة عم��دًا، ح��رم حلم��ه، ولك��ن ل��و 
نس��ي ذلك أو جهل املس��ألة أو أخطأ في 
تش��خيص القبل��ة أو ل��م يعل��م باجتاه 
القبل��ة ول��م ميكن��ه توجي��ه احلي��وان 

صوب القبلة لم يكن فيه إشكال.
الراب��ع: عندما يريد ذب��ح احليوان 
أو يضع الس��كني على عنقه يذكر اس��م 
الل��ه بني��ة الذب��ح، ويكف��ي أن يق��ول: 
»بس��م الله« فقط، ول��و ذكر اس��م الله 
ال بني��ة الذبح لم يطهر ذل��ك احليوان، 
وحرم حلم��ه، وكذا ل��و لم يذكر اس��م 
الله جهاًل، ولكن ال إش��كال لو نسي ذكر 

اسم الّله عند الذبح.
اخلامس: أن يتح��رك احليوان بعد 
ذبحه ولو حركة يسيرة مثل أن تطرف 

عينه أو يحرك ذنبه أو قوائمه.

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

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: 99080218

العراق:  07818000781

أجوبة المسائل الشرعية
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º شهادة الصديقة 
  الكبرى فاطمة الزهراء
على الرواية القائلة بأن 
شهادتها كانت بعد رحلة 
أبيها المصطفى  بخمسة 
وسبعين يوماً. قال رسول 
الله  لها: »يا فاطمة، 
إن الله  يغضب لغضبك، 
ويرضى لرضاك«.
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أجوبة المسائل الشرعية

ee هناك في العالم حقائق وواقعيات، وهناك ظواهر وشكليات. قد ترى شخصًا يكلمك
عن موضوع ما كالم��ًا جمياًل ج��دًا، ولكن هذا ال��كالم ال عمق ل��ه في قلبه، ألن��ه ال يلتزم 
به. وعندما نأتي إلى قضية املرأة نالحظ أّن الش��عارات التي ُترفع باس��مها ليس��ت سوى 
ظواه��ر وضجيج ف��ارغ، فتحرير امل��رأة مثاًل كلم��ة جميلة ولك��ن عندما تنب��ش قلب هذه 
الكلمة لكي تع��رف حقيقتها والواقع الذي تعيش��ه امل��رأة املعاصرة في ظلها تكتش��ف أن 
فيه��ا تقييد امل��رأة وإذالله��ا وليس حريته��ا كما يزعم��ون. أما ق��ول الل��ه : »ولهن مثل 
الذي عليه��ن باملعروف«. فكلم��ة جميلة الظاهر عميق��ة احملتوى، فلو بحث��ت التاريخ كله 
ملا وجدت كلمة ف��ي جمال هذه اآلية جتمع ب��ني الواقع العميق وبني املظه��ر اجلميل، إنها 
عبارة جميلة وذات مضم��ون رائع حقًا، إنها تتألف من أربع كلم��ات فقط، ولكن لو ُأعطيت 
ألي عاقل ملتفت لقال إنها أحس��ن ما قيل في حق املرأة، ولو أردنا أن نوجز بتفكير وعمق 
كل ما للمرأة من حقوق وما عليه��ا من واجبات ملا وجدنا أجم��ل وال أجمع من هذه الكلمة، 
ولو عرضت هذه الكلمة على عقالء العالم وحكمائه سيقول لك كل منهم: إنها تعبر عن 

تقسيم عادل.
ee إن احلياة مزيج من العقل والعاطفة، فإن احلي��اة ال تبنى بالعقل وحده وال بالعاطفة

وحدها، فلو س��لب من احلياة العقل عادت فوضى ال نظام فيها، فإن العقل هو الذي يحدد 
العاطف��ة ويؤّطره��ا، كذلك ال تس��تقيم احلي��اة لو كان��ت خلوًا م��ن العاطفة وكان��ت كلها 
عقاًل. وَمثل املرأة والرجل في احلياة كمَثل العاطفة والعق��ل، ولكن ذلك ال يعني أن املرأة 
عاطفة بال عقل، وأن الرجل عقل بال عاطفة، بل مبعنى أن امل��رأة كيان تترجح فيه كفة 
تأثير العاطفة، خالفًا للرج��ل � في الغالب � فهو كيان يتغلب في��ه العقل على العاطفة من 
أجل تس��يير احلياة. ومن الطبيعي أن تختل��ف واجبات املرأة عن واجبات الرجل بس��بب 
االختالف املوج��ود في طبيعتهما، كما تختل��ف واجبات العاطفة عن العق��ل. ولو أردَت أن 
تس��اوي بينهما فمعناه أنك ش��للت الب��دن، ولذلك قال الل��ه : »ولهّن مثل ال��ذي عليهّن 

باملعروف« أي مبا يتناسب وطبيعة كل منهما.
ee جعل اإلس��الم نفقات امل��رأة على الرجل س��واء أكان��ت بنت��ًا أم زوجة أم أم��ًا. فحتى

أدوات التجمي��ل يح��ق له��ا تقاضي ثمنه��ا من ال��زوج مبا يتناس��ب وش��أنها طبع��ًا، ناهيك 
عن الغ��ذاء واملس��كن واللب��اس وال��دواء والترفيه، وحت��ى كفن الزوج��ة إذا مات��ت وماء 

المرأة وحقوقها

إضاءات من محاضرة
 لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

تحديات التغيير

عن  يعبر  رح���ب  ع��ن��وان  التغيير 
بإرادته  اجملتمع  أو  الفرد  انتقال  عملية 
إلى  اجتماعية  أو  سياسية  حالة  م��ن 
وبالتالي  ت��ط��ورًا،  أك��ث��ر  أخ���رى  ح��ال��ة 
أك��ث��ر تخلفًا  إل���ى ح���ال  ال��ن��ك��وص  ف���إن 
كمصطلح،  التغيير  إط��ار  ف��ي  يدخل  ال 
حاجة  فهو  التغيير  نتائج  كانت  وأي���ًا 
ض��روري��ة إلدام���ة ن��زع��ة ال��ت��ط��ور عند 
العملية  قابلياته  وجت��دي��د  اإلن��س��ان 
ال��رت��اب��ة  جليد  وإذاب����ة  واالب��داع��ي��ة 
إلى  فيحيلها  اجملتمعات  يصيب  ال���ذي 

جتمعات »خاملة«.
اشتراط  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ب��ني  لقد 
لنفسه  اإلنسان  بتغيير  اإللهي  التغيير 
ما  ُر  ُيَغيِّ ال  الله  }إن   : بقوله أواًل 
ِبأنفسِهم{.  م��ا  ��ُروا  ُي��َغ��يِّ حتى  ِب��َق��ْوٍم 
حتركت  التي  التغيير  إرادة  فإن  لذلك 
األوس��ط،  الشرق  منطقة  من  بلدان  في 
أن  ميكن  ال  باالتساع،  آخ��ذة  زال��ت  وم��ا 
تنجح في حتقيق أهدافها إال بعد معرفة 
ال  فالتغيير  وآلياته،  التغيير  متطلبات 
يتمناه  أن  مبجرد  حقيقيًا  تغييرًا  يكون 
يتحقق  لن  أنه  كما  اجملتمع،  أو  اإلنسان 
ولكل  مراحل  فللتغيير  وليلة  ي��وم  في 
وتضحياتها،  استحقاقاتها  م��رح��ل��ة 
فهناك من يريد مخادعة إرادة أصحاب 
عادة  جياشة  بعواطف  الغامرة  التغيير 
ملرحلة  املوضوعية  القراءة  تهمش  ما 
ترفض  ق��وى  ه��ن��اك  أن  كما  التغيير، 
بالقوة  مواجهته  على  فتعمل  التغيير 
من  التغيير  نتائج  توظيف  الى  تسعى  أو 
أجل انتاج استبداد جديد، ال سيما وأن 
التي  أو  انتفضت  التي  الشعوب  حركة 
الغاية   - بوضوح   - حتدد  لم  ستنتفض 
أن  من  مخاوف  ظل  في  التغيير  هذا  من 
القائم  النظام  تغيير  م��داه  يتجاوز  ال 
رؤي��ة  التغيير  إلرادة  ي��ك��ون  أن  ودون 
جديدة  واقعية  لصناعة  استراتيجية 
أه���م ب��ن��وده��ا ب��ن��اء دول����ة امل��ؤس��س��ات 
اإلمام  يقول  اإلنسان.  حقوق  ومحورها 
ال���ش���ي���رازي ال���راح���ل: »ع��ل��ى ال��ذي��ن 
حركتهم  يعقلنوا  أن  التغيير  يريدون 
بحسب  ال  ال��ظ��روف  متطلبات  بحسب 
كانت  إذا  اإلنسان  إن  حيث  الفعل،  رد 
حركته في دائرة رد الفعل سيكون في 
أن    ويرى ل��ه«.  ع��دوه  يخلقها  أزم��ة 
شكلت    األعظم ال��رس��ول  شخصية 
العامل األهم في جناح التغيير اإلنساني 
احلرية  وأن   ، حققه ال��ذي  الكبير 
ك��ان��ت أس���اس ب��ن��اء دول���ة ال��ع��دل التي 

. شيدها اإلمام علي بن أبي طالب
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فيه��ا  ُتدف��ن  الت��ي  غس��لها وثم��ن األرض 
وأج��ور الدف��ن و…، كل ذل��ك عل��ى الزوج 
متل��ك  ثري��ة  الزوج��ة  كان��ت  إذا  حت��ى 
املالي��ني وال��زوج معس��ر، ولكن ف��ي حدود 
��دت اآلية. ول��وال لطف  املع��روف، كم��ا قيَّ
أن  القتض��ى  بامل��رأة  ورفق��ه  اإلس��الم 
يجع��ل اإلرث كل��ه للرجال كم��ا كان األمر 
ف��ي اجلاهلي��ة �  قب��ل اإلس��الم � وكما هو 
موجود ف��ي بع��ض اجلاهلي��ات احلديثة. 
ول��و تركن��ا نح��ن وعقولن��ا ولم نس��تضئ 
به��دي اإلس��الم لب��دا اختص��اص الرجل 
ب��اإلرث كّل��ه معق��واًل، فلم��اذا نعط��ي املال 
للم��رأة والرجل يص��رف عليها ف��ي كل ما 
حتتاج��ه؟ ولك��ن اإلس��الم ل��م يغف��ل أّن 
امل��رأة ق��د حتت��اج وال تطل��ب م��ن الرجل 
حي��اًء، أو ق��د ميتنع الرج��ل م��ن اإلنفاق 
أن  للم��رأة  اإلس��الم  يري��د  وال  عليه��ا، 
تس��تعطي، ولذل��ك جع��ل له��ا حص��ة م��ن 
منحه��ا  أن  إل��ى  باإلضاف��ة  ه��ذا  اإلرث. 
حص��ة م��ن اإلرث ميثل نوع��ًا م��ن تطييب 
أيض��ًا  مفجوع��ة  إنه��ا  حي��ث  نفس��ها 

مبوت قريبها.
ee يصطدم��ان فكري��ن  كل  كان  مل��ا 

بطبعهم��ا، حت��ى األخوي��ن ق��د يختلف��ان 
الرج��ل  ح��ال  فكذل��ك  واالب��ن،  األب  أو 
وامل��رأة ف��إن االخت��الف أم��ر طبيع��ي في 
احلي��اة، وإال لو لم يكن االخت��الف فلماذا 
يحص��ل الط��الق؟ ثم أن��ه م��ن الصعب أن 
نق��ول للزوج��ني اخملتلفني، تفاهم��ا وقررا 
الطالق مع��ًا فهو بيدكما مع��ًا وليس ألحد 
ج��دًاً  الن��ادر  فم��ن  اآلخ��ر؟  دون  منكم��ا 
م��ا أن يتفق��ا ويتفاهم��ا وهم��ا مختلف��ان؟ 
إن أكث��ر ح��االت الط��الق إمن��ا تنت��ج ألن 
ق��د  فال��زوج  متناغم��ني،  غي��ر  الزوج��ني 
يك��ون ثائ��رًا إل��ى ح��د الرغب��ة بالطالق 
أم��ا الزوجة فغي��ر ثائرة إل��ى ذلك احلد. 
ورمبا كان األم��ر بالعكس، فكي��ف يتفقان 
على الطالق وهما مختلفان. إن التش��اجر 
والن��زاع والص��دام ه��و ال��ذي ي��ؤدي إلى 
الط��الق، ف��إذا كان هن��اك تش��اجر ونزاع 
وصدام فكيف يتص��ور التفاهم وهو على 

النقي��ض من تل��ك احل��االت؟ إذن البد أن 
يكون الطالق بيد أحدهما أو بيد شخص 
أم��ا  آخ��ر.  احتم��ال  وال  غيرهم��ا  آخ��ر 
االحتم��ال األخي��ر وهو أن يك��ون الطالق 
بي��د ش��خص أو جه��ة غيرهما، فه��ذا أمر 
مرف��وض بالكام��ل، ألن أي��ًا م��ن الزوجني 
قد ال يبدي كل م��ا في قلبه جت��اه اآلخر 
للغي��ر كم��ا يبديه لزوج��ه، فكي��ف نترك 
ش��خص  بي��د  املش��تركة  حياتهم��ا  ش��أن 
ثالث ال يعي��ش جتربتهم��ا؟! يبقى عندنا 
أحد احتمال��ني، إما أن يك��ون الطالق بيد 
امل��رأة أو بي��د الرج��ل، وقدمن��ا أن امل��رأة 
عاطفية أكث��ر من الرجل، وه��ذا التكوين 
العاطفي للمرأة قد يدفعه��ا التخاذ قرار 
مستعجل بالطالق س��رعان ما تندم عليه 
بعد زوال أس��باب اإلثارة، على العكس من 
الرج��ل فطبيعته � ف��ي الغال��ب � ال جتعله 
يثور بس��رعة، وإذا ثار واتخذ ق��رارًا فال 
يتراج��ع عن��ه بس��رعة، ألنه ل��م يتخذه 
فث��ورة  ال��زوال،  س��ريع  عاطف��ي  بتأثي��ر 
الرجل ع��ن خلفية وامت��داد، وإذا حدثت 
تعمقت وجتذرت، أم��ا ثورة امل��رأة فكزبد 
البح��ر، فلو وض��ع اإلس��الم الط��الق بيد 
والتكوي��ن  احلكم��ة  خ��الف  ل��كان  امل��رأة 
الطبيعي له��ا. ويتبني أّن حكمة التش��ريع 
في وض��ع الطالق بيد الرجل ه��و التقليل 
ألواص��ر  والدع��م  الط��الق  ح��االت  م��ن 
إدام��ة  وبالتال��ي  الزوج��ني  ب��ني  احملب��ة 
احلي��اة الزوجي��ة. كم��ا أن اإلس��الم ل��م 
يتجاهل كرامة املرأة واختيارها حتى في 
هذا اجمل��ال، فقد ت��رك له��ا اإلرادة كاملة 
قب��ل ال��زواج، واحلري��ة ف��ي أن ال تتزوج 
إال بش��رط أن تك��ون وكيل��ة ع��ن ال��زوج 
ف��ي الط��الق، فيصب��ح لها ه��ذا احل��ق كما 
لل��زوج، ولكن��ه مع ذلك يش��جع ف��ي خطه 
الع��ام عل��ى ال��زواج، ويق��ول للم��رأة: أنا 
أضع أمامك طريق احلياة الس��عيدة حتى 
مع ك��ون الط��الق بي��د الرج��ل، ولك��ن في 
الوقت نفس��ه، ولكي ال تش��عري باإلجبار 
واإلكراه، ال أجبرِك على شيء، وبإمكانك 

أن تضعي هذا الشرط قبل الزواج.

حق لها..

دوافع  تتباين  اإلسالمي  العالم  في 
امل��رأة،  بحقوق  ت��ن��ادي  التي  األص���وات 
إنسانية  بقيم  تشترك   - معظمها   - لكن 
حتصل  أن  ال��ع��دل  م��ن  ف��إن  وحقوقية، 
في  أنه  كما  الكاملة،  حريتها  على  املرأة 
يعاني  التي  املريرة  األزم��ات  حل  سبيل 
منها معظم املسلمني ال بد من االستعانة 
يقدمه  ما  مع  لتتظافر  النساء  بجهود 
األمة  بواقع  النهوض  أجل  من  الرجال 
عجلة  أمام  تقف  التي  العقبات  وجتاوز 
س��ع��ي امل��س��ل��م��ني ال���ى حت��ق��ي��ق احل��ري��ة 
في  واالزده��ار  والرفاه  والسالم  والعدل 
نصف  متثل  املرأة  وأن  سيما  ال  بلدانهم، 

اجملتمع أو أكثر.
ف��ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، ف���إن ال��دع��وة 
التعليم  ف��ي  وحقها  امل���رأة  ح��ري��ة  ال��ى 
مببدأ  االل��ت��زام  جهة  من  تأتي  والعمل 
ضمن  ال��ذي  »الدميقراطية«  ال��ش��ورى 
جميع  في  رأيها  عن  بالتعبير  املرأة  حق 
في  مشاركتها  وبالتالي  احلياة،  مجاالت 
في  وانخراطها  واجملتمع،  الدولة  بناء 
وأن  سيما  ال  واإلب���داع،  العمل  مجاالت 
اإلسالم،  أكدها  قد  احلقوق  هذه  جميع 
ي��ق��ول امل��رج��ع ال��دي��ن��ي ال��س��ي��د ص��ادق 
اإلس��الم  يحرم  »ل��م   : الشيرازي
فرض  بل  عماًل،  وال  علمًا  امل��رأة  على 
وحّبذهما  والعمل،  العلم  أحيانًا  عليها 
عليها  ح��رم  وإمن��ا  أخ��رى،  أحيانًا  لها 
أن  عليها  ح��ّرم  كما  والتبرج،  التبذل 

تقوم بأعمال تنافي عفتها وشأنها«.
املرأة  حرية  الى  الدعوة  ثقافة  إن 
العالم  ب��ل��دان  ف��ي  م��ح��دودة  زال���ت  م��ا 
للوصول  متابعة  الى  وحتتاج  اإلسالمي 
أخرى  جهة  ومن  ع��داًل،  أكثر  هو  ما  الى 
وضمان  امل��رأة  حرية  ال��ى  الدعوة  ف��إن 
األح��ي��ان  بعض  ف��ي   - تعيش  حقوقها 
ب��االجت��اه  تقدمها  ي��ع��رق��ل  ت��ن��اق��ض��ًا   -
الصحيح، حيث هناك من يطالب بحقوق 
وجود  حقيقة  مع  يتناقض  بشكل  املرأة 
اختالفات بيولوجية بني الرجل واملرأة 
تتكامل  بحيث  منهما  كل  وظيفة  حددت 
أن  يعني  ال  وه���ذا  اآلخ���ر،  وظيفة  م��ع 
النساء  حقوق  متاثل  ال  الرجال  حقوق 
فإن  وبذلك  عليهن«.  ال��ذي  مثل  ف�»لهن 
وإنسانية  دينية  مسؤولية  املرأة  حقوق 
حرية  أن  كما  مراعاتها،  اجلميع  على 
وليس  ُيسترجع،  أن  يجب  لها  حق  املرأة 

ألحد على املرأة في ذلك منة.



يِّب الكلم الطَّ

: قال الرسول األعظم
ee السلطان العادل ظل الله في األرض يأوي إليه كل مظلوم 

فمن عدل كان له األجر وعلى الرعية الشكر.
ee من أع��ان عل��ى قت��ل مؤم��ن بش��طر كلم��ة لق��ي الل��ه يوم 

القيامة مكتوبًا بني عينيه )آيس من رحمة الله(.
ee أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاألمير الذي على 

الناس راع ومس��ؤول ع��ن رعيته، والرج��ل راع عل��ى أهل بيته 
وهو مس��ؤول عنهم، واملرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي 
مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، أال 

فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ee ل��زوال الدني��ا جميع��ًا َأه��ون عن��د الل��ه م��ن دٍم ُيْس��َفُك 

ِبَغير حق.
ee ليس م��ن عبد يعني : فيما خاط��ب الل��ه تعال��ى داوود 

مظلوم��ًا أو ميش��ي مع��ه ف��ي مظلمت��ه إال أثب��تُّ قدمي��ه ي��وم 
تزل األقدام.

ee اتقوا دع��وة املظل��وم فإمنا يس��أل الل��ه تعالى حق��ه، وإن 
الله  لم مينع ذا حق حقه.

قال اإلمام أمير المؤمنين
: علي بن أبي طالب

ee.ليس بلد بأحق بك من بلد، خير البالد ما حملك 
ee الغنى ف��ي الغربة وطن، والفقر في الوط��ن غربة، والعقل 

في الغربة قربة، واحلمق في الوطن غربة.
ee ال خير في الوطن إال مع األمن والس��رور، وعمرت البلدان 

بحب األوطان.
ee من كرم امل��رء بكاؤه على م��ا مضى من زمان��ه وحنينه الى 

أوطانه، وحفظه قدمي اخوانه.
ee.ليس في الغربة عار، إمنا العار في الوطن واالفتقار 
ee.إذا ملك األراذل هلك األفاضل 
ee.خير امللوك من أمات اجلور وأحيا العدل 
ee.إمنا الناس مع امللوك والدنيا إال من عصم الله 
ee.ظالمة املظلومني ميهلها الله وال يهملها 
ee ليس ش��يء أدع��ى الى تغيي��ر نعمة الل��ه وتعجي��ل نقمته 

من إقامة على ظل��م، فإن الله يس��مع دع��وة املضطهدين، وهو 
للظاملني باملرصاد.

ee.من جارت واليته زالت دولته 
ee.من تكبر في واليته كثرت عند عزله ذلته 
ee ،من أصلح بينه وب��ني الله أصلح الله م��ا بينه وبني الناس 

ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من 
نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

ee الظال��م ي��وم  م��ن  أش��د  الظال��م  عل��ى  املظل��وم  ي��وم   
على املظلوم.

ee ال يترك الناس ش��يئًا من أم��ر دينهم الس��تصالح دنياهم 
إال فتح الله عليهم ما هو أضر منه.

ee.من رفع بال كفاية وضع بال جناية 
ee.العقل يظهر باملعاملة، وشيم الرجال تعرف بالوالية 
ee من كف��ارات الذن��وب العظ��ام إغاث��ة املله��وف، والتنفيس 

عن املكروب.
ee ي��ا اب��ن آدم إذا رأي��ت رب��ك يتاب��ع علي��ك نعمت��ه وأن��ت 

تعصيه فاحذر.
ee.أحسن العدل إعانة مظلوم 
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نوافذ

مبدأ إنساني
يتن��اول كت��اب اإلم��ام اجمل��دد الس��يد 
»ال��رأي  الش��يرازي  احلس��يني  محم��د 
الع��ام واإلع��الم« قيم��ة فكري��ة تتمحور 
لة  حوله��ا مجموعة األط��ر واملبادئ املٌش��كِّ
املعرفي��ة والعلمي��ة والتربوية،  للجوان��ب 
وه��ذه  واجملتم��ع،  الف��رد  مس��توى  عل��ى 
القيمة الفكرية تأتي حتت عنوان إنساني 
كبي��ر ه��و »الالعن��ف والس��لم اجملتمع��ي«، 
ه��ذا العنوان ال��ذي ش��كل في هذا الس��فر 
لتش��كيل  املتقدم��ة  املوضوع��ة  اإلعالم��ي 
اجلوان��ب الس��لوكية للف��رد كوح��دة بناء 
واجملتم��ع كمنظم��ة جامع��ة ف��ي العالقات 
اجملتمعي��ة وم��ا دونه��ا م��ن العالق��ات التي 
تنش��أ ب��ني األف��راد والهيئات واحل��ركات، 
داخ��ل  املتحرك��ة  التنظيم��ات  وس��ائر 
اجملتمع، وبينها وبني الدولة ومؤسس��اتها، 
ثم وبش��كل متقدم بني املكون��ات الوطنية 
والدينية والقومية، وب��ني الدولة والدول 
األخرى. وإن »مبدأ الالعن��ف« يتجاوز في 
فكر السيد اجملّدد  املس��توى الوطني أو 
القومي، وحتى الديني اإلس��المي ليرتقي 
بهذا النهج إلى املس��توى اإلنس��اني بأسمى 
درجاته، فهو مقدمة لتأس��يس مبدأ قبول 
اآلخر، وترسيخ ثقافة التنوع واالختالف 
احلج��ة  ومقارع��ة  اله��ادئ،  واحل��وار 
باحلجة، بدياًل حضاريًا عن ثقافة العنف 
والتح��اور بالس��الح وإلغاء اآلخ��ر ورفض 

االختالف، واألخذ على الشبهات.
مرونة ومنهج

منه��ج  كتاب��ه  ف��ي    املؤل��ف اتب��ع 
البح��ث العلم��ي التاريخي ب��كل تفاصيله، 
التاريخي��ة،  الش��واهد  اس��تحضر  فق��د 
تسجياًل وحتلياًل ضمن السياق التاريخي، 
ويع��د  واملكاني��ة،  الزماني��ة  بتوليفت��ه 
ه��ذا املنه��ج ف��ي البح��ث العلمي م��ن أقدم 
املناه��ج البحثي��ة، فهو يس��تقرئ األحداث 
والعناوين وفق تسلس��لها الزمني وإيقاعها 
العق��ل،  مناقش��ة  عل��ى  القائ��م  املنطق��ي 
املش��تركة  العام��ة  القوان��ني  يرب��ط  ث��م 
حلركته��ا، وف��ق فلس��فة التاري��خ احلاكمة 
التحدي واالستجابة.  لألحداث، ونظرية 
ف��ي  أيض��ًا  اتب��ع  ق��د    املؤل��ف أن  كم��ا 

دراس��ته، املنهج البحثي العلم��ي التحليلي، 
وأس��لوب االس��تقراء املنطق��ي ومرجعيات 
االس��تدالل، وف��ق س��ياق وترتي��ب منظ��م 
للتفكي��ر الذهن��ي اس��تحضر فيه - نقاش��ًا 
ودراس��ة - مجمل العناوي��ن الفرعية التي 
م��ن خ��الل  ذل��ك  الكت��اب،  ش��كلت فص��ول 
تفكي��ك الفك��رة إل��ى عناصره��ا األولي��ة 
املش��كلة لها، ودراس��ة أواصرها وروابطها، 
املتضم��ن  املنطق��ي  االس��تنتاج  به��دف 
إلص��دار  كمقدم��ة  والتق��ومي  للتقيي��م 
لص��در  وإرجاعه��ا  العلمي��ة،  التوصي��ة 
»املس��ألة«،  لن��ص  املتضم��ن  العن��وان  م��ن 
وف��ق التعبي��ر الفقه��ي ال��ذي يع��د الكتاب 
عنوان��ًا له ف��ي األص��ل بصفت��ه حلقة من 
سلس��لة موس��وعة الفقه. وال ميكن إغفال 
املنه��ج اإلحصائ��ي الذي اس��تعمل الس��يد 
املؤل��ف أدوات��ه بكف��اءة رفيعة م��ن خالل 
استخدام األرقام التي يس��تدل منها على 
التقاط الص��ورة الكامل��ة للفكرة واحلدث 
وتطوره��ا ونتائجه��ا مب��ا يخ��دم اجلان��ب 
العلم��ي املوضوع��ي. وق��د تعام��ل الباحث 
مبرون��ة م��ع القي��ود املنهجي��ة والش��كلية 
حي��ث  القياس��ي،  البح��ث  ف��ي  الصارم��ة 
واإلمكاني��ة  املرون��ة  ه��ذه    اس��تخدم
اجلان��ب  ف��ي  احل��رة  للس��ياحة  بعناي��ة 
به��دف  والتحليل��ي  والس��ردي  التاريخ��ي 
إيص��ال املادة العلمية بش��كل يس��هل فهمه 

بحضور التشويق احملسوب.
بنية الكتاب

علمي��ة  منهجي��ة    الكات��ب اتب��ع 
الكت��اب  وبني��ة  الش��كلي  اجلان��ب  ف��ي 
وتفريع��ه، وفق ت��وازن بنيوي بني الش��كل 
الفقهي��ة  الدراس��ات  ملصنف��ات  التقلي��دي 
القواع��د  س��ياقات  وب��ني  االس��تداللية 
الش��كلية املعاص��رة ف��ي املنهجي��ة املتبعة 
ف��ي البح��وث العلمي��ة، وقد س��اهم محقق 
الكتاب ف��ي اس��تكمال املنهجية الش��كلية، 
م��ن خ��الل إرجاع��ه امل��ادة ال��ى مراجعه��ا 
ومصادره��ا، ووضع الفه��ارس لها، وتضمني 
الهوامش واحلواش��ي املتممة في التعريف 
والتوضيح للمفاهي��م واألفكار واألحداث، 
وتراج��م األع��الم. اش��تمل الكت��اب عل��ى 
املتوس��ط،  القط��ع  م��ن  صفح��ة   )586(

توزع��ت على أربع��ة فصول، وس��م الفصل 
واش��تمل  الع��ام«،  »ال��رأي  بعن��وان  األول 
عل��ى )300( صفح��ة، وهو اجل��زء األكبر 
من الكتاب، ووس��م الفصل الثان��ي بعنوان 
)اإلعالم( واش��تمل عل��ى )196( صفحة، 
ووس��م الفصل الثالث بعنوان )اإلشاعة(، 
وأخي��رًا  صفح��ة،   )15( عل��ى  واش��تمل 
)الدعاي��ة(،  بعن��وان  الراب��ع  الفص��ل 
واش��تمل عل��ى )66( صفحة. ويش��كل كل 
فص��ل م��ن الكت��اب بحث��ًا متكاماًل اش��تمل 
الفرعي��ة،  املباح��ث  م��ن  مجموع��ة  عل��ى 
الوس��طى،  الرئيس��ة  العناوي��ن  تضمنته��ا 
وهي وحدة بن��اء الفص��ل، وص��ّدر املؤلف 
الفقيه كل مبحث فرعي بعنوان »مس��ألة« 
جرت صياغتها بش��كل حكم فقه��ي، جريًا 
على ما درج عليه سماحته في سائر كتبه 
املتسلسلة في موسوعة الفقه باستخدام 
مفردات املصطلح��ات والقواعد والقوانني 
واإلرجاع��ات  واألصولي��ة،  الفقهي��ة 
العق��دي  البع��د  أو  العقائدي��ة  الكالمي��ة 
للم��ن، ثم يش��رع بعد س��رد نص املس��ألة 
الفقهية بعرض امل��ادة التفصيلية ملكونات 
وتعليق��ًا  ش��رحًا  وعناصره��ا،  »املس��ألة« 
املباح��ث  مص��ّدرًا  وتقييم��ًا،  وحتلي��اًل 
بنبذة ع��ن اخللفية التاريخي��ة، متضمنة 
للش��واهد الفلس��فية التاريخية ودروسها، 
التاريخ��ي  جذره��ا  ب��ني  املس���ألة  لرب��ط 
وواقعها احلالي، باستخدام أدوات البحث 

العلمي بترتيب منطقي معاصر.

قراءة من مشهد األحداث
لـ كتاب )الرأي العام واإلعالم(

 لإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي
القسم الثاني
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التدين.. خروجه عن الدين

تدين بال دين
ألنها كانت أم��ة تتدين ببعض الدين 
أو أنه��ا تتدين مب��ا هو خارج ع��ن الدين، 
جترب��ة  أول  ف��ي  األم��ة  فش��لت  فق��د 
 ، النب��ي رحي��ل  بع��د  له��ا  خضع��ت 
وفش��لت مرة أخرى ف��ي عاش��وراء، فقد 
فضل��ت مصلحتها عل��ى دينه��ا واختارت 
وانقس��مت  اآلخ��رة،  م��ن  ب��داًل  الدني��ا 
حينه��ا - جلي��ًا - ال��ى أمت��ني، فق��د وق��ع 
الس��يف بني )أمة( تريد تطوي��ع الدين 
بحس��ب أهوائهم ومقتضيات مصاحلهم 
الش��خصية س��واء أكان��ت سياس��ية أم 
اقتصادية وبني )أمة( متس��كت بإسالم 
 : نبي اإلسالم، يقول اإلمام الصادق
»أم��ا علم��ت أن إم��ارة بن��ي أمي��ة كان��ت 
بالسيف والعس��ف واجلور.. وأن إمامتنا 
والتقي��ة  والوق��ار  والتألي��ف  بالرف��ق 
واالجته��اد«.  وال��ورع  اخللط��ة  وحس��ن 
والي��وم، واق��ع املس��لمني ال يبتع��د ع��ن 
املس��لمني  فأم��ة  باألم��س،  واقعه��م 
انقس��مت ال��ى أمم ش��تى وكل أم��ة تلعن 
أختها، بل تقتل أختها، وهو واقع - نادرًا 
- ما يش��ار الى حقيقته، حي��ث املنتفع ال 
تهم��ه إال مصلحت��ه، والعاج��ز يلجأ الى 
تس��طيح مخاط��ر الواق��ع، وهن��اك م��ن 
يضل��ل األم��ة املقه��ورة ب�«الصب��ر عل��ى 
الظل��م« دون رؤي��ة أو تخطي��ط مل��ا بعد 

ذلك الصبر.
حكم »األنا«

أكدت روايات أه��ل البيت  أهمية 
تهذي��ب النف��س الت��ي بصالحه��ا صالح 
دين اإلنس��ان وحياته، وبفسادها فساد 
دين اإلنس��ان وحياته، ف�»أش��جع الناس 

من غلب هواه«. وإن أعمال اإلنس��ان هي 
نت��اج ش��خصيته الت��ي يصنعها بنفس��ه، 
والتي لها ش��أن في كل مف��ردات حياته، 
وهو م��ا يفس��ر اخت��الف ش��خصني لهما 
حتصيل علمي واحد في فهم معلومة ما، 
وانع��كاس ذل��ك عليهما من خ��الل تباين 
م��ن  فبالرغ��م  وس��لوكهما،  قراراتهم��ا 
أن األدي��ان واألع��راف ونتاج��ات العقل 
اإلنس��اني تؤكد قدس��ية حياة اإلنسان 
وأن م��ن أحيا نفس��ًا فكأمنا أحي��ا الناس 
جميعًا إال أن واقع بني البشر يشير الى 
تفاقم النزع��ة األنانية بش��كل خطير، 
حيث يقول آية الله الس��يد محمد رضا 
الش��يرازي : »مع أن الله  قد كرم 
بن��ي آدم، فإن كثي��رًا من الن��اس ال يهدأ 
له بال إذا أصابه أدنى أذى في جس��ده، 
لكنه ال يكترث وال يحرك س��اكنًا، بل ال 
يش��غل فكره أمر عش��رة ماليني إنس��ان 

مهددي��ن باملوت جوع��ًا«. وه��و واقع مزر 
يتجلى في مواقف كثير من املس��لمني في 
تعاملهم مع األحداث بسبب اخللط بني 

الدين وتدين خارج عن الدين.
الزهراء.. أبعاد موقف

لقد س��عى أئم��ة أهل البي��ت  الى 
الت��ي  اجلائ��رة  احلكوم��ات  ب��ني  الف��رز 
تتدي��ن  وال  باإلس��الم  اإلمي��ان  تدع��ي 
بأحكام��ه وبني اإلس��الم ال��ذي هو دين 
الع��دل واحلري��ة وم��كارم األخ��الق، إال 
أن موقف س��يدة نس��اء العاملني  - في 
الرس��الية  أهميت��ه  ل��ه   - املنح��ى  ه��ذا 
الراح��ل  الفقي��ه  يق��ول  االس��تثنائية، 
الس��يد محمد رضا الش��يرازي: »موقف 
بأهمي��ة  يحظ��ى  كان    الزه��راء
مضاعف��ة ألنه��ا ه��ي الت��ي ب��دأت بح��ل 
الدي��ن وتصرف��ات  ب��ني  عق��دة اخلل��ط 
احل��كام الظلم��ة، فأنقذت اإلس��الم من 
  خط��ر ال��زوال، لق��د قال��ت الزهراء
باملوق��ف واللس��ان إن ه��ؤالء ال ميثل��ون 
وه��و   ، والنب��ي والدي��ن  اإلس��الم 
الت��ي فصل��ت ب��ني  م��ن املواق��ف املهم��ة 
مس��لمني  حل��كام  اخلاطئ��ة  املمارس��ات 
فق��د  لإلس��الم،  النقي��ة  الفك��رة  وب��ني 
أش��ارت  الى أن هؤالء األش��خاص ال 
ميثلون الدين، وإمنا هم حكام متخلفون 
حكم��وا اجملتمعات اإلس��المية باحلديد 
والن��ار، ونحن إذ نحيي ذك��رى الصديقة 
فإنن��ا    الزه��راء فاطم��ة  الكب��رى 
نحي��ي ه��ذه احلقيق��ة، فه��ي  أعطت 
املقي��اس واحل��د الفاص��ل ب��ني الفك��رة 
والتطبي��ق، وأنق��ذت اإلس��الم من خطر 
تصرف��ات  بس��بب  وال��زوال  التش��ويه 

احلكومات املنحرفة«.

° 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:   

الدين مبادئ ما اعتقد به اإلنسان عد من أصول الدين، وما عمل به سمي بفروع الدين، وإن معيار سالمة الدين 
يكون في مدى استيعاب اإلنسان ألحكام الدين والعمل بها. وإن الفجوة بني الدين والتدين كما أنها تتسع عند اجلاهل 
 : الذي ال يدرك أحكام الله فإنها تتسع عند العالم الذي يغلبه هواه وحسده وطمعه، يقول اإلمام زين العابدين
هواه«.  على  عقله  مع  يكون  أم  عقله،  على  يكون  هواه  أمع  تنظروا  حتى  يغركم  ال  فرويدًا  متينًا،  عقله  وجدمت  »فإذا 
مبا  ويعلمون   ، احلسني هو  من  يعرفون  كانوا    احلسني اإلم��ام  الشهداء  سيد  على  احل��رب  في  شاركوا  فالذين 
القرن  في  املسلمني  آالف  عشرات  تدين  أقصت  قد  والدينار  اجلاه  وفقه  التسلط  مطامع  لكن  حقه،  في    جده قاله 
نفسه،  السياق  في  كان  عاشوراء  قبل  حدث  وما  عشرات.  بضع  إال    احلسني اإلم��ام  مع  يكن  ولم  األول  اإلسالمي 
فبعد أن عمل النبي األكرم  - زهاء ربع قرن - على نشر اإلسالم دخل الناس الى االسالم أفواجًا، لكن ما إن حان 
رحيله  الى الرفيق األعلى حتى كشفت األحداث عن املصالح اخلاصة املدعومة بالروح القبلية املتسلطة في نفوس 
  املسلمني على حساب قيم الدين والعقل، إال َمْن آمن، فقد شرعت مفاوضات االنقالب على األعقاب وجثمان النبي

لم يدفن بعد.

كل قيمـــة مـــن القيـــم النبيلـــة 
إذا أريـــد لهـــا أن تكـــون قائمـــة في 
علـــى  أو  البشـــرية،  النفـــس  داخـــل 
أن  فالبـــد  الخارجـــي  الواقـــع  أرض 
يكون هنالـــك نموذج واقعـــي يمثلها، 
وذلك ألن للمثل والنمـــاذج الواقعية 
مـــن الباعثيـــة أضعـــاف االنعكاســـات 

المؤثرة مما لألفكار المجردة.

الفقيه السعيد
 السيد محمد رضا الشيرازي


